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Argyope Brüimicliii (Scop) életmódja.

Nem-e feltn hogy gyakran egészen ártatlan, apró állatok

megpillantásánál sajátságos, kellemetlen érzés lep meg bennünket,

gyenge borzadályt vagy undort érzünk és visszataszítónak utála-

tosnak tartjuk az illet állatot. Kiváltképen a kigyódzó, féregszer

vagy gyors futású, hosszú lábú állatot nem látjuk szívesen, mert az

elbbi utálatot gerjeszt, az utóbbi pedig bennünket megijeszt s

kellemetlenül érintve tle visszariadunk. Hozzá járul még az állat

testének keménysége vagy puhasága ; — így a kemény szárnyú

bogarat mindenki egész közönynyel fogja kezébe, míg a puha

test, vastag potrohú pókot még nézni is alig tudják s »csuf állatnak

«

tartják. Különösen a pókok látásánál igen sok emberben gyermek-

kori kellemetlen és homályos emlékek egész sorozata támad, melyek

még fokozzák az undort. Még igen jól emlékszem, hogy dajkám

hogyan ijesztett mérges pókkal és hogy fenyegetése még hatá-

sosabb legyen, össze is tiport egy-kettt, vagy a falon meglapult

kaszás pók hosszú lábait kitépve megmutatta a földön fekv lábak

ideges rángatodzását, kaszálását. így igen sok ember gyermek ko-

rából hozza magával azon utálatot, mely megmaradva — mintegy

második természetévé válva — e szegény állatokat sújtja. A gondol-

kodó megfigyel azonban e dolgokat egészen más szemmel nézi,

mert ha irántuk utálattal is volt eltelve azt hosszú szemlélésben

legyzte; — a természetbúvár pedig a »csuf, utálatos* állatot

maga nemében szépnek és érdekesnek találja.

Tekintsünk csak közelebbrl egy ily pókot, pl. az Anjyope

Brünnichü (Scop)-t s megfogunk gyzdni, hogy — eltekintve szép

díszes külsejétl, és bels szerkezetétl, — életmódjában sok olyan

mozzanat van, a mi méltán figyelmet érdemel.

Argyope Brünichii hazánkban déli vidékeken fordul el s ott

helyenként nem is igen ritka. Számos helyen gyííjtöttem, s a

hol el fordul, ott mindig nagy számban található. A nyirkos, ár-
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nyékos, hs helyeket kedveli és szeret tartózkodni a mocsarak

szélén, árkok mentén. A vizes, nedves területek buja növényzetében

feszítik ki néha igen terjedelmes kerek hálóikat, gyakran oly közel

egymáshoz, hogy hálóiknak keretei majdnem összeérnek. Például

említem csak Rékason a vasúti állomástól délre elterül vizes

rétek árkaiban oly síírn laknak évrl-évre, hogy minden lépésnyi

távolságra biztosan egy-egy példányt lehet számítani, de elfordul

az is, hogy egy lépésre 5— 6 háló van kifeszítve.

Valamely árok, vagy álló vizzel telt mélyedés szélén a sötét-

színtí sáslevelek között, vagy az árnyékot vet bokor alján van

kifeszítve a többnyire elég nagy, ersszálú nem nagyon szabályos

kerek hálója. Ha nem nagyon széles az árok és a vize kiszárad a háló,

rendesen a két part közt az árkon keresztül terjed míg szé-

lesebb vizek mellett csak az egyik oldalon lev nvényszárak között

lebeg. A háló nagysága egy kifejldött, ivarérett nsténynél átlag

30-40 cm. átmérj, egyes esetekben jóval nagyobb is. Hálójáról

rögtön rá lehet ismerni, mert oly jellemz sajátságok tüntetik ki,

melyek részben ugyan más kerek hálósoknál, és a közel rokon

keresztes pókok hálóinál is elfordulnak, de egyszersmind határo-

zottan meg is különböztetik.

Az Argyope Brünnichii hálóját mindig közel a föld vagy víz

színéhez építi s ez rendszerint két részbl áll, elször egy kerek-

hálóból küllkkel és csiga fonalakkal, másodszor egy az ez eltt, vele

párhuzamosan rendetlenül, össze-vissza húzott szálakból alkotott

ritka, de ersszálú hálóból, mely elbbinek védelméül szolgál. A
kerekháló kifeszítésénél csak úgy jár el, mint a keresztes pók ;

— elbb

készíti a háló keretét, ers, hosszú fonalakkal körülhatárolva a háló

szélét. Ebbe húzza a küllket, melyek körülbelül a középen össze-

futnak s úgy képezve a háló tércséjét, melyet a pók számos vékony

fonállal apró-likacsos mezvé alakít át ; ebbl indulnak a küllk,

mint a kocsi kereknél, a sugarak irányában. A küllk száma nagy,

srn egymás mellett haladnak szét és egymás között nem hagynak

nagy tért. A legtöbb esetben 32—37 küllt számoltam meg egy

kifejlett nstény hálójában, néha azonban e szám felemelkedett

47-re is. A spirál fonalak közel a tereséhez szabályosan vannak

húzva, a háló széle felé pedig rendetlenebbi és ritkábban. Hogy mi-

képen jár el a pók mindezen fonalak húzásánál s hogy hogyan bajlódik

különösen az elsknél azt itt leírni fölöslegesnek tartom, mert már

több helyen lett ismertetve, így Hermann pókfaunájában is igen

éríhetoeii és részletesen tárgyalja a keresztes pókoknál. Az Argyope
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BrünnichJi pedig egész hasonló úton-módon csinálja. Ha a spirál

fonalakat kifeszítette a teresétl felfelé ós lefelé haladó czikezakos,

széles, fehér szalagot készít két-két küll közzé, mi néha igen fel-

tn különösen frissen sztt hálóknál. Némelykor ezen zög-zugos

fehér szalag 7— 8 cm. hosszú, mind felfelé mind lefelé 10— 15 st
több szögletet képez. A hímeknél, melyek általában kisebb, gyengébb,

de szabályosabb hálót sznek, a czikezakos szalag helyett rendesen

egyenes igen széles szalag található, mely a hálót szintén csak oly

feltnvé teszi mint a nsténynél a zög-zugos szalag. Más kerek-

hálósaknál is elfordul az, hogy a háló tércséjétl fel és lefelé

függleges irányban ily szalagok vannak kifeszítve, de ily feltn
módon egyik sem alkalmazza, mint az Argyope Brünnichii.

Rendesen kissé dlt helyzetben van a háló másik része, a

védháló is, mely a kerekhálótól 20^30 cm-nyire van és számos,

rendetlenül húzott fonálból áll, melyek nem is képeznek egy egé-

szet, hanem csak összekötik az egyes sás leveleket, nvényszárakat

stb. A kerekháló alsó oldala eltt tartózkodik a pók még pedig azért,

hogy ezen oldalon védve legyen és hogy ezen oldalról a nagyobb ro-

varok be ne repülhessenek a kerek hálóba, s így megérezhesse azt

is ha a védháló megrezzen. Kezdetben azt hittem, hogy valamely

más fajta, rendetlen hálót köt pók készíti e véd hálót azon czél-

ból, hogy talán az Argyope zsákmányából neki is jusson valami,

vagy hogy ennek kerekkálója ell elfogja a prédát, míg végre meg-

gyzdtem hogy maga az Argyope készíti azt saját védelmére. Csakis

ers fonalakat használ ezen véd hálóra, olyanokat mint a kerekháló

kereténél és minnél több növényszárt, levelet, vagy más tárgyat

fönn abba, hogy minnél több támasztéka legyen, mert annál ersebb

és szilárdabb a háló. Ezen véd háló, valamint a kerekhálóban lev

fehér le és felfelé haladó czikezakos szalag jellemzik különösen az

Argyope Brünnichii hálóját.

Közel a víz színéhez, hova a nap h sugarai nem oly könnyen

jutnak, hol a magas f vagy sáslevelek és bokrok állandóan hs
árnyékot tartanak, ott ül a hálója közepén a díszes, fehér selyem-

fény Argyope. A sötét háttérbl feltnen emelkedik ki az ers

fehér szalaggal díszített háló a fényes, élénk szín nagy pókkal,

mely a teresén függve, hosszú lábait négy irányban szétterjesztve

mozdulatlanul lebeg. Fehér selymes fejmellkasa, élénk sárgaszín

potroha srn álló fekete sávokkal; a kinyújtott, sárga, feketén

gyrzött lábak és a háló zög-zugos feltn szalagja együttvéve

oly képet alkotnak, mely kirí a sötét környezetbl.
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És mégis ember ember után halad el hálója mellett anélkül,

hogy észrevenné ; utak melletti árkokban háló háló mellett van

kifeszítve feltnen alig egy lépésnyire a gyalogösvénytl és az arra-

menk nem látják. Más különöfaen az apróbb állatok — mondhatom

— védelmet nyernek színezetük, alakjuk, tartózkodásuk stb. által

;

szinük többnyire olyan, mint a környezeté és így nem igen vehetk

észre, alakjuk hasonlít valami tárgyhoz, levélhez, faághoz, rügyhöz

stb., miáltal nem tnnek fel, vagy rejtett helyet keresve elbújnak a

nagyobb állatok vagy emberek fürkész szemei ell és így mene-

külnek meg. A pókok legtöbbje hasonlóan védi magát: a földön

tartózkodók földszintiek, a fatörzsen meglapult Philodromus poecilus

színezete annyira megfelel a fa kérgének, hogy azon még a leg-

gyakorlottabb szem is alig pillantja meg; a keresztes pókok valami

rejtekbe vonulnak vissza, a hol egyhamar nem találhatók fel. A Tro-

chosa földbe ássa magát, mások ismét kövek alá húzódnak. E szerint

mindegyik igyekszik elkerülni a figyelmet, hogy életét biztosítsa.

De az Argyope Brünnichii nem iparkodik magát elrejteni, ha-

nem százával található az út melletti árokban ; az ember köz-

vetlen mellette megy el és feltünsége daczára még se látja, mert

mozdulatlanul ül hálójában.

Sokszor, ha gyjtöttem ilyen helyen és az arra men parasztok

meglátták az üvegcsékben a szép pókot, csodálkoztak, hogy még
ilyent is lehet ezen vidéken találni s midn megmutattam nekik a

közvetlenül mellettünk lev hálóban egy ily példányt, még nagyobb

csodálkozással nézték, mert már sokszor mentek el mellette, de

soha sem vették észre.

Hol nem oly dús a növényzet s a száraz talajból nád vagy

sás nem n ki s hol nem takarja sötét árnyék élénk színüket,

ott több elvigyázattal is birnak. így réteken, ahol magasabb

fszálak közzé kénytelenek hálójukat kifeszíteni, ott az egész

háló gyengébb, feltn czikczakos szalagja sokszor nincsen, a véd
hálója hiányzik s a pók maga nem is tartózkodik a hálóban, hanem

lebocsátkozik a f aljára és annak szárai közölt bújik el nappal s

csak alkonyatkor vagy éjjel bátorkodik hálójára felmenni.

Abban ülve nyugodtan, mozdulatlanul vár naphosszat példás

türelemmel. Ha veszedelmet sejt nem bocsátkozik le rögtön a földre,

mint azt a legtöbb keresztes pók teszi, hanem bizva magában ijesz-

tésre fogja a dolgot, vagy talán csak haragját akarja kifejezni, de

oly ervel rezzenti meg hálóját, hogy az majd beszakad, néhány

perczig Viigy még tovább is úgy rángatja azt és himbálódzik benne
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néha oly gyorsasággal és ervel, hogy szinte visszariasztja az em-

bert ; ha ez sem javít helyzetén és hítja ellensége további törek-

vését is futásban keresi menedékét, hirtelen leboesátkozik, mintegy

leejti magát egy szálon és eltnik a fben. Ha ismét nyugalom

állott be, lassan vigyázva tér vissza elhagyott lakásába. Visszatérve

a hálóján esetleg történt hibát kijavítja s odaül ismét mint azeltt

annak közepére szétterpesztett lábakkal, fejjel lefelé. A megrongált

hálót, nagyobb szakadást, vagy eltépett küllket csak alkonyatkor

vagy este szokta helyreigazítani. Nappal csak kényszerítve mozog;

veszedelemben, ha hálóját vagy t magát meglökik, akkor mozog,

különben nem, mert jól tudja, hogy mozdulataival magát könnyen

árulhatja el.

Ha hálóját elszakítják rendesen ugyanazon helyre építi fel

újra és felhasználja lehetleg a megmaradt szálakat. De a fonás-

szövés mesterségét nem birja annyira, mint keresztes pók ; már

a második hálót ritkán köti oly szépen, mint az elst, s ha

kétszer egymásután kell hálóját elkészítenie, bizony kimerül és már

csak egyes szálakat képes húzni ; csak hosszabb id múlva, mi-

közben táplálkozott is, épít fel ismét rendesebb kerek hálót. Fej-

ldése alatt többször változtatja lakását, mert a hálók használat

folytán — a bennakadt rovarok vergdése következtében — meg-

rongálódnak, s így rövidebb vagy hosszabb id múlva már nem

alkalmasak ; ilyenkor a fiatal pók otthagyja e rozzant lakást, más

helyre költözködik és új hálót, ersebbet és nagyobbat épít. Ezt

többször is ismétli, míg teljes nagyságát és ivarérettségét el nem
éri ; de azután már csak kényszerítve hagyja el hálóját, hogy másutt

ujat kössön és ezen utolsó már soha sem oly szép és rendes, mint

az elbbiek, a zögzugos szalag, st igen sokszor még a véd háló is

hiányzik ; azért sz felé, midn már csupán kifejlett példányok

vannak, melyek nagy részének vándorolni kellett, a hálók ritkán

épek, össze vannak szaggatva, rendetlenül vannak kifeszítve, úgy

hogy nem is hasonlítanak azokhoz a szép tiszta, rendes hálókhoz,

melyeket a pók tavaszkor épített.

Mindig hálója egyik oldalán ós pedig alsó oldalán tartóz-

kodik a pók, s így eltte van kifeszítve a véd háló. Ott várja

nyugodtan, míg valami rovar berepül. Az apró rovarokkal nem
tördik ; szúnyogok, legyecskék nem kellenek neki, hanem csak

nagyokat, szitakötket, sáskákat, méheket stb. kivan ; ezek képezik

leginkább táplálékát.

Az Argyope szomszédja a nádi keresztes pók {Epeira co-



134

rnuta Cl.) és a kisebb Tetragnatha extensa L. Mindkett igen

gyakori s szintén mocsaras helyeket kedvelik, minthogy ott az

alsóbbrendüek, nevezetesen a rovarok közül a légyfélék serege leg-

elnyösebb létfeltételeiket találják, így roppant számban ott rep-

kedve a pókoknak igen alkalmas táplálékul szolgálnak. Itt uralkodik

a nádi keresztes pók a nádbojtok csúcsától le a vízszinéig, minden

magasságban, minden hézagban, a mint a körülmények kivánják

úgy feszíti ki hálóját, függlegesen, dülten, st vízszintesen ; szép,

rendes és ers kerekhálót s/.. Este mííködik és szorgalmával, míg

a nap lealkonyodik, nagykiterjedés hálóját elkészíti, Visszavonul

ügyesen épített lakásába, hogy onnét a hálóba esett rovarokra ki-

rohanva hatalmába ejthesse. Néha azonban hiába ül lesben,

mert valamire való rovar, melyet megfogni érdemes lenne, nem

akar a hálóba repülni. Szúnyogok ezrével, a legapróbb legyecskék

tömérdek sokaságban repkednek ott játszva a légben,"felemelkednek,

leszállnak és beleesnek az észre nem vett hálóba, egyik a másik

után, mindig több és több, míg el van lepve a háló ily apró rovar-

kákkal, néha oly srn, hogy egészen fehérnek látszik és így igen

feltn. Mire reggel lesz, ott hagyhatja a nádi keresztes pók a még
csak tegnap kötött hálóját, ujat szhet, mert a szúnyogokkal és

apró legyecskékkel ellepett hálóban hiába várna prédára, azt látja

és kerüli már most minden rovar. Ujat készít helyette talán több

szerencsével.

Az Argyope Brünnichii ilyesmit nem ismer. Miért, hiszen az

hálója is ott van a tó partján, sás között ; hol az elbbié, csak

úgy sietnek az apró lények a vízbl eltte is, csak úgy hemzsegnek

hálója eltt és mégse esnek bele. Miért? Az Argyope hálójában

húzott feltn czikczakos fehér szalag és az ott ül hatalmas pók

eléggé jelzik a veszedelmet, intve intik a szuDyogsereget s ezek

ijedten hagyják el a háló közelét. Szúnyogokkal és apró legyecs-

kékkel ellepett Argyope- hálót én soha sem találtam, mert észre

veszik és kerülik a feltn hálót s így a sok alkalmatlankodó apró-

ságtól feltnségével védi magát az Argyope Brünnichii s hálójának

ragadós szálai tisztán maradnak.

Hálójába leginkább szitakötk kerülnek; ezek egymást hajtva

pontról- pontra repülnek, kóróról-kóróra, egyik feltnbb virágról

a másikra. Valamelyik ügyetlen társát kergetve végig repül az

árkokon és nem látja a keresztben feszített hálót, persze éle-

tével fizeti vigyázatlanságát. Láttam midn egy szitaköt a háló-

nak azon oldaláról jött, melyen a Vi'dháló volt kifeszítve, abban
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megakadt, de egy pár szárnycsapkodással ismét kiszabadult, mert

ezen háló szálai ersebbek ugyan, de nem ragadósak ; most meg-
kerülte a hálót és a másik oldalról jött vissza, éppen a pókra

tartott, mintha csak arra akart volna ülni s mert ezen oldalon

védháló nem volt, a kerekháló ragadós fonalaihoz ért és a mindig

éber póknak zsákmányul esett, daczára vergdésének és erejének,

mert a pók hirtelen megkapta megforgatta lábaival és fonósze-

mölcseibl vastag szálakat bocsátva megkötötte úgy, hogy mozogni

se tudott, erre egy csípéssel mérgét beeresztette mire ez csakhamar

megsznt élni. Ez alatt be is burkolja, befonja egészen fehér se-

lyemmel és most felviszi a fehér coconhoz hasonló prédát hálója

közepére, hogy ott elbbi helyzetét ismét elfoglalva, vérét kiszív-

hassa, A nálunk elforduló legnagyobb Aeschna hiokkal is csak ily

könnyen bánik el. Nagy elnyére van a póknak az, hogy ezen

aránylag sokkal ersebb és nagyobb rovarok csak egyik oldalról

repülhetnek a hálóba, nem pedig arról az oldalról, melyen a pók

tartózkodik, így a rovar csapkodása a háló ers és feszes szálain

keresztül nem érheti a pókot. A szitakötk, melyeknek hosszú,

keskeny potrohúk nem alkalmas a beburkolásra, kénytelenek még
azt is eltrni, hogy a pók miután már megvannak fogva és

kötve, potrohúkat felhajlítja ós hátukhoz köti, miáltal rövidebbek

lesznek és könnyebben vonhatók be burokkal. A préda megkötésénél

és befonásánál szélesen, szalagszeren ereszti a fonómirigyei vála-

dékát a prédára, melyet hátsó lábaival forgat addig, míg az

egészen be van burkolva; néhány perez alatt bevégzi munkáját.

Ott, hol ez történik, természetesen a háló szálai elszakadnak, mi által

hézag támad, a melyen áldozatát áthúzza és felczipeli a teresére,

hol megersíti. Azután vérét szivja ki akként, hogy a burokban

hagyott kis nyíláson benyomja szájrészeit. Csak a rovar folyékony

nedveit, vérét képes felszívni, a szilárd részeit pedig nem használ-

hatja. Ha jól lakott, még el nem dobja a hullát, hanem másnapra is

meghagyja, hogy szükség esetén tovább szívhassa. Ha bven jut a

zsákmányból, sokszor lehet látni, hogy három-négy ily beburkolt

rovar csüng a háló tércséje alatt függleges sorban egymás fölött,

mi több külföldi keresztes pókra és a nálunk elforduló Cyrthophora

conicára emlék eztett.

A szitakötkön kivül más nagyobb rovarokkal is táplálkozik.

Bogarakat és éjjeli pilléket ritkábban, de sáskákat és méheket igen

gyakran fog meg. M e n g e, ki a pókok életét ritka buzgósággal

és szép sikerrel tanulmányozta, említi, hogy a keresztes pókok
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hálójukba akadt méheket és darázsokat nem fogják meg, félve azok-

nak fiilánkjától, st megmenekülésüket a hálóból azáltal segítik el,

hogy eltépik azon fonalakat, melyekre az illetk ragadnak. Az Argyope

Brünnichii úgy látszik e tekintetben nem oly félénk, nem tart a

méhek szúrásától, mert bizony meg fogja és be is fonja ugy mint bár-

mely más rovart még pedig oly gyorsan és ügyesen, hogy szúrni nem

is jut ideje.

Az Argyope, ha kellen táplálkozhatik, igen gyorsan fejldik.

Július közepén még aprók a példányok és késbbi nagyságuk felét

sem érik el, július végén már kifejlettek és ivarérettek.

Ha már kifejldöttek akkor tnik el szép szinezetüknek sok-

félesége. Vannak egész világos fehéres- sárgás példányok, melyeknél

a fekete sávok alig látszanak oly keskenyek ; ismét sötétebbek,

végre olyanok, melyeknél a fekete szin az uralkodó és a sárga

vagy narancsszin csak egyes keskeny vonalakra és foltokra szorít-

kozik, de még a lábak is majdnem tiszta feketék. A legtöbb pók-

fajnál találhatók színezetben variatiok, de ily feltn változatosságban

és sokféleségben más pókoknál nem igen fordul el.

A himek, melyek külömben sokkal apróbbak, színezetben

inkább egyeznek meg egymással, legfeljebb nagyság tekintetében

mutatnak nagyobb eltéréseket. Nem oly díszesek és más alakúak

mint a nstények. Július közepéig egyenkint élnek, de már ezen hónap

vége felé elhagyják hálóikat és nstények felkeresésére indulnak. Július

végére és augusztus elejére esik a párzás ideje. Errl azonban itt

nem akarok bvebben szóllani s csak röviden említem, hogy az

Argyope Brünnichii szerelmi élete sokkal élénkebb mint a közel

rokon keresztes pókoké, mi magyarázatát a hímek nagy számában

találja. Sokkal nagyobb a vetélkedés, néha két-három hím valóságos

harczot vív egy nstényért, a mi nem ritkán életébe vagy egy-két

lábába kerül. Aki ép, hibátlan hímet akar fogni, az még a párzás

ideje eltt gyjtse azokat, mert késbben már alig talál épet,

legtöbbnek hiányzik egy-két Iába st találtam olyat is, melynek 8

lába közül csak három ínaradt meg, de azért fel nem hagyta a

harczot, még nem mondott le minden reményrl, hanem ott csüngött

habár csak féloldalt a nstény hálóján és újból támadt gyztes ellen-

felére. Egy esetben találtam öt hímet egy nstény hálóján, többször

négyet vagy hármat, rendesen pedig kettt. Többnyire a nstény
védhálóján foglalnak helyet, ott küzdenek egymás ellen, miközben

sokszor leesnek, de újból felmászva folytatják a viadalt ; vagy meg-

fut az egyik és csellel igyekszik magának elnyt kivívni. Nyugodtan
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várja míg a másikat észrevétlenül megkerülheti és közeledhetik a

nstényhez. A koronás keresztes pók hímjei csak legnagyobb el-

vigyázattal és folytonos halál félelmek között közeledhetnek a ns-
tényhez ; itt pedig nem nagyon félnek a hímek. Futkosással ingerlik

a nstényt, hogy párzásra bírják, ha ez nem sikerül, várnak há-

lóján, pár napig is míg ez végre a közeledést megengedi.

A nstény mindig megtartja nyugodtságát, bárhogy ránczi-

gálják is a veszeked hímek hálóját, azért meg nem mozdul. Ha
rovar repül ez id alatt hálójába azt csakúgy fogja meg mint máskor

és kiszívja. Külömben is hálátlansággal fizeti meg a hím fárado-

zását és küzdelmét, mert elfogadja egyik után a másiknak udvar-

lását is, mi percze ujabb harczra ad okot.

Párzás után — néha még elbb is — a nagyszámú peték gyors

fejldése következtében a nstény potroha vastagodik. Augusztus

utolsó napjaiban kezddik a peterakás ideje.

Peterakás után hamar pusztulnak el a nstények, a hímek

pedig még elbb vesztik életket.

Fogságban mint általában a keresztes pókok nem jól tarthatók,

kerekhálót nem sznek és így éhen halnak, mert csak a hálóban

képesek rovarokat megfogni. Ellenségeik is vannak, eltekintve a

nagyobb állatoktól egész apró parasíták élsködnek rajtuk, és néha

halálukat is idézik el. Nevezetesen van egy atkafaj [Dermapsus), a

melyet rajta nem egyszer találtam. Lendl Adolf

Adimonía rustíca 111. életmódja.

A bogarak els átalakulási viszonyai még igen sokban héza-

gosak és ismeretlenek. Igen sok bogár van, melyeknek életmódját

nemkülönben átalakulásának viszonyait nem ismerjük. így a Chryso-

melidae családba tartozó Adimonia rusUca-ró\ is csak azt tudjuk, a

mit Kaltenbach ír, hogy : »die schwarzen kurzstacheligen Larven

sind denen von A. Tanaceti L. bis zum verwechseln áhnlich. Sie

fressen im Juni die wurzelstandigen Blátter von Centaurea
jacea, Cirsium palustre und Scabiosa succisa. Zur

Verwandlung gehen sie in die Erde und erscheinen Mitte Juni als

vollkommenes Insect.«*) Nekem f. évben sikerült a nevezett bogár

álczáit nagy mennyiségben találni és felnevelni, azért erre vonat-

*) Kaltenbach: Die Pflarzenfeinde aus der Classe der Insecten. 1872.

p. 374.


