
137

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.
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kozó tapasztalataimat, nemkülönben az álcza és báb leírását, a

melyek mindeddig még ismertetve nincsenek, a következkben
adhatom.

Az álcza 10 mm. hosszú, hatlábú és fekete szín. Hátán
helyenként fényes. Minden szelvény háti részén két harántsor
fényes, fekete szemölcs látható, a melyek harántul futó mély barázda
által vannak egymástól elválasztva. A mells sorban négy kisebb
szemölcs van, a hátsót ellenben nyolcz nagyobb szemölcs alkotja

;

10. ábra. — Adimonia rustica álczája és bábja lO-szer nagyítva. A.) álcza, —
B.) a báb felülrl tekintve, — C.) a báb alulról uézve.

legapróbbak azonban a mells sorok oldalsó szemölcsei, legnagyobbak

pedig a hátsó sorok legalsó szemölcsei. A három mellkas gyíírn

a hátsó sor kétoldali szemölcsei igen közel állanak egymáshoz ; a

háti sor kétoldali szemölcseit ellenben mély árok választja el egy-

mástól (lásd a 10. ábrát). Minden szemölcsbl több hosszú, merev,

világossárga szr áll ki ; különben a fej ós lábak kivételével az

egész testen szr nem található. A hasi oldalon az egyes szelvé-

nyeken szintén található két harántsorban apróbb szemölcsök, a
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hol a mells sorban lévk egy dudorrá folytak össze, a hátsósoriak

pedig alig látható 4 szemölcsbl állanak. A fej fekete, kicsi, kerek

és fels részében fényes. A szemek pontszerek, a tapogatók kiíp-

alakúak és négyizfíek.

Az álczákat május elején nagy menniségben találtam Arte-

misia Ahsyntlii-'m a fváros közelében lév István-telken, a hol

különösen a nevezett növény levelein él. Május hó vége felé ha-

bozza be magát
;

piszkos sárga laza szövetbe elhelyezett bábját a

növényre vagy a szekrény oldalszegleteire ersíté.

Bábja 6"8 mm. hosszú, 4-5 mm. széles ; sötét sárgásbarna

egyszín. Az álcza leírásánál említett szemölcsök közül csak a szel-

vények háti részén lév hátsó sorok oldali szemölcsei vannak meg,

míg a középsk igen aprók, alig láthatók ; az egyes szemölc-^ökön

rövid merev szrök állnak. A pronotumon sok rövid sötétfekete-

szin serte található, melyek leginkább a pronotum karimáján

vannak elhelyezve. Az utolsó szelvényen számos szr van csopor-

tosan elhelyezva (lásd a 10. ábrát). A szemek nagyok, a csápok

tizenegyizííek. A fels ajak nagy, részben eltakarja a ragokat. A
topogatók négyizfíek. A báb rendes körülmények közt két-három

hét alatt változik át bogárrá.
Vasváríj Géza.

Adatok Trencsénmegyo lepkeíaiiiiájálioz.

Magyarország lepkefaunája már meglehets ismeretes. Hazánk

különböz pontjain történtek eredménydús s szorgalmas gyjtések

és kutatások, melyek felhasználásával képesek vagyunk az illet

helyek lepkefaunájának legalább vázlatos képét is összeállítani ;
—

de ezen figyelmesen átvizsgált vidékeken kivül fájdalom, még igen

sok hely, egyes vidékek st egész megyék vannak, melyeknek

természetrajzi viszonyairól csekély vagy épen semmi adattal sem

birunk. Ilyen lepkészileg elhanyagolt vidékek közé tartozik Tren-

csénmegye is. E nagy, 1959 Q kméter kiterjedés megye lepke-

faunájáról alig tudunk valamit. Elvétve találunk ugyan egyes köz-

leményeket*) és adatokat, de azok sokkal csekélyebb számúak,

*)Dr Horváth Géza és Pável János: Magyarország nagypikkely

-

röpülnek névjegyzéke. — V á n g e 1 Jen : Adatok Kocsócz és környékének lepke-

faunájához. (Trencsénmegy. Természeti, egyl. évkönyv. 188.'). p. 73— 78).


