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azzal, hogy a mexikóiak némely Notonecta- és Corixa-jajt nem
csak mint kész állatot, hanem annak petéit is eledelként kedve-

lik. Ujabb idben nagy mennyiségben szállították a poloskát és

petéit Angolországba, a hol madarak és halak táplálékául akarják

használni. Kirkaldy G. W. számos példányátvizsgálta meg s

úgy találta, hogy azok fleg két fajhoz tartoznak ú. m. : Notonecta

awericana Fabr. és Corixa mercenaria Say. Az utóbbi úgv lát-

szik 2sak Mexikóban honos, míg az elbbi Mexikót, az Antillákat

és Dél-Amerika jó részét lakja. Habár mindkét faj vízi állat, éjjelre

elszoktak hagyni a vizet. Hálóval fogják, megszárítják és madár-

táplálékként eladjak, de a benszülöttek, salétrommal elkészítve,

meg is eszik ; apró petéit pedig, szintúgy mint a kaviárt, cseme-

gének tekintik. Kell idben a tavak sekély részein nádkötegeket

sülyesztenek el, a melyekbe a poloskák lerakják petéiket. Ezeket

liszttel keverik s úgy nyersen eszik meg. De a petéket magukban
is egyszeren lefon asztják, miáltal halikra külszínt és kaviárízt

nyernek. Ez a poloskafaj jelentékeny kereskedelmi czikket is képez.

A Corixa mercenaria nihetetlen mennyiségben fordul ott el, mi

abból is kitnik, hogy az imagot tonnákban szállítják, melyek

mindegyike 250 millió egyedet foglal magában. A peték száma
pedig épenséggel kiszámíthatatlan.

A kagylók héjai és a rovarok. .-Iz Anodonták, az Unió pic-

toriuu, tumidus, batavus nem titkák a vizekben. Ezen állatoknak

héjai, ha azok elpusztulnak, kinyílnak és nem ritkán szolgálnak

más állatoknak lakásul, esetleg védelmezésül, részint a küls,

részint a bels oldalon. A héjaknak úgy küls, miit bels oldalán

gyakran találhatjuk a Phryganeidáknak tegezeit oda ersítve,

mert tudvalevleg a lárvák tegezeikkel részint mozoghatnak, részint

nem, pl a Philopotamns, Hydropsychék Tegezeket találhatunk az

umbo alatt lev mélyedésben, mely, minthogy bepiszkolódhatik,

majdnem olyan szín, mnt a tegezé. Az Uniónak (Unió pictoruin)

olyan héját is találtam, melynek bels oldalán gödör volt, mert a

gyöng3máz hiányzott. Ezen gödör isz-ppal volt kitöltve és ebben

tartózkodott az Epheniera viilgata L. lárvája. A kagylók héjai

között nem ritkák a nadályok, az említett kagylón is voltak. Meg
kell jegyeznem, hogy más kagylók héjai között is találtam nadá-

lyokat és több lárvát. A lárvák búvóhelyet, védelmet kereshettek,

de a nadálynak is hasznára lehetett a lárváknak ott tartózkodása.

Az elny, melyet a lárvák a nadálynak biztosítanak, valószínleg

az, hogy a békák, melyek ilyen lárvákra vadásznak, a héj köze-

lébe jutnak, hogy azokat megkerítsék, de amint a közelben van-

nak, a nadály annál könnyebben rávetheti magát a békára, melynek

vérét áhitozza, tehát ezen esetben a lárva a védelem fejében vi-

szonszolgálatot tesz a nadálynak, vagyis ezek kölcsönösen segítik

egymást. D-

A SZÖlÖbetegségek közül Németországban az 1898. évben a

Phylloxerán kívül a következk léptek tel. A szlmoly, Cochylis

ambiguella a Rajna mentén okozott kárt, Sziléziában is, a hol a

hernyót szedették, a molyt enyves ernyvel fogták s ezt máj. 29 ig


