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A KORONÁS KERESZTESPOK (EPEIRA DIADEMATA CL.)

PÁRZÁSÁRÓL.

Lendl AüOLF-tól Budapesten.

(VII. tábla és eg}' rajz a nyonit. között.)

Habár az araneologia terén a kiváló mvek már egész sora jelent

meg, mégis elhanyagolt és kevéssé cultivait a zoológia ezen ága, melyre

csak a legújabb idben fordítanak ismét nagyobb gondot.

Az idevágó szakmunkák töl)biiyire t'aunistikai irán3Í)an haladnak, termé-

szethíí leírásokat és rajzokat igyekeznek nyújtani és a rendszerezéssel foglal-

koznak. Egyes müvek kiterjednek ugyan a boncztanra is, de többnyire meg-

elégszenek már az orismologiával. A pókok életmódjával pedig sajnos nagyon

kevesen foglalkoztak, daczára annak, hogy az oty annyira érdekes jelensége-

ket tár elénk, melyeket másutt az állatok nagy országában sehol sem talál-

hatunk. Ilyen a pókok párzása is ; hozzá hasonlót más állatoknál hiába

keresünk.

Már Aristoteles irta le és úgy látszik egy keresztes pók párzását tár-

gyalja, azonban részletesebl)en értekezik errl legelször a szép észleletei és

pontos jegyzései által ismert angol búvár Lister. Treviranus «Bau der Araeh-

niden» czím köny^^ében összeállította Lister, Lyonét, Degeer és mások

észleleteit, de azon téves eredményire jutott, hogy azon actus, melj^et mi most

a tulajdonképeni párzásnak tekintünk, csak eljátéka volna a párzásnak,

mintegy ébresztése a nemi ösztönöknek. Menge volt az, ki hosszabb id múlva

ismét e tárgyra fordította figyelmét és a pókok életérl szóló könj-^-ében

helyesen értelmezi és kimeríten tárgyalja a párzást s több oly észleletet

jegyez fel, melyet sem eltte, sem utána sem említ senki mostanáig sem.

Nekem több izben volt alkalmam különösen az Epeira diademata pár-

zását megfigyelni, azt, habár n(MU könny dolog, elejeti vegéig kisérni és

minden apró részletében meglesni.

Mieltt azonban a párzás vcgbemeneteléröl beszélnék, elre kell bocsáj-

tanom a párzási szervek leírását és éiielmezéset, inert kutatásaim ered-

ménye több tekintetben eltér az eddig e tárgjTÓl ismeretes leírásoktól.
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A nöi ivarszerveket két hosszú, tömlö-alakú ovarium alkotja, melyek a

hibásan májnak nevezett es a potroh nagy részét kitölt szervben beágyaz-

vák a bélcsatorna két oldalán és alatta ; a peték fejldésével és növekedésé-

vel az ovariumok igen nagyterjedelmüek lesznek és felpuffasztják a potrohot.

Alul közös petevezetvel (oviductus, VIL tábla, 2. ábra, od.) bírnak, mely

rövid és aránylag b, nyílik a potroh hasi oldalán a két légrés között az ivar

résben. A nstény potroha hasi oldalán találunk ugyanis egy harántfekv

rést, vagy inkább árkot (rima transversalis VII. tábla 1 r és 3 a), melynek

két végs harmada mélyebi) és a légzszervek zacskóiba vezet, míg a közép

harmadrésze (rima transversaHs vaginalis) sekélyebb és ebben fekszik a nagy

és egyenlöoldalú háromszög alakjával biró ivarnyilás (VII. tábla 3 h) ; ép oly

alakú és a fellir kitüremlése által képezett fed takarja, minek következté-

ben sokszor nem látták a nyilast és másutt vélték azt feltalálhatni.

Közvetlen az ivarrés eltt illetleg alatt vannak a ni párzási szervek,

melyeket összeségükben Menge Sarum., Koch Epif/yne névvel jelölt ; Herman

zár-naÁi nevezte (VIL tábla 1 z, 3).

Az Epeira diademata nstényénél a zár néha 0.5 mm-nél magasabb

kiemelkedés, melynek két oldala ers, sötétbarna, hátul egymásfelé hajló

chitinlemezke által képeztetik (VIL tábla, 3, e, e) tetejét pedig lehajlított,

szintén ers chitinlemez (VIL tábla 3. d) alkotja. Ez utóbbi mells szélérl

indul egy néha 1 mm-nél hosszabli újj alakú, harántránczolt, fel és lehaj-

lítható nyúlvány, a clavus (VII. 1. cl. és 3 c), mely S alakuan görbült és

a fonók felé irányul. Ott, hol az elbb említett két oldali chitinlemez a

tett alkotó lemezzel összeér, egy-egy apró kis lik marad (ßf.f. és 4 /^),

melyek nyílásai az ondótartókba (receptacula seminis 3 g, 4 és 5 (j) vezet

csöveknek. Az ondótartók a zár l)elsejében fekszenek, vese alakúak és igen

vastag sötétbarna chitinfaUal bírnak. Közvetlen a bevezet cs (4 h) nyilasa

mellett indul bellük egy másik szintén igen ers falú cs (4 i), de ez nem
az oviductusba visz, mint azt remélni lehetne, hanem a zár két oldali lemeze

alatt kikanyarodva az ivarnyilás két oldalán fodros és lassanként elsimuló

ránczban végzdik a potroh hasi felületén (3 ^ és 4 k).

Hogy csakugyan ondótartók ezen vesealakú reservoirok,aztmárv. Siebold

állította, ki közvetlen párzás után lev nstényt vizsgálva, bennök ondót talált

s utána még többen. En is találtam ondót ezen szervekben eleinte aHg, késbb
élénken mozgó spermatozoidokkal, de miután vízzel nagyon felhígult az ondó,

a spermatozoidok mozgása csakhamar megsznt.
Ismeretes tény az, hogy a nstény petéit nem mindig egyszerre rakja,

hanem néha két-három, st négy heti idközökben is, miért valószín, hogy
a réservait ondó a késbbi peterakásnál használtatik fel. Magába az ondó
tartóba könnyen juthat az ondó a bevezet csövön át és így csak az szüksé-

ges, hogy a hím ondóját a cs apró nyílásába, a zár lemezei közt lev apró
likba hozza. Némelyek nézete szerint az ondó a tartóból a peterakásnál reá



gyakorolt nyomás következtében a kivezet és ránczba átmen csöl)en lefoly-

ván a kijöv petéket megtermékenyitlieti, mi küla megtermékenyítés volna
;

(le én valószínbbnek tartom azt, bogy az ondó lassan átszivárogván a tar-

tóból a ránczon és ivarresen át az oviductusba, ott termékenyíti meg a má-

sodik peterakásra maradt petéket, annál is inkább, mert az elször rakott

peték mindig még az oviductusban találkoznak a si)ermatozoidokkal, mint-

liogy a Ilim nem csak a reeeptacnlum seminisbe, d(> még az ovidnetusba is

visz ondót, továbbá mert nem tebet fel az, bogy az igen kemény fallal ellá-

tott ondótartók a különben nem elég nagy nyomásnak engedve egyszerre

adnák ki az ondót a peterakáskor.

Milyen feladattal bír a clavus, azt eddig senki sem tudja, talán szerepel

a párzásnál, midn a bim tapogatóját a kell lielyre igazítja.

A hím ivarszervei mint a nsténynél a potrohban vannak. A herék

párosak, hosszú csö-alakúak és összegöngyölve a bélcsatorna alatt fekszenek,

vékony ondóvezetöik az ivarnyilásba visznek, mely a potroh hasi felületén

mint a nsténynél a két légrés között létezik. Téves nézet volt az, mely sze-

rint a tapogatók és ivarszervek között összeköttetés állana fenn. Az ondó

mindig a potroh hasi oldalán lev ivarnyiláson j ki és csak onnét kerül a

tapogatókra.

Igen complicáltak a hím párzási szervei, a maxiiiák tapogatóinak saját-

ságosan átalakult végizei. A tapogató alsó izei (0 a, b, c, d, e) egészen hason-

lók a nstény megfelel részeihez, de az els végiz. csónakalakot nyert és

ennek mélyedésében fekszenek a tulajdonképeni párzási szervek, melyek

némely pókfajnál egyszer szerkezetek, másoknál így az Epeira diademata

hímjénél is igen szövevényesek. Összehajtva, összerakva bunkó-alakkal bír-

nak miért bunkónak is nevezik (Clava) a hím tapogatóját. A csónakalaku

vegiz, cymbium (G/), csak küls védelmére szolgálhat a gyengéd részeknek,

melyek ha nem mködnek, mélyedésébe vannak húzva s ily helyzetben az

apró részek szépen egymásra fektetve nem vehetk ki külön-külön, de kifejtve,

kitárva, complicált szerkezetük csakhamar elétünik. A csónak mélyedése alsó

részéi )ôl vékony nyéllel bontakozik ki hártyás, átlátszó, kissé chitines hólyag

(0. //) csavarmenetekhez hasonló ránczokkal. A hólyag bels izmok segélyevei

kifeszíthet és behúzható st egész laposra összeránczolható. Kifeszítése és

behúzása rendesen oly hirtelen történik, hogy több észlel (Degeer, Lyonét)

azt a párzásnál észrevéve, mondják : a tapogató fejecskéje mintegy rugó által

kipattantva kinyílott es különl)özen összetett részek ugrottak ki belle. äIenoe

spiráhsan csavart izomnak nevezte o hólyagot, habár helytelenül, mit Lebert

belátva, Piilrinar clasliciini névvel csereit fel. A hólyag íV-lsí) pólusiín apró

chitines izek ülnek, de csak a liólyag felfuvása után tnnek el jobl)an. Közöt-

tük legnagyobb az, melynek feladata a spermát átvinni a ni ivarszervbe és

áll két részbl, alapból és végrészbl (G k i pars basalis et terminális).

Elbbi ers sötétbarna chitines alap, meljdyel utóbbi úgy látszik ízül.—



134

A végrész eg>'ik oldalán ül a puha, hártyás és tinoni hegybe átmen spermo-

phorum (0/.), bels feliiletén kanálszerén kivájt, küls domború felülete pedig

ripacsos, ránczos. A bels oldali kivájásának széle kemény és éles, kétszer öblö-

sen kivágott és egy-egy ily kivágás oly széles, hogy efßi pókfonal azon épen

áthúzható volna. A kanálszer kivájásból barázda, n^átott csatorna vezet a finom

hegy végéig (6. m), mely épen bele illik a ni ivarszervnél az ondótartóba

vezet cs nyilasába.

A hólyagon (pulvinar elasticum) átfut egy H-szoros illetleg 4-szeres

csavarmenetben fekv * hosszú sötétbarna chitincs, mely a csónakizben

(cyml)inus) lev mirigy kivezetöje. E mirigy hosszúkás, töml-alakú és a

csónakizben lev izmok által, vagy talán a hólyag belapitása által megnyomva,

váladékát a hosszú csövön át kiüríti, mely azért oly vastag falú, mert a

hólyag behúzva, összeránczolva puhafalú csövet könnyen összeszorítana. Ezen

cs a végiz alapi részén keresztülhaladva a spermophorum mellett álló

vékony kampó-alakú képlet (G n) hegyében nyílik, mely szintén jól beleillik

a nstény ondótartó csjébe, mint a spermophorum hegye. Ezeken kívül más

részek is (6 o, p) ülnek még a chitinhólyag körül, melyek azonban csak a ni
zár megfogására és odatajjadására szolgálnak.

Meg vannak-e mindezen részeknek megfelel részek a nstény tapoga-

tóján is ? Hogy erre felelhessek, el kell térnem a pók lábainak alkotására.

A tapogatók, különösen a nsténynél, megtartották nagyrészben eredeti alak-

jukat, megrizték a hasonlatosságot a járólábakkal. A járólábak az Epeira

diadematánál ép úgy mint valamennyi nálunk elforduló valódi póknál 8

ízbl állanak, habár a nyolczadikat kicsinységénél fogva rendesen figyelmen

kívül hagyták és így tévesen mint 7 ízbl alkotottnak írták le. Csak Brandt

és Eatzeburg mvében (Medizinische Zoologie) találtam megemlítve a nyol-

czadik ízt ; különben külföldi pókoknál e nyolczadik íz néha igen nagy (Hersílía-

féléknél). Ezen izek közül tehát 7 már ismeretes (coxa, trochanter, femur, genu,

tibia, tarsus és metatarsus), a nyolczadik az igen apró karomiz, mely a keresz-

tespóknál a különmozgatható sámjakarmot és a két féss karmot viseli és a

7-ik íz egy mélyedésélje van behúzva, a miért ahg látható, daczára annak, hogy
kiveheten válik el ettl, külön ízülettel és izmokkal bír ; egész fiatal, épen
kibujt állatoknál tnik el jól e nyolczadik íz, majdnem akkora, mint a hete-

dik. A nstény tapogatójánál ezen ízek kisebbített alakban megvannak szinte,

csakhogy a hatodik és hetedik egymással összeforrt ós a nyolczadik a páratlan

féss karom alapjává satnyult el annyira, hogy már külön íznek tekinteni

nem lehet
; embryóknál figyelemmel kisérve e visszafejldés egész menete

szépen követhet. A hímeknél a tapogató kezdetben ép oly alkotással bír,

8 ízbl áll, mint a nsténynél
; azért az egész fiatal hímet és nstényt egy-

- Ha a hólyag be vau húzva e cs 4-8zeresen csavarodik, de ha a hólyag
kifejtése következtében meghosszabbodik a cs, egyik csavarmenete kiegyenesedik.
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inástó] tapogatóján megkülüiiböztetiii iiem is lehet, A biranel a/ouban a

6-ik és 7-ik iz nem forr egybe, a 8-ik nagyra nö és a karom mint iinom

hegygyel biró kamiió fejldik ki ; ezt már csak a második (talán 3-ik) vedlés

után lebet jól kivenni.

A 6-ik (6/') és 7-ik ((i /) iz egymással izületet nem képezhet, mint-

hogy a közöttük lev izületi hártya túlságosan kifejldve ama hólyaggá (0 /)

lesz, melyet Lebert pnlvinar elasticumnak nevezett, a 7-ik iz alig változott

és alkotja a spermophorinu alapi részét ((>. i), maga a spermopborum (Ck l)

kinövése a nyolczadik (6 k) iznek, míg a karom (6. n) átalakulva képezi az

elbb említett finom hegy kampót, melynek végén a csónakizben fekv
mirigy csöve végzdik.

A hím tapogatója tehát szintén 8 izbíil van alkotva, mint a járólábak,

hal)ár izei a czélnak megfelelen átalakultak, míg a nstény tapogatójánál

az izek száma a hatodik és hetedik iz összenövése és a nyolczadik iz elsat-

nyulása következtében hatra reducáltatott.

Igj' röviden ismertetve a párzási szerveket, áttérek magára a párzás

tárgyalására. Hogy csakis tapogatóját használja a hím az ondó átvitelére a

nstény ivarszerveibe, az kétségtelen ; de hát hogy jut az ondó a hím tapo-

gatójára.

Az Epeira diademata hímje mikép veszi fel ondóját, azt eddig még

nem irta le senki ; más fajoknál Men(íe észlelte legelször és a következket

mondja egy Lyniphia faj hímjérl. Párzás eltt vagy alatt is a nstény háló-

ján fel és alá jár a hím, letép fonalakat, kifeszít másokat és végre ha a kell

helyet megtalálta huz egy rövid fonalakból álló kis hidat, mely három ers

egy síkban fekv és (7. o) pontban összefutó száll)ól áll. Az egyik szögben

több egyközes (7 v) fonalat feszit ki és ezeket összeköti még egynehány kereszt-

ben haladó fonallal ; így épített háromszög kis hálót ; mindeddig alatta

volt, de most, mert elkészült, feljön, ráfekszik es potroha hasi felületevei több-

ször ide-oda csúszik rajta, míg végre az ivarnyilásából apró csepp alakjában

kifolyik ondója, mely a csúszásnál a híd fonalára ragad (7 r)-nél. Erre ismét

lemegy a háló alsó oldalára és felváltva majd az egyik, majd a másik tapo-

gatóját hozza érintkezésbe az ondócseppel s így rövid másodperczek alatt

felveszi az egészet tapogatójára. Ezzel ellátva felkeresi ismét a nstényt a

párzás folytatására, illetleg megkezdésére.

Az Agalena lal)yrinthica-nál a hím hasonlóan jár el az ondó fölvételé-

nél. Hálóján kis horizontalis síkot épít, melyben ovális nyílást hagy (8).

A nyílás egyik részén mint a rajz mutatja, kifeszít kis hidat sugarasan össze-

futó fonalakból (8 r) ; most ezek felett csuszkái potrohával egy negyedóráig

is, oda-vissza, ide-oda, míg végre gombostfej-nagyságii, fehér, sr ondó-

csepp kiduzzad ivarnyilásából es odaragad a fonalakra. Erre pihen rövid

ideig, hogy azután tapogatóira vegye az ondót, mi néha 10 perczig eltart. Ez

megtörténve felkeresi a nstény lakását, kopogtat tapogatói\al, riíngat a hálón,
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megkísért mindent és mégis kénytelen néha órákig is elvárni, míg a nstény

a közeledését megengedi.

Bár hogy jártam utána, a koronás keresztespóknál az ondó felvételét

nem tudtam meglesni soha, de hiszem, hogy hasonló módon történik, mert

közvetlen az ivarnyilásáról fel nem veheti az ondót a hím tapogatójával ennek

rövidsége miatt. Párzás közhen fogott hím tapogatóját megvizsgálva követ-

kezket találtam : a tapogató minden része száraz volt, ondó csakis a sper-

mophorum kanálszer kivájásában fordult el ; az ondó sr, fehér, vizzel

nehezen keveredett, de azzal kevéssé hígítva számtalan spermatozái élénk

mozgásba jöttek, mi késbb ismét megsznt. Azon tény, hogy csakis a sper-

mophorum kivájásában volt ondó és a többi rész mind száraz maradt, arra

enged következtetni, hogy csakis a spermophorum j érintkezésbe az ondóval.

De miképen jutott az ondó reá, azt nem mondhatom, igen valószínnek tar-

tom azonl)an azt, hogy az Epeira diademata hímje, hasonlóan a Menge által

leú't fajokhoz, fonalra üríti ondóját és azután a spermophorummal fölveszi,

mire ezen ízt alakjánál fogva is igen jól használhatja, mert mint említettem

a kanálszer mélyedése széle éles és két öblös kivágással bír, ha egy ily kivá-

gást az ondóval megterhelt fonalra alkalmaza és azon végig huza, épen

besöpri az ondót, mi ennek srségénél fogva könnyen lehetséges.

Ha a párzás ideje bekövetkezett és a hím tapogatóját ondóval ellátta, a

nstények fölkeresésére indul. A párzás szeptember közepén kezddik és tart

október közepéig is. Több szerz említi, hogy már július végén vagy augusz-

tusban folynék a párzás ; ezen idben én soha sem találtam párzásban lev

Epeira diadematát, st augusztus elején fogott hímek közül egy-kettt meg-

vizsgálva, ivarszerveik, fleg párzási szerveik, éretlenek voltak még. A hímek

mindig kisebb számban fordulnak el, mint a nsténj^ek ; a nstények egyes

helyeken úgyszólva telepeket képeznek, például a Gellért-hegy déli oldalán

felvezet út mellett száz meg száz nstény hálója van kifeszítve közvetlen

szomszédságban egymással, vagy a kerepesi temetben, különösen ott hol a

fakeresztek a szegényebb sorsú elhunytak sírjait jelölik, minden fakereszten,

minden bokron, kóron egy-két keresztespók nstény ütötte fel tanyáját alig

egy-két lépésnyire egymástól, ép úgy az Erzsébet-téren a kioszk jobb oldalán

lev kis fenyfák csoportjában számtalan egész sötétszín nstény leskeldik
az ágak tvelei között ülve. Ilyen telepeken hímeket egész szeptember köze-

péig soha sem találtam, de azután is csak legfölebb egy-kettt, úgy hogy
egyszer a Gellért-hegy déh oldalán az emhtett helyen egy délutánon körül-

bell 100 nstényt tudtam összegyjteni és csak í2 hímet, mibl világosan
látható, milyen túlsúlyban vannak a nstények számra nézve.

A párzásra érett hímek elhagyják magányos helyen, szegényesen össze-

font hálójukat és fölkeresik a nstények telepét ; ott barangolva egyik-másik-
nál bekopogtatnak, míg végre olyat találnak, mely a közeledést megengedi.
A hím egy-egy márványkebl nstény hálója mellett pár napig is elvár, újra
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meg újra csalogatja, a háló megrezzentése és sajátságos ügyotküi futkosással

a háló legküls szélén igyekezik a nstényt párzásra hírni. liendszerint azon-

ban, ha a hím feltalálta a nstény hálóját (A) és hajlamát fölismerte, a háló-

nak egyik lefelé vezet küllje mellett, bokorra, gerendára vagy mire épen
ersítve van e küll, rendetlen kis fészket (B) készít magának, csak néhány
fonáhal, hogy abba ülve várhassa a szerencsés pillanatot, mikor a nstényben
a párzási ösztön elired. Addig is két-három fonalból álló hidat {( ') épít ma-
gának fészke])l a n()steny hálója keretéig es meg ott is feszít ki egynehány
oldalfonalat. Azután visszatér fészkébe és türelmesen vár liosszal)b ideig.

Egyszerre azonban, mintha megváltozott volna, izgatottan kirohan, rángatás

fogja el testét, izeit, tagjait és potroha mintha leszakadna ugy rezeg ; átfut a

hidon, megrezzenti a hálót és szálain fut le, fel, izgatottságában néha oly

vigyázatlauul, hogy majdnem leesik, mi annál könnyebben megtörténhetnék,

meii; a nstény fonalai jóval vastagabbak mint a híméi, míg a. hím karmai

sokkal gyengébbek, finomabbak és így a nstény hálóján csak nehezen mo-

zoghat. — A nstény egy ideig nyugodtan tri a hím alkalmatlankodásjít,

mert jól tudta megkülönböztetni e megrezzenéset a hálónak attól, mely egy

beleesett rovar kétségbeesett vergdésétl ered ; de végre mégis megsokalva

a hím tolakodását, eleinte lassan emelkedik nehéz potrohával, egyszerre azon-

ban villámsebesen leereszkedik a tereséig; a továbbit az észre tért hím se várja
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be, hamar meg köt eg}' fonalat, a hol épen van éss lebocsátkozik azon jó

mélyre s függve marad a levegben mozdulatlanul, míg a nstény kedvetle-

nül visszatér fészkébe. Kövidebb vagy hosszabb id múlva újból kezdi a hím

e játékot. Ha a nstény nem megy vissza fészkébe, vagy pláne üldözésre

készül, a,zt a hím rögtön észre veszi, felszalad fonalán oly gyorsan mint csak

bnja és átmenekül a hídon, mert a hídon a nstény követni nem tudja,

minthogy a hím által húzott fonalak sokkal vékonyabbak és a nstény kar-

mai nagyobbak és így a nstény mindig lecsúsznék a lejts hídon, melynek

szálai különben is oly gyengék, hogy nem bízik bennök a nehézkes nstény.

A megmenekült hím ismét vár kis ideig, hogy ismételje ez ingerkedést.

Egy ízben észleltem, hogy a hím 2 napig tartózkodott a nstény háló-

jánál és csak második nap délután történt meg a párzás, noha a hím többször

kísérletté meg. Ha végre a nstény elfogadja a hím ajánlatát és hajlandó a

párzásra, azt tudtára adja annak azáltal, hogy a hím egy kirohanása alkal-

mával szép lassan jön le fészkébl hálója közepéig és azután a hím lakása

felé vezet külln leereszkedik a hídig. Ez leginkább derült, meleg szi napo-

kon történik délben vagy délután ; Menge ugyan még kés éjjel holdvilágban

is látta a szerelmes párokat együtt a háló alján, de én azt hiszem ezek nem

koronás keresztespókok voltak, hanem más fajok. Ha a nstény leereszkedik, a

hím vissza siet fészkébe s ha látja, hogy az nem igyekszik átjönni a hidon,

hanem háttal lefelé csüngve marad a híd eltt, akkor vágyainak teljesülését

legközelebbi pillanatokra helyezve, hamar készül hozzá, nehogy a nstény

njaigtalankodjék. Nagy izgatottság fogja el a hímet, lábait, potrohát idegesen

rángatja, tapogatóit igazgatja csápjai között; erre fonóit oda nyomja a fészke

egyik falához és fonalat ersít oda, melyet egyik hátsó lábával huzza maga

(í)) után és csüngve áthalad a hidon, nagyon vigyázva arra, hogy a most

húzott fonal valahová ne tapadjon, hanem szabadon függjön.

Ha már elég közeljutott a nsténjdiez, megáll egy pillanatra, a nstény

behúzza lábait fejtorja alá s csak a két utolsó lábával tartja magát hálója

külljén, körülbelül oly helyzetben mint a rajz mutatja, hasával a hím felé.

A hímet ismét elfogja a nagy izgatottság, izeg-mozog, nem tud mit csinálni,

nem vesz észre semmit és ily állapotban egyszer egész tisztán láttam, hogy

ondóömlése volt, t. i. egész apró, szabad szemmel alig látható kis fehér csepp

gylt ki ívarnjálásán. Ha ismét nyugodtabb lett a hím, kitárja négy mells

lábát, a harmadik párral és az egyik hátsóval függ a hídja végén 1 cm.-njd

távolságban a nsténytl fejjel lefelé, míg a másik hátsó lábbal a maga után

húzott fonalat tartja szabadon. Még egy kis lépéssel megy elre s már oly

közel van a nstényhez, hogy lábaival megérinthetné, de azt nem meri.

Ismét közeledik egy keveset, azután mells szétterpesztett lábaival körülöleH

a nstényt, de nem szorosan, csak úgy hogy alig érintse. A nstény lábait

egészen fejtorja alá göngyölte és tri mindezt, látszik azonban lábizei rezgé-

sén, mily nagy izgatottság uralkodik benne is. A hím azért fogja át a nsténji;
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lábaival, hogy annak türelnietlenkedését rögtön megórezhesse, ha a nstény
csak (^gyik kíbát is kiegyenesítené, megérintené vclu a hini lábát és ez rögtön

megfutna.

Ezen elkészülés pár perez alatt megy végbe és rá következik azon

folyamat, melyet a tulajdonkepeni párzásnak kell nevezni, az ondó átvitele ii

nstény ivarszerveibe. — A hím kibontja tapogatóit, játszik azokkal kis ideig,

azután hirtelen a nstény zárjára alkalmazza; rögtön visszahúzza, újra oda
teszi,ezt sokszor ismétli és néha nagy ervel is csapja oda ; idnkent meg-megáll

és félve lesi a nstény mozdulatait. Újra kezdi felváltva eg^'ik tapogatót a

másikkal ; mindig hosszabb-hosszabb ideig hagj^ja a nstény zárján, végre

egy perczig is.

Egy alkalommal egy óra hosszánál tovább észleltem a párzás végbe-

menetelét és több szerz szerint az néha még sokkal tovább tart. A him kime-

rül, ritkáidban viszi tapogatóját a nstény zárjára, míg végre elgyengülve

megáll.

Erre a nstény kifejti lábait és nyúl a hálója fonalai után, mit a hím
megérezve ijedtében rögtön leejti magát. De nem ér a földre, hanem csüng

ama fonalon, melyet maga után húzott és esik félkörben el a nsténytl épen

saját fészke alá. líendesen nem üldözi a nstény, hanem lomhán felkapasz-

kodva visszavonul lakásába. Néha azonban megtörténik az Epeira diadema-

tánál is az, mi más fajoknál szabály, hogy t. i. a nstény még a párzás

befejezte eltt is felugrik és üldözl)e veszi az élvezet mámorából halálra ijedt

hímet.

De siker nélkül, mert a hímet megmenti azon elvigyázata, melylyel

a fonalat a saját fészkében, tehát a hídon tul ersítette meg és így ha meg-

érzi, hogy a nstény lábait kibontja fejtorja alul, rögtön leejtve magát kikerül

a nstény birodalmából, a fonalon leesve, mint az inga, saját fészke alá; s ha

egy ilyen üldöz mániában szenved nstény szintén lebocsátkoznék fonalon,

nem érné a hímet soha, mert más ponton ereszkednék alá, hanem elbb át

kellene mennie a hídon, hogy onnét utána siessen, de a hídon átmenni nem
tud. Különben is elegend idt nyerne a hím ezalatt a, megfutásra.

Párzás közben is megtörténik többször, hogy a hím rosszat sejtvi- leejti

magát, de belátva oktalan félelmét ismét felmászik és közeledik újra a ns-

tényhez, folytatni a félbeszakított párzást. A hímek annyi elvigyázattal es

ügyeléssel talán soha sem vesztik életöket a nstény által, mint azt sokan

hiszik és más fajoknál talán csakugyan el is fordul, de itt nem is valószín,

mert hiszen a számos nstény ugy is hiányt szenved hímekben és ha meg a

szegény hímeket egyes fúriák megölnék, bizony sok szííz niíiradna pár nél-

kül. Ha nyugodtan visszavonult a nstény, a hím ])átorságot nyerve fölemel-

kedik fonalán és fészkébe íd, hogy ott kipihenvén es ujabl» ert gyjtvén

tovább álljon és más nsténynél próbáljon szerencsét. Menge szerint néha

egypár többször ismétli a párzást, s()t egy nstény több hímnek látogatását
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fogadja, de nem tartom valószínnek a hímek csekély számánál fogva és mert

soha sem olvastam mi ezt megersítette volna, magam sem láttam soha.

Ez tehát a párzás menete. Párzás után lev nstényt bonczolva annak

oviductusában ej) iigy mint ondótartóiban találtam ondót s így hát mind két

helyre ürítette a hím ondóját. Miképen viszi át ondóját a hím az oviductusba,

az könnyebben érthet, mert az ivarnyilás elég nagy arra nézve, hogy a hím

az egész spermophorumot bele melyessze és így errl egyszeren kevés ondó

ragadva az oviductns falához ott marad, de a receptaculum seminisbe csak a

bevezet cs igen apró nyílásán juthat be, melybe valószínleg a hím csak a

spermojAorum hegyét dugja és ennek csatornáján befolyik kevés ondó, talán

a tapogatóban lev mirigy váladéka által higíttatva, vagy a ni uj alakú cla-

vus által letolva. A clavus feladata talán még az is lehet, hogy a spermopho-

rumot majd az oviductusba, majd a receptaculum seminisbe igazgassa.

Ezen kívül azon kampót is alkalmazhatja a hím a receptaculum seminisbe

vezet cs nyílásába, mely kampóban ama mirigy csöve végzdik és mint-

hogy a ni zárra fektetett tapogatónál igen sokszor láttam a hólyagnak hir-

telen behúzását, azt tartom, hogy ez által nyomás gyakoroltatik a mirigyre,

mely váladékát így mintegy kilövell a csövön, kam23Ón át a receptaculum

seminisbe. A párzási id letelte után a hímek csakhamar eltnnek, tönkre

mennek; nem ugy a nstények, melyek még az utódjaikról való gondosko-

dás feladatával is bírnak. Az Epeira diademata utódjait nem fogja már ismerni,

mert ezek csak a következ nyár elején kelnek ki, míg az anyaállat nem

telel át, mégis mily gonddal keresi ki és válogatja a helyet, melyen petéit

lerakja, csakhogy baj ne éije azokat a hideg napok alatt. Különösen fageren-

dák, fakerítések védett oldalára szeretik letenni petéiket és mindig ott, hol es
ellen felettük kiálló tárgy által oltalmazva vaunak. Fatárgyak hiányában más

rossz melegvezetkre ersítik a petéket, de keskeny résekbe, lyukakba soha

sem helyezik, mert ott tavaszszal a melegít napsugarak sem találhatják.

Rendszerint nagyszámú petét raknak egyszerre, azokat belül finom, kívül

durvább szövettel fonják coconba. A coconnak czélja els sorban a petéket a

nagy hideg ellen védeni, de kiszáradásukat is gátolják, mit onnét tudok, hogy

tavaly nagyobb számú cocont összegyjtöttem fejldéstani tanulmányozás

czéljából s ha egy ily coconból petéket kivettem és a cocont nyitva hagytam,

a benn maradt peték néhány nap alatt teljesen kiszáradtak, de ha a cocont

ismét összetapasztottam tovább fejldtek benne a peték. A peterakás fképen
november elejére esik.

Azután valóban szánalomra méltón néznek ki a nstények
;
potrohúk

lelohadt, lábaik kifáradtak, utolsó erejüket a peték biztosítására fordították,

kimerülten, ertlenül csüngenek alá s a legközelebbi fagyos éjszakán

megdermednek.
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A VII. TÁBLA MAGYARÁZATA.

1. ábra. Epeira diademata Cl. ? . részlet a potroli alsó felületérl 10. bz. na-

gyítva.

cl — clavus.

r = rima transversalis.

z = zár.

2. ábra. Ugyanabból hosszmetszet (sémás) 10. sz. nagyítva.

cl = clavus.

z — zár.

0(7= petevezet.

3. ábra. Epeira diademata Cl. $ zár. GO. sz. nagyítva.

a — rima transversalis vaginalis.

h = ivarnyilás.

c — zár oldali lemeze.

d = zár fels lemeze.

e = clavus.

/' = ondótartóba vezet cs nyilasa.

g ^ ondótartó.

k — fodros ráncz.

4. ábra. Epeira diademata Cl. ondótartó a zárból kiemelve. 1:20. sz. nagy.
/' = bevezet cs nyilasa.

/i = bevezet cs.

í = kivezet cs.

k = fodros ráncz.

5. ábra. Epeira diademata Cl. Harántmetszet (sémás) a zárból.

g = ondó tartó.

6. ábra. Epeira diademata Cl. cf tapogatója.

a = maxilla.

h = trochanter.

c = femur.

d = genu.

e = tibia.

f = csónakiz (cymbium).

h = hólyag (pulvinar elasticum).

i = pars basalis.

k = pars terminális.

l =: spermophorum.

m = spermophorum hegye.

n = kampó.

és p = tapadó részek.

7. ábra. Lyniphia. cf híd (Menge szerint).

8. ábra. A Galena labyrinthica cT hídja. (Menge szerint).


