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ELOSZO.

A harmadik kötettel müvem be van fejezve, a mi azonban távolról sem azt akarja

jelenteni, hogy immár Magyarország pókfaunája is teljesen tisztába van hozva, hogy ahhoz

többé sem szó, sem kérdés nem fér.

Az els kötet elszavában világosan kimondottam, hogy «e mü oly alapúi akar szol-

gálni, a mt'lyböl a részletes kutatás indulhat; és ha ilyen alapnak beválik, czélját érte.»

A'ajjon beválik-e ily alapnak '.' ennek megitélése másokra tartozik. Lesz-e kiinduló

pontja a részletes kutatásnak ? nem tudom ; de hogy ez óhajtásom, azt mondhatom.

Hogy a mü nem kifogástalan, azt nagyon is érzem ; hogy még így is, a mint tervezte-

tett, csonka, azt is tudom. Föbaja els sorban és minden bizonynyal egy Iconographia hiánya,

olyaijé, meh legalább az alrendek, családok és alcsaládok legiellemzöbl) alakjainak képét a

részletekkel együtt lehetleg természethíven visszaadná. Azt is érzem, hogy a mü nyelvezete

nem kifogástalan; de már az úgy van, hogy az úttörés botlásokkal jár, kiváltképen pedig a

szakirodalom terén van ez így. Az elemirt! nézve éppen úgy, minta magaslaton is teljes tökéle-

tesen más nemzetek szellemi termékeire rászorulva, a szemléldés körébe vont tárgyak hatá-

sának kitéve, cserbe hagyatva a szavak forrása által, több teremt er kell ezeknek leg^'zésére,

mint a mennyi bennem van. ha ug^an van.

Megnyugvásom az, hogy egy megtisztel luegbizatásnak eleget tetteui, tettem pedig

úgy, a mint az tlem kitelt.

Most még némely más dolgokról is kell megemlékeznem.

Az els kötet lievezetésébeu kifejtettem a mü egész tervét. Ott két függelékrl volt szú,

melyek közül az egyik azoknak a fajoknak a bírálatát volt magába foglalandó, a nu'l vekrl, mint

magyarországiakról, az irodalom megemlékezett. Én. müvem tervéhez híven, ezt a munkát

el is végeztem. Akadtak azonban oly körülmények, a melyek arra bírtak, hogy e függeléket ki

ne adjam. Sikerült ugyanis idközben oly állatok birtokába jutnom, a melyekre irodalmi

publicatiók alapíttattak ; a felühizsgálat azonban kimutatta, hogy azok az állatok semmi

viszonyban sincsenek azokkal a nevekkel, a melyek alatt az irodalomban szerepelnek. A faj-

ueveJcet lehet ugyan a synonymika segítségével szabatosítani ; de nincs köszönet benne, mert a

név alapjában ráfogott névvé váUk, mihelyt nem tartozik az adott állatra. Kitnt, hogy némely

szerzk kizárólagosan csak a Hahn- és Koch-féle nagy mbe foglalt képekkel, még pedig

egészen felületesen hasonlították össze állatjaikat s elnevezték, mi bizony ritka esetben elég-
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séges. Úgy gondoltam tehát, hogy ezt a dolgot késöbhre halasztóm s abbau a mértékbeu haj-

tom végre, a melyben a typusokhoz hozzáférhetek.

E helyett a függelék helyett, külföldi barátaim és szaktársaim kívánságának eleget

téve, a harmadik kötetnek német nyelven írott kivonatát adom, mely az alrendek biológiai

jellemzésén kívül, az alakok elterjedését, az új fajokat s némely érdekesebbeknek tüzetesebb

méltatását foglalja magában.

Azonkívül még elszántam magamat arra is, hogy e kötetet egy, a gyakorlatra vonat-

kozó bevezet részszel lássam el, mely mindazoknak, a kik a tárgj-at netalán megkedvehk,

avval tüzetesebben foglalkozni óhajtanak, utasítást adjon mindazokra a fogásokra nézve, a

melyek törekvésüket elsegíthetik.

Némely igazítások, pótlások úgy a jelentékenyebb sajtóhibák is, e kötet legutolsó lap-

ján olvashatók.

Mindezek után még van valami mondani valóm, a mi nem a könvvrc, hanem a szívre

tartozik, a mit magamba fojtani nem bírok.

A mveldés története, és még inkább sok porlepte, elsárgult, hallgatag kézirathalom

bús történeteket mond azokról a boldogtalanokról, a kik egész valójukat — testi erejüket és

szellemük legjavát — egy czél elérésére áldozták ; kik megküzdöttek a nyomorral, a gúnynyal,

a lenézéssel s eltrtek mindent, mert ers hitök volt, az: hogy jó a szándék s ha majd czélt

érnek, akkor, majd akkor megsznik a nyomor, elnémul a gúny, a lenézést pedig a tisztelet

váltja föl. Sokan ezek közül nem a személyes dicsségért, hanem a mveldés elmozdításáért,

egy nemzet vagy éppen az emberiség elmeneteleért hevültek, és — elbuktak. Igen, mert ösz-

szeütköztek az anyagi kérdés rideg valójával, kérlelhetetlenségével és legyzettek. Irataikat, a

melyekbe egész valójuknak legjavát tették le, belepte a por, megszállotta a moly; évek jöttek,

évek teltek s átgázolt az id emliereken és eszméken, mert az emberek eszméikkel együtt

elavultak, noha akkor, annak idejében, azok az emberek s azok az eszmék idszerek voltak.

Ez valóságos tragikum ; annyival inkább az, mert ez a sors nem mindig a szegény nemzetek

szegény fiait, hanem a gazdag nemzetek szegényeit is érte.

A midn azon vagyok, hogy e unívön az utolsó tollvonást megtegyem, ez a tragikum

szemem eltt áll s megtanít arra, hogy mennyi hálával tartozom azoknak, a kik nem engedték

meg, hogy az én sorsom is ilyen legyen. Nem tehetek niásképt^n, mint hogy e helyen újból is

köszönetet mondok a királyi magyar Természettudományi Társiilatnak, úgy választmányának

és állattani bizottságának is, az irántam tanúsított bizodalomért s jóindulatú türelemért. Leg-

végre pedig még köszönetet mondok a társulat másodtitkárának, Paszlavszky József tr. úrnak,

• úgy dr. Károli János barátomnak is a szöveg olvasására fordított fáradságért.

Kelt Budapesten, deczember ^4-én, 1878.

Hebman Otto.



VORWORT.

Mit diesem Bande ist die Spinnenfaima Ungarns, richtiger ausgedrückt : ist dieses

Werk abgeschlossen. Getreu der Erklärung, welche ich im Vor\Yorte zum zweiten Bande

abgegeben habe, linden meine verehrten auswärtigen Collegén u. z. im IL Anhange, pag. 333

eine Uebersicht der Spinnen Ungarns. Die einleitenden Worte dieses Anhanges bieten über

meine Absichten wohl genügende Orientirung. Ich war bestrebt vor Allem ein Bild der bis

jetzt bekannten localeu Verbreitung der Spinnen, dann die neuen Arten, endlich einige ein-

gehendere Bestimmungen und Notizen, welche sich besonders auf die Biologie beziehen, zu

vermitteln.

Budapest, 24. December 1S7S.

Otto Hermán.
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I. A GYAKORLATRÓL.

A ki a természetrajznak bármely ágát sikerrel akarja mivelni, az lepten-nyomou rászorvil bizonyos

gyakorlati fogásokra, a melyek a tapasztalás eredményei s igy az iitmutatás es sok tekintetben a begyakorlás

tárgyai is.

Ezek a gyakorlati fogások a tárgyak gyjtésére, fentartására es vizsgálására tartoznak. Könyvem e

részének tehát az a feladata, hogy az ezekre vonatkozó útmutatással szolgáljon mindazoknak, a kik a pókok

gyjtésével, gyjteményben való fenntartásával és vizsgálásával foglalkozni akarnak.

A mint ez a mondottakból önkényt következik, a gyakorlatról szóló rész két szakaszra oszlik, u. m.

a gyjtés es fenntartás, végre a vizsgálás szakaszára.

1. A gylijtésröl és fenntartásról.

A régibb Araneologusok, a tökéletes átalakulással bíró rovarok legtöbbje által szolgáltatott jelensé-

get, hogy t. i. ilyen rovarok a telet vagy pete vagy valamely kifejldési fok alakjában, tehát nem teljesen

kifejldve töltik, analógiának vették a pókok részére is, s ezért a pókokat csak a tavasz, a nyár és az ösz

szakában gyjtöttek. A nemzedékek egymásutánja köri tett behatóbb tanulmányozás azonban másra tanít

minket, arra t. i., hogy az alrendek legkülönbözbb alaksorai áttelelnek s a tavasz ébredésével folytatják

életpályájukat ott, a hol azt a tel dermeszt behatása ideig-óráig megakasztotta. Erre nézve felvilágosításo-

kat szolgáltat az els kötet 9-ik szakasza, mely a szaporodásról s a nemzedékek soráról emlékezik meg ; meg

inkább pedig szolgáltatja azokat a leíró rész biológiai jegyzetsora, mely némely fajoknál a teli állapotról is

megemlékezik.

'

Ezekbl az következik, hogy pókokat minden évszakban gyjthetünk, es hogy a teli gyjtésre bizo-

nyos súly tartozik azért, mert érdekessége mellett minden bizonyuyal meg az életmódról létez ismeretek

bvítését is eredményezi.

A czélszerü gyjtésnek lényeges föltetele a gyjt készülék s annak hasznalata..

A szerint, a mint borszeszben vagy szántott állapotban akai'juk a gyjteményt berendezni, mas-

mas készülék kell.

A borszeszben való fenntartás számára a pókokat legott borszeszbe g^Kijtjk. E végre két öblös

szájú, mintegy deeziliteruyi tartalmú üveget egy bádogosnál közös tokl)a foglaltatunk, ugy, hogy az üvegek

nem éppen könnyen húzhatók ki ; az üvegek jó parafa-dugókkal szereltetnek fol, a dugókra pedig egy karika

.jön, a melylyel zsinór által a tokhoz kötjiik azokat. A bádogtokot azután jó brrel vonatjuk be s szíjjal sze-

reltetjük fel, hogy az egész készüléket, úgy, mint egy színházi látócsövet viselhessük. Legjobb, ha a szíj csak

' Liiiid plil. Palivgiiatlm ('k'icku Suud. p. j'2 , Truclaiöa infciualis Motb, p. 277 stb.
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oly hosszú, hogy a tok fenekével a kötést érje, nehogy lehajlás alkalmával a földet érve, az egész fölboruljon.

A két üveget kétharmacb-észig megtöltjük ers, legalább SS^-nyi borszeszszel, belehelyezünk néhány ágacs-

kát s a nagyobb pókokat gyjtéskor felváltva majd az egj'ik, majd a másik üvegbe rakjuk. E felváltva való

elhelvezés azért szükséges, mert ha két eleven pók egyidöben kerül egj'azon üvegbe, a haláltusa közben

ósszemarakodnak annyira, hogy rendesen a végtest tönki-e megyén. A halottakat a még elö pók nem bántja;

menekülési ösztöne inkább arra készti, hogy a fácskákon föl s alá járjon.

Ezenkívül szükséges még két kis, hengerded üveg jó dugóval és ers borszeszszel. Ezeket a zsebben

hordhatjuk s beléjök rakjixk az apróságokat, szintén fölváltva, hol az egyikbe, hol a másikba.

Egy ers csipesz, melynek fogófelei simák, továbbá egj- kapabalta, t. i. oly eszköz, melynek egj'ik

fele balta, a foki-észe pedig kapa, nélkülözhetetlenek, mert sokszor résekbe kell nyúlnunk, sokszor kérget

kell lefejtenünk, sokszzr ásáshoz kell folyamodnunk.

A kapabalta szintén szijra jár, iigy mint ezt a tüzoltúknál láthatjuk.

Szükséges egy ers bot, a melj-re egy, ers vaskeretre reávarrt vászonhálo alkalmazható, a mely-

lyel azután a füveken s bokrokon végig «kaszálhatunk».

Szükséges végre eg.y közönséges, fehér férfinapernyö, a melynek rendeltetése az, hogy homorú

oldalával a lombos galyak alá tartjuk, e gályákat a bottal hirtelenül s ersen megkopogtatjuk, rmi"e az

ernybe sok rovar mellett pókok is huUanak.

Altalános szabály az, hogj^ a pókot nem szabad a lábaknál fogva megragadnunk, mert ezek szer-

felett könnyen leszakadnak ; továbbá szabály az, hogy a nagyokat mindig a hátféköl a fejmellnél fogva

ragadjuk meg, nehog;s- — kivált ha a kéz bre finom — a csipés bajában részesüljünk.

Némely Kerekhálósok leejtik magokat s a szálon függ\-e maradnak ; ilyenkor kiveszszük a nagyobb

üveget, alája tarljuk s belémerítjük.

Szóval, a mennyhe csak lehet, kerülni kell a megragadást, nehogy a sokszor igen könnyen leváló

szrözet s evvel legtöbbször a színezet és rajz is kái'ba menjen.

Az igen apró, pl. Erigonefajokat legkönnyebben úgy keríthetjük hatalmunkba, hogy egy ágacskára

fölmászatjuk, s midn arról egy szálon lebocsátkoznának, az üveget alájuk tartjuk.

Jól fölkészülve tehát bejárjuk a bokrokat, a sövényeket, a rétet, az erdt, a görgetegeket, a nádaso-

kat, a kerteket, pinczéket, barlangokat, szóval : igyekezünk minden helyiség pókalakjait fölkutatni, elbb a

körülményeket megtanulmányozni, a melyek között az egj^es alakok élnek s csak azután a zsákmányolás-

hoz fogni,

Némely hálósok napszakában nem járnak ki a hálóra s mindenképpen azon vannak, hogy tartóz-

kodási helyket fölismerhetetlenné tegyék ; ez annál is inkább sikerül nekik, mert igen gyakran színmi-

mikrik is. Itt a háló vezérfonalára kell ügyelnünk, arra t. í. a mely vagy egy részében igen erssé teszi a

hálókeretet, vagy éppen a háló síkjából féhevezet ; e fonal mindig elkalauzol a pók búvóhelyéhez.

így fürkészünk, halózunk, kopogtatunk es ásunk nappal.'De ez meg nem elég, mert az éj csöndjében

más jelenségek is kinálkoznak.

Az éjjel való gj'üjtesre egy gyüjtöüveg elégséges ; evvel es egy úgynevezett tolvajlámpással fölsze-

relve bejárjuk a liokrokat, még pedig leginkább a levelekre ügyelve ; majd a rétre vagy a görgetegekre

terünk. A fdolog az, hogy a világosság hirtelenül essék a tárgyakra, mert az éjjel járó pók, ha tartós a

világítás, meglapul, nem mozog s így könnyen kikerüli szemünk ügyeimet.

Minden a gj'akorlástól függ: a kéz, a szem biztossága egyiránt; és rövid id nnilva szemünk a leg-

kisebb mozgást is észreveszi, kezünk, az állatok mozgásához alkalmazkodva, biztosan czélt ér.

A prédával hazaterve, els gondunk az legyen, hogy a borszeszt megújítsuk, mert az, .a melyben a

pókok meghaltak — kivált ha nagy a zsákmány — megtámadja a has brét, ez meglágyul, azaz : rothadásba

megyén át s az állat használhatatlanná váük. Azután különítsük el az egyes fajokat, mindegyikét más-más

üvegbe, az üveget számozzuk meg, az illet szám alatt pedig u-juk naplónkba mindazt, a mit megfigyeltimk.

Rakásra g;^'üjteni nem jó dolog, mert az emlékez tehetség is botlik, a botlás pedig ilyenekben csak

valamivel kisebb hiba a ferdítésnél, kivált ha tehetünk róla.
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Egy igen lényeges elv az, liogy egy és ugyanazt a helyiséget az évnek és napnak lehetleg miuileii

szakállán látogassuk meg, hogy annak eletérl minél teljesebb fogalmat szerezhessünk magunknak. Ez es az

a bizonj-os mérséklet, melyet akkor tanúsítunk, a mikor az állatot megpillantva, nem nyuhmk rögtön utána,

hanem igyekezünk a viszonyokat, a melyek között épen van, vagy valamely cselekményét ellesni : ez köl-

csönzi a kutatásnak a mélységet, úgy, a mint biztosítja a kutatónak a magasabb élvezetet is. Mert az élet-

mozzanatok kitudása kapcsolatokhoz vezet : a holt alakokkal bibelödö szobatudóssággal szemközt épen ezek

képezik az él tudományt, a melylieu mindenképen van köszönet, mert ez jutalmazza a fáradozást azáltal,

hogy a legtöbb esetben valóban gyarapítja tudásunk tíikéjet.

A mi mármost a gyjtemény berendezését illeti, ez a következükhöz vau kötve.

Szerezzünk néhány száz tiszta, öblös szájú, jól becsiszolt dugóval fölszerelt üveget, melynek magas-

sága — a dugó fogantyúját beleértve — 8 '/„,, átmérje 2.j ";'„,. Hogy a dugók jól zárjanak s tehát a boi-szesz

elpárolgását minél jobban megakaszszák, bekenjük azokat igen vékonyan a gyógyszertáraki lan kapható

«sperma ceti » -vei s arra ügyelimk, hogy az üveg szája a dugaszolás alkalmával egészen száraz legyen; a,

dugót jó ersen becsavarjuk. Ezeklie az üvegekbe rakjuk a fajokat külön-külön ; minden üveget megszá-

mozva, azonkívül a kell felirattal látjuk el. A feliratos lapocskánál fdolog, hogy minél vékonyabb papirbi'il

készüljenek s az egj'ik oldalon levelbélyeg módjára ragasztékosak legyenek ; a ragasztek lehet vizahólyagoldat

vagy arab gummi, mely utóbbiba azonban kevés cziiki'ot kell tennünk, mert különben megszáradáskor lepat-

tan az üvegrl. A felirat szövegezése a következ :

1. .*--.

ARGIOPE LOBATA (Páll.

./. $ Biidapest. Jnniiis ISTs.

A naplóban tehát az els szám alatt bejegyezzük mindazokat a speciális tapasztalásokat, a melyeket

e fajra nézve szereztünk.

A fenntartás maga igen egyszer dolog. Szabály az, hogy a mig az állatokra töltött borszesz sárgul,

addig' azt frissel kell fölváltani, mert a pókok lágy végtesténél a legfbb föladat az, hogy a vizet kivonjuk

belle, minek következtében megkeményedik s ekkor már bátrabban bánhatunk el az állatokkal. Mihelyt a

borszesz sárgulása megsznt, gyengébb, :íü—28"-nyi borszeszt töltünk az állatoki-a, jól elzárjuk az üvegeket

;

eimyi az egész.

ícrv kezelve, igen sokáio maradnak meg a pókok s voltak kezeim közt már olyanok is, a melvek 60 ev

óta borszeszben tartva, még mindig a vizsgálatra alkalmasak maradtak. Az igen ers borszeszszel való

kezelést túlhajtanunk nem szabad, mert különben a pók kemeuynye es törekeuynye válik.

A száraz állapotban való fenntartás sok ügyességet, meg tölil) gondosságot es tin-elmet követel ;

teljes sikerrel csak a nagyobb alakoknál alkalmazható. Az eljárást a következkben adom :

A pókokat nem borszeszbe gyjtjük, hanem vagy elevenen hozzuk haza, vagy egy csepp cyaukali-

(ildattal megöljük. Otthon azután levágjuk egy finom késsel a vegtestet, azaz kette Viigjuk a nyeleesket,

mely a törzs két frészét összeköti. Ekkor a vegtestet egy pai)irdarabra teszszük es óvatos, lassú nyomással

kiszorítjuk annak bels részeit, melyek a nyelecsken tolulnak kifelé : a kitolúlást egy finom csipeszszel moz-

dítjuk el s gondosan ügyelünk, hogy a szrözetet ne érhesse a kitúnlö folyadék. Mire a végtest ki van

ürítve, a nyeleesket reá luizzuk egy finom, csöves végbe kihúzott, !."> -If. '/,„ hosszú, 5— (i '"/„, vastag üveg-

csre ugy, a mint ezt hólyagok felfuvásáiiál teszszük, mire a szárito készülék alatt meggyújtjuk a bur-

szesz-lángot.

A szántó készülék mindössze egy S '^/„^ szeles, li 7,„ hosszíi, egyenes plebtabla, mely uegy \ahou

állva megengedi, hogy a borszeszlámpát alája helyezhessük. E plehtalilára reáborul egy másik pléh, mely-

nek alakja szakasztott olyan, uiiiit a parasztszeker abroncsos fedele, mely tehát felkerek es hátul el van

zárva. A borszesz lángja hamar megmele^íiti e kis sütben a levegt s ide tartjuk a csre húzott vegtestet.

Pár másodpercz múlva a nyelecske már reászárad a csövecskére s ekkor óvatosan felfújjuk a vegtestet s

igyekezünk, hogy a levegnyomás folytonos legyen ; e közben folytonosan forgatjuk a praeparatumot. Egy-
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ket jjerez aktl tökéletesen kiszárad a vegtest, mely most üres es nem esik többe ussze. Az elutesttel való

összeillesztés úgy történik, hogy egy vékonyka fácskát faragunk, azt az egyik végével beszíu-juk az elötestbe,

ott, a hol a nyeleeske darabkája követeli ; a kiálló véget ragasztékkal kenjük be s ekkor óvatosan reáhúzzuk

a kiszárított végtestnek az üvegcsrl nyitva lekerült nyelecskéjét. Az elötest chitines voltánál fogva nem

szorul külön eljárásra.

Az így kikészített állatot azután fmom rovartüre tzzük, ugy, hogy a tü nem a mellrész közéjéébe

— hol a meghatározásra nézve sokszor igen fontos liátgödor vagy res Lithato. hanem ettl kissé jobbra

áthatoljon. Az állatokat azután épen úgy tartjuk, mint más rovarféleket, t. i. jól záró, parafával kirakott,

sima papírral kiragasztott, üveges ládákban. Minden faj elé vagy möge odatüzzük a hozzá tartozó feliratot.

Tagadhatatlan, hogy a száraz gyjteménynek vannak bizonyos elnyei ; de vannak bajai is. A szí-

nek és rajzok megmaradnak s egy szépen szárított Epeira, Marpessa, vagy Eresus sor valóban a szmektl s

a fénytl csak úgy ragyog ; de a tárgyak szerfelett törékenyek s a meghatározásokra nézve oly igen fontos

zár vizsgálata sokszor majdnem lehetetlen, mert az igen rövid gyújtó távolságú nagyitóval, a melyi-e reá-

szorulunk, a tü miatt nem férhetünk hozzá. A mellett a színre nézve különösen a pókoknál áll az öreg

Linné mondása, hogy t. i. abba túlságosan bízni nem szabad.

A borszeszes gyjteménynél a színek sokat vesztenek ugyan, de a nyereség az, hogy az állatok

minden részét mindenkor minden oldalról bátran és biztosan megvizsgálhatjuk.

Még a borszeszes gyjtemény felállításáról is méltó néhány szóval megemlékezni. Tartozik hozzá

egy jól záró üveges szekrény, melybe kell mennyiség, erej és szélesség polczok alkalmaztatnak; ez a

szoba árnyékosabb helyén állíttatik fel. Hogy a tért kíméljük, az üvegeknél arra kell ügyelnünk, hogy szá-

juk hajtókája ne legyen nagyobb átmérj, mint az üveg teste maga ; így azután szorosan, közök nélkül

sorakoztatjuk az egészet. Az alrendek, családok stb. úgy jeleztetnek, hogy közbe helyezünk szépen gyalult,

üvegmagasságú és vastagságú fákat, a melyekre az Mlet feliratokat reáragasztjuk. Kiválóan díszes, nagy

példányok úgy is alkalmazhatók valamivel tágasabb üvegekbe, hogy oly üveglemezeket vágatunk, a melyek

beférnek. Ezekre ragasztjuk a pókot természetes állásában, ugy, hogy az állatot kiveszszük a borszeszböl,

itatópapiron külsejét jól megszikkasztjuk : ekkor az üveglemezre egy gombostfejnyi, forrón es igen srre
olvasztott arab gummit cseppentünk, az állatot hasával e cseppre nyomjuk s leszorítjuk addig, a mig a

gummi megszárad ; közben a csipeszszel megigazgatjuk a lábakat. Mindezek után beteszszük az egészet az

üvegbe s óvatosan feltöltjük borszeszszel. Az ilyen példányok nagyban emelik a gyjtemény külsejét, kiváh

ha a szekrény bels fala fehér, az egyes üvegeket pedig fekete lemezekkel választjuk el egymástól. A pola-

rizáezió itt a világosságot az áUatra gyjti s ez igen jó benyomást tesz.

Mieltt, hogy a vizsgálásra tartozó fejtegetésbe bocsátkoznék, meg arról akarok megemlékezni,

hogy a gyiijtemények csinossága, tisztasága mellett ne feledkezzünk meg a humanitásról sem : czéltalanul,

lialonn-a öldösni oly állatokat, a melyek a végén is egy fontos munkakört töltenek be a természet háztar-

tásában, nem dics dolog. Pontos meghatározásra csak a teljesen ivarérett példányok alkalmasok, ezért csak

ezeket kell gyjteni
; egy jiillantás a nstények zárjára, a, hímek tapogatóira elégséges utl)aigazito.

2. A vizsgálásról.

Igazságszeretet, szigorú tárgyiasság, a minden tudiis anyja: a, tapasztalás által nevelt és megélesí-

tett itéltehetség, a szem alkalmazkodási képességének gyakorlás által való fokozása,, nyugodt kez, ers
akarattal párosult szívós türelem, éles, tisztán mutató nagyitóveg, egy szerenyebli mikroskóp s még egv
pár egyszer eszköz — mindezekhez pedig egy joj megválogatott könyvtár, a melyre nézve az els kötet

irodalmi s a második kötet bii-áló része fölvilágosít : ezek képezik a vizsgálás alapfölteteleit es fszüksegeit.

Ezekkel fölszerelve, bepillanthatunk a szervezetek csodás kis mindensegebe, s minden pillantás az

élvezet mellett tanúságot fog nyújtani.

Els sorban meg fogjuk látni egyazon szervezeti alaptervnek a viszonyokhoz es illetleg a feladat-
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lidz való illeszkedései, elváltozását : másfélül inegtíimüjuk azt. Iio.líT a küzcjiiscjíi's eletheu nly esekelylif

vett «apró» szervezetek, müködesök folytonosságánál fogva uiilv lu-zagot töltenek be, mennyire folynak be

a jelenségek ama nagy körfolyamába, melyet egy szóba oglalva: természetnek nevezünk.

Fogalmunk az életrl tisztulni fog, mihelyt az életet nem csak közönséges emberi, hogy ugy mond-

jam önz szempontból tekintjük, hanem megismerkediink fokozataival is, ugy, a mint azok a magasabb es

alsóbbrendii. de a maguk helyen teljesen egy jogú. egy crtckii szervezetekben ki vannak fejezve.

E jelenségek bármely sorával foglalkozzunk is, idvel reájövünk, hogy itt fakad az értelem, a

kedély, az önismeret legtisztábl) fornisa, a melybl az elfogulatlan szoinlebides mindenkor es biztosan tiszta

valót, megdönthetetlen igazságokat uierit. Ezek azután nu'gerdendik w/. utánjárást, a fáradozást min-

denképen.

Nem szenvedélyrl, nem idrdoltfsrj, játékról van itt szó, hanem egy na,;;y feladat megoldásáról, a

melv megoldáshoz minden nemzedéknek szent kötelessége hozzájárulni annak legjavávat, a nüre egyálta-

lában képes. Mert a termeszét jelenségeinek körei, sorozatai nagyok, felismerésük roppant feladat , ezt

pedig csak a munka folytonossága gyzheti le — majdan. Az pedig kétségen kívül való dolog, liog;\" az

ember maga csak akkor fogja igazán és méltóképen berendezhetni saját életet a jelenségek közepette, ha

azokat leuyök szerint felismeri, velk biztos alapon számol.

Minthogy tehát e munka nemzedékek sorára oszlik fel, lényeg szerint mindig haladásról, tovább-

fejlesztésrl vau szó, minek legfontosabb feltetele az, hogy barátkozzunk meg a tárgyakon kivül mindazon

ismeretekkel is, a melyek rolók a tudomány evkönyveibe be vannak jegyezve. A regiek megtörik az utat, az

utódok elbb egyengessek a nyers törést, azután törjenek tovább, hogy utódaik átvehessek az egyengetés es

továbbra való törés munkáját. Én részemrl ezeket tartom szemem eltt, tekintsem a dolgot akár a tudo-

mány egyetem, akár a nemzeti míveldés szempontjából. Eddig még nem csalatkoztam s ezért ajánlom

másoknak is.

De lássuk immár a tiszta gyakorlatot is ; annyival is inkábli, mert hiszen ennek fejtegetésére vál-

lalkoztam. Arról vau tehát szó, hogy Ijorszeszben fenntartott állatokat vizsgáljunk.

Közönséges, ot-hatszor nagyító, úgynevezett füvész-nagyitóval nem erünk czelt, mert a szemek

relativ távolságainak megítéléséhez, a fegyverzet számljavételéhez igen éles képre van szükségünk. Kell

tehát mindenek eltt egy minél kisebb átmérj es oly domljorüságú lencse, melynek gyújtó távolsága

(focusa) legfeljebb 4

—

ä '"^i-nyi legyen.

Ezeket a nagyítókat külön kell megrendelni; használhatjuk azonlian jobb mikroskopok u. n. objec-

tívjeit is nagyító gyanánt, melyek már azért is igen czélszerüek, mert a végs lencse csekély átmérj, tehát

jól hozzáfér a tárgyhoz.

Lecsukjuk tehát balkezünkön a kis-, a gyrs és a középs ujjat, a mutatóujját ellenben kinyújt-

juk s a hüvelykujj segítségevei ennek leghegyén tartjuk a megvizsgálandó pókot. Ekkor a louppét jobb

(vagy bal) szemünkhez viszszük, úgy, hogy azt ekéz hüvelyk-, umtató- es középs ujjal tartja, míg a gyürus-

es kisujj ki van nyújtva s .-i pókot tailVi balkéz laivelykujjara van t;niias/,tva a végett, hogy egyfell a rez-

gést kikerülhessük, másfell a tárgyat .a fneusban tarthassuk, furgatliassiik.

A pók a lialkéz mutatóujján fejevei a köröm fele áUjon; .a luivelykujj a, hiitulsó lábpárt szorítja le.

Ebben az állásban megvizsgálhatjuk a. szemeket, a ragokat, a fejmellel. ,-i \egt(^st felületet, ugy a láliakét is.

Ezután megfordítjuk az állatot, hogy megvizsgálhassuk az állkapcsokat az alajkkal egyiitt, a mellvertet, ;i

lias lapját, nstényeknél a zárt : tovablia .-i fonószerveket. A hini tapogatcijat minden oldalrid szemle ;da

fogjuk s ügyelünk a szerzk utasításaira, a melyek e szerv leírásánál legtöbbször megmondjak, hogy errl

vagy amarról az oldalról tekint\e, ezt vagy azt láthatjuk rajta. Az így szerzett tapasztalásokat gondosan

szembesitjük a szerzk állításaival s az egybevetésre alapítjuk végs ítéletünket.

Igen piczi alakoknál, ]ield:iul az /.'/(_(/"//( -nembe tartozidaiál, sokszor a legjobb nagyító is cserben

hagy ; itt azután a raicroskophoz folyamodunk. Ez ne legyen túlságosan nagyító, mert a küls vizsgálatra

már a áO-szori nagyítás elégséges. A túlságosan ers mikroskop már csak a rétegrl-rétegre való vizsgálatot

engedi meg, tehát nem alkalmas arra, hogy az egeszeVien sokszor nagyon is domború szemcsoportot egy-
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szerre láthassuk, a szemek egymás közötti viszuuyát uie^itelli.-ssiik. A szhuiv tltávoliia^at Iiiutm eosett.-l. a

tagok egj-eugetését fínom, nyeles tvel végezzük.

Ott, a hol a szövökörmök, a pikkelyzet, szrözet minémüsége a kérdés, ott már mikroskopicns

eljárásra, kikészítésre szornlmik. Ha épen csak ad hoc keressül. a feleletet, akkor elégséges, ha egy meg-

felel üvegdarahra törüljük a fíuom késsel leszedett szrözetet vagy pikkelyzetet, egy csepp glycerint vagy

épen csak borszeszt adunk reá, leborítjuk egy fedöüveggel s így viszszük a mikroskop alá ; ha azonban tartós

praeparatumokról van szó, akkor Cauadalialzsamot vagy Damárlakkot használunk, a praeparatumot szám-

mal és kell, a gyüjteményuyel egyez felirattal látjuk el s bevezetjük a naplóba is.

A szövökörmök különös gondot követelnek. Az els feladat az. hogy azokat egy jó ecset segítségé-

vel többször váltott liorszeszben megmossuk s csak azután vágjuk le az íz felével együtt. A levágás üveg-

lapon történik, s mihelyt megesett, egy más üveggel lassan-lassan s fokozva erösebben lelapitjuk az ízt ; a

lenyomó lappal szorítás közben egy csekély oldalmozdulatot teszünk a végett, hogy a körömpár kinyíljék,

ne fedje egymást. Ezután evvel is úgy liánunk el, mint a szrözettél vagy pikkelyzettel.

"

A mérésekre egy fínom ,
pontosan milliméterekre osztott mérték és egy minél kisebb , külön,

tfínomsági-a hegyeztetett körz szükséges, melylyel egy félmillimétert még megmérhessünk; az ennél

kisebb vagy valami töredékkel nagyobb mértékrészecskéket egyszeren becsüljük.

Nem hiszem, hogy valamely lényegesebb dologról megfeledkeztem volna s ezért e fejtegetést ezen-

nel be is rekesztem.

IL A leírásokhoz.

Az e mbe foglalt leírások a szervezet, életmód, színezet és tartózkodás alaj^ján eszközöltettek.

A példányok, a melyekrl a leírások vétettek, borszeszhen tartattak ; a leírás eltt itató-papirra

tétetve, a megszikkadás beváratott. Azoknál az alakoknál, a melyeknél a borszesz jelentékeny színváltozást

idézett el, a természetes szín mellett az elváltozott is jelezve van.

A mérések a méterrendszer szerint történtek, még pedig — a tárgyak kicsinységénél fogva — a

miliméter (m. m.) és ennek tizedrészei használtattak. A mérés egy érzékeny, fínomhegy körzvel történt,

úgy, hogy a m. m. öt tizedrésze mérés, az 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 tizedrész ellenben becsüles.

A törzs, annj'i mint :fijiiu'll és régtest együttvéve. Mértéke a fejrész elejétl a végtest végéig, tehát

a hossztengelyben vétetett; a kinyújtott rágok és fonók kihagyattak s ott. a hol mértekeik fontosak, külön

megmérettek. A fejmell külön is megméretett.

A lábak mérésénél a csípk kihagyattak, a uiertek tehát a czomb tövétl a szövökörmök

hegyéig vétetett.

A mi a Nomenclatui-át illeti, a. Dr. Thobell áhal kritikai szigorral megalapítottat követtem.

A Sj'nonymákra nézve leg-töl)l)ször csak a legregilib szerzt idézem, a többiekre nézve Dr. Thorell «Remarks

on Synonyms of europ. Spiders» ezim müvét idézem, «Eemarks» rövidítéssel. így a nemeknél is : Oneurop.

Spiders. A többi idézetet oly rövidítéssel adom, mely a m fölkeresését az általános rész irodalmi lajstro-

mában lehetvé teszi.

A magyar > Nomenclaturánál csak a jelentsséget tartottam szem eltt ; igyekeztem, hogy a név az

állatnak valamely sajátságára vonatkozzék. A mythologiai és egyéb s/.emelyneveket. mint pld. Singa. Zilla,

ileta, Dictyua, Marpessa stb. átvettem.

Az általam alkalmazott magyar neveket nem akiuom mertekadukuak leitolni;'- f>öt megengedem,

hogy némelyik nyelvészeti szempontból kifogás alá is esik ; de megnyugszom abban, hogy nem roszabbak

' A németnél is, a iiicunvilti'ri sajátiim.

- A nónietekct som.
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mint aziik. ;i uiflvfk aciiltuniepfk IiLKlalniiiliUii sztTepeliifk, a niclvckiicl s/.iutiii isu[iaii csak ajclentösseg

— i IIA sriii iiiiuili^; — szolgált zsiuoruKTtekül.

Ugy vagyok meggyzdve, hogy pld. az Epeira diademata (Cl.) fajra alkalmazott «korouás keresz-

tespók » elnevezés nem veszt semmit a franczia «Araignée portecroixD vagy a német « Stirnbinden Kreutz-

spiune« mellett, st azt hiszem, hogy a rendszer szempontjából nyer, u. m.

:

OvVjitelariae =Eadspinneu (Menge) = Kerekhálósok.

Ej^eiroidae = Kreutzspinnen
i
Menge) -Küllöszövök.

Epeirinae = — = Keresztespókok.

Epeira. = Kreutzs|)inne = Keivsztespók.

Epeira diademata = Stirn l)iu(len'.Kreutzspinne= Koronás Keresztespók.

Az alrendek, családok, alcsaládok i-s nemek magyar ueveinrl alkalmazott nagy betket, melyek

helyesírási szempi>ntból kifogás alá esnek, megkülönböztet jegyekul es tisztán csak az ;ittekintés meg-

könnyítésére alkalmaztam.

.TEGYEK ÉS RÖVIDÍTÉSEK.

(
) ^ Ha a nem (seuns) ueye utáu álló szerz ueve pareuthesisbeu all, akkor ez azt jelenti, hogy az illet szerz, e nevet feláUi-

totta ugyan, de szkebb vagy tágabb határok között alkalmazta, mint a mink között én alkalmazom. Ha a szerz neve jjarenthesis nél-

kül áll, akkor oly határok kíizött alkalmazom a nem nevét, mint alkalmazta a név szerzje is.

( ) = Ha a fajuév (species) mögött álló szerz neve parenthesisbe van téve, akkor az illet szerz az illet fajt más nemben tár-

gyalta, pld. Epeirii qnndrata (Clerck) az jelenti, hogy Clerck az általa felállított qundrnta fajt nem az Epeira nemben tárgyalta, ellen-

ben Epeira acalypha Wah-kexaer azt mondja, hogy Wai.ckenaer a mondott fajt a mondott genusban tárgyalta.

-
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a lábmérésuél = els, második, harmadik, negyedik lábpárt jelent.

a lábak leirusanal azoknak egymasközötti lios

kezik anegveilik,

ízaráuyat mutatja pld. 1, 1,2, 3= az els a leghosszahliik, utána követ

ezután a második, végre a haimadik lábpár.

™^^ = milhméter.

n. sp. =^ nova species :

S}Ti. = SynonvTn.

^ z= Ilim".

J = nstény.

iij faj.

.\ SZERZZOK NEVEI.

.^IJS.
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ORDO-REND:

A Pv A N E A E. P () K () K.

Szai'nvatlau alhit( ik.

A test törzsöke csak kt't reszliül, u. m. a lejjel egybefoiTdtt uii'llliiil, tehát szilárd (liitiiikerj^ni

fejmellliöl, es a gyürüzetlen vegtesthöl áll, melyeket egy vekouv nvrlerske kot össze.

A mellrészen négy pár, bet iz — térdizzel ellátott láb.

Valamennyi láb végen bordázott karmokból álló szöv szer\'.

A vegtest végen szemölcsszer, izeit, páros száma, csevekkel felszerelt fonoszerv.

A rágó csipökarma becsapható, hosszában átl'úrott.

Egyszer szemek, symmetrikus csoportosításban.

Semmi csapó.

Az állkapocs lábszerii tapogatókkal, ivar szerint más-más szerkezettel es rendeltetéssel.

Biológiai iriogliutár-ozcts.

Semmi átalakulás. A kifejbides vedlesek áltat történik, melyek a petfb(il kibuvii eredeti alakon nem
változtatnak.

A kifejldés utolsó mozzanata, az ivarszervek teljes kifej líidese.

A fonó es szövöszerv jelen vau, mködése a, peteliöl vato kilnnastol fogva folytonos. E ket szerv

mködéséhez alkalmazkodik az életmód ugy a szervezet minden sajátsága is.



SECTIO I. OSZTÁLY.

THERATKICAE. HÁLÓZOK.
[HfjKiriiov= vadászháló.)

SUBORDO I. ALREND.

() R B I T E L A R I A E
(Orbis r= kerek ; tela = Kzövet ; a háló alakjáról.)

KEREKHÁLÓSOK.

A l'ejmell fejeresze lelaiiuló : a, homlok szele és az alsó szenisor közepszemei között elterül ter

keskenyebb vagy legalább nem szelesebb annál, mely az alsó és hátsó szemsor középsi között elterül.

A lábvégek hármas karomrendszerrel: a bordáskarmok ers kumpíival es sürfin álló bordákkal; a

sámja-karom hosszú-kampós és a tövén tompafogacsos.

Az els lábpár hosszabb a többinél (Cercidia kivételével).

A fonók rövidek ; a fels és alsó pár egyenl hosszaságú.

A háló, sokszög keretben a központi hi1 indub'i küllket es küllrl küllre csigavonalban veze-

tett, ruganyos összeköt fonalakat mutat.

A kerekhálósok szervezet és életmód szerint okvetetlenül a rend typikus kepét szolgáltatják. A mód,

a mely szerint a termeszét tünetkörebei befolynak, a voltakepeni «pókmód» következleg jellemezhet: az

üres hézagokon uralkodnak, ott foglalnak álland(í mködési tért, a hol a repül állat is epén csak átrójiülhet,

de meg nem állhat. A biológiai túlsúly a háló jelenlétében fekszik.

E tulajdonságnak feszköze a geometricus alakzatokat képez, egy sikban kifeszitett kerekháló,

melynek alkalmazása mindig a körülmények szerint történik : felállításának végleteit képezi a függleges és

a vízszintes állás s ezek köze esnek a dlt állások véghetetlen sorai.

A hálókötö képesség nem egyforma, s az alrend második alcsaládjában — a Torkosoknál — látha-

tólag csökken.

A függleges es dlt hálón mindig fejjel lefele állanak ; a függlegesen mindig a védettebb oldalon,

a dlt és vízszintesen mindig az alsó oldalon tartózkodnak, illetleg rejtekökbl oda közlekeckiek.

Lábaik szövésre és a fonalakon való kapaszkodásra alkotottak, mi különösen a végiz bizonyos

merevségébl kitimik, mely a lábvegnek behajlását engedi, a kihajlást — helyesebben áthajlást — kevésbbé

engedi s oka annak, hogy a földre érve, e pókok úgyszólván lábujhegyen járnak, snua síkokon megfogódzni

tehát haladni majdnem képtelenek.

Alaknagyságra nézve fokozatosságot mutatnak, minthogy ez a mogyorónagyságtól a kenderszem

nagyságig megfigyelhet. E szerint alakulnak a halok is, jelesen a fonalzat erejére nézve.
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Tevékenységök föszaka a sziu-kületre, fleg az estelire esik : de ott. a hol a préda sürtín jár. nappal

is mködésben vannak, nevezetesen árnyas helyeken melyeket elszeretettel keresnek fel.

Mindnyájoknál közös tulajdonság az, hogy megérintve, leejtik magokat s a testhez vont lábakkal

egy darab ideig mozdulatlanul fekve maradnak ; a háborgatás megsziintevel azon a fonalon térnek vissza a

hálóra, a melyet a leejtes alkalmával kifejtettek. A hálónak azon megrezzentetését, melyet az el préda okoz,

attól, a melyet egy odasodort idegen test okoz, legtöbbnwe megkülömböztetik : ha kétségeik vannak, a

térésére sietnek, megkapaszkodnak s a testnek gyors fel- le mozgatásával sebes rezzenésbe hozzák az egész

hálót : evvel az idegen test lerázását, esetleg pedig a préda vergdését nyerik meg.

Az ers prédát roppant gyorsasággal befonják, láthatólag azért, hogy a háló fonalzatában s igy

érzékenységében kárt ne tegyen : e végre a vegtest vegével fordulnak a prédának, rányomják fonóikat, s

ezeket egy sorTia állitva, szeles fonalszalagot fejtenek, mialatt a predat a negyedik lábpárral gyorsan forgat-

ják, tehát begöngyölik.

Ha a préda arra alkalmas, lefejtik s szabadon a tércsere czipelik : ha nehéz, akkor fonal segítségével,

lassankent vagy a tercsere. vagy — fleg nappal — a rejtekhelyre vonszolják, olyformán, hogy a szállító

irányban a fonalat megfeszítik, az ellenkezíi irányi lan pedig folyton lazitják vagy épen elmetszik. Avonszo-

lást a negyedik lábpár végzi.

Az igen nehéz prédát ott költik el. a hol megfogódzott ; ha nem rongálta össze egészen a hálót,

akkor kiszívás után kifejtik s leiokik : a halót igen ügyesen kitatarozzák. A kisebb prédának maradványait

az elötest hirtelen mozdulatával szinten ellökik (csupán csak aKüUpok. Cyrtophora, látszik kivételt képezni:

lásd a nem leírásában).

Tartózkodiisra nézve fleg az aljaiilian, a. kozeplieg;\-segben s a havasok to\en uralkodnak, a fák

tenyeszcvenek legfels szeléig folyton csökkenve elterjedve, ezen tul ritkák lesznek, mig végre is mintegy

2000 méter magasságban a tenger színe felett, csak egy, ott állandó alak képviseli a rendet. A barlangok

szájában, a meddig felhomály uralkodik, szintén elfordulnak.

A mködésben fleg a tapintás fuiomsága s keveslie a szem vezérli ; a hallás érzékének semmi

nyoma sem tapasztalhat(j ^

Tevékenységök kifejteseljen alig ismernek korlátokat, minthogy a fonalröpités segítségével mindenüvé

hozzáférhetnek, a hol befolyásuk helyen \ au.

Azon rendszerben, a melyet .a pókrend te\ekeuysege megalkot, osztályreszök a rovaroknak átrö-

pülés közben való korlátozása s eszközlik ezt az alak, ebbl kifolyólag a háló erejéhez képest.

A nemzedékek sorára nézve, a téli évszakon át az alrend rendszerint csak a peték által van bizto-

sítva : fedett, különösen emberlakta helyiségek védelme alatt azonban némely fajok fejlett vagy felig fejlett

állapotban át is telelnek s ilyenkor (">— 10" E. hideget kár nélkül elviselnek: a teli évszakot mozdulatlanul,

mintegy megdermedve élik át.
-

Petéiket különös gonddal helyezik el : meleg szövetlie l)oritva, rendesen meg egy pergamenszertt,

sr szövettel is biztosítják.

I Ezen érzékre nézve direct vizsgálatdkat tettem. Lakásom folyo.-íiSjára, mely a légáramlattól teljesen védve van, náilipókcikat

telepítettem, melyek a jól bepépezett ablaktililák felibe csakbamar liálókat feszítettek s a keretek zugalba rejtekhelyeket szttek. Alko-

nyatkor, a mikor az állatok a teresére kijöttek, tehát legéljerebbek voltak, egy igen élesen szóló, b' hangolású és rugón járó, ütvel ellátott

csengvel megközelítettem az állatot s hirtelenül megszólaltattam a csengt, a nélkül, hogy az állatot valami mozdulatra bírhattam volna.

Da mintegy 2 centiméter távolságra közeledve, a csengés az állatot megzavarta, láthatólag azáltal, hogy a lecsapó üt a levegt, ez a hálót

megrezzente ; st egészen friss feszítés, tehát igen érzékeny hálónál magok a hanghullámok is láthatólag megiezzentik a hálót s igy

zavarják a pókot. Minthogy azonban kétségtelen, hogy némely állatok bizonyos hangokra jobban ügyelnek, hallási érzékök bizonyos han-

goki-a jobban reagál, a rovarokról vett analógia a serczegtetés alkalmazására is reávitt, melyet egy finom vaslemez és reszel segítségével

majd erösebben, majd gyengébben alkalmaztam, anélkül, hogy az állatok megzavartattak volna. Mindezeknél fogva én mindazon jelen-

ségeket, melyek az irodalomban szerepelnek, s többek között a pókok zeneszeretetéröl szolnak, a tapintható rezgésre viszem vissza ; ide

tartozik Grétry pókja, mely a praeludiumokat «csodáitan ; PéUsson pókja a Bastilleben, mely a hegedüszóra elsietett ; és Walckenaer

búvárpókjai, melyek a víz felszínére jöttek. Zongorákon nem ritkán láthatni pókokat, a melyek óvatosan tapogatva, a játszás közben

támadó rezgés utái: indulnak, jelesen akkor, a mí';or hálóik a hangszerrel érintkeznek. A vizsgálat ezen eredménye egybevág a\Tal,

miszerint a boneztan sem birt kimutatni oly valamit, a mit a hallás szervére magyarázhatott volna.

- Ez különösen az Eresz-Keresztespókról áll, mely helyen közön valódi házi állattá lett s folyosók mennyezetén áttelelve,

tavaszszal folytatja fejldését, egyáltalában életét. Ezen ujabb észleletet vesd össze «Általános rész« 4S. 1.
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FAMiL.I. CSALÁD. EPEIROIDAE. KÜLL(")SZ()Y()K. speichenweber.

{STTSíoódJ = feszitcui; a küllöfoualak feszítésérl.)

suBFAM. T. ALcsAiÁn. EPEIRIN.AE. KERESZTESP(')KOK. k k e n z spin nen.

GEN. I . NEM. AP.GTOPE. Di-F.

( Aiiytnity, = mytlmloiriai név.

)

Siiii. 1.S25. Sav. et Aud. «Desoription de rEgypte» IT ed. XXII.

Vide : Thorell «On Europ. Spid.» p. i9 et ."il.

Díszes külsej, nagy pókok. Az elötest mellresze kikerekitve-lelapitott ; a fejrész kicsiny. A vegtest

tarajos vagy hengerdeded-hossztojásrlad. A fonók a hasfelé toltak, úgy, hogy a vegtest vege felettök tetemesen

kiáll. Az alsó szemsor a homlok elén ngyszinten a hátsó oldalszem is : a hátsó sornak ket középs szeme a

fej búbján kissé hátratolva, minek folytán a hátsó szemsor ersen behajtó. Az alsó sor szemei egymásközött

egyforma távolságra állanak, a hátsó sor közép szemei az oldalszemektöl kétszer akkora távolságra esnek

mint a mekkora a távolság a kot közéjjsö szem között.

A hmiek a nstényekhez képest igen kicsinyek es karcsuk,kevésbbé diszesek,hasrészök sohasem tarajos.

E szép pókok buja növényzet, árnyékos, kissé nyirkos helyeken szövik nagy terjedelm, függleges

kerek hálóikat. E hálók rendesen a teresétl kifutó s a szelekig nyúló, kígyózó szalagot viselnek, mely ren-

desen lefele hatol. Áttelel petéiket igen mesterséges, csnporalaku biiroklia szve, a növények törzsen, közel

a földhöz ersítik meg. -Júliusban ivarérettek, petéiket szeptemlier \ege felé rakják le, mire elpusztulnak.

Hazánkban ket faj el.

SPEC. l.FA.T. ARGIOPE LOBATA. (Fall.) TAEAJOS ARGIOPEPÓK. gelappte akgiope.

(IX. tábla 192 9 , 193 cf , teim. nagys.)

(lnlins;= karaj, taraj, taréj, pM. a kakasé ; a 9 végtestén lév csücskökre vonatkozik)

.S'í/íí. 177:2. Arnnea lohntet Pallas. «Spie, zool.» I, iáso. !•.

Yide : Thorell «Kemarks» p. h'ÍM.

? Törzsének felülete fehérl- atlaszfeny, majdnem ezüstös : a vegtest oldalai negy-negj' csücsökkel.

A vegtest szélességénél kevéssel hosszabb, lelapitott : mimlket oldalán vízszintesen fekv négy

csücsökkel, melyek közül az els a legkisebb, a ket közbels a legnagyobb, valamennyi húsos ; együttesen

a kakastarejra emlékeztetnek. A testtörzs felületet tinóm, ezüstszín, fényl szrözet bontja. A lábak világos

földön sötéten és srn gyürüzöttek.

A lábak aránya 1, 4, 3, 3.

Világos színezet. A fejmellen a fej beigtatásától kezddve két oldalt egy-egy barnás sáv, mely a

nyelecske táján egy harántos öv által egyesül. A vegtest csücskei közül a második, harmadik és negyedik

az elszélen fekete. A mellvért közepe világos ; szélei szeles, barnás, néha szakadozott szegelylyel. A has

sötétbarna, mind a ket oldalán ket vagy három világosabb folttal : kiizbul - a fonók eltt — egy ilynem

pettyel. A szájreszek es végtagok sárgások, az utóbbiak sötétbarnán karikázottak. A tapogatók sárgások,

egyszínek.

.\z oldalszem-párok csücskösen kiemelked közös domborodáson állanak. Az alsó sor közepszemei

kissé kiemelkedk, a, hátulsó soi'ei megfekvk.

A zár szeles, ersen kiemelked keretet alkotva, széles, felálló, kurtakampós nyujtványnyal védett.

Ríertekek : ? Törzs 17 "';„,

1 Lal)par :'> 1 u
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^ Végteste hengenled. kissé lehipitutt : lábai e.nyszmüeii liaruás sárjíások : a fejuiell uuvanilveu

tízinü. Hasa szeuuyesliarna. kétoldalt egy-egy keskeuy, sárgás sávval diszitve. A mellvert közepe eleuk-sar^a.

A tapogató nyele sárga: nemzöszerve kis pikkely alatt egy csavart, liütykos gyjtt mutat, melybl az illet

oldal fele fogószeren ket köröm áll ki; az elrefele álló köröm (embohis) esavarodó és hosszabb.

Alértékek : rf Törzs 7 "y„,

I labpar I
!»•.') «

E szép pók leihelyei : Buda környéke (Zugliget) ; a pesti oldalon ritkább : a Rákos bujább növényzet

helyein találtam magam, Pável és Anker ; Nógrádmegye (ismeretlen pont). Nagy, szép hálóját l.iokros he-

lyek árnyékos szélein s a magas fben szövi. Június végen ivarerett ; szeptemberben lerakja petéit, mire

elpusztul.

SPEC, i FA.I. AEGIOPE BBÜNNICHII. (Scop.) BBÜNNK'H AK(ilOPE l'('»K.TA. bkinxichs a.

(Brüiiiiicli, múlt ^Z!lZlnlblli ti'iiiit'szptljaiát tisztflftéru ijív nevezve.)

Síjii. 177-. Aniiiea Bruiiiiichii Scokili «Oliserv. Zuol.» in Aunul. V. Hist. Nat. p. ]2."j.

Vitle : Thorell «líeinarks» p. .518.

J Fejmelle fehér, selyemfény; vegteste sárga, fehér és fekete, srn álló harántcsikokkal.

Végteste szelességénéi hosszabb, hossztojásdad. kevéssé hengeres, símaszél. Fejmelle selyme-

sen fényl fehér, tömött szörezettel bontott. Az els lábpár czoiul)ja maj<lnem végig egyszínén barna,

a többi iz világos földön sötéten gyrzött. A lábak ar;inya 1 , J, 4, :!.

A fejmell rendesen egyszín, ritkán oldalsávok némi nyomaival. A vegtest felül fehér, sárga es fekete

harántcsíkokkal tarkáit, elszelén kissé szögletes s e szögletektl oldalt, egy tinóm fekete vonással, mely a

has fele elmosíjdik. Az els harántcsik fehér, szeles, a következ fekete es nem éri az oldalakat, az erre kö-

vetkez harmadik fehér, a negyedik fekete és a has sötét színébe átnúyló, az ötödik sárgás, néha élénk sárga

a hatodik fekete és a hát közepén kétszer kígyózó ; a fehér és fekete csík így váltakozva húszig is terjed ; a

kígyózó csíkon alóli fekete csíkok néha. párt>san összefolynak s csak oldalt válnak el, hol azután a közök ren-

desen eleuk sárgiik (var. transalpina C. Kikii). A mellvért közepe ekalakra világos fehér, szélei sötétek. A has

sötétbarna, ketfelil szeles, sárga oldalszalaggal díszített, a szalagok a fels fonószemölcsi:)ár magassá-

gát elérik s a fonó szemölcsök táján kisse egyenetlenek. A ket sáv között néha négy pár tinóm sárga pontocska.

A szájrészek egyszmüek, sárgásbarnásak, vagy barnásak. A tapogatók egyszínek, sárgásbarnásak ; a Iáinak

sárgás földön sötét, sr karikázattal, az els lábpár czomlija sötét csak közel a vége felé egy világos kari-

kával ékesített.

Az oldalszem párok csücskösen, ersen kiemelked közös doml)orodáson állanak ; az alsó sor közepi-

szemei közös dudorodáson ersen kiállók ugy hogy kztök es az oldalszemek között mély nvereg támad, a

hátsó középszempár megfekvö.

A zár egy szeles, szélességénél hosszabb, lefekv, vegén elmetszett, felgyrt szél, belül csatornás

lemezzel vedve.
Mertekek : V Törzs 2U "'/„,

1 labi.ar 20-2 «

Termékenyítés eltt a nstények sokkal kisebbek, a vegtest színezete csak kezdetleges, ugy a lábaké

is. A ivarérettseg els idejeben a 9 hossza csak I 1— I - '",«

f Aránylag igen kicsiny. Végteste hosszhengerded. felül márványozott, alul a nstényéhez hasonló

színezet. Elteste es lábai egyszínén barnássárgák, az elbbi selymesfény fehér szrözettél borított. A ta-

pogatók sárgás nyéllel ; a uemzörész : kis pikkely alól kidagadó tojásdad, sima gyjtvel, melybl az illet

oldal felé fogószeren egymásfelé álló körömpár kinyúlik, az elrefele álló köröm (emliolus) csatornás, kissé

csavart, egyszer és hosszabb a hátsónál.

Mértekek : / Torzs 5"';,,,

I lab 12 ,.



I. ORBITELARIAE. 8 I- KEREKHÁLÓSOK.

Juliusbau ivarerett, szeptember végéu és október elején bekövetkezik a peték lerakása, a luikor is a

9 pók teljes nagj'ságát és színezetét megnyerte. A magas, terebélyes növények alján az állat kikeresi a helyet,

hol néhány keresztezd fonalat húz, erre szövi a tojó-leplet, a melyre a petéket (6—800) letojja, beszövi,

felül és alul sr gyapottal betakarja s az egészre egy rendes esuporalaku, fedett burkot sz, mely perga-

mentszerü és sárgás, néhány barnás hosszcsikkal ékesített. Hálója nagy, rendes kerekháló, a teresétl lefelé

két küllöfonal között kígyózó szalaggal, meh'nek kígyózása a küllk elágazásához képest, kifelé nag;^'obbo-

dik. A hálók rendesen buja növényzet nedves árkok szélein és kissé dlten állanak ; az állat többnyire a

teresén tartózkodik s külön rejteket nem sz, hanem a háló alatt valamely növényszáron foglal állást, itt

védelmet keres ugy a veszedelemben mint a nap heve ellen is. Leginkább estvefelé mködnek. Az ifjú nem-

zedék áprilisban kél ki.

Ismerem : Kolozsvárról, lóversenyter ; Hzamosfalváról, sóstó környéke, Nagy-Szebenböl (Sill \.)

Nagy-Várad iMuz. gy. Mocsáry), Pest (katonai temet Muz. Gy. Pável) ; Doroszlóról és Budáról (B. M. An-

kertöl) ; fajrokonával az Ai-g. lóhátával együtt a délkeleti részeket jellemz alakok közé számíttatik.

öEN. i. NEM. EPEIRA. (Walckknakr.)

(c/TcíO'Jíü = vie : E|ieiioidae.)

1805. Walckenaer «Tabl. d'Anui.» p. .'):i.

Vide : Thorell «On Eiirop. Spid. » p, 49, h'.',.

Zömök testalkat. A fejmell meglehetsen doraliorú, fejerésze aránylagos, néha meglehetsen nagy

;

mellresze kiszelesedo-kerekded, a nyeleeske felett szívszeren bemelyed. A végtest nagy, alakra nézve

változó, majd szívalakú-vállas, majd közel háromszegletes, majd vállcsücskös *, majd kerekes lelapuló vagj'

hossztojásdad. Kisebb nagyobb mértékben a fejmell hátsó részét is fedi.

A szem három csoporti )a osztva ; a középcsoport, négy szeme trapézbe vagy négyszögbe állítva, az

oldalszemek jjárosan s távolabb a középszemcsoporttól, mint ennek szemei egymástól. A csoportok külön

külön párnaszer dudorodásokon elheh'ezve.

A láljak aránya 1 , 3, 4, 3 vagy 1 , 4, i, :l ; a lál)ak aránylag vaskosak, járásra kevesbbé. szövésre

ellenben kitnen alkalmasak. A bordáskörmök fogai 9— 11, az els fog ers, kampós, a többiek fölé messze

kinyúló ; a sámjaköröm 2-3 tompa fogacscsal ; a fogas serték mindég jelen vannak.

Faunánk legnagyobb alakjai e nembe tartoznak
( ?); a hímek rendszerint kicsinyek, sok fajnál a

második lábpár szárának kivastagodása által tnnek ki ; fejmellrészök igen fejlett.

A fonók a végtest végéu és kissé lefelé irányzottan állanak, végokon csévések. Az egész test egyszer,

ritkás szrözettél borított, ritkán tömötten, megfekvöen szrös. A hibák fedezete szrökbl, seriekbl és

tompa tüskékbl áll s a szövökörmök táján a legtömöttebb.

Kerekháló szövk; tavaszi-nyári és szi alakok; petéiket sr szövetbe burkolva áttelelik. Prédá-

jukat vagy a háló középtércaéjén vagy egy közeli rejtekhelyen, melyhez a hálónak egy vezérfonala vezet,

lesik
;
mindég fejjel lefele csüngenek s lábaikat a testhez illesztik. Veszedelem perczeiben a hálóról levetik

magokat, s egy szálon függve maradnak, melyen a veszedelem multával ismét a hálóra kapaszkodnak

;

megérintésre is a földre vetik magokat, s egy darab ideig testhez vont lábakkal akár mint halva, mozdu-
latlanul maradnak addig, míg a veszedelem elvonul. A legtöbb alak alkonvatkor van teljes mködésben.

Az e nemhez tartozó alakok tudományos es népies értelemben egyaránt typikusok. Szervezetileg,

biológiailag s a mösztön tekintetében leginkább megalkotják a pók fogalmat. A vizet s a földalatti, teljesen

sötét üregeket kivéve mindenütt — helyen közön a viszonyokhoz képest oly tömegesen élnek, hogy okvet-

lenül fol kell tnniük. A víz színe föle hajló növényzeten épen úgy föltaláljuk hálóikat, mint a havasokon,

ott, a hol a törpefenyö öve rég megsznt s az állat hálójával a sziklára vau utasítva.

' E vállcsücBkök nagyon hasonlítanak a párnák csücskeihez.



I. OKMTELARIAE. V) I. KERKKHAI.ltSüK.

SPEC. 1. FA.T. EPEIEA GROSi^A. CK. (')RI.\S KEEESZTESPÓK. lansEN krevzspinne.

(grosse ^ ilmva, vaskos, az alak uagysánáia. flc^' a 5* ""C'l vonatkozik.)

Sifii. 1S45. /•>'. i/roasa ('. Koch «Dit- Aiachiiiileii« XI. p. ^t.

Viile : Thokell «Reiiiarks» \>. -5. G.

? Cserbarna, sárgaljarnáu lángolt és rajzolt; a magyar Eaima legnagyohli pdkja. Fejinelle szelesen

szívalakú fejrésze elöl eszreveheti'lleg sztílaíl : a végtest elején ket csecsszerüen ki- i'S felálli'i kiip : liasfelén

semmi rajz.

A lejmell barnásvörös, a mellrész szélei szélesen besötétítve ; a mellvért közepe elmosódva világosal>b.

A vegtest elején, közepén egy M alakú világos rajz, melynek szárai a vállkúpok alá kanyarodnak; a végtest

czimere sötétbarna es enyész, mintegy lángoló, — keskeny, világosabb liarántvon;isokkal átszelt, — szelei

csijikések (ezikczak), élesen ki es beszögellök. A has sötétbarna, enyész barántsávokkal díszítve, melyek

rézsútosan az oldalak fele tartanak.

Láljai vilá.oos barnásvörösek, sotet liarnavörös gyiirüzettel : a czombok kul()nosen leltünk

:

tovúknel keskeny, végokon igen szeles karikával ékesítettek s e karikák sötét színezete mintegy elmetszve

válik el a ozoiubkozep viliigos színezetétl. .\ szemállást IV. t. •>'••. n mutatja.

A zár aránylag kevéssé kiemelked : kétoldalt félgömbszer es fényes dudorokat mutat, melyek

köze a hosszú, igen durván haránt-rovátkolt fedlemez korsófúlkent cnc megfekszik, a lemez vege elkerekitett,

kanalasán kivájt.

]\[ertekek: 5 Törzs lS-:!2 '"/„, ebbil

fejmell 10—1! ..

A vegtest szélessége terhes állapotban 17 «

magassága !•>— 17 « es eblx'ii

az állapiitban a csiicskök kevesbl)e kialliik.

I lálijiár 5'j »

rf A nsténynél kiselib. rajzra nézve vele egeszén azonos; hátcsücskei hegyesen kiállók. A második

lábpár szára kevéssé kivastagodott, vegén, a bels szelén, egy ers es több gyengelib tüske; ugyan e lábpár

csípje töven egy ers, egyenesen álló. alul vastag tüske; az els lábpár ezonibja vegén egy kurta, tompa,

kissé kamj'iisan görbült dudorodás. A szemcsoportok magas dudorodásokon állnak. A tapogató kurta, térdén

ket felálló, aránylag kurta serte; oldalt es befelé fordított pikkelye keskeny, abila a nemzresz diószerüen es

roppant vastagságra kidagad ; az embolus vegkörme igen hosszú, hegyes s hajlásával a gyjtre lelapul.

Csak egy hímet ismerek, tudtom szerint a jelen leírás az els.

Mertekek: ,f Törzs
/«(

PDIIIII

Fejmell .... (v.") »

I lábpár .... 24 »

A nstény színezete változik. Az alapszín néha feketeliarna, a rajzok szürkék s a ^ alakú jegy

enyész vagy egeszén hiányzik ; a végtest hátczimerenek csijikés szegélyzete azonban mindég megmarad.

E nagy pók leginkább az erdt es a cserjéseket, ritkábban a díszkertek bokrait lakja, hol ers nagy

hálóját a nyílásokra alkalmazza. Párzását nem ismerem : ivarerett állapotát a iiy:ir derekán eri el.

Ismerem az erdélyi reszeklil : Kolozsvárról (Bükkt, Bonczhida (Bánffy-park), Szász- Vesszös (gróf

Degenfeld erdeje); magyar részekbl: S.-A.l'jhelyrl (Kopasz töve), Pecsvideke (Muz. gy. Frivaldszky),

Buda (B. M. Ankertöl kitn szépség typikus példányok).

HEBMAN OTTÓ : MAGYAHORSZÁr. PÓK-FATNA.IA. IH. OTT'i HKllMAN : ONGARNS SPINNEN-FAI'.NA III. «



I. ORlilTEl.AKIAE. 10 I- KEREKHÁLÖSOK.

SPEC. 2. FAJ. EPEIRA CIKCE. Sav. et An,. BUVOS K. zAUiiER-KfiEuzspiNNE.

(Circe= m,vtli. alak, Hc-lics leánya, veszélyes liüv<iir, ; a háló veszél.vt-re c./.éUr/..)

Si/ir liSä5. (V) Rptirii Virrc. Savigny kt Auduin «Dcscr. ile rE<;yptc.»

? Deres kinézés, sürü, mesfekvö szrözettél Iwritvii. mely alól ;i rajzok, kisebl) nagyobb merteklien

elmosódva, tnnek el. A második lábpár csipöje láthatólag fejlettebb a tübl)inel. A vegtest eleje módosan

csücskös-vállas. Úgy alakra mint színezetre nézve az Epeira angnlata és grossa közé esik.

Sárgásbarna deresfehér vagy sárgás szrrel borított. Fejmelle igen fejlett, széles : a fejrész élesen

elválasztott és határozottan kiemelked elre kissé szkül, es ugy mint a mellresz megfekv szrözettél

borítva. A hátgödör, mély, harántul benyomott, a közte és a nyelecske közötti ter szrtelen sírna, barnás-

sárga. A mellvért közbi világos, szélein szélesen barnasárga, szrös.

A rágok tövüknél világosak, szrösek, lefelé mindinkább barnulok, vegökön sötét piros-barnák és

szrtelenek. A csipökarmok sötétek. Az állkapcsok és az alajk széleiken világosak, tövükön barnák. A három

els lábpár czombja, tövén, alig észrevehet barna, szakadozott karikával, végén ellenben széles a czomb

Vs részét bontó vörösbarna karikával díszítve ; a negyedik labpáre a közepén is egy nagyobb, a czombot

majdnem körülfogó barna folttal. A végtest czimere a határozottabb rajzúaknál csipkézve határolt, sárgás-

barna; oldalszegélye világosabb s a sötétebb szrrel elegyes barna oldalak felé szintén csipkésen határolt.

A has vörösbarna, a fonók és a zár k()zött egy világos, határozott, nagy foltpárral. A tapogatók vég íze

fels felén vörösbarna, a többi íz ily szín keskeny karikák által elválasztva. A szem megfelel aa Ep.

grossaénak; a középosoport hvikásaii dagadó párnán és kétszeruel is távolabbra áll az oldalszemekböl

mint a mekkora a távolság az alsó sor középszemei között.

A zár kissé csszerén emelkedik; fed lemeze durván-harántránezolt, hosszú (í2— •5"'/,,,) gyenge és

oo formára hajlott, a végen kanálszerén kivájt.

Mertekek: ¥ Torzs 20- í2 %, ebbl

fejmell í)-2 »

I lábpár :')4 »

d" Meglehetsen zömök termet, nem aránytalanul hosszú lábú. Fejmelle fejlett, a fejrész keskeny

és határozatlanul elválasztott ; a szemcsoportok magas (luilor<ikon. A szrözet kevéssé tömött, néha épen

ritkás és felálló, deres. A végtest igen módosan csücskös-vállas, szennyes fahejszni, egészen elmosódott,

határozatlan rajzmaradványokkal. A lábak színezete a nstényéhez hasonló, kevesbbe hatiirozott : az els es

második lábpár czombj;in, alul, ket sorban felig liarna, felig sárga sertetuskek állanak. A második lálipár

szára igen kivastagodott, a kivastagodáson legalább három sor tüskével ; a kivastagodás testfelli elén álló

tüskesor küls végén egy kirívóan nagyobb tüske. A kurta tüskék barnák, eríísek, a hosszabb tüskék karcsúk,

tövükön barnák, hegyökön sárgás fehérek. Ugyan e lál)pár csipiijé töven egy igen ers, kupalakúan, egye-

nesen felálló tövis ; az els lábjiár csípje vegén egy kissé kampósan hajló, tompa fog. A taj)Ogató kurta

nyel, térdízékén két felálló serte, pikkelye aránylag keskeny, befelé- oldalt fordított, belle a szerfelett

nagy, díószer nemzöszerv dagadozik, melynek gyjtje világos gyantasárga, csavaros; embolusa megfekv,

egy csonka rákollóhoz hasonló es egy hosszú, éles, kissé hajlott tövissel fegyverzett.

Mértekek : rr Törzs 14 %„ ebbíil

fejmell 7 «

I lábpár Í2t »

Életmódját bvebben nem ismerem. Elfordult eddig az Alduna vidékén, hol Ogradena és a Vetei'ani-

barlang között meredez sziklákon szövé nagy hálóját; Mehádiáról (Muz. gy. Frivaldszky), «Bánát» megje-

löléssel a bécsi CS. muzeunilian, végre Kolozsvárt az erdélyi nnizeum gyujteuicnyeben.



I. ORBITEr.ARIAE. ü 1. KElíKKHÁLÓSOK.

SPEC. 3. FAJ. EPEIRA ANGULATA. (t'i..) YALLAS K. schiilter k.

(iuigiilatiis^szo;,'lFtes, voimtl;<izá-sal a végtest csiieskeiie.)

Si/ir 17.">7. Araiiíiní miíiiilatiix Clekck «Aiun. Suec.« [i. L'ii.

Villi' : Thi)I;ei.l «lifiniirks» ]>. 3.

9 Nagy alak. kétc-sücsktis végtest: feketfliarmi vagy szürkés fekete: a, vegtest elejeu egy fehér

középrajz. Lábai sárgásbarnák sötétbarnán karikázottak. Fejmelle lapusan iloniboru, a fejrész oldalai egyen-

közüek (paralleli) : a végtest elején kétoldalt egy-egy eseesforinacsüesi>k (mely Viillas kinezest ad az alaknak;

innen a magyar elnevezés). A színezet váltt)zekouy

:

Ti/jiiis: A végtest elején és közepén egy szeles, hátrafelé ket ágra oszló, kurta,, fehér vag'j' sárgás-

fehér folt, mindjárt alatta egy hasonló szín, X ahiku jegy: fekete barna vagy biiruasárga alapszinezet mellett

a hibák enyész sötét gyürüzettel bírnak.

1. változat: Szürkés alapszínezet; a végtesten csak a fels, kétágú folt van meg.

'2. változat : Feketés : a fels folt hiányzik, az X forma alsó helyett egy közel háromszögletes kis

felier foltocska (Ep. pineterum C. Kocii «Die Arachniden» fig. Stt4. et 805).

'A. \áltozat : Baruásfekete a fels és az X forma folt enyészk, alig kivehetk.

A fejniell rendesen vörösbarna, a mellrész oldalai szegélyszeríien besötétítve ; a mellvért oldalain

sötét barna-fekete, kiizepén vil.igos barnássárga : a has sötét barna-fekete, az Epeiridáknál gyakori ( ) forma

világos rajz helyett 2 néha 4, s('ít ritkán d fehéres vagy sárgás páros-folt: ha kettnél több van: akkor az

alsó pár a szemölcsök mellett kétoldalt foglal helyet.

A vegtest hátczimere legtöbbsz(>r kiveheti") és szélesen ékalaku, hegyével a fonókig lenyomul, oldalai

kígyózva elhatároltak. Az alapszinezet rendesen kásásán vagy porosan világosahb színnel elegyített.

Az alsó szemsor k(")zépszemei a homlok alsó szélétl nem állanak távolabbra mint a hátsó sor

középszemeitl, az utóbbiak valamivel kisebbek és közelebb állanak egymáshoz mint az elbbiek. Az oldal-

szempárok igen közel állanak egymáshoz, de nem érintkeznek ; az alsó sor oldalszeme a középcsoport alsó

szemeitl ketszernél is nagyobb távolságra áll mint a mekkora a távolság a közepcsoport alsó szemei között;

az alsó szemsor egyenes. A rágok sötét vörösbarnák, rövidek, hengerdedek, a csipkarom hasonló

szín, ers : a becsajió rés szélén tölib fog kiizött egy kirívóan ers tnik ki. Az állkapcsok kerekdedek, alap-

juknál sötétbarnák, élk felé világosak.

A zár kétoldalt egy-egy hosszuk;ls dudorodást mutat ; e dudorodások között a vaskos, hosszú fed-

lemez vastag, kétfelé fényesen dudorodó akipból cvj formára hajlik: vége felé kissé csatornás.

Méi-tékek : ? (ivarérett) Törzs IH '%, eblil

fejmell ')/ »

? (terhes) Torzs IS » ebbíll

fejmell 7 II

I liibpar "2?} »

.f Színezetre nézve többnyire a, '.l-ik változatnak megfelel: fejmelle rendkívül fejlett, a végtestnél

rendesen nagyobb ; a második labpár szara kivastagodott, bels elén egy sor elre álló hosszú, ers tüske,

e sor felett ket sor apróbb tüske, ugyan e lábpáron a csíp tövén egy rövid, ers tövis. Az oldalszemek

csecsformán kiálló emelkedésre helyezve. A tapogató kurta térdízékén két hosszú sertével : a nemzrész

bunkószerüen es roppantul kivastagodii : a, befele oldalt fordított keskeny pikkelybl egy ketts csavarodása

tányéralakú gyjt dagad ki, melyre a karforma embolus megfekszik, az embolus vége, egy rák csonka olló-

jához hasonló, a nagy körme hajlott és éles-hegyes.

Mertekek : d" Törzs 11 "'„„ ebbl

fejmell <>'ó "

I labpar 21 »

•2*
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A vállas Keresztes lewiiagydlil) pókalakjalnk közé tartozik, enlökheii és diszkertekbeu gyakori ;

rojipant merészen alkalmazott, ers és terjedelmes hálókat sz-; foualzata oly ers, hogy a könnyebi )szer

kalapot lesepri az emher fejérl ; rejtet nem szö, hanem az á^'ak könyökeiben vagy a palánkok csúcsos

feilele alatt foglal helyet, hovii liu.iöJM,na,k ers vezérfonala is vezet. Ifjú nemzedéke április vége felé jelenik

meg; júliusban ivarerett ; ugy látszik azonban, hogy évenkint csak egy nemzedéke van. A párzást nem

ismerem.

Találtam az erdélyi részekben: Kolozsvárt (Muzeum-kert), Balánbányán (Csikszék), Hosszútelkéu,

Nagy-Szebenben (Bergleiter gyjtemény); magyar részekben: Diós-Györött (fürd), Alsó-Hámor (vasgyár,

Lustavölgy, Köliát, Hosszultercz), S.-A.-Ujhely (Kopasz töve), Buda vidéke (Muz. gy. Pável), Ungvár

(Muz. gy. Vidra Férd).

SPEC. i. FAJ. EPEIRA DRÜMADAEIA '^ Walck. TF.VE K. dhomedab k.

(ilri>iuas-cainelus = lietts-iiíi|nis teve ; a vértest kettn jiúiijáia vunatküzik).

iSi/ii. 1.S02. ií. I)ro)iieilariíi Walckenaer «Fann. : l'uiis» 11. p, lül.

Viile : Thoreli. «Reiuarks» p. 21

? Kisebb alak, háromszögletesnek látszó végtesttel, melynek vállai éles szögletüek, de csak kevéssé

csücskösen s inkáblj oldalt kiállók.

A fejmell meglehetsen domború, a mellrész kevéssé kiszélesed, mindkett vöröses barna, a fejrész

valamivel világosabb ; a mellvert egyszín sötétbarna. A lábak vékonyak elmosódó sötétebb gyürüzettel.

A végtest sarkai megfekvk, majdnem háromélüek, elesszögüek ; elük még feltnbbé tétetik egy világos

liarántvonal által, mely csücsökrl csücsökre futva a végtest elejét mintegy metszi s a közepén kcúinyeden

behajlik. A végtest alapszhie fahéj-, vagy sárgásfehér szin, a czimeren végig finom metszés harántsávokkal

díszített. A czimer legtöbbnyire határozatlan, elmosódó, nem ritkán azonl)a,n sötetliarna, ékalaku, hegyevei

közel a fonókig lehatoló, alapján egy lienyonuiló, széles de gyorsan enyész sáv által kettéosztva, és az olda-

lak felé szabálytalanul meghatárolva. A végtest eleje (a csücskök eltti rész) íves, közepén gyakran egy lefelé

3—3 ágra oszló világos, vesszszer rajzocskával díszített. A lábak gyengék, sárgavöröses földön homályo-

san inkább pettyegetve mint gyrzve. A has közepén sötétesbarua az oldalak felé világosodó ; a () forma

világos rajznak ritkán és csak nyomai láthatók.

A középszemcsoport jól kiemelked, széles alapliól indidó párnaszertí dudorodásou áll, az oldalsze-

mek közös dudora csak kevéssé kiemelked.

A zár hornyolt szél, meglehetsen kiemelked keretet mutat, melyre a kurta, széles, szélein fel-

gyrt és a végén szabatosan elkerekitett fedlemez szorosan megfekszik.

Mértékek: ? Törzs 8'%,, ebbr.l

Fejmell •"> »

rf Igen kicsiny, karcsú, hosszú l.-ihu, de alakra nézve a nsténynek megfelel ; mindig sötétebb szín;

végtestén leginkábl) a, csucsokríil csucsiikre fut(i világos harántvonal s a vesszszerü közép x'ajz látszik ; a

czimer és harántsávjai uelia hatiirozatlanok, sokszor liársonyfekete czikkelj'ek által elválasztva, élesek. A has

sötétbarna. Az els láhpár cxijx'ijc clrjnt egy ers, kurta tüske ; </ iiriii/fdik jutr c::omhja töcrn egy kurta, ers

tüske. A tapogató rö\id, terdizeken két felálló sertével, pikkelye, befele és oldalt fordítva, keskeny, alóla a

nemzörész ersen kidagad ; a gyjtbl egy sötétliarna. lapiczkás, széles lemez áll ki, mely elmetszett végén

kétszer kivágott ugy, hogy felülrl tekintve '.5 tompa fogat nuitat. A második hlltpár szára kevéssé kivastago-

dott, lielsíi oldaliiu ket sor tüskével fegyverzett.

Mértekek : d" Törzs Tv.") "% ebbl

Fejmell -'••")
i>

* Reiiileseii 'nlioiiicilariii» iratntt. lielyt-sen javította l'"ifkert «Vei-/. tUís emoii. Aitni Arv Aiacli i> (iemis líi|ieíra; iii Altli, »lei'

Natiiif. Cies, in Ciüilitz X\'. 1S7J. Lásd 'riioicll «Ver/.. Síid i uhs, Simiiiicii», S. l'eteisljuif; lS7"i |i, I;j, sub. 1).
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E csinos kis állat, mely jiuiiiis elején, néha már május véf^én is ivarérett, a lmja füvet, réteken álló

egyes bokrokat s az erdk szeleit kedveli ; liálojat mindég közel a fokihoz feszíti fel ; reiideseu csak növeny-

szárakon foglal állást, néha néhány fszálat is összehúz es selejtesen összeszövi, hogy az igy elteremtett

erny alatt megvonulhasson. Párzását nem láttam. Gyakriri.

Ismerem az erdélyi reszekhöl : Kolozsvárról (Szenal'üvek), Mez-Zahról, (Bottavölgy), Szász Yesszös-

röl : magyar részekbl ; Apatinból ( Galagonyás ), Palánkárol (Gája Maudra), Illók környékérl, Paucsováról

(wojloviczi erd), Orsova (Aliion hegy töve), jMragonya völgy (Ogradeua és a Veterani barlang között a

Dunaszorosba nvilik), Báziásn'il, líakamazr<'>l, Tokajn'il (Kopasz tet). Nagy-Várad i^Nfuz. gv. Mocsáry),

Pécs vidékérl (Muz. gy. Frivaldszky), Buda vidéke (Muz. gy. Pável), Pest körül (Muz. gy. Frivaldszky),

ÍMehadia (Muz. gy. í'rivaldszky), Dabas (Muz. gy. Metelka Ferencz), Buda (Csillagvcilgy Pável).

SPEC. 5. FAJ. EPEIRA ARBUSTüRUM. C. K. CSEE.JE K. straitch-k.

(ariiiistmn-i-ii'íjf. fuiiltftvéiiy; a tartúzkmlásr.il).

Si/ii. ls;iT. Kpiirii iiiliiisfnniiii C. Kíich «Uiliers. il. Ar. Syst.» I, p. .'i.

Villi-: 'riiiii.'Ki.i, «Kfinaiks» ]>. 1!I-'JI ct t."i8.

9 Kisebb alak, vegteste elrészen kiiilln vallcsücsknk. Fejuu'Ue barna; vegteste poros-barna, benne

a czimer sötétebb néhány zöldessárga haniut-ivviinallal. ehil egy ilyszmü kózepfolttal: lábai sárgásfehérek

fekete gyürüzettel.

A zár egy kurta, kiszélesedett, oldalain sötétszinü kiemelkedést képez, mely felett egy finom, tom-

pahegytí, hátra fele hajló fedlemez áll.

Mérték: torzs (P/-— 7 '"/„,

rf Végteste kicsiny, majdneui ekalaku, vrillcsiicskei aprók, ia;ir ink;ilih csak szögletek; a színezet és

rajz a '? hez hasonló, de sötétebli és finomabb; a második lábpár czombja végen vastagodott, tüskés.

A tapogatón a nemz-resz kidagad; a gyüjtiib/d senmii lemez sem áll ki.

Mertek : törzs 'i--') "•;,„

Szeben k<u'nyekerl elsorolja StLi. Victor Fpeira bicoruis Walck. elnevezése alatt : a példányokat

azonban nem láttam.

SPEC. (1. FAJ. EPEIRA 1)IA])E:\IATA. (Cl.) KORONÁS K. <;ekríínte k.

[(/!(!.>)/ na ^kmoua, vuiiatkozik a kcnonaszfríieii ki.Hlló szenic-iopoitra.)

Si/n. n'>7. Annicii-'i líiinlriiintiis Clerck «Ar. Suec.» ]>. &>.

Vide : TnüRELL «liemarks» p fS.

? A végtest felületén cseppalaku felicr foltokból alakított kereszt.

A fejmell hosszukás-szivalaku, laposan domborodó; fejeresze határozottan elválasztott, kissé kiemel-

ked ; a hátgödör megvan s haránt, hosszúkásán bemélyedö, a lábpárok fele barázdásan kisugárzó. Végteste

hossztojásdad, végén kissé csúcsosodó, elöl enyészve csúcsos, mintegy vállas. Lábai világos földön sötéten

gyürüzöttek.

Sárgásbarna ; néha rozsdásbarna, néha fekete-barnásba átmen alapszínezettel. A fejmellen egy

sötét középsáv, mely a hátgödörbl indulva villásan oszlik és ágait a közép és oldal szemcsoportok felé

bocsátja. Az oldalszemektöl egy széles, sötét sáv indul, mely a fejmell oldalait szegélyezve, a nyelecske felett

nem egyesül. A végtest, felül, háromszögletes czimert visel, mely csúcsával a fonókig nyonuü, kétoldalt egy

többszörösen kígyózó vonal által szegélyeztetík ; a czimer közepeben, a test hossztengelyének megfelelve,

egy sor részint hosszúkás, részint cseppalaku. jól sorakozott, sárgás vagy fehér folt és petty, melyhez a végtest
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elején két nagyobb oltlalfolt cHatlakozik s megalkotja az e fajt különösen jellemz keresztet; oldalai barnások

bordaszertíen résüntösen elre és a czímer szegélyefelé törekv sötétebb vonalakkal. A lias közepén rendesen

egy sötét terese, melyet két
|

] alakú élénk sárgás vonal szegélyez. A mellvért egyszeren sötétbarnás.

A test ritkán álló, egyszer szrözettél fedett, rajzai, jelesen a végtest keresztje, a felbörök alatt

elterül ikrás zsírrétegtl erednek.

A szemcsoportok párnaszerü dudorodásokon elhelyezve ; a közép csoport fels párja közelebb áll

egymáshoz, mint az alsó szempár hozzá és egymás között. Az alsó oldalszemek észrevehetöleg nagyobbak a

hátsóknál. A rág(')k a test alapszínének megfelel sziiiezetüek, a csijikorom táján sötetedk (infuscatae), a

csípököröm vörösbarna, kissé áttetsz. Az állkapi-sok tövükön sötétebbek, széleiken világosodok.

Terhes állajiotban a végtest nagyon felputfad, mogyoróalakot ölt. A zár kiemelked széltí, láthatólag

két félkör félbíll áll, e két fél felett egy fel es lehajtható, keskeny, a zár szélén túl és a fonókfelé messze

kinyúló, harántránczolt, végén kissé felhajló fedlemez, melynek hossza meghaladja az 1 '"/métert.

Mértékek: 9 Törzs 15— 18 '%, ebbl

fejmell (j— 7 »

H" A hím színezete a nstényének megfelel, alakja kisebb, karcsii ; fejmelle oly széles vagy valamivel

szélesebb mint a végtest; a hosszú lábak közül a másodiklábpár szárának fels vége láthatólag kivastagodott;

e kivastagodás testfelli élén egy sor ers tüskével fegyverzett. A tapogató nyele rövid ; térdizekéu felfele

ágasKodó ket hosszú, ers serte áll ; nemzszerve befelé és t)l(lalt fordított kis pikkely alatt nagy, karforma

embolusa kurta, szuronyszerüen hajlott ers körömbe végzd, a gyjt laposan domború a.b'ibi. es oldalt-

kilelé egy fehéres, lapiczkás, széles lemez kinyúlik, mely végén feketésen szegélyezett.

Mertekek : Törzs 8—9 »%, ebbl

Fejmell 4—5-5 »

E leírása faj typikus alakjait illeti. Színre nézve a változatosság szerfelett nagy. Néha az egész állat

szke s a kereszt is e színbe enyész, úgyszintén a lábak gytírüzete és a fejmell sávjai is elmosódnak

(varietas E. peleg Clerck) ; máskor szürkésen fekete alapszinezetü, máskor ismét feketebarna igen kirívó es

megszaporított fehér pettyekkel (E. stellata C. Koch) s e változatok felismerése mindig az ivarszerv azonos-

ságán fordul meg.

A Koronás Keresztespók mindenütt elterjedett faj, mely a havasok feny, st törpefenyö öve felett

is épen úgy mint háztiijakon, kerítéseken bokros helyeken, erdben stb. lelhet, sokszor nappal, a veröfényen

is lesben áll nagy kerekhálója tércséjén; rendszerint azonban kedvelje az árnyéknak. A házak táján szereti

a fáskamrákat, az ólak mögcitti közöket, mindennem nyitott ablakokat hálóival bevonni; a kertek sövényein

bokrain mindenütt ott van; nevezetesen szkor feltn, a midn a terhesség folytán nagyra ntt végteste

feltnvé teszi. Bokrok között lakásul néha harangmódra szövi össze a leveleket, legtöbbnyire azonban

beéri valami alkalmas zuggal is, sokszor éppen csak a növény szárán foglal helyet s tartja a vezérfonalat,

melyet a hálótól vont, hogy a megrezzenésekrl tudomást szerezhessen.

Július vége fele már akadnak ivarérett példányok s megkezddik a párzás, mely lényegében megfelel

az életmódról szóló szakaszban leirotthoz, csak az állás más', a mennyiben az ivarok hasfelökkel

egymásfele fordulna.k a Inm azonban alantabban áll, ugy hogy feje a nstény zárjának magasságát eri.

A nstény oktciberlien rakja le petéit, melyeket ereszek aJ:i, a fák hónaljában félgömbalaku sr szövetbe

burkol, a melyben áttelelnek. A peték sziima 1000 -KiOO. Az ilju nemzedék csak nyár kezdeten lesz ész-

revehetvé.

Elterjedésének részletezését mellzve csak a nevezetesebb körülményekkel járó helyisegeket kívánom

megemlíteni. Észleltem Kszeg városában egy kiszáradt kíitban mintegy 3 ölnyi mélységben ; a Krivánon

(Kárpát) még mintegy flOOO lab magasságban is jcleiike/.ett. hol is az óriási görgetegek szikla tömbjei kiizött

sztte hálóját; Erdélyben a Nagy Hagymáson (csiki havasok) mintegy 5000 láb magasságig és a Csofronka

k (ugyanott) magános szirtcsucsa alatt is, mely 4000 lábnál magasablira hág, találtatott; egy szép, róka-

vörös színváltozat igen gyakori a Kárpát tövén (Csorba mellett) elvonuló ingovány-övon tPrónyiszka), mely

a magyar Araneák, jelesen EpeiridiUaiak elttem ismert leggazdagabb leihelye.
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A keresztespók az az alak, a mely a legiobli vizsgálat tárgyaiil szolgált, boncztanilag legtöbltször

tál'gyaltatott. Aristoteles vizsgálatának e faj szolgált alapul : ;iz ()kor syiiiljolicájáliau uagy szerepet játszott,

mely szerep maradványa a mai úgynevezett «szereucsepók» is; a közé2)kor babonás hitében gyakran talál-

kozhatni a szerencsepókkal ; ama beteges állapot is, mely némely egyéneknél jelentkezve, az étvágyat

rendkívüli dolgokra, ingerli, legink;ibl i a. keresztesiiókot választja ; így Lalauderöl es Sclioppenhauer Johannáról

legalább följegyeztetett, hogy a «kover« keresztespókot csemegéik közé száraiták stb.

SPEC. S. FA.i. EPEIKA MARMÓEEA. (Cr..) MÁRVÁNYOZOTT K. marmorihte k.

(maimiiira ^ ni;'iiv,iuyt;iik;i ; ii véjjtcst ^ziiíVf^^iilctriíU.)

.S'//». 17.")7. Arniiiiis iiiiiniiiiri iis
-f-

jii/riiiiiidiifiis Cliokck. «.\niii. Suec.» p. 20. ol.

Vi'lc : Thorhi.i. «r.finiirk.'í» p. TI, 10.

5' Színezetre és alakra nézve közel áll az Epeira diadematához ; az elbbire nézve egyike a legvál-

toz('ibb fajoknak.

A lábak világos sárgásfehérek, a czomb vége es a térd élénken vörösesek; a többi gyürüzete a

lábaknak barna. Ez legállhatatoslj ismertet jele.

A fejmell módosan fejlett, módosan domború, a fejrész láthatólag elválasztott, de nem kiemelked

;

az egész barnássárga; a közepszemcsoporttól a hátgödörig egy finom, enyész, barna vonal fut: a szrözet

gj'enge és gyér: a hátgödör harántfekv mintegy erszakosan benyomva, törött.

A mellvert tiszta fekete, kissé fényl, gyéren szilrös.

A has tiszta fekete, [] formán sárgás -fehéren befoglalva.

Az állkapcsok világos barnássárgások, vegükön beliarnitottak.

Ezek valamennyi válfajnál közös jellegekként állanak.

Válfaj: « = marnioreus Clerck (.\r. suec. pl. 1 tab. :í.) Vegteste barnás alapszín, néha sárgás

lehelettel, elején egy szeles, rövid hosszl'olt fehér, tle ket oldalt szabálytalan felholdszertí, hasonló sziuü

foltok, ezek alatt kezddik a hasonló szniü, szalagszerü. többször kigyózó szegélye a czímernek, melyben a

koronás keresztes kei'esztjehez hasonló foltocskák foglalnak helyet. E feherfoltos változat alapszme átmegyen

a sárgásba végre a zöldesbe és élénk vilá.'.jos zöldbe elmosódó foltokkal.

Válfaj j = babel Clerck (Ar.Suec.pl. 1. t. (i) barnás alapszmezettel. valamennyi folt vöi'öses sárga.

^'alfaj ^, barna alapszínezettel, valamennyi folt gyönyör sötét karminszmü.

Válfaj £ = i^yramidatus Clerck (Ar. Suec. pl. 1. t. 8) az egész végtest felülete sárgás fehér vagy elénk

világossárga, vagy zöldes lehelletü : a szemölcsök felett kezddve egy ek, vagy nyelvalaku sötétbarna

czimer nyomul felfele a hátsó mgodcir-parig. (Epeira scalarts, Epeira pyramidata Auctorum.)

E f válfajok között számtalan es oly átmenet létezik, mely lehetségessé teszi egy olyszerü sornak

az összeállítását, hogy a karminpontú válfajtól az s jegyig, még pedig valamennyi itt elösoroltakon át a

lassaukenti átmenet kimutathati^i. Minél világosabli a válfaj, ann;il eleukelib a. lábak gyürüzete : a czomb

majdnem alabástromfehér, vagy vajsárgás, fels gyrje úgy a térd is élénk sárga-vöi'ös, a többi gyr
sötétbarna.

Az oldalszemek a középskluil kétszer akkora távolsági'a, a mekkora az alsó sor középszemeinek a

távolsága egymás között.

A zár kiemelkedve, kétoldalt fényes bütyköt alkot, a fedlemez áttetsz barnasárga, harántrovát-

kolt cvj hajlású, kivájás nélküli, hosszának közepe táján láthatólag kivastagodott.

Mertekek: v Torzs 1 i '"m elibl

fejmell (i »

I labpar 20 ..
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-f Jelesen ket szinváltoziitot mutat, melynek elseje elmosódva mutatja az a válfajét, a másik teljesen

megfelel az e válfajénak.

A fejmell igen fejlett, jelesen raellrésze kiszélesed, az egész sárgabarna. A végtest kicsiny. A lábak

elmosódva gyürüzöttek, a czomb vége es a térd jellemz gyürüzete biányzik. A második pár lábszára

kivastagod ott, bels oldalán három sor tüskével, melyek közül a fels a leggyengébb es sárgavörös, a más

kett ers, fekete tüskékbl áll; minden czomb alsó oldalán 3—5 gyenge, vörösbarna sertetüske.

A szemek magas párnákon elhelyezettek.

A tapogató rövid nyel, térdízékén két hosszú serte, pikkelye oldalt befelé fordított, keskeny,

kicsiny, nemz szerve kidagadó, elölrl tekintve egy hosszú, ers töv, sarlószerüen hajlott eles-hegyes

karom vehet észre.

Mértékek : rf Törzs tj-5 '«/„, ebbl

fejmell 3-5 d

I lábpár 1
í--") i>

Ez épen oly szép mint színváltozásai által érdekes p(')kfaj eredetileg is ket, st három fajnak

tekintetett, míglen Thorell igen beható vizsgálatai (Remarks on Synonyms of eur. Spiders pag. í(— 13)

ki nem mutatták, hogy e változatok kétségtelenül egy fajhoz tartozniik.

A faj a dus növényzet nedves helyeket, nevezetesen az íngoványokat kedveli, hol nagy, függle-

gesen álló kerekhálóját leginkább bokrokra alkalmazza, közeieben egy lefelé uez, jól kárpitozott cseszeszer

ernyvé szövi össze a leveleket vagy füveket.

A párzás lefolyását nem ismerem.

Legnevezetesebb leihelye a Kái'pát töven, közel Csorlia faluhoz a Prvnyiszka ingoványokon van,

hol a sötét karmin díszszel ékesked példányokon kezdve, átmenetileg a'z í válfajig minden szín képviselve

van. Itt találtam azt is, hogy ez az « változatnak megfelel hím egy z változatú nsténynél tartózkodott s

így a változatok iránt meg létezett némi kétségeket is végképen eloszlatta.

A faj ivarérettsége július végere esik.

Ismerem még az erdélyi részekbl az « válfajt : Kolozsvárról (sétatér Schuszter ur gyjteménye),

c válfaját ugyanonnan (Múzeumkert): Mez-Záhról; Békás szoros (Entrekje, Gyilkostó) ; Szászvesszösröl,

Bonyháról, Nagy-Szebenbl (Bergleiter gyjteménye); magyar részekbl a Prvnyiszkón kívül : Orsováról

(Alhon töve), Alsó-Hámor (Borsodban. Kovácsk alja, Lustavölgy eleje), Lykauka (Liptó, a vár alatt), Ruttka

(Trencsen), Lucsívnáról (Szepes) es Csepel szigetérl. A pesti nemz. múzeumban csak egy példány, Becs

környékérl, gyüjté Dr. Kovács Gyula.

SPEC. 9. FA.i. EPEIKA QrADK.^TA. (Cl.) NÉGYES K. quadeat k.

(quadiata = Dégyszögletea, de ilt (:ak ii vp;;ti'st iiéf^y fi'liér foltjává vonatkozik.)

iS'//». 17.57 Ariinrns iiiinilrtittia Clkkck «.\raii. Sucf.» |i. 27

Vidc : TiloRELL • lu'iiiarks» p. 13, WO.

"i Nagy alak ; kerek, kísse lelapitott végtesttel : felül négyszögbe álló négy fehér folttal, mely

szorosan a nagy ingödrök állásához alkalmazkodik. Terhes idlapotban a végtest elre puffadozó ugy, hogy a,

fejmellnek közel ^/s reszet fedi.

A fejmell barnássárga, szeles, laposan douilioru, szivalaku ; a fej, elöl alig keskenyed; a közep-

szemcsoporttól a hátgödörig egy sötétbarnavörös, széles sáv vonul, kétoldalt tle — úgy azonban, hogy a

széleket nem éri — két hasonló szín sáv szegélyezi nevezetesen a mellrészt s az oldalszemekíg hatolva

mindinkábl) keskenyedik : a mellvért sötét vörösbarna, közepén néha egy kis, hosszúkás világos foltocska.

A lábak vörösessárga földön barnán gyrzottek.
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A végtest színe szerfelett változó s az almazDlrl színen kezilve az elenks;ír};;ii.L;, ettiil peilíg a mecrv'-

szinvörösig minden képzelhet változat megvan.

A sötétebb sárgaszínüeknel, néha a zöldeknél is, a fehér foltok mha karniinpirosan, finoman

szegélyzettek.

A foltok közül csak az ingödrökhöz alkalmazkodó uegy folt állandó, néha azonban, nevezetesen a

halaványzöld iieldányoknál, ez is alig vehet észre. E négy folton kivl sokszor számos folt csillagszeren

tarkítja az állatot : a hol e foltok symuietriát mutatnak, ott ingódrocskek léteznek, néha azonban a symmetria

is csak megközelít.

Néha a hosztengelybe es apró foltokliól álló sor is elfordul, mely a, fels('i nagy foltpárral a koronás

Keresztes keresztjéhez hasonló idomot képez. A has nélkülözi a rajzot. A tnlibire nézve az orismologiai

rész, mely leginkább e fajra, alapíttatott, b felvilágosítást nyújt.

Mertekek: $ Torzs (ívarerett) 14-.") >'%

« (terhes) 10 « ezckliiil

fejmell 7— !') n

d" Aránylag igen kicsiny, karcsú, vonisessárga. egyszuiü fejmellel, rendesen halavanysárga vegte.sttel,

rajta enyész négy folttal, melybl az nigodrok kirniak. A második lábpár szára kivastagodott, bels élén

ket sor tiiskevel ; az.els lábpár szarai alul szinten ket sor feltünü hosszúságú tüskevei fegyverzettek.

Mertekek: ,f Torzs 11 '"/„, eblil

fejmell l"o I)

A nstény, terhes állaiiotban, legna.uyobb pókjaink köze tartozik. A faj az aljakat keresi, különösen

kedveli a sasos árkokat, buja növényzet szakadásokat, ezeken kivl a, bogáncsos helyeket. Hálója aránylag

kis terjedelm, de annál erösebb s nem tartozik a ritkaságok köze, hogy ers sáskák (Stetheophyma)

vésztket lelik benne. A pók, bogáncsfejek alatt, vagy összehúzott sáslevelek csúcsában, vagy egy-egy kiálló

ágon — lefele néz, csészeszerü, jiil kárpitozott ernyt készít, melyben, háttal a földfele függve, megvonul.

A lakás rendesen igen közel áll a hiilohoz. -Tuniusban már feltíuiík, júliusban vagy augusztusban ivarerett

es szeptemberben ueha októberben is a növenj^ek köze es közel a földhöz alkalmazza jieteburkát, mely áttelel

s lOOU—HOO petét tartalmaz.

Ismerem az erdélyi részekbl : Kolozsvárról (löversenyter gazdag szmvaltozatban), Mez Záhról,

Parajdról, Tölgyesrl, N.-Szebenbl, Szász Vesszösröl, a Gyilkos tó környékérl (Csikszék), Nagy-Szebenböl

(tíill gyjtemény); magyar részekbl: Also H;imor (Vadkert), Lucsívna (Dezskut), Veszprém környékérl;

Eakos Palotáról (Muz. gy. Pável.)

KPEr. 10. FAJ. ]ÍPEIK.\ t'()RNrT.\. (Cl.) NADI K. rohr k.

(comu — szarv, némilet,' találiiii a ve^tost raj/.áia ; a uádi a taitózkinlásról van vi-vc.)

Síjii 17Ö7. Afiiiii'iis c<iriiiilii>s Cleuck «Arán. Suet-.» \k 'A',).

Viile : Thorell «llemarks» p. lö.

9 A fejmell röviden szivalaku, a fej jöl kialh), a mellreszbol jol kiemelked. A vegtest tojásdad,

nem vállas. A lábak csak az izekek vegén liehomályositva (határozatlan gyrzés).

Az eltest sárgásbarna, egyszui ; a níellvert sötét feketebarna. A vegtest felülete sárgásfehér, ritkán

rózsaszui lehelettel, legtöbbnyíre elesrajzu cznuerrel díszítve. A czimer fekete, finoman, fehéren pontozott,

szeles-ekalaku, hegyevei a fonókig, talpával, az az fölfele, a második íngödörpáríg er s itt kétfelé elesén,

majdnem szarvszeren kicsúcsosodó ; oldalt 4—5-ször kígyózva határolt ; az ingödrök fell a közepébe egy

fehéres-sárgás, vékony ek nyomul bele s a fonok fele tart, anelkid hogy ezeket elérne : ez ekén keresztül

3—4 íinom fehér keresztvonás több mezre osztja az egész cznnert.

HRRMAN OTTÓ: MAGYARORSZÁG PÓK-FAI'NÁ.IA - 1H, HERMÁN oTTtt ; FN^ARNS RPINNEN-FArN A. III. r(
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A czímer felett, a vegtest elején, egy finoman pontozott, fekete, háromszögletes folt, két hajlott

oldalfolt által mintegy ( ) be foglalva. A has sötétbarna, a fonók és a zár között élénksárga \ ] alakú rajz.

A végtagok czonibjai tövüktl közel hegyökig sárgásanfeherek, hegyükön barnásán homályosok,

mely homályosodás fels élükön néha ékszeren lenyomúl.

Szemállás mint az E. diadematánál.

A zár kiemelked, duzzadozó, mintegy felgyrt szél ; fed lemeze nem éri a zárkeret szélet, igen

vékony, harántráuczolt, egyenes ; kétoldalt tle ket kurta, széles-karajos lemez áll.

Mértekek : Törzs II— 1-J '%, el)bl

fejmell i »

.d" Színezete megfelel a nstényének, avval a különbseggel, hogy a vegtesten a sárgásfehér szm

kevésbbé uralkodik es inkább csak szegélyezi es osztja a leirt rajzokat. A második lábpár szára nincsen

kidaga^lva. A tapogató nyele kurta ; a Ijunkösan kivastagodott térdízéken, felülrl ket hosszú s az ivarszervre

hajló serte áll; ivarszervrésze az oldalt és befelé álló keskeny pikkelybl diószerüen kidagad s dióhoz hasonló

hornyolt gyjtt alkot; alulról egy sarlóa.lakú széles erabolus meredez, melytl hüvelyküjjformán egy

rövidebb mellekköröm elválik.

A nádi keresztes a buja növényzet helyeket, leginkább azonban a nádasokat es környékeiket lakja,

hol rendesen kora tavasztól kés szig több nemzedékben fordul el (lásd az «Életmódi» szakaszában es III. t.

67 id. a h); terjedelmes kerekhálója melle mindig lakást is készít s e lakások változatossága roppantnak

mondható. Majd sr nemezbl álló gyszformára, majd ügyesen megtörött gyékény vagy sás szál törési

könyökelje doboz formára alakítja, majd a nádbojtokat szövi öszsze zacskóformára, majd a viza.padás folytán

a nádon fennakadt és kiszáradt vizilencsébl szabadon függ("> litirangot alkot: leginkább alkonyatkor mk()-

dik, hálóját '10, 25 perez alatt készíti el. Áprilisban es június vegén vagy július elején párzik s ilyenk(n- a

pár a nstény lakásában együtt tartózkodik.

Elterjedése nagy, de csak az alantas helyeket kedveli; berczre nem hág, csak ott. n. hol mocsáros

helyek hegyek közé felnyomulnak, de itt rendszerint nem megyén a, lomberd öven túlra,; e szabály alól

csak egy kivételt ismerek : a Gyilkostó nádját (Csik-Gyergyó), melyet fenyvesek környeznek.

Találtatott eddig általam Erdélyben : Kolozsvárt, Szamosfalván, Mezö-Zahon, Gyekében, D. Szt.-

Mártonban ; Sill szerint Nagy-Szebentien ; Magyarország területen általam: Doroszlón (Bácsmegye), Zom-

borban, Kácz-Militicsen, Bogojeván, Apatinban (aDunaligetekl)en), Újvidéken (setah.), Zimonyban, Pancsova

körül, Békés-Csabán, Szajol táján, Rakamaz mellett, Tokaj (a nagy csúcs tetején is), S.-A.-Ujliely (a d Kopa-

szon» is), Veszprém köri, B.-Füreden (a Balatím nádja), Sz. -Fehérvár (sóstó); N. -Várad (Muz. gy.Moc áry),

Pécs vidéke (Muz. gy. Pável), Pest vidéke (Muz. gy. Pável), Buda vidéke (Muz. gy. Pável). Legnevezetesebb

leihelye tagadhatatlanul a «Gyilkostó» vagy «Verestó» környéke Erdélyben, mely egy hegyomlás következ-

teben — e század harmadik tizedében — keletkezve, ma uiar náddal is kerített, a nádi pukot is uj kelet

faunájához számítja.

SPEC. 11. FA.J. EPEIRA PATAGIATA (Cl.) ÖVES K. «ekandete k.

{naTO.yeim^ = széles biborszegély a (íöröf; ruházaton ; némileg a végtest rajzára talál.)

Si/n. 1757. Anntcim piitíii/iaÍKs Cleiick «.\rau. Siiec.» p. 38.

Vide : Thorell nlíeiuarkíi» ji. 16.

? Alakra egyezik, rajzban is hasonlít az Ep. cornutához, egészben azonban sötétebb színezet

;

nemzörészei másképpen alkotvák ; a végtest kerekdedebb es kissé lelapított.

A fejmeU sötét vörösbarna s ilyen a mellvért is ; a végtesten a sötét vörösbarna szm az uralkodó

;

czímere az Ep. cornutáénak megf lel, terese beosztása azonban legfeljebb ket keresztvonás által eszközöl-
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tf tik ; kígyózó szegelyvonuhii sziilagszerüt-k, világosak. A ozimer felett sötétbarna földön és egymás felett

haránt fekve két világos sárgabarnás ^ — alakú, széles arabeszkszerü ágrajz. A végtest oldalai sárgabarnások,

a has felöl bordamódra benyúló széles, sötét czikkelyek által csipkésen szakadozottak ; a has sötétbarna, a

zár és fonók között ( ) alakú világossárga vonással.

A lábak barnásvörösek; a uzombok végokon rendszerint sötét barnavörös gyrvel, néha ilyszínü,

lefele elmosódó besötétitéssel.

A szemek közéjjcsoportja gyantasárga, átlátszó.

A zár kerete kidagadó, fedlemeze vaskos, röiid, lihich ii Jclluijh'i, a végen elmetszett.

Mértékek: ? Törzs 8—9 "'/„,, ebbl

fejmell 4 «

r? Alapszinezete vörösbarna, a ncístenyenek megfelel ; végtesten csak az oldalszegély és elején

rendesen a közepén egy határozatlan ^Aj alakú világos rajz. A tapogató nyele világos vöröses sárga; duzzadt

térdén két felálló, gyenge sertével; nemzresze oldalt és lefele fordított kis pikkely alól vesealakra kidagadó,

hornyolt gyjtíit alkot, mely alól a két Sötétfekete szín, kéréssé hajlott, ers, eijiiforma karomhdl álló

emholiis áll ki.

Mértékek: d" Törzs .J-5—G ">/„, ebbl

fejmell 3 »

Szép, egészben veve világos csersziníi (a cserzésre használt kéreg színe), elmosódó rajzú válfaját a

Bogojeva (Bácsmegye) melletti nagy tölgyesekbl ismerem.

E faj, mely az Ep. cornutával gyakran összetévesztetett, a bokros helyeket kedveli, ritkábban a fbe

is leszáll; hálója kisebbszeru. lakásul beéri egy-egy összegyöngyölt levéllel, néha több levelet is összesz és

zacskószer sejtté alakítja.

Ugy látszik, hogy tavaszi és nyári nemzedéke van.

Párzását nem ismerem.

Találtam Erdélyben: Kolozsvárt (Múzeumkert). Szász-Vesszsön ; Nagy-Szebenben a Sill és Berg-

leiter-fele gyjteményekben ; Magyarföldon : Bogojeván, Doroszlóu (kertekben). Palánkán (Gája I\Iandra

erdörész), Pancsován (Wojloviczi erd), Tokaj mellett (tölgyeken), Tokaj hegy (« Kopasz » cserjése), Rakamaz

(kincstári fiatal erdk), S.-A.-Ujhely (fürd sétahely), Lucsivnán (Szakmáry Donát parkja). Csorba mellett

(Prvnyiszka), Liptó Sz.-Miklóson (Demanova völgy), Körmöczbányán (kertekben), Veszprém mellett; Nagy-

váradon (Muz. gy. Mocsáry), Pest vidéke (Muz. gy. Pável), Ugyanott (Muz. gy. Frivaklszky), Ungvár

(Muz. gy. Vidra Ferdinánd), Balánbányán (Csíkszek).

SPEC. 12. VAJ. EPEIHA ALSINE. (Walck.) HÜSCÍLÚ KERESZTESPÓK. schatten k.

(alsus = frissít, biisitu ; alkalmasiut a tarlózkiulásia vonatkozik.)

Si/ii. ]Si\'-2. Aniiiea tilsiiie Walckenak.r. «Fauiie l'ar.» H, p. 19;:i.

Viile : Thorell «Eeinarks» p. 17.

? Közepes alak ; az általános színezet élénken barnás sárga, néha vöröses lehelettel. Fejmelle

világos barnás sárga rozsdavörös szegélylyel és középvonallal ; végteste olykor barnássái-ga, vagy halavány

narancsszín, hátfelén szerteágazó, finom, sötétebb erezettel befutva ; néha elmosódó világos pettyekkel, a

melyek minden példánynál másképen csoportosulnak, állhatatlanok. A lábizületek csak végeiken, halaváuyau

gyrsök.
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A zár t'gv luiiVnit kiszélesed szarunemü, sötét keret : !i fedlemez ;i kereten tul kiálló, durv;lu

Mertekek : Torzs '•' "'/,„

I lábpár !'• »

f Kiválóan élénk sárga sok vörössel ; élesebben kifejezett világos petytyekkel ; az els két lábpár

szára és lábvége barna. A tapogató harmadik ízületén ket hosszú, fölfelé illló serte ; a gyttjtön egy ers,

hegves, horogszerü embolus. nr- 1 1 m- « w°- "
]\Iertekek : Torzs 4 ->%,

I lábjjár II >>

Nagy-Szeben környékéWil elsorolja Sill Victor, Epeira lutea C. Koeli név alatt. Egy ? a kolozsvári

múzeum kertbrd az ottani nuizeum gyjteményében. A -(' elilttem ismeretlen : leirta IMenge 1. c. p. f'.l .
Tií. fi:^.

SPEC. in. FA.!. EPEIRA UMBRATICA. (Cl.) RÉS K. spvlten k.

(uinlira = áruvéU ; miiljraticns átvitt értelembeü : visszavouúlt élet is ; talíil ii kdiimr szii'.ezetre s a tavtózkoilásra is.

Si/ii. 17.'j7. Araneux unihriificus Clerck ».\iaii. Siihc.» p. 'AK

Viele: Thorell «Remarks» p. \i.

9 Igen laposra nyomott alak ; a hát ingödrei mély benyomásúak, feltnk ; az egész állat homá-

lyosbama alapszinezet ; a végtest ezímere világosabb, néha épen világos, mindig kigyózó szegélylyel díszítve.

A fejmell lapos-széles, fejeresze jól elválasztott, kissé kiemelked, széles, majdnem parallel oldalit : a liátgö-

dör haránt benyomású, meglehetsen hirtelenül és jól beméh'ed. Az egész testrész sötét vörösbarna,

fehéres, gyéren álló szrözettél borítva.

A mellvért egyszín, l'eketebarna. A rágok rövidek, láthatólag térdszerücn az állkapcsokra hajlók,

sötét vörösbbrua színek. Az állkapcsok és az alajk alapja scitét fekete barn.-lk. szeleik kissé világosodok.

A lábak barnák, elmosiidó sötét gyürüzettel. A czombok tövükíai csak a negyedik párn;il Idssc

világosodok, egyébkent barnák : ugyané lábpárnál a gyürüzet aránylag a leghatározottabb.

A végtest tompatojásdad, igen lapos (7
'"'Jn,

szélesség mellett pl. : csak 3 '"/„, vastag) ; a sötét czínier

már elején kezddve, végig uyomúl; oldalt sárgásbarna, néha enyész, ritkábban fehér, kigyózó, széles sze-

gélylyel ékítve. A czímerben hat ingödorpár tnik fel melysége és sötétsége által (innen: sexpunctata Linné).

A has feketebarua egy világos, sárgásfehér foltpárral.

A fonók bevonva, úgy, hogy a végtest vége felettök kiáll.

A szemcsoportok jól kiálló dudorokra elhelyezettek.

A zár lelapitott, fedlemeze kurta, a zár keretét alig meghaladva, tompa, : a vege kivájt.

Mia-tekek : ? Torzs [-2 '"/„,

fejnicll .")•.")
I)

I bibj):ír 1() I)

d" A hím kart-su, lai)os ; fejmelle igen fejlett, valamivel élénkebb rajzú, lábai határozottan

gyürüzöttek, jelesen a 111. es IV. lalii);ir czombjai tövén sárgásfehér, végén szelesen barna. A többiekre

nézve a nösténynyel egyez. A második bibpár szára nem dagadott.

A tapogató kurta nyel, térdi/eke két felálló sertével; pikkelye befelé, oldalt fordítva keskeny

;

nemzTiszerve diószerüen kidagadó : ahUról tekintve éleshegyü, szétágazó V forma villa latható.

-Mertekek : j" Törzs ,S—8-5 "'/„, ebblim

fejmell 4-0

1 lábpár •).
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Válfajai léteznek : n. luiuilt^ii jellemz jegv mellett doliányszínüek : v' kii/el feketék, egészen enyész

rajzzal és ivarerett kori tan (<f ) alig !S '"/„, nagysiigiiak.

E faj a lakott helyek táját kedvelve néha meglehets magassághan is kapható. Tartózkodik fleg a

kerítések czölpeinek repedéseihen, a zsindelyek alatt, falrésekben, rosszul illesztett keresztek könyökeiben

stb, egyáltalában oly helyisegekben, a melyek alig kesfoknyi nyil-ísúak ; a szaltadlian leginkább sziklarejiede-

sekben és kérgek alatt. Nagy terjedelm kerekhálójának vezérfonala a résbe vezet. Az állatok csak kés

alkonyatkor jönnek ki a háló tércséjére, nappal soha sem láthatók. A párzást nem ismerem. Ugy látszik,

hogy e fajnak tavaszi és szi nemzedéke van.

Ismerem : erdélyi részekbl : Kolozsvárról, Mez-Záhról, Gyekébl, Parajdról. Gyergyó Hzt.-^Iik-

lósról, Borszékrl, Ilváról, Hoszixtelkérl, Tordáról ; kis fekete válfaját Szász-Yesszsröl, hol a gf Degeufeld-

féle szlk karóinak szk repedéseiben tanyázott ; magyar részekbl : ] )oroszlóról, -Illókról, Pancsováról,

Orsováról (Allionhegy csúcsa), Jeseluiczáról, iMehádiáról (Stana bogára, a. Damoclet alatt, Ogradenáról,

Ungvárról, Als(i-Hámorból, Miskok-zról, Selmeczb;ínyar(il, Kszegrl, Pécs videkeWll. (Muz.gy. Frivaldszky.)

Ezeken kivül Nagy-Szebenbl (Sill gyiijt. «alter Berg» es a Bergleiter-fele gyjteménybl. I

SPEC. Ji. FA.i. EPEIIÍA SCLOPETAlilA. (Ci,.) ERESZ K. teáikén k.

(sclíijictum — ]iisztcily; ;i liim ta|ini,'iitújáiiak íiliikjáról vau véve. .\ niai_'y:ir név a tai tó/.knilasinl
|

•S'////. 17-"i7 Annii iis irliijirfiiriiifi Cl.KReK «Araii. Síicc." p. í'i.

Vidc : Thorell «licmai-Us» p. 1."».

? Kevéssé lelapitott, az ellibi fajjal rokon alak élénkebb rajzokkkal, kevésbbé feltn liátgödrökkel

;

nagyobb és nyúlánkabb az Ep. nmbraticánál. Al;ipszinezete vörösesbarna vagy szrkés fekete; valamennyi

czouib legalább a töven sárgás fehér; a fejmellnek a felfekv) végtest által fedett része vibigos.

A fejmell fejlett, fejerésze jól elválasztott, kissé domboni, szeles, vörösbarna, a hátgödór mögött

világos rozsdasárga: a szemek közepcsoiiortjától a hátgodor felé gyakran egy sötét vonás fut; a mellrész

szakadozva, egyenetlenül, sötéten szegélyezett; a töltbi rész egy rozsdasárga, csillagszer, világos rajzot alkot,

mely jelesen a borszeszben lesz jól láthatóvá. A mellvért egyszínén Itarna.

A rágok ersek, kise térdszerüen és befelé hajlottak, sötétszínek, az állkapcsok és az alajk rozsda-

barnák, világos szegélyzettel. A lábczombok tövüknél sargfisfeherek vagy rozsdasárgák, végokon bebarnitottak.

A III. es IV. lábpár gyrzete határozott, a többié elmosódó.

A végtest szélestojásdad, majdnem körded (ellypticus), lenyomva domlioru ( 10 '"/„, szélességnél 6'5 ™^„,

vastag, elején egy í alakú barna rajz, mely sárgás-fehéren szegélyeztetik, s nyelével a czimerbe leuvomúl

;

a nyel rl
— ?> világos keresztvonallal metszve.

A czíiner ékalakú, hegyével a fonókig lenyomúlva talpával az els íngödörpárig hatol, hol kétfelé,

majdnem szarvszeren kikanyarodik, oldalról kígyózva szegélyzett ; a szegély széles, szürkés fehér vagy sárgás.

A has sötétbarna, enyész határozatlan
,
sárgás szegélylyel határolva. A fonók ket oldalán négy

elmosódó, sárgás foltocska nnitatkozik.

A szemek középcsoportja jól kiemelkedi.

A zár alacsony, széles keretet alkotva, ell két sötét, hátúi egy világosabb fényl dudorodást mutat.

A fedlemez a ket sötét dudor között indulva gyenge, egyenes, a hátsó dudoruak csak kezdetet eri, tehát

nem haladja meg a keret szélét.

Mertekek: ? Törzs 17—18 '";„, ebbil

fejmell S »

I lábpár i^y'i I)

r? Karcsú, hosszúlábú ; élesebb rajzú, melyben különösen a világos színek határozottak. A fejrész

választéka fekete szegélylyel, a mellresz oldalai hasonlóképpen, úgy, hogy a sötét szegély és a szelek között
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viláwoH szet'ély táiiuul. \'al,-iiiieiinyi czdiiili ahibástromszfrüeii áttetsz fehér, vége Ininui : :i két hátulsó

láljpáion e barna gyürüzet igeu keskeny. A tapogató kurta nyeUi, terdizekéu ket fehílló sertevei
:
pikkelye

oldalt befelé fordított, keskeny ; nemzöszerve diószerüen módosan kidagadó, alulról tekintve egy pisztoly-

ravaszhoz hasonló és így kiálló lemezzel, mely a végén egy elkerekített lapos és egy hegyes kis fogba oszlik.

Mertekek : ^f Torzs 10—11 "'/.. ebbl

fejniell »

I lál)pár "iS-^ 1.

Válfaja: ? Sótet liarnafekete, a vegtest valaiiit-iniyi rajza tinoui, fehér, éles szegélyzettel ; a has

fekete, határozott ( ) forma világos szegélylyel. A láliak gytírüzete igen sötét és igen határozott heosztísú,

(Araneus sericatus Clkkck «Ar. Suee.» pl "2. tab 1.)

E pók jelesen a lakott helyek kornyékét szereti, gyakori ereszek alatt (innen magyar neve), a hidak

karfáin, a padlások nyílásaiban, palánkokon stb. Nappal elrejtzik s csak alkonyatkor keresi fel nagy

hálóját, melytl egy vezérfonal jár a rejthez : ez utóbbi sarkokban van inkább mint tágas résekben ; rendesen

pamutszeren kárpitozott. Petéit ereszek alá egy csomóba rakja le, a petecsouióra fecskefeszekszerijßn alkal-

mazott, rendkívül ers burkot szö. Kora tavasztól kés szig mindig akadnak ivarérett példányai s

áttelel nemzedéke is van,* mely tavaszszal mindjárt szaporításhoz lát s a melybl nyári nemzedék szár-

mazván ez ismét szaporít; így a tavaszí nemzedék unokái jutnak áttelelésre, mely leginkább a házak

nádfeleben történik.

Ismerem : magyar részekbl : Doroszlóról (Márezíus) Apatiuból (Május), Zimonyhól (kiköthajó

fedélzete), Pancsova (kíkötliajó fedélzete), Orsováról (Tunius), Békés-Csabáról (Június), Tokajból (.Június),

Bodrog Kereszturról, Alsó-Hámor (Julius), B.-Füredrl (Szeptember), Kszegrl (Szept.), ísmet Doroszlóról

(Június

—

Julius), Nagy-Váradról (Muz. gy. Mocsáry), Budapest (Muz. gy. Frívaldszky), Ungvár vidéke

(Vidra F.), Dabas (Metelka F.), Komjáti ; Rózsahegy a Vág hídján kiválóan szép, sötét, tinóm rajzú vál-

tozat. Erdélyi részek: Nagy-Hzel)en, Kolozsár, Mezö-Záh, Hosszútelke, Szász-Veszs.

SPEC. 15. FAJ. EPEIRÄ SOLLERS. Walck. ÜGYES K. gkwandte k.

(sollt'is ^ ügyes, ravasz; itt nr\:i az ügycsséKiT látszili vi.iiatKnziii, a mclvl.vel lakását liésziti. Miiuicii száraz kúiókun.)

Si/ii. ISil. E. snllrr.s Walckhnaek. «Ilist. Nat. iles. Ins. Al't.» II, p. I!I7.

Viile : Thorell «líemark» p. LS.

? Kis, zömök alak, kerekded yégtesttel, vékony lábakkal, igen módosan fejlett fejmellel.

Szürkésbarna. Fejmelle keskeny, egyszín vörösbarna, fejeresze jól elválasztott, domború kissé

bozontosán sztírös ; a liátgódór kicsiny, sekély. A mellvért l>arna, közepén ueha elmos(3dva-világosodó.

A rágok nyúlánk tövek, a hecsapórés ers, egyenetlen fogacsokkal fegyverzett, színezetök vörösbarna ; az

állkapcsok egyszínén vörösbarnák.

A czombok vörösbarnák, végok fele elmosódva es alig eszrevehetleg sötétebbek, a többi iz

elmosódó vörösbarna gyttrüzettel.

A végtest kerekded, széles, csak a fonók fele kissé csúcsosodó ; szürkésbarna, a- hát közepetáján

sötétebb.

A hát közepén egy hasítékszerü fekete hoszfolt, ket oldalt szürkésfehér, kirívó szegélj'zettel, e

szegélytl keresztbe egy "V ritkán két ágpár válik el s keresztet alkot, melynek nyele azonban nem ér a

fonókig, teteje gyakran igen széles A, szürkésfehér fultlia ciiycszik, uidy a, végtest elején áll ; néha csak a

fehér szegély fekete hasiték van meg; néha csak a fels ágí'olt latliato. Az oldalak szürkések. A has sötét-

barna, világos sárgásfehér, néha elmosódó
[ j szegélylyel.

* Duroszlóu tt kiiicstári erdümusteri lakúliáz fulyosújáu nmlig áttelel.
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A szemek a. fej szörözete áltiil lidntottiik, az oldalszemek a. középskbl nem egeszeu kétszer

akkora távolságra, a mekkora az alsó szemsor kzep szemei közötti.

A zár módosan kiemelked szeles, fedje nem lemez, ham.'m tompa haromszoga.laku karaj,

elgyürüd, fényes szélekkel.

Mértekek : ? Törzs S—9 '%, ebhíil

fejmell 'l- »

I lillipár 11 «

-f kicsiny, a nstényéhez basoul('i rajzú es színezet; a ket hátsó lábpár czomlija töven határo-

zottan világosodó. A fejmell miidosan fejlett. A tapogató knrta. nyel, terdizeken két gyenge sertevei ; a

diószerüen kidagadó nemzciresz alsii felebi egy vaskos tovü, kurta, hajlott, a hajlásban tompán fogacsolt

köröm meredez. ,,,,„, , . ,

Mértekek : d" Törzs 4-b—o '"/,„

fejmell -l"! »

I lábpár 13-5 »

Válfaj : ? a végtest kissé vállas, a vátlakim szabálytalan felholdalaku { ) egymás fele fordított

sötet-feketebarna folt; a második iugödörpártól le a fonókig egy szeles, uyelvalaku, sötet-barnafekete czimer,

elmosódva fehéren szegélyezve.

líju nemzedék : ? sárgásvöröses, vagy viaszsárga,, a. vegtest elején ^ alakú fehér folttal vagy X alakú

fehér jegygyei. (Epeira dalmatica Doleschall.)

E csinos állat tavaszkor és öszszel, nevezetesen száraz kórókon tartózkodik, hol az elálló ágak közé

szövi hálóját, maga egy kiasszott rügy melle lapiil, melyhez színezeténél- és alakjánál fogva igen hasonlít

s igy nehezen észrevehetvé lesz (azt hiszem erre czeloz Walckenakr adta neve is). Párzását nem ismerem.

Ismerem az erdélyi részekbl: Kolozsvárról (Múzeum kert), ]\Iez-Záhról : magyar részekbl;

Doroszlóról, Pécs vidéke (Muz. gy. Frivaldszky). Buda vidéke (Muz. gy. Pavel), Pest vidéke (Muz. gy.

Pável), Orsova (Muz. gy. Frivaldszky) Ko játi, (Dr. Horváth Géza). A változatot es ifju nemzedéket Szász-

Vesszösrl Erdélyben.

SPEC. Ki. FAJ. EPEIRA A(i.\LENA. (Walck.) NYUGTALAN K. rí hkige k.

('/ é )'"'
'/''^i

^= iiyn;;talaií ; ii mii^'ataitiisról.)

SíjH. ISOii. Artiiií'd ii;i(iliii,i Walckknaki: •Faun: Paris.» II, p. l'.>7.

Vule : TnoRKi.L «Eeiiiark.s» p. 23, i!»l.

? Kis ulak. Eeimelle tojásdad, kissé szivahiku ; vegteste tojásdad, szélességénél alig hosszabb, ell

a legszélesebb.

A fejmell es a lálnik vörösesliarnák, a fejrész ^alamivel világosabli. A láliak barna gyürzettel.

Vegteste a hátfelen sárgásfehér, ell ket elkeritetten-háromszögü barna foltocskákkal, közbül egy ilyen szmtt

hosszúkás folttal ; a rajz egyáltalában az E. patagiata rajzához hasonlít.

A zár egy szaruszerü kiemelkedés , ket oldallemezzel ; fedlemeze kiválóan hosszú es durván

keresztbe-rovátkos.
Mertekek : Torzs i- »'/„,

I lábpár 7 »

cf Színezet szerint hasonlít a nstényhez, de vegteste inkább csak barna foltokat mint rajzokat

mutat. A tapogató harmadik iziileteii ket hosszú serte; a gyjtbl egy ketágu, hegyes embolus es egy

tompavegü fog áll ki.
' ~

Mertekek : Torzs i '";„,

I lábpár S II

Nagy-Szeben vidékérl elsorolta Sill Mctor Epeira, agelena C. Koch nev alatt. A példányokat

nem hittam.
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SPKC-. 17. FAI. F]PEIEA VICTORIA. (Thor.) VICTolllA K. victorien k.

(victniia r= í;_VÖ7,flf!n, (le iii'lí név is)

Viile : Thorell «lí iiuirk.s» \i. i21, "-Jfi, ."h'il.

? A két els liílipár czombja felül bebarnítvii, a vegtest hátán sárgás fehér, barnán pettyegetett

fditlon egy tölgy falé vei alakú világos, viaszszerü rajz. A zár fedlemeze szélességénél sokkal hosszabb,

durván harántrovátkolt és hosszú, finom hegybe végzd.

A törzs egészben nyúlánk ; különösen a vegtest hossztojásdad, ebil hátul majdnem egyforma

magasságú, elkerekitett vegével a fonók felett kiálló.

Világos barnássárga alapszín.

A fejmell szélességénél sokkal hosszabb, sárgásbarna : a fej jol elválasztva, felier szrrel boritott,

mely szrözet a hátgödörnél kezddik; a mellresz módosan t-s elkerekitve domboiu, a hátgodör mugott

szrtelen, szélein fehér szörsávval szegélyezett: a mellvert fekete, fehér szrözettél gyéren lioritva, minden

csipö eltt egy kis felier üstökkel.

A rágok kissé terdszerüen domborodok, a domborodasou, illetleg tavukon sárgások, egyel)kent síitet-

barnák. Az állkapcsok és az alajk egyszínén barnássárgák.

Az I. es II. lábpár czombjának (femur) felülete bebarnitott, végen enyeszve-gyürüzött ; a terd-

iz elöl elesén határolt sötét barna gyrvel : a. szár közepén es vegén hasonlóan, ugy szinten a Iribveg

második ízeké (metatarsus) az utóbbihoz hasonló gyürüzettel.

A Ill-dik és IV-dik lábpár czombja egyszín sárgabarna, vegén határozottabb sötét gyrvel, a

többi izeke az I. es II. lábpárehoz hasonló.

A vegtest szrös sárga ; barna pettyegetett földon egy tolgylevél alakú, világos sárga, a végtest elején

kezdd, de a fonókat el nem ér czímert visel, melynek közepén és hosszália rendezve ket sor elmosódó,

barna. Unom petty látható. E czimernek hat oldalkaraja közzül az els kett hátul alig eszrevehetleg

barnán szegélyzett, a többi belsejeben barna, u^y, hogy a sárga szin a barnát szegélyezi. Oldalt e czímertöl

minden oldalon ket sor szabálytalan abiku sárga folt, melyek kozid a czimerhez legközelebb álló a czimer

barna karajainak szegélyébe olvad.

A feketebarna has közepén egy világos, sárgásfehér csík, mely a fonok eltt megszakad, ugy,

hogy közvetetlenül a szemölcsök eltt egy pettyet alkot : ket oldalt e középcsíktól alalcu, gyakran szaka-

dozott, fehérsárga foglalat; az alsó fonopiirtdl oldalt egy-egy nagyobb, a fels párt()l oldalt egy-egy

kisebb sárgafehér petty.

A középs szemcsoport négy szeme deréknegyszögbe elhelyezve, az oldalszemekKil kétszer akkora

távolságra a mekkora a közepszemek közötti távolság.

A zár gyantaszeren áttetsz, sárga; fed lemeze korsófid módra cs^ görbült, szélességénél legalább

négyszer hosszabb, harántul es különösen a zárra néz oldalán durvá)i rovátkolt, a vegén gyorsan hegyesedve

vékony csúcsba végzd; a legbiztosabb ismertet jegyet képezi.

Mertékek: ? Törzs 1:5- !.) »'/,„ ebbl

fejmell li »

I lábpár O »

d' Kisebb, karcsúbb, színezete a nstényével azonos ; az els es második láhpár felülete kevesbbé

barnított; a második lábpár szára a vége fele vastagodott, e vastagodás bels oldalán több apróbb tüske

közzül négy nagy tüske kiáll.

A tapogató igen kurta, Inmkója igen tetemes; a térdiz felül ket szemölcsszer dudorral, vastag-

ságánál nem hosszabb ; a szárizék kurtább, kifelé es oldalt egy szeles, va.skos, felülrl tekintve bárdszerü,

egyenl szélesség tarajt bocsát; a pikkely keskeny, oldalt és befele fordított; nemzszerve a bels oldalról

és kissé alulról tekintve, egy, a pikkely csúcsa alól le- és kifelé kanyargó ers és hegyes, horogszer nyujt-

ványt mutat, melynek hajlásalmn meg egy hegyes tövis látható, e iiyujtvariylidz, kn uhcil egy ívesen elvágott
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szeles ós simaszelü lemez esatlakozik, e leinezliez kivulrcil ismét e.nv lemezszer, keskenyebb, elkerekitett és

kissé fogacsolt lemez alkalmazkodik. A küls oldalról tekintve e'^y kerek gynjti") látható s egyszersmind az

is, hogy a szelesebb lemez külsii sarka éles fogban végzdik.

Mertékek: d" Törzs S--2 '"/„, cbbíil

fejmell '.i'5 »

T liibpiir iti-4 I)

II .. r.í "

III .) .s-7 »

lY « 1 1»-:; »

Ismerem , erdélyi reszekliöl : Kolozsvárról, Gyekébl (a hímet Sfhuszter Károly ur fedezte fel

Kolozsvár kornyéken): magyar részekbl: Budáról (B. M. Ankertöl), ugyaninnen «Rashegy» (Mnz. gy.

Pável), Rákos Palotáról (Pável). Ugy látszik, hogy ez a faj az aljakat, rokona — a következ faj ellenben a

hegységet kedveli.

SPEC. 18. FA.J. EPEIRA C'EROPECiIA. (Walck.). VIASZOS K. wachs k.

(;f*AOö^^ ^= viasz , TtK'/'O'^ ^^ ítíhéi; a véjítest toífívlevélalakn rajza színére vunatkfizik.)

Si/ii. ]si)-2. Arancn cimjnt/l,! Walckenaek «Fauue Parisu II, p. init.

Viile : Thurell «Remarks» p. 2i, 25, 551.

'i Az I. es II. lábpár czombja alul rovid-esikszerüen liebarnitva. : a vegtest hátán, barna földön egy

viaszszer, elején kétszer A. szeren elágazó sárgásfehér rajz ; a zár feilíilemeze szelesen szivalakú, szélessé-

génél alig hosszal)b és hirtelenül árszer csúcsban végzdik.

A fejmell vörösbarna szélességénél hosszabb, fejerésze jól elválasztott, fehér szíirrel borított, a

szrözet a hátgödörbl indul. A mellresznek a hátgiidrön túli tere kopasz ; oldalai h-herszrösek, néha igen

finom, fehér szörszegélybe foglaltak. A mellvért vörösbarna, gyéren álló, hosszú, sótet szrökkel fedett.

A rágok egyenletesen az állkapcsokra haj'lók, egészen vörösbarnák.

Az állkapcsok es az alajk egyszmen vörösbarnák.

Az els es Il-dik lábpár czombja különösen alul egy csikszer, vörösbarna folttal. A lábak szme es

gyrzete egy'ébként az Ep. Vietoriáehoz hasouh'i.

A végtest meglehetsen szeles-hossztojásdad, hátul alacsonyabb, a fon(')k felett elkerekitett és vala-

mennyire kiálló.

Czimere élénken sárgásfehér, viasz kinézés, igen symmetricus es kirivó rajzzal, mely ket egymás-

felett álló széles, X alakú ágpárból es ezek alatt s hozzájok sorakozva három ( ) alakú, a fonókig le nem

er, fokozatosan kisebbed foltpárokból áll. Az ágpárok közötti tér sötebarna földön sárgásfehéren, finoman

pettyegetett ; szegelyzete az egész rajznak sötét feketebarna s e sötét szegély mind kétoldalt egy többször

kigyózó sárgásfehér szalaggal szegélyeztetik.

A has fekete; a közepén egy széles, sárgásfehér hosszcsikkal, kétoldalt egy szikadozott, enyész, sárgás-

fehér
( )be foglalva. Az alsó fonópár mellett egy szabálytalan alakú apró, sárgásfehér foltpár; a fels fonók

mellett hasonlólag egy igen apró foltpár, a fonók felett, azokat mintegy köritve, egy flnom sárgásfehér

íves vonal.

A középs szemcsoport derek négyszögbe elhelyezve, egyébkent az Ep. ^'i(•foriaehoz hasonló.

A zár fedlemeze sötétvörösbarna, szélesen szív vagy inkább liagyuia;il;iku. durván szemcseszett es

csúcsba végzd, lapos, e faj legjobb ismertet jele.

Mertekek: ? Törzs II '"„„ el.ii..l

fejmell '. •!"•'> «

I lábpár 1 4-Ö »

HERMÁN OTTÓ : MAGYAKOBSZÁG PÓK-FAT'NÁ.IA. III. HERMÁN OTTO : UNGARNS SRINNEN-FAINA. III. 4
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cf Kisebb, karcsúbb. Az els es második lábjuir czombja alul es kissé oldalt-befelé bebarnított, a

harmadik lálipár czombján e^y halavány gyííríifolt. A vegtest igen sötét s a viaszrajz igen élesen kifejezett.

A második lábpár szára, a végén ersödött s Itelsö oldalán, több apróbb, tüske között, négy hoszú tüskevei

fegyverzett.

A tapogató igen rövid, terdíze vastagságánál nem hosszabb, felületén ket szemölcscsel, melyeken

egy-egy hosszú, ers serte ágaskodik ; szára igen rövid, küls oldalán egy bárdszerü karajt bocsát, mely a

végén szélesebb mint a tövén; aiiikkely keskeny, befelé-oldalt fordított; nemzszerve igen kidagadó; a bels

oldalról, s kissé alulról tekintve a pikkely csúcsa alól le és kissé kifele egy igen könnyeden ('nem hororiszeriíni)

hajlott, tompán hegyes, egyenl vastagságú, karcsú nyujtvány indul, melyhez kivtílrcil egy igen széles, sima

és egyenes szél lemez csatlakozik, e lemez külsó sarka fogszerüen végzdik. (A nyujtvány alakja legbiz-

tosabban különbözteti meg e faj himét az E. Victoria Th. hímtl).

Mértékek : d" Törzs 7-.S '"/„, eldx'il

fejmell M'S »

I lábjjár I5' »

II ,> 11-4»

III » 8-í ..

IV » II

Havasi alak, mely leginkább a fenyöövben fekv tisztások buj;íbb növényzet helyein a füveken

szövi szép kerekhálóját.

Ismerem, erdélyi reszekbíil : a Hargitáról (Mezöhavas 4000 lábig), Gyergyó-Szent-Miklós környé-

kérl es Balánbányáról (Gyümölcsénes) ; magyar részekben csupán csak Csorba mellett «Prvnyiszka» ingo-

ványokban találtam.

SPEC. 19. FA.j. EPEIEA ADIANTA. (Walck.). KÖKÉNY K. si.ehpokn k.

(aoiíi^yTOi r= iiU'íí uem uedvcsitett, a melyet iiedvesséí; uem élhet; lehet hogy a taitó/.kodásra vouatkozil;).

Síjii. 1S02. Arinied atlianfa Walckenaer «Faun. Paris» 11, p. i99.

Vide : Thürell «Reniarks» ji. 23.

9 Az Ep. ceropegiáéra emlékeztet végtest-rajzzal, a hason azonban semmi középcsík ; a fejmell

közepén egy finom sötét hosszvonal, mely a szemeket nem éri el. A zár fedlemeze felálló, széles, kurtakam-

pós, ell elkerekített és felgyrt finom széhí. A megelzknél sokkal kisebb alak.

A fejmell és függelékeinek alapszíne agyagsárga, az egésznek törzse módosan fejlett, szélességénél

hosszabb ; fejerésze szkül, határozatlanul elválasztott, módosan domború, szrözete fehéres és igen gyér.

A középszemcsoport mögött kezddik egy finom, hasitokhoz hasonló barna vonás, mely a hátgödrön túl

menve, nem éri a mellrész végét. A mellvert tiszta fekete, majdnem meztelen.

A rágok egy kevéssé térdszerüen kihajlók, agyagsárgák s csak végükön keskenyen bebarnitottak.

Az állkapcsok és az alajk sötét agyagszinek, kevéssé világosodó szélekkel. A tapogatók, csípk egészen, a

czomliok tövüknél agyagsárgák, az utóliliiak az I es II lábpárnál, felül, hossz;iban es végükön gyrszerén
bebarnitottak. A térdek es szárak végeiken határozatlan, elmosódií barna gyrkkel, ilyen a bordáskörmök

táján a láb vége is. A vegtest kissé lelapított, meglehets szélesen es kissé csúcsosan tojásdad, felül agyag-

sárgaföldön biborbarnásansrn pettyegetett, ikIim biborbarna alapszín, közepén az Ep. ceropegiáéhoz ha-

sonló fehér, kétszer X szeren és háromszor
( ) szeren összetett rajzzal, mely a fonók felé mindinkább kes-

kenyedik, itt néha lándzsás csúcsba összefoly. A has fekete, igen kiáltó sárgásfehér [ 1 szegelylyel, melyben

középcsík nincsen. A fonók mellett két oldalt elhelyezve két sárgásfehér foltpár.

A közép szemcsoport négy szeme derék négyszögbe állítva az oldalszemektl nem ereszen kétszer

annyirii, a mekkora n távolság az alsó sor középszemei között.
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A zár vörösbarna, elöl elkerekitett. sí^éles. kurta es mindjárt tövétl kampósan görbül lemezzel

fedett.
Mértekek: 9 Törzs 7 '«;„ eblil

í'ejmell t^-Ci »

I lábpar 1 1 '-j i>

d" Karcsú, hosszúlábú, színezetben a uösténvnek megfelel ; néha azonban az oldalakba is fehér,

ug_V, hogy a jellemz hátrajz épen csak sötet-biborbarnán szegélyezve van. A lábak egyszínén agyagsárgák

es csak a térd, szár es láliveg ízének legvége keskenyen barnán gyrzött.

A tapogató rövid szárú; terdizén ket felálló, vöröses, hosszú sertével : befele -oldaltfordított pikkelye

keskeny, nemzszerve dió szeren kidagadí). a kiilsíi oldalról tekintve egy kurta, éles, csavart körmöt mutat.

Mertekek: Torzs .j

—
")-ö

'%, ebbl

fejmell M'() I)

I lábpár IH »

Válfaj cT ? A végtest alapszme feljl sok fehérrel kevert, a hat felirr közeprajza elöl keskenyen,

hátrafele mind szélesebben biborbaruán szegélyezve.

E pókot eddig csak ket lelhelyríil ismerem: Kolozsvarn'il, hol a. szupori völgyben elforduló kökény-

bokrokon találtam. Augusztusban ivarerett. Egy-egy bokron 1.5—:20 is tartózkodik s szép, nem nagy kerek-

hálóikat az ágak között feszítik ki. Lakásukat csészeszerüen összesztt levelekbl készítik. Nappal is teljes

mködésben vannak. Második lelhelye Mez-Záh Erdélyben, hol igen világos, elmosódó hátrajzu peldá-

nvúkban tVirdul el.

SPEC. -20. FAJ. EPEIRA OÜCURBITINA. (Cl.). TUK K. klubi ss k.

(cucurliitii = tok ; a végtest alakjáról és szinezetérl).

Si/H. 1757. Ai<ini:ii>: ciicurbifinmi Clkrck «Ar. Sueu.» p. 44.

Vide : Thürkll «liemarks» p. 123.

? Tökzöld ; sárgásbarna eltesttel ; a fonók felett egy rókavörös folt ; a végtest hátfelének szélén,

az íngödrökön kívül, két oldalt négy-négy fekete jíont.

Kis zömök alak kis eltesttel és dombom, tojásdad végtesttel.

A fejmell sárgásbarna, egyszín, módosan fejlett, jól elválasztott fejrészszel, mely a szemek táján

kissé lecsapva- elkerekített. A mellvért sárgásbarna ; hasonló és egyszínek a szájszervek és a lábak is.

A végtest felül élénken tökzöld, ueha fehéres lehelettel, mi a szint még emeli. A kevesbbe kinvó

íngödörökön kívül s tlök kétoldalt sorakozva négy-négy sötét fekete pont, a fonók felett álló pár a legna-

gyobb es legközelebb áll egymáshoz, a többi pontok között a távolság a végtest eleje felé mindinkább növe-

kedik. A fonók felett a vegtest kiálló és ezen a helyen rókavorös.

A has zöld ; színe valaiuivel szeiiuyeseb. néha "

:
szer világosabb fogliilatra emlékeztet nyomok

látszanak. A középszemcsoport hátsó két szeme nagyobb az alsónál es távolabb áll tiile mint egymástól, az

oldalszemektöl pedig kétszer annyira mint egymástól.

A zár széles alapl>ól emelkedik, fedlemeze gyantaszereii áttetsz, a zár keretet alig meghaladó

hosszaságú, széles, c^o form;ira hirtelen hajlású ; vege elkerekített.

Mértékek : V Törzs 'j'í> '%, ebbl

fej mell d'i »

I lábpár 7 i)

d* Sárgászöld; igen fejlett, sötét sárgabarna fejmellel, mely a végtestnél nagyobb; a IV lábjjár

czombja alul, egyenes sorban álló 5—G sertetüskevel.

i*
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A fejmellnek laellrésze igeu széles, az egész fejmell hosszával majdnem egyenl ; az egész sötét

sárgabarna, a mellrész finom barna szegélylyel. A végtest röviden tojásdad, színezetben halaványabb, egyéb-

ként a nstényének megfelel.

A lábak, jelesen az I. és II. jiár, bosszúság mellett a czomb és szár ízeikben láthatólag kivastago-

dottak : az ízek végén barnán gyürüzöttek. A tapogató rövid m elü ; terdizéke ket felálló, hosszú, barna-

vörös sertével : pikkelye oldalt és befelé fordítva, keskeny ; nemzresze kidagadó, alulról tekintve egy kicsiny,

tompa foggal fegyverzett.

Mértekek : cf Törzs 4 '"/„, ebbl

Fejmell -"2 »

I lábpár (>-4 1)

E csinos kis pók igen gyakori, leginkább tavaszi, magasalib helyeken nyári alak, mely a bokrokat,

jelesen a nagy levelüeket kedveli, hol hálóját néha a levelek lapjára, ha az liemélyitett, feszíti, a szár

mellett pedig eg_y kis rejtet sz. Kertekben a 8yring;ikat kiilonösen kedveli. Kerekhálója szép, rendes, néha

alig 4 %j átmérj. Vasúti vonatokon többször észleltem, hol is az al)lakok sarkaiba (kívülrl) alkalmazta kis

hálóját s a vonat robogása közben is fogdosta a hálójába sodort szúnyogokat. Az aljaktól kezdve még

85(.)0—4000 láb magasságban is elfordul. Párzását nem ismerem.

Ismerem erdélyi részekbl : Kolozsvárról, Oláhfenesrl, Mezö-Záh, Hoszsutelke, Gyergyó Sz. ]\íik-

lósról, a Mezhavasról (4000 láiiig). Nagy Szebenbl (Sill és Bergleiter gyjtemény), Báznáról (Ugyanott) ;

magyar részekbl: Pancsováról (Kis Szlatina, wojloviczi enlö), Orsováról (Allion töve), Ogradena (Mragonya

völgy), Báziásrol, Tokajról (Kopasz), S.-A.-Ujhelyrl (Magos alja), Bükkhegység (Eger felett: Köhát), Csor-

báról (Prvnyiszka), Nagy Váradról (Muz. gy. Mocsáry), Budavidéke (Muz. gy. Páve ), Ungvárról (Muz. gy.

Vidra Férd.).

SPEC. 21. FAJ. EPEIRA ALPICA (L. K.) HAVASI K. ai.pen k.

(Alpes = havas ; a tartózkodásról.)

Syii. ISliít. F!. alpicij L. Küch iii «Zool. Wittli.» aus TjtüI XLIII, Vers. der deutscli. Naturforscher, lusbruck. p. í25.

Vide : Thorell «Remarks» p. 547,549.

9 Világos tökzöld, barnás oldalakkal, barnás hassal, az utóbbin ket pár világos folt ; a IV. lábpár

térd, szár es ket végíze barnán gyrzött ; a végtest hátán, közel a fonók felett csak i pár fekete pont (a

négy íngödrön kívl) ; a fonók feletti rókavörös folt szétfolyó.

A fejmell es valamennyi fiiggeleke agyagsárga; a fejrész szélesed, jól elválasztott; az I., II., III.

lábpárnál a szár láthatólag barnán gyrzött (a IV. lábpár lásd fennebl)).

A végtest széles-tojásdad kissé lenyomott, oldalai bebarnítottak, ugy, hogy a hát élénk színe elesén

határoltatik. A hat közepe rajzszeren világíjsodó s e világosodás a négy ingodör körül es a hossztengelyben

néha feltn ; a végén egy szélességével fölfelé néz trapézbe rendezve, négy fekete pontocska áll.

A has feketésbarna; a zár és a fonók között két pár világos sárgászöldfolttal, melyek közzül a z;ír

melletti pár néha összefoly.

A középszemesoport ket hátsó szeme az alsónál láthatólag nagyobb és közelebb all egymáshoz

mint az alsó egymás között.

A zár kevéssé kiemelked, fed lemeze közel ^^. kissé csúcsosodó, a vegén könnyedén elkerekített s alig

egy keveset felhailó.^' '
Mertekek: V Torzs 7-S—S '"/„, ebbíil

Eejmell 'Á »

I lábpár '.1-8 .)

E szép fajt eddig csak magyar részekbl : Also ILimor (Borsod, Hollós fenyvese) ismerem, hol

meglehets terjedelm liálóját a fényvek alatti l>okrokon es a fényvek ágai között szövé. A nemz. múzeum-

ban egy példány Tátra-Füj'e(h'(íl, hol l''i-i\aldszky János ur gyiijte. A hun ismeretlen.
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spfcc. -2-2. KAj. EFEIKA ACALYl'HA (Walck.). tif.Tl K. wiesen k.

{aya/.JC/^^ — tt-ile tlt-n ; a tHitúzkuilásról.)

Si/i(. IMJiá. Ariiiiea araUjplia Walckenaer «Faun. Paiisi. 11, p. 199

Viele: Thoreli, «Reiiniiks» p. 454.

9 Sárgás zölil ; vegteste ulihilt lidivUiszerü fekete csíkokkal cliszitve ; a fouok felöl !| szerü, kissé

szakadozott fekete csíkok uyoniiilnak a hátra; kis alak, ívesen domliorú, tojásdad végtesttel.

A fejmell módosan fejlett, fejerésze sztíkülö, domlioru. a mellresz kerek, gödre hossz) lenvoniásu,

kissé harna, ugy, hogy a vörösessárga elötesten csíknak nez ki; a mell szelei finom, sötét szegélylyel ékesítve,

mely az oldalszemek felé enyészik. A mellvert, alajk és az állkapcsok barnafeketék, a rágok vöröses sárgák.

A tapogatók és lábak vöröses sárgák, az elbbiek végükön, *az utóbbiak a szárak és lábvégízek csúcsán

bebarnítottak. A térd es czonibizek rozsdássárgák barna szrözettél es tüskékkel, mely utóbbiak fekete

pettyekbl indulnak.

A vegtest a fonóktól ívesen és magasra emelkedik, az oldalak felöl kissé összenyomott. A has felöl

3—4 meglehetsen széles, szakadozott, fekete V)ordaszalag nyomni a hát fele ; a fouokt(')l eleintén össze-

folyva késbb villaszerén elválva három fekete csík indul, melyek között a középs a leghosszabli, a

másik kett épen a második ingödörpárig iiymiiul; e csíkok pontszeren a vegtest elejéig folytatódnak.

A fekete csíkok közötti ter mindenütt sárgazoldeii mintegy márványozott.

A has fekete, kétfell egy páros sárgás-feher folttal, a fonók mellett mindkét oldalon ket ket sárgás-

fehér petytyel díszítve.

A középszemek csoportja közel derék négyszögbe helyezve ; a hátsó pár fekete karikába foglalva,

látszólag nagyobb ; az oldalszemek ugy elhelyezve, hogy a hátsók a hátsó középskkel egyenes sorba esnek.

Az oldal es középszemek közötti távolság nagyobb a középszemek közöttinél.

A zár hátra felé íves, kevéssé felvetett keretet alkot, melyben a rövid, széles, nyelvalaku, ell elkere

kitett fed lemez ugy megfekszik, hogy a keret bels szeleit éri.

^Mértekek : 9 Törzs ö—5-5 "%, ebbl

fejmell i «

I lábpár S-2 "

'-? Igen kicsiny, nyúlánk labu; színezete megfelel a nstényének.

A tapogató kurta nyel, terdízen egy felálló serte ; oldalt liefelé fordított pikkelye kicsiny, nem-

zöszerve diószeren kidagadó, alulri')l tekintve a- vegén egy csavart lemez, e mögött egy kurta,. h(n-ogforma

villásköróm látható. ,,,,,., , , ,

Mértekek ^ Torzs :! '",„, ebbl

fejmell I
:! «

I labpár 4'.j «

Válfaj ¥ : A végtest elénk sárga, a középs csík teljesen hiányzik, a másik ket csík kissé szét ágazó,

az ingödrökben comma (,) szeren megszakadott.

A legcsinosabb kis keresztesek köze tartozik ; közönséges, bujább növényzet helyeken, nevezetesen

réteken (innen magyar neve); bokros helyeken is nagy számmal található.

Meglepen nagy kerek hálóját a növények szírmaira alkalmazza, igen ritkán folyamodik rejtszö-

veshez s legtöbbször beéri egy egy levél alsó lapjával. Egész nap mozgásban van s ugy látszik, hogy tavaszi

és nyári nemzedéke van. k liiniek májusban ivarerettek. Párzását nem ismerem.

Találtam eddig erdélyi részekben : Kolozsvár, Szász-Yesszs, Korond, Balánbánya, Tölgyes, Mezö-

Záh, Gyeké, Szt.-László, Tordastb. rétségein, N.-Szeben (Sill); magyar reszeklien : Uj-Palánkán, Pancsován,

Orsován, ügradena (Mragonya völgy», Báziason. Tokajban, Tarczalon, Rakamazon, S. A. Ujhelyen, Alsó

Hámorban (Borsod), Nagy-Váradon (Muz. gy. Mocsáry), Pécs vidéke (Muz. gy. Pável), Mehádián (Muz. gy.

Frivaldszky), Buda (Sashegy, Muz. gy. Pável).
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SPEC. 23. FAJ. EPElPiA LtlUDIA (Walck.). .\L-K. TiaeENOE k.

{oiOOBtU = átraeiiés. elszökés ; oíooo^ =i átmenet; a Méta uemliez való rokonságra látszik vonatkozni.)

Syii. 1802. Araiii'íi JíihUu Walckenaer «Fauu. Paris» II. p. 200

Viile: Thorell «Kemarks» ji. 455.

? Ki« alak ; alakilag az Epeiia diadematára emlékeztet : az elötest világos rozsdabarna : a végtest

feketebarua, hátán elöl egy ^ elkerekített sarkú felier folttal, mely belsejében ket forma, barna.

finom vonalat mutat. Az állkapcsok szélességeknél alig hosszabbak; a szemcsoport közelebb áll a Méta '

mint az Ei>eira neméhez.

A fejmell kicsiny, fejeresze jól elválasztott, kise nyújtott és domborodó ; a mellresz kikerekítve

domboi'ú ; a módos hátgödörböl a jól látható l)arázdák csillagszertíen oszolnak a csipök felé ; az egész rész

rozsdasárga. A mellvért világos rozsdasárga, gyéren álló fekete szrözettél; a szájrészek hasonló színek;

széleiken alig észreveheten bebarnítva.

A tapogatók és a lábczombok töve világos rozsdasárga ; a tapogatók vegize egészen, a czombok

vége határozatlanul, elmosódva bebarnitott.

A végtest elöl magas, kise vállas, a vége felé tojásdadra elkerekített, sötét feketebarna ; elején egy ^
fehér folttal, melyben két vonás áll, ez alatt oldalfelöl fehéren kígyózva, és igen finoman szegélyzett

bársonyfekete czímer, a czímer felett még egy finom fehér j\j ágrajz.

A has fekete, oldalt ( ) szeren, sárgásfehéren szegélyezve, e szegély a fonók fele kirívóan világos.

Az alsó fonópár mellett rendesen egy fehér pettypár.

A középszemcsoport derék négyszögbe elhelyezve, az oldalszemek kissé hátralépnek, nem érintkeznek

eg;V'niással s csak kevéssel távolabb állanak a középszemektöl mint ezek egymástól.

A zár nem kiálló, fed lemeze vézna, sárgás-feher, meglehets hosszú, pálczaforma-egyenes,

a vegén kissé résüntösen lekapva és bebarnitva.

Mértékek 9 Törzs 4 "/„, ebbl

fejmell 3 i>

I lábpár '.» I)

cT Ismeretlen.

E szép fajt magyar részekben az Ogi-adena mellett a Dunaszorosba meredez Csukár maré szikla

tövében júniusban találtam, hol bokrok árnyékában szve hálóját. Erdélylil Kolozsvár környékérl meg
van a Schuszter Karolj' gyjteményében.

oEN. 3. NEM. CYRTüPHORA. (Sím.)

{X'JpTOi = \n\\\ Buekel; (fZiHü = viselni, traíien. A vértest tevepúpjára vonatkozik.)

Síjn. IMii. Si,Mox «Hist. uat. lies Araii,'.» p. ii.")."), ad partém.

Vide : Thorki.i, «On europ. Spid.» pa^'. 57.

A végtest egy hátrafelé tolt, tetemes, kúpalakú púpot visel. Az oldalszemek a középsktl csak

valamivel távolabbra esnek, mint az alsó sor középszemei egymástól : a hátsó szemsor határozottan kihajló

;

az oldalszemek meglehetsen széjjelváltak. A fejmell keskeny, részeiben jól dombortiott.

E nemnek nálunk csak egy képviselje van, mely sajátságos testalkata mellett, íiiiom hál()inak

olykor igin meivsz alkalmazása által tnik ki. Fajrokonai déli alakok.

' Az oUlaUzemek nem épen érintkezk, n középsktl csak kevéssel távolalili állva, mint ezek e"vmástül.
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SPEC. 1. FA.T. CYRTOPHORA CONICA. (Pall.). KCPOS KÍ'iLLPi )K. konische spkkhenspinne.

(conns— kú]i ; a végtést magas pnpjára ozéloz ; a «kiillö. a IVhér lálii'znmliokia s a hálóra is vonatkozik.)

.S'//íí. 177"i. Ariinca conica Pallas nSpicil. znol.» I, '>. p. 18.

Vide : Thorell «P.eiaí;rks» p. IS.

? Rtet alapon tarka szmü. A hat impja szi-les alapliól indulva magasra emelkedik es kissé

hatrahajló. Valamennyi lábpár ezomlija-tövt'n alabástrom teher es kissé áttetsz.

Az alak kurta, zomok. aránylag kis l'cjmellel : a vegtest, a kup tfiján merve, szélességénél magasabb

magasságánál valamivel liosszalib.

A fejmell igen módos fejlödesü, sötét vörösbarna : fejeresze jol elválasztott es j(íl kiemelked, a

kerekded mellrésznél keskenyebb. A mellvért gyéren szrös, vörösbarna ; a rágok tövüktl domborúan, kissé

térdszerüen kihajlók, vörösbarnák ; az állkapcsok es az alajk töve vörösbarnák, széleik szélesen rozsdasárgák.

A tapogatók végíze fekete s csak töven sárgás, az alapizek áttetszen sárgásfehérek. A czombok

tövüktl egeszén középen felüligalabastrom fehérek, végükön szelesen feketebarnán gyrzve ; a több

iz igen sürün feketebarnán gyrzött.

A végtest színezete változó: felül tobbnvire feketebarna,, a hát elején oldalt ket terjedelmes, sárgás,

nagy folt, mely elöl összefoly; az összefolyás csúcsában (|) szer világos felieres jegy, melytl azután egy

sokféleképen megszakadozott sárgás folt keresztszerüen indulva, a pnp csúcsa eltt hegyesen végzdik,

inkább hátrafebil mint oldalról, de mind a ket felöl, ket-ket csipkeszerü foltocska igyekezik a csúcsra, a

fonóktól pedig a csúcsig egy sárgásfehér szalag vonul mely egy-ket keresztvonás által megszakíttatik. Az

oldalak alja fahejszm es sárga vegyület. A has fekete, a fonok eltt egy harántfekv nagy, sárgásfehér

foltpárral.

A szemcsoport (lásd II. 4 t. 70 a) mindkét sura kihajlu, az alsó sor kihajlása tetemes. A közepcso-

port négy szeme közül az alsó pár távolabb áll egymástól mint a hátsó pár : a két pár közötti távolság ismét

nagyobb annál, a mely az alsó pár között létezik. Az oldalszemek egymás között jól elválasztottak s a hátsók

annyira esnek a közepcsoport hátsóitól, a mekkora távolság az alsó és hátsó középszernek között.

A zár kidagadó, ket harántfekv gombszerü dudorodást mutat, melyek között a világos, gj-antaszer,

vézna fedlemez könnyeden lehajlik anélkül, hogy a gombok határát meghalarlná.

Mertekek : í Torzs a fejtl a fonókig 7 '"/„,

11 11 11 púp csúcsáig ....'• 11

a fejmell i-2 »

Néha egészen fahéjszm : niiiskor barna oldalak nullett k-velalaku fehéres rajzot visel a hátán, vagy

bavna hát mellett oldalaiban világos.

d* igen karcsú termet; lábai a nstényéhez hasonlók, az elötest élénk vörösbarna, a vegtest fehéres

oldalakkal, felületen barnás ; a púp módos és nyergesen válik ki a hátliól ; a végtest egészben kisebb az

elötestnél. A láliliak nem feltnen hosszuk. A tapogató sárga, pikkelye jól bemélyitett, kerekded kanál

alakú, barna, oldalt befele fordított s belle dagad a nemzöszerv, mely vastagságánál hosszabb s ket barna,

chitines, fényl, hajlott lemez között sárgás hártyát mutat, az egyik lemez kissé kampósan hajolva tompa, a

másik ers, kurta körömben végzdik.

E szép pók kertekben es az elhegysegek liokros helyein nem ritka s tavaszi es szi nemzedékkel

dicsekedhetik. Hálója a legszebb kerekhálók köze tartozik, a. mennyiben külli és csigafonalai igen sürüek es

szabályosak : a mellett nem ritka, hogy e hálók keretfonalai ö— (1 ölnyi távolságra álló fákat kötnek össze.

A kertekben, nevezetesen a régibb babkarókat kedveli, hol azután nappal gyakran az elálló kergék alá

vomil meg. Hálója után úgy is felismerhet, azáltal, hogy a háló tércséjétöl lefelé egy sorba rakja es gön-

gyöli be prédáját. Párzását nem ismerem.
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Találtam eddig erdélyi részekben: Kolozsvár (Múzeum kert), Szász-Vesszös, Mez-Záli, Balánbánya

es a Békás-szorosban; Nagy-Szeben (8ill tiyüjtenieny) ; magyar részekben: Bogoj:va (a puszta kóróin),

Palánka (Trnováezi erd), Orsován (Aliion, Graczka völgy, Jeselnitza völgy) Mebadia (teher kereszt tája),

Mehadia-Damoclet (Mucsnronye legel), Ogradena (Csnkár szikla töve), Alsó-Hámor (Hollós fenj'^es, Coburg

forrás, Lustavölgy), Pécs vidéke (Muz. gy. Pável), Buda vidéke (Muz. gy. Pável), Mebadia (Muz. gy. Fri-

valdszky), Dabas (Muz. gy. Metelka Ferencz).

ciEN. 4. NEM. SINGA. (C. K.)

{—tyyii = f'>ldraj/.i név.)

Síjn. I&3fi. C. Kin H «Die Antcliiiiileii» III, p. 42.

Vide : Thorell «On europ. Spid.» p. .Ö8.

Hengerded vegtestü, kis alakok (törzs hossza legfeljebli 7-5
'"/„,). A végtest rendesen sötét szin,

világos hosszcsikokkal díszített, gyéren szrös, puha börü és zsulenvü. Az oldalszemek majdnem érintkezk

s az alsó sor középsitl alig állanak távolabb mint ezek egymástól. A lábak aránya 1, 2, 4. 3. Buja növényzet,

jelesen tószélek és mocsarak lakói, melyek kis kerek hálóikat a gyengébb növények szirmai közé szövik s

melléjök elmésen alkalmazott, igen változatos rejteket sznek.

SPEC. 1. FAJ. SINGA HAMATA (Cl.) NYILAS SZINGAPÓK. peeil singarpinne.

(liamus = horog ; iiémUet; talál a végtest rajzára, lacly keresztlieróvott nyel nyilhoz 1 asonlit.)

S//H. 17.Ö7. Araneus hamatus Clerck «Arán. Suec.» p. 51.

Viile: Thorell «Reiuarks» p. 28.

9 Fekete : sárgavöröses finoman barnán gyrzött lábakkal, a végtest liátfelen egy í nyil forma

világos sárgásfehér rajz, melynek nyelet tölib haránt vonás metszi ; oldalai sárgás színnel elegyítve sötét

barnások.

Kis, hengerded alak, módos fejmellel es lábakkal.

A fejrész jól elválasztva, domború, a mellnél nem feltnen keskenyebb, feketebarna, zsirfény ; a

mellresz a fejrésznél kevésbbe domború, vörösbarna, a nyelecske felé világos vörösbarnás : a mellvért fekete,

gyéren szrös.

A rágok sötét feketebarnák, tövükön bitliatolao- kiilomboroiluk ; az állkapcsok es az alajk vöröses-

barnák, széleiken alig valamivel világosabbak. A tapogatók vöröses sárgák a három véglz fekete

gyrvel.

A lábak vöröses sárgák, a czombok s a, toblii izek vegükön barnás gyrvel, mely az els ket

lábpár terdízen igen határozatlan. A czomlmk alul fegyvertelenek, a többi lábíziilet alnl ers, sötét tüs-

kékkel fegyverzett.

A végtest tompakörded, kissé nyújtott es hengerded, a fonók felett jól kiálló. Alapszíne fekete.

A hátfel elejére irányzottan egy t szer rajz, mely nyelével a fonókig er s a háton 3—4 kissé határozatlan

harántvonal által metszetik, a melyek a sárgán és barnán elegyes oldalakba enyésznek. A has fekete,

oldalt két párhuzamos sárgásfehér vonással szegélyezve, mely sem a fonókat sem a rimát nem eri el.

A középszemcsoport hátrafelé szkül trapézbe elhelyezve; az oldalszemek majdnem érintkezk,

távolságuk az alsó közepszemektl valamivel nagyobb annál, a mely az alsó sor középszemeit egymás között

elválasztja. Elölrl nézve az alsó sor kissé kihajló, a hátsó kissé behajtó.
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A zár vónisessárga, egyszer, kevéssé kieuielkeilö kerettel: fed lemeze iiliipján széles, vegefele kissé

csúcsosodó, elkerekitett s a zár keretet eiien meghaladó hosszúságú, alig észreveheten ^^' formán hajlott.

Mertekek ? Torzs 7-5 «{„ eVibl

fejmell i-') «

I lálipár >^':í «

cf Kicsiny, karcsú ; élénken sárgás vörós, egyszmü lulmkkal, enyeszi'l nyilraj/.zal, melyen a haránt-

vonalak alig kivehetk. A vegtest alapszme vurusliarna. A szemcsoport, jelesen az alsó középszemek

tetemesen kiállók ; az oldalszemek felülrl tekintve kissé hátralepk. A has fekete ; sárgás oldalszegelye

inkább foltot mint csikót képez. Az I. es II. lálipár aránylag meghosszabbított, valamennyi elénk sárgás-

vörös, gyia'im 'Ikiüi, A tapogató rövid, sárgásvörös nyel : pikkelye nagy, kanál ahiku, csak kevéssé befelé

es oldalt fordított; nemzszerve iinidosan kiilagadu, (ildalri'd tekintve egy .-irfoniia embulust ez alatt pedig

egy kissé csavarosán végzd lemezt mutat.

Mertekek: -f T.irzs :-l-(i "';„, ebbl

fejmell -2 «

I lál)pár 6-Ö «

Válfaj: a. 9 A lábak egyszínén sárgásvörösek: a vegtest oldalainak világos színe liosszsávvá tömö-

rül, ugy, hogy a nvil nyelével párhuzamosan állva, mintegy három csíkossá teszi a fekete vegtestet, egyéb-

ként az elbbinek megfelel es amiyi mint : Singa nitidula C. Koch, mely eddig önálló fajként szerepelt s

nem egyéb a Ö. liamata (Clerck) ifjalib iidstenyeiiel. (Thorell tanár is ezt tartja.)

Válfaj ;} 9 a fejmell fejrésze feketebarna, a mellrész sárgás vörös, a többiben az « válfajnak megfe-

lel, annyi mint S. melanocephala C. Koch (lásd Thoeell «Remarks on Syn : p. -2>>).

E csinos kis pók, leginkább tavaszi alak, buja füves helyeken, de leginkább a tavak sáros szelein

igen gyakori es májusban ivarerett. Kis habiját a füvek, sáslevelek közzé alkalmazza, közel a földhöz és

többnyii'e dülten, néha epén vízszintesen is. A lakás készítésben nagy mester : majd a füvek bojtját szövi

össze lefelé nyiló zacskóvá, majd a sás, a gyékény levelet húzza össze csatornásán s e csatornára hófehér,

tömött leplet szó, mely alatt megvonul s petéit is lerakja.

Úgy látszik, szi nemzedéke is van : tény az, hogy tavasztól szig lelhet(i : de mégis tavaszkor a

leggyakoribb. Typikus alakját ismerem, magyar részekbl : Orsováról ( Alhcm tovei. liakamazról (zsidó temet)

Nagy-Váradról (Muz. gy. Mocsáry) : a Válfaját erdélyi részekbl: Kolozsvárról, 8zamosfalváról, Mez Záhról

(mocsáros helyekrl), Szeben környéke (Sill, Bergleiter gyjtemény es Seidlitz jegyzeke), Disznódról (Sill

gyjt.); magyar részekbl: Doroszló (Mosztongá nádja), Aijatiuból, Palánkáról, Újvidékrl, Pancsováról

(Kis-Szlatína mocsár), Orsováról (Füzes a. neutrális területen), Ogradena (Mragonya völgy talpa), S.-A-Uj-

hely (Fürd melletti nádas). Sz.-Fehérvár (Sóstó), Nagy Várad, (Muz. gy. Mocsáry), Pest vidéke (Muz. gy.

Frivaldszky) Orsova (Muz. gy. Frivaldszky). Válfaj ,í magyar részekbl : Poroszlóról, Apatinból es Orsováról

SPEC. 2. FAJ. SINGA IjUCINA. (Sav. et Aud.). ÉKES S. schmucke s.

(Luoina = mj-th. uév, a születés istennje.)

1825. (.') Epeim ('i Litcino S.iv. kt Aud. «Descr. de l'E^'ypte ?»

]S67. Sintjn semiafrn L. KncH. «Zur Araclui. Fauua Sud Eui'op.nk. k. znul.-bot. Ges. Wieu. pag. i. 186O1.

? Sötét dohánybarua szinü, barnásvörös lábakkal : a vegtest hatfelen barom szelesebb, sái'gásfener,

élesrajzú hosszcsik : az els lábpár czombján felül a vegén egy ekalaku barna folt.

A S. hamatánál valamivel kiselib alak, aránylag hosszabb es erselib lábakkal a vegtest megfordítva

hossztojásdad (csúcsosabb végevei ebire fordítva).

HERMÁN OTTÓ: MAGYARORSZÁG TÓK-FAUNÁJA. Ili OTTo HERMÁN: I'NGARNS SPINNEN-FATNA. III. ")
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A fejinell módosan lejlett, vorosbarnii : l'ejeresze kissé kiemelked, módosan domború. A mellvért

egyszínén barna, zsirfénytí.

A ráwók tövüknél módosan kidomborodók, végükkel az állkapcsokra hajlók, liarna-feketék. Az áll-

kapcsok s az alajk vörösbarnák. A tai)Ogatr>k agyagsárgák; végízük bebarnitott (nem gyrs). A lábak

agyagsárgák ; az I. pár czombja végén, felül, egy tetemes nagyságú, ékalakú, liegygyel lefelé irányozott,

barna folt: a lábvégek kissé liebarnitottak, a III. es IV. lábpáron bomályosan gyrsek.

A vegtest sötét doliánybarna, három sárgás fehér (|) állású csíkkal, a közép es oldalcsíkok között

nemi határozatlan — világos tarkitással. Az oldalak szennyesbarnák. A has barna, kétfell halvány sárgás-

fehér, párhuzamos, rövid csíkok közé foglalva.

A középszemcsoport hátrafelé igen szk trapézbe elhelyezve ; az alsó középszempár közötti távolság

majdnem nagyobb annál, a mely a középszemeket az oldalszemektl elválasztja. Az alsó középszempár

tetemesen kiálló.

A zár megfekvö, hosszú, haránt-dudorodás, egy ell elkerekitett, nyelvszer, rövid fedlemezzel.

Mertekek : ? Torzs (j % eliliöl

fejmell A «

I lábpár 8 «

cT aránylag nagy ; a nsténytl — színezetre — csak annyiban külöml)özik, hogy az els lábpár

czombfoltja elmosódó.

Az I. és második lábpár hosszú. A tapogató rövid nyele agyagsárga, térdízen egy felálló sertével

;

pikkelye módos, kanálszer, kevéssé oldalt befele fordított : nemzszerve módosan kiálló, oldalról tekintve

egy, kissé nyitott madárcsrhöz hasonló embolus látható, melynek küls fele árforma, alsó fele vaskosabb,

fogszerü.
Mertékek : ^^ Torzs 4-6 '"/,„ ebb.il

fejmell

I lábpár 10

E kis pók eredetileg Palaestiuából lett ismertetve. A faj egeszén lúztos. Találtam : Doroszlón a Mosz-

tonga sásában igen kora tavaszszal (1873. ápril 4-en) d" ivarát ivarérett állapotliau; továbbá a Balaton

nádjában (szeptemberben fejletlen állapotban). Az ivarérett nstény csak 1 874. evi júliusban került meg

Doroszlón. A példányok Thorell tanár által a Palaestiuából származó eredeti peldányuj'al összehasonlíttattak.

Simon E. csak Algériából ismeri. (Les Araclmides de France Tom. I. 1874. p. \-l'i). Äusserer Olasz-

országból közölte.

SPEC. 3. FAJ. SINGA HERn. (Hahn). HER SINGA.JA. heks s.

(Her, uémet természetbarát tiszteletére).

Síjn. J831. Epeira Herii Hahn «Die Arachniden» I, p. S.

Viile : Thorell «Remarks» pag. 26, 457, 515.

? Fekete; a végtesten három széles (|) állásit hosszcsík, melyek közül a középs mintegy hasított,

sárgásfehér, belsejében élénk rozsdasárga. A végtest széles-tojásdad (nem hengerded). Zömök, kurta alak,

finom, élénk-rozsdasárga lábakkal.

A fejmell módosan fejlett; fejerésze jól elválasztott, módosan domború, sötét vörösbarna, a mellresz

élénk rozsdavörös; a mellvért rozsdasárga. A rágok módosan domborúak, rozsdasárgák. Az állkapcsok és

az alajk rozsdasárgák, középen elmosódva bebarnítottak. A tapogatók egyszínén rozsdasárgák.

A lábak élénken rozsdasárgák, szrösek, gyéren álló gyenge sertékkel s csak a bordáskarraok táján

kissé bebarnítottak.

A végtest szélesen tojásdad, három hosszcsíkkal; ezek közül a középs mintegy hasított (ket vegén
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éles-esúctíos, közepe fele mincliukább nyíló), uiiud a három sárgás fehér, a középs belsejében egy élénk

rozsdasárga elmosódó, csíkkal diszitve. A has egyszeren feketebarna.

A középszemcsoport dereknegyszögben áll s a szinte érintkez oldalszemektöl akiiora távolságra

esik, a mekkora a távolság az alsó sor közéf)szemei között.

A zár sárgás, sima keret ; fedlemeze széles, a zár szélét kissé meghaladó, ell elkerekített, egysze-

ren — lehajló és szelein kissé bebarnitott.

E typus megfelel annak, a melyet C. Koch S. uigrifrons nev alatt u't le («Die Arachniden»

^^' l^'
^^^^'

Mertekek: ? Törzs 5 '«/„, ebbl

fejmell i »

I lábpár -j'S u

cf igen kicsiny, hosszúlábú, karcsú ; a végtesten csak a díszes középcsik látható : színezete egyéb-

kent a nstényével megegyezik. A tapogató kurta nyel, terdízen egy felálló, kurta serte
;

pikkelye

kanálszer, rozsdabarna, kissé oldalt es liefele fordított ; nemz szerve módosan kidagadó, alulról tekintve

egy rugómóih'a lekanyarodó hosszú, vékony, fekete embolust mutat, melynek töve mellett egy vaskos,

tompa-csucsos köröm mutatkozik.

Mertekek : d" Törzs H-5 '"/„, elilil

fejmell 1 "S «

I lábpár •")
11

Válfaj «. ? Az egész fejmell rozsdasárga, a végtest Viarnasárga, a díszes középcsík határozottan

kitnik és mindkét oldalról némi feketés foltocskákkal szegélyezett.

E kis faj legdíszesebb kerekhálósaink közzé tartozik, s eddig Pancsováról a wojloviczi erdben

elterül II Kis Szlatina» mocsár sásából ismerem, hol kora tavaszszal mind a két nemben ivaréretten

fordul el. Az írók által rendesen a S. pygmaeaval összetéveszttetik. Fajunk kétseg'telen, Thorell tanár

igazolta. Erdélybl, Kolozsvár környékérl meg van a, Schuszter Károly-féle gyjteményben is.

SPEC. 4.. FAJ. SINGA PYGMAEA. (Sund.). TOEPE S. z w e n g s.

(Pygmaei =: a régiek mesebeli törpe népei; az alak kicsinységére vonatkuzik).

ib'í/H. 1S30. Theridium pygmaeum Sundevall «Svenska. Spiud. Beski-.» p. liM. ail. part.

Vide : Thorell «Reiiiarks» p. 20, 67, 455, 457, 554.

9 Fényes fekete vagy sötetbarnafekete : a végtest felületén három fehér vagy sárgásfehér, rikító

hosszcsíkkal (|). Igen kis alak, kissé hengerded végtesttel, vöröses, arányos lábakkal.

A fejmell kicsiny, barnásvörös, néha (a barnásoknál) vöröses barna; fejeresze kiemelked; a

mellvért feketebarna.

A rágok barnásvörösek, kissé duzzadtak és tövüktl térdszeren kihajlók. Az állkapcsok és az

alajk sötét barnásvörösek. A lábak rozsdavörösek, szrösek, fegyvertelenek, a bordás körmök táján kissé

bebarnítottak ; ilyenek a tapogatók is.

A végtest hosztojásdad, kissé hengerded : felül fekete, vagy sötétbai'ua fekete, három rikító fehér

csíkkal, melyek közül az oldalbeliek néha sárgások, a közepcsík pedig közepén, de ritkán, hajfinoman

hasított. A csíkok a háttestnek sem elején sem végén nem érnek össze. Néha az oldalcsíkok enyészök.

A has fekete, kétoldalt egy-egy párhuzamos fehéres vonással díszített.

A középszemcsoport kiemelked, deréknégyszögbe helyezett, mely azonban szélességénél valamivel

magasabb. Az oldalszemek érintkezk, a középszemektöl akkora távolságra, a nit-kkora az alsó sor kozep-

szenieí közötti. Az alsó sor kihajló, a fels behajló.

6'
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A zár egy közös keret, nielylieu kétoldalt két kerek uyilás Viui; ezek között kozl)ül egy sima. fényes,

széles lemez látható.

Mértékek : ? Törzs :!••") '"^ el.liül

fejinell 1'4 i>

I lábpár ".i'S I)

cf elttem ismeretlen.

E kis faj tavaszi és nem épen gyakori : leginkább földhányások gyepes oldalán fordul elö, hol a

fszálakon fel s alá jár. Hálózata ismeretlen, ezért és életmódjáért mint szemállásáért is átmeneti alak

gyanánt szerepel.

Legtöbbször e pok íratott le SingaHeerii gyanánt. (Lásd Thorell «Eemarkso-on Hyn. &e. p. 20. &c.)

Ismerem erdélyi részekbl : Kolozsvárról (Muzeiim kert), Mezö-Záhról (Bottavölgy), Balánbányáról

(Nagy-Hagymás töve); magyar részekbl: Doroszlórol (zsidó temet),' Apatinból (Galagonyás erdcske),

Paláukárol, Paucsováról (honvéd lliely), Tokajból (legel), Nagy-Váradról (Miiz. gy. Mocsáry).

SPEC. 5. FAJ. SINGA ALBOVITTATA. (Westk.). FEHÉR.JEGYU S. weissuezeichnete s.

(allia^ feliér, vitta= sáv, csík; a fejmcll jetívére vonatknzik).

.S'//H. IS.jI. Kpeir« (dhocittatd Wektking «Fürtecken» puí{. 36.

Vide : Thorell «Reiuarks» \\a,^. 28.

¥ Sárgásfehér, va.gy Z()ldesfehér ; a sötét fejmellen egy kirívó fehér folt.

Zömök kis alak, iim>m, rövidke lábakkal.

A fejmell, az állkapcsok, a rágok és tapogatók sárgásbarnák; a fejrész jól elválasztott, domború, kissé

világosabb, a végén és a mellreszre átmenve egy csontfehér folt. A mellvért fekete. A lábak egyszínén

barnássárgák, szrösek, fegyvertelenek. A végtest kerekdeden tojásdad, felül csontfehéres vagy zöldes, nemi

erezettel és közéjéén egy elmosódó, egészen fehér hosszcsíkkal; oldalai feketések. A has fekete, kétfelöl

finom, párhuzamos, felieres vonallal szegélyezve.

A középszemcsoport deréknégyszögben áll ; az oldalszemek egymás között érintkezve a közép-

csoporttól oly távolságra esnek, mely valamivel nagyobb annál, a mely az alsó sor középszemeit egymástól

elválasztja.

Mértékek : i Törzs 4 '">!„, el)bl

fejmell \"i »

I lálíjíár 3-5 i>

jT ismeretlen.

E kis pókot csak egy pniitn')! ismerem : Kolozsvárról a- nSzenainvek» buja füvébl, hol június

luiválian leltem hariuailvedlesii riljaiiotban. melyben színezete teljesen tiihil Westring leírásával.

SPEC. (1. FA.I. SINGA SANGUINEA. C. K. VÉRES S. blutrothe s.

(saiijíuis = vér; az alapszítne vonatkozik).

•S'í/íí l!^i-'>. Siiii/u sii)i</iiÍ7iea C. KocH «Die Arachiiiden» XI, ji. 1-").

\iAe : Thorell «Remarks» pag. 4-.MJ. i-57.

9 Vér- vagy barnavörös ; a végtest elején és végén, felül, két-két fekete, párosan álló folt. Zömök,

kis alak, vékony, rövidke láliakkal. A fejmell jól elválasztott, jól kiemelked, domborodó; a mellrész arányos,

boltozatos ; mindkett barnásvörös. A mellvert fekete. A rágok módosan doiiiborodók, vörösbarnák s
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ilven színek á tapotíatok is. Az állkapcsok és az alajk lianiások. A lábak vt-kunyak. rövidkék, rozsdavörö-

sek ; az I. es II. lábpár ozoinlija, ugy a IV-dik láhpár ket vegize is lieliaruitottak.

A végtest tojásdad, barnásvörös ; közbül egy elmosódó, oldalt egy-egy szakadozott világosabl) esik ma-

radványaival. A középcsik maradványaihoz a végtest elején es vegeu egy-egy fekete i'oltpár alkalmazkodik.

A has barnavörös, kitüntetés nélküli. A középszemcsoport derékuégyszöget képez s fekete, kiemelked

teresén áll; a szemei közötti távolság megfelel annak, a mely a közép- es oldalszemek között létezik.

A zár aránylag nagyocska, rozsdavörös; barom egyenl, fényli, elkerekített, kis karajból áll.

Mertekek : 9 Torzs '.'•S "','„, ebbl

fejmell I''| I)

I lábpar ''<
»

f ismeretlen.

E kis pók, melynek szövetét nem ismerem, rendesen kövek alatt találbató, még pedig leginkább

nyár derekán. Életmódja, szemállása szerint átmeneti alak a kereklialósok es liurukkötk között. Nem epén

gyakori. Ismerem magyar részekbl : Rakamazról (kincstári berkek) es < »-Huttáról (Borsod. Bükkhegység).

Nagy-Szebenböl Sill közölte.

GIN. "'>. NFM. CEHCIDIA. THOR.

^XEii/.'l'i = vetél, Webersu/iitíclieii. A vértest alakjára vuiiatkozik).

Síjn ISIií». Thiikell «(_)ii eiii-iip. Siiicl.« \\. 58.

A lábak liosszaránya 4, \, i. '.\; ^ a test kemény, pontozott brrel fedett. A vegtest elöl csúcsos

ö e csúcsossággal a mellrész felett kiáll : az alsó fonók eltt egy (nehezen kivehet) harántrés. Egyéb-

ként a Singa nemnek megfelel, nevezetesen a S. sanL'uineát megközelitö alak.

SPEC. l.FAj. CEKC'IDIA PROMINENS. (Westk.). HÁTAS VETÉLPÓK. buckei, schiffspinne.

(|iiiiiiiiii('ii flü-, kiállani ; a véfítestiii'k az fliltestre való fcilfekvésére vonatkozik).

Síjii. 1N.")I. Epeira 2'riiminenK VVestrinu «Fcirteckeii» \>. 3.5.

Viile : Thlprell «Pieiiiaiks» p. 30, 554.

9 Elénk fahéjbarna; csíkszer, szakadozott hátrajzzal; vörösessárga sürün barnán foltozott és

gyíírtízött lábakkal ; a fejmell elénk vörösbarna alapon sötétbarna csíkos.

Kis alak. hosztojásdad, felül kissé lelapitott, elöl csúcsos végtesttel, módosan fejlett lábakkal.

A végtest kérges tapintású.

A fejniell módosan fejlett, fejerésze jól kiálló, oldalról tekintve kissé íves ; a mellrész domborodó,

módosan széles; mindkett élénken világos-vörösbarna. Az oldalszemektöl kétfelöl és kissé összehajolva ket

széles sötétbarna sáv fut, mely a hátgödörbe egyesülve enyészik ; a mell oldalain hasonlóképen sötét sáv

voiuil szegélyképen, mely a szemek fele enyészik. A mellvert, alajk és az állkapcsok feketeharnák. A hom-

lok a rágok felett kissé kiáll ; a rágok világos sötétbarnák, tövüknél kissé térdszertíen kihajlók.

A tapogatók vörösessárgák, a negyedik íz vége barnavörös gyrvel. A lábak vörösessárgák, az els lábpár

czombja majdnem tövig vörösbarna, töve körül vörössárga gyrvel; a többi czomb inkább foltos mint

gyrs. A lábak többi íze szé]3en gyrzött s a szár és második lábvégíz a középen is gyrt viselnek.

1 A negyedik lálipár túlhosszasága 5 *'/m , niflyet többek köziitt Mf.noe A. « Preussisclie S])iuuen
»

(i. 80. sub «Cevceis» meglevnek

állit, igazabau oly subtilís, bugy legpontosabb, ismételt méréseim sem bizonyitliatták be, s inkább kitiiut, hogy az I. és IV. lábpár kiizl

egyeul liosszaságu s a IV. labpár bosszasága alig számbavebetöleg nagyobb; a hinicknél az elsü lábpár épen határozottan hosszabb

a negyediknél.
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• A végtest hossztojásdacl, kissé lelapitott, elöl csufsos: felületén, kivált elöl, egyenletesen, durván és

mélyen pontozott; kérges keménység. Alapszíne faliejbarna, sárgával és sötétbarnával elegyített;

a esúcsosodástól közel a vegtest közepéig egy egyenetlen szél, világos vörösessárga csík vonul ; néha az

oldalak is kissé világosodok. A has vtirösbarna, oldalt elmosódva sárgásán szegelyzett. A fonók eltt egy

kis o szer haránthasíték áll, melynek rendeltetése ismeretlen.

A hátsó középszemek nagyobbak az alsóknál, mind a négy deréknégyszögben áll, a rágok tövétl

távolabbra mint egymás között. Az oldalszemek közel erintkezíik, a hátsók az alsóknál nagyobbak, távolságuk

a közepszemektöl alig akkorra a mekkora a köz az alsó sor közepszemei között.

A zár hátrafelé egy-egy fényl vörösbarna félkarikát alkot, melybe a széles, sárgás, ell elkerekített,

durvás felület fedlemez nyelvszerüen befekszik.

Mértékek : 9 Törzs 5 «/»' ^bböl

fejmell 'i »

I lábpár 4-2 I)

/ A nsténynek egészen megfelel színezet mellett egészben valamivel sötétebb. Nem igen

feltnen bár, de karcsú jól fejlett eltestesttel és fejlett ellábakkal, melyek a IV. lábpárnál hosszabbak.

A tapogató vöröses-sárgás kurta nyelén, melynek térd- és eltörpült szárízén néhány hosszú serte áll

;

pikkelye l)arna, kanálszer, oldalt és befelé fordított; nemz szerve jól kidomborodó, sötétbarna, feljülröl

tekintve közel a tövéhez es oldalt (kifelé) egy tetemes hosszúságú, karcsú, tompavég embolus 8arkant3'ú

módra meredez. t,^, ,,, , . ,„.. . , , , „,
Mertekek : cf Torzs 4 ""'jm

ebbl

fejmell Í2 »

I láljpár ri i>

IV lábpár .... 4-.'J II

Nem épen gyakori, sásban és bokrokban el igen csinos kis pók, mely tavaszszal ivarérett. Hálóját

nem ismerem. Ismerem az Apatin melletti cserjésekbl, Ogradeuáról (Fraczila), Tokajból (legel).

GKN. G. NEM. ZILLA. (C. K.)

(Zillii =• bibliai név, Lamech ueje.)

Síjii. 1834. C. KucH in HeiTÍch-Seliafters «Deiitschl. Ins.» 125, 19 ad partém,

Viile : Thorell «On enrup. Spid.» p. 59.

A hátsó sor oldalszemei ugyan e sor középsitl a nstényeknél nem állanak távolalibra mint a

középszemek egymás között — valamivel távolabbra a hímeknél. A hátsó szemsor felülrl tekintve majd-

nem egyenes. A homlok nem áll ki a rágok töve felett. A fejmell aránylag keskeny. A has szélesköi'ded,

kissé lelapított. Az el/ilábak hosszuk s a két lábvégíz a szárhoz képest kissé hirtelenül vékonyodó. Az

egyes fajok rajzban igen hasonlók s csak a uemzörészekben feltn különbségek alapján biztosan megkü-

lönböztethetk. Kerekhálóik mellé rejtet sznek ; némelyek a havasokon tetemes magasságban is tartózkodnak.

SPEC. 1. FA.i. ZILLA X NÜTATA. (Cl.) X JEGY ZILLAPÓK. x-zillaspinne.

(x uotata ^" X betvel jegyzett; a végtest elején állú rajzra czéloz).

S'í/íí. 1757. Araneus littera x notatiis Clerck «Araii. Suee.» p. iC.

Vitle : Thorell «Reiiiarks» p. 31.

9 Zöldessárga,, barnással elegyes: a végtest elején, els pillantásra otromba x-nek tetsz sárgásfehér

jegy. Kordéd, láthatólag lelajJitott vegtest, keskeny rozsdabarna elötest es hasonló szín lábak, bebarnított

ízekkel.
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A fejniell nyújtott, vezuás, domlionidi) : a fejrész nem emelkedik ki s elril kissé lecsapott, ugy

a mellresz hátsó fele is. A hátjíödör éles-hosszbenyomásu némi csillagszer barázdákat kisugárzó ; a fejrész

kávásán elválasztott. Az egész rozsdabarna, a hátgódorböl a fej felé \j szeren bebarnitva. A mellvert közbül

ekformán sárgafeher, szelein szélesen barna. A rágok vörösbarnák tövüknél kidomborodók, végok felé vék-

nyulok és széjjelállók ; csípökónnuk töven sötét vörösbarna, végen áttetsz, világosabb becsapó rése ö foggal

fegyverezett. Az állkapcsok kissé laposak, sárgásbarnásak. A tapogatók kissé véznák, egyszeren vörös-

barnák. Az els lábpár hosszú : valamennyi vörösliaruA, a harmadik és negv^edik lábpár czombja közepén

egy gyrnek tetsz sötét folt ; minden czoml) közepén (fels lapján) egy barna tövis, az els pár lábvégenek

két íze kissé hirtelenül vékonyodó.

A végtest zöldessárga, közepe czimerszeren világosodó és hátrafelé némi kigyózó, sötétes szegélylyel

határolt. A világosodás a végtest elején az otronilia x jegyet alkotja meg. A czimer belsejében némi ágas

erezet látható; vége fele határozatlan harántvonások is láthatók.

Az oldalak sárgászöldes és fekete szinnel elegyesek. A has liaruás, oldalról enyesz-fehéresen

szegelyzett. A középszemcsoport hátrafele alig szkül trapézbe elhelyezett, alsó szempárja valamivel

nagyobb a hátsónál. Az oldalszemek nem érintkeznek. A hátsó oldalszemek a hátsó középsktl alig

valamivel állanak távolabbra, mint a mekkora a hátsó közép szemek közötti köz.

A zár egy sötét vörösbarna, a has tengelyének haránt álló kiemelkedést képez, melyen felül egy kis

hornadás (cn ) látható. ,, , , , - ,., .-, ,,1.1^ Mertekek: V Torzs 8 '"/„, ebbl

fejülell 'ó.ö II

I labpar \-2 «

rf Kisebb, karcsú ; fejmelle szélességben fejlettelib : lábai egyszínén rozsdavörösek ; a vegtest

czimere bebarnítás által határozottabb ; ellábai hosszúk. A tapogató meglehetsen hosszú nyelén ; térdizen

egy felálló sertevei : szárize a terdiznel v.ilamivel hosszabb, az egész rozsdássárga : pikkelye aránylag

nagy, melyen kanálalaku, kevéssé befele oldalt fordított ; beLsí") szele körül szrös ; nemzöszerve módosan

kidagadó barnavörös, igen tekervényes, oldalról tekintve aláfelé meredez ket apró fogacskát mutat, melyek

közül a nyelfelli sötét, hosszabb es élesebb, az ell álló apróbb, tompa es rozsdasárga.

Mertekek: <' Törzs Í-Ci '";,„ ebbill

fejmell :-'"3 »

I lálipár 1 1 "8 i>

Eddig egyedül a Pozsony melletti Dunaligetekböl ismerem, hol a nagy fák alatti sarjakban szövé

hálóját, holott maga a kérgen tartózkodott. A háló központjától rendesen egy külön fonal vezet a rejthez

s egyedül e fonal képezi a kapcsolatot a háló és nyugvó állat között.

SPEC. 2. FAJ. ZILLA MONTANA. C. K. HEGYI Z. berg z.

(mrins = hegy ; a tartózkodásról).

Síjn. 1S39. ZiUa montann C. KocH «Die AraohuiJen» V. p. 117.

Vide : Thorell «Eeiiiarks» paj;. 3t, 35.

9 Az eltest és a lábak barnás sárgák : a. hiltgodörböl a fejfele háromágú sötét csík vonul. A Zitr

feketebarna, elkl tekintve kurta szeles kúpot alkot. liátuhVil tekintve egy kerekded téreset mutat, mely

alatt, közvetlenül a has felett, ket kis nyilas látható. A labezombok felül és alul fegyvertelenek.

A fejmell a Zilla x notataehoz képest kevésbbe nyújtott, a fej kevésbbe kávásán elválasztott, el<)l

domborúan elkerekített, hátúi hasonlóképen : barnássárga. A hátgödörbl egy barna rajz indul, mely kiindu-

lása pontján három ágra szakad, mely ág.ik kozul a középs a közepszemcsoport, a ket széls az oldalszeni
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csoportok fele vonul ; ii kö/.epsö á^' rendszerint ;i legersebb es legbatározottabb, az oldalágak néha elmo-

sódok, de mindig kivehetk. A mellresz keskeny sötétliarni szegélylyel. A rágok tövüktl terdszerüen kiállók

es domborúak, barnák; a becsapó res táján reszüntosen szetállók, vegükön vörösbarnák; a csipköróni

vörösbarna, tövén sötétebb. A mellvért feketebarna. Az állkapcsok es az alajk tövüknél barnák, széleik hatá-

rozottan világos barnássárgák. A tapogatók es a lál)ak világos harnássárgák barna gyrkkel és foltokkal

tarkázva. A tapogatók alapizei egyszínén világosbarnássárgák, a térdízen felül egy sötét folt, a száriz

szeles barna gyrvel, a vegíz bebaruítva foltos, vegén sötét. A lábak czombjai három barna gyrvel

ékesítve ; a szárak néhány ers tüskével fegyverzettek s e tüskék barna foltokból indulnak.

A végtest szeles-körded ; sötétbarna és szennyessárga vegyület. Elején kezddve s közepén tulig

terjedve egy lánczszerü sárgás, közepén barnán hasított hosszcsík, melynek kezdete némileg emlékeztet a

megelz faj x jegyére. A csík körülötti ter barnán és sárgásán mintegy beporozott és sötétes, az oldalak fele

világos szín által fogacsoltan határoltatik s ez által czimert képez. A has fekete, világos sárgásfehér sze-

gélylyel, mely kifele elmosódó s a fekete fonókat is körülfogja. A szemcsoport a Zilla x notatáetól nem lénye-

gesen eltér. Tvr i 1 1 r TI 7.-1,»/ 1 l Xl^ Mertekek: í Torzs rd '"/,„ el)bol

fejmell a-2 »

I lábpár I:2-S «

d" nagyságra nézve alig enged valamit a nsténynek, valamivel karcsúbb, fejmelle fejlettebb, színe-

zete egyezik a nstényével s az elttem fekv példány csak annyiban külömbözik, miszerint a fejmellen

csak a barna közepcsik látható. Tapogatója rövid nyel, a nyél szennyessárga, térd- es száríze több felálló

sertevei ellátott ; pikkelye tetemes, kanál alaku, kivájt, kissé oldalt es befelé álló, leginkább szélein szrös

;

nemz szerve jól kidagadó, barna, igen szövevényes: küls oldaláról tekintve ell egy lékanyarodó, horgosán

befelé hajló lemez-körmöt mutat, mely mögött három nagyobi) vaskos es egy kis fogacska következik.

Mertekek : f Törzs 7 "% elilil

fejme'l -{"i «

I lábpar l'l

E fajt a Tátráljól ismerem leginkább, hol a feny tenyeszöveben ritkább, a törpe feny öve felett

gyakori. Találtam a Kriván tömbjen a «Handel» es Zoldtó közötti gránit tömbökön, továbbá a Kriván nyu-

goti oldalán fekv «Zakameniszko» völgyben. Terjedelmes szép kerekhálóját dúlt irányban alkalmazza a

sziklákhoz, maga pedig a repedésekben tanyázik, hová egy vezérfonal vezet, itt rakja le petéit is. melyeket

kalit módra beszve riz. Bajosan kivehet, mert lapos testénei fogva szk repedésekben tanyázik. E faj

ugyanaz, a melyet Dr. Koch L. Zilla «alpica» név alatt, a Tátra gallicziai oldaláról ismertetett (lásd: Bei-

träge zur Kenntniss der Arachnideufauue Gallíziens. XLI. der Gelehrten Ges. in Krakau). Erdélybl a Csiki

havasokról (Nagy Hagymás, Békásszoros) és Görgéuy Szent Imrérl ismerem.

SPEC. :i FAJ. ZILLA THOEELLI. Arss. THORELL Z. thorells z.

(Thorf,i-i, T. kitiinc'i Aianeítlo^us tís/.teletérf v^y nevezve.)

,Sí//í. 1871. Zilhi Tliorelli Äusserer «Neue Ralspiunen» iii Verli. der k. k. zo(il.-l)ot. Ge.s. in AVien. XXI, p. 830.

9 Fajrokonai között a legtekintélyesebb alak ; fejmelle sárgásbarna, fekete szegélyvonallal, mely a

rágok táján elenyészik. A zár egy sárgásbarna, szeles, nyelvaJakíi, csúcsba végzd fedlemez által egészen

elfedve.

Fejmelle rendes alakú ; végteste kissé lapított, hátfelén az e nemet jellemz szeles folttal, mely

azonban a végtest utolsó negyedrészében el van metszve, tehát nem terjed a fonókig : csupán egy sötét vonal

eri el a fonószervet. A nagy folt fekete, közbül egy frészfogas közepszalag altul attóríitt, a közepszalag
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szorosan egymáshoz fttzödö rhorabicus reszekliíil v;il(i. Az nMalak s a liasi'el sárgások, sotet pettyekkel

díszítve. A lábak hosszaráuya 1, 2, 4. S> a czombok vastagok, fels es alsi) vegükön és középen sötét

gyüríikkel, a lálivegek kivételével valamennyi lál)iz ers titskekkel fegyverzett.

^[értekek: +' törzs ."^ "'/„, tlibiil

fejiiiell )1"7 1)

I labpar lö »

rf Ismeretlen.

E szép fajt Dr. Mayr G. a l)ecsi Práterben fedezte fel s Äusserer az idézett helyen irta le. Dr.

BöcKH György pozsonyi orvos gyjteményében e faj (iE2ieira Modrensis n. sp.« nev alatt állott, magyar lei-

helye tehát Modor környéke. Kétségtelen, hogy Dr. Böckh e fajt jóval hamarábli fedezte fel mint Dr. Maye,

azonban leírását nem eszközölte s igy az elsbbségtl is elesett.

SPEC. 4. FA.T. ZILLA STRüEMIl. Th. STKOEM Z. stroems ?..

(Stroem, jelps svpíl Imvár tisztplptéie.)

Síjn. 1870. Z'úln Strnemii Thorell «On europ. Spid.» p. 23.1.

Yide : idem «Remarks» pag. 34 et Äusserer «Neue Radspinneu» p. Si'.K

9 Kicsiny, meglehetsen kiszelesedi") V(irösessárga tejinellel ; ii. zár igen hosszú, vnrösliarna, ívesen

hajlott fedölemezzel «)-6 '%,).

A fejmell kissé szélesed, sárgabariia; fejeresze a hátgödortöl kezdve vorösbarnás, mintegy eres; a

mellvert szennyessárgás, szélein keskenyen elmosódva, l)eliarnitott. A rági'ik módosan kidomliorodók, vörö-

ses barnások. Az alajk es az állkapcsok sárgásbarnásak. A labak szennyes sárgásak, elmosódó barnás

foltokkal tarkítottak, mely foltok a czombokon gyiírüzetesek. A vegtest a megelz fajéhoz hasonló, avval

a kulömbseggel, hogy a világos, lánczszerü közeprajz inkább lyukasztott mint hasított. A has feketés, alig

kivehet, elmosódó, világosabb szegélylyel. .\ középszernek deréknégyszögben állanak, az alsók nagyobbak.

E csoport az oldalszemektöl epén annyira esik, mint a mekkora, a távolság a hátsó sor közepszemei között.

A zár fedlemeze aránytalan, hosszú es szeles, kissé ívesen hajlott, elöl eltompított s hosszálian

kissé csatornás.

im eiilioiMertekek : 5 Torzs 4

fejmell 1"8 "

I lábpár (r5 »

.-(' A iKÍsteiiyiirl valamivel kisebb; fejrésze oldalt határozottabban bebaruitott, mellresze szélesed;

az egész alak karcsubl». Tapogatója rövid, sárgás, térd- es szárizén egy-egy felálb) sertevei, pikkelye módo-

san fejlett, sárgás, szrös ; nemzöszerve módosan kiilomborodii, sötét vorosliarn-i ; oldalnil tekintve ell egy

horgosán le- és bekanyarodó, hátul egy le- es kikanyarod(') hosszú, horgonyszenien viszliorgos körömmel.

Mertekek: f Törzs ^S'-J '",'«, el)b.)l

fejmell :.' «

I lábpár S .1

E kis fajt, ivarerett állapotban Doroszlóról, iijabb állapotban Pancsovarol ismerem ; mind a ket

helyen nyári alak ; kedvencz tartózkodási helyei az ölfa rakások, hol a közökben azt a szép hálót készíti, a

melyet az I. köt. III. t. •")4 alatt lerajzoltam s leírtam. A háloitjabl] pelilaiiyoknal néha alig -1 7», átmérj,

mégis teljes szabatossággal készített. Er<lelyben Gorgeny 8zt. Imrén találtam.

HERMÁN OTTÓ: M.^GYARnR.-iZ.Vl POK-FAVNAJA. III. uTTO HER.MAN : INOARNS SI'INNES lAINA. Hl. ß
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GEN. 7. NEM. MÉTA. (C. K.)

( 1/^7« - ínytliól. név.)

Si/n. 1836. C. KocH in Heiricli-Hcháffers «DeutscLl. lus.» 13 et 13."i. 14—16

Vide : Thíirell «Oii enrop. Spiil.n ji. 61.

Az állkapcsok szelessep;öknel más félszer st kétszer hosszabbak. Az alsó szemsor ersen kihajló : az

oldal-szemek majdnem érintkezk, a középsktl valamivel távolabbra állva mint ezek egymás között.

A lábak aránya 1, 3, 4, 3. A rrigok meglehetsen hosszuk, egyiitveve középen keskenyebbek mint tövüknél es

védknél, a csipököröm hosszú ers, könnyeden hajlott, beesapórése hat igen ers foggal fegyverzett, melyek

közit) 1 a l-es végén, -2 a kitls szelén, '.\ a bels szélen áll. Ers testalkat, hossztt, fegyverzett lábakkal. Az e

nembe tartozó fajok árnyékos, st epén homályos helyisegeknek a kedveli
;
pinezekben, a barlangok elején,

a patíikokra hajló sziklák alján, olykor a víznek kitéve, szövik kerekhálóikat, melyek mellett rejtet ueni

készítenek.

SPEC. 1. FAJ. MÉTA MENAKDII. (Latk.) MENAKD MÉTÁPÓK.JA. menards méta.

(Menarp, francKÍa természetbarát s e faj felfedezje tiszteletére.)

Síjii. 1804. Artiiiea Mennrdii Latreille «Hist. Nat. des Crust. et Ins.» VII, p. 266,

Vide : Thorell «líemarks» p. 38.

? Nagy alak; olajbarna sárgával elegyítve. Az állkapcsok (kifejtve) szelessegöknel tobli mint

kétszer hoszalibak. A fejmell világos rozsdabarna, jól fejlett es dombom; hátgödre mely, szivalaku es sötet-

vörös-b:irn I ; a fejrész láthatólag elválasztott, oldalról tekintve kissé íves; beigtatásáuak sarka V szeren

bebarnitott. A rágok ersek, tövüknél kissé domborodók, a csipököröm táján kiszélesedök. A mellvért vöröses-

barna egyszín, ilyen az alajk és az állkapcsok töve is, az utól)biak vege világosodó. A tapogatók rozsdasár-

gák, vegízük beliaruitott és sok tüskével fegyverzett. A lábak hosszuk, r<)zsdasM,rgák, elénk rozsdabarna, kissé

elmosódó es sr gyürzettel (a szár 3 gyrs); a czombok felül és oldalt, néhány, a szárak mindeniitt sok

sötét tüskevei fegyverzettek ; a tüskék elállók. A végtest olajbarna, ell, a közepén ekalakra halványsárga s

ettl oldalt ket terjedelmes sötét folttal ; a halványsárga, néha vörösösen elegyes rajz a fonók fele, de mind-

inkább enyészve _.v_ alakra ismétldik ; a has határozatlan, világosabb, szennyes szín, kitüntetés nélküli.

A középszemcsoport négyszögbe elhelyezve, mely szélességénei hosszalib ; a hátsó szemsor közel

egyenes, az alsó ersen kihajló; az oldalszemek a kozepsíiktí'il valamivel továbli álhiirik, mint állanak a hátsó

sor középszemei egymástól.

A zár egy olajsárgás, boglyaszer kup, mely elölrl nézve narancsczikkszer hornyoltságot mutat.

Mértékek: 9 Torzs KI '"/,„, el)l)l

fejmell <)-.5 »

I lábpár 23 »

cT Fejlettebb eltesttel ; karcsiibb és élénkebb színezet, nevezetesen a vegtest világos rajza

sokszor epén kénessárga ; az oldalfolt sötet-feketebarna. A tapogató nyele es nemzöszerve igen sajátságos

berendezést mutat : czombíze hosszú, egyenes, terdize kurta, elre elkerekített s alig vastagodó , a szár

ize kurta a terdíznél valamivel vékonyal)b ; a pikkely csonka, silány függelék, szrös es kissé kiféle-

oldalt fordított, mindjárt mellette es meg a szárba csuklódva egy bárdszerü, ell ket tompa foggal ellátott

széles lemez, mely alatt a pikkelynek mintegy második fele nlidról illeszkedik a tulajdoukepeni nemz-
szervhez. E nemziiszerv töven fehéres, csavaros, hártyatömls vegén barna, szinten csa.varos gyjtt mutat,

melybl a. görben-ni-forma embolus kiáll. A tapogató ízülete es a csonka fels pikkely szennyessárga.

Mertekek : d" Törzs 11 ";'„, ebbl

fejmell b «

1 lábpár 3:! v
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Az itt leírt színezet a lioi'szeszben tnik elíi leginkább, elö állapotbin az egész állat olajbarna

lehelletü s a színek luintegy fátyolozottak, ritkán tisztán kivehetk: sutetebl) változatok nem ritkák s jelesen

a lábak sokszor vörösbarnák s a végtest sárga rajzai korlátoltabliak.

Barlang es pinczelak('). mely télben is a melegebb barlangokban voltaképen megszakadás nélkül

tenyészik és csak ritkán téved a barlangoknak (.)!y melységébe, a melybl a világosság teljesen ki van zárva.

Kedvencz helyei a folytonos félhomályban lév sarkok, sziklaoduk es repedések a barlangok torkolatában es

a pinezekben is, hol azután terjedelmes, ritkás kerek hálót sz("), maga pedig a sziklához vagy falhoz lapulva

lesi a prédát. Júliusban lerakja petéit, melyek tojiissiirgák, egy csomóba ragasztottak és valóban mvészileg

beszttek. E szövet szép körte alakú, hófehér s oly fmom, hogy a sárga peték megláthatok benne

;

hegyesebb végével a pinczek boltozatara felakasztatik s az anyap(')k által riztetik. Hossza e Tiuroknak,

22—28 '»>j^„, vastagsága 14

—

\(\
'"jni. A legtöbb ivarerett példányt júliusban kaptam.

Ismerem, erdélyi részekbl: Kolozsvárról (pinczékbl), a Körös-szoros barlangjaiból (Leányvár és

Magyarbarlang), Biharhegyseg (Oncsásza barlang); magyar részekbi'il : az Alsóháiuorbid (Borsodmegye)

a Színva melléki tuft'ba- vájt jjínczékbl, cseppegk barlangokból és a hatalmas mészképlet barlangjaiból

(Szeleta), «Nagy Yáradn megjegyzéssel (Muz. gy. Mocsáry), La Cruce barlang (Muz. gy. Kovács János),

«Buda» megjegyzéssel (Muz. gyjt. Frivaldszky .Tános), « Biharmegye i> megjegyzéssel (Muz. gyjt.

Frivaldszkv János).

sPEu. i'. FAJ. MÉTA J\IERL\NAE. (Sc.p.) MERL\N M. merians m.

[Mi-riiiii Murin Si/hiUn tiszteletére ig>' nevezve.)'

Si/n. Ili')'.'. Aiaiiea Meriunae SeopuLi «Ent. C;iniiol.» pag. 395.

Viile : Thorell «Reiuarks» pai,'. 36.

? Az állkapcsok egy felszer hosszabbak uiiut a milyen szelesek. Szennyes sárga es barna elegyes szín,

;iltalál)an sötétes ; liíbai hosszúk, szennyessárga foldon barna, sr g\ liríizettel. A zár egy elrefelé nyilt,

széles felkeret, mely hossza közepén sárgás, végein barna, hosszroviitkolt s egy egyszer, vese alakéi nyüást

körít, melynek alapján a két petevezeték nyílik.

A fejmell módosan fejlett, jól kidomborított, a fejrész domborúan elkerekitett, az egész szennyes

sárgás. A fejrész beigtatása sarkában barna s e szín inkálil) foltosán mint vonás alakjában az oldalszemek

fele is vonul ; a mellresz barna szegély s a szegelytíil a. hátgödör fele sugaras barnás csíkok indulnak, a

hátgödröt nem érik. A mellvért feketebarna. A rágok tövüktl domborúan kissé terdszerüen kihajlók,

rozsdavörösek, a csipköröm beigta.tása s a becsapó res körül bebarnítottak. Az állkapcsok barnás iövel,

szeleiken kissé világosodok. A tapogatók ket vegíze alapján barna gyrs, a legvégs azonfelül csúcsán

bebarnitott s mindenütt széirrel es sertekkel fedett. A ket elsi'i Ldipar hosszú. Valamennyi czomb alul fegy-

vertelen, felül ellenben ugy mint a szár is gyéren tüskés. A lábak szennyes sárgák, a czomb es szár három,

a többi íz ket liarna gyrvel es mindenütt közbeszórva barna foltokkal.

A vegtest széles tojásdad, vegefelé egyenletesen csucsosod('), ell magas. Alapszíne szeny-

uyes feketebarna sárgával mintegy beporozva; néha világosabb és ekkor nemi liatarozt)tt rajz mellett

czímert mutat, mely azonban csak a fonók felett néhány homályos sárga haráutvoual által inkább jelzett

mint elesén kifejezett. Néha a szennyes sárga szín az uralkodó. A has fekete, két oldalt sárgás vonallal

' Maria íiyhiUa Merian «Dissertatio de geueratione et metamorphosibiis insectürum Síuiuameusium. Hagae, 173ti.» Ez czime

aiiuak az éitelíezésuek, a mely a uöuek uevet, és ime, irodalmi emléket is szerzett. E jjók az els kötet jegyzékében jiag. 98. «fusca»

synonym alatt áll.

6*
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kerített s e vonal szakadozottan a fonókat is köríti. A szenicsoportok elhelyezése megfelel a megelz

fajeuak s kífejezliet kii](inil>segeket nem tntet fel.

Mertekek : ¥ Torzs S ";;„ ehhí'il

fejniell ''>'> »

I labpár IS-."» n

if karosii])li szeleseMi mellel, a fejrészen sok a vörösbarna szín, lienne egy nagyocska, világos foltpár

;

a mellrész l)arna sugarai határozottak. A tapogatón a száríz a térdíznél vastagaltb, valamennyi íz

szennyes sárga; a pikkelyek viszonya olyan mint a Méta Menardiínál, alapjukon felül, felfelé és elre egy

sarlóa-lakra görbített, elöl elmetszett lemez ágaskodik. Árforma embohis nem látható.

Mertékek : d- Törzs 7-3 '"' e
/"'

)ijiii

fejmell 4 »

I lábpar '2i) »

E faj a nedvességet különösen kedveli, sokszor a vízzuhatagok szíklapárkán ai alatt a, porló

vízcseppek között feszíti fel hálóját, s maga, a párkány sarkába niegvonulva, tri a lábai alatt a sziklán

lefutó vizet. Közlelkesedését a háló felé mindig egyformán eszközli ügy, hogy a háló központjából és a háló

laiiliiil hátrafele liuz egy vezér fonalat, mely rejtjeliez vezet. A keretfonalak után indulva mint a legtöbb

Epeiroidát, e fajt megtalálni nem lehet. Árnyékban, félhomályban, nedves sziklára lapulva bajosan meg-

különböztethet. Leomló martok kiálló gyepe alatt szinten gyakori. Hálója terjedelmes és rendes. Tavasztól

szig a kifejldés különbözíí fokail)an mindég elfordul, ivarérettsége azonban leginkább júniusra esik.

Ismerem magyar részekbl : Illókról, Mehadiáról (Hercules fürd melletti rés, a melyen kénes

gzök tódulnak ki !), Ponyilíovai liarlaug (a Veterani mellett), Mragonya völgy (Ogradena mellett a «Fraczila»

patak görgetegei), Baziásn'il, Tok.-ijlxil, Tarczalról, Bodrog Keresztúrról, S.-A.-üjhelyröl (Magos alji patak

[)artjai), Alsó-Hámor (Borsod a. Szuiva, medrébe nyíló üregek szája), Szilvásról, (Borsod), Ujhutta (Borsod):

Csorbái tó környéke (Kárpát), Körmöczl)ánya (tárnák szája), Selmeczbánya ( Klingertárua szája), Pest vidéke

(Muz. gy. Frivaldszky -Tános). Erdelybi'il ismerem a Körösszorosból, a Nagy-Hagynuts aljiiról (Csíki havasok),

es Kolozsvárról.

SPEC. :i. EA.i. MÉTA SEUMENTATA. (Clerck.) GYURl'S M. geringelte m.

(setjiieiitiim ^= szakasz , részlt-t, í^'yiirü a ixivartesteu ; s a végtest liiiráutos rajzára Vfiuatkozik.)

Siiii. 17ri7. Anincns sc</iiiciitiitiis Clerck «Arán. Suec.» [jaK- -i'í.

\'iile : Thorell «Eemarks» pag. H9.

V Világos zöldes-sárga, fehérrel ; a végtest nélia elején, néha végén halavány vörössel, barnással

es feketevei mintegy márványozott. Zi)ldesbe húzó sárga, lábak gyelige, halavány, sötétes gyürüzettel.

Zömök alak eszrevehetleg vállas végtesttel és módosan fejlett eltesttel. A zár egy lelapitott, a has

színébl alig kiemelked, barnás negyszög-lemez, mely hátrafelé néz sarkain l'iilszerüen benvomott.

A fejmell sárgás, zöldesbe Iiuzd, uuidosan fejlett: hátgödrébl a hátsó középszemek felé egy villás,

bai'nás ikercsík vonul, mely a szeuieket nem eri : a fejmell színe néha vöröses sárgába átmen. A mellvert

sötét viJrösbarna. A rágok tövüktl térdszeren domborodók, vörösessárgák, világosak, csak a csipköröm

és becsapórés táján keskenyen bebarnitva. Az állkapcsok és az alajk vörösessárgák, kissé homályosak.

A tapogatók vékonyak, hahruiy zöldessárgák, a száriz alapján egy halvány sötétebb gyrvel; végok

iiebarnított, meglehetsen tumtitten szrs-tüskes. A lábak vékonyak, hosszuk, halvány zöldessárgák, czomb-

jaik néha egyszinüek, néha vegükíin gyrsen foltosak, néha gyér tüskeik kerekded foltokból indulnak; a térd,

szár és végízek igen halavány barnán gyríízöttek s az utóbbiak kozzíil a szár egészen és a második végiz

toveu gveren lilh) tüskékkel l'egvver/.ett.
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A végtest eleje tompa tojásdad, kissé vállas, a vége meglehetsen csiu-sosodó. Eleje magas. Színezete

elfolj'ó és csak a vege tele latszik nemi sötétes ezuner. Elejeii kétoldalt rendesen ( ) alakú szeles sárgásfehér

foltok foglalnak helyet, melyek lefele messze elnyúlnak, a közheuesü ter harnás, néha vöröses, söt néha

kekeshe játszó márványozásszerüen elegyített színezetet mutat. A foltok kicsúcsosodó vége egyszersmind ha' árát

képezi a rövid, elre fele enyész hátczímernek, mely világos és sötétes színek tinóm elegyítéséhi áll s öreg

példányoknál határozatlan. A has sötétszinü, kettele párhuzamos fehéres csikkokkal szegélyezett ; néha a

fonók mellett minden oldalon két-ket fehéres pont.

A hátsó szemsor egyenes, mind a négy szeme egyforma, t;ivolsagra egymástól. A hatso kozep-

szemek az alsóknál valamivel nagyohhak és valamennyi szem finom fekete kerethe foglalt.

Mértékek : ? Törzs 8 '"/,„ éhbl

fejmell l'-S »

I lahpár r.l' »

d* karcsú, elilahai hosszuk a. czoml)reszhen erisek. A fejmell domlioru, szeles, hátgödre mely,

fejrésze jól elválasztott; az egész ngy mint a lahak is egyszínén vörösessárga. A láhak valamennyi ize

sok ers, hosszú, fekete elálló tüskevei fegyverzett. A vegtest vége sokszor sok vöröses szint nuitat. A tapogató

vékonvnyelü. ízei egyszínén sárgásak : a küls mellékpikkely igen kicsiny, mellette egy felfelé álló

szeles alapú, tompa, vöröses sárga, átlátszó fog. A voltakepeni nemzöszerv sárgás, csavaros tömlvel, alap-

ján egy vöröses-harna, szeles, egykanyarulatu gyjtt mutat. A hcft-le fordított fpikkely fejlett, kanalalaku,

szrös es néhány sertetövissel ellátott.

^[értekek : -f Törzs ('. "i;,, ehhíll

fejmell ^! «

I láhpár IS .1

Válfaj: f i Kisehh alakok: rikito czitromsarga kissé liarnával es iielia cziiiohervörössel kevert

végtesttel: a hímek néha alig 5 "'/„,-iiyi torzszsel = Méta Mengei Blackwall ilásd Thorkll nEemarks

on Syn.« pag. 39, var: .j).
*

E csinos fajnak tavaszi es szi nemzedf'ke van cs majushaii cppii ugy miut szeptemberijén is ivarerett

példányok kaphati'ik : tapasztalásom szerint az szi példányok a nagyobbak. Szép kerekhálóját rendesen

dülten alkalmazza es leginkább víz közeiéhen a buja növényzet szirmaii-a; legtöbbször nappal is a teresén

leselkedik. Rejtet nem készít s veszedelem perczeben a növéuyszárakra vagy a levelek aliapjára menekül.

Ket els lábpárját elre, a ket hatulsót hátrafele, egyenesen es szorosan eg;\'más mellett nyújtja ki. Pár-

zását nem ismerem.

Találtam erdélyi részekben: Kolozsvárt (Múzeumkert tava kinyeke), Szamos falván (tavak melléke),

Szász-Yesszösöu, Dics Szt,-Mártonban (kertekben); magyar részekben: Illókon (várkert), Pancsován

(wojlovitzi erd), Mehadián (Damoclet alatt «Mucsuronye» legel), Kakamazon (mocsarak melleke), Alsó-

Hámor (Borsod, Hollos fenyves széle), Lykauka (Liptó, a várrom alatti patakcsa növényzeten var 3), Kör-

möczbányán (tárnavizek szélein); Veszprém (sziklahasadékok vizereinél) ; Pest körül (Muz. gy. Pável):

végre Csepel szigeten.

(íEN. 8. NIM. TETKAGNATHA. (Lukfillf.)

(rsr/ja " négy ; yvi'lJIo^ = úllkai«jcs. Vuuatkuzik a ráfjók és állka|.icsük fejlettségére.)

Síjii. 1SU4. Latreille: iu oXouv. Diction. d'Hist. Nat.» XXIV, \>. Ki").

Viíle : Thorell «On europ. Spiil.» pag. 02.

Az állkapcsok szélességknél legalább kétszer hosszabbak ; az alsó szemsor majdnem eg_veues, az

oldalszemek szétválasztottak. Igen nyúlánk, hengerded test alakok hosszú lábakkal. Az állkapcsok és rágok

hosszura fejlettek kissé vízszintesen fekvk és elre irányzottak. Világos sárgászöld vagy fehéres-zöld

színezet, néha ezüstösen zománczos is. Nagy, ritkás kerekhálóikat leginkább vizek melleken, a buja iioveny-
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zetben találhatni. A liáli')k reiulescii kissé dltek. Kitinu") siijátsáiía e iieuiiiek az, lu)gv aliikjai uj4y a liálú

téreséjéu, mint niei^voniiló helyükön is igen nyújtott állást foglalnak, mely végre a két elöláhpárt elre,

hátsó ket párt hátrafele nyvijtják s ily helyzetben, külumisen a növények vékony szárain, valami hosszú

rügyhöz hasonlítanak. A lábak aránya: I, 2, 4, '.\.

spEf. l.FAj. TETRAGNATHA EXTENSA. (Lin.), NYU-JTó .ÁLLASPÓK. stkeck-kiefeuspinne.

(extensa =^ terjedelmes ; itt a hosszú lábak nyújtására ezéliiz.)

Si/ii. 17-ö.S. Afiuiea c.rtenaa Linné «Syst, Nat. eil. X» p. fi21,

Viile : Thureli. «Remarks» pag. 40.

? Sárgás vagy halaványzökl, fémes zománczczal ; a i'ágók az elütést szélességénél hosszabbak,

mindjárt tövüktl kezdve tátongva szetválúk ; a csipoköröm becsapórése, a köröm töve körül is, ers

fogakkal fegyverzett. Nyúlánk, hengeres alak, vékony, igen hosszú lábakkal. A fejmell laposan domború,

a fejrész széles, jól elválasztott, az egész vörösessárga. A mellvért barnasárga szélein elmosódva sötétebb.

A rágok világos vörösessárgák, hosszúk, elre irányzottak ; esipkörmiik vörösliarna, a rágok liossza-

ságának felét ér, tövénél könyökszerüen hajlott es kissé csúcsos sarkú. Az állkapcsok keskenyek, nyújtot-

tak, lapiczkások, ell elmetszettek, vörösessárgák ; az alajk az állkapcsok egy liarmadáig ér, ell elkerekitett

és világosabb, tövén barnuló. A tapogatók nyulánkok, vékonyak, végükön kissé bebarnitottak. A lábtik.

jelesen az els két pár igen hosszúk, végükön igen vékonyak, vörösessárgák és gyéren szrösek, itt-ott egy

sertetüskével fegyverzettek. A végtest heugerded, ell néha igen hátas s oldalról is hullámos benyomású;

néha egyszmüeu halványzöldes, vagy sárgás fémzománczczal, nehti egy végig nyúló levélalakú bebarnított

czimerrel és sötét oldalakkal ; rendszerint ágas erezettel. A has sötétes, közepén egy hosszú, ékahikú

bebarnítással, mely elmosódva világosabban szegélyzett.

A szemek kicsinyek, fekete keretbe foglalttxk ; az oldalszemek nem állanak külön emelkedésen

;

:i hátsó sor egyenes, az alsó igen csekély mértékben kíhajló ; a közép szemcsoport elrefelé alig észre-

vehetöleg keskenyed trapézben áll. A hátsó sor oldalszemei ugyané sor középsíiitíll valamivel távultibbra

esnek, mint e sor középszemei egymás között.

A zár egy sárgtxvöröses, k'tapadó, hossznégj'szegletes lemez.

Mértekek: ¥ Törzs rágó nélkül 12 '"/,„ vtigy kiselili

fejmell » II IV3 II

1 labpár 'V.'i "

rágok (köröm nélkül) 2"() » '

d" még karcsúbb, a vegtest rendesen egyszínén halavany-z(ildes vagy sárgás, eres. A rtígók

rendkívül fejlettek és fegyverezettek. A becstipórés körül sok ers fog, ezek közül a középs hosszabb és

ersebb. A csipököi-öm a rágok feléhosszát meghaladó, vékony, éles és hullámosan (-^^^^) görbített.

A tapogatók hosszúk és nyulánkok; ászár kissé kúpalakú, nyújtott, felül egy sor hosszabli sertevei ; a pikkely

be és aláfelé fordított, csúcsosan ktxnál tilaku, szrös, nemzöszerve egy aliu i-ahiku barnás gyjtbl és

a belle induló, elre irányzott, csrata.ku, kissé cstivart embolusliól Till, mely ut('iblii a pikkely végét nem

haladja meg.

Mertekek •:? Tiirzs lO ";„, eliliol

fejiiii'U ;{•:-! II

I lábpár oC) II

rágok (k(ir(ini iicikiih ".i'^ »

' Néha niegiepeii kis és mégis ivjiréiett iiéUláiiyiik is eirifonliilnak.
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A vízmellélieken és egyáltalában buja növényzetáí helyeken mindenütt elterjedett faj, mely

a hegységben a fenyööv szeléig (legalább nálunk) felnyomni ; mindenütt ott van, a hol nyirkos talaj bujább

növényzetet fejleszt, leginkább nappal mködik, rejtet nem keszit, de nyújtózkodásával igen ügyesen

rejtzködik a szirmokon es levélszárakon. Tavaszi es szi nemzedéke van. Párzását nem ismerem elegge.

Találtam, erdélyi részekben : Kolozsvárt, Oláhfenesen, Mezö-Záhon, Gyergyó-Sz.-Miklóson, Nagy-

Szebeu környékérl (Sill es Bergleiter gyjteménye es Seidlitz jegyzéke;) magyar részekben: Doroszlóról,

Apatini-Gájából, Apatini Dunaliget, Palánkáról, Illókról. Újvidékrl, Zimonyból, Pancsováról, Orsováról,

Mehádiáról, Supjianekrl. Ogradenárol. Báziásról, Rakamazról, Tarezalrol, S.-A.-Ujhelyröl. Alsóhámorlu'il

(Borsod), Diós-Györböl ; Kárpátalja: Rakitou Wreh, Prvnyiszka, Jama tó : Balaton-Füredrl, Hzékes-

Fehervárról, Nagy-Váradról (Muz. gy. ]\Iocsáry), Kszegrl: Tátra-Füredrl (Muz. gy. Frivaldszky), Pest

vidékérl (Muz. gy. Pável), Pest (Muz. kert. Frivaldszky), Ungvárról (Muz. gy. Vidra Ferdinand) került.

SPEC. Ü. FA.T. TETRAGNATHA OBTUSA. Weste. ZOMOK A. gedriingene k.

(obtusa = eltomjiitcitt ; itt a ziimnkelili alakra voiiatkcizik.)

Sjiii 1ÍS61. Tcfr(i;/iiittlin nhtana Westring «Aj-. Suec». pag. 86. Thorell in litt.

1874. Tetragnatlia chrystichlnra Simon «Les Arach. de France» I, p. IUI.

? Oldalról tekintve végteste tompán ^^ púpos, aránylag vaskos ; a lábak aránylag rövidebbek.

A végtest felületen mindig egy tólgyfalevelhez hasonló, elenk-liarna mez, kétoldalt halványzöldes, fémes

fény, barnásán elegyített színezet által határolva. A lábszárak vegükön gyrsek. A fejmell lelapított

a fejrész szeles, kissé kiemelked, mindkett vörösessárga.. A hátgödör mely, kisugárzásai néha részben

bebarnitottak. A mellvért közbül rozsdabarna, szelein bebarnitott. A rágok rozsdasárgák, tövüktl számítva

hosszaságuk egy harmadától fogva szetvábík. a bei-sapórcs szelén sok vörösliarna foggal fegyvér-

zettek, csipkörmük világos rozsdabarna, a Tetr. extensaéhoz képest alig némileg könyökös. Az állkapcsok

és az alajk a megelz fajéhoz hasonló, ugy a tapogató is. A lábak hosszúk, karcsúk, vörösessárgák, gyéren

szrösek es kevés sertetüskevel fegyverzettek ; a terdiz, a szár vége, ugy mind a ket lábveg eleje is gyrsen
bebarnitott. A vegtest pújios, nem hen':;erded : felületen zöldes es barnás, zománczos, elegyes földön egy

elöl kezdd s a fonóknál végzd elenkliarna mezíi. melynek a liatpup el("itt es mögött ket-ket karaja

(lobos) van, ugy, hogy nemileg egy tölgylevelhez, meg joblian pedig ket egymásfelibe állított makkhoz

hasonlít. A hason egy szeles, barna, ekalaku hosszcsík, kétfell világosan szegélyezve. Az oldalszemek külön,

de a tövön összefolyó fekete emelkedéseken s a közepszemektöl sokkal távolab])ra állva mint a hátsó ket

középszem egymás között. A zár egy haránt Imsitásu köldök, mely felett egy sárgás lemez megíekszik.

Mertekek : ? Torzs 8 '"/„, ebbl

fejmell :! II

I. lalipMi- r.» «

ragu ti ive á »

d" Karcsú, hengeres, oldalról tekintve íves vegtesttel, melyen a levélalaku rajz néha csak elmoscídva

látható, néha ennek epén csak nemi szakadozott körvonalai léteznek : a rágó csípökörme hajlásában kevéssé

kígyózó. A tapogató nemzöszerve megfelel T. extensaenak. de emliolusa nem csrszer, hanem nyúlánk,

vékony es külön, csavaros hegybe kifutó.

Mértekek : J" Törzs (> '«'„, ebbl

fejmell r^-S »

I. lábpár 17-() »

rágó töve -2 «
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E faj sokáig ketseglie volt vonva ; söt Thokell tanár is a válfajok közé sorolta (Remarks on Syn.

p. iO) mig jelenleg ö is külön fajniik vévé be. A vétség abban volt, hogy több auctor (Mengk, C. Koch) kissé

vaskosabb Tetr. extensákat irtak le olitiisa gyanánt. A magyar példányok kitnen typikusok, nevezetesen

azok, a melyek a Bodrogköz legelin álló tölgyfákon tenyésznek. A faj sajátságai köze tartozik, hogy nem

keresi a vizet s kedveli a tölgyfákat, a kertházak ereszeit, hol aránylag kis, ritka hálóját szövi. Ivarérettsége

júniusra esik.

Találtam eddig magyar részekben: Doroszliín (kertilakok), Apatinban, (ifjú nemzedék, május,

Liciumon) : Tokaj (a Kopasz cserjésen) es különösen a Rakamaz felöli legeb'ik tölgyein, a Bodrogközben;

Nagy-Várad (ifj. V Muz. gy. Mocsáry), Ungvár (ifj. peld. Muz. gy. Vidra Férd.).

suBFAM. II. ALcsALÁD. ULOBORINAE. TORKOSPOKOK. frrssspinnen.

( ti 'jAoí ^minden, ßiß/ioxj/w = pnui).

GEN. ri. NEM. ULOBORUS. Latr.

(vifle : Ulobnrinae.)

iSí/í/. ISOfi. Latreille «Gen. Cru.st. et Ins.» p. 109.

Viile : Thoreli. «On euiMp. S]iitl.» p. tit.

A fonalszflrö és a nyüst megvannak. Az alsó szemsor a homlok legszélére tolva, a hátsó ersen

kihajló. A vegtest csücsos-tojásdad, a fon(')k a vegén alkalmazottak ; a nyüst feketebarna, rendkívül linóm es

tömött, a fonalszür keskeny, hosszú, kissé felholdszerüen hajli), közbül választék nelkul ; a vegbélnyilás

fedje kúpalakú kiálló s a fels fonópár közzé illeszked. Hálójának, melyet néhányszor kövek kozott talál-

tam, csak töredékeit ismerem. Hazánkban egy faj, az, a melyre e nem alapíttatott.

SPEC. 1. FA... rLÓHORrS WAL('KKN.\ERII. L.atr. W.-\LrKENAEK TonKnSPoK.IA. wm.ck. fres.'ípinne.

(\V \L(.KKNAi;i!, Úttör franczia .^lanrolo^us tis/.ti^letérc.)

»S'í/jí. ISOti. JUiihoiíis Wiili-koiaeriiis Latr. «Geu. Crust. et Ins.« p. 1(10.

Viile : Thorell «Eemarks» paf);. 331.

? Kretásfeher, feketés lál.akkal ; a fehérség rendkívüli tömöttsegü, megfekv szrözettl ered. Kisse

keskeny alak arányos lálialíkal. Az egész fejmell megfekvci, fehér szrözettél borított, mely meg a szemeket

is részben fedi; szivalaku, kissé boltozatos, határozatlanul elválasztott, elöl kevéssé elkerekített fejjel. Bor-

szeszben a szrözet alól ket barna hosszcsik látható, mely a módos hátgödröt közbefogva, az alsó sor közép-

szempárjáig terjed. A mellvért barna, megfekv szrözettél borított. A rágok rövidek, vaskosak, vörös-barnák

fényesek es kopaszok ; az állkapcsok szélesek, összehajlók, szrösök, széleiken gyérebb szrözettél, barnitk,

A tapogatók vöröses sárgák, felül kissé bebarnítottak és fehérszörösök, végízük sok sertetüskével ellátott,

a melyek között a fekete bordáskarmok már loupeval is kivehetk. A lábak vékonyan végzdök, végig finom

fehér szrözettél borítottak, mely alól a barnás vörös gyttrüzet kilátszik ; fegyvertelenek. A vegtest

fehér, csücsosan hossztojásdad, elején (vastagabb vegén) egy barnás orsovonallal, mely nem a szrözet-

tl ered és csak a borszeszben jut érvényre. A has gesztenyebarna, megfekv sürü szrözettél borított, két-

oldalt az oldalak fehér szörözete által élesen hatái-olt. .\ fonalszür, epén ugy mint a fonók, liarna.

Az alsó szemsor (és küliinösen oldalszemei) nagvon közel all a homlok szeléhez, az oldalszemek
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igen kicsinyek, a középsktl távol;il)bra esnek mint ezek egyniásti')! : a sor konnvcden lieliajli). A liatsó-

sor tetemesen kihajló, közéjiszemei nagyocskák, egymástól távolabbra állanak mint az oldalszemektöl.

A zár egy kiemelked széles lemezt mutat, mely közepén behasított ugy. hogy a nii'galkotott iVlck

hátranéz két csecshez hasonlítanak.

]\Iertekek : törzs S '";„ ebbl

fejmell l'-4 >.

1 labpar K» i.

•tT elttem ismeretlen.

Életmondjáról csak annyi ismeretes, hogy krakásokban feszíti hálóját. Ivarerettsege júniusba' esik.

Talaltatam : Orsova korul (Graczka völgy) ; Eákos-Palotáu az erdlien találta Pável J.

<; KN. 10. NK.M. HYPTIOTES. WALCKHNAKR.

( ';7rr-'f/.; = liauvii,i; tartóéi, híitia hajlott, i'jTlTtÓZYji. — Alkalmasint a hát púiiossáíí.hól).

Siiii. 18.3.3. Walcki;na!:u Ujiliofts «Mém. sur iiue iiiniv. rliis.'-. d'Araii.» p. 43S.

Viele : Thoreli, «Oh Euvop. Spiil.» p. 67.

A fonalszür es a nyüst megvannak. Az alsó szemsor a homlok szelétl hátratolt, l)ehajló ; a hátsó

szemsor hosszura nyúló, kihajló. Az alak zömök, feltornyosuló vegtesttel, rövid, ers lábakkal. Egy faj mely

saját tapasztalásom szerint lomlierdéikben fordul el, a liokrok ágai között szövi csonka, aránylag kis kerek-

RPEc. 1. FA.7. HYPTIOTES PAE.VltOXUS. (C. K.). Ft'RCSA AEASZPÓK. paradoxe spannekspinne.

(paiaihixus^-iciKlellenespu, kiiivóau elüt ; úgylátszik a szeracsoportia vonatkozik).

Si/?i. 1S34-. Millinix piiiiiiln.i iis C. Koch in Htniioli-Scliaffers «l>eutf-i-bl. Ins.» Mo. 9.

Vi le ; Thorell «Reinarks» p. 43.

? Sárgásbarna. : vörösbarna eliitesttel es ilyen lábakkal is. A fejmell. oldalról tekintve púpos,

—

felülrl -tekintve a hátsó sor kiálló oldalszemei foMáu szegletes. A homlokrész resüntsen lecsapott : az

egész szeunyesbarna. A mehvert vörösbarna. A rágok, rövidek barnasárgák tövükkel ugy kiállók, hogy a le-

csapott homlokkal egy ívbe esnek. Az állkapcsok és az alajk világos barnás-sárgák : ilyenek a tapogatók is.

A lábak aránylag rövidek es vaskosak, egyszínén vonisbarnák, megfekven szrösek es fegyvertelenek. .\ veg-

test, oldalról tekintve, a fejmell és fonók fell egyiránt magas púppá tornyosul, magassága meghaladja

szélességet es hosszúságánál csak valamivel csekélyebb. Alapszíne baruássárga s a nagyitó alatt e szint

sejtszerüen elágazó, barna erezet apró téresekre osztja. A has egyszínén gesztenyebarna.

A szemcsoport a legsajátságosal)bak egyike. Az alsó sor szemei igen aprók : a ket középs közel :ill

egymáshoz, a ket meg ennél is kisebb oldalszem kétszer akkora távolságra, a mekkora a ket közepszem kö-

zötti : az egész sor könnyedén liehajló: a hátsó sor szemei nagyok, hosszú vonalon szétszórva állók, a két

középs annyira esik egymástól, a mennyire az alsó sor iil(i(ils:emci állanak szinten egymástól. A hátsó

sor oldalszemei kúpos csücskökön állanak s a fejiuell keretébl kissé' kiallcik. A nyüst tinóm, tomott, a

fonalszür szeles es a foni'ikra dlt. X zar ki.irnyezete koldokszeren kidomborodr), lirös es csak szelén

egy _!_ forma, vörossárga megfekv lemezzel elbított.

Mertekek: ? Torzs 5 '";„, eblnil

fejiiiell I-Í» »

I lálipar 4 n

A hattest magassága ?>'> »

í -je elttem ismeretlen.

HERMÁN nTT(^ : MAGVARORSZÁr, PÓK-FAÜNÁJA. III. OTTO HEBaiAN ; UNGARNS SPINSEN-FArNA. 7
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Csak kétszer találtam s miml a kétszer erdélyi reszeklien : Sárpatakou a gf. Teleki Károh'-fele fiata-

los erdben, hol bokrok között meglehetsen merész keret csonka hálót sztt (a íjéldány az erdélyi muz.

egyl. gyjteményében), es Szász-Vesszösön a gr. Degenfeld-féle fiatalosban hasonló körülmények között (a

peld. saját gyjteményemben). Az állat, hálója vezérfonalán elre es hátra kinyújtott lábakkal lesekedett

(mintegy araszolt, honnan magyar elnevezése).

SUBORDO II. ALREND.

R E T T r E E A 1\ 1 A E.
(rete =^ liáló, Netz ; tela = szövet, Gewebe.)

Hl'llOKKÖTK.
A fejniell fejeresze nem lapul le ; a homlok széle és az alsó szemsor közéiiszeniei között elterül

ter szelesebb annál, a mely a ket szemsor középsi között terül el.

Csujia apró alak, vékony, karcsú lábbal, hármas karomrendszerrel : a sáiujakarom egy vagy ket,

soha több fogacscsal.

A test gyéren szrös ; a végtest rajzai a brtl erednek.

A fonalszrö és a nyüst hiányzanak.

A hálózatok berendezése különböz ^ ; általános tulajdonság az, hogy hegyes csúcsban összeér

kötött hurkok soha sem hiányzanak.

*

A hurokkötk alrendje alak és szervezet, ennélfogva hálózat szerint is eltéréseket mutat : nem oly

egyenletes, mint az elz alrend.

A mennyire alakjai a háló berendezésében állandóságot mutatnak, az alrend alakjai e hálózatokkal

szintén az üres hézagokon uralkodnak, de szkebb helyiségekkel érik be és a hálózat fogókészlete nem

alkot egy sik lapot, hanem érzékenyen feszített huroktömkeleget, melyhez egy lepelszerüen sztt erny —
vitorla — vagy gyakran idegen testekbl összerakott rejtekhely csatlakozik.

Igen szk helyeken épen egynehány, a helyiség körülmenyeihez szabott hurok szerepel ; némely

alakok, ugy látszik, egy l)izonyos kerületben alkalmazzák hurkaikat, s látszólag kóbor életmódot folytatnak.

A lábvégek hajlékonyságánál fogva nemcsak fonalzaton, hanem a sík földön is meglehets biztos-

sággal és gyorsasággal mozognak.

A hálózatokon, ugy rejtekhelyeikben is, mindég háttal lefele csüng állást foglalnak el.

Alaknagyságra nézve a kisebl) borsószem nagyságtól alig mákszem nagyságig csökkennek.

Tevékenységk leginkább nappali; némely reszök éppen csak a napsugarak direct behatását kerüli,

más rész határozottan keresi az árnyékot s kedveli a félhomályt, st a liarlangok teljes sötétségét is.

Az érintés ell némelyek leejtessel, mások futással s ekejtessel menekülnek.

Kétséges esetekben szinten meg-megrezzentik hálóikat; a iwedát lehurkoljak, oly uiodun, hogy a

végtest csúcsával feléje fordulnak, a negyedik lábpárral felváltva fonalat húznak ki s ezt a prédára reávetik.

Csak a nagy prédát költik el a megfogódzás helyén ; a kisebbet kioldják, egy rövid fonallal a negyedik lábpár

egyik feléhez ersítik, s függben tartva, a leshelyhez viszik ; gyakran fonalak segítségével vonszolják is.

Tartózkodásra nézve, szintén az aljakra esik a legnagyobb szám ; de a magasba felhatolnak a rend

képviseli a havasok fatenyészövének határáig s azon felül is ; a föld méhében az aknák és barlangok

mélységébe st legmélyébe is.

' A menuyire eddig ismeretes.
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TevékeuYségölvlien i.ü;en szabadok : úsrv a fonalröpítés mint a lebofsátkozás se.nítséíjével miuflen

képzelhet helyiséget elérhetnek. Az ingaszerii tovahaladás szintén hatalmukban van. Ez abban áll, hogj-

lebocsátkozva, s szabadon függve a szél odaviszi ket az iránvába es tárgyakig^.

A pi'ik-tevekenyseg rendszerél)eu, szinten az átnipiilii rovarokra czéloznak s ezeknek apró és

legapróbb alakjait korlátozzák ; fonalzataikkal azonlian nem csak hogy átfogják, de többnyire ki is töltik az

alkalmas helyiségeket.

A nemzedékek sorát illetleg nem kelnek ki kizárólagosan áttelelt petekbel, hanem nagyobb részlten

;ittelelt alakok folytatják a. faj eletet és szaporítását.

Ugv' szervezet mint eletnnKl s a nemzedékek sora tekinteteben számos átmenetet mutatnak az elz
es következ alrend között.

FAM. I. CSALÁD. THEiaDlOlDAE. Tr)KPEHL'RK()L( )K. wirkspixxen.

{nr olo'.DV ^ kis állat; az alakok ai>i6 vultáia vonatkozik)

oKN. 1. NEM. PACHYGNATHA. Sundevaij..

(.T«/'Js" = vastag
; Y'^áiloq = állkapocs ; a rágok vastagságára vonatkozik.)

Syn. 1.S23. Faí-hygnatlta Sündevall «Gen. Ar. Suoc.» p. IG.

Viile: TnoRELL «On Europ. Spid.» pafí. 77.

A rágok az els lábpár ezomlijániil kétszernél is vastagabliak, mindjárt tövüktl kezdve

szétterpeszkedk. A lábak karcsúk, stírün szrösek (igen ritkán és kivételesen alul egy sor tüskével fegyver-

zettek), hosszarány szerint I, 2, 4, 3. A szemek három csoportba osztottak. A középcsoport párnán álló

négy szeme egy elre felé kissé szküli") trapézben áll, a két-két szembl álló oldalcsoportok szemei a

középsktl akkora vagy nagyol)!) távolságra mint a hátsó sor középszemei egymástól : az oldalszemek

érintkeznek. Kis alakok (legfeljebb I) '";,„ ? ), melyek kövek alatt, magas fben igen közel a földhöz vagy

közvetlenül rajta és leginkább kissé nyirkos helyen tartózkodnak s úgylátszik egész eletöket barangolva

töltik, csak eg3'es fonalakat eresztenek, állandó hálót nem sznek. Némely faj mint fonalröpitíí es léghajós,

tavaszkor, a legszorgalmasabbak közé tartozik. Ivarérett állapotltan áttelelnek s enyhelib teli napokon

mozgásban vannak (legalább magyar földön így).

SPEC. 1. FA.j. PACHYGNATHA CLERCKII. StiNi.. CLEECK FOGÓSFnK.ÍA. clekcks zangenspixxe.

(Clerek, az Arane()lúgia megalapitója tiszteletére.)

SíjH. 1823. Pticlii/t/iiiilJiíi Clenkii Sunijevall «Spec. ac. Geu. Araii. Snee. exli.» pag. 10.

Viile : Thokell «Keniarks» p. 75.

¥ Barnássárga, vörössárga fejmellel, sárga lábakkal. A fejiiiell iVjlett: egy sötét közép- és

szegélycsikkal díszítve. A végtest szabályosan széles-körded, a lábak karcsuk es arányosak. A fej vastag,

ell elkerekitett, kissé kiemelked, kávásán elválasztott. A mell kevéssé szélesed, domború. A középszem-

- Ez ujabb észleletem. A pók ilyí'éle helyváltoztatása szerfelett érdekes és vonzó jelenség, jelesen az, hogy a fonal hosszát

kísérletileg határozza meg, majd hosszabbra ereszti, majd felmotollálja, mindaddig, a mig az uralkodó szell hajtó erejének megfelel s

lehetségessé válik a pók biztos megkapaszkodása. A fonal és pók közötti viszony megközelítleg az ingaszár és íngafej közötti lévén, a

közlekedés e módját iugaszerünek nevezem.
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cBoporttól, a csekély liátgödrön keresztül egy sötét vörösljarna szalaggal ; a fejet a melltl elválasztó barázda,

luissza közepében rendesen vörösbarna. A mellvért vörössárga. A rágok vörössárgák, aránytalanul vastagok,

tdviiktöl fogva szétágazók, hosszú csipökörüinmel és igen ers fogakkal fegyverzett becsapóréssel. A rágok

szétliajlása olyan nagy, hogy elölrl tekintve az állkapcsok megláthatok (II. k. lY. t. 82. h). Az csipoköröm

ers, majdnem sarlóalakú, igen éles, az állkapocs tövének felehosszát meghaladó. Az állkapcsok keskenyek,

végeikkel összehajlók es kissé haráutbenyomásnak, vörössárgák ; az alajk ers, vörösljarna, az állkapcsoknak

felehosszát ér. A tapogatók sárgák, alap és térdiziik rövidke, a czonili, szár és végíz egyenl hosszasá-

guak, az at('>bbi scrtetüskével elegyesen szrös. A lábak sárgák, karcsuk, szílrösek és tüskenélküliek.

A vegtest szabályos-szeles körded, kissé lenyomott; kozepmezeje barnássárgán- porozott, egy sötét, hasiték-

szer, elmosódva világosan szegélyezett közepcsikkal, mely sem elejét sem végét nem éri a végtestnek ; a

sötétebb középmez az oldalak felé szélesen, világosabban szegélyezett, s e szegély az oldalakban elmosódik.

Az oldalak és a has egyszínén sárgásbarnák, az ntóbl)in ket világos, néha enyész, egyenközü

liosszcsik.

A szemek hárouj csoportban; az alsó sor könnyedén kihajló, a luitsó könnyeden behajló. Az alsó

sor szemei a homlok szélétl, illetleg a rágok beigtatásától körülbelül annyira, mint e sor középszemei

a hátsó sor középszemeitöl. A középszemcsoport elrefele kissé szkül trapézben elhelyezett: az alsó sor

középszemei az egj'mással érintkez oldalszemektöl sokkal nagyobb távolságra esnek, mint a, mekkora a

távolság a hátsó sor középszemei között.

A zár hártyás, hátrafelé haránt elmetszett
|

|
alakú mez, mely a It- znrest kette választja, ugy,

hogy e res kétoldalt külön stigmaszerünek látszik lenni.

Mertékek : ¥ Törzs (rágok nélkül) ('> '",',„ ebbl

fejmell 2-s 1)

I lábpár 8 »

<f karcsú, egészben sötétebb törzszsel, és hosszúra fejlett fejmellel, melynek rajza megfelel a ns-

tényének. A rágok rendkívül fejlettek, csipökörmük hosszú, olyformán ketts hajlású, hogj' közép haj-

tása, befelé, majdnem foggá csúcsosodik. A kis vegtest középmezeje liarna, hosszhasítéka fekete és szakadozott

sárgásfehér, finom szegelylyel díszített; oldalszegélye sárgásfehér; a has liarna. A tapogató nyúlánk és hosszú

szár íze hosszabb a térdiznél, kupalakú, vékonyabb végével a térdbe csuklódó; valamennyi íz sárga;

pikkelye ketts ; a keskeny, csonka, szrös mellék-pikkely felfekv ; a szelesebb, kanálalakú, kinyúló vég

f-pikkely oldalt befele fordított ; nemzöszerve hagyuiaalaku, sima, vörössárga gyjtt, ess alakú, kissé

csavarodott oly embolust mutat, mely a, fpikkely ki:illó részénél rövidebb ; a felfekv mellék-pikkely a

hagyuiaalaku gyüjt(ínek ket harmadiit cri el.

j\íértekek <d" : Torzs (rágó nelkiil) 4 "'/„, ebbl

fejmell 2-5 .1

I liibpar 8'8 «

A Pachygnatha nem e legnagyobb faját, mely Svécziában épen oly honos mint hazánkban, legin-

kább tavaszk(U-, igen jókor (márczius) kaphatni ivaréretten és saját tapasztalásom szerint leginkább karó-

kon stli. hol fonalait szorgalmasan röpíti es leghajózva vándorol. A flieii, nyirk(,)sal)b helyeken es rendesen

töbledmagával barangol s fonalat csak járáskelése biztosítására húz : ;illandó szövetet az eddigi megfigyelé-

sek nem bizonyíthattak be. Párzását és petéinek lerakását nem ismerem.

Találtam magyar részekben : Doroszlóu es Apatinlian ; toválil)á. « Ungvár környéke« megjelöléssel

a Miiz. gyjteményében (Vidra Ft-rd.), Kassán igen nevezetes könilmenyek kiizött gyüjte Dr. Horváth üeza

t. barátom; ugyanis 1 87 i. január ."i-en, kemény fagyok idején, egy réten egy hever elhullott lópata alatt,

ivíirerett hímek vigan nyüzsögtek s a nevezett búvár által [xiiitos lejegyzés mellett beszereztettek.
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SPEC. 2. FA.i. PAí'HYGNATHA I.lSTl^Kl. Sum.. LISTEI! F. listeks /..

(IjisTt:!;, úttiirn hu^uI Arjiiienlo^is tiszteletére.)

SíjH. iNoO. l'iicliii(i)iütliii Listrri SuNDEVALL «Sven:<. Spiiid. Be.'-kr. » p. ;.'ll).

Viile : Thuhll «l!em;iiks» p. 7.').

rf A Ilim tapu,L;:itc)j;in;ik tViliipikkelye liarniu iit',iíyeilft m a lia,L;yiiiaalaku ,i;vüjtnuek. Kiselil) alak

sötétebb színezettel. A fejiiiell barnásvörös, sötétebb kozep- es oldalcsikkal, a fejrész kissé felvetett; a mellvért

vörösbarna. A lábak es a t;ii>o,ií;itük sárgák. A vegtest közeptere sötétliarua, basiteka. fekete, liosszn és

kétoldalt láthatóan párosan álló sárgásfehér foltokkal szegelyzett, mely foltok mindjárt a vegtest elején

kezddnek s hosszának négy otoden folytatódnak : oldalszegelye sárgásfehér, a hatfele igen elesén s a

hasfelé is elesén határoló, hatul, a fonók felett, megszakadott. A has sötétbarna, elmosódó párhuzamos csíkkal.

A i'ágók tövüktl fogva szétágazók, vörösbarnák, csipökörimik kettoshajlásu, a hajlás fogszerü. A tapo-

gatók izeinek aránya, a P. Clerckiihez hasonló, igy a gyjt is: a uiellekpikkely azonban hosszabb es az

embolus sem csöralaku, hanem árformára vékonyodó és csavart vég.

Mertekek: -f Törzs (rágok nelkiil) :i-.j ";,„ ebbíll

fejmell I-S „

I líibpar 7'-j 1)

f elöttinik ismeretlen.

A P. Clerkkiihez hasonló viszonyok koziitt es evvel együtt ismerem Doroszloról, hol karokon

fonalakat röpített (1S7'.1 marczius l-en).

SPEC. 3. FAJ. PACHYGNATHA DE-íiEEPdl. StrNu. DE-GEEK F. de ueeks z.

(De-Geer, kitiiuc'i svéd |inkliicili.iíus tiszteletére.)

.S'///í. IS;(). l'iii-liiiijiiitlha l)e (ieirii SuNiiEVALr, «Svi-usk. Spin II. lleskr » p. l'll.

\'iile : Thdhm.l «lleiimrks» p. 7(i.

í Elöteste sötét gesztenyebarna, vegteste sárgásbarna, vil;ig(.is, csipkézett oldalszegelylyel, közepén

rendszerint enyész, hasitekszertí hosszcsikkal.

Kis alak. A fejmell j(')l fejlett, fejeresze felemelked, elkerekitett, kávásán elválasztott, a mellrész

kevéssé kiszélesed ; az egész szép sötét gesztenyebarna, sürün és könnyen kivehet módon pontozva.

A mellvért vörösbarna. A rágok liarnavörösek, igen vaskosak, szétállók ; az állkapcsok vörösbarnák, össze-

hajlók, kissé lianint lienyomásuak. A tapogatok vörösessárgák, szárizük a végizuel valamivel rövidebb.

A lábak sárgák, vagy vörösessárgák egyszeren szrösök. A végtest szahályosan kordéd, barnássárga vagy

sárgásbarna, az elötestbez képest azonban mindég feltnen világos, közép terében ueha enyész hasiték-

szer csíkkal, mely euyészeu fehéres pontokkal szegelyzett; néha egészen hiányzik is. Az oldalszegély, külö-

nösen a sötétebb peldanyoknfil eltn, szeles, a hasfelé elesén, a hátfele hullámosan hatiirolt, a fonók felett

megszakított, a végtest elején keskenyen és homályosan összeér.

A has néha egyszínén barna, néha párhuzamos világos csíkok maradványaira emlékeztet pon-

tokat visel.

A szemek a homlok szelétl kissé hátratoltak : az alsó sor a homlok szelétl távolabbra esik nnnt

középszemei a hátsó sor közé2íszenieítl. A hátsó sor középszemei az oldalszemektl akkora távolságra

vainiak, a mekkora a távolságuk egymás között.

A zár lirös, tarisznyaszer, a legzrest ketreszre osztó, hatul elmetszett. Azon a helyen, a hol a

légzörést metszi ket kerek, pontszer bemélyedéssel.

Mertekek: V Törzs (rágó nelkul) '|. '";,„ eliiiól

fejmell 1 -S 11

I lábpár ü'ij i)
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é valamivel karcsúbb : fejmelle nem feltüuöen fejlett, színezete a nstényével azonos, reiulszerint

valamivel sötétebb. A végtest élesebb rajzú, oldalszegélye néha kissé rózsaszínes. A tapogató mellékpikkelye

árformára csúcsos és a gyjtn túl ér. A gyújtö almaalaku, kicsiny, enibolusa tompavég, mindjárt a

gyjttl kezdve csavarodó.

Mértékek : d" Törzs (rágó nélkül) o-S "'^;„ i bböl

fejmell 1"8 »

I lábpár ö »

Megfigyeléseim szerint ez a Paehygnathák leggyakoribb faja ; füves helyeken, kövek alatt majdnem

mindenütt kapható s úgy látszik, hogy három nemzedéke van : egy áttelel, mely tavaszszal párzik es vándorol.

egy nyári, melytl az ismét áttelel származik. Telire mindenfele rejtekhelyeken kapható : díszkertekben, a

melyekben fenyvek állanak, gyakran a földrehullott tobozok pikkelyei alatt nagy számmal kaphatni tél

derekán is.

Párzását és szaporítását nem ismerem. Tavaszkor, mihelyt melegebb szellk járnak, a fonalröpítéshez

lát s néha kerti karókon 4— (1 is egyszere teszi kísérleteit.

Találtam eddig : erdélyi részekben : Kolozsvárt (Múzeum kert), Torda (hasadék), Szász-A^esszös

(Bedöházi kert). Csíki havasok (Balánbánya), Mez-Záhou és Nagy-Szebenben; magyar részekben: Doroszlón

(Mosztonga mellék, tavaszkor százával léghajózva), Pancsován, Lykanka (Liptó, váralja), Körmöczbányán,

Balaton-Füreden, Buda vidéke (Muz. gy. Pável János), Ungvár (IMuz. gy. Vidra Férd.), Komjáti (Abauj,

I)r. Horváth Géza), Kassa (1874. jan. 5-én. Dr. Horváth Géza).

GEN. ± NEM. EPISINUS. WaLC'K.

(cTT.'íTfV^^L; ^ kártev, vagy inkább í7í!/íOHftí ^ fsoukitni, rabuhii, £,T.'<Tíi/f03 ^ valami után It-selkedö ; lehet vonatkozással az

életmódra, de a végtest alakjára is.)

&//». 1N09. Wale'kenaer \n Latreille «Geui Crnst et lus.» IV, p. 371.

Vide : Thoeell «Ou Eiirop Spid.» p. 79.

Az oldalszemek szétállók ; az alsó sor kozépszemei s az oldalszemek közötti távolság meglialadja

a középszemek közötti távolságot. A liibak vékonyak ; az 1 -s es negyedik pár hosszú ; hosszai'ányuk

1, 4, 2, 3. A végtest nyújtott alakú, hátul kiszélesed, a vége tompa csúcsba metszett. E nemnek

eddig csak egy faja ismeretes, mely néha barangolva, néha egyes szálakon igen sajátságos módon nyújtóz-

kodva, néha moha és száraz levelek alatt tartózkodva lelhet s nem gyakori.

SPEC. 1. FAJ. EPISINUS TEUNCATUS. Walck. CSüNKA LESÜPÓK. abgestdtzne cauerspinne.

(truneatus ^csonkított ; a véíítest látszólagos csoukaságára czéloz.)

Síjii. ls(l!l. Ejiiíiinn^ Irímculiin Walckenaer iu Latreille «Geu. Crust. et lus.» IV, p. 371.

Vide : Thorell «Reinarks» p. 9(j.

? Elöteste vörösbarna, végteste szürkés; az els lábpár czomli, térd és száríze vörösbarna, a

negyedik lábpárnak térde és szára is ilyszinü ; valamennyi lábnak a vegize a szárhoz képest hirtelenül

vékonyodó, világos-vörösessárga.

Nyúlánk alak, rövid el- es nyújtott, közel hosszötszög végtesttel. A fejmell laposan domború.

fejerésze kicsiny, határozatlanul elválasztott, a mellrésznél kissé alacsonyabb; a mellrész a csekély, de

terjedelmes hátgödör táj;ui dagadozó. A mellvert sötét vörösbarna, gy'éren szrös, tinomau, reczéseu ráuczolt.
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A rágok gyengék összeállók, függleges állás mellett vdrösessár.iíák. Az állkapcsok vönisessárgák. keskenyek,

összehajlók ; az alajk széles, rövid, elöl elkerekitett, a mellverttöl csak egy ráncz által elválasztott, vöröses-

sárga. A tapogatók sárgásak ; végizük a szárnál sokkal hosszabb elegyesen és sürün szrös tüskés ; a szár

iz a térdnél csak kevéssel hosszab. Az els és negyedik lábpár hosszú, czorabja, térde és szára kissé kierö-

södve, sürü, apró szemölcsszer ripacsokkal borított, melyekljöl kurta szíirok indulnak. Az els lábpárnak

czombja, térde és szára sötét vörösbarna, a másodiknak térde és szára halvány vöröses, a harmadik egészen

sái'gás, a negj'ediknek czombvcge keskenyen, térde és szára egészen sötét Víirösbarna a többi iz mind

világos vörösessárga.

A végtest nyújtott ; eleje el- es közepén kissé kimetszett, oldalai hátrafelé egyenletesen szélesedök s

elejétl számítva a hosszúság második harmadrésze végen ket csücsökbe átmenk, mely ponton a vegtest a

legszélesebb. A ket csücskön tül a vegtest a fonók fele meredeken lecsapott, tompa szög, csúcsát a

fonók kéjiezik. A csücskök hátsó ele kissé bebarnitott, a vegtest többi része sajátságosan szürkéssárgás

(világos chamois szín). A has valamivel sötétebb, három, enyész, világosabli hosszcsikkal, melyeknek közép-

sje a zártól indul s a vörösliarna fonc'ikig tart : a ket oldalcsik meg a, fon(}k mellett is eltart.

A szemek egy tömegben es meglehetcisen kiemelkedve helyezkednek a fej bulijára ; mind a két sor,

felülrl tekintve, kihajló. Az alsó sor a homlok szelétl meglehets távolságra esik s a közte és a rágok

töve közötti ter kissé csatornás. A szemcsoport többi viszonya a nem jellemzésében eladatott.

A zár egy hátrafele nyitott koldökszcrii l)emelyedés, melynek alapjiin, helyesebben fenekén, a két

tojócs nyilik.

Mertekek : ? Törzs l-.j—5 '",„, ebbl

fejmcll 1
'8

I)

1 labpar ,>

IV » 7-5 II

III ..
4-.")

(f sötétebb, karcsú ; egyenközü. hat\d tompa csucslia végzd végtesttel, melynek csücskei letör-

püléik ; fejmelle a nstényéhez képest kissé fejlettebb : fejeresze igen kicsiny. A tapogatók hosszú nyelén,

melynek czombize a leghosszabb, ti'vdize igen rövid, szárize még ennél is rövidéi)!) s csészeszerü.

A nemzszerv aránytalanul vastagon, bunkószertíeu kidagadva, sötét vörösbarna; pikkelye oldalt-befele

fordított, kanálalakú ; belszervezete hasonlít egy dióliel negyedéhez; alul egy haránt és csavaros csatornával,

vegefele egy nehezen kivehet, kurta, karcsú, fekete embolussal.

Mertekek : rT Törzs %-h «„, eliiiol

fejuK 11 1-S «

I lábjiar
(
példányi írnon hiányzik) .... ?

IV I. 8-4 11

E nem epén gyakori pok nyuri alak, augusztusban ivarrerett; ehíttem abban a gyanúban all,

hogy kerekhálót sz, tehát az Orbitelariák köze tartozik. Ogradena mellett (Dunaszoros) a Csukár maré

.sziklatöven egy ifjalib nstényt egy kis kerekháló vezérfonalán kaptam sajátságos nyújtózkodása közlien.

mely abból áll, hogy a ket els lábpárt elre, a ket hátsó lábpárt egészen egyenesen kinyújtva és szorosan

egymáshoz illesztve a fonalra lapul ; minthogy azonban e helyen sok apró Orbitelaria is szve hálóját s nem
rendelkeztem annyi idvel, hogy pontos megfigyelést tehessek, beérem a kifejezett gyanúval, annyival is

inkább, mert más helyeken ismét lényegesen más körülmények kozott leltem ez állatot, u. m. moha között

barangolva.

Ismerem magyar részekbl: Pozsonyból (Dunaligetek, fák tövén), Aimtinból (Galagonyás erd),

Ogi-adena (Csukar máre szikla töve), Tokaj (Kopasz szl öve, mohában), S.-A.-Ujhely (.Magos alja, mohában),

Buda vidéke (Farkas völgy, Muz. gy. Pavel).
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(ÍKN-. 3. NEM. LINYPHIA. (Latekiile).

(/!'/n'/ = ícii, i'j(paiVC0 = .^zui ; a szövetre vonatkuzik).

iS'///í. INOi-, Latrkille «Dict. Nouv. (VHist. Nat.» XXtV. ji. i:^4'

Vide : Thorell «On Eiinip. Spiil.u p. SÍ.

A szemek inkább egy mint három csoportban állók ; a közéíjsö négy szem egy elre szkül trapéz-

ben elhelyezett ; az alsó sor a homlok szeléhez nem áll közelebbre mint állnak e sor középszemeí és a hátsó

sor középszemei egymáslioz. Az oldalszemek közötti tér kisebb annál, a mely az alsó es hátsó sor közepszemei

között létezik. A fejmell mórlosau dnniboni, a fejrész (kivételesen, kpszerüen kimagasló) rendesen módosan
kiemelked. A lábak karcsuk, meglehetsen hosszuk, sertetüskékkel gyéren fegyverzettek. Az állkapcsok

egyenköztten kinyújtottak, vagy az alajk felett könnyeden ílsszehajlók.

E nembe tartoznak a tulajd(.)nkepeni vitorlahaló-szovök (I. köt. 11. t. ")1); kivételesen némely

barlanglian lakó alakok, melyek szálakat vonva, hurkokat köitnek s egyelre csak ideiglenesen maradnak a

nemben. Valamennyi alak gyors mozgású : némely fajai nemi társulást mutatnak, a niennyiljen egy és

ugyanazon fajnak sok egyéne egyazcm helyiseglien es tszomszédságban sziivi vitorlás hálóját.

SPEC. j. FA.i. LINYPHIA :\I()XT.\NA. (Cr,.). HKíiYI YIT()I;LAP('»K. bekg-segelspinne.

(montaua = heyyeii lakn ; a taituzkmlásiól igy. elé}í helyteleniil).

Síj». 17.57. Anniciis inontaniis Clerck «Arán. S\ief.» ]). 64.

Viele : Thorell «Reniarks» p. 44.

? Barna ; a vegtest felülete sötétebben mintegy felhzött, elején es oldalt egy szeles, világos,

hátrafelé elmosódó szegelylyel. A lál)ak világos vörösessárgák, barna gyiírüzettel.

A fejraell mellresze a fejrészhez képest nem feltnen szélesed, módosan domború, vorosliarna.

A fejrész kissé kiemelked, k.ivásan elválasztott. A mellvert szivalakú, sötét vörösbaí-na, gyéren szrös. A rágok

vörösbarnák, vegök fele kissé szetállók és az állkapcsokra hajlók. Az állkapcsok vörösbarnák, meglehet-

sen szélesek, nem egymásfelé hajlók, szeleik felé valamivel világosabbak: az alajk rövid, meglehetsen széles.

A tapogató végíze oly hosszú mint czombize, a szár ize ennél sokkal rövidebb ; a végíz szrösség

mellett sok, hosszú sertetüskével fegyverzett. A rágóköröin ers. hajlott, sótetvörösbarna, hegyén kissé

világosodó
; becsapórése fogakkal fegyverzett, ezek között a fels három fog a töl)binel nagyolili. A lábak

vörösessárgák, sürü barnás gyürfizettel ; nyulánkság mellett meglehetsen ersek. A gyrüzet nem a csuk-

lókra, hanem az izek közepere van elosztva. A czombok felül 2—3 tüskevei ; a szár es lábvegízek több

(5—7) tüskével fegyverzettek. A vegtest a fonók felé csúcsosodó-tojásdad , felül liarna, sötetel)b színnel

mintegy felhzve, es elején oldalt ket szeles, fehéres fohtal, mely ell niMJdnem öszzeér, hatrafele csak ket

harmadáig er a háttestnek, hol elmosódik : szele a hátfelé éles, a has fele elmosódó. A has feketebarna, két-

oldalt világosabb, határozatlan, fehéres színnel határolt, mely szín felhzetesen az oldalaklia is nyomul.

A szemcsoport a fej búbján áll, alatta a homlok a rágok fele menedékesen lecsapott s szélesebb

a ternel, mely az alsó sor kózepszemeit a fels sor közepszemeitl elválasztja. A két sor középszemei elrefelé

szkül trapézbe elhelyezve s a hátsó szemek nagyolibak. Az oldalszemek érintkeznek : a liatsc) oldalszemek

a hátsó középsktl annyira, a mennyire e közejjsk egymástol állanak. Felülrl tekintve az alsó sor

könnyeden kihajló, a hátsó könnyeden behajló.

A zár kéményszerüen kiemelked, gégeszerüen hornyolt cs, felülrl tekintve a \A tojócsönyilás s

az elválasztó lemez világosan látható, ugy a tojócsövek liels luuiiyoltsága is kivehet.

Mertekek : i Törzs t) "'/„, el)bl

fejmel] :.}.,S »

1 lalipár 11 11
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Hosszaráiiva a hiliaknak 1, -2, 4, 3.

f sokkal karfsul))) fejmelle fejlettel)!); színezetre a nsténynek megfeleli). (Nemzöresze szerkezetét

lásd: I. kt. 1. táV)la. 10: jiárzó állását ugyanott III. tábla, <).").).

Mertekek :
í" Törzs S »';„, ebbl

fejniell 4 »

1 labpar . .
• Ki «

A kertek kerítésein, zugokban, rekeszekben, továbbá ligeteklim a iuzfak odúiban, gyökerei kzött

közönséges alak, melynek tavaszi es szi nemzedéke van, s mely Sveeziában (Clekck es Westrin« szerint)

inkái )b bokros helyeken tartózkodik.

Hálójának vitorlarészet a helyiséghez kejiest igen nagyra szövi; a hurok rész is épen ngy a magasba

mint a melységbe messze terjed. Mozgása hirtelen, gyors, gyakran megszakadozott. Veszély perczében vagy

ágra vagy zugba menekül. Az 187i*. ev telén Kolozsvárt átteleleset észleltem. Az rittelel) ivarerett példányok

egy fáska.mra zugailian uie.L;vonulva egeszén szabadon, de mereven függtek néhány szálon s érintés iránt érzé-

ketlenek maradtak. A szoba melegeben 1 óra- alatt visszanyertek természetes élénkségüket ; ismét a fáskam-

rába teve zugot kerestek, megvonultak s csakhamar visszaestek a lethargicus állapotba. Az els tavaszi

napok csakhamar életre és szaporításra ébresztették.

Ismerem, enhdyi reszekbíil : Ivdozsvárríd (nnizeumkert), Nagy-Czégrl, Grgeny Szt Imrérl,

Nagy Szebenböl, (Hill es Bergleiter gyujtmeny), Szász Vesszösrl es D.-Szt.-Mártonbul ; magyar részekbl:

Apatin (Dunaliget füzei), Doroszló (kerítések), Zimony (teherhajók belseje), Pancsova (wojlovitzi erd),

Orsova (Cserna folyam füzesei), Ungvár környéke (Muz. gy. Vidra Férd.).

SPEC. -2. FA.T. LIXYPHIA BT'CCULENTA. (Cl.) POFAS V. rackige s.

(l)ucea^iuifa ; Imcíiilt'Litu.'i = felfntt-iiot'iijú ; a tcjmell lejeié széle vouatliiiziJv.l

iS'í/íí. 17.Í7. Aiimriis hiuriiliiifiis Clerck «Arán. Sueo.» p. 6.'i.

Viile : Thorell «Eeniarks» p. 53.

? Világos ; a vegtest felülete barnán, erezetesen, mintegy reczezett ; barom szakadozott, határozatlan,

sotet hosszcsikkal, melyek kozzul a, középs a leghatározottabb es mindég megvan, a. ket oldalas néha hiányzik

es többnyire inkább foltsor mint csík. Az eltest es a láliak barnássárgiik, az ellibi sotet'kozeji- es szegély-

vonallal.

A fejmell módosan fejlett, fejeresze alig kiemelkedi, kávásán elválasztott. .\ hatS(') sor közepszemeitl

kezdve a hátgodron keresztül egy szembekot, sötét csík, mely a fej lieigtatása helyen kissé tágított ; a.

mellrész szintén sötéten szegélj^zett, e szegély a fejrészre nem megyén át es befelé kissé elmosódó ; a jól

benyomott hátgödörbl, a lábak fele, igen határozottan kivehet sugaras barázd;ik indulnak. A mellvert

vörösessárga, gyéren szrös.

A rágok meglehetsen erisek, vörösessárgák, az állkapcsokra hajlok, az utcibbiak vörösessárgák,

szeleiken kissé kivilagosodídí ; Mügéikkel nem hajlanak össze. Az alajk rövid, szeles, elkerekitett. A tapogatók

sárgásak ; szanzük rövidebb a vegiznel, s az utóbbi srn szi'os, kevés sertetüskével, s ez utóbbiak

inkább alapja körül csoportosultak. A lábak sárgások, az izek vegein alig észreveheten bebarmtottak

(ritkán gyrsek) ; az els lábpár czombja felül 3 •.• formán álló sertetüskével. A. végtest csücsosan tojásdad,

ell meglehetsen magas ; földje szennyes fehér, liarnával íinoman reczezett, közepén és elejétl kezdve egy

íinom, mintegy metszett, barna középcsik, mely neh;iny rövid keresztvouást is mutat ; de csak foltokra

szakadozottan es elmosódva eri a szemölcsöket ; kétoldalt tle és vele párhuzamosan két sötétes, határo-

zatlan, foltokból alakuló csík, mely szinten a fonókig ér, néha pedig hiányzik. A has fehéren es barnán

márványozott.

HF.RMAN iiTTO: MAGVARORSZÁr, VÓK-FArSÁJA III OTTO HERMÁN: rN",ARNS SriSNEN-1 AL NA. Ili |5
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A középszemek hossznégyszeííbe állítottak ; a hátsó sor, felülrl tekintve, egyenes ; az alsó sor

középszemei távolal)bra állanak a homlok szélétl, mint a hátsó sor középszemeitöl ; az oldalszemek érint-

keznek, s a hátsó sor középszemeitöl oly távolságra esnek, a mekkora a távolság a mondott középszemek

között. A zár liarna, lelapított, köldökszerü és ripacsos ; különös kitüntet tulajdona nincsen.

Mértékek : ? Törzs 6 '"/„, el)ltöl

fejmell !í-(j »

I lábpár S i>

IV » «

Hosszárnya a lábaknak, 4, 1, 2, 3.

d" karcsú, kiszélesedett fejmellel ; a vegtest kicsiny, középesikja igen határozott, szélesed és két-

oldalt mintegy fogacsolt.

A tapogató, hossziinyehí, czombíze a leghosszabb, térdíze a szárízzel egyenl ; az egész sárgás

;

pikkelye oldalt, befele fordított, alapján kanálalakú, vége nyelvszerüen keskenyed ; az egész vöröses

sárga, ers szrözettél liorított ; a nemz szerv vörösbarna, nagyon szövevényes ; a pikkely nyújtott végébe

hefekvö része kaczor alakú, kettrís-kampós hegygyei, alatta az egycsavarodású, tányér alakú gyjt, s ez

eltt és hozzá csatolva egy ekevas alakú szeles lemez, melyen, a fels végén három vékony, alsó vegén egy

széles, hosszú, csavaros és kampi'isan végzdii nyujtvány látható.

Mertekek: -f Torzs 4-:j '"/„, ebbl

fejmell 2-4 »

I lábpár S-2 "

IV » 10 »

Áttelel, az elöbliinel valamivel ritkább faj, mely a nagy füvet es oly helyeket kedvel, a hol az

szilárd tárgyak körül terem (sírkíivek stb. mellett). Ismerem: Doroszlói'ól (sírkert), Kassa vidékén

Dr. Horváth Géza barátom gyüjté 1874 jan. 5-kén Pachygnátakkal együtt (lásd Pachygnatha Clerkii és

De Geerii) ivarérett állapotban s még az által is kitntetve, hogy a színezet általában sötétebb, a lábak

gyrsek voltak. Erdélyi részekbl ismerem : Kolozsvárról (Múzeumkert) es Nagy-Szebenbl.

SPEC. .3. FAJ. LINYPHIA MARGINATA. C. K. SZEGÉLYES V. gerandete s.

(marjjo ^ szejíély ; itt a mollrész világos szegélyére czéloz.)

Síjn. 1S34 Liiii/jiliiii inar//iuiif(t C. Koch in Herrich Sdiáffer «Deutscbl. Ids.» 127, 51. 52.

Viile : Thorell «Remarks» paíí- 51.

? Fekete-sárga tarka végtest : az eltest vörösbarna széles fehér szegélylyel : sárgás-zöldes, karcsú,

hosszú lábakkal. A fejmell módosan kiszélesed, módosan dombom mellrészszel, mely kétoldalt fehéres,

széles, bels szélén kissé csipkés szegélylyel ékesített ; a szegély a nyelecske felett szélesi'e megszakított, a

fejre sem megyén át. A fejrész igen élesen elválasztott, kiemelked, de nem búbosán felvetett, elöl laposan

elkerekített. A mellvert aránylag széles, fekete, gyéren szrös. A rágok vörösbarnák, tövüknél módosan kida-

gadok, végökkel az állkapcsokra behajlók ; csipkörmük barnásvörös, ers és hegyes. Az állkapcsok feketék,

aránylag ersek, kávások (kidomborodók) s a széles, elkerekített alajk felett összehajlók. A tapogatók karcsúk,

zöldessárgák; végízük bebarnított, alapján gyürzetesen eh'endezett, fekete sertetüskékkel fegyverzett.

A száríz rövidebb a vegíznél, ez közel egyenl e czombízzel; az utóbbi fegyvertelen. A lábak zöldes-

sárgák
; a czombok fegyvertelenek, a többi íz gyéren szrös és igen gyéren álló sertetüskékkel. A végtest

tojásdad, elrefelé kissé szkül, oldalról tekintve felkören íves, fekete alapszínnel ; fehllrl tekintve egy

keskenyes, fekete középtércse oldalt szélesen, fehéren szegélyeztetik s e szegély a. hát közepe táján keskeny
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kiágazásükkal összeér, az oldalaklia jiedin "i
— 'i liarántesíkot és elöl egy rövid hdsszesikot lioesát. A has

fekete, ( ) szeren de szakadozottan fehéren szegélyzett ; e szegély a légzöres külsarkaiból indulva, a

fonókig tart.

Az alsó szemsor kétszer távolal)lira esik a homlok szelétl, mint a mennyi a távolság a ket sor

középszemei között. A középszemek elre szükül/i trapézben, a hátsók szemhetumdeg nagyobbak és világosak,

az alsók kicsinyek és feketék. Az oldalszemek kiizos kiemelkedésen, de nem érintkeznek, a hátsó közép-

szemektl kevéssel nagyobb távolságra mint az utóbbiak egymás között. A liomlokresz nem csatornás.

A zár egy széles, domború, hátrafelé ívesen kimetszett köldokb)] áll, sötét vörösbarna ; a kimetszés

egyszersmind széle ahosszkördcd nydasnak. mely a fonok fele nez. belsejében ket felre van osztva s az osztó

lemez töven egy igen kis, elkerekitett nyujtváuyt visel, mely valamivel világosai))).

Mertekek : V Torzs 7-5—S '«;„, ebbl

fejmell M »

I labpar i4-S i.

Hosszaráuy 1. 2, 4, 3. (a 2. és 4. Iái) közötti különbség igen csekély).

'?, kisel)b, karcsú: végteste hengerded. Fejmelle meglehetsen szélesre fejlett, elénk vörösbarna,

rozsdavörös szegélylyel : mellresze lelapitott : fejrésze élesen elválasztott, kissé felvetett; a homlok magas,

annyira, hogy a hátsó és alsó sor középszemei közötti távolság legalább háromszor fordul meg benne.

A vegtest színezete nstényének megfelel, de mindig halaványabb és kevesbbé fejlett; a fehér oldalszegelyek

ritkán folynak össze a hát közepén, a has ( ) szer dísze vagy igen enyész, vagy épen hiányzik.

A láliak vörösessárgák ; az állkapcsok es a rágok a nstényének megfelelk, sötétebbek. A tapogató

karcsú nyelén, mely zöldes vagy vöröses sárga ; a száriz fejlett, vastag, rövid es a térddel közel egyenl

hosszaságu : a szárízen, felül, egy felálló szörüstök. A pikkely kanálalaku, barna, szrös, oldalt és befelé

fordított ; a uemzöszerv sötét vörösbarna, gyjtje páruaszerüen dagadó es szegletes, embolusa kicsiny,

szaruszerüen áttetsz szeunyesfehér, egy rövidebb éles, és egy hosszablj, kissé kampós véggél.

Mertekek :
•" Torzs 4-5 '";,„ eblii

IVjmell 2'5 II

I lábli;'ir ÍM II

Nyári alak. mely különösen a bokros helyeket es sövényeket kedveli, hol typikus vitorlás hálóját

szövi. Deli Magyarország teriileten különösen gyakori, határozottan az aljakat tartja. Párzása a L. monta-

náeval azonos, a mint errl gyakori nu^gtigyeléseim meggyztek. Párzása Ürsova körül juu. hó elejére esik.

Ismerem, erdélyi részekbl : Kolozsvárról, Parajdról, ]\Iez-Záhról, Nagy-Czégrol, Nagy-Szebeubl

(Sill es Bergleiterfele gyjtemények); magyar részekbl; I)oroszlóról, Pancsováról, Ürsováról, Ogradeuáról

(a Csvikár maré szikla alján júniusban különösen gyakori), Báziásról, Tokajri'il, Tarczaln'il, Alsó-Hámor

(Borsod).

spEC. í. FA.T. T. LINYPHIA EMPHANA (Walk.). CZÍMFHÍES V. geschildete s

{sucij.ryíü ^= íi'Iiiiutiitiii ; itt allíaluiasiiit a vé;^tfí>t s/.euil>ftíiuö laj/.i'ira c-/.éloz.)

^'ide: Tudkei.l «Keiiiarks« p. i7.

Menge «Preuss. öpiuueu» I, p. 110. su).i. L. scaiant'era

? Fehér; világos vörösessárga, rajznélküli elötesttel: a vegtest vegén ^-szer barna rajz ; lábai

zöldessárgák, karcsuk. A L. phrygiana C. Koch fajrokona. Az eltest módosan fejlett, fejerésze a mell-

részbl lankásan kiemelked, elöl igen laposan íves ; a mellvért egyszniüen vörösbarna. A rágok tövük-

nél kissé terdszeren kidagadi'ik. igen csekély mertekben az állkapcsokra csajiottak ; világos vörösessárgák;

csipökörmük vörösbarna. Az állkapcsok egyenkozek, vegeiken elmetszettek, világos szeunv'essárgák, az

8'
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alajk törpe, széles, elkerekitett. vörösbamás. A ta[)ugató /öklessárga ; bebarnitutt vegíze, szár- és czomb-

ize knzel egj^enlö liosszuságu ; a ket utóbbi fegyvertelen ; az elbbi, különösen tövén, gytirüzetesen

elrendezett, hosszú, baina sertetüskékkel fegyverzett. A lábak zöldessárgák, czonil)jaik alsó félkön fegyver-

telenek, a többi iz gyéren és elálló sertetüskével fegyverzett. A végtest csiicsosan-hossztojásdad fehér vagy

sárgásfehér, hátán a fentebb jelölt barna rajzzal. A fehérség ágszerüen lenyomúl az oldalakba is ; a fonók

k(')rül az oldalak söteteljbek s a fehér szín ágai kirivóbbak. A has barnássárga, fehér szemesekkel ; a fonók

eltt tö))bnyire egy fehér folt(_)eskáva.l.

A hátsó sor uldalszemei e sor középsitl távolabbra állanak mint e középsk egymástól. Az alsó

sor a homlok szelétl legalább kétannyi távolságra, mint amennyi a távolság az alsó es hátsó sor

szemei között.

A zár egy széles, hátrafele Ívesen kimetszett s e kimetszésen ripacsos köldök, mely közbül világos

barnássárga, Icétoldalt vörösbarna.

]\Iertekek : ? Törzs (i-8 '%, elilil

fejmell í2'4 »

I lábpár 12 »

Hosszaránya ;i Iái iáknak 1, 2, 3, 4.

cf Igen karcsú ; végteste hengeres, fehér rajzai elmosódottak ; a végén rendesen a nöstéu_y háttestét

ékít barna rajzzal vagy töredékeivel. A rágok elfelén, tövüknél egy kis dudorodás és hosszúságuk

második felén (tehát a csipökörömhöz közelebb) egy rövid, ers, éles tövis. A tapogató nyele zöldessárga,

karcsú, nemzszerve sötét vörösbarna. A száríz hosszabb a térdíznel. A tapogatci pikkelye makk-alaku

befelé oldalt fordított; szerkezetébl felülrl tekintve, oldalt-kifele egy keskeny, sa.rlószeríien hajlott, hosszú

lemez áll ki.

A vegtest hasfelen a legzres körm'ezete tetemesen kidagadó.

]\rertekek :
-^ Törzs 5 "'/„,, el)bül

fejmell -2 »

I lábpár 14 II

E faj nyár derekán ivarerett, és íiatalos erdíikben, liokios helyeken, ledöntött fák ágai kozott

rendesen nagv társaságban szövi ar;inylag kis, de typikus vitorlahálóját. Szaporítását nem ismerem.

Eddig csak Alsó-Hámor es Diósgyr körül találtam, hol meglehetsen gyakori, jelesen a diósgyri

melegforrások táján, es az Alsó-Hámorhoz tartoz(i Feketesár, Disznóspatak, .Jávorkút nev magaslatain.

spuc. .^. FAJ. T. LINVI'IIIA l'nl:Y(lI.\NA. C. K. HÍMZETT V. gestickte s.

iPlirvnius ^^ liliivtíiai, ó-kiiii iié]i, mely liimzéseiiül volt iievezetfs ; itt a végtest díszére vonatkozik.)

Si/ii. íS'Mi. Liiu/jiJiiii jihri/r/iiiiui C. KocH «Die Araclniideu» III. \i. 83.

Viile : Thurkli. «líeiuíuks» pas iS.

¥ Világos ; a Vegtest zöldes-fehcr, a hatfélén Végig, a fonókig terjedve, egy lancz- vagy inkább

babérszerüeu összetett, sötét szalag. A lábak sárgabarnák, a térdek táján kissé füstösödök.

A fejmell meHrrszc a fejrészhez képest nem föltüncien szélesedett, sárgásbarna, egy sötétbe foglalt,

világosodó középcsikkal, mely a szemcsoportból indulva a hátgödörbe enyészik. A fejrész jól elválasztott,

kissé emelkedett. A mellvért egyszínén vörösbarnás, szívalakú, gyéren szrös. A rágok sárgabarnások,

a csípköröm beigtatása táján füstösek, végok felé alig szétállók. Az állkapcsok sárgabarnsok. A tapogató

végíze hosszalili a c/.omluznel : szrös, sok hosszú sertetiiskevel.

A lábak cziimbjai ueh;iny api'ó. fekete ponttal.
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A vegtest egeszlieii tujasdad, de csiu-sliu végzd, meglehetsen hátas ; felül zöldesiVlier, mintegy

szemcsés, közepén egy lánczszerüen összetett kcizepesikkal : a has vilag( is, közhül egy ef^yszeríí, hosszában

futó szalaggal.

A szemcsoport a fej Imlijaii all : (ddalszeiiiei közös, nagy ihídm-ddason állanak. A ket sor közep-

szemei egy eliirefele szükidíi traprzlieii állanak, a liatsok krvessrl na,i;viililiak. nlv távolságra egvmásti'd mint

az oldalszemektl. Az alsó sor kissé kihajló, a hátsó kissé hehajló.

A zár egy feltn, -so alakú kivájást mutat : a: ket ki\ájást elosztó lemezen egy eríis. huvelykujj-

forma uyujtvány ágaskodik fölfele.

Mértekek: í T.írzs Í-S w„, eliliol

fejmell |-!l ..

1 l.ilipar S ))

^ Elttem ismeretlen. Kovii C. id. h. kisi'hlmi'k. karrsuliliuid;, a nsteiiynyel egyez szinezetiinek

mondja ; szerinte a tapogatii neiiizöszerve gesztenyebarna,, szerkezetet azonlian nem irja le.

Ismerem a Nemz. ^íuz. gyüjtemenyehii] két ? példány után, melyet Frivaldszky János Tátra-

Fureden gyjtött.

SPEC. (i. FA.I. T. LL\"Y1'I1I.\ Ti;iAXaiL.\KlS (Cl.). HÁRü:\1SZ(")(tES V, dreieck s.

(tii:(iit;iihuís .-= lii'numszÜKletü ; itt a vé^'test iiémrly rítjzár;i tulál.)

Si/)i. 17.">7. Annieiix Iriinii/nlnrifi Ci.ekck «Arán. Sueo.« \<. 71.

Vilii': Thorell «Keiiuuksi. p. 10.

? Az eltest olajsárga, közepén egy feketeharua csíkkal, mely a szemek közelében villásan két

ágra oszlik; oldalai szélesen, feketeliarnán szegélyezve; e szegély az oldalszemekig nyomul. Fehér és fekete

rajzú barna, néha iliolyaszinbe játszó végtest, a hátán végig egy csíkkal, mely egymásba tolt hririim-

szögböl állónak látszik ( >, e h;ir(Hnszogek szárvegei felváltva feketék es felierek. A lábak olajsárgák,

a száriz Vegén gyürüzetesen bebarnitva. A fejmell UKidosau fejlett, a nyelecsketl a fejcsucsig lankásan,

egyenletesen emelkedi: olajsfirga ; közepén egy liarnafekete közepcsikkal, mely a hátgödör eltt ket ágra

oszlik s meg jóval a. háts() sor középszemei mögött elenyészik, — szélein hasonló szinü szegélylyel, mely

azonban nem a legszélén fut. az oldalszemeket azonban közvetlenül megközelíti. A mellvért egyszinüen

barna. A rágok végükön karosak, kissé szétállók, egészben módosan az állkapcsokra csapottak, vörösessárgák

csípkörmük sötét vörösbarna. Az állkapcsok szélesek, egyenközüek, elmetszettek vörössárgák. A tapogatók

olajsárgák, végízök bebarnitott. sok sertetüskével fegyverzett, a fegyvertelen czomhbal egyenl hosszú-

ságú. A száriz rövidebb: rajta 2—?> és a térdizen I hosszú sertetüske. A lábak olajszinüek, néha vörösesbe-

játszók, ízeik csuklói táján kissé barnítva, ezek között a száriz vége szembetnen bebarnitott.

A czombok alul fegyvertelenek, felül, tövükhöz közel 1

—

-2 sertetüskével. A többi íz gyéren és elálló serte-

tüskékkel fegyverzett.

A végtest csúcsosan tojásdad, oldalról tekintve magasan íves. Hátfelen, közbül, a, fentebb említett

rajz, melynek fehér kcizei az oldalakban összefolynak. Az oldalak barnásak ; a has barna, elöl tágasán

( ) szer fehér foglalatban, li,-itrabb egy felálló, az oldalakba futi'i fehér folttal. A fonók a. hátfelöl többnyire

ket
( ) szer fehér vonás kiize fogva, néha ívesen bekerítve. .\ vegtest színezete leginkább a fehér szín

terjedésevei változik, de a rajz jellegzetessége kivehet.

\ közepszeincsoport egy elrefelé igen szkül trapezlie elhelyezett : hátsó szemei nagyobbak,

mindenike külön keretbe foglalt, alsó szemei kicsinyek; közös keretben: az oldalszempárok szinten közös

fekete keretben. Az összes csoport párnaszerü kiemelkedésen. Az alsó sor közepszemei a kissé kihajló

homlok szeletül több mint kétszer oly távolságra a. min» a ket sor közepszemei közötti. A liatsci síu' oMal-

szemei a középsktl alig állanak távolabbra mint a mekkora a távolság e sor kiizepsi kozott.
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A zár egv széles, li;ii-;íiitr()v:it]v(ilt kíililok. hatriitVle kissé szögösen \ ' kimetszve, e kimetszés alatt

ketts nyílással,, melynek osztója kissé dudoroilik.

Mértékek: í Torzs f. '";„, eliböl

fejuiell r-'.-j "

I lábpár 14 p>

Hosszaránya a lábaknak 1 , 2, 4, 3.

» Igen karcsú, hosszúlábú ; lábai rozsdasárgák ; végteste karcsú, hengerded, a nstény rajzát jelleg

szerint, de ehnosódva és töredékesen viseli, a fekete szinü részletek ( \) leginkálib megmaradnak és rend-

. szerint a fonók fehér ( ) szer foglalatja is. Az elötest vörösessárga, villás közép, és széles szegélycsíkkal.

A rágok hosszuk, karcsuk, végeik fele tetemesen szétállók, vörössárgák; csípökörmük vörösbarna; különben

a tapogató czombizénél rövidebbek (varietas : micrognatha Menge), vagy hosszabbak (var. mailirognatha

Menge), mely esetben egész alakjuk is nagyobb. A tapogató nyele vörösessárga, térdize igen rövid,

száríze valamivel hosszabb és vaskosabb, felül egy sarlóalakra hajtott, oldalt- ki és elrefelé álló, hosszú,

áttetsz lemezzel ; a pikkely kanálalakú, a nemzöszerv csúcsát egy vastag, csigaszerüen csavarodó embolus

képezi, mely alatt kissé oldalról tekintve egy küls végén horgas lemez látható ; e lemez szaruszerüen

átlátszó fehér, az embolus sötét barnavörös.

Mértekek

:

Kisebb " (var. micrognatha Menge) Törzs 4-'.l '«;„,

fejmell -1 »

I lábpár 1
") »

állkapocs 1

Nagyobb ^ (var. macrognatha Menge) Törzs 7-.j '"/,„

fejmell ?>"2 <>

I lábpár 'il »

állkapocs :í'(j «

E két nagyság között sok átmenet létezik : a szervezet egy és ugyanaz. szi alak, mely bokrokon él.

Ismerem, magyar részekbl: Alsó-Hámor (Borsodmegye), Csorba (Liptó) illetleg Kárpát: Rakitou

Wrch a fenyövben és Prvnyiszka ingovány: Pribilina (Liptó), Zakameniszkó és Hlina havas alja, Lykauka

(Liptó) várkörnyék; Rutka körül, Körmöczhányáról, Selmeczbányáról, Veszprémbl, Buda vidékérl (Muz.

gyjt. Pável) ; erdélyi részekbl: Szász-Vesszösrl, a Körösszorosból (Brátka körül), Kolozsvárról es

Nagv-Szebenljl.

SPEC. 7. FA.J. LINYPHIA FRÜTETüRUM. C. K. BÜKOU V. Strauch S.

(fnitex = linkiir, frutetuui = l)ukros hely ; a taitüzkoili'isi liclyWil vau véve.)

Síjii. l.s.lk Liiiii/iliia fntlrtiiniin C. KocH iu Herrich- Schiiffers «Deutschh Ins.» 1l'7, V-K i'n.

Viile : TnoHKLL «Reniarks» p. 49. (Artic. L. luirtensis).

? Sötétfekete: oldalai, sárgásfehér, fésüszerü és rikító díszszel, mely a hát fekete mezejét szegélyezi

s a fonók felett lianmt ágak által kétszer összeér ; a has szélén, ell egy-egy különálló néha, enyész vagy

megszakított sárgásfehér csík. Az elötest vörösbarna, a lábak vörösessárgák. A végtest a fonók felett magas,

a fonóktól majdnem függlegesen emelked, oldalról tekintve tehát nem egyenletesen íves. A fejmell egv'-

színüen vörösbarna, feje része módosan kiemelked ; a mellvért sötétfekete. A rágok vörösbarnák, végeik-

kel kissé szétállók : az állkajicsok szélesek, egyenközü oldalakkal és eliil elkerekítve, az alajk széles, rövid,

ívesen elmetszett: az elbbiek es az ut ól ibi vörösbarnák. A tapogatók vörösessárgák, végízük füstös, a czomb-

nál hosszabb, sok sötét sertetüskével fegyverzett. A lábak vörösessárgák. czoml)jaik fegyvertelenek, a többi

ízen, igen gyéren állva,, néhány elálló sertetüske, mely könnyen letoi'eilezik, ugy, hogy vénebb példányok-

nál a lábak fegyvertelenek. A végtest, oldalról tekintve, egy elkerekitett sarkú hossznégj'szöghez hasonló
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es liátvomila csak i^en módosan ilonilinnidu : sutrtfi'kcte : kctulda.lt es mindjárt elején ket sárgásfehér csik

indul, mely a hátfele kissé csipkés, s mel_y az oldalakba, de csak a háttest hátsó felen, sürün álló három vagy

négy csíkot liocsát, úgy hogy egy nyeles féstthöz hisonló, igen rikitó oldalrajz támad. E rajz hatuln')! tekintve

kétszer er össze, meg pedig kozvetetlenül a foni)k felett, nelui ket szcrü fehér foltocska es valamivel

magasabhan
| |

szer foglalat által. »

Az oldalakban, közel a hashoz es ott, a hol a fesszer rajz még nem kezddött, egy linóm, néha

enyész hosszcsik, mely sem a vegtest elejét, sem a rajz fesütViga.it nem eri el. A has tiszta fekete.

A középszemek csoportja hossznegyszögben áll, olyszerüen, hogy az alsó és hátsó sor kozepszemei

közötti távolság sokkal nagyobb annál, a mely a hátsókat egymáskozott elválasztja. Ennélfogva az alsó szem-

sor alig másfélszer áll távolabbra a homlok szélétl, mint a mennyi a, tfi vols;ig a ket sor kozepszemei között
;

és épen ez okon a hátsó sor egyenes, az alsó sor kihajli'i.

A zár egy vörösbarna k ildök, mely hatul ivesmi kimetszett ; e kimetszesbl egy fényes, füstösen

fehéres gomb áll ki es képezi voltaképeni legüiegbizli,iti')lib jegyet e faj niistenyeinek.

Mertekek: V Torzs -J'- '",'»/ i'bbol

fejnicll

lalipar '.)

IIH

4

Hosszaránya a laba.kn;ik 1, i, !•, H.

:<' Karcsú, hengt'rded vegtesttel, mely a fonók felett liatározottan felemelked ; elteste vörösbarna,

vegteste feketebarua, az oldalakban sziirkes és ell némi elmosódó fehérseggel ; lábai barnásvörösek, karcsúk.

Megkülönböztetése leginkább a. uemzöszerv berendezésen fordul meg, tehát: a tapogató aránylag rövid,

nyel, terdize kurta, szárize cseszeszerüen kivastagodott, mind kett) néhány fölfele álló sertével ; a pik-

kely kauálakikú, kissé nyújtott vég, sötét vörösbarna szrös; a benne elhelyezked nemzöszerv igen szöve-

vényes. Oldalról (kivülrl ) tekintve, három, saidó alakra összehajló hosszú lemez tnik ki, melybl kett a t
fell indul, a harmadik a, szélrl kanyarodik, ez utóbliin egy serteszerü igen hosszú embolus áll mely elbb

be és lefelé azután isniet elrefele kanyarodik s alulrcU látható legjobban, körülbelül ily liajlással : (\j, e

serteszerü emliolus szaruszín, a töblii rész sötét feketelnirna.

Mertekek: -" Torzs 4 '"/„, ebbl

elötest 2'\ »

T lálipár '•• »

A mint már neve is mondja, e pók leginkál)b bokros helyeken tartózkodik; gyakori; az ország delibl»

részeiben tavaszi, éjszakra nyári alak. Hálója tyjjikus vitorlaháló. Párzását egész lefolyásában nem ismerem

s csak annyit bizonyíthatok, hogy az ivarok állása a L. montanaehoz hasonló.

Ismerem Palánkáról (Trnovácz erd, m;ijus). Illókról (a var mögötti ilomliok .luniperus liokrain,

május), Orsováról (Graczka völgy, május), Mehádia körül (május), ( )-()gradenaról (Csukár-mare szikla töve,

június), S.-A.-üjhelyrl (Magos alja, június). Alsó-Hámor (Borsod, július). Pécs vidékröl(jMuz. gy. Frivaldszky

es Pável). — Erdélyben Kolozsvár körül találtam.

SPEC. S. FA.T. LINYPHIA HOIÍTENSIS. Sund. KERTI V. o .4 r r e n s.

(liiiitns ^keif, ii;i pii lurtoüsis. kelti; m tnitózliinliiMÓI).

Sifii. l.S.'iO. Liiii/jiJiiii Iwticiisia SuNi'EVALL »Svcnsk. S|iiii.ll. líeskr. p. 21o.

Viele : TmiiiKLL «lleuiarks» p. íS.

? Sötét fekete : a vegtest oldalaiban egy rikitoan sárgásfehér széles, hátrafelé élesen kicsúcsosodó

horogforma, (^r) rajz, melynek szelei fureszesek. A vegtest, oldalr()l tekintve, íves. A lábak rozsdasárgák.

A fejiuell modos:iu frjlett sotet vorosli;irna. fejeresze lankasan kieniciked, kissé csucsosodcS ; a mell-
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vert vorösesfekete. A rag(')k a lionilók abil terdszerüen kiállók, vegük fele kissé szétállók, vörösbarnák. Az

állkapcsok vörösbarnák, egyenközüek, elöl kissé ívesen elmetszettek. A tapogatók igen karesiik, vörösessárgák,

vegizük füstös s a szárízzel együtt néhány sertetüskével fegyverzett. A lábak rozsrlasárgák, czombjaik,

felül, tövükhöz közel egy vagy két sertetüskével ; a toblii iz gyéren és elálló sertetüskékkel fegyverzett.

A vegtest csúcsosan tojásdad, sötét fekete; oldalaiban, tehát a hát felületét bekerítve, egy füreszes szél csík,

mely a végtest elején keletkezve, kissé ívesen fut a fonók irányában, jóval a fonók felett kihegyesedik és éles

horog formán visszafordulva, has eleje felé tart; e horogresz a felsnél rövidebb. A ket oldalra helyezett ily

horograjz csúcsai a fonók felett érintkeznek. A has tisztafekete.

A középszernek egy elrefele igen szkül trapézben elhelyezettek, a hátsó soréi na.gyobbak ; az alsó

sora homlok szeleti bven kétszer akkora távolságra, a mekkora a távolság a két sor középs szemei között.

A hátsó sor közepszemei egymásközött távolabbra állanak, mint állanak az oldalszemektl. A zár egy szeles,

lapos, vörösbarna köldök, hátul laposivesen kimetszve, e kimetszes alatt egy — szer nyilas, mely függle-

ges irányban kétfelé vau osztva,, az osztií lemezen alul egy parányi gomliocska látszik.

Mertekek: ? Törzs . .,
")

'",;„ Mnú
fejmell hS »

I lálipár "

Hosszaránya a lábaknak: 1. i', i. S.

d" elttem ismeretlen.

Ismerem mint tavaszi alakot Doroszlóról, mint nviiri alakot Tokaj környekeríil (rakaniazi cserjé-

sek) es Alsó-Hámorból (Borsod, puskaportorony).

SPEC. ;). FAJ. LINYPHIA CLATHRATA. Süni,. líACSÓZOTT V. ííegitterte s.

(flathratus ^= rácsozatos, fíátniiis; a véfítfst rajzaira czéloz.)

Si/n. 18;í0. Lhii/2'hia clathratd Sundevall «Sveusk. Spind. líeskr.» p. 218.

Vide : Thorell «Eemarks» p. 45.

? Barnás, kissé ibolyaszmlie játszó vegtesttel : a hasfelen töbli sárgás pont kétoldalt sorakozva.

(0 minden oldalon), a jioutok elmosódok. Az eltest barna, fejeresze kiemelked ; a mellvert ideiik vörös-

liarna. A rágok módosak, nem domborodók vörösesbaruiik ; az állkapcsok A'örösbarnák. szelesek. A tapogat(S

vörösessárga, végíze kissé füstös, a czombbal egyenl hosszúságú, töven tüskesertekkel, melyek a szárízre

is átmennek. A lábak rozsdasárgák, czombjaik felül 3 sertetüskével ; ily tüskék, gy-éren, a többi ízen is.

A vegtest, felnirl tekintve szelesen tojásdad, a fonók fele csúcsosodó, oldalnM tekintve laposan íves, ell

magasai))) ; felszínen barnás, kissé ibolyaszíiies s oldalról benyomuh), ekalakíi, homályos czikkek által tar-

kítva ; az oldalakban szennyesen világos. A has fekete, két oldalt s kissé az oldalak felé — különben a

légzörés es fonók köze elhelyezve, apró, párosan álló, feheressárga, enyész pontocskákkal. A közéjjszemek

egy elre igen szkül trapézbe elhelyezve, az alsi'i sor a, homlok széleti oly távolságra mint kö^rjis^cnmi

a hátsó snr k'ózrpsseme'üöl.

A zár egy kissé kieuielked, liarna köldök, melynek nyihísa lefele nez, tiigas, egy tátott emberi szájra

emlékeztet.

:\lertekek : ? Tiu'zs ^-S "%, ebbl

fejmell I'7 »

T lábpár ;i II

Hosszaránya a lábaknak : 4, 1 , i, 'i.

d* karcsú, a nsténynél hosszabb ; sötétbarna színezet ; vegteste hengeres, hossza közepén (oldalról

tekintve) nyergesen behajló. A fejniell hosszúra es szelesre fejlett, viirnsliarua., a fejrész búbosán csúcsosodó.
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:i liduilok yiijikaszi'riifii IkiiiiI ;i rání'ikni. melyek i.i;"en feltüin'ieii az ;illkap<-siikra, liTitra. (-sapnttak. A végtest

barua, elejeii ket elmosódó fehéres foltocskával. A laliak l)ani:i,svöi'<)sek. A tapogató aráuylag nivid nyel,

térdize rövidke, szárize csészeszerüen összetörjiitett, seriekkel ellátott; pikkelye oldalt es befele fordított,

kauálalaku, szrös, füstös; uemzö szerve sötét vcinisbaTua. hels/l oldaláról tekintve, egy széles, rugószeren

csavart lemez látható, mely kifele szer, éles esueslia vegz/nlik.

Mertekek: -f Torzs 4-i; '";„, ehhal

fejmell -•'> n

I láhpár l'd i>

1\'
.. 8 »

Ez érdekes fajt csak egy lelhelyn'il ismerem, mint kora tavaszi ahikot : találtam Zomhorlian a

temetk sirkiivein, IkiI a keresztek hinia.ljaiha, szövé szerény vitorlás hal(')jat (Április).

SPEC. 10. FAJ. LINYPHIA PUSILLA. Sund. l'ICZl V. w i n z lo e s.

(l.msiUa ^ igeu kicsiuy ; iiz aliikra voimtko/.ik.)

Si/ii. ISP.O. Liiii/j.Jiiii piisiUa SuNDEVALL «Sveiisk:t Spiml. Beskr.» ]>. ^li.

Vide : Thorell «Reiiiark.s» p. .50.

? Fekete ; a végtest egyenetlen sárga pettyekkel, a fonók felett egy ilyszin harántvouással ; fejmelle

vöriisl)arna; láha.i vörössárgák. Zömök alak szélesen tojásdad végtesttel. A fej jól kiemelked, vörösljarna,

hondokresze sötetehh; a mellvert fekete. A rágok láthati')lag az állkapcsokra, csapotta-k, az iitólihiak harna-

vorösek. A tapogatok ka-rcsiik viu'össárgák, vég- és szárizéik füst(is. sertetiiskes. A lahalí vörössárgák,

karcsuk; a czomhok, fehd, egy sertetüskevel fegyverzettek.

A vegtest, oldalról tekintve, laposan íves ; fekete. Elején ( ) szer két sárga, iolt, ezek mögött egy-

egy sárgás petty, e mögött egy sárgás píjnt, az iiti'ihlii ket jegynek párj;iiil megfelel ftiltok még az olda,lakha,n

is állanak. A fonók felett egy sárga haránt vonás látható. A has tiszta fekete.

A középszemek egy elrefele igen szükülTi trapézben elhelyzve, az als(') soréi kicsinyek, a. hátsóé

nagyobbak ; az alsó sor a homlok széléhez alig oly távolságra a mekkora a távolság k<)zépszemei és a, hátsó

sor középszemei között. A hátsó sor középszemei távolabbra esnek egymástól mint az oldalszemekt/il.

A zár egy barna, lenyomott köldök, mely harántrovátkolt es a, közepében behorpasztott. iigy, hogy

ket módosan domborodii felbíll alliuiak latszik; hatrafeli' elmetszett s ez elmetszes alatt nyilna,k resszeren

a tüjócsövek, melyeket egy közös lemez elvrdaszt ; ez alapján lapiczkás es a köldök keretébi'il kiálló.

Jlértekek : ? Törzs :^l-7 %, ebbl

fejmell I'S 1)

I hdip;ir 5-5 I)

Hosszaránya a lábaknak : 1, i, á, .!.

ff eli'lttem ismeretlen.

Mint nyári alakot, Tarczal kornyéken (Hegyalja,) eg\' mely lievágasn ut bomladozn martján találtam,

hol az üregekben állott kis vitorlahálója. Erdélyben Kolozsvfirrol es JMez-Záhról ismerem.

SPEC. II. KA.I. LINYPHIA ALTICEPS. Shno. FEJES V. iiochkíu.fige s.

(alticpps = masíis tVjü; a liiiu ffjéiu'k ni!i;_':is ki('nielki>iU''sén' czéliiz.)

Si/ii. \s:V.',. Liiiijiiliia (il/iiiiis SuNDEVALL «Sveiiskii Spiull. licskr.» í. iNMi. p. 2>'<\.

Viilf : Thoüell « lleiiiai-ks» p. •'"lü.

V Elöteste világos veresessárga, a végtest fehéres testszin, a. fehér szin szemcsésen lerakodva és

csoportosítva; a laliak karcsuk es sárgák. A fejmell uiódosa,n fejlett, fejerésze kissé kiemelked, eld es fölfele

HfRMAN OTTÓ: MAG^ARORSZÁO PÓK-fAUNÁJA Ul. ÜTTO HERMÁN: TNdARNS SPINNES-FAl'.NA. UI. 9
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kissé fsúcsosan összefutó. iMesszo a szemesoport m()j;-ött s ii, ]i:itt;öili'rit metszve egy tinóm fekete vonás.

A mellvért testszines-sárgás ; hossziicska, gyér és felálló sz/iivikkcl. A r:íg(')k nyulánkok, vegök felé konnye-

•dén kihajlók, vörösessárgák, psipökormük kissé hirtelen hiíjlásu és sötétebb. Az állkapcsok sárgák, végeikkel

a meglehetsen széles alajk fi'lett összehajlók. A tapogatók ka.n-siik, síirgák, a végiz a száriznél valamivel

hosszabli, szrös, végén bebarnitott es t(ibb feketés sertetüskével fegyverzett. A lábak élénk- kissé vöröses-

sárgák, végeiken különösen kivekonyodók ; az els láhpár czonibja, felül, egy feketés sertetüskével, a többi

czomb, felül, fegyvertelen, az els és második páron, alul, sorosan éilló szrökkel. A szárak gyéren

és elláló sertetüskékkel fegyverzettek.

A végtest csúcsosan tojásdad, ell meglehetsen magas, viliigosabli vagy sötétebb testszíues, szem-

csésen elhelyezett fehér foltokkal tarkáivá, elején néha egy gyorsan enyész, hasitékszerü középcsikkal.

A has valamivel sötétebb, kitüntetés nélküli.

Az alsó és hátsó sor szemei közötti távolság k('inilbcliil egy harmadrészét teszi annak, nu'ly az

alsó sor és a rágót között fekszik ; ez a homlokrész har;tnt kiv:ljt, ugy hogy a nigók töve epén

ugy mint a szemcsoport is, <ildalról tekintve, kiálló. A két sor középszeme hosszúkás, elrefelé szíikiiléi

trapézben elhelyezett; a hátsó szemsor, felülrl tekintve, egyenes; a, hátsó sor oldalszemei ugyané sor

középsitl alig észrevehetn táv(dabbra mint a középsk egymástól; az oldalszemek érintkeznek es közös,

keskeny fekete keretbe foglaltak ; a li;ltsó sor középszemei külön-külön szintén keskeny fekete keretben ; az

alsó sor k(izéps(")i keretnelküliek s igy látszólag a legkissebbek.

A zár egy kissé kiemelked), vörösbarna chitiukeret, durva rovatkolás mellett, a két tojócsö nyilasa

latható ; ell elkerekített, hátúi egy rövid, kissé felemelt, széles-nyelvalakn nyujtvánvnyal. mely a keret

szélébl indulva a fouók felé irányúi.

Mertekek : ? Törzs i >";„, ebbl

fejmell 1
.'.) »

I lál)pár . S I)

Hosszaránya a l:ib;i,kna,k 1, 3, 4, 3.

rf kicsiny, karcsú, hosszal)!) bibu, fejlett eltesttel és sajátság-osan a.lakitott fejreszszel. A fejrész egy

kissé hirtelenül és igen magasra emelked, eloreálló knp, melynek csúcsán a xzemek állanak. A fekete,

finom középvonás, mely a hátgödröt metszi, elrefelé egeszén a h;its(') szemekig nyonnU. A szin a nstényéhez

hasonló, igen világos sárgás-testszín. A szemek sorai a kúp elkerekítéséhez képest boltozatosán hajlók, az

elrendezés eg;^'ébkéut a nstényeivel azonos. A szemek tere elre meredezéí, gyéren rilli), fekete szröket

visel. Maga n, kúp néha csúcsos és ez esetben a csiics épen a négy közepszem kf'izött meredezik felfelé.

A tapogató aránylag rövid nyel, czombíze dagadt, közel vagy oly vastag mint az I kllipár szára ; térde es

száríze egyforma, rövid; terdize vegén, felül, egy vörösbarna, hosszú, vékcmy, tompavégü nyujtvány

:

pikkelye kanálalakú, befelé fordított kissé vörösesbarna lehelletü; nemzöszerve igen szövevényes: oldalról

tekintve, közel a pikkely tövéhez egy bebarnított hegyes, széles fog (czápafoghoz hasiinb)) meredezik kifele.

Mértekek : r? T()rzs :!•.-) - 4 ";-„, ebbl

fejmell ^ »

I lábpár lO-'j— II <>

Ez érdekes alaknak eddig csak egy leihelyet ismerem : a, .Ja.ma. tó kcirnyeket a Kriván toven, kiizel

a fenyves fels szélénél, hol augusztusban kevés ivarerett peldany:it leltem a fenyvek alatt ;illi') liujabl) fíibeu

és az áfonya párnáin. Hálóját nem ismerem.

SPEC. 1-2. FA.i. LINYI'IIIA ALPINA. n. sp. HAVASI VITOÜJ.Al'oK. alpen s.

(.il]iina= havasi ; a tartózkodásról.)

Vilik tálila, LV2, ii szcmcsiiiiint, h n [,' vófítcRtf olilalról, ,• a zár hátulról, </ a f ta]ioi,'atója olilalml ti'kiiitvc.

¥ Kicsiny. Elteste vikigos barnás-siírga, hajszállinoni lVkct('s szegélylyel. L;íbai vil;igos barnás-

sárgák. A vegtest felillete feileres, szeniiyes-ba,rn;is erezettel licli:il(')Zott, közepén egy elmosód(') barnás
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csikkal, kft oldalt e.tíy-éfíy liannís mezövei, iiuly a feketés hastól e.^y feileres esik Tiltal t Iválasztatik.

A mellvért liariia.

A fejmell s/avalaku. fejensze kissé kiemelke(l<"). \i>\ kialld. A mellvért szeleseu-pajzsalaku. szoros.

Az állkapocs es rágópar liarmissárga, az alajk liarua. A tapo.L^ato liaMiass:irt;a, karesu, vegize iiem rovidelih

mint terile es szára együtt^-ve : a térd. szar es vegiz gyéren szönis, néhány sertevei. A lahak kart-suk,

hosszuk barnássárgák, egyszintíek, gyereu allo. hoszszacska sertetiiskekkel rakottak. A vegti-st tojásdad,

eléggé boltozatos, hátúi csiicsosodó.

Az alsó szemsor közejisöi kózös fekete foltlian. a h-t oldal ket-ket szeme szinten közös fekete

foltban, a hátsó sor középsi kühin-kiilön egy linóm fekete gyürülien állanak. A ket sor közepscÜ egy elrefele

tetemesen keskenyed trapézbe elhelyezettek. A hátsó szemsor majdnem egyenes, az alsó kihajló : az alsó

sor oldalszemei a középsktl igen bven szemátmernyi távolságra, az utóbbiak valamennyi szem között

a legkisebbek.

A zár, oldalról tekintve, köldökszerfíen, hátulról tekintve, karajszerüeu kiemelked("i. búbján gyanta-

szerüen áttetsz); e gyantaszerü huh ket oldalán t'gy-egy lienyomils.

Mértekek : í Törzs :; ";;„ ..bbíil

fejmell I I «

1 labp;ir 'rd »

II » 1 I)

III » :; ,

IV .. '|.-7 »

:? Alig kisebli. Elteste és lábai vörösessárgák, veg'teste a iKistfuy rajzaival, de fehérsége tisztább.

A tapogató karesu, bunkós, szárize rövidebb es vastagabb mint a terdiz, pikkelye kaniilalakú, Ijefelé

oldalt fordított; nemzszerve igen eompliealt, eh'il egy patkószeru, kiálló embolussal (lásd VII. t. l-'ji'J a bal-

tapogató kiilsi oldalar( dl. ,r . , 1 r,,.' Mertekek : cT Torzs . :\ ">'„,

fejmell \--2 «

E esiiios kis pókot a Kriván tömbön fekvi .Tama to kornyéken, a, fenyiöv felsi határán hálóztam ki

a buja fü kozul. Augusztusban ivarerett. I)i!. Kocii L.v.ios ur, ki ugy mint Tiiokell taiuir ur is e fajt felül-

vizsgálta, arról is tudi'i.sitott, hogy ugyané fajt a tiroli havasokon is i'szlelte.

SPEC. 13. FA.i. LlNYl'HIA ALACIIIS. í;l.ukw. FriídE V. i.ebh.ífte s.

(alacer, alaeiis = élénk, fniv;f, cU'Vcu ; a inaiíatart.ifiól.)

Si/ii. 18.-).'!. Liiiii/iliiii iiliii-ris Ili.ACKW.iLL «Descr. of souie uewly ilisc. spec. dl' Anin.» in Aiiu. ami 'M;>'^. nf N'at. Hi.'it.

2. XI, pas. i20.

Vide : Thorell «Eeniark.';» p.as- "''^•

? Kicsiny. Eliteste sötét sárgásbarna, feki'tes kiillivoiiiisokkal ; l.-diai egysziniíen sárgásbarnák:

végteste, hátfelen sárgabarna, eh'il egy hossza közepén kissé táguli'i fekete Mnial, iiuly a vegtest felehosszáig

er, e mögött fekete, háromszögletes foltok, melyek a fonókig érnek, — oldalt kétfell egy-egy ives szegély-

vonal ; az oldalak s a has feketék.

A zár, oldalról tekintve, egy ers, elkerekitett dudorodást mutat, melynek esuesa vörösesbarna; a

zárkeret hátulsó szelén egy apn') fekete fogaeska.

Mertek: egész állat :!— l--.-) '";„.
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cT Hasonló színezet. A tapogató szárrésze vas'.agodot.t ; a térdreszen egy hosszú, könnyedén hajlott

serte, mely a szárrészen álló kisebb, gyengébb sörtével iiárhuzamosan áll.

Nagy-Szeben kornyékérl «Linyphia terricola KofH» név alatt elsorolja Hill V. Magam nem

ismerem.

sPKc . I i. FAJ. LINYPHIA LEPEOSA. Ohl. CSINOS V. hi bsche r.

(Irjiiir V. lepos r= csinoösáK ; talán ax alak fiuomsá^áról).

Si/ii. IMiä. Liju/filiiii h-jirosii Ohlert «AracliiKil. Stuil» pafí. lii.

Vide : Thorei.l «Remarks» pag. ;!5, .50'.

? Kicsiny; liarna; a vcgtesten több '\ alakú fehéres szögcsíkkal, mely oldalt egy-egy hosszcsik által

összel'üzetik ; a hosszú lábak Víirösessárgák sötetebl) csuklókkal. Fejmelle sárgásbarna, feketés, szegélylyel a

mellrészen; fejerésze jól elválasztott, a, mellreszböl alig kicmclkcilö ; a szemek a fej búbján és jól kiállók.

A mellvért és alajk sötét vörösbarnák.

A rág(jk módosan fejlettek, függlegesen állók, l)arna-sárgák ; sarbnilakú, éles ké)rmúk vöríises. Az áll-

kapcsok vörösessárgák, szelesek, végeiken elkerekítettek, oldalaik meglehetsen piirhuzamosak. A tapogatók

szennyessárgák, vegízük sertetüskes, a czombízzel egyenl hosszúságú. A lál)ak karcsuk, hosszuk,

szennyessárgák, a csuklókban meglehetsen határozott barnás gyfirflkkel, az izek közepén ueha elmosódó

füstös gyrkkel ékesítve ; czombjaik fegyvertelenek, a szárak ellenben hosszú, sugáregyenes, csak kevéssé

el- es gyéren álló sertetüskékkel fegyverzettek.

A végtest csúcsosan tojásdad, oldaln'il tekintve ives, hátfelen S-9Aafaku fehéres szögcsíkkal,

melyek a fonók felé kisel)bedve, mind határozatlanabliak. A hatodik csík táján egy fehéres vonás nyomul le

a has felé; elöl, az oldalakban egy finom, szinten fehéres hosszcsik látható. A has barna.

A szemek, a kis alakhoz képest, nagyocskák és igen srn sorakozottak. A közepcsoport

egy elrefelé kissé szkül trapézbe tdhelyezve s az alsó szemek a háts(')kuál valamivel kisebbek; az

oldalszemek a legnagyobbak. Az alsó sor távolsága a homlok szélétl körülbelül másfélszer annyi a mennyi

e sor középszemeinek a távolsága a hátsó sor középszemeitöl. A hátsó sor közéjiszemei távolaljb állanak

egymástól mint a középszemektöl. A zár egy aránytalanul terjedelmes es magasan kúpos, ripacsos köldök,

egy sima, horgonyalakú ( j ), világos és felfekv lemezzel, melynek nyele elrefelé áll.

Mértekek : ? Törzs :^—3-S "</„, ebbl

fejmell l":i »

I lábpár 7 I)

Hosszaráuya a láliaknak 1, 4, , o.

d" csak valamivel karcsujjb, kissé fejlettebb elötesttel, egyszínén rozsdasárga hosszú lábakkal,

egyébkent a nstényéhez hasonló színezettel. A tapogatók módosan hosszú, vöröses-sárga nyelén, melynek

térd és száríze rövid ; mindkett felül egy-e,í;y kiválóid), karcsú, felálló, hosszii sertével ;
pikkelye kanál-

alakú, oldalt és l)efele fordított, szennyes sárgás, szrös; nemzszerve barnásvörös, igen szövevényes,

felülrl és kissé hátulról tekintve egy befele kanyargó, horogfonua es hegyes köröm ( C^ ) látható, mely

sárgás-vörösszín. ,,
, , , r^,.. , ,, ,*"

Mertekek : cT Torzs :! "'/„, eblnil

fejmell \-i »

I lábpiir S'.") »

E kis pók, a homályos helyiségeket kedvelve, a nyári alakok közétartozik: pinczegádorokban,

' Thoii'llnél a K.vuonymák kiizütt tcillliiliáliól áll: Leptypliautes muscicola Moiikp, holyc^sou ki'U, Imtív álljüu Li'i>lyiili. crviiti-

(•i)la, a Iliire a?, idézet többi része «p. 133. jil. 25. t. .'il.» vonatkozik is.
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kisebbszern barlangokban, tarnak szájálian es ist;il(ikban nem ritka : Ids vitorkís Iniirijat olykor isen szk
helyiségekbe alkalmazza

;
juniuKban (a delibb reszeklien) már ivarerett.

Találtam, magyar részekben : a Veterani barlang l)els(i romjai között, a Tarczalröl Tokajlia vezet

hegyi ut martjában, Alsó-Hámorban (Borsod «Holbis« fenyves, gyökerek alatt), Lucsivnán (Liptó, Szakmáry

Donát park, zugokban). Selmeczbánya ( Klingertarna. eliitli kohahiiok). I^ribilina (Lipto dZakameuiszkí»»

Pongrácz Adolf-fele major istidi')ja): Ungvár környékérl (Muz. gy. Vidra Ferdinand), Erdélyben Sill emliti

Nagy-Szebeuböl.

SPEC. 15. FAJ. LIXYPHIA ROSENHAUERI. L. K. ROSENHAUER V. kosenhauer s.

(KiisKNiiAiKit, kitiinö néiiift tui mészttlnivár tiszteletén'.)

Si/ii. lt>7L'. Liiniphia Uunciiluuicri L. Kucn oApteriilip<;. u. d. tV. •Iura»

? Igen kicsiny : eb'iteste halav.iny rozsdasárga, végteste szürkés. A fejmell fejeresze egészen elke-

rekítetit, a ragokra sapkaszerüen ráboruló; a mellrész kisssé lelapulva szélesed. A szemek igen kicsinyek

(csak mikroskóppal vizsgálhatok), világos rozsdasárgás szinökkel az eltest szinebe enyészk, határozottan

három csoportl)an állók. A közepcsoport négy szeme egy elrefele igeu szkül hossztrajiezben ; az alsó

középszernek a homlok szelétl kétszer akkoi-a tiivolságra, a mekkora a távolság kztök és a hátsó sor közep-

szemei között; az oldalszemek nem érintkeznek, a hátsók a hátsó sor kozepszemeitl sokkal távolabbra

mint e középszemek egymás között. A fejrész elválasztása a melltl igen sajátságos oldalbenyomások által

történik, úgy, hogy a fej hátulja nyujtvanykcpen a mellrészen felfekv. A rágok kiszélesedk és végükön

hithatolag szetálli')k, rozsdasiirg;ik : csipnkormiik eris ti'iböl indulva, igen hegyesen kifutó és rozsdavörös.

Az állkajjcsok a szeles, felkör alajk felett osszehajli')k, rozsdasárgák. A mellvért szeles- szivalakú s a iict/j/e-

dil, láhpár cníjx'ii hih'ntt nem liciii/t'si'dii, hiinciii lái/íilt. A vegtest esúcsosan tojTisdad, világos szürkés s ily szín

a has is. A zár egy aránylag nagy, kiemelked köldök, hátsó szele fele, tehát a fonók fele tekintve, szép

kordéd (ellypticus) nyilassal; az egész zár színe rozsdavröses.

Mertekek : +' Tcirzs .

fejlilell

E kevéssé ismert fajt dr. Horvátu (íkza kedves barátom az aggteleki barlang uj ágából, mintegy

J."i(i() cilnyire a bejárattól, fedezte fel a cseppeg köveken s több példányban szerze meg, melyek azonban,

fájdalom, nagyol ib alakokkal egy üveglie teve, elpusztultak s csak egy ivarérett nstény, bár lábaitól es

tai^ogatóitól megfosztva, mégis oly állapotban maradt meg, hogy a faj megkülönböztetése biztosan keresz-

tülvihet volt. A szemállás és zár, a fej alakja es oldalbeuyomásai, színe, kétségtelenné teszik a Koch L.

fajával val(') azonossását.

sPEr. Ki. Fu. LINYRULA TllOllKLUII. x. sp. THORELL V. thokeli.s s.

(Thorei,i. kitüuü svéd Araiieologiis tiszteletére.)

(Vll-dik tálila, 1.53, <i szemcsfipuit, /< szöíiikinmuk, c a végtest hasfele a zárral, da liim tapogatója Irelühril.)

Igen kicsiny. Elöteste es lábai egyszmen, élénken barnásvörösek ; végteste borsósárga.

Semmi rajzok.

Uejmelle szivalakú, fejerészén kissé szélesed, elkerekitett ; a fejrész, obkalról tekintve, alig emel-

ked s mindkét oldalról sekélyen, csatornásán határolt ; a hátgödör tetemes. A mellvert igen szelesen szív-

alakú, liarnásvörös, alig néhány szt'irrel. A rágok erisek, liarnásviirösek, oldalról tekintve kissé hátrakapottak,

alig egy-ket szrrel, simák. Az allkapi-sok es az alajk liarnásvörösek. Ata|)ogato k.-ircsu, liarnásvörös; térde,

szára es különösen veLnze sok, resz])en sertetüskeszerü szrözettél rakott; lionlíisLuniir iuiir>;cn. A lál)ak
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karcsúk ; czomlijaik t'eliilete igen keves sertekkcl ; szaraikon, a felszínen, 2—3 tapintó szr, alvtl nieslelietösen

bö serteszi'irözet; a lálivegek serteszrmikkel rakottak; a L-ibveg bordás-körmei ifteji finomak, karcsuk, sarló-

szerüen hajlottak, burdíiik szerfelett linóinál^ ; a, saiuja.korom igm karcsú, egy bordájú (lilsd VI 1. t, 15:!. h).

A vegtest igen szabályosan tojásdad. A hátsó szemsor könnyeden behajli), az alsi') könnyeden kihajb) ; a

ket sor közejisöi egy elíirefele sziikülö trapézét alkotnak ; az alsók kicsinyek; az cddalszemek egy közös,

lapos, feketés emelkedésen álla-nak s toválibra állanak az illet sorok középsitl, mint e középsk egymás

között egymástól.

A zár egy szivalaku, vorosljarua terese, melynek csúcsán (hátrafeli'), egy közel félkör, tátongó kis

nydás látható (VII. t. ITjU. c).

Mertekek : V Törzs ^-(l </„, eld.öl

fejniell 1 i>

I lalipar '.i'S «

II I) ;> I)

III .1 :i-S ,,

VI .. i

f, Kisebli, különösen karcsubli ; szmezetre a níisteiiynyel egyezik. A tapogató karcsú, liunki'is;

térdize rövid, vékony, szárize nivid es egyszeren, cseszeszerüen vastagodott; pikkelye keskeny, kanál-

alakú, szrös, oldalt befele fordított : nemziiszerve egy haránt és kigyódzva rovátkolt gyüjtíit nuitat, mely-

nek elején egy kocsonyás dudor áll, a melynek alsó fele egy feketés, horgonyszerü hajtókát visel. (VII. t.

153 d. a baltapogató küls oldaláról.)

Mértekek : í Törzs ±i "% ebbl

fejmell l' »

Ez az érdekes kis pók l)arla,nglak('i s kivált a. nSzeletau nev, Borsodmegyebeu az Alsó-Hámori )an

fekvt'i barlangot hdy'a. A barlangnak inkább szinter- mint cseppkiikepzdmenyei közül a legripacsosabb

helyeket kedveli, liol a- ripacsokon szövi szidait, s a riparsok köze meni'kl. A legS(')tetebl), szára-zabb helye-

ket kedveli. Ezenkívül SeJmeczbányán a (Tlanzenberg altarna, aknájának I 'iS-dik rdel)en is luegtaláltam.

Eddig ismeretlen volt.

GEN. 4. NEM. EEIGONE. Sav. et Aud.

( llinyóvYj ^= mytluil. litn.)

Rij)!. 1SÍ2.5— ÍÍ7. Savigny et Auduin «Descr. du Y E>;ypte» (Ed. i.) XXII, ii. ?,\\\.

Vide : Thokkll «On Eumii. Spid.» jiag. 85.

Igen kis alakok, rendszerint egyszíníi vegtesttel. A rágok a lábczomboknál vastagalibak, vegük fele

szétállók. Az állL-iipcxok tre ipt'ii hiazrlcxcilctl. " A l.-ibak nem tüskések, hosszarányuk 4,1, Í2,3. A nstények

tapogatója rendszerint nélkülözi a fogaskörmot ; a liuuek feje sokszor kiriví'i nu'idon tornyosuli).

spuc. I. FA-r. ERIGONE ALTIFEONS. (Camck.). HOMLOKdS KRI(i()NEP(')K. uicstiente e.

(alti-fi()iis=maí;:is liiiniliikn ; h liiiu kn-mi'llíHiir) fejrészére czélu/..)

Si/ii. IMí:!, Wai.ckiínahha uKíIimiis (lamliridKc «PeKcr. oí'-lí ncw Spfc. ef. Sjiid» [i. 33.

Vidf : Tiiiiiíni.i, » I'.riuurks» jiu^'. ll.").

(IX. líilibi l'.)4
,~i^

ersen naíí.vitva).

? Törzse sötét
;
lábai élénken sárgavörösek ; tapogatói hasonló színek, végük bebarnított ; a rágok

füstösen sárgák. A zár egy l)arna,vörös, kevéssé kiálló, terjedelmes, elfolyó szelü köld(ik, nielylien egy. a test

* liolidii iieiiic II. «Walrkeiiiu'ia», iiicly szintén csniia iipn'i iilakot foiíliil niii;.;álian s keskeny rá^'ék által knlonbnzik.
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lios8zteDgel_yéliez luiránt fekv, egy zárt ciiiheri sziíjlioz ikíiiíIi'íj: liasmilitn. duzzadozó szél rés látható.

A köldölv ;i test hossztengelye ii'iun .Uiaii enyeiietleiiíil liehorpasztcitl.

Mertekek : V Torzs i' ";'„, ,.l,hnl

fejtnell I i>

1 hili|i:ir :.'•.") »

A fejuiell iiio(lnsaii fejletl. fejeresze felvetett, liiilios: a szeiiiejv rendes allasiiaii u liiiliou elhelye-

zettek. Az also szenisor a. hoiiilíd; szeli't(")l annyira all, a. mekkora a szenieso])ort szélességbe (elölrl hátra-

fele és neni a test tengelyéhez értve). A iiozepszelilek ei^y eli'ire sziikuli'i trapezhen elhelyezettek : a lláts('>

sor középszeniei közötti tavolsá.tí kisehh ann;il, mely ,a, ket sor kéizéjiszemei köz()tt létezik, a. trapéz tehát

szélességénél uiagasahh. Az oldalszemek nem erivdkeznek s a, laitsi'ik valaniivid köz(dehl) állanak a hátsó

középszemekhez, mint a mekkora :í tiivolsan ezek kéizött.

A fejuiell soti't vorcisliarna, a: iiielhcrl fejlete, a vegtest szinten ilyen sziníí. A rá,gi')k vaskosak,

végük felé kissé szetválók, nehá.ny ers szi'irri'l ellátottak: a. fejrész, to\ iikresapkaszerüen horulva, homlok-

részével tetemesen visszahanyailik, iigy. hogy a r:íg(')k — oldalnd tekintve — a, szemek eltt teteme-

sen kiálli'ik.

r? karcsúlth ; színezete a nistenyevel megegyezi") : feje kiiposan es igen tetemesen kimagasli') : a

szemállás rendetlen. A kup, oldalrid tekintve, eli'ifelen majdnem fiiggileges, esiirsa. alatt kissé hehorpasz-

tott, hátfelén a mellhill nyergesen es hirtelenül kiemelked, esucsán sisakszeriien elkerekitett. Ket szem a-

kiip csuesa eh'iszélen áll: ket szem, eli'íre nézve, a hehori)asztás alsé) szeh-n foglal álkist. A kup esucsa, eh'ire-

felé nézii lapjiin megfekvíion sz/lrös. Tajiogatoja, olajsárga, nyel, terdize a czomhiznek fele hosszát kissé

meghaladja, száríze igen riivid. eseszeszeríi. felül eg\- szi'iriistokkel : pikktdye kercd< m-ru, ka,n;ilaJaku, szrös,

befelé es oldalt fordított, lstharna ; nemzciszerve meglehetiiscn egyszer : (ddaln'tl tekintve egy vastag, ket-

ts csavarodású, tömlszer, harnavörös gyjtt nnitat, melynek esiíesa alatt es aláfelé nézve, egy széles,

uyelvszertí nyújtváuy látható.

Mertekek : ^ Ti.rzs d ">'„, ehli,'.!

fejmell 0'(i »

1 lal.par ^i «

]'' par:inyi, szép pi'ikot mint tavaszi alakot (májusi) Panesov;ir(')l ismerem, hol a wojlovitzi erd

szélén oliie rakott tölgyfahasáliok kergén siir^ott es szorgalmasan fejte ropuli") szálait, lüztosau me'^hataro-

zott faj. melyet Thorkli. tanár is ii^azolt.

SPEC. d. FA.i. Kh'KioNt; AI'lCA'l'A. ( l'.i.AeKw.). SliVE(iKS K. KAeeioK e.

(niiiclitlis ^- i'SllcSDS, inqiísiivc'KKi'l ilisziti'tt ; :i .-f ffjélii'li al;ikjál:i vnii;itliu/,il>.)

iS'í/H. Is.")!). Ncritnie iipintlit Blai'kwall ii 1 )esfr. el' siiiiit' iiewly discov. spec. &e. in Alin. iiiiil Mas. ni Nat. Hist.»

5 Ser. VI. |i. :i:;'.i.

Viile : 'I'iiiii;ei,i, «lioinaiks» ji. Ili'.

¥ Az eli'itest sötétes, szennyes rozsdavörös, a háttest sötét olajharna., a lahak véinisessárgák. A vég-

test rövidke es gyéren alléi, megfekv, felieres szi'irökkel. A zár egy vörösess;lrga. alig kienielkedi'i ter, niely-

heu a ket tojóesö nyílása stigmaszerüen nyílik : e ket nyílás között egy patkiialaku. nietszesszerü rés egy

uyelvalakii teresét körít ( ).

Mertekek : í Tiirzs ±1 '";„ ehlml

fejuiell I "

1 lal.iiar :!•". »
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A fejniell igeu módKs;iii fejlett; feje, oldalról tekintve, a iiiellréHzlKil lankásan, egyenletesen kiemel-

ked, elöl elkei'ekített ; az egész elrész szennyesen sötétes-rozsdavörös, barnás erezettel. A mellvért vörös-

barna. A rágok ersek, végükön kissé szétválók, rozsdabarnák. Az állkapcsok és az alajk vörösliaruák.

A tapogatók vékonyak, vörössessárga színek, vegizük hosszabb a. ezoudiiznel. A lábak vörössessárgák

;

a czoml)ok, alul, hosszabb szrökkel, a többi iz tömöttebb szrözet. A végtest közel körded, í'elül-alúl egy-

színén olajbai'na. A szemcsoport közelebb áll a homlok széléhez, mint a mekkora a magassága. A közép-

szemek egy eliirefelé kissé szkül trapezlie elhelyezve, a trapéz szélességénél valamivel magasabb. Az oldal-

szemek nem érintkeznek. Az alsó sor szemei körüllielül egyforma távolságra egymástól, a sor kissé behajló.

Valamennyi szem egyenlen nagyocska, a mikrosko^j alatt kissé zöldesen csillámló.

d" kiselib; színezete talál a níistényével : szemcsoportja csak kevéssé rendetlen. A fej búbján egy

hirtelenül kiemelked, csecsszer, szrös kis kíip (innen a nev : apicata), ez alatt a hátsó közép szempár, sok-

kal távolabb egj'mástól, mint a uunnyire az alsó sor középszemeitl áll : az oldalszemekkel egyenes vonalba

esik. Az alsó sor szemei egyiaiUl t;lvolságra egymástól, a sor könnyeden kili:ijló. A középszemek trapéze

elrefelé igen szkül, magassiigánál szelesebb. A tapogató a pikkelylyel es nemzreszszel együtt vörös-

sárga ; térdíze a czombnak felehosszát éri, száríze rövid, csészeszerü ; a jíikkely tompa orrü, majdnem

kerekdeden és mélyen kanálalakú, szrös, fölfelé fordított; nemzszerve egyszer szerkezet; alulról tekintve

egy dióbélszeren behorpasztott gyjtt mutat.

Mertekek : .r Törzs I
-í» "';„ ebljl

fejmell OS >>

I l.íbpár d'ú 1)

Tavaszi, igen korai alak (márczius), melyet különösen a Bácskából ismerek. Älihelyt az enyhébb

szelek megindulnak, e fajnak ezrei kezdik meg a fonalröpítest ; legink,-ibl) a puszta kóróin, ezek között pedig

különösen az ernys virágok erny) maradványain és Lícium kerítéseken nyüzsögnek s némely helyen

^0—aO is található ; ily helyeken azután a fonalmaradékok egész sznyegeket alkotnak.

Ismerem magyar részekbl : Uoroszlóról és Pancsováról.

SPEC. 3. FA.!. ERIGONE DENTIPALPIS (Wn..). FOGASKEZÚ E. stachelhXndioe e.

(Dons = t'oK, i-iali^iis = tapov;ató ; a t.aimgató czombízéiick feg}-\'erzetéie czéloz.)

Sí/H. \X'M. TlirriiJiinii (Ifniijtiiípc.s lÍEUSs. «Zool. Mise. in Mns. Senckeuii.» I, ]i. 2tó.

Viele : Thorell «Kemavk.'; üu Syn.» pas. 101

d" Feltnen hosszú tapogató, melynek czombíze alul hat vagy hét ers foggal fegj'verzett, térdíze

a végén egy lefelé álló, kapaszer nyújtványnyal ellátott (lásd IT. köt. IV. t. 83, d.). A fejmell sötét vörös-

barna; a végtest feketebarua; a lábak sárgásvörösek, czonibjuk néha stitétebb.

A fejmell fejlett ; mellresze körösköri felvetett szél ; fejeresze sisakszeren kimagasló ; viliigos

barnásvörös rágói, oldalról tekintve, elszökk.

::-j "•;„, eimoiMértékek: •-? Törzs 2-5 ™;

fejmell l-;i »

I liibpár :!•(")
II

A rágok (II. köt. IV. t. S:!, h h.) ersek, végük felé elválók ; a,z állkapcsok (II. köt. IV. t. 83, c.)

tövüknél kiszélesedk, úgy mint a, mellvért szépen sötét víirösbarnák. A végtest kissé nyújtott nyelecs-

kével függ össze az elötesttel ; különben tojásdad. A szemcsoport a fej sisakszer emelkedésén s azon kissé

elre foglal helyet. Az alsó szemsor es a homlok széle közötti magasság közel akkora,, a mekkora a rágok

hossza. A négy középszeni négyszögbe elhelyezett, az oldalszemek nem érintkeznek.
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A tap(),L;ittó hosszú, czombizt-, alul m, ínw fele, fogausolt es li;ijl(itt : tenlize elíil e.i;v lefele allo,

kapaszerü nvujtváiiyiiyal, száríze tölcserszerüeii kivastagudott, alul egy kis, esapszerü foggal. A pikkely a

iieuizszervvel együtt úgy illeszkedik a szár toleséréhe, mint a makk cseszejélie. A pikkely kan;ílalakii. sz-
rös ; nemzöszerve egy kétesavarodású vastag gyjtt, euuek a végen két tompa, kúpalakú fogat mutat.

? elttem ismeretlen.

Magyar részekbl ismerem Tokaj köruyékér/íl (június), «Pest múzeumkert» jelzéssel a nemzeti

múzeumban, gynjté Frivaldszky János; erdélyi részekben esupan csak Szász-Vesszösön találtam.

SPEC. -i. FA.i. EKIGüNE ISAÜELLINA. {C. K.). IZAJiELLSZlNl" E. isabellfariíi.ie e.

(is!ibelliiiii=:szeiiii,vt's nárfía sziu, mely :i incí,'sái;,'ult IVliénii'mln'Z liíismilit ; :i trst sziliért' vonatkozik.)

Si/ii. l.Sil. Micii/jiliinili-.i isdhiUiiiiin (', K(irli nllic Aiacli.» p. 1(1!).

Vidi' : 'l'iioiaíi.L «líeiiiarks« piii,'. I;.'!)

V Mlágos. Elílteste sá.rgásviirös ; vegteste szennyes-sziirke.-:s!Írga : kibai halvány vörösessárgák.

A zur egy elöl kissé szívalakra kimetszett, hátul a légzrés által elmetszett terjedelmes bemélyedés,

melyben egy, a test hossztengelyének niegfeleh'í fekvés, szeles lemez kithato.

Mértekek : ¥ Torzs ^J-S '"j,, ebbl

fejmell \-l n

I lábiiiir l-.j »

Hosszanínya a liibaknak : l-, I, i', :.!.

A fejmell kissé szelesre fejlett, sárgásvörös, szeuuyesedö : fejrésze oldalról tekintve kissé Imlxisodéi.

A mellvért vörösbarna. A rágok ersek, vegükéin kissé szétállók ; az állkapcsok vastagok, ell elkerekitettek,

szennyessárgák. A tapogatók sárgák; vegizük csursán alig észrevehetién füstösek, e végiz a czombuiU

sokkal rövidelib. A vegtest kissé esúesoso(l('i-toj;isda,d sziros, sárgásszürke szinü.

A szemcsoport a. lej búbján; alsó sora a liomlok szelet/il annyim, a mekkora a szemesoport magas-

sága. A négy középszem egy eh'írefele igen szíikiiléi trapézbe elhelyezve: az also sor közepszeme kisebli.

A hátsó sor szemei egymás között egyenl távolságra s a sor kissé behajli'i.

rf elttem ismeretlen.

Eddig mint nyári alakot a Kárpátokb('il. a, Csorbái téi környeken'íl ismerem. Erdélyben Kolozsvár és

Nagy-Szeben környéken is elfordul.

SPEC. 5. KA.i. EKKiONE BITL'flKi;crE.\T.\. (Wm.) IKElIFK.ir E. doppelküpfige e.

(liis és tulierculiis ^ketts ilmlor ; :i fejére vonatkozik.)

Syn. ls:;4. Theridiinn hitiihcrciihituin lÍEUSS »Zool. l\[ise.» \\. L'I6. \-lÍÍ\.

Vide : Thorell «Remarks» p. lOG.

o" Elötestc vöröses sárgásbarna; végteste fényes, fekete, gyéren álló sárgás szöröcskékkel ; lábai

barnásvörösek.

A fejmell fejerésze, oldalról tekintve, sisakszerüeii emelkedett, az emelkedés búbján egy pár

liossztojásdad, sima, vililgosalib dudor, egy keskeny köz által elválasztva.; az e ket dudor alatt majdiiciii

függlegesen lecsapott, szeles homlokreszen, a szemek rendes csoportban Tillanak. A ket sor közéjis szemei

egy elrefelé szkül trapézben állanak, mely távolabbra esik a homlok szeleti, mint a mennyi a magassága.

A tapogató karcsú; térdize legnagyobli vastagságánál kétszer hoszszabb ; a szár nivid. felülete

kivájt, a kivájás szélen egy elrefelé görbült, karcsú tüske, bels oldalának a. vi'gebl egy hosszú, karcsú,

HEIíMAN OTTÓ : MAOVARORSZÁO PÚK-t AUN.ÍJA. 111. OTTO HERMÁN : PNUAHNb SIINNF.N-FAI.NA. 111. lU
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végig eg^'enlö vastagságú és elre irányozott nyujtváiiy áll, mely igen dduiliorn; uemzö szerve igen szöve-

vényes, egészben véve csavaros gyjtvel.

Mértekek: C Törzs 2-5 »'^ eliböl

fejmell 1 "3 »

I lábpár i 1)

? A nstény fején semmi dudor, a fejrész azonban emelkedett ; színezete a hímével azonos.

A zár aránylag terjedelmes, köldökszerüen domború, barnásvörös; közepén egy lemezszer liossz.

betét, mely a légzörés felett _]_ szeren elágazik, a Itetét két oldalán egy-egy bai-nás, kerek terese látható-

:\Iertekek : ? Törzs :! "',;„ ebbl

fejmell \-?> »

I lábpár '•>•() 1)

E csinos kis jx'ikot, mint igen liora tavaszi alakot, (mrircziusj csupán csak Erdélybl, Mez-Záh

nádasaiból ismerem, Imi a. nádszálakon eb'ífordúl.

SPEC. (1. FAJ. EKIGONE EUBENS. (Blackw). VOllOSLO E. rííthliche e.

(nibeiis =: vöríislö ; íi test sziliére Vdiiiitkuzik.)

.S'i/H. 1S33. Nrricnc riiJini.t Blackwall «Character. eto.» in Loiiddii luul Eiliiiluiii,' l'liil. Mus.» ?•• Ser. TII, \t. 18!*.

Viile ; TmiRELL «Eeniarks» p. lL'!l.

? Az eltest szép barnásvörös ; a végtest szürkés. A hibák téglavörösek. A zár vörösbarna; ket

szeniszerü, párban álb'i nyílás kzíitt egy uyelvalakú, széles czikki'iy látható, mely a légzörés eltt egy =
alakú nyilasban végzdik.

Mértékek : ? Törzs :!;'. '"/„, i'bbl

fejmell \-?, n

I lábpár 4 1)

Hosszaránya a láluiknalc: 4, 1, á, 3.

A fejmell igen módosan fejlett, egyszínén barnavörös; (ildalr('il tekintve fejeresze egyenletesen és

nem liubosan emelkedik. A mellvert barnásvíirös, egyszín. A rágok vörösessárgák, végükön széthajlók

;

az állkapcsok ersek, hasonló szín mellett domborod('ik, elkerekítettek. A lábak karcsuk, vegízeik szembe-

tnen vékonyodók ; egészljen élénken téglavörösek.

Az alsó szemsor közelebb áll a homlok széléhez, mint a mekkora a köz középszemei és a hátsó sor

középszemei között. A négy középszem egy eliirefelé igen szkiUi'i trapézben elhelyezve, mely legnagyobli

szélességénél sokkal magasabb. Az oldalszemek közel érintkezk, ennélfogva a hátsó sor könnyeden behajló;

az alsó sor tetemesen kihajló.

o elttem ismeretlen.

Ismerem mint nyári alakot (június) S.-A.Ujhelyrl a «Kopasz» hegy csúcsa növényzetrl.

SPEC. 7. FA.i. EHIGONE EUFIPES. (Lin). \'ÖEÖSL.4in'! E. rothflssige e.

(nit'iis és pos r= vörös láb; .1 láliaU sziliére vouiitkozik.)

Si/ii. 17r)S. Aninni riiJijKK LlNNL «Syst. Nut. Kil. X.» I. ]). ti21.

Viilc : Tii.iiiFLL «üeiiiurks» ji. liííi.

o" A törzs sötétszíuíi ; a i;ilink rikitóan sötétes-rozsdavörösek. A tapogatók térdíze gömbszerííen

kivastagodott; a rágok vegei teteuu'seu n,z állkapcsokra csapottak (iuclinatae).

Mertekek : c: Törzs :; '"/„, ebbl

fejmell \-i »

1 i;ilii)rir 4 »
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A fejmell szélesed, sötét vörösbama ; fejeresze iiiódosan, laukiisiin cnielkedö. A mellvert sötét

vörösbarna. A ráRÓk tövüknél igen vaskosak, vegükön módosan szetállóks oldalról tekintve tetemesen az ;ill-

kapc-sokra osapottak. vörösbarnák. A tapogati) ers nyel, rozsdavörös ; terdize dagadt, a szárizzel

egvenlö hosszúságú ; pikkelye tompa orra. melyen k.-niiilala.ku, rozsd;ivori>s, i-sukldja tVlc kissé füstös : nemzi'i-

szerve, alulnil tekintve egy szeles, csavaros gyiijtíit mutat, mely egy kurta, es('iralaku, többs/.or hasított

embolusba vegzcidik; a száriz szinten alulr('il tekintve egy l»efele i's oldalt allo. nyújtott sarkot ttuitet fel.

A vegtest feketebarna, kissé tompa-tojásdad.

Az alsó szemsor távolabbra esik a homlok szeleti'il mint a- mekkora, a esoport magassiíga. A közép-

szernek egy elrefele szkül tra,i)i'zbe elhelyezettek ; az oldalszemek közel érintkezk. Az also sor könnyeden

kihajló a hátsó sor könnyeden behajhi.

'í elttem ismeretlen.

Csupán csak egy példányát ismerem a. magyar nemz. Múzeum gyujtenuaiyelien ; Nagyvárd korul

gvujte ^[oCSÁRY S.

SPEC. S. FAJ. EEIGONE COENUTA. (Ülackw.) SZARVAS E. gehörnte e.

(Odiuu ^ szarv ; a fej Ipiilijáiiak ki^ttüs kicmclkcilésére czéloz.)

.Sí/H. IS33. Ncrii-iir ciiniKhi Blackwali. «C'luiracter ní suiiio imilesciili. Geii. aud Spec. ctr.« Luml. and. Ediiil.. I'liü.

May. :.!. Ser. III, p. I'JÜ.

Vide : TiiiiRELL «Keuiarks» p. 105.

o Törzse sötet szm : hibái liarnásvörösek. .\ fej búbján Ivet egymás nii-llttt rill", kúpszer, elkere-

kitett hegy kiemelkedés (innen a cornuta). A tapogati'i sziuize egy hosszú, a pikkely dimibcíruságához

alkalmazkodó uyujtvanynyal.

Mertekek : o Törzs i-'í "';„, ebbil

fejmell l 1)

I láb2nir ''< »

Hosszaránya a lábaknak 1-, 1. -. M.

A fejmell vörös) )arnii, : oldahul tekintve, fejeresze ladmsan kiemelked) s f búbon ket, valamivel

világosabb, kúpos, felni i'lkiri'lvitett, simafeuyli emelkedés, mindkét (ddalt mellett(ik meg egy-egy kis

domliorodás. A tapogató vekonyas, vöröses sárga sziuü nyelén; szárize kriulyszer, nldalrol tekintve egy

hosszú, szarvszer nyujtványba kifutó, mely uyujtvány a kerekded (Uiai, melyen kanalalaku, aránylag kis

pikkely doml.ioruság.-ihoz illeszkeilik : — nemzszerve, alulnil tekintve egy egyszer, hagymaalakú gyüjtjt

mutat, melybl egy rugiimodra. kanyarüott si'rte iudid, a nelkul, hogy a pikkely alól kiallana.

A végtest fekete, kt'kli zom;aiczczal.

? Fejmelle liarnafekete : vegteste majdnem gömböly: IVkete, fényl), linoman pontozott ; lábai

eleukeu teglavöriisek. Fejmelle, oldalról tekintve, eh'il módosan felvetett; szemiillása rendes. Az alsó sor

középszemei annyira a homlok szelet)l, a mennyire a hátsó középsktl s ezekkel oly négyszöget alkotnak,

mely szélességénél magasabli ; mind a ket sor kozepszemei keveseblire nünt szemátmernyire egymástól :
—

az oldalszemek érintkeznek.

A zár egy harántfekv, hosszánál szelesebb barnás kóldok, melynek legzres felli szelén egy

jjrizma alakú, igen kis lienyomás látható.

Mértekek: í Törzs ^J-!» ";„, .'bbn]

fejmell FI ))

I lábpár :]•;! »

A hímet mint tavaszi alakot Pancsováriil. a wojlovitzi erdt") szeleríil, ludvrokml ismerem ; a nstényt

Tokaj mellett tolgyfakri')l ráztam le. A hímet Fi:. Tuiuieli, azonositfi, a níistenyt iieiii merte meghatározni.

Fr. Koch F. ellen])en a nr)stenyt határozottan K. cormita-nak FI. mondta (in. littt.

10*



II. BETITELARIAE. 76 H- HniiOKKÖTnK.

SPEC. 0. KA.i. ERIGONE FUSCIPALPI8 (C. K.) FÜlSTÖHKEZl") E. kauchhändige f..

(fusoiis ;= feketés, komor, palpus = taiiO};ató ; a tajiogató színérl.)

Syn. 1830. Micryphantes fuscipalpis C. Koch »Die .\racliu.» III, p. 4Ö.

Viile : Thorell «Reniarks» p. 1 tO.

? A törzs sötét sziiiü ; lábai ólajzöldesek. A zár kevéssé kiemelked, ket tojócsöve szemszerüen

nyilik egy széles nyelvalakií lemez oldalain, mely lemez, a légzörés táján végzdve, kivágott : a tojócsövek

nyil'ása alatt es az illet oldalak fele szolgálva ket doniboni borda. Egyike legkisebb alakjainknak.

Mértekek : ? Törzs 1-7 ";;„ ebbl

fejmell 0-0 «

I lálipár -"S »

A fejniell jól fejlett, sötét olajbarna ; fejerésze egyenletesen emelked, elöl szélesed és tompán flke-

rcLitrtt. A mellvert feketés, hatul hegyesen kicsncsosodó. A tapogatók olajsárgák, szrösek ; vegizük kissé

füstös, neháuy sertevei ellátott s oly hosszú mint a szár es térd együttvéve. A lábak szárain a szrözet

között szintén 1 — H erösebVi serte. A szemek aránylag nagyok. A középsk egy elrefelé csak kevéssé szükiiln

trapézben elhelyezettek ; a ket sor középszemei közötti távolság közel olyan, a milyen a távolsága az alsó

sornak a homlok szelétl. Az oldalszemek megközelítettek. A hátsó sor könnyeden behajló, szemei egyenl

távolságra egymástól. A végtest kicsiny, kissé nyujtott-tojásdad, sötét barnás-fekete.

<S elttem ismeretlen.

Csupán csak egy példány után ismerem, melyet a Gellérthegy Duna felíili oldalán, a silány növény-

zetben gyjtöttem.

GEN. 5. NEM. NESTICUS. T HRE L L.

{'JSOTCXÓ^ =zi\gyee szöv, fieseliickter Weber.)

Síjii. 1869— 70. Thorell «Ou europ. Spiders» pag. 88.

A rágok a czomboknál gyengébbek; az állkapcsok az alajk felett összehajlók, elkerekitettek.

A nstény tapogatója karcsú bordáskörömmel ellátott (II. k. IV. t. SÍ-. ,). Az oldalszemek érintkeznek, a

középsk egy elrefelé igen szkül trapézbe elhelyezettek. A laliak hosszaránya 1, 4, -2, 'A; hosszuk és

karcsuk. Barlang-, pincze- es akna-lakó.

SPEC. 1. FA.J. NESTICUS CELLULANUS. (Cl.). BÚVí") TAKACSPÓK. kammer webeespinne.

(cella ;= a rómaiaknál bels udvari cselédszoba; talál az életmódra.)

Síjii. 1757. Aranriís cclhílniins Clkrck «.\ran. Suec.» p. H"2.

Vide : Thokell «Remai'ks» p. 7'J.

? Szennyes szürkessárga, feketés rajzokkal ; láliai vörösessárgák, halaványak, sürü gyürüzettel

tarkítottak. A mellreszeben szeles, kerekded fejmell kozlnil egy elre es hátrafele kissé táguló barna hossz-

csíkkal. Zömök, kissé puffadt hasú abik. hosszú, karcsü lábakkal. A fejmell, felülrl tekintve, szélesen szív-

alakú, fejerésze igen kicsiny, mellresze lelapitott ; az egész szennyessárga ; a sekély hátgödörbl, a szemek

és a nyelecske felé is, egy szélesed, szeunyesbarna, néha elmosódó csd\ indul, mely hátul a mell szelét éri,

elöl pedig a szemcsoportba feloszlik s a homlokon ísmet eltnik ; a mellrcsz oldalai egy keskeny l)arna

szegélylyel, mely a fejrész oldalai))au megszakad, de a homlokon ismét feltnik. A mellviit halaványsárga.
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szélein elmosódva barnás, igen rendesen szivalakú. A r:í,t;()k aránylag véznák, az els lálipár ezombjánál

láthatóan veki)nyal)l)ak ; oldalról tekintve, tövüknél igiii kis mertekben térdszerüen kiállók — egyébiránt

sárgásak s a osipökórom táján vórósód(")k. Az állkapcsok szelesek, elöl elkerekitettek, l)els(") szelükön kissé

kivágottak s ezért az ajk felett kissé összeliajli'ik. vörösess;irgák s közepiik tiijrin kissé besötetitvek. Az atajk

alaesony, szeles, elkerekitett, vörössárga. A tapogati'ik lialvrinysárgák, az izületek végei határozatlan gyürü-

zettel ; a végiz kissé vörösl, oly hosszú mint a czoiiibiz. elílreálió, hosszn szreikkel lioritott, a végén egy

karcsú liordils kórónnnel fegyverzett.

A hibak hosszuk, karcsuk, gyrsök : a czomb- es sz;irizek vegeiken es kozbul is gyrsók. \'a,hi-

mennyi láb fegyvertelen, de uie.L;lehet('isen hosszú, eríis szíirözettel - meg pedig tövetíil vegéig — bontva.

A vegtest ell kissé keskeiiyedi, közepe tiijiin putt'adozo, vegén kissé csúcsosodó, liossziimll csak valamivel

keskenyelili, oldulrc')! tekintve igen domború: szaie szennyessárga. s e szin a feketés színnel ugy elválasztva,

hogy párosan iilh'i sárgás foltuk keletkeznek. ,1 fdimlí j'rlitt cijii rlniLin /,/7í.sv//-'/<( /c//, felette néhány v',.

alakú, hasonló szín rajz (ez utoblii színezet a. borszeszben elveszti élénkséget). A has szennyessárga a,

fouíiklicil kiinduló V -szer fekete rajzzal, melynek szarai a legzöiri's táján az oldalakba is felnyoniulnak.

Az alsi) szemsor közepszemei kicsinyek, feketék (nappali), a tölilii szem uagyobl) es opalizáló

(éjjeli); a négy kö/épszem egy elrefele igen szkül trapézbe elhelyezett; az alsó es hátsó szemek közötti

távols.-lg kín'lbelül akkora, ;i mekkora :i hiitsd kozepsziauek koz()tti. Az oldalszemek érintkeznek, az alsó

sor közepszemeinel kétszerte nagyobbak. Az als('i sor, ehilröl tekintve, egyenes s a kozejiszemei közötti

távolság egy oldalszem átmérjét kissé meghaladé) ; távolsága a homlok s'zeletl nagyold), mint a mekkora, a

közepszemei s a liáts(') sor közötti ter. A szemek terén néhány felálló hossza) ib szir.

A zár egy a legzres felett elteriilii, sárgásvöros, kozel felkor idomú lemez, ket oldalt egy-egy söté-

tebb, vesealaku l)enyomassal (a, tnjucsövek).

Mertekek : ? Törzs 5-2—5-5
"'/„, étibl

fejmell rí »

I lábpár M) ii

A végtest magassiíga, (terhes) .
;í"5 »

f karcsú, kicsiny ; hosszú, vékony laliu. A lábak v rössessárgák s a gyürüzet legtóbbnyire enyé-

szett (néha a szárak vegén észrevehet). A vegtest szürkessárga., a fonók felett néhány enyész, sötét haránt-

foltt.'ib A mellvert egyszínén vörösessiirga. A tapogat (i vörösessiirga., nemziszervenek ii\ ujtvanyai vörös-

liiirnak : czomliize hosszú, térd- es szárize rövid, az utc'ibbi kissé duzzadt ; pikkelye kaiialalaku, oldalt es

befele fordított, csúcsán egy szrecsettel, töven egy szarvszerüen oldalt és kifele elváhi nyujtviinynyal, mely

egy íinom tövisbe végzdik ; a bels nemzszerv jellemezve van egy sötét vörösbarna, vastag, liefele kanya-

rodó nyújtván}' által, mely eltt egy világosabb, horgosveg, íinom es hegyes embolus áll (a, szervet kiil-

oldaláról tekintve különösen szemlietün).

Mértékek : d' Törzs 4 '"/„, ebbl

fejmell I" »

I lábpár l'i »

E pók a barlangokat, pinczeket es aknákat hikja. s minél nagyol iVi a melység, a melyben tartózko-

dik, illetleg a tiivolság, a mely a nap világától elválasztja., annál inkább csökkennek feketés rajzai, annyira,

hogy néha csak a, fonók feletti kénsárga folt mutat nemi sötétes keretet. Tartózkodási helyein a. nyirkosabli

zugokat es ure,i:,eket kedveli, hol n^ndelleii, \itorla nelkiili burkolását alkalmazza. Az aknákban oly mely-

ségbe nyomul, a, meddig me.i^ ebilenyek elfordulnak. Nevezetes jelenség az, hogy a barlangoki lan tartóz-

kodii Tipulidák e pi'ik hálójának szálain iiihenit tartanak úgy, hogy ellábaikkíd a, szálakra- a.kaszkodnak, a

nelkul, hogy oda. ragadnának, vagy a jiok ezért nyugtalankodnék.

Ismerem mint iiyari alakut magyar részekbl : az Als('i-Haiiior (líiirsddmeLjye) barlangjailidl. u. iii.

:

Szeleta es az u. n. Hermáid larlang, tovaliba az ottani tuffkepletbe vájt lúnczekliol, Egerbl a «Skopetz-haz»
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pinczéiböl ; Selmeczbányáról a. Glanzenberg altárnából és ennek alvnájál>ól, lefele a mélység 14.S-dik öléig,

«Biharmegye» jelzettel (Muz. gy. Frivaldszky János gyjtése). Erdélyben Kolozsvártt, a múzeum épületeben

találhatni.

GEN. C>. NEM. ERO. (C. K.).

(ValószinüleK Hfiu) gor. személyiiév.)

Síjn. 1837. C. KocH «Uelier.s. d. Ar. fr'yst.» I, p. 8.

Viile : Thorkll «Oii Europ. Spiders», p. 89.

A közepszemek derek négyszögbe elhelyezettek. Az állkapcsok keskenyek az alajk felett ersen

összehajlók. A fejmell magasan donil)oru, majdnem felgöml) alakú. A lábak ritkásan elhelyezett sertetüs-

kékkel fegyverzettek : az els pár kissé meghosszabbított. A vegtest magas domborodásu, majdnem gömb-

szer, néha páros esfleskökkel. lüizepes nagyságon aluli alakok. Ket faj.

SPEC. 1. FA.T. ERO THOEACICA. (Win.). VASKOS Ki;()P(')K. brustige ero.

(thuiax ^ mellkas ; a fejmell IcjK'ttségére vniiiitkozik.)

>S'//íí. I8.1Í TJicriiíiiiiii lli(iriirlriiiii, ÜEi'ss «Zdcil. Mise.» p. lílS

Viile : Thorell «líeiuurks» p. 77.

? Sárga-barna tarka ; biliai sárgák, sötét vörösljarna es sr gyrüzettel. A fejmell szélességre és

magasságra nézve igen fejlett, sárga földön liarua szegelylyel es középrajzzal. A végtest felül egy pár sze-

mölcsszer csücsökkel. A fejmell magasan domborü, fejeresze csak keskenyedes által elváló ; az egész olaj-

sárga. Az oldalszemek mellett egy-egy terjedelmes ))arua folt; a sekély hátgödörben egy sötét folt, kereszt-

szer, unom kisugárzással
( f ) ; a,z egész mellrész szelesen, jjefele egyenetlen szelü szegelylyel bekerítve,

mely szegély a szemek felé vékonyodva, a homlok szelet is bekeríti. A mellvért vörösessárga, elmos(íd('>

liarna foltokkal tarkított. Az állkapcsok vörösessárgák, keskenyek s a nyelvalaku alnjkra, mely az állkapocs

hosszaságának kétharmadát meghaladja, reáhajlók. A tapogatók sárgák, minden izük fell-alul ba,rnán

gyrzött, a vegiz füstös, a czoml)íznél hosszabb. A hiliak karcsúk, vékonyan végzdök. Az elsíi pár

czombja ers, legnagyolil) részében vörös) iarn;i, ket sárgás gyrs folttal, a többi par es ízülete sárga, barnán

gyrzíitt ; a czombszár es második vegízen három gyrs, ez utóbbin tövénél ket igen hosszú sertetüske.

A vegtest gömböly, felül ket, párban álló, szemölcsszer ; apró csücsökkel, e csücskök elfelükön

bebarnitottak, hátul sárgák, mely szín a végtest vegéig terjed. Az oldalak es a has sötéten liarnasárgán

mintegy porzottak.

A négy közepszem dereknegyszögbe elhelyezett s a homlok szelétl oly távolságra áll, a mekkora

a szemnegyszög magassága. Az oldalszemek érintkezk s a hátsók, e sor k(izepsöitl valamivel távolalibra

esnek mint a mekkora a távolság e középsk között.

A zár sotet vönisliarna, kózlnil egy nyelvalaku lemezzel, mely elrefele kikanyarodva a ket tojó-

csönyilást pápaszem módra bekeríti.

Mértekek : ? Törzs :! '%, el)bl

fejmell [-(i »

I lábpár (>•() I)

Hosszaránya a lábaknak 1, í, 4, M.

d" elttem ismeretlen.

E csinos kis állatot csupán csak egyszer, mint kora tavaszi (márczius) alakot kaptam Doroszlón

(Bácsmegye), nevezetes peteburkát ellerdicn több ízben találtam ugyanott, rendesen teglarakásokban. E l)urok

a legszebb készítmények egyike
: barna, mintegy 4 «'„, átmérj gondiöcske, mely egy íinom, néha IS"';„

hosszú nyelecsken csüng.
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SPEC. i. FA.J. EKO TUJiEIKTLATA. (De Geer). CSrt'SKOS K. hikkerku; e.

(tulnTi= ]iri|i ; ;i Vt'iiti'st tVliiletéll :dln [MllriklM vnij:itknzik.)

Si/ii 177N. Aidiird liiliiriiiliilii J'k Geek «Mein, iiniii- <pi\'. &i'.» p. ií2<i.

Vi4c : Thukeli, «Keniarks» p. 77.

¥ A végtest igeu magiis, felületén ket piir Rzeuiölcsszerü emelkedés. Sárgilsaii-lianiáii mintegy'

porzott. A fejmell módosan fejlett, félgömbszeren domlioru, halváiivsárga, sziiiü, harna szegelylyel, közép-

esikkal és szemrajzzal.

A fejrész a melltl inkilhb csak a- színezet iiltat elválasztott. Az egész szemrsoport ugyanis barnás

teresében elhelyezett, mely teresébl az oldalszemektl a mellresz fele egy-egy szarvszerü folt kinyúlik s

horgosán a hátgödör felé hajlik. A mellrész széle liarnán szegelyzett, e szegély a nyeleeske felett tágasán

megszakított, a homlokon ellenben fmomulva összeér. A mellvért barna, a esipi'ik állásának megfelelen

sárga foltokkal díszített. A rrig(')k s:lrg,-ik, szeleik kissé füstösek. A ta.poga,ti')k vékonyak, sárgák, ízületiik

vége barnán gyrzött, a tölibi rész itt-ott barniin foltos, a végiz a czombnál valamivel hosszalil). A lábak

karcsuk, sárgák, barua diszszel : az els pár ezombja a vegén barna gyrs, hosszában rendetlen barna fol-

tokkal borított ; a szárak és második lábvegízek három-három barna gyrvel. A második lábvégíz tövén

két gyenge sertetüske.

A végtest gömbalaku, hátrafele igen meredek, felületen ket pár, egy elrefelé szkül trapézben

áilló csücsökkel, melyek ki'izül a luítsó pílr az elsnél vatamivel magasabb és csücsosalib.

A zár két tágnyíbisii tojiicsövet mutat, mely közbül egy keskeny lemez által választatik el ; a lemez

fel- es aláfelé horgonyszeren kikanyarodó.

A közép szemeso[iort rgy biitrafeli' kevéssé szküli") trapézbe ;illít\a, : a hiítsó síu' oldalszemei

ugyané sor közepszemeitéil kcirülbclul kétszer akkora, távolságra, mint a mekkora a távolság e sor közép-

szernél között.

Mertekek: V Tiirzs :'.••")
'"/„, ebbeli

fejmrll - «

1 labpar 7'") u

Hosszaráuya a lábaknak : I, -, i. ''>.

Kevés példányát csupán csak egy Icllielyrcll ismerem: Kakamazrol (Tokaj mellett), hol is mint nyári

alakot a kincstári cserjések leveleirl szedtem.

«F.N. 7. NK.M. MIMlíTUS. Hkntz.

{liluzTO^ : utúnziitt; viili'iKziiiiilf;; ii suk akikkal való iok<iiisát;ni czéliiz.)

SíjH. 1.S32. Hentz «On Nurtli Aiucr. Sjiiil » in the Aiaer. Juiini. of Srieii. and Árts. XXI, p. 1UÍ-.

Vide : Thokell «Keinarlis» p. IH)-' et 1'avesi «Catalogo syst, del i-ai;iii del Cant. Ticinu» !S7.'!, p. 77.

A középszemcsoport egy hátrafelé szkül trapézbe elhelyezett, az alsó sor középszemei valameny-

nyinél nagyobbak, egymástól saját átmérnyi távolságra állók. Az elsi lábpár iickii ní-tinliitt és aránytalanul

hosszabb a többinél (legalább a •('-nél) : e pár és a második pár szára es második lábvegíze (metatarsus)

egyenetlen, hosszú sertetüskékkel fegyverzett. (A nemet, az elttem fekv, magyar iieldémy szerint jellem-

zem, kritikájába anyag hiányában nem liocsatkozhatom.)
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SPEC. 1. FAJ. MIMETUS LAEVIGATUS. (Keys). SIKüS SZINKSZPÖK. glatte mimenspinne.

(Ijievij^'jltTis =^ meíísimított ; :iz iilak némi t'Sii]i;isí'.s:'i}í:'ir;t l;'its/.ík voinitki-iziii.)

Si/ií. IS'ilj. Eru Iaei>i(/iihi Khyskkliníí «Hesehr. neuer Spinn.» in Verli, der k. k. zool.-but. Ges.» \Vicii, Xlll, p. '.ilS.

Vide : Tiii)i;iíLL «lieinarks on Syn.» p. liOfi. 1'avesi 1. e. p. 7N.

cf Az elsö és lOiisdilik lulipilr czoiul>ja a tölilii párhoz képest ersödött és meghosszabbított; szára

és második lálivegize hosszú, i'lálló tüskékkel fegyverzett ; vahimeiiiiyi bibezomb feUíl 3—4 tüskés, ahil

fegyvertelen. A fejmell vörösessárga vag,y sárga, a fejrész egy barnás áttört rajzzal besötétítve. Az áll-

kapcsok függleges állás mellett keskenyek, párhuzamosak (felül-alúl cgyrulö szélességnek), tövüknél világo-

sak, egyébkent (a hosszasfig fels harmadrészétl lefele) barnások. A \-égtest síirgásbarna es gyéren álló, barnás

gyrkbl indiib') szrökkel ellátva; az oldalak világosabbak; vége némi ezímerrel díszített. A fejmell hátul

széles, a fejfelé jól csucsosodó-szivalak, boltozatos ; a fejrész nem lnirázd;ik, hanem szin által elválasztott

;

e szín halavány szennyesbarna, a. luítgödörbl indulva a szemek felé ágasán, jíttörötten terjed. Az egész

testrészen gyéren álló szröcskek, a melyek barnás, kerek és kiemelkedi szemölcsökben gyökereznek.

A mellrész oldalai szegélynelkliek. A mellvért keskeny, sárgás, az I es II lábpár csípje eltt egy-egy bar-

nás folttal. A rágok hosszuk, hengeresek, a kurta, ers esípköréim t;íján a.lig lelapulok, finoman haránt

ránczoltak, közepük tájiín foltszer besötétítéssel, tövüknél világosak, azon alul sötétebbek. Az állkapcsok

keskenyek, kissé esiicsosodók, a rágok végét elérik, sái'gások ; az alajk az állkapcsok felét érve meglehetsen

széles, elkerekített.

A lábak közül az els és második pár igen hosszú, jelesen czombreszében ersöd). Az elsci pár

czombjának vége vörösbarna karikával, a czomb egyébként alfelén nagyobb, oldalt kisebb, felül igen kis

barnás foltocskákkal tarkázott. A negyedik pár szára és második lálivégíze hossza közepén es a, végen is

egy barna gyrvel; vahimennyi láli inkább tarka mint gyrs. Az els) lábpár szára és második lábvégíze

sok hosszú és evvel elegyesen kisebb tüskekkt'l fegyverzett. A végtest az eltestnél csak valamivel szelesebb

és nem hosszabb, kerekded, a végefele alig csúcsosodó, hátfelén barnássárgar, gyéren szrös, a szrök sze-

mölcsszer, sötét eraolkedésekbil és karikákból indulnak; oldalai világos szennyesfehérek, a végtest közepe

táján a hát lapjába benyúlok; e benyulás hátrafelé feketén szegélyezett s oldalt és lefelé folytatódva batiírát

képezi az ékalakú czímernek, mely a fonókig lehatol. A fonók alulról és mindkét oldalról feketésen beke-

rítve. A has sárgás.

A középszemcsoport egy hátrafelé szkül trapézbe elhelyezett, az alsó középszemek külön,

nagyocska, barna dudorokra elhelyezve kiállók és nagyobbak, a hátsók kicsinyek. Az oldalszemek közös,

barna dudorra elhelyezve, érintkezk; a hátsók a hátsó középsktl valamivel távolabbra, mint a középsk

egymás között. Az alsó sor a homlok szeletil alig áll távolabbra:, mint a mekkora egy középszemének az

átmérje. Felülrl tekintve az alsó sor ersen kihajló, a hátsó könnyedén behajh'i. A tapogató nyele sárga;

térdíze a száríznél rövidebb, csiícsán, felül egy felálló, egyenes, hosszú, fekete sertetüskével ; pikkelye

oldalt befelé fordított, kanálalaku, fels szélén könnyedén kivágott, szíírös ; nemzszerve vörösbarna, elököl

tekintve egy hegyes, horgosán hajlott es gyorsan vastagodó köröm láthaió.

Mértékek: '--C Törzs 4-4 '«/„, ebbl

fejmell '2-^2 »

I lábpár \l''i I)

Hosszarány : \, 2, 4, '.}.

E nevezetes pókot mint ny;iri alakot csak egyszer és csak egy "" jicldányban kapta.ni a, Tokaj és

Kakaniaz közötti legelök tölgyiún. A nemet Heiitz, amerikai jeles ara.neologus, aiuerikai alakokra alapítá
;

egyik faja, az épen tárgyalt, azonban Európában is elfordul, de eddig iuk;ilil) csak a legdélibb részekbl

(tíicilia) volt ismeretes. A nem elnevezését illetve lásd : Tii(_iiii ll «Kemarks on Synonyms» pag. üOí?.
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ÜEN. 8. NEM. DIPüENA. T H O I! ELL.

(AíTtotvoi = güiög uév.)

Síjii. IS(i9— 7(1. TuciiiKi.L «(Ju Eui'oji. S|iiil» \y.\'^. !M,

A hátsó szemsor, felulr(íl tckiut\'('. latliatcil.iL; kiliajln: az i'lsö bílijiar a- tulibiiifl hosszúbb; ii végtest

gömbös. A fejrész homlokresze a r;ig(;)k hosszáuiil magasabb. A kibakou semmi tüske. A rágok az els láli

czouibjánal gyengébbek ; íví allkapesok er/lseii összehajlók.

SPEC. 1. FAJ. DIPOENA MELANUUASTEK. (O.K.) EEKETEHAHÚ DIPUENAPÓK. schwarzbauchige d.

(il.éXd'i = fekete, yanzrii has ; !i Ims xzíuévl.)

,S'//)í. iNi'i. Aiiii miluiuiyaster C. KuoH «Die Araclm » X, p. 1 ki.

Vitle : Thorell «Remarks» p. .516.

$ Eli'iteste baniásfekete ; végteste olilalain es hasfeleu teher, l)arn;isaii por^zott. Lábai fehéresek

fekete gyürüzettel.

Elöteste kicsiny meglehetöseu domborodó ; fejerésze egy barázda által meglehetsen elválik, kicsiny

s elrefele keskenyed. Az egész eh'itest erisen fénylik. A végtest aránylag nagy, olyan hosszú a milyen

széles, hatfélén igen csekély mérték) len la[)itott.

A végtest barnás porozata néha eliniisinli) harantcsikokka is tömörül.

A szemállást lásd IL kötet IV-dik tábla 88 n.

A zár egy keresztbefekv hosszúkás dudorodas, a ket vegeu vilagosabli sárgásbarna, a közepén

sötétebb és sekélyen behorpasztott.

Mertekek: ^' Törzs :!-:i '"/„, ebbl

fejmell 1 »

A <í elttem ismeretlen.

Az egyetlen példányt találta Jh.icsary Sándor Homonna tajekan, Pinus syivestrisen; egyezik azokkal

a példányokkal, a melyeket Simon ur szívességébl deli Fraucziaországbol bimk.

GKN. (I. NEM. PHYLLONETHIS. tik. kell.

{(pá/j.w^ ^= levél, Vzilc'i = szüv, fiiiiú ; a levelek iisszeszövéséreezéluz.)

Sj/ii. ISGil—70. TmiRKi.L «Oii eiuxi]!. Siúil.»
i>.

'."•.

A középszemek közel deréknégyszögben állók ; a hátsó sor középszemei ugyan e sor oldalszemeitl

közel kétszer távolabbra állanak, mint a mennyire állanak a középsk egymástól. Az állkapcsok keskenyek

nyulánkok, alul kissé tágulok, az alajk az állkapcsoknak egy harmad hosszát en'í felkiiríi. A végtest szépen

hossztojásdad, egyenletesen boltozatos. A lábak igen hosszuk es vékonyak. Világos eleiik szinezet. (A o" rágói

nagyon fejlettek és sajátságosan fegyvérzettek).

HEKMAS UTTÓ : MAO VAKuRSZÁü PÓK-FALNÁJA HERMÁN OTTO t INOAKN^ STINNENtAeNA. H
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SPEC. 1. F.\j. PHYLLONETHIS LINEATA. (Cl.) YONALAÖ BüKUKPOK. ijxírte strauchspinne.

(lineta= voualzott ; a r.'ijzi-a vouatkozik.)

Sylt. 1757. Araiiciis lincafna Clerck «Ar. Siiec. p. CO. -|- ovatus p. ij9. 4- reiliiuitns p. 58.

Viile : Thorell «Remarks» p. 78.

¥ Vilá.tfos czitromsárga, vagy fehéres végtest, elfirefele egyenleteseu elágazó l;et sor l'ekete ponttal,

uiiuden sorliau öt-öt pont.

Válfaj : fehéres végtest, a pontsorok közötti tér vagy egészen vagy csak szelein, de szélesen,

karminpiros.

Az els lábpár szárának vége többnyire kirívóan feketés gyrvel. A világos fejmell hajszálfinoui,

fekete szegélylyel. A has közepe keskenyen feketés, elmosódó, széles, fehér szegélyzettel.

A fejmell módosan fejlett, fejerésze elválasztott, oldalról tekintve uem emelked : ehll majdnem

egyenesen elmetszett; az egész sárgás fehér; a mollrész hajszálfinom fekete szegélylyel. A mellvért közel

hároraszögletes, sárgás, köztiül egy feketés halvány hosszcsikkal. A rágok sárgásak, tövüknél kissé duzza-

dozók egyébként párhuzamosak : csipíikörmük rövid, ers, vörösbarna. Az állkapcsok (lásd a nem jellegeit).

A tapogatók sárgásak végízük barna-sz/irös, oly hosszú minta szár és térdiz együttvéve. A lábak hosszuk,

karcsúk, a végek a czombokboz képest nem igen vékonyodók, — különben sárgásfehérek, szinte áttetszk,

szrösek és fegyvertelenek. Az els lál)pár szára a végén kirívóbban füstös, vagy feketésen gyrs.

A fonók körül uégj' fekete pont.

Az alsó sor középszemei feketék (nappali), a töl)l)i opalizáló (éjjeli): az alsó sor a homlok szélétl

oly távolságra, a mekkora a középszemek négyszögének a magassága. Az oldalszemek egy fekete, közös

domborodáson elhelyezve, érintkezk, a hátsók a hátsó középsktl kí'izel kétszer oly távolságra, mekkora a.

távolság a középsk között.

A zár egy alig kiemelked, aránylag kis, sötétbarna köldök, egyszer fényl, felvetett kerettel, mely

a légzörés táján megszakított.

Mértékek : ? Törzs 0—ß-S «',/„ ebb.'il

fejmell :í*-3 »

I lábpár 17 "

Hosszaránya a Iái iáknak: 1, 4, 2, 3.

'S, igen karcsú, hosszúlábú; rágói rendkívül fejlettek, szétállók, hosszúk ; csipkörmük hosszú, a

hegyén horgosán haljott : tövükhöz közel be és lefele irányozva egy gyilokforma sái'ga, ers tövis (II. köt.

IV. t. 8.J, /;). Az els, második és negyedik lábpár szára vegén egy feketés gyr. Az elötest veresessárga, egy

fekete középcsíkkal, mely a nyelecske felett keletkezve a szemek közelében elenyészik, a szélesebb mellrész

hajszálfinom fekete szegélylyel. A lábak vörösessárgák ('S hosszuk. A vegti'st keskeny, hengerded igen élénken

sárga, nagy, majdnem lánczszeren összefügg), inkább folt- mint p(mtsorral. Alias feketés, kétoldalt egy-egy

széles, párhuzamos, sárga hosszcsík. Vörös rajzú hímeket nem- ismerek. A tapogató vékony nyel, térd

íze rövid, felül egy feliiUó vézna sertevei ; az egész ízlet sárga ;
pikkelye csak módosan oldalt fordított,

vörösessárga, kanálalakú igen szrös : nemz/iszcrve mridos nagyságú; vöröses gyjtje egyszer domboro-

dású, rajta — oldalról tekintve — egy kurta., eleshegyes, árforma és kissé hajlott köröm látható, mely a

kanál csúcsa alatt meredezik.

Nagyságra kissé váltt)zó.

Mértékek: S Tcirzs 1.-S— (;-4 >"/„, ebbl

fejmell -1
—

'.1 »

I lábp;ii- l-j — 17 i>

(A törzs mérteke a. kissé elre illb'i r.-ígók kizárásával).

lícígó a nyitott koronnnel enyiilt, a nagyobbakn:il '.1 "y,„.
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Mint tavaszi és nyári alak f szt'p pok liokrDS és ma.iíasfüves helyeken, a lia.vasok fenvnöveben nem

epén ritka, uny kertekben is találliati'), niet; [x'diii; mind ket szinváltozata u.nyanazon a, helyen. A sárga

változat gyakiirilili. Tulajdonsiigai köze tartozik a barangolás es más, jelesen Linyphia fajok hálózatának a

bitorlása. Párzását nem láttam. Petéit rtudesen eséiszerüen összesztt levelekbe rakja a ?, s kikeléseikig,

mely három het múlva megtörténik, gondosan rzi; a peték száma öO— (lU.

Ismerem erdélyi reszekbíil : Kolozsvári-ól (Múzeum kert), Szovairé)! (Mezöhavas fenyöove >!()0(»

lál)ig), (Tyergyó-Szt.-j\íikl(')s (Várhegy ) ; magyar reszekbc'il : Paneso\;iréil (\Vojlo\itzi erd szide), Páziásról,

Tarezalról, Tokajból (a «Kopaszo alji s/.í'ilökbéil i. S. -A. -rilielyri>l ( »Magos» alja), Als(i-Hamor (Borsodmegye

«Puskapor torony» retje, «Mely \(ilL'y,i> « Ijustavolgy, ») Moesolyásrol (liorsodniegye), Selmeczl lányáról

«Biharmegye» jelzvel (]\Iuz. gy. l'"rivadds/.ky -íanos), PestWil (Pákos «Xsivora mezéo) Muz. gy. Pável János)

GKN. 10. NEM. THEPJDirM. (WAI^CKKNAER).

{ff/,o'.rtío*^ ^= kis állat; jiz alakok ai'rnsá^ára vonatkozik.)

Si/ii. IS05. WAi.eKKNAKK «Tíilil. .VAriin.» p. 7ü.

Viilo : TiioKELL «Ou Em-op. Spid» p. Ü2.

Kisebli szemek. A hátsó szemsor konnyeilen liehajb'i: e sor kiizépszemei ugyan e sor oldalszemeitöl

oly távolságra esiiejí. mely a legnagyolib szem átmérjének megfelel, vagy ezt kissé meghaladja. Az als('i sor

közepszemei feketék inappali) a többi szem opaliziib'i (éjjeli). A vegtest, a iiéistenyeke kiilonösen, igen

magasra domliorodó, gomb vagy kortve alakú. A Theridium-nem fajai tisztán hurokkötk s hálójúk

közepébe idegen anyagból ernyt vagy harangot készítenek, a melyben lesnek s egyszersmind petéiket is

(irzik (1. kötet II. tálila 02) Petéiket tobli versen tojva, minden részletet kulon borsoalaku burokba szövik.

sPEe. 1. PA.T. THERIDIÜM TEPmAlilOblM. ('. K. VIRAíiHAZI T()i;i'El'(')K. (.lashaus zwEKosriNNE.

(tcpiflii.; = lá^iyiiu'lft;, íiiiii'U : lr|ii(larinm ;= iiii'U;; viiá>,'liáz ; a tai tú/.koilá.sia czélo/,.)

Si/ii. iNil. Till rnliiini Ti jiiiliin'niiiiii ('. Kckh «Die Aiiirlui. » VIII, p 7Ö.

Vide : l'iKiUELL «Keiuurks» p. NI.

V A Theridiumoknak nálunk legnagyobl) faja (8 '"/„, t(irzs). Földszürke; a végtest legtetején egy

haránt fekv, csúcsaival liiitrafele fordított, felholdszi^a-ü fekete foltocska,, e foltocska mögött egy kis enyész

sárgaság, mely a fonók fele meg néhányszor feltnik, anélkül, hogy sávot képezne. A lábak sárgás fehéresek,

a negyedik labp;ir a, vegén vöriisesen vagy barnásán, láthatólag gyrs. A vegtest igen magasan domború,

hosszánál rendesen valamivel magasalib.

A fejmeU módosan fejlett, mellrésze a fejrésznél nem alacsonyabb, az uti'ibbi csúcsosodó, jól elvá-

lasztott: az egész egyszínén szennyes barnássárga. A szívalaku mellvért világos barnássárga-. A rágok gyen-

gék, hengerdedek, párhuzamos oldalakkal, sárgásvtu'ösek. Az ;illkapcsok keskenyek, hosszuk, majdnem pár-

huzamosak, vegeik részint es kifele elkerekitettek s a rágok vegevei lisszeesiik; azaiajk az állkapcsoknak alig

egy negyed hosszát eri, szeles es félkör. A tapogatók aránylag rövidek, módosaii fejlettek; sárgásfehérek;

czombizük csupasz, a többi iz mindinkább sziirösödíi, a. vegiz srn szi'irös ; a szi'irözet rövid es fekete.

A lábak szennyessárgak, felierek, az izületek vegei alig kissé fiistösodk. a lugyeilik [lar szára vegén

egy meglehetsen szembetn vonise^liarna. gyr ; egyelikeiit teketes szíiroklvel lioiilottak, tegyvertelenek.

A vegtest. oldahi'il tekintve, uiajihiein iverek s csak e|ieii a fonok t:\y,'\M kissé csucsosoilo : hossziinal valamivel

11«
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magasabb és tetemesen keskenyebb, földszürke az emiitett fekete folttal, néha a folt mögött határozottan,

fekete .' szer ágrajzzal. A has barnás; széles, határozatlan, fehéres |_| szer szegélylyel.

Az alsó sor közepszemei feketék (nai^pali) kisebbek, a többiek opalizálok (éjjeli) nagyobbak.

A négy középszem derek négyszögbe elhelyezve, a hátsó középisök közötti tér egy hátsó középszem átmér-

jének megfelel ; hasonló a távolság a hátsó oldal és középszemek között. Az oldalszemek érintkeznek. Az

alsó sor a homlok szelétl távolabbra esik, mint a mekkora a távolság a két sor középszemei között.

A homlok elkerekitett, az alsó szemek eltt kiálló. Felülrl tekintve az alsó szemsor kihajló, a hátsó

behajló. •— A zár egy egyszer kerülékidomú vörösbarna keret, mely a légzrés feletti részen leginká))!)

kiemelkedik ; a keretben egy egyszer domborúság láható.

Mertekek : ? Törzs S '«/„, eblil

fejmell 3"5 »

A végtest magassága . . . •> »

I lábpár IÖ.5 »

rf karcsii, aránylag kicsiny; élénk rozsdavörös elötesttel es hosszú Iá) iákkal: körtve alakú, hosszá-

nál alacsonyabli vegtesttel, melyen a fekete foltocska néha igen kicsiny, a foldsznrke alapszinezet néha

világos.

A tai^ogató rövid, rozsdavörös, térdize igen rövid, kitüntetés nélküli, szárize kehelyszer s a

pikkelyei úgy mint másfelöl a gyjtvel is mintegy összeforradt : a pikkely a szárba egy tompa nyujtványnyal

esuklódik, befele es oldalt fordított kanálalakii, kissé tompa orrú. A nemzöszerv, kividrl oldah'ól tekintve,

egy egyszer hengeres gyjtt mutat, mely a pikkelyt teljesen kitölti s elül egy egyszer, csavarodó, sötét-

szin, szarvalaku, hosszában csatornás embolusba végzdik.

Mertékek : ^ Törzs 5 «;, ebbl

fejmt'll :2'1 »

I lálipar 18 1)

Egy alak, a melyrl azt tartja a tudomány, hogy külföldi növényekkel hozatott lie Europa virág-

házaiba s meghonosulván, elterjedett. A virágházakat azonban miiulenfk eliitt kedveli, bul a sarkokban

terjedelmes hurokhálót sz. A nstény 3—5 borsó nagyságú, barnás Inirokba helyezi el petéit s e

burkokat a hálóba néha szétszórtan is elhelyezgetve, gondosan rzi. Ismerem eddig, erdélyi részekbl :

Kolozsvárról (regi botauicuskert virágháza), Görgeny-Szt.-Imrérl (kastély zugai) ; magyar részekbl a

Dunaszorosból (Ó-Ogradena mellett Bachmayer-féle fürésztelep liarakjai). — Júniusban ivarerett.

SPEC. 2. FAJ. THEEIDIUM FOEMOSUM. (Cl.). DÍSZES T. geschmickte z.

(formosiis r=ióltermett, szép; itt a színezett ékessécjéröl.)

.S'í/)i. 1757. Arúueus farrnnsníi -f hiitntiiíi Clerck «Av. Suec.» p. 5(), .52.

Viile : Thorell «Reniarks» jV. 81.

? A Th. tepidariorumnál álland(')an kisebb (5
—

")-5 "'/,„ törzs) ; vegteste hosszánál sokkal magasabb

(4-4 "'/m)) elénk és sokszin rajzokkal borított, a rajzok a hát csúcsából indulva jy, szeren bocsátkoznak az

oldalakba. Az alapszín sokfeleképen változó ; egy a fonók felett kezdd s a hát legmagasabli pontját raeg-

közelitö, nyelvalakú, szélességénél magasabl), világos czimer állandó. A negyedik lal)pár szárának vege min-

dig élesen, sötéten gyrzött; a lábak mindig világos színek, néha elmosódottan-gyrüsek.

A fejraell módosan fejlett, fejeresze a háttal egy szinvouallian s ékszeren elválasztott, a melh'ész-

hez képest keskenyed ; színezete az alapszínhez képest változó ; a sötét, néha fekete alapszínezet példá-

nyoknál rendesen szennyesbarna, a vörösessárga alajjszmeknel legtöbbször rozsdabarna s ez utóbbiaknál

néha a fejrészen áttört füstös rajzzal. A mellvért színe a fejmell hátrészével megegyez. A rágok henger-

dedek.párliuzamos oldalakkal, az alapszínezethez képest világosb vagy sötétebb vörösesbarnák. Az állkapcsok
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hosszúk, iiz alajk felett majdiieiii erintke/.(ík, a rá^ók alatt néha csekély inerteklieii kiTilhik, veiidesen ezekkel

egyenlen kinyújtottak. A taiiogató kurta, vegize kujiosmhi. síiríin szoros, a czouihlial egyenl hosszú-

ságú, a, szárnál kétszer hosszalil).

A láhak módosan fejlettek, sárgásak, vagy V(irösess;irgiik : az els lálii)ár szára néha liesíitetitett. a

negyedik lahpar szára vegeu mindig egy szeud>ettíníi, sot<'telili gyr.
A vegtest magasan (lomhorod('), oldalról tekintve egy hasas körtéhez hasonlit, melynek csúcsát a

fonók képezik. Alapsziuezete feketés vagy élénken vöróssarga. az uralkodó szin a vegtest csúcsán sötét fol-

tokat képez, melyek néha egy emheri áhrázatra emlékeztet csoportosítást nuitatnak. E foltok közül rende-

sen egy fehéres _n.. szer vikigos ágrajz nyomul mindkét feli'il az oldalakha ; szarai köze zárva, de nem álta-

luk szegélyezve teri el a, nyelvalaku cznuer. mely ritkáhhan (a, világos példányoknál) elmosódó. A has

barnás vagy sárgás: a legzres mögött remlest-u egy fehéres harnntfolt. oldalról néha egy-egy rövidke, fehér

szegelycsik.

Az alsó sor középszemei feketék (nappali), tetemes dudomkon fekvk, a töhbi szem gyengén opali-

záló (éjjeli). A hátsó sor közel egyenes, a középszemei közötti távolság a leguagyohti szem átmérjét meg-

haladja s nagyolil) annál a körnél is, mely a hátsó oldalszemeket a hátsó kozepsiiktl elválasztja. Felülrl

tekintve, az elkerekitett homlok a szemek eltt kiálló.

A zár egy kertílékidomú, kissé felvetett, keskenyszelü egyszer nyilast mutat ( C ).

Mertekek : ? Törzs 5-5 ">'„, Mh>\

fejmell -I
»

vegtest magassága 4-o »

I láhpar 10

Hosszaránya a lábaknak : 1 , 4, í, ;i.

^ kicsiny, karcsii, mindig (legalább saját tapasztalásom szerint) élénken rozsdavörös elötesttel és

latiakkal: a vegtest alapszíne rozsdabarna, rajzai összefolyók, a j szer fehér ágak azonban mindig raeg-

vannak. A negyedik lábpár szára a vegén sötét gyrvel. A tapogató rozsdavörös; térd- es szárize igen

rövid, az ntóblii cseszeszer, pikkelye oldalt befele fonhtott. kaiiálalaku, a közel gömbalakú es benyomott,

egyszer gyjt felett kinyuhí. A gyjtdil egy cs/iralaku, fekete, csavart s elre irányzott — a pikkely

orrát meghaladó — emliolus meredez kifele.

Mertekek : rf Törzs H '"/„, eblil

fejmell 1"- »

I lálipar 7--") »

Az aljakban mindenütt közönséges alak, mely kertekben a kerítések zugaiban, a kerti lakok geren-

dázatán, az ölfa közeiben, erdkben bokrok között, ernyvel ellátott hurokhálóját (I. kötet, II. t. 52)

feszitgeti, rendesen az erny alatt tartózkodik s a háhúiak miis mint préda általi megrezzentésére a földre

ejti magát, hogy késbben a maga után fejtett fonalon ismét i'elkiipaszkodjek. Nyár elején ivarerett. A ns-

tény i—3 kis burokba szövi petéit s a Inirkokat az ernyíi alá helyezve gondosan rzi.

Ismerem, erdélyi részekbl: Kolozsvárról, Mez-Záhról es Dics-Szt.-Mártonliól; magyar részek-

bl: Doroszlorol, Apatinböl, Pancsováról. Palánkáról, Mehádiáról, Suppanekrl, Orsováról, Jeselnitzáról,

S.-A.-Tjhelylil, rngvárról, az Alsó-Hamorb<)l (HoUi'is), Diós-Gyrbl.

SPEC. ;í. fa.j. THKRIDIUM DKXTTCULATUM. (Wal.k.). KÍ'RÉSZES T. gesägte z.

(rleiis= ln;4, ilfiitioul.ttimi, .liiniimtiv = apró fogas ; a véKtost rajzára ezéluz.)

Si/ii. lsil-2. Annii ,1 ilriiliriihita Waiakenaek, Faun. I'ans. II, p. -208.

Viele : 'I'hokili. « lít'iiiark.s» p. n:!.

? Szürke (sárgástVheivsen es feketén piu-ozott i gömböly vegtest, feliil egy. sárgásfehér, kirívó,

mindkét szelén csipkt-s szalaggal, mely :i v<',utest elejetíil a. fonókig terjed. A fejmell iiarnás. A lábak sárgás-
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fehérek, barnásán, sfíiün, inkál)l) foltozva mint gyrzve. — A fejraell kicsiny, szivalakú ; fej és hátrésze

egyenl magasságn, a fejrész keskenyed, ekalakra elválasztott, beékeldése vegén sötéted ; az egész test-

rész szennyesbarnás. A mellvert aránylag széles szivalakii, barna. A rágok aránylag hosszuk, hengeresek,

párhuzamos oldalnak, vörösesbarnák. Az állkapcsok keskenyek, a- félkör, alacsony akijkraliajb'ik, az állkap-

csok végét érk, különben barnák.

A tapogatí) sárgás, kurta, vegize kissé kúpos, szrös, szára n'ivid, a vegpu egy keskeny liarnás

gyrvel. A lábak karcsúk es vékonyak, halvány sárgásfehérek ; czombjaik mliany barna folttal, vegizeik

szeles Itarna, gyrkkel díszítettek.

A vegtest majdnem gömböly, hosszánál csak igen kevéssel alacsonyabb es alig keskenyebli : rajza

mint fennebb. A has fekete, a fonók eltt egy nagy sárgásfehér folttal.

Az alsó sor ket középs szeme fekete (nappali), módos dudorokon elhelyezett; a többi szem igen

csekély merteklien opalizáló (éjjeli). Az alsó sor középszemei megkülönböztethetleg távolablira egymástól,

mint a hátsó sor közéjiszemei ; ez utóbbiak közötti köz alig szem átmernyi. Az oldalszemek érintkezk, a

hátsók a hátsó középsktl valamivel távolabbra mint a közeiisiik egymástól. A homlok szele a szemek eltt

kissé kiálló, igen csekély mertekl)en behorpasztott.

A zár egy éles szelü, szépen kerekded, homorú kivájás ( o ).

Mertekek : ? Törzs 3-S—4 »'/„, eliliöl

fejmell 1-4 »

I lábpár GvS »

Hosszaránya a lábaknak : 1 , 4, !2, 3.

^ igen karcsú ; fekete eres, különben liarna fejmelle szélesed : vegteste fekete, enyész csipkés

szalagát világos, rikító foltok jelölik ; karcsú láliai olajsárgák, sötétbarna foltokkal és gyrkkel ékesítettek.

— A tapogati') rövid; térd- es szárizei különösen rövidkék: pikkelye oldalt befele fordított, kan;ilalaku, jól

díuuborodíi : nemzszerve egy vaskos egyszer gyíijtö. lurly a, pikkely uret egészen kitölti, a vegén ket

feketés, kicsiny dudorral.

Mertekek: '^ Törzs 2-8—3 "% ebbl

fejmell 1"3 d

I lábpár G"") «

E csinos faj a köveket es sziklákat különösen kedveli, de ereszek alatt is elfordul, hol tavaszkor

és a nyár elején hurokhálóját szövi s nyugvó helyét rendesen résekben és ripacsok alatt keresi; ernyt készí-

teni nem láttam. .Júniusban ivarerett. Ismerem magyar részekbl : Orsováról (Allion-hegy), Mehádia (fehér

kereszt sziklai. Damoclet csúcsa), Ogradema (Csukár máre szikla), Baziásról, Szajol (csárda eresze), Tokaj-

ból (kbánya), Also-HámorlHil (Szeleta szikla). Pest vidéke (Muz. gy. Frivaldszky -János), pesti temetk

(Muz. gy. Pável).

SPEC. ä. FAJ. THEEIDIUM RIPAKIUM. Blackw. PARTI T. hfer z.

(iipar= part, fiilyriliiol ó> piitaknkriSl ; a tarti'izkodásn'i!.)

Sifii. 183i. Tlicriiliinii ii/iiiniiiii Blackwall « Researohfs ín Zi»il.» p. S54.

\v\e : Thokeli. «Keinarlis» p. Sí.

(Me-ngk, «Pri'iisR. S|uu]i.» 11, p. l"i:i siili. Steatnda saxatilis.)

? Elteste világosabb vagy sötétebli gesztenyeszín ; végteste szintén ilyen sziii, hátfeleu fehéres

pontokkal és övekkel tarkított, az uti)libiak közül legjolilian kiriV('i a vegtest közepe t,-ijan keresztbefutó öv,

mely k(izepen meg van szakadva. ; liasfele gesztenyeszín, ritkán nemi felieres pontozattal. Láliai világos-
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sárgák világosbaruii gyíírtízettel. A zár egy egyszer fllii)tikus nyilfis. mely parzMs idején meglehetsen

kiemelkedik. ,, . , , ,, ,„..
Mertekek : V Torzs ;j «;;„ el.li(il

l'ejmell l-.j )i

I láhpar 7 »

-*" valamivel karesulili. hasonló szinezetíí. A tapogató terdízéu egy hosszabh és egy rövidebl)

serte: a gyíijtö karikaalaku : az eiaiiolus a töven szeles, vegefele iiirtelenl árformára vékonyodó, mellette

egy szeles, levélalakra kimetszett tartó, egy ers. kóhalaku oldalfoggal.

.Mertekek :
" Tiirzs , ;! '«/„, ebbl

fejmell ] -ii i>

1 l;lb]);ir 7'."i I)

Nagy-Szeben videken'il «Th. saxatile Koeli» uev aJatt felsorolta Sill V. Peldánvokat nem láttam.

sPEe. 5. FA.j. THERIDIUM VAlilANS. Hahn. VÁLTOZÓ T. vERÄM.ERLieHE z.

(vaiiaiis ^ változó; a szíutv.t't :tl]li;itat];tnPáL'ára cxéloz.)

Síjii. ISol. Thiriilliiiii riiriiinf: Hahn, «IHe Araclinideii» I, ji. 'X.\.

\'i.lc : Thiikei.t, « líriijarks» p. S.'j

¥ Zöldess;irga. A végtest hátfelen nelia ket fekete, egyenetlenszel hosszesik, néha az egész felület

tiszta fekete s esak az oldalak es a foniik feletti rész zoldessárga. A vörösessárga fejniellen egy szeles l)arna

közepesik s ez álland('>. A végtest jól kimagasodott, oIya,n magas a milyen hosszú.

A fejmell kicsiny, szivalaku ; fejerésze ékszerüen elválasztott, a mellrészszel egyenli'i magasságú.

A hátsc) közepszemekt<)l indulva, egy szeles barna, esik vonul a, nyelecskeig vagy legalább a hátgödörig, hol

rendesen kissé összeszorul. A mellvért sárgásvörös, egy hajszálíinom, a csípknek megfelelen megszakasz-

tott fekete szegélylyel. A rág(')k keskenyek, hengerdedek, párhuzamosak, sárgásviu-ö -esek. Az állkapcsok

keskenyek, az alajkra, hajlók, a ragokkal egyenl hosszúságúak és színek. A lábak kaTcsuk, igen vékonyak,

világos zöldessárgá-k nemi igen hatvéiny gyürzettel. A vegtest gouibolyü, bal\Muy zöldessárga, változiS

fekete rajzzal, mely, ritkán, egeszén is biányzik , legtöbliszíir ( ) szer, egyenetlen szelü csíkot képez, gyak-

ran pedig eg3' fekete folt, mely ket rövid szárat bocsát a fonók fele. A has zöldessárga,.

Az alsó sor két közéjisö szeme fekete (najipali). a, tolilii szem opalizáló (éjjeli). A négy kozepszem

derek négyszögben ellielyezve : a ]i;lts('i szeuiiitmeriinyire egyniiistí'il s a hilts(') oldalszemektl egy szemátmé-

rnél valamivel távokibbra. A hritsó szemsor sugélreg^•enes, az als('i kiliajli'i s a homlok szelétl k(ú-iilbelúl

oly távolságra, a mely kozepszem négyszöge maga,sságá,nak megfelel. Felülrl tekintve a hondok csak

kevéssé kiálló.

A zár egy sötét viüdsbarna. ;i has világos szniezeteliöl kirívó, aránylag terjedelmes es kiemelked köl-

dök, mely egyszeríien kivtijt : kerete, a legzres legemelkedettebb oldalrtrol tekintve — szeren kimetszett.

JMertekek : V Tcirzs '.! ";(„ el)bl

fejmell I »

I lálipár 7 n

Hosszaránya a lábaknak: 1, 4, 2, ".!.

ff karcsú, színezetre és annak változataira nézve a nsténynyel egyez; a fejmell barna, csíkja

sokkal élesebb, a szívalaku mellvért szegélye megszakadás nélkidi. A hason a légzrés feletti rész barna,

köldiikszeren kidoiulioiiidií. A laiiak es a tapogati'i vm-ösessárgák. A tapogató rövid: térd és száríze igen

rövid; pikkelye kanálalaku, jol bemelyed» : a több kigyiízií iV)rra,dast mutató, vcirösessárga gyjt a pikkely
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rét egészen kitölti ; oldalrí)! tekiutve a gj'ííjtö közepe táján egy belülrül es lefele álló fekete, eltompított

vég n.yújtváiiy látható.

Mértékek : f törzs 2-8 '%, ebbl

fejnu'll I •:! i>

I lábpár (l'ö »

E csinos kis pókot magyar részekben csak egyszer találtam mint nyári alakot (június) több pél-

dányban, még pedig a Tokaj es liakamaz közötti egyes tölgyfák koronáján, hol kis hurok hálóját szövé

;

ernyt nem vettem észre. Erdélyben Kolozsvár körül bokrokon gyüjté Schuszter Károly.

SPEC. ü. FAJ. THEKIDIUM SIHYPHIUM. (Cl.). SISYPHUS T. sisyphüs z.

(SisjT-iliUíj, a mj'thüs kgöiditilje ; a kis állat iifteliurUaira, vagy arra vuiiatUozik, liujjv gvakrau leejti magát s ismét az eruyöhöz

kapaszkodik.)

Si/ii. 17.57. Ai-íinriis s'nííjphiiis Clerck, «Arán. Suec.» p. .54.

Vide : Thoreli. «Reiiuii-ks» p. 8().

? Levélalakii színes hátmezövei, melynek fehér bcu-dái a fehéres oldalakból nyomulnak be; a vég-

test vége felé egy, a fonókig lehatoló fehér középcsik : a ha.son, közel a fonókhoz, állandóan egy tompa

háromszögletes fekete folt. A végtest gömböly s csak a tnnók képeznek némi csúcsosodást. Az oldalak

mindig szennyesfeherek. A hritmezö közepe legtöbbször fahejbarua, szélei szélesen feketék, az oldalokból

benyomuló fehér ágak által levélniódra bordázottak. Az elötest és a végtagok sötétes vörössárgák, barnával

jegyzettek. A fejmell szivalaku, fejerésze miulosan elválasztott, keskenyed ; az egész sötétes víirössárga.

A hátsó szemsortól, s oly szélesen mint e szemsor, egy barna csík indul s a hátgödrön át a nyelecskeig

tart ; a mellresz szélei barnulok. A szívalakú mellvért egyszínén vörössárga. A rágok keskenyek, párhuza-

mosak s ilyenek az állkapcsok is, melyek az alajkra hajlók, vörössárgák. A tapogató rövid, sárgásvöröses; vég-

íze kissé kúpos, hosszabb mint a térd és szár együttvéve. A lábak karcsídi, vörösessárgák, a czomb-tövek

kivételével valamennyi csukló liarnavörös gyrvel ékített. A végtest gömböly, színezete fennebb leíratott.

A has, úgy mint az oldalak, szennyesfehér, néha luirna foltos ; a fonók eltt egy fekete, tompa-hiíromszög

folt. Az alsó sor középszemei feketék (nappali), a t(")bl)i igen gyengén opalizáló (éjjeli), valamennyi közel

egyforma n-agyságú s egyform.in ki;dl('). A négy közepszem derék négyszögbe elhelyezett, a hátsók köziitti

köz töbli mint szemátmérnyi s egyenl avval, a mely a hátsó oldal és középszernek között létezik; felülrl

tekintve, az alsó sor könnyeden kihajló, a hátsó könnyeden behajb).

A zár egy egyenletesen es alig kiálló barna keret, mely egy kerekded o egyszer kivájast bekent.

Mértékek : ? Törzs 4-5 '>"'„, el)l)l

fejmell 1-7 »

1 híbpár S I)

Hosszaránya a lábaknak: 1, 4, 2, ".].

cf elttem ismeretlen.

Mint nyári alak és olyan, a mely a, havasok fenyövebe is felhatol, de az aljakban és síkon is talál-

ható
;
gyakran elfordul. A havasokon jelesen a Juniperus-bokrokat kedveh, melyeken hurokhálóját feszít-

geti, srn és finoman ])élelt, fészekszer, lefelé néz ernyjét rendesen egy kiálló ág ti közé szövi, ille-

tleg magvakból is összeszövögeti, itt rzi 1—2 gömböly, zöldesszürke peteburkát, mely unndössze 30—40
petét tartalmaz. Fiait eteti, úgy, hogy a liál()ba akadt prédát hátsó lábához kötve, az erny alá viszi, ott

megersíti, mire a fiak elborítják s csakhamar ki is szívják az áldozatot. Hímjét találnom nem sikerit.

Ismerem magyar részekbíil : Szajolról (Alleild), az Alsó-Hámorból (Bíu-sodmegye), csorbái ló,

(Lipto, Kárpát, a fenyövben), Lucsivuáról (Szepesmegye, Hzakmáry Donát parkja), Pribilináról (Lipto,

«Zakameniszkü» Pougráí-z-fele major), Likauka (Liptó, várhegy); erdélyi részekbl: Kolozsvárról és a csiki

havasokr(jl (Nagy-Hagymás aljti).
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SPEC. 7. EA,j. THEÜIDILM I'ICTUM. (Walck.). FESTETT T. i;emaltk /..

(]iictum ^= k'Stt'tt ; a szinezet élénkíiégérl.)

Si/ii. 180a. Araiifii. pirlti W.\LCKEN.iEr. «Fauu. Par.» II, p. -07.

Vi>lc : TuoiiELL «Bcmaiks» p. 83.

? A vertest gömliszertí, IVliil tis/.t;i tV'lu'tc alapszmü ; a háton vt-'^ig C'í;y ulnik vör()sliiirnás lios^^z-

csik, mely kot oldalt levélalakra fogacsolt es liiKiiiiaii, hófehéren szegelyzett; a fogacsok éles-hegyesek :
olda-

lai sziirkek s a hát fekete szmehe hegyes fogacsokkal heuyonuilók, ugy azonhan, hogy a középcsíkot nem

érik s csipkezetök es a közepcsik fogacsai között a fekete alapszni szelesen elterül. Az elötest és a láhak

világos barnásvörösek, az elöhhi közepcsikos és szegélyes, az utohhiak liarn,-Ui, sr gyürüzettel. A fejmell

módosan fejlett, kissé szélesed ; fejerésze ekahikra elválasztott, keskeny, helKirnitott, liomlokresze, felülrl

tekintve, a szemek eltt nem áll ki. .\ fejrész heharnitása csikszerüeii folytatiidik a hatgödron ;it a nyelecs-

kéig. A mellrész oldalai szelesen es elmosódva heharnitottak. A rág()k hengerdedek, keskenyek, párhuza-

mosak, l)arnásvörösek. A mellvért szivalaku, barnásvörös, szelei szeles, elmosódó barna szegelyly el. Az áll-

kapcsok keskenyek, a rövid elkerekitett alajkra hajlók, a ragokkal egyenl hosszúságra kinynlok.

A láliak czomb- es szárize töven, vegén es valamivel a. közepén felül sötetl)arna gyürüs, a gyrk szabály-

talanok, czikázók. A has fekete.

Az alsó sor középszernél feketék (nappali), a többi szem kevéssé opalizáló (éjjeli); a négy kozep-

szem derek négyszögbe elhelyezett, a ket luitsc) kcizötti köz egy szemátmérnél tágasablj; a hátsó oldal-

szemek a hátsó középsktl valamivel tavolalibia t-snek, mint az utoliliiak egymástol. Az alsó sor es a

homlok szele közötti ter a szemnégyszög magasságát ahg meghahubi. A zár ket, a. legzres felett fekv

hosszúkás, barnásvörös dudorodást mutat; inkább hártyás mint ehitines.

Mértékek : ? Torzs 1- "%, ebbl

fejmell 1"<S «

I lábpiir lU

d' elttem ismeretlen.

Mindössze egyszer találtam a Kárpátok alján a csorbái to kornyéken, -luniperuson, uunt nyári alakot.

SPEC. 8. FAJ. THERIDIUM FÜIVALDHZKYI. n. sp. FEIVALDSZKY T. ikivaldszkys z.

(B'iivaUlszUy .Iiriiinjt'lBS raa;;y,u- tmm. búvár tisztuletéru.)

(VIL tálila löt, a szemállás, 1) lorzs, c olsö lálipár, r? a -í" lap.i.i,'alója, c lui'rtúk.l

•^ Elteste világos barnássárga, szelein liarna. linóm szegelylyel, közepén egy tiuoui barnris hossz-

vonással, mely a fejrész fele villára oszlik, a szemcsoportot azonban nem eri el. Lábai világos barnássárgák,

minden iz vege széles, feketés gyrvel díszítve. A végtest felülete fehér, hat vagy het fekete ponttal, mely-

bl három a középre esik; a vegén, ket oldalt egy-egy terjedelmeselib fekete folttal. Hasa barnás. A foltok

rendesen kirívóan elesek, csak uelia kissé összefolyók.

A fejmell szélesed ; niellresze körded, k(izepeii, hor,szában, kissé csatonirisan benyomott, a fej moilosan

emelkedett. A mellvert szivalaku. barnássárga, finom, fekete szegély. A szájreszek vörösesbe huzó-barnás-

sárgák. A lábak hosszuk, igen karcsuk, gyrüzetük kirivo ; minden terdiz csúcsán e.uy linóm tapintó szr.

A vegtest tojásdad, oldalról tekintve kissé magas-ives emelkedés.

A két sor középs szemei derek négyszögben állanak, az alsók kiscbóck cs feketék, a. luitsok opali-

Ziiliik. A hátsó szemsor alig észreveheten behajln, az alsc) kibajbi : a hatso sor szemei egyenl távolságra

egymástól; az alsó sor középsi tavolablira a homlok szelétl, mint a hátsó sor középsitl.

HERMÁN r.TT.i: JlAüVARORSZÁG rÓK-FAU.-iÁJA III. "TI" HERMÁN: l'SGARNS H'INNEN-IAU.NA. lU. 1^
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A tajHi^;i,l(i liiircsii ; Iriilizo vastafíStlgánál nem hoKSZiibl), száríze még ennél is rövidebb s küls

oldala vegébl egy hosszú, keskeny, tompavég nyójtványt bocsát, mely, a nemzörészbez alkalmazkodva,

elre irányúi. A gyjt küls oldala körtealaku, kissé lapított s e lapján egy kigyózó sötétebb csíkot visel.

Mértékek : -^ Törzs 3-5 '"/„ elibl

fejmell 1 5 »

I lábpár II -."^i >>

II » 7-'.; <>

III .1

.''.•"')o

IV .) 7-5 «

? Elíittem ismeretlen.

E szép fajt a Tokaj es Ilaka-inaz közötti tölgyeken találtam juniusl)an ; Frivaldszky ur Pecs kör-

nyéken gyjtött szinten egy d példányt. Júniusban ivarérett. Eddig sehol sem Íratott le.

sPEe. 0. FAJ. THEPJDIUW TRISTE. Hahn. GYÁSZOS '1'. tkahek z.

(tristis ^ fíjászos ; a sötét sziiin: (zélii/,.)

Si/ii. 1S31. ThcruJiiiin triste Hahn, Die Aiaclniiikn, |i. SO,

Viile : Thorell «Reiiiarks» p. !)3.

? Sötét, fényes-fekete. A csipök, czorabok és lábvégek szennyes vörösessárgák. Kis alak, kis fej-

mellel es liólyagszertt, n;xgy vegtesttel, mely hosszánál sokkal alacsonyabb es fényl, a fonók felett messze

kiálló. A fejmell módosan fejlett, fejerésze emelkedett, mellrésze a nyelecske felé lecsapott ; az egész sötét-

barna. A hátrafelé csak kevéssé csúcsosodó mellvért kissé doiulmrodr), fekete-fényes. A rágok kevéssé hen-

gerdedek, párhuzamosak, liarnák ; az állkapcsok és az alajk féuyesfeketek, az el))biek az utóbbi felett össze-

hajltik s a rág('ikkal egyenlen kiállók. A tapogatók vaskosak ; a végiz csúcsosodó, a szárizzel egyenl

hosszúságú, alsó felén megfekvöen szrös. A lábak rövidek, kissé vaskosak ; csipöik és czomlijaik szennyes

vörösessárgák, az utolibiak vegükön barnán füstösek; a térd- es szárizek füstbarnák, a lábvégek vöröses-

barnán világosodok. A vegtestnek hát- es hasfele fenyesfekete. Az alsó sor középszemei feketék (nappali), a

homlok felett kiálló tetemes dudorokra helyezettek ; a töl)bi szem élénken opalizáló (éjjeli). ]\Iindket sor

közepszeme hátrafele szkül) trapézbe elhelyezett, a hátsó sor k(izepszemei közötti távolság egy szemátmé-

rnél kisebli; ugyan e sor oldalszemei a közeitszemektöl másfel szcuKÍtmeríinyi távolságra állanak.

A zár egy barnafekete négyszög terese, mely a legzörés eltt egy hosszúkás, keskeny, harántfekv,

egyszer dudorodiist nuitat.

Mertekek : '-i Toi'zs :! '%, (hb.)l

fejmell I »

I lábp;ir 'J »

'<" eb'lttem ismeretlen.

A lábak hosszarányát pontosan megalapitanom nem sikerült, MknoI'; szerint («Preussische Spin-

nen» pag. I7(;.) 1, l-, 2, :!.

Alakja szerint kozcldili Till némely Singákhoz, jelesen a Singa pygmaea SrNU.-ra emlékeztet;

az éjjeli (^s nappali szeme kozdcljb hozz:ik a Theridiumokhoz, míg a, szemállás, jelesen a közepszt'Uiek tra-

péze, ismét eltávolítja azoklól. Miiubissze, a rendszerezés szempontjából, a nehezen beosztható alakok

egyike, mely némely Singakkaf együtt az Órbitelariák és Retite'áriák között mintegy átmenetet képez.

Egyedül csak a- Tokaj melletti legelök magános tidgyeir)! ismerem, luint uvari alakot,
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SPEC. 10. FA.j. Tlll'MíllUrM i;l^[AC'^L.\Tl;:\l. (Lin.I. KF/L'I'ETTYKS T. loitelpunkt z.

(liis és niiuMila = ki'tszfr iR'tlyr'/.ptt ; ii vi'^k'St felületén úlló két viláu'ns )iciiitnM.)

Si/ii. 1707. Aniiiiii liiiiKii-iiliítd LiNNi': «Syst. Nat.» Ed. XII, I, ti, p ll)'i:i.

Vide : Thorei.i. «T!i'iiia,iks» p. 87.

rí' Karcsú; rcudkiviil hosszú, vt'kdiiy t'lsri I;ilip;irra.l. Fcjnielli' Vdi'oslianiii ; vcLítesto tiszta fekete;

lábai lialav;íiiy Rzalmas;u'L;;ik, ta,i)t\!.;at('ii erílsek, lia.niilk. FejiJiollének fejereszc, olilalinl tekintve, meL;lelietösen

magasra felvetett; hnml(ik;i n, szi'iuekt/il kifele — a ráj^úk tövére — rézsutosaii lecsaiMitt. (A ma.Líyar pelil:i-

nyoknál a végtest ket pettye merhen hiányzik.) — A mellvért szélesen szívalaku, vörösbarna, az akijk

mögött kissé csúcsosau domborodó (mintegy golyvásodó). A rágok hengeresok, nyújtottak, párhuzamosak.

A vörösbarna állkapcsok keskenyek, egymásfelé hajlottak, a ragokkal egyenlii hosszúságúak; az alajk szeles,

alacsony, elkerekitett. A kib.'ik vékonyak, karcsuk, egyszinüen szalmasfirgák. A végtest keskeny, iusse hen-

geres, végével igeu módosan a fonók felett kiiilló s ugy mint a has tisztafekete.

Az alsó szemsor ket középszeme fekete (nappali), a töblii szem csekély mértekben opalizáló (éjjeli);

a négy középszem derék négyszögben áll. A hátsó sor négy szeme egyenl távols;igra egymástól, a közök

körülbelül ket szemátmen'inek megfelelk; e sor egyenes; az als(') sor, frliili-(")l tekintvt\ kihiíjlo, a homlok

szélet('il nagyobb távolsfigra. mint a mekkora szemuégyszög magassága.

A tapogató hosszú, a.r;ínylag ers, egészen barna; nemzszerve hosszuk;is-buukósan kivastagodott.

A pikkely kanrilalakú, oldalt befelé fordított s fekete, eríis szrözettél borított. A sz;iríz messzire, nynjtvá-

nyosan a pikkely íirebe nyoimíj, kividrcil, oldalt tekinfve. a [likkely vi'ge fele egy oldalt ki;ili(í. iMumyediii

hajlott, vastag, fekete és módosan liegyesed4') embolus latszik ki.

]\b'i-tekek: '" Torzs eniii

fejmell I "5 n

I láliptu' í»-;3 ,.

Hosszaránya a lábaknak : I, í-, :.!, :'>.

? elttem ismeritlcii.

Mint nyári alakot csupán csak egyszer találtam a Tokaj es üakam.az kiizíttti tölgyeken. Erdidyben

találtam Nagy-Szeben kiirnyekén")! a Sill V. gyjteményében.

SPEC. 11. FA.I. THERIDIUM PULCHELLUM. (Walck.). CSINOS T. hübsche z.

(|iiilrlnllus ^csinos, széiifaé^'PS ; a véirtest iliszéro vnuatkiizik.)

Si/ii. ISO-J. Ar.ima piilrhilht Walckenaeu «Faun. Vxiv.v II, p. ÍOS.

Vilii' : TiKuaíi.r. «líi-iiiarks» p. S9.

'3* Karcsú, hosszidábu. A vegtest sárgásfehér, felületen egy meglehetíisen szeles, levelmódra, foga-

csolt, elejeti a fonéikig nyulii, fabejliarua kozepcsik, mely hegyesen indulva, gyorsan szélesedik, afoiKik fele

ismét egyenletesen keskenyedik, végre csucsosan vegz/idik. A fejmell es a, lábak élénken vörösessárgák.

A fejmell fejeresze szélesed, oldaln'il tekintve, kissé kiemelked, a mellreszuél sötétebb; a mellrész

kissé lapuló, világos vörösessárga. A szívalaku mellvert közbül világos vörösessárga, szélein szélesen és

elmosódva sötétebb. A rágc'di heugerdedek, pfirhuzaiiiosak, jid kinyidok, vörösessárgák ;
ilyen színek az

állkapcsok is, melyek keskenyek, az alacsony, elkerekitett alajkra hajlok, a r;ígókkal egyenl hosszúságúak.

A lábak közül az els pár a többihez képest igen hosszú, kissé neki ersöd, eleuken vörössárga

czombokkal, halványabb szárakkal, melyeknek vegei ismét élénkebb vörössárgu színek; a tolibi l!U)pár

balavány vörösessárga czombbal. Valamennyi lábon a ket lábvegíz egy iinoni, barna gyürü altul elválasz-

tott. A vegtest az oldatokban egy, a uyelecski' fell jöv, eluiosiido bebaniitassal. A has szennyes s.-írga-



ír. BETITELARIAK. 92 II- HtTROKKÜTÖK.

l>!unris. Az ;dsó sor két középs szeme barna (nappali), a töl)l)i szem módosan opalizáló (éjjeli). A közép

szemcsoport derék néfayszöjíhe állítva ; a hátsó sor középszemei közötti távolság e<xy szemátmérnél sokkal

nagyobb, ngyane sor oldalszemei a középsdít/il köríílbelül másfél szemátmérnyi távolságra elhelyezve.

Az alsó sor a houilok szélétl körülbelül annyira, mint a mekkora a szemnégyszög magassága. A homlok

függleges.

A ta.pogatók nyele halványsárga, vékony : a nemzszerv vörössárga, tetemesen kivastagodó és nyúj-

tott; a térdíz a szárhoz kissé horgosán görbítve áll, a száríz kehelyszer, kiviilrl és oldalról tekintve,

kimetszett ; a pikkely nyújtott, csúcsosan-kanálalakú, befelé oldalt fordított ; a nemzszerv egy csavaros

vörösessárga gyüjti'it nuitat, melynek végcai egy serteszer, hosszú, tisztafekete emliohis felülWil le- és

befelé, majd a pikkely csúcsa felé kanyarodik s így egy vörösessárga., a pikkely csnes;i.ba belefekvö, trsze-

rííen hipos és hegyes nyújtványt körülfog.

Alértekek : d" Törzs ;^ >"/,„ (.'bljl

fejmell l"-j »

I lálipár l'-j »

Hosszaránya a lábaknak : 1, 2, 4, :i.

? elttem ismeretlen.

Mint kora tavaszi alakot (.ipril) csak egy hímét ismerem Palánkáról (Bácsmegj-e). Erdélybl említi

dr. Seidlitz és Sill.

OEN. 11. NKM. STEATODA. Sund.

(nzsUTíDoVic. = f!ipf;yú.s, zsíros; a test zsíros fényére vonatkozik.)

Síjn. 1.S3.3. SoNDEVALL „Conspcct US Arach.^^ p. 10; (ad partéiul.

ViJe : Thüuell «On curop. Spiil.» p. f);).

Az oldalszemek érintkeznek ; a hátsó sor behajlo ; valamennyi szem nagyobb mint a Theridinin

nemé. A hátsó sor középszemei ugyané sor oldalszemeitl oly távolságra állanak, niely kisebb a legnagyobb

szem átmérjénél. A végtest legtöbbször kurta-tojásdad, felületén kissé lelapított.

A rágok a lábak czomlijánál vékonyabbak. A lábak fegyvertelenek. Ritkás, de ann;il terjedelmesei ib

vitorlát szöv fajok ; a háló hurokkészlete, felül-alul terjedelmes, többnyire résüntösen fekv.

sPE.^ 1. FA.J. STEATODA CASTANEA. (Cl.). GESZTENYESZÍN FAGGYÜPÓK. kastanienbr. fettsp.

(rastanea =: gesztéi yeliavna szín ; az általános színezetre czéloz.)

iS'í/í). 17.~j7. Artniciia riixlanciis Cleuck, «Araii. Sneo.» p. 40.

Viile : TiioRELL «Kcinarks» p. !M

.

? . Gesztenyebarna, szürkével elegyítve. Az eb'ltest és a lábak agyagsárgák vagy barnásak, sötétebb

gyrkkel. A végtest hátfelén a világosabb gesztenyebarna szín, egy az egész hátlapot elborító mezt képez,

mely a sötétebb oldalak felé, egy a végtestet vízszintes irányban körüljáró, bullámzatos fehér vonal által

határoltatik. E körded mez egy, az egész hátfél hosszában végig vonidó, fínmn, fehér középcsík által két

felre oszlik, a. febcr csíkot a fomik felé 2—3 rövidlíe, íinoiii, fehér barántvoii:ilk:i lieresztezi.

A has fehéres, a fonók és légzíírés közé es középterén ket ( ) szénien ;Mó barna, folttal: a, finiók

két olda-liln egy-egy commaszeri'í barna vonalka. — A fejmell niellresze szélesed kerekded, módosan bol-

tozatos, a iiátgödörbl csillagszeren elrendezett barázdák futnak a, lábak felé s e barázdák közei sötétesek
;

a, tej keskenyed, ekalakra elválasztott, szennyes agyagsárga. A mellvért agyagsárga, kissé füstösödö szélek-

kel ; kiilönben szívalaku.
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A rágok liengerdedek, ii.nínyl.iR kissé vézniík, vörössárg;ik. a, csíiirikdi-din t:ij;in vr>nisli:u-iiák. A kos-

kény állkapcsok az alacsiiny, clkerckített a.lajk felett összehajli'ik, a, v.'innkkaJ i <jy( iil('i Imsszusagra ki;íll('ik,

a.gyagsárgák, a végük fele vor()sliania,. kissé határozatlan szegélylyel.

A tapogatók agyagsárg;ik, a szár es vegiz vege kissé fiistiisodri, sz("iriizetíik ji'lt-ntrktelen : a végiz

a- szíírniíl liosszalili, ti ezonilmfil mviilflili. A Jahak agyags:írg;ik (az rlii :illatii;il r szin sajátságos füstös-

srggel fellett, mely a horszeszlien gyorsan elenyészik); a cz<iml) t's szfiriz luit.irozallan, elmosódó közép és

határozottabb veggyürvel ; a második l;il)Veg (nietatnrsns) vege szintén barnagyün'ís ; különbeu arányos

fejlödésüek, szrösök; a szrök a.prc), fekete gombóc lkakból indulnak. A vegtest az eltesthez képest puÖa-

dozó, szélesen- tojásdad, kissé lelajutott, faggynlényü, ni.ajdnem csupasz (szini'Zetet kisd f( nnebb).

A szemek nagyocska!;. Az alsó sor ket közepszeme fekete (nappali), a többi szem op;ilizáló (éjjeli).

A négy középs szem derekuégyszöghen elhelyezve egymástól egy szeraátmer('inel kisebb, távolságra; a

hátsó sor oldalszemei a hátsó középsktl alig szemátmérnyire. A hátsi') sor — felülrl tekintve —
közel egyenes, az alsó kihajb'i ; az utéibbinak a távolsága a homlok szi'letiil a középs szemnégyszög

magasságánál valamivel nagyobb.

A zár egy világosvörössárga, jcjl kimagasló, kissé haránt elnyub) koldok, elén egy emberi zárt száj-

hoz hasonló hasitékkal, melynek közepébl egy terjedelmesebb benyomás nyulilv hátra fele (a.|.

Mértékek: ? Törzs - ........ 7 >";„, ebbl

fejmell "2-7 «

I labpiir \'2 II

Hosszaránya a lábakna-k 1, 4, -, ''i.

rf Karcsúbb, kerekdedre fejlett, élénkebb vörössárga szinü eltesttel és lábakkal, egyébként a ns-

ténynek megfelel rajzzal.

A tapogató aránylag hosszú nyel; terdize nivid, határozottan görbített, a, sziiríznel sokkal

rövidebb ; a száríz a pikkely felé egyenletesen eríísödii, ugy hogy a pikkely kapcsolati pontján a pikkely

vastagságába mintegy átmen. A pikkely kanálataku, igen nyújtott, vékonyodé) csúcsba kifutó, szrös; a

neinzszerv sárgásvörös, világos, a pikkely üreget kitölt és kissé csavaros; oldalnd tekintve, a gyjthöz

illeszkedve és elre irányozva egy ers, sötet-vörösbarna nyujtvány láthaiéi, mely kissé oldalt görbült es hir-

telenül csúcsosodó.

Mertekek: c? Törzs G-G '"/„, ebluil

fejmell 3 «

I lábpár 13'8 (I

E faj szorosan illeszkedik az ember háztartásához s csak igen ritk;in található erdk szélén, ott is

rendesen emberi lakok közelében. A házak zugaiban, a szobákban épen ügy mint az éléstárakban, istálókban,

nevezetesen pedig az árnyékszékekben, egész éven át bven található. Ritka vitorláját nagy terjedelemre

szövi a sarkokba ; a vitorla felett es alatt terjedelmes hurok-hálózatot készit s a helyiséghez képest majd a

falon, majd tágasb repedésekben lesi c prédát. Több példány halija UL^ha összeér, ugy, hogy több állat érzi

meg azon egy préda l>eaka(lását s valamennyi kirohan. A legersebb rendesen elveszi kisebb szomszédja

prédáját, melyet a fonalak elrágása által kiszabadítva, hátulsó lábainak egyikéhez kíit s igy hálójába átcze-

pel. A legnagyobb legyfelekkel, st ers bogarakkal (Harpalus rutipes) könnyeden megküzd s legyzi.

A préda beburkolását a hátsó lábpárral végzi. Sok ivarérett példánya nsekben áttelel. Kora tavasztól kés

szig kapható s legalább ket nemzedéke fíjli'idik ki egy idény alatt. Ritkás, gömböly, fehér peteburkát a

sarkokba alkalmazza és gondosan cirzi. A hiniek a péírziis után gyorsan elpusztulnak ; a nstények az ifjú nem-

zedékek kikelését bevárják, s fiakat a mást)dik vedlesig gondozzák, mire elpusztulnak.

Ismerem erdélyi részekbl : Kolozsvárról, Mezö-Záhról, Görgény Szt.-Imrérl, Siírpataknü, Okíh-

Fenesröl, Parajdról, Gyergyó-8zt.-Mikl('>sról, Nagy-Szebenbl iSill es Bergleiter gyjtemények) s még szá-

mos m;is pontról; magyar reszekbi'il : Doroszloról, Apatinbol, Ujvideknil (setahely likáczai), Zimonyból (te-
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lierliajók lielseje), PaucKiivúról (Wojliivitzi erd Riíéle), MeliúdiiiviM (kutliázak), Orsováról {Contnmaczia),

Báziiisról, Sz:ij(ilr(')l, l!:iJ;iiin;izriM, S.-A.-rjliolyröl, Ungvárról, l';ir,Mlr(il. Vi'Kzpri'iiiliöl. B-Peströl (Mnz. gy.

Pável és Mocsiíry).

HPEc. i>. FAJ. STEATODA BIPIINCTATA. (Tjn.). KKTPONToS F. zweipunct f.

(bis is pniietnm — két prait ; a véiítcst fehér riíjzáv.i czéloz.)

.S'//"- 1"-">S. Aniiiiii hijiiDicliittí Linné «Syst. Nat.» Eil. X, I, p. 200.

Viile : Thorell «líciiiaiks» p. 91.

? Mef^yszinliarnii; a vÓRtoKt IV'liilete leytiililiször fliiiosiiilva YÍl;í,u;iisalili. A vcstcBt elejét e.íjjy fehéres

vonal köriti ; közepén, hosszal lan eí^y meglehetsen széles fehér C8ik vonul V(''gig, mely közepe táján va.gy

megszakasztott vagy 2— '.'.-szór kiszélesitett, olykor elmosódott, gy;ikian pedig hiiinyzik is. A has közepe

keskenyen harna, a fonókat — keskenyen — ngyane szin keríti ; a harnasághan a légzorés alatt egy vilá-

gos folt; a has külsü szélei szélesen sárgásfehéi'ek s e szín a fonókat is hekeríti. A fejmell sötét vörösharna,

a lábak sárga vörösek, vörösharnáu sötétítve. Az egész test és végtagok szrösek. A végtest az elotestbez

képest igen puffadt, szélesen kordéd, kissé lenyomott, élénken zsirfenyíi.

A fejmell szélesre fejlett, majdnem kordéd, boltozatos ; fejerésze ékalakra elváló, könnyedén emel-

kedett, keskenyed, éli elkerekített. A mellvért vörösbarna, durván pontozott, szrös. A rágok aránylag

véznák, hengerdedek, vörösliarnák. Az állkapcsok kissé szélesedök, egészen az alacsony, felkerek alajkra

hajlók, vörösbarmik, végok fele kissé világosodok. A tapogatók vörösessárgák, végizük bebarnitott, sz-

rös, a szái-nál sokkal hosszabb, a czombnál sokkal rövidebb. A bibak meglehetsen vaskosak, aránylag

rövidek (a St. castaneáéhoz viszonyítva), sárgásvörösek, barnásán inkább sötétítve mint gv'ürzve.

Az alsó sor két középszeme fekete (nappali), a többi szem élénken opalizáló (éjjeli) ; az él állatnál

az opálizálás szabad szennnel is látható) ; a két sor középszemei derék négyszöglie elhelyezve, az alsók

meglehetsen kidomboródok. Felülrl tekintve, a liátsó sor valamennyi szeme közötti közök szemátmér-

nyiek, a sor közel egyenes, az alsó sor oldalszemei a középskhöz igen közel állók s e sor a homlok szélé-

tl oly távolságra esik, a mekkora a középs szemnégyszög magassága.

A zár sötétbarna, nem kiemelked ; két tojócsövének kerek nyilasa látható és egy x forma lemez

által választtatik el, illetleg hátulról körittetik.

Mértékek : ? Törzs G-.j »%, chhiW

fejmell 2*5 «

I kibpár 8 (I

Hosszaránya a lábaknak 1, 4, 2, ?>.

^ Kisebb végtesttel, fejlettebb fejmellel, aránylag hosszabb, eris lábakkal. Színezete talál a nsté-

nyével. A tapogató hosszú; térdíze rövid, görbített, a módosan kivastagodott szárizzel nnjcnh"< /iíí.s'.s-,.-í'(.s'<?í//(,

mindkett, felül, hosszú, ers sziírözettel borított. A nemzszerv buukószerüen s a szárnál sokkal vastagablira

kidagad, pikkelye oldalt befele f(U-ditott, kanálalaku, a vége felé kissé résüntösen elmetszett ; a nemzszerv, a

pikkely oldaláról s kissé elölrl tekintve, egy szerfelett ercis, hegyes, félkörbe görbített, vörösbarna nyújt-

ványt tüntet el, mely egy thegyes, finom, fekete embolust körit.

Mertekek: </ Törzs .j-2 »%, ebbiU

fejmell 2*3 »

I l;ibp:ir U- II

Ennél valamivel kisebl) is elfordul.

A St. castaneánál sokkal ritkái ili s leginkjíbb a szabadban, nevezetesen a fák ekílló kérge alatt talál-

ható, hol a szk helyiséghez szabja hurokhálóját. Leginkább nyári alak. Szaporítását nem ismerem.
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Találtam eddig, i'rdt'lyi rcszcklicii : Tunlan (liiis-iduk), S;inis[);itiikon, Koluzsvárt, Nagy-Hzt-henben

(Sill es Bergleiter gyüjteiiK'ny), Gorgeiiy-Szt.-Iiureii es a Csikltan (Bal.-iiiliányáu) ; magyar részekben :

Doroszlóu, Zomhorliau, Apatiiiliau. Orsoviin, Prihilinau (Liptc), «Zakameiaiszkó« Pongi-átz-fele major),

B-Pesten (Muz. gy. Frivaldszky I.), Ungvart (Muz. gy. Vidra Ferdinánd).

SPEC. 3. FAJ. STEATOPA TEIANC4UL0«A. (Walck.). nAE()MSZ(')G(')« F. iuíeieck-f.

(tiiiuifíulu.s r= li.iromszöfí ; a vúí;test fehér liíjz.-iira czéluz.)

Sí/í/. 1802. Ardiiiii Iriiiiii/iihíxii Walckenaer «Fiiun. Tar.» II, [i. 207.

Vidf : Thorell «riciii.aiks» p. .505.

? Elöteste vordslia.rna, ; a vegtest fi^liilete szép sötétbarna, felieres díszszel ékesített; e disz szembe-

tiiiK'i része a közép csík, mely rendesen négy -^ szeren összetett háromszögekbl áll, melyek n.agyságsze-

rint, a fonók felé, mindinkább csökkennek. A lábak rozsdasárgák, az ízek végei gyrsen sötétedök.

A fejmell kerekded, domboríi, fejrésze ekalakra elválasztott, keskenyedi"), elöl elkerekített. A mellvert vörös-

barna, jioiitozott, gyéren szcircis. A rng(')k jul kinynjtuttak, liengerdedek, p:írhnzamosak, liarnavörösek ; az

állkapcsok a meglehetsen magas alajkra hajli'ik, szélesedek, világosb-vörosbarnák.

A tapogató rozsdasárga, módosan szrös; végíze a czonib hossz,-it megközelít s oly hosszú

mint a szár- és terdiz egyiittveve. A kiliak karcsuk, arányosak, rozsdasárgiik, az ízek végei láthatóan

sdtcteblj gyürüsDk. A vegtest rendes-tiij:isda.d, nem lenyomott, barna.; felülete közepén a fennebl) leirt csík-

kal, dldalaiban egy-egy ekala-ku es foltszer darabokra, szakga.tott fehéres csíkkal. A has barna, a fonók eli'itt

ket világos, commaszer vonalkaval díszítve.

Az alsó sor ket középs szem fekete (nappali), a többi szem opali/.iilo (tjjeli). A négy közepszem

der(dí négyszögbe elhelyezve. A hiitsó sor egyenes ; a szemei közötti távolság egy szemátmérnél valami-

vel kisebb. Az alsó sor, felülrl tekiulve, könnyeden kihajli'i; távolsága a homlok szelétl másfélszer

akkora., mint a mekkora a szemiiegyszög magassága.

A zár egy a legzres felett keretszeren emelked barna koldok, a keretrész mögött egy egyszer

kivájással.

Mertekek: V Torzs (i '"/,„ ebbiil

fejmell l-'i \>

I labprír 1
-'> »

Hosszaránya a lábaknak I, l-, '_, :!.

\ alfaj : V szennyes fehér hassal i'S oldalakkal: a kozepcsik haroiiiszogri elfolyok, igen kiszélesedet-

tek, éppen csak ket barna, hullámos csík koz/.c foglaltak.

cí" a nstényhez képest igen kicsiny, karcsú, fejlett elTitestü. Lábai es ta.pogatói sárgák, nem .^yü-

rüzottek. A kis vegtest eleje felieres, mire egy csík következik, mely csak ket nagyolib A-böl all ; a tobl

szm es rajz talál a nstényével. A tapogató hosszú; szánze a terdiznel kétszer hosszal ili, eh'írefelé

egyenletesen vastagodó ; a szár- es terdiz egyiittveve a czombnál rövidebbek. A pikki'ly kanalalaku, hir-

telenül csücsökbe kifutó, szrös, oldalt befele fordított ; nemz(")szerve sárga; a kiilsö oldalról tekintve egy

csatornás, vastag, szarvszeren hajlott nyujtvanyt mutat, mely a pikkely hegyet nem eri el.

Mertekek :
<3" Törzs 3-5 '%, ebbl

fejmell F<i «

I labpar í* «

T)i'li alak, melyet Thorrll tanár (I. c.) Fli'irencz es Nizza kornyéken gyjtött, s melyet magam

hazánk deli részei) iiil ismerek, hol a háztiijakat, jelesen a kerti lakok ereszeit, az árnyekszékeket is lakja,

s nyár derekán 1—á ritka szövet, hófehér iieteburkot <'iriz, melyeket rcinlesen gerendák es deszkák

aljiii'a en'lsit. Nem epén gyakori, (iyjtottem Doroszlon, Orsován es Panosovan.
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SPEC. i. FA.1. STEATODA GUTTATA. (Wip.). t'SEPPES F. getropfte f.

(f;utta ^ csejip ; a végtest világos rajzáia vonatkiizili.)

Síjii. 1834.. Thcridium r/utfatum, Wider «Zool. Mise.» p. 235 (Sil).

Vide : Thokell «Iveiiiarks» p. 93.

Ol ;illi)? Igen kicsiny (törzs 2,2 "'/,„), sötét baruásfekote ; a véíítest hatfélén egy négy fehér ponti lól

közá)sor, az els két pont nagyobi) ; mind a ket oldalban ket-ket fehér pontocska ; a has barnásfekete.

A lábak liarnásvörösek sötétebb izvégekkel. A fejmell kerekded, a nyelecske felé szívformáu kivágott,

domborodó, sötét vörösbarna ; fejrésze ékalakra elváló, keskenyed; az egész felület durván pontozva-rán-

czozott, aiiró, gyér szrözettél. A mellvért szívalakii, sötét vörösbarna, igen durván pontozott, gyéren szrös.

A rágok hengerdedek, párhuzamosak, jól kinyújtottak, az állkapcsok vörösbarnák, durva feliiletíiek,

az alajkra hajlók s a ragokkal egyenl hosszúságúak. A tapogatók barnásvörösek, végízök valamivel liosz-

Bzabb mint a szár- es terdiz együttvéve, módosan szrösök. A kissé vaskos lábak czomb- es szárvegci sote-

tedk. A vegtest közel gömböly, zsirfenyü, szétszórtan pontozott keményes brrel fedett és igen gyér és

jelentéktelen szörözetü (szinet lásd fennebb.)

Az alsó sor ket közepszeme fekete (nappali), a toMii szem gyengén opalizáló (éjjeli). A középsze-

rnek derek négyszögben állnak. A hátsó sor négy szeme szemátmernyire egymástól ; e sor egyenes, az alsó

kihajló (az alsó sor távolságiit a hoiidok szelétl pontosan meghatározni nem sikerült).

A zár egy barnásfekete, a legzres eltt es hará.nt fekv, ránczolt hossznegyszögtí lemezbíil áll,

mely minden oldalán kissé kivágott, a hosszoldalakon nyílnak a tojócsövek.

Mértékek : ? Törzs ±i '%» ebbl

fejmell 1 "

I lábpár 3-S I)

^ karcsúbb, feljettebb fejmellel, kisebb, kerek cs gömböly vegtesttel; egyébkent a nstény szme-

zetenek megfelel; a vegtesten élénkebb sárgásfehér pontokkal, melyek közül némelyik látszólag két félbl

áll. A tai)ogató vörösbarna, hosszú és nagyon l)unkós ; terdize gyenge, rövid, szárize gömbösen dagadt

rövid, a pikkelytl jól elviilasztott, a térdizzel együtt a czombnál rövidebb. A pikkely kanálalaku, fekete-

baniii,szrös ; nemz szerve kívülríil s oldalról tekintve egy egyszer gyjtit mutat, melybl egy éles, hegyes,

kurta, szuronyszerüen hajlott nyujtvány, e mellett egy \ alakú második nyujtvány meredezik; az elbbi a

pikkely végét valamivel meghaladja.

Mértékek : ." törzs 2 ">/„, ebbl

fejmell 0-S „

I lábpár 4 »

Csak egy párt ismerek, melyet az Alsó-Hámor (Borsodmegye) sziklagörgetegeiben, mint nyári ala-

kot gyjtöttem (Mf.nok szerint a színezet világosba változó, lásd Menge A. «Preussische Spinnen« sul)

Crustulina guttata, pag KIS).

cEN. H. NEM. LITHYPHANTES. Tuoii.

{kctjo'^ =^ kü, szikla, >j(fÓ.^^T/j'i = szöv ; a taitü/,k<Hhií;ról viH-c.)

%//. !.SG;i— 70. TmiRELL On Eump. Spid. p. Üi-.

Az oldalszemek nem érintkeznek egymással. Az alsó sor es oldalszemei közötti távolság sokkal

nagyobb annál, a mely a középsk között fekszik. A két sor közepsztiuiei dereknegyszögbe elhelyezettek.

K homlok alacsonyabb, magassága köriillielül a rágok felehosszának megfelel. Az els lábpár a

toliliínel hosszabb, * a lábak fegyvertelenek.

* A magyar fajnál, a mely i'liJttcm ismcrctL'S ; a tiibbi fajulira nézve o jegy iiUandósága kétséges ; lásil : TnuKiiLL «Uli linr.

S|ii(l.» ji.ag. 77.
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si'Ec. l.FAj. LlTliVrilANTES COROLLATUS. (Lin.). KOSZUlH'S K(")SZ()V1'( )K. iíekuánzteu stioinw.

(i'iiiolla = Ivis kuszoiu ; a vetítst níjzi'uól ví'Vi-'.)

Síjn. 17jS. Ai-iinrit cundlatn Linni':, «Syst. Nut.» Ed. X, I, p. (Já).

Vido : TiioiiELL «Eciiiaiks» p. !I2.

? BiiruáslL'kfte. A vo^tcst liatlajija liuoui, IVlicr diszszul ; kuzliül liiiSKz:Uja sorakozott, reiKk'.sfii ut

szeriíen rendezett fc'licr foltpáiTal, melyek ii végtest eleji'U kezddve, k(izel a fouókig érnek; az oldalakhan,

illetleg köröskörül, egy felier szegély, mely a végtest elíít'eleii egyszeren szalagos, hátsó felen ellenben

ezikazó. Az elötest sötét vörösbarna.

A fejmell szivalakii, fejeresze keskenyed, ekalakra, módosan elválasztott ; az egész szép sötet-

vorosliarna, igen gyéren álló fehéres, finom szrökkel borított. A mellvert hátúi majdnem elkerekített, szép

sötet-vörösbarua-, sok fehéres szé'rökkel. Elölrl tekintve a rágok keskenyek, párhuzamosak, ar:hiylag

kurtrdi, körülbelül oly magasak, a mily magas a, homlok a szemeso[)orttal együtt. Az liUkapcsok az alajkra

rahajlok, kifelé resüntösek, a ragoknál valamivel rövidebbek. Az alajk szeles, kissé csúcsosodó
;

valamennyi rész vörösbarna, elmosódva-világosb vegekkel. A ta,pogatr)k vörösbarnák, egysziuüek

;

vegízük rövidebli a czombnál s oly hosszú mint a szár és térd egynttveve. A hdiak arányosak; tökéle-

tesen kifejlett példányoknál sötét vöríisbarnák, a ezomliok töve elmosódva sárgás, ifjabb de szinten ivarerett

példányoknál sái'gásvörtisek s az izek vt^gei vörösbarna, gyrsök.

A végtest rendes tojásdad, meglehetsen nagy; hasán egy finom, felieres, néha enyész kozepvo-

uássaf, mely a legzres táján kezddve a fonókig ha.lad, hol vagy elenyészik vagy J^ formán oldalágakat

bocsát ; a has ket oldalán ket 1 ) formán allo felieres esik, mely hatul néha a fennelib leirt koszoruforiua

oldalcsikkal összefoly.

Az alsó sor ket közepszeme fekete (nappali), a többi szem opaliziUo (éjjeli). A ket sor kozepszeme

dereknégyszögbe elhelyezve, mely szélességénei valamivel magasabb ; az oldalszemek nem érintkeznek, a

közöttök lev köz sokkal kisebb annál, a mely az alsó sor oldaJszemeit az alsó középsktl elválasztja.

A hátsó szemsor könnyeden, az alsó jól kihajló.

A zár egy kissé bemelyedö terese, mely a nyelecske fell c-") szeren határolt es sárgavörös;

legzres felöl e teresébe egy barna, közel uégszögletes térése nyomul be, nielyl>en a ket tojócsö nyilik.

Mertekek: í törzs 1--4 '"/„^ ebbéil

fejmell ivS »

I lábpár -j.S— (i I)

Hosszaránya a lábaknak : I, 'l-, -, 'i.

Válfaj: egeszén barnásfekete, csupán csak a hattest elfelen egy — alakú felier iv.

•-^ karcsú ; vegteste keskeny, fejniel'e szelesre fejlett; lábai aránylag hosszuk. Hziuezete es rajzai

takilnak a. nstényeivel, az utóbbiak mindössze fiuiunabbak, néha kissé enyeszk. A tapogatók meglehetiíseii

hosszuk; a terdiz igen nivid, majdnem gömböly, a sziiriz elrefeh^ tágasán kehelyalakii, mind a kett

együttvéve a ezonibiiill rövidebb ; a pikkely kanálalakii, esuesosaii vegziid), oldalt es beleié Icn-ditott; a

nemz szervbl, kíviríil oldalról tekintve, egy, kissé elre es lefele irányozott, egy rovidkonii madarujjhoz

hasonló, hosszú, sötét szinü nyújtvány meredez.

Mertekek : d" Törzs Vl '",/„ elibl

fejmell - «

I kibpár S I)

E csinos faj nein éppen gyakori. Mint nyári alak krdveli a kgörgetegekct, hol ;i JMivek also telén

tartózkodik s az üregekbe szövi kis hurokhálóját. Juniusi>a.n a m'isteny lazaszövet, hófehér peteburkat

gondosan rzi. A burkot mindig a k alsó lapj.ira ersiti.

Találtam, magyar részekben: ()rs(jva,n («Círaczka V(_ilgy» patak görgetegek), liaziii; on es S.-A.-Uj-

helyen («Kopasz» kíirakiísai).

HEIi.MAN OTTÚ : MAGVAUOUSZAU i'UK-FAL'SÁJA. III. «ifTO ÜEIlMiN : UNGARNS SriNNEN-lAL'NA. 111. l'í
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SPEC. 2. FA.i. i,l'l'IIYI'IL\NTEK PAYIvULIjIANUS. (Wamk.) PAYKULL K. paykulls s.

(l'ajkiill jelcs rov.aiász tisztcloti'ic.)

Si/n. 1806

—

S. Tlurcdium Pnykiillianiim Walck. «Hist. N;it. irArau.» i, l.

Vide iThoukll «De-scr. of several Europ. aml N. African Spiel. 187.^).» p. 60— 63.

? Nu.gy. Elötestc siitót vörösbarna, végteste kékesbejátszó fekete, elejének élén egy keskeny, halvány-

íiranysárga korszalaggal, mely az oldabiklian elenyészik ; láliai sötét meggyszínek

.

A téjmell jiil fejlett, jdI elválasztott fejjel, laposan iloiiilioni, gyengén feuyb'i, kevés szrözettél.

A mellvert szelesen szivalakii, sötét vörosbai'na, lenyes, szörözetc apró gombocsk;i.kbol indul, mi a vértnek

szürszerü kinezest kölcsönöz. A rágok sötetvörösbarnák, ersek, {'(^nyesek, a bels részen sárgiís szrözettél.

Az állkapcsok szelesek, összeérk, téivük sötét vörösbarna, vegök sárgásán elmosva.-világosodó ; az alajk

majdnem félkerek, magasságánál szelesebb, a rágok hossza egy harmadrészének megfelel. A tipogató

karcsú, sotet laeggyszinbarua, nii')dosan szrös, végíze oly hosszú, mini tcrde és szára együttvéve. A hiliak

karcsuk, lenyesek, eléggé szíirösek, minden szr egy kis gombból inilul s igy, a hol a sz("ir lekopott, ott apró

ripacsok láthatók. A végtest nagy, domború, kerekded, zsírféuyíi.

Az alsó szeiusor középsi feketék, a többi szem mind gya.ntasárga ; a ket sor közepsíii oly derek-

négyszögben állanak, mely szelességénéi magasabb ; az als(') sor középsi s a homlok szele közötti ter sokkal

nagyobb mint az a mely a két sor középsi között létezik; a hátsó sor középsi közelelib álkmiik egymáshoz

mint .soruk oldalszemeihez ; az alsó szemsor igen módosan kihajló, a hátsó egyenes ; az oldalszemek nem

érintkeznek de közös, tetemes hosszdudoron állanak.

A zár aránylag egy igen kicsiny, harántfekv), egy hínczszemhez ha-sonh) hosszúkás keret, melynek

belsejét egy a keretnek megfelel alakú, fényes, keskeny dudorodás kei)ezi.

Mertekek : V Torzs Id-'i '"/„, ebbl

fejmell 4-4 ))

1 lalipiir l »

II « I
;í

III .. \\.:> «

IV .. 1 :.

rT Elttem ismeretlen.

E nevezetes, kitnen deli alak feljedezesének az érdeme Schuszter Károly kolozsvári tanítót illeti,

ki e pókot Kolozsvár környékén silány növényzet oly dombokon gyüjté, a hol tücskök tartózkodnak. Az

eddigi észleletek szerint e pók kiöli a tücsköket, es elfoglalja lyukaikat, a melyekben valószínleg tojik és

petéit is rzi. Schuszter ur tudi'isitása szerint az elfoglalt tücsóklyuk szája semmit sem mutat, a mi a pók

jelenlétet elárulna. Az asatas meg nem foganatosíttatott s igy az életmód némely részei meg ismeretlenek.

r.KN. 1:'.. NEM. ASAGENA. SuNr>F,v.\i,i,.

(a = iniv. iT/jyy^/, =; háló , tiliat liálúiiélkli ; arra látszik czéluziii, hi>^'.V itihIusi'U kóljúinlva találliató.)

iSi/ii. \KV.i. StiNDKVALL Cuiispc'ctus Aracliii. patí. i'J.

Villi; : Thouiíll «Oh eiu'op. Spiil.» pafí- í'7.

A homlok magassága a nigok hosszúságával majdnem egyenlít. Az oldalszemek nem érintkeznek. Az

alsó sor kozep- és oldalszemei közötti távolság sokkal nagyobb annál, a mely az oldalszemeket egymástól

elválasztja. A középszemek egy elrefelé szkül trapézbe elhelyezettek. Az els lábpár a többinél hosszabb

A rágok a lábczombokuál gyengébbek.
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SPEC. 1. KA.T. ASAOENA PTTAT^F.KATA. (Tanz.) ÉKES K('il!Oi;ri'»K. .íkzieute iurspinne.

(plrili'ratus ^ lininloii- ('-i mi-llilí-ís/.i'l ékositpft ; itt a tfst vilá^'os rajzairól vévf.)

Si/ii. ÍNOl. l'JifiliiiiiiiiiDi jiliiiliral Ilin l'.\NZER «Faun. Tnscct. der.» |kii,'. 78. 21.

Vilii- : 'I'hiiukll «RciuarkF!» ji. .'^7,

^ \7, oli'ítest víiritsliarna, t'uysziníi. A vi^i^tost sötct l)aniafekt'te; hatfélén, flcll, e^y '^ szer sái-gás-

tVlnr liirivi» rajzzal, iiielynek íves része a, vi'.gtest elejét körülfogja, szára ,a végtest középteiigelj'ében, fekve a

végtest lidsszfuiak alig egy iiegyedi't i'ri el ; szeinkiizt e szfirral a fnmik fi-lí'il szintt'U egy felier vonás nyomul

a li:it lapjáha, niimlket oldalt peilig szinten egy-egy rövid sárg:is felii'r von;is imlul liir.-int ii-.-inylian, ugy

hogy e fehér vonéisok -]- szeren állva, ni'gy részre osztják a végtest h;itla|>jat. .\ lahak vörösessárgák

tetemes lieharnitásokkal, vaskosak, vahtmennyi czomh alnl fürészszerü fogakkal fegyverzett; e fogak az els

és második l:iliji:i,ron egyenetlenek es reszheii szerfelett er(")sek (II. k. IV. t. ÍH. <•).

A fejmell szelesre fejlett, a, végtestnel nem keskeiiyehh s nem ríividehli ; fejerésze oldalról tekintve

kissé nyergesen elváló és emelked ; a,z egész durv;in haráiitránczolt es karczolt, vörösharna. A mellvert

széles-paizsalakn, végén alig csúcsosodé), durván szemesézett, ké)zepeu egy liasitekszeríí hosszbenyomással,

kiiliinlirn vörosliarna.

A rágok aránj'lag kurhik", vaskosak, pái-liuzamos:dc, harnásvörösek ; tí'ivük a fejrész által mintegy

sapkaszerüen horitott (II. k. W . t. '.M. h). \7. ;illkapcsok vaskosak, egészen az alajkra. liajl(')k vörösharniik.

Az els lálipáron a czomh es szár-izi'li vastagodottak, mintegy dagadtak, vörösharnák, a térd es vegizek

vöröses sárgák, világosahhak : a téihhi lahpai-on csak a czomhok daga,dozi'ik. ;\z eise") es második lálipáron a

czomh es szilr — a töhhiekon csalc a czomhiz fin'észfogas. A vegtest elc'U elmetszett és keskenye hh mint

az oldalvonások táján, melyeken túl tojásforma csncshan végzdik. A has harnafekete.

A szemek aprók. Az alsó sor két középsje fekete (napp;ih), a téihhi opalizáK') (éjjeli); a két sor

kéizepsi egy elrefelé módosan szkül trapézbe elhelyezettek ; az oldalszemek kirzös dudorokra helyezve,

de nem érintkezk ; az alsi'i sor kiizepszeniei szinten kiizos diidoron állanak, a. koztíik es az alsó oldalszemek

közötti tér sokkal tágasabb annéil, a mely az oldalszemeket egymástól elválasztja., h hátsó sor alig észre-

vehetöleg behajló ; az alsó könnyedén kihajh) s a homlok szelétl oly távolsiígra-, a mely a szemtrapez

magassága háromszorosának megfelel. A tapogató vaskos, nemzszerve i'eltníien vastag és hosszan-buukós.

A terdiz kurta, a sziíi'iz kehelyszerüt'ii és annyira vastagodott, hogy a pikkely tövének kitszik lenni. .\ pikkely

oldalt befele fordított, kanálalakii. csucsosodéi vt'ge kissé csavarodi) es oldalt kifelé' forduli'i ; nemzszervét

egy iiosszu, ers, serteszer, a jiikkely csncs.-ilioz kéizel induló 2 forméira- görbített embolus jellemzi, mely

alsé» görbületével a pikkely tövét eléri.

Mértékek: ^ Torzs 5 '"/„, ebbl

fejmell wi.
_) »

1 lMh[iar -iM i>

IV " »

Hosszariíny tehát a binnicl voltiikejipen -1, 1, 3, ''>.

A níístény eléittem ismeretlen, Menge szerint ( «Prenssische S]iiimen» p. !2-"iCi) színezete a. híméhez

liasonli'i, vén korában a végtesteu csak a, fehei- ív\"onaI maradna dísziiL

Saját gyjteményemben 1 ivarerett hun Szász-Yesszsrl Erdélyben, neliéiny him a k<dozs\;iri

múzeumban, saját gyjtésem. Egészben véve ritka s leginkább veiéifenyes gyepes es köves dombokon

kapható, hol vagy barangol, vagy kinek aki megvonul. Ifjú nemzedéket téibliször takdtaui I »oroszlóu és egyszer

Lykaukán (Liptó) a várhegy verfényes oldalán; ez utóliláak harmadvedlések, sziiKik azonos a leirt hím

színével s csak az eltest és a lábak világos.ahbak, niódos;tn fejlettek, az utóbbiakon a fürészfogacsolás merben

hiányzik; a tapogató bunkója nagy és sírna. Ezekbd kéivetkezik, hogy a nemmel járó jegyek ezek között a

lábak sajátságos fegyverzete az utolsó vedlés alkalmával kepzi'idnek. Westring e fajnak cziipelö hangot is

tulajdonit.

13»
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FAM. II. CSALÁD. S( '-YT( )I)()II)AE. CSUrASZOK. nacktspinnen.

((TXijTO'i = lii'ii', eioaq = küls; a látszólafíns meztflcnattíil véve.)

stiBFAM. 1. Ai,('SAi,Ái). FI 1 OLdlNAP' . K.'XNí ISATjOK' . schielsiunnen.

{(pi)ÁX(i'i ^ liííiu'sal; a Kzt'iucsuiniit sajiUsáiráról vrvr.l

GEN. l.NEM. PIIOLCUS. (WaLCKRNAEIÍ.)

(llt KUllVil.)

,S'//)í. INd!"). Wai.ckicnaiír «Tulil. iTAviiu.» p.au;. So. (:til part(.>iu).

Viil(> : TiioiiRLL «Ou eurup. Spiders» \v.i'j^. 101.

Nyolcz szem; ezek köziil liiirom-luíroiu ;i lionildk ket oldalúra csoportosítva iiap;yolili ; a, két

csoport között, tehát a homlok közepén, két kisehli. A Ifibak i,!j;en vékonyak es ivinlkivnl lio-szuk. (A hímek

nemz/í szervei igen szöv(.'vényeS(^k, az e^^ész tajiogató renilki\iil kivasta.tíoilott.)

SPEO. 1. FAJ. PIIOLCUS FOKSKALTT. Tik.r. FORSKAL KANCS.\LPÓK.IA. forskaí.s sniiEr.spiNNE.

(Porskill jeles svéil kutatíi tisztelctÍTf.)

Si/n. 1N70. l'hviciis ForskiVii Thorell «ücniaiks» p. ir>l.

? Végteste körtvealakií, szürkésfehér, feketés rajzokkal ; magasságánál csak kevéssel hosszahh.

A fejmell széles, tányéralakú, a hátg/klrön túl egy mély csatorna, mely a nyelecske felé szélesedik ; a mell-

rész szélei vastagon felgyiin'ídrik ; a fejrész keskeny, hosszas-elkalakr.i elválasztott, a hátgödör eltt kissé

elmetszett, és egész hosszáhan lemezszerén kiemelked (II. k. IV. t. 0:í. h. <); feliUrl tekintve, a, homlok

toldalékszcrücn a szemek eltt kiáll.

A mellvért szélességénél alig hosszabb, a negyedik lábpár csipíü között nem csúcsosodé), lad('inl)en

vörösessárga sg^yéren szrös. A rágok rövidek, hengerdedek, oldalról tekini ve a homlokkal együtt térdszeríieii

kiállók, vörösessárgák és szrösek, a csipílkciröm t;ij:in kissé vöröslíik. Az állkapcsok keskenyek, egészen az

alajkra hajlók, csúcsaikkal összeerik ; az alajk szeles-háromszöglétes, a mellvért' el összeforrott. A tn^jiogató

vékony ; végíze hegyi'Si'dTi, vorösessiirga, a száríznél hosszabb, a czonibnál rcividebb ; valamennyi iz

hosszn, sertefele szrokktd ellátva, melyek a szár es végiz felsi'i felen kiiliinost'n fejlettek. A láhak rendkivni

hosszuk és vékonyak, vörösessárgák, a, czondiiz fels vegén, a. sz;lriz mind ket vegén elénk vörösbarnti

gyüríível ékesített. A czonibok alul, felül es oldalt számos serteszerü tüskével ('.ió— iH) fegyverzottek. A végtest

szürkés fehér, hátán ell rendesen ki't feketés folt, mely haránt és párban áll, e folt mög(itt 5— 8 ^ szeren

rendezett feketés ágrajz, mely a fonók felé mindinkább kisebbedik, (igen áztatott példányoknál és olyanoknál,

a melyek epén vetkeztek, e rajzok néha igen határozatlanok, gyakran eltnnek). .\ lias sziirkés fehér. A szemek

barna gyrkbe foglaltak, gyantaszer fények és színek (szürkületiek) ; a szemter mindkét oldalán hiíroin-

három szorosan egy csoportban, széleik azonban nem érintkezk ; e két csoport közelebb egymáshoz mint a

mennyi az alsó sor középs két kis szemének a térfogata (haránt értve), e középszemek a hondok szélétl

oly távolságra, mely az egéiz szemtér legnagyobb átmérjét meg valamivel meghaladja,. A zár egy
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kieniflkcilii. li;inmiszö;-íletes, liuniásvöros kulilok. iiiflyin'k 1;il]i;it az, cpy ziirt t-iuberi szájlniz liai^oiilii

légzörés képezi.

Mértf'kek : ? Torzs fl.5 '%, cl ihol

IVjnifll :-'""> »

I bilipiir :i'l
—

'.'w i>

Hosszaránya a lábalniak 1, í, 4, ".].

"'' kart-sM), kinelili véstesttel, egyébként szinezet tekintetéVien a n/ísténynyel egyez, néha kissé

elfselil) rajzokkal. Az cls/í láUpár czimibján az alsó tiiskcsor eríiselili tüskekliöl alkotott. A tapogatéi kurta,

rendkiviil vastag, iiiajilneni hólyagos kiuczesü, szalniasárga, mintegy áttetsz; nemzi'iszervenek alkatrészei

barnás vörösek. A ezonibiz, aránylag vékony tiilK'il indulva, kuii alakra vastagodik, a: terdiz igen rövid, a

szár és czoml) köze mintegy beekelt; a sz;iriz. oldalról tekintve, tojás alakra dagadt, valamennyi iz ki.izott

a legvastagabb; a végiz kurta és nem pikelylye alakított, csúcsának küls oldalán egy liuvelykujszerüen

kinyúló vörösbarna nyujtváuynyal, e mellett, a bels oldalon egy vékonyabb nyujtváuynyal ; e nyijjtványok

alatt es liefele fordítva egy tökéletesen fVlgiimb alakn, felier gyíijti dagadozik.

Mértekek :
' Törzs 5

'»>l,„
ebbl

fejmell 3 I)

I lábpai :1J—n5 »

E faj eredetileg is magyar példányokra alapíttatott (lásd Thorell /. r.), melyeket Kempei.en Lajos

ur líapott, a melyek azonban túlságos ázás folytán a rajzokat nelkülözteli. Haziink deli részében s

itt különösen világosabb pinczékel)n, árnyékos zugokban, istálókban igen gyakori s úgylátszik, hogy piu-

czékbeu és istálókban az egész evén ;it megszakad;is nélkül elfordul ; ivarerett peldfinyai kora tavaszszal

épen úgy mint kés oszszel elfordulnak. A sarkokban rendetlen hurkokból álló gyér hálózatott sz, gyakran

sajátságosan rezeg; párzásk(n- az ivarok a pinczek boltozatán l)arangolnak. A iiíístéiiy nagy, gömböly

petéit ritka szövettel gömbbé szövi össze s e gyömböt állkapcsaival tartva folytonosan magával czipeli, a

peték száma oO—3(5. Ismerem, magyar részekbl : Zomborti'il lefele Orsováig.

SPEC. 2. FAJ. PHOLCUS PIIALANGTOIDES. (Fuesl.) L.vr.AS K. langbeinige s.

(ípíú.i'iyytij'j r= pók, kivált a «kuszásjujloi ; u hil>;ik liosszüsáy:árnl vévf.)

Sipi. \11:). Aranca phajiíngioiijfs Fueslin «Verz. Kchweiz. Ins.» pas;. IJl.

Viile : Thorell oEeuiarksii p. 1 i-").

? Végteste hengeres, magasságánál kétszer hosszalib, szürkésfehér, egyszín. A niellrész kerek,

domborodó, fehéres, közbül egy terjedelmes vörösbarnás folttal, semmi csatornával. A fejrész, felülriil tekintve,

egyenl oldalú háromszegletes, jól elválasztott, eltte a homlok csak kevéssé kiálló, a mellvért sárgásfehér,

hajszáliinom vöröses szegelyzettel. A rágok kurt:di, hengeresek, kissé elíire irányzottak, vörösessárgák. Az

állkapcsok keskenyek, egészen összehajlók; az alajk vaskos, a mellvérttel összeforrott. A tapogatók vékonyak,

sárgások ; a végiz csúcsosodó, a száríz vele egj'enl hosszúságú, felül hosszú szrös, a czombíznél rövidebb.

A lábak rendkívül hosszuk, vékonyak, vöröses sárgák: a czombiz végen fehér, a térd barnásvörös: a

czombok sorban álló, szemölcsszer igen apró tüskehelyekkel boritotttik (tüskések?). A vegtestet lásd femiebi)

:

a has szürkésfehér.

A szemek felieresek (éjjeli ?), foglalatjuk csak liarna loltos ; a fej ket oldalán álló három-három

szem nagy, szeleivel közel érintkez, a csoportok egymástól sokkal nagyobb távolságra mint a mekkora a

közbi álló ket kis, fekete (nappali) szem tércséje (haránt értve). Az also szenis(.ir csak kevéssel távolalib a

homlok szélétl, mint a mekkora az egész szemcsoport szélessége.
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A zár terjedelmesen, köldökszerüen emelkedvo, szürkés l'ehér ; nyilásii a légzörés kiizepe fölé esve a

légzörés szegélyével együtt r-^ alakú és barnás vöröses.

Mértékek : ? Törzs S '"/„, ,.lil,r.l

fejmell ^' »

r lálipiír i7 I)

IV » 31-n ,.

II i>
?>'.'>

1)

TIT « 2."> »

d* valamivel karcsiiMi ; színezete a iK'istenyevel Mzimos; a fejmell kozepfoltja néha elhalványodott.

A tapogató duzzadt, gyürüízo (troehanter) egy karcsn tövisszeríi nynjtványnyal, a száríz hengeres, a

térdíz kurta, mintegy beékelt, a száríz elíireft'lé csúcsosodi') tojilsdad, vasta,g, a végíz nincsen jnkkelylye

alakítva, igen rövid, í'élgömliölytí rajta a gömlialakú fehéres gyííjtö, közepén egy vörös, finom, iibronesszerü

csíkkal ; a gyujt/i mellett s a végízbl indulva- olda.lt es kifelé', egy a vegén tetemesen szélesedett, elmetszett,

ki és be nyomott nyujtvány, melynek ])elsö ága vékonyabb, kíilso ága széles, mind a. kettTi kissé görbült.

Mertekelí :
'? Torzs S ";.;„ ebli/il

fejmell 2-(i »

1 lálipár iS i>

IV » :yi- «

II II :'i") »

E pédiot magyar reszeklieii csa.k egyszer gyjtöttem Sopron megye Nagy-biarom nev községében,

tyúkólakban, hol bven eb'ífordult ; a pesti nemz. Muzeiunbau két ? Rákos-PalotáróI, hol Pável János

gyüjté. Erdélybl ismerem Kolozsvárról.

SPEC. 3. FA,!. PHOLCUS PLUCHII. (Rooi>.) rLUCH K. ei.iu-iis s.

(l'liirli, iiHilt száziwilicli tPiniészctlionVt.)

Si/ii. 17(i3 Annirit Vlnihii Sciirdi.i «ImiIchii. Cara.» ]iiil;. I-Oi.

Viilo : TiioKKLL «r.eiiiuiks» \m\\^. 11-7, l'iS.

? Az elíililii fajolaiál sokkal kisebli, végteste hengerded. Az egész állat viblgos lia.muszin (liorszcsz-

ben sárgásfehér); a lejiiiell mani )ialviinyba.rn;is rajzzal. L.-lbai vékonyak, hosszuk, s;irg;ísfehérek, a

czondivégek fehérek.

A fejmell majdnem kerek; niellresze kávásán felvetett szelekkel és szakadozott liarnás szegélylyel,

közepén egy ketts csíkkal, mely a fej hátsó szélét éri; fcjei'észe jól elválasztott, ki'izel körded (haránt

fekv), eli'ítte a homlok j(il líialb'i. A mellvért luitul elkerekdett, ludöidien sárgás, szélein a. csípk Tdlásának

megfelel világos foltokkal. A rágédí rövidek, hengerdedek, oldalról nézve a homlokkal együtt ívesen kiál-

lók. Az állkapcsok igen keskenyek, egészen a vaskos, közel háromszögletes alajk felett összehajlók, sárgások ;

az alajk a mellverttel éisszeforrott. A ta.pogató vékony, sárga; végíze szrös, hegyesed, a sziirnál kevéssel

rövidelib. A lábak hosszuk, vékonyak, végig szrösek. A has a vegtesthez hasonló szín.

A szemek feheresidí (szürkületiek) ; a ki'izeits ket kis szem feketés (nappa-li) ; a- f(j ket oldalán iilb'i

bárom három szem nagy, jól összeér, fektetn keretezve-, a ket csoport egymás kozéjtti távolsága valamivel

nagyobbá két középszem tércséjénél (haránt értve) ; elölrl tekintve a két középs szem a két legalsobi)

oldalszemniíd kissé behajlo sort képez.

A zár egy tetemes hosszúságii liarnás vén-ris, duzzadozó, haránt fekvi dudorodfis mely egy vasta.gajkíi

zárt emlieri szájhoz igen hascniló.

Mertekek : ¥ T(irzs ó "'/„, ebbéil

léjlllidl I.Ci I)

I Ldijiar i2(t-r) »
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d* lu'liu. ali.L;' valaiiiivrl karrsulili a nristciiym'l, sdkszm i,L;cn kiircsu. A ? -nyel ciiyonlr) színezt'tü.

A tapiißatii (liizzailozó, t-zoiiiluzo lieugerded, tcrdize i.L;eii rövid, mintegy lieekelt, szárize vastag,

lnisszti)j:ísdad ; vegize nem pikkelylyé alakított, felgihnliolyíi, küls(") oldalán egy igen ers, víirösharna,

lapii-zkás nyujtvány, melynek lapiczkfija hithatólag behasított; e lapiczkás uyiijtváuy töven egy kis mellék

nyílj ivTinynyal.

Mértekek: -' T.irzs 4-:; '%, ebbl

lejlllell 1-7 1)

1 lal.par -^ú-ö ,.

Házak taján. jelesen eri'szek alatt, zugukban epén oly (ittboiios mint a. szaiiadbaii. hol a szikl;is

helyeket kedveli. Nyfiri alak, mely juniiisiiaii ivarerett. A iKÍsteny l-O
—

'l-J petét rijtö ritkás, kerek liurkát,

melynek szövete oly vékony, hogy a peték megszámlálhatok, folytonosan magával hordozza, meg pedig

állkapcsaival tartja a burkot, melyhez igen ragaszkodik s ha elvetetik töIe, sokáig keresgéli.

Ismerem: erdélyi reszekluil: Kolozsvári i'il, Szeut-Lászlóról, TordilriM (hasadék). Várfalvárói

(Aranyos szorosa) ; magyar res/.ekbiij : j\[i'hadiaroI, Orsovaml, ( »-Ogradenarol, Hzajolréil, Tarezah'ol, Ung-

^arrol, az Also-IIiimorbol es ií.-l'"in-ediol
;
(a Muz. gyüjtemeuyelien Ungv;trrol gyjt. Vidra Férd).

suBFAM. TI. ALcsALÁD. SCYTODINAE. HATÁSOK, buckelsi-innen.

(viilr »'Sí:\ toduuliLt'.it)

GEN. ± NEM. SCYTí )I)ES. I. A T lí.

(viilf «Si-Uniluiilai.'.»)

Siiii. lOSi. J.ATKEiLl.E «Ndiiv. Dict. d'Ili.st. N;d.» XXIV, pa.L,'. loi. (lul. jiarti/m.)

Hat szem, paiosan es iigy alhtva, hogy az egyik pár a fej elejére, egy-egy par a fej oldalaira esik.

A fejmell hatul magasan di.mdioru. A ra.L;ok kiesúiyek es véznák. A lábak egy sámja- es ketl lordaskörommel. *

SPEC. 1. FA.i. St'YTODES TllOlíAC'lCA. Latk. HATA.S ('»liPA!SZr<'>K. kickige NAeicrsriNNE.

(tlii>i,-ix = iiiL'Ukas ; h fcjun'U ilcímliniucláráiól vúvt'.)

Si/ii. 1!S01. !Si!/lijilts tlivnicica Latkeille «Tabl. luúlhud. lu Nciuv. ilict.» XXIV, ji. l-Jt.

Vitle: Thokell «Kemarlis» p. iOl».

? Zömök vaskos test, vekonylabu alak. Sárgás, világos, némi agyagvöröses lehelettel ; az elei- és

vegtest ugy mint a bibak is feketén, párduezszerüen tarkáltak. A fejmell a vegtestuel valamivel magasab!),

elrefele ívesen csokkenci ; a fejrész keskeny, határozatlanul elválasztott, elején ket kis esüesökkel ; az egész

vörösessárga, czikáz(i, fekete szegelylyel es basonlószinü áttört kiizeprajzzal, mely a szemek mezejét is

elfoglalja s a mellrészen ket egymiis felett álló szivszerü ^^ körrajzot tüntet el. A mellvert keskeuy-

tojasdad, sárga; közepén egy kis, hasitekszerü benyomással, szelein a csípk állásának megfelel

benyomásokkal. A rágok rövidek, vezn:ik, vörösessárgák, tövüknél egy-egy fekete folttal díszítettek.

Az állkapcsok egészen az alajkra, hajlok, mely utolibi a, uiellverttel összeforrott. A tapogatók

vi'konyak, sárgásak, a czoiub es száriz vegén fekete gyrvel; a vegiz árszeren vékonyodéi, a szárnál

*B jegy ellentéte a Loxoceles nem jegyenek, melynek szintén szeme van, (le.sámjakarma nincs. E nem hazánkljan eiliÜH még

nem találtatott.
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hosszal)!), szrös. A lahiik vékonyak, hosszasá,^'ni nem ;ir;inyt:ila.nnk, vik-ígos agyagsárgák, élesen rajzolt, süriin

álló fekete gyrkkel ; iiz elsí'i lábpár szára négyszer gyrzött. A vegtest kerekded, sárgás, világos; felületén

a fonók felett ( ) szer fekete rajz, mely a liát fele pontokra oszolva, két iiontsort alkot, — tle mindkét

oldalt még 2—3 összefolyó páros pont ; — a has világossárgás töljb igeu apró fekete ponttal, a tüdö-

fedök táján egy-egy nagyol)!) folttal.

A középs szempár a fej oldalcsücskei mögé esik, s az oldalpárokhoz közeiebi) áll, mint állanak

ezek egymáshoz. A homlok egy ékalaku nyújtványnyal a rágok töve közé ékeldik.

A zár liörös, a hassal egyenl színezet benielyitett pontpár!)ól áll.

Mertekek : ? Törzs G »<L elJllOl

fejlilell 3 1)

I lábpár ÍI.S I)

d" elttem ismeretlen.

Ritka. Találtam Zimonyban az ottani hajóállomás pénztári l)0(lejiinak eresze alatt, hol Steatodak

társaságában egy sarokba vonulva, lesekedett : ujabban Szarvason és Baján basonb) kóridmeiiyek közt.

A nemz. mnz. gyjteményebe a legujabl) idben iJuda vidékérl került a. Viranyi-fele gyüjtemenyiiyel.

FAM. III. CSALÁD. ENYOIDAE. BÚVOK, sohobebspinnen.

(
í',í/'j(0 = BcUoua, tíiir'ifí isteimö.)

GEN. 1. NEM. ENYO. Sav. et Aud.

(vido sujirn.)

Si/ii. 1825—27. Savigny et Auduin «Descr. de TEt^ypte,» ed. ÍI, XXII, paf;. .340. ud. p.l

Vide ; Thorell «On Eiu'op. Spiders» p. 108.

Az alsó szemsor majdnem egyenes, különben észrevehet('ileg könnyedén behajló. A szemek

láthatólag három sorban állók. Az alsó szemsor négy szeme közül a két középs sokkal nagyobb

valamennyinél; e ket közepszem közötti hézag kisel)b annál, mely a negyedik sor ket szeme között létezik.

A fej vaskos, félgömbszeren elkerekitett, búbján a szemcsoporttal, mely messzire áll a homlok szélétl.

Az alsó fonópár a felsnél hosszabl).

SPEC. 1. FA,;. ENYO GERMANICA. (C. K.) NÉMET BÚVÓPÓK. deutsche schoberspinne.

{X mat;,vav fajuév az tlftmóclrúl, a német az elbü lelhelyiül vévr.)

Si/ii. 1837. Lucia í/rn/iniiica. C. Kucil «Uebers. des Av. Syst.» 1, pat;. ül.

? Kicsiny. Elteste Ijarnásviirös, végtestének felülete fénytelen-fekete, hasfele fehéres s e szin az

oldalakba is csücsökszerüen l)enyümul. Lábai vörösessárgák, sötétebb czombokkal. A fonók sárgásfehérek.

A láliak hosszaránya 4, 1, 2, 3.

A fejmell barnásvörös, egeszlten vaskos; fejerészo kissé nyújtott, elöl tompnu elkerekitett, a

mellrésztl csak kávás oldatbenyomások :Utal elválasztott. Oldalról tekintve az egész fejmell a fejbubtól a

nyelecskéig egyenletesen törpül ; hátgödre egy jelentéktelen hosszhasíték. A mellvért szeles, kissé

domborodó, hátúi nem csúcsosodi), !)a,in;isvörös, apró, fehéres, pehelyszer szrözettél ritkán ellátott.

A rágok barnásvörösek, módosan fejlettek, oldalról tekintve ekalakuak, kissé az állkapcsokra csapottak ; tövükre
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;i fejrész sapkaszorüen lionil. Az úllkaiicsdk koskcnyek, a liároinszÖLílctes alnjkra egészen rciihajlók ós a

mellvcrtiifl sukkal vil;i.ü,osalili,'ik. A tapopiatV) \c<^- és száríze a czdinlmril jiusosahli; a vek^iz (.-sucsosodo s dIv

liosszú, mint a szTír a tenli/.zcl i'i;yüttvéve.

A l:il)a.lí li;ircsiili, fcLíyvcrtolpuck, rövid szíiri'rl Ijnrituttak. csipí'lilí viln.nos viiniscssáriíalí, a czdinbok

vörösliarnásan l)efutva iniutegy íTist(>lvc. a Idlihi izek egysziuüeii vöniseB s:ir,!j;;ik. A ve.^test rendes tojiisdad,

szélességénél nem luasasalib ; felül fekete, alul fehéres, mely utól)l)i szín a legzöres táján az oldalakba

kiékelödik. A szemesoport sajátságos; az alsi'i sor két középsíi szeme sokkal kiizelelil) egymáshoz mint a

leghiitulsé) két szem; ez utolilii a tolibi szemti'il messzire h;itravetett : a. ket ket oldalszem az alsó sor közép-

sivel mintegy háromszögheii áll.

A zár igen cgyszen'i s egy alig kiemelked, nyelvalakii, vékony hnnezkehd áll. melynek töve

vörösessárga, éle heliarnított.

]\[ertekek : ? Törzs :!-5— 'l- "'/,„ ebljl

fojmell I-T) — 1-7 »

I lábprír .")
I)

^ eb'ittem ismei'etlen.

Ritka kis pok, melyet mint nyéiri alakot ez idi szerint csak B.-Füredr/il es az Alsó-Ihiiiiorbol

(Borsodmegye) ismerek. Az utóbbi helyen tairilta.m lakhéizéit, melyet palakovek aki helyez s a melyben

pet(.'burkat Inven clrzi (1. ];i>t. III. t. ni;.). \'ajjon azonos-e ez albit a, Savkiny es AfnuiN Egviptomból

leirtilk Enyo nitidával, a mini ezt TnoKi i,i, «On Vaw. Spiders» p. 1(JS említi? ezt eldönteni nem mernem;
annyi bizonyos, hogy szemiilbis es színezet szerint egyezik a Kom idézett leírásával, a mint ezt TnoRi ll

taii;ir a. revisii') alkalmával el is ismére.

SUBíMíhO TTT. AT.RKNI).

I^ IT B I r K L A R T A E.

(tubus = cs, tl'la, =r SZOVi't,
)

C S (') S Z í) \ () K.

i\rindazon tulajdonképeni i)éikok. a melyek szervezeti alapon a lobbi hat alrendlie lie nem illenek,

a Csszövk alrendjébe tartoznak. Az alrend valósággal polymorph s az .-itmenetekre nézve, a Kerekh;ilósok

kivételével, minden más alrend felé hajló alakjai vannidi.

A mily soknemü az alrend szervezete, oly soknemü az életmi'xlja, s oly soknemfiek szövetei is; és

hogyha a p('>krend mködési rendszerét egy szakadatbin egésznek tekintjük, akkor elmondhatjuk, hogy a

csszövk betöltik, elfoglalj;ik azon hézagokat., a melyek .-i, mükcHlesi uii'idok kozott kíilonben Ictre jonnioiek.

Ugyanezt mutatja a soknemü alakrolionsiig mas alremlekkel is.

A legfi'íhli pókszervek ez alrend koreben változatosak. A szöv szervnél ketts és hármas karom-

rendszert ta,l:ihink, melletti! azt, hogy a kettíissel sajátságos sz("irtali).ik együtt lepnek fel, melyek azt

mutatják nekünk, hogy itt a, s|iecilicus pokuuikodrs, t. i. a lialozas mellett, a- j;irás-kelesnek is helye kezd

lenni. A l'oni'iszerv ha.soulokepen eltéréseket nuitat; neiuely t'onoi)arok mcguynhiak, több izub'tet kezdenek

ölteni, s a cseverendszer masuemüen van álkahuazva,, tehát ni;isnemü szöveteket is létesít.

HEUMAN uTTÚ: lIAGVAROIlSZÁt, I'ÓK-FjMN.ÍJA. IU. li r l u Hl.i:JIA\: rMíAKNá Sl'I.N'N t S FATNA. III. li
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IHKA potrolidssiif; az alrcudlHil kimiivad. Az (»ri'itélicK tViincUlicz ('«iy ari'mvos végtest csatlakozik ; a kii

arányosan fröteljosek s a hol nynjtottak is, ott is a járás-kelesre esik a súly. A míg a két megelz alrend

alakjainak táplálkozása leglVlképen a háló berendezésétl, alkalmazásától s a tüi-elmes leséstl függ, tehát

bizonyos passivitiíst mutat, addig a csöszövöknél érvényre jut már az aetivitás is, mely az (U'ozva táma-

(bisban nyilatkozik.

Az alrend azon csoportjaiban is, a melyekben a hálóra, egyáltalában szövetre aránylag még nagy

súly esik (Agalenoidae = Illók), e szövetek jellege s igy hatásmódja is lényegesen más mint a kerekháló-

soknál és hnrokkötknél. ÄFert a míg az ntóbbiak finom fonalzataikat a repiilö rovarok iitjába állítják s a

rovarok épen azért kerülnek batalnud';li!i.. mert a szövetet nrm rrs:iL- í'.s'~/-(', addig a Csöszövknél éjaílé)

hálózatok, voltaképen szövetek, a Irtrlcprclö rovarokra czéloznak, síit nagy részben e rovarokat a

letelepedésrií, illetleg a hálóba kerülésre mintegy csábítják. A Zngpókok (Tegenaria) terjedelmes, vízszin-

tesen feszítettt leplei, melyek idíível még porosakká is lesznek, szint(> hívogatják a letelepedésre helyet keres

legyet; így a Tölcserpókok (AgaAena) tölcsérszerü leple is. Az Eretnekfélék (Amauroliiiniie) oly lu'lyisegeket

raknak meg tapadós hálózattal, a melyek rovaroknak leteleped) vagy biiV('ihelyoket kéi)ezlietik : igy a

Dietynapókok, Eretnekpókok (Amaurobins) s az Illók (Agalenoidae) legtöbbje is.

Az Orzóknál (I)rassoidae) már nem a szövetre, hanem a lábalkotásra esik a IVlsúl}'. Ezeknél a.

kettöskaromrendszer uralkodik, a lábak talpasok; ezek vagy elhalailó rovarokra, orozva támadnak, vagy

üregekbe — természetes és mesterségesekbe — rejtzve lesik a betévedezö predTit. Ennek még a vízi

Búvárpók (Argyroueta) is megfelel, mely búvárharangját el-el hagyogatja s az l'tricularia. srségében

orozgat.

Általános tulajdonság ezen alrendnél az, hogy szövetnél ii lakhelyre nagy súly esik, némely családnál

epén a fbl.i súly, s ez utóbbi esetben a szövet már csak a szaporodiísi és kifejldesi mozzanatokra s nem

a táplálék beszerzésére való. Itt tehát kczdidik a. lakhely állandósítása mellett, a mozgásnak bizonyos körben

való szabadsága.

Lakhelyeik változtatásában kevésbé szabadok, a helyiség választásában is korlátoltabbak ; és sokkal

inkább a röghöz vannak kötve, mint a megcélozó ket rend ; azcni alakok száma-, n melyek k, rög, lehullott

levél stb. alatt él és hat, ezen alrendnél már túlsiílyban van.

A függleges elterjedésre nézve a fszám az aljakra esik ugyan, de a magasba is messze mennek.

A karpiiti llejtpók (Cryphoesa carpathica 0. H.) a magas Tátra csúcsain is él s viszont a barlanglakó p()kok

között a vak alakok, melyeket hazánkban meg nem találhattam fel ugyan, de a melyek aligha hiányzanak,

a föld mehebe hatolnak.

A nemzedékek sora legföképon (nem mondhatom, hogy kizárólagosan), áttelel) alakok által

tartatik fenn s a biztos áttelelés feltételeirl nem az anya, hanem az ifjú nemzedék maga gondoskodik.

Az anya rzi petéit s gyámolítja ifjú nemzedékét, addig míg ez önállóan is megélhet.

FAM. T. CSALÁD. UIK )CTEOI] )AE. BOllZOíSOK. zottklspinnen.

(n'iiiil. =z faik, y.rs.li = szr; a fouól; BZrs voltáiVil vc-vc.)

GEN. 1 . NEM. UEOCTEA. I) U F O U R.

(vitlo Urocteoidau.)

.S'í/íí. 1820. DuFOiIR «Descript. de ciucj. Ar. iiduv.» pa^'. 108.

Viilp : TiiORELL (lOu Enrop. Spiil.» ])af,'. 111.

A fejraell rövid, széles, vesealakú; fejerésze kicsiny. A fels) fonópár a többinél sokkal hosszabb, két

íz, a második iz hosszú, összenyomott, alul csévé.s. Nyolcz kerek, kiálló szem ; ezek közül négy négy

egy szabálytalan négyszögbe állítva ; az alsó sor ket középs szeme a legnagyobb. A lábak vaskosak, sz-

rösek, végeilíen három kéir<)iiiniel (ket liorilás és egy sámjaköröiiimel).
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SPEC. 1. KA.i. UBOt'TEA DUÜANDll. (Walck.) DURAND BüRZl'oKJA. uurands dachspinne.

(I>ui'iiinl fianc'zíji tiulú.s tis/.ti-k'térc.)

Si/H. IS09. Clollni Duiüiidii Walckenaek in Latreille «Gen. Crust. et Ins.» IV. \< HTO.

Vidü : Thuuell «líemiirks» pag. 503.

? Nii|;y, ZDiiiiik uhilí. Eh'itestc cs l;il>ai VDi'd.sliariuik, vi'gtcstc Ijania va.ny l'aki). li:itfclcn öt sáry;i.s-

iV'hcr folttal, melyek közül kett a végtest elejeu, kcttü a közepeiicl valamivel liatralil), egy a foUDk felett

elhelyezett. Az egész állat lioziiutosau szrös.

A fejmell vesealaku, szelesei il) iniut hosszú, laposan holtozatos, szepeii vörösljania
;
gyér, serteszerü

szrözette! fedett. Fejeresze alig kifilió, kicsiny ; ket oldalt a iiiellresztl hehorpasztások által elválasztott.

A hátgödör teijedehnes, sekély, közel hároiiiszögletes ; a mellrészen a, I;iliak fekvésének niegfeleh") sekély

harázdák sugárzauak szét. A mellvért kerek, hosszánál nem szelesebb, világosb-vörösljarua, világos

szrözettél btn'itva. A r;ígók ariínylag gyengék, rövidek, majdnem párhuzamosak es serteszerü, bozontos

szrözettél fedettek, vörösliariuik. Az állkapcsok párhuzamosak, ell elk(.'reki tettek es nagyon egymásfelé

dlik, ugy hogy vegeikkel érintkeznek, niig töveiket a hih-oinszögletes alajk \;ílasztia el ; az állkapcsok és

az alajk világosabb vörösbarnák, bozontosán szrösek. A tapogatók húsosak, vegizük a száriznel csak

valamivel hosszalib, mindkett együttvéve alig hosszabb a czombuál ; a végízet rövid, serteszerü szrözet

igen tömötten l)oritja. A lábak vaskosak, hosszúságuk arányos, vörösljarnák ; az ízek alsó fele hosszú,

sárgás szrözettél bontott; az els labp;ir uiTisodik vegíze (nietatarsus), alul, hit par ers tüskevei, az elsi

vegíz 5—6 tüskepárral; a száriz alul 1- piir hosszú sertetüskével. A tublii Libpiir megfelel ízei alul

szinten tiiskések. A liordáskörmök a kampón kivul 10 fogasok s a végs uegy fog mintegy összeforrott.

A végtest szélességénél sokkal hosszalili, felül lapos, barna vagy fakó, bozontosán szrös; ell

elmetszett es keskenyelil) mint a mfisiidik foltiuir tájrni : a fonók fele ismét csúcsosodó. A has barna vagy

fakó, a legzöres eltt rendesen sötetebli. A fels fom'ipar liosszu, a végtest vegén farkszerüeu kiálló, oldah'ól

kissé összenyomott s az els íz alsó felen cscvekkel ellátott. A szemek nagyok, kerekek, jól domborúak,

gyantaszmüek, két soriján és ket uegy-negy szembl alkotott csoportlian állanak. Az alsó sor ket középs

szeme a legnagyobb, a közbenes hézag egy szemátmérncl valamivel kisebb ; a hátsi'i sor ket középszemo

oly távol áll egymástiil, hogy az alsó sor kiizepszemeivel egy magasságánál szeleselib trapézt alkot. Az oldal-

szemek nem érintkeznek s a. közepszemekhez igen közel ;tllanak, ugy hogy megfelel felen a fejnek a közep-

szemekkel egy szabálytalan (Q) négyszöget alkotnak meg.

A zár egy jelentéktelen sötétbarna terese ^^ szer sekély benyomással.

Mertekek: + Törzs (fonó nélkül) l:i '";„, ebliiil

fejmell .")
II

I lábpár Ki I)

IV I) 1 7-.J .1

fels fonó '.) 1}

A lábak hosszaráuya ; l, 1, -2, o.

cf elttem ismeretlen.

Deli laj, melyet eddigelé csak Fiume környékérl ismerek, hol is egy régibb utaza.soni alkaluiaval

(18(1:2) a Quarnero-öböl partja kozelelien. de szárazon hever kövek alatt találtam. Szövete szürke.sfehér,

terjedelmes, lepelszerü es igen ers; rendesen a kövek valamelyik kivajas:tt tölti ki; a iiejárat eltt számos

rovarnak a maradványa hever.

Magyarázat: II. k. IV. tahi. '.t.j liordáskörmök, '.)i'i </ szemallas, li a fejmell felülrl -• !i vegtest,

vege a fonókkal, oldalról tekintve.
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FAM. TT. CSALÁD. AGALENOTDAE. TLL(')IÍ. flíohtspinnen.

(« ct Y<J.X/,'^Y, ---- uuiutalaji ; a liáhiii való íí.yois mi>z;;ásról vúve.)

suBFAM. I. ALCSALÁD. A ]\[AUROBIINAE. ERETNEKEK, ketzeksitnnen.

((/.mi.'jiióc, ^^ síitút, ,í;'j(y = «Ilii ; a tuitózknclá-iinl.)

(IIÍN. I.NEM. DR'TYNA. SliNDIOVALL.

(JíXT'J'/O. = iliiiiia, a vailászat isti'iun"i|i:.)

iV_í//í. IS);3. SuNDKVALL « Coiis[iec-(iis Ar.» pafí- 1Ö.

Vilii' : TuDKiiLL «Oh cuniii. Sp. » paj;. 122.

Az oldalszemek majdnem érintkezk ; az al.só oldalszemek az alsó középsktl ler^aláM) egy szem-

átmérnyi távolságra állanak. A i'onalszfír es nyüst jelen van. Az állkapcsok a közel liáromszgletes alajkra

hajlottak. A lal):ik fegyvertelenek. Csupa, apró alak (Icgfoldili '>

'"jii,), mely különösen az ernys növények

kóróit es a házak falainak lapját választja tartózkodási helyül ; az elöbhi helyeken tölcsér alakú, ritka háló-

zatot sznek, melyeknek vezérfonalai Z szer gyajijas keresztfonalak által köttetnek össze : a tölcsér tövében

egy csszer srülih rejt létezik ; ;iz utóhlü helyen a hálózat foltszeren terjed s a pók alatta leskeldik, a

Z szer összeköt fonalak itt is meg vannak.

SPEC. 1. FA.i. DICTYNA AUUNDINACEA. (Lin.) NADI DI(:TYNAI'(')K. uohr dictína.

(arundu ^ nád ; a kfclvfiiez taitózkodásiol véve.)

.S'//í(. 175S. Anniin nniiiiliiinccu Linnk »Syst. Nat.» Ed. X, paj,'. 620.

Vi<U' : TnuüELL «lU'iiiarkti» pag. 210.

'i Zömök alak, tomp:in tojásdad, ariinylag nagy vegtesttel. A vi'gtest felülete fakó, elején egy szeles

liarna csíkkal, hátulján egy hasonló szin, czímerszer rajzzal. Elteste vörösbarna, lábai barnásvörösek.

Az egész törzs rövid fehér szrözettél fedett, mely szíirözet a rajzok alkotásália is befoly.

A fejmell módosan fejlett, a végtest által kissé fedett, fejeresze kissé kimagasló, domború, a. mell-

resztl jol elválasztott, vöriisbarna ; rövid felier szrözettél. A mellvert kissé domborodó, Víü'cisbarna ; rövid

füher szrökkel. A raguk nyújtottak, vegükön kissé szélescih'ik, érintkez széleik fele homoruan benyomot-

tak, a becsapó res szelei lemezszerén kiemelkedk, egyébkent vörösbarnák. Az állkapcsok nieglehetíisen sze-

lesek, ell elkerekitettek s a közel háromszögletes aliijk felett összeerk, ugy mint az alajk vörösbarmik.

A tapogatók rozsdabarnák, vegizük füstös, szrös, a szárnál sokkal hosszabl). A lábak aránylagos bosszú-

séig mellett kissé vékonyak, rozsdabarmik, felületükiüi idmosödva füsttisc^k, réividen szrösök. A végtest

aninyhig nagy, doiuboni, felülrl tekintve tompa-tojásdad, majdnem kiu'ded, fakó; elején egy barna közép-

csikkal, mely kiirlbell fele hosszéit i'ri a, vegtestnek s mely alatt egy háromszögletes, czimerszer, liarna

mez kezddik, mely csúcsával a Idiink IVK- nyúlik s ndiéiny világosabb banintvonal által niegszakitott.

Vi har;intvoiialakon soibau albi IVbrr sziiriik 1,-ithatok s élesítik a. rajzot, l'ako színezete a végtest felületének

szinten rövidke, fehér szrnkkcl diTi'/.ill. A has kii/.cpe rendesen szélesen, szalagszeren barna.

A hátsó szemsor az alsomil vaia-mivei hosszabb, iigy hogy a,z oldalszemek kissé rézsútos állást fog-

laliia,k el. A középszernek egy elrefele kissé szkül trapézben elhelyezettek s a hátsók közötti ter akkora,
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a iiii'kkiira távolságuk íiz alsoktul ; a lia.tsD sor s/,t'iuoi egymástól cLíyciilr) tiivolsrinra. lilluak. Az alsó sor a

lioiulok szelétl oly távolságra esik, a lucldMna, a tiivolsáL; az als('i i'.s liatsi'i sor kcizcps/eniei között.

A zár egy harántfekv liosszukas kuldok, mely a kozepeii egy sekély lieiiyoiiKÍs liltal ket felre oszlik

es ez elosztásnak megfelel ket ^ = szer nyílást mutat, mely lüitrafele nez.

Mertékek: ¥ Törzs '! "'/„, el,hi
fejmell IvS »

I liihi)rir '{ »

A láhak hosszaranya : 1, i', 5-, '.'i.

"f kisehh, karcsú, majdnem sisakszerüen kieuudked, domhoru tVjji'l es hosszahli, karesu hdiakkal.

A fejen a fehér szröeskek esikosan sorakozottah. A rat^ok hosszuk, oldalról tekintve vegeikkel tetemesen

elörchajlök. A tapogató rövid szárizen egy kettéhasított, szemölcsszer kiemelkedés. A pikkely nagy, csu-

csosan kanálalaku, oldalt l.ifrlr fordított : nemzöszerve egy göcsalakn Víirösharna gyjt(">hl áll, melyhi

oldalt egv a, pikkelyhe hefekv s szelének gtirhiiletehez alkalmazkodó, eleire inlnyzott nyujtvány indul,

hátrafele pedig egy ers, sott'tharna, ketts csavar(_)da.su, dugohuzoataku emhohis meredezik.

Mertekek: -f Törzs :2-7 '"; ehiiol

fejmell !•:' »

T lahp;ir ! »

Tavaszi es nyári alak. mely kidoiiosen az erny/is virágok száraz kórcut, egyáltalid)an a kiszáradt iKiveny-

zetet kedveli, a. melyen liidoj.-it ugy a'lkalmazza, hogy tólcseralaku feneke az ág vagy ernyoiszirmok könyo-

keihe essek; néha a falakon is található, hol halója egy poros folthoz hasonlít. A hiiló kétfelé fonalhói

való: az egyszer vázalkotó, néha összefutó fonalakhói es gyapjas fona.lakhól, a melyek a vázfonalak között

hágcsóm ixlra. alkalmazvak s igen ta.padi'ik. Ez utolilii fonalakat a. kis ;illat a negyedik láhpárral fejti ki s úgy

véltem észrevenni, hogy e fonalak a, fonalszriihi'il eredve, a nyusttel fejtetnek es alkalmaztatnak. Az állat

kicsinységénél fogva észleletéin nem volt egeszén szahatos.

Ismerem eddig erdélyi részekhi'il : Kolozsvárnil, Sz.-Vesszsrl, Tordári)l, Mez-Záhról, Szehen

kornyékérl ; magyar részekliöl : Poroszlóról, Apatiuhól, Palánkáról, Pancsováról, Orsováról, Ogradenáról,

B.-Csabáról, Tokajhc'il, ( )-nuttrirol (Üorsod), Szekes-Fehervarról, Nagy-Viiradrol (Miiz. gy. Mocsáry), Buda-

pestrl (^luz. gy. Pável).

SPEC. 2. FA.i. DK'TYNA LATENS. Fakh. V.VXC) Ti. schlci'f p.

(bitLo 1= elrojtvu luJiui ; ít/^ élL-tiiiinli«'!.)

Si/ii. 1775. AiKiii-iis Intens Faiiuicius «Sy.st. Eiit » p. 1-.1:2.

Viile : Thokell «liemarks» p. LÍIÜ.

? Elteste fekete ; végteste világos hamvasszürke, hátfelen egy terjedelmes, levelalakn fekete

folttal; lahai es tapogatói feketék.

Alakra nézve megfelel a D. arundinacermak, de ennél kisebb.

A fejraell fejerésze meglehetsen tömött fehér szíirözettel bontva; vegteste pikkelyszrokkel telje-

sen fedve. Sértetlen állapotban a térdcsuklók töven egy kis, fehér szrustiik.

A zár megfelel a D. arundinacea zrírjának.

Mertekek : ? Törzs i-b—W ">/„,

d Tapogatója a D. arundinacea / tap<igati'ijalioz képest karcsubli, bunkója elknben vaskosabb,

szárizen egy egyszer, kis, hegyes tiiske.

Mertek : '? Törzs . . • 2-;! >"/„,

E fajt dr. Seidlitz dr. Koc^H L. niegliatiirüzása alapján Szehen kornyékérl említi, l'eldanyokat

nem láttam. - .
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SPEC. 3. FA.!. DICTYNA VICINA. Sim. ROKON D. verwandte d.

(vicimi ^ szomszédos ; a D. anindiuaccával való rokonságra czéloz.)

Síjn. lS7i. Dictijna vicina Simon «Les Ai'. de. France» I, pag. i'i-2.

<^ Elöteste vörösbarna, vésteste egyszínén olajbarna. Karcsú, kis alak, barnásvörös láljakkal.

A fejmell l'ejereszc sisakszerüen felemelked, doniliorú, a mellresz letörpülö ; az egész igen gyéren álló,

kissé soros, fehéres szörözetet visel. A tojásdad, olajbarna végtest egyenlete.sen és sttrttn álló fehéres szrö-

zettél borított. A hátsó szemsor egyenes ; az oldalszemek majdnem szemátmérnyire egymástól állanak ; a

középszemcsoport majdnem deréknégyszögbe elhelyezett, elején valamivel szkebb, hátsó szemei nagyob-

bak az alsóknál.

A tapogató rövid szárize felületén egy barna, t()nii)a csapocska áll, a pikkely igen kicsiny, kanál-

alakú, dmború felével felfele fordított, az alóla kiálló nemzszerv alakja jellemzje a fajnak : oldalról

tekintve egy ki- es kissé hátrafelé irányozott, kétcsavarodású, egy dugóhúzóhoz hasonlító, világosvöröses

embolust mutat.

Mértekek : cí" törzs ?, »'/„, ebbl

fejmell l-;i »

I lálipár 5 I)

A láliak ho.sszaránya : 1 , 3, 4, 3.

? elttem ismeretlen.

Eddig csak Tokajiról ismerem, liol mmt uyiiri alakot a, Tokaj es Kakama.z közötti egyes tölgyfák

ágairól rázás segítségével szedtem. Simon Ajaccio kornyékérl, Corsica szigeteri irja le.

SPEC. i. F.w. DICTYNA UNCINATA. Thoi;. HORGOS D. hacken d.

(inicinata = horoggá! tdlátott ; a cf uemzöszervéu létez liorogról véve.)

Si/ii. l>>cti/)iii iiiu-iiiata Thokell uliec. crit. Arau.» paj;- ^~- et «Kemaiks» paj;. 212.

cf Elöteste vörösbarna , végteste fekete, szürkés szrözettél. Karcsú, kis alak, barnásvörös lábakkal.

Fejmellének fejerésze felvetett, domború es elkerekitett. A vegtest kissé csücsosan tojásdad, kicsiny. A középs

szemcsoport kcizel derek négyszögben áll, mely magasságánál láthatólag szelesebb. A tapogató rövid szár-

ízén egy vask(is, hegyes, meglehetsen hosszú tövis ; a pikkely nagy, csúcsosau kalánalakü, az alóla kiálló

nemzszerv formája éles jeUemzöje a fajnak : belülrl es oldah-ól tekintve, egy hátrafelé irányzott, sarló-

alakú, sötétbarna es hegyével lefelé álló köröm látható (innen : unciuata).

Mértekek : ^ Törzs '2\i »•/,„ eljbl

fejmell 1 »

I lá])pár '.V »

A lábak hosszaránya : 1, 2, 4, 3.

? elttem ismeretlen. *

Eddig csak egy példány után ismerjük Budapestrl (városliget bokrai).

Thortdl szerint I.e.; J ferrugineo-fiisea, ]iedibiis Insco testaceis, parte eeplialiea lineis tribiis, c pilis cauis fonnatis
;
alido

miins dorsum ciuereum vei testaceiim, maculu autica subipiadrata, aliacpiu supra anum m imdas transversas saepe divulsa, uigris.
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SPEC. :>. I.A.I. r)I('TYN.\ V.M;IA1III,1S. C. K. VALToZKKIINV D. verándeuliche d.

(v.arialiilis ^ váltiizékony ; a szlnozpt állli;Ll.'itl;iiisá<,'ávól véve)

Si/n. lS3(i. Ihcli/nu vdrifihilis 0. Kinii «|iii> .^larlmiiliu" III, \n^ 2'.t.

Viilc : Thorell «Eeiiiarks» pa^'. 4.33.

? Vörösessárga elötest, zöldessárfía vógtest. melyen a sötétebb erezet mintegy sejteliet alkot ; a

lábak szennyesen zöldessárgák. Zihuök alak. pnl'fadozó, tojásdad s elejével a fejmell niellrészére felfekv vég-

testtel. A fejmell módosan fejlett, liátul Iclapnio: fcjerésze. oldalról tekintve, en'isrn donil)orodó; az egész

vörösessárga iVliéres, gyér, kissé scivban :ill(') sziirózt-ttcl. A nifllvcrt laposan dunihuru, agyagsárga, gyéren

szrös. A rágok, elölrl tekintve, majdnem párlmzamosak, világos vörösessárgák, sötétebb, áttetsz csip-

körömmel. Az állkaiu'sok egyenkint meglehetsen párhuzamosak, elkerekített csúcsaikkal egymás felé haj-

lók ; az alajk szélességénél magasal)l>, tompiin csúcsos s ugy mint az állkapcsok vörösessárga. A tapogató

sárgás, csúcsán kissé fiistös ; végize oly hossza mint a szár a térdizzel egviittvéve. A bibak ar:iuyosak,

szennyesen zöldessárgák és kivált alsó fclid-iíin süríi, fehéres sz<'ii'(')zettel l)oritottak. A Vfgtest zóldessárga,

sötétes erezettel mintegy reczezve s rövid, fehéres szörözettid bdiitva.

A szenmegyszög magasságánál szélesebb: az alsó sor oldalszemei a középsktl szemátmernyire

állnak; a hátsó sor szemei majdnem egyenes vonallian és egyenl távolságra egymástól; az alsó sor a hom-

lok szeletrd oly tfivolságra, a mekkora a távolság a hátsó sor középszemei között.

A zár egy hártyás térése, mely semmi kitiintetii horpadfist vag^y emelkedést nem nnitat.

Mértékek : ? Törzs 4-?.— w^ ebl)öl

fejmell 1-8

I bilipár íj'f» I)

d" Kisebb, karcsúbb ; színezete a nstényének megfelel. A tapogató rövid térdízén egy rövidke

csap. A pikkely csúcsosan kanálalakú, domborúságával oldalt és kifele fordított ; nenizííszerve, alulról

tekintve, egy lapos, lencsealakn, sárga gyüjtí'ibl áll, mely elszélén egy serteszerü, barna s a gyjt köridomá-

hoz illeszked endiohis ;iltal mintegy szegélyeztetik.

iMertekek: ' Torzs i -"^4, vagy kisebli

fejmell 1 "S «

I Libpár f'i i>

Mint nyári alak némely helyen gyakori ; ]i;ilózat:it elszeretettel fris levelekre alkalmazza s neve-

zetesen a, Syringa viügaris (orgonafa) levelein található, hol a leveleket csatornásán összehiizza, liehálózza

a háló alatt pedig ritkás, csöves rejtjet szövi.

Ismerem különösen Budapest vidékérl (muzeum-kert), líakos-Palotáról (Muz. gy. Pável), Pan-

csováról, Tokajból, B.-Füredrl.

GEN. 3. NEM. TITANOECA. T n o n e l l.

^^/^«l/í<5 ^ mész, oixtic: = ház, lakús; íi tiutúzkodiisrúl.)

Si/n. 1869-70. Thorei.i. ..()n (nr..p. S|h(1... pafí. IS-t.

Az állkapcsok majdnem párlmzamosak. Az alajk felkerek. Az oldalszemek nem érintkeznek.

A hátulsó három láhpár rendesen fegyvertelen. Scitetszinezetü, ktizepes nagysági)n aluli (ü—G "^;„ törzs)

alakok, melyek jelesen a inészbegységek kövei alatt tarti'izkodn.-ik, ritkás szövet csövet és rendetlen hálót

készítenek. A fonalszrö es nyüst megvan.
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SPEC. 1. F.Í.I. TITANÜECA QUADRIGUTTATA. (Hahn.) NÉGYCSEPPES MKSZl'('>K. mkhtiiopkiok kalkspinne.

(ijiiatiKíV t's jrutta r^ négy cseji]); fi liiiii vi';^'tust(''nf'k fcltiino dis-zer/U.)

Si/)i. 1831. Tlnriil. (jinitlrii/iiHiitiiin Hahn »Die Araclm.» I, jiaj,', Si.

ViJe : Thurkll «Reinarks» pag. 5ÜG.

? Az eintest sí'itét sárgásbarníi. A végtest fekete. A lábak sötét füstbarnák. A fejmell fejerésze kes-

kenyed és kissé iiyújtdtt, ell majdnem elmetszett, a mellrésztíll jól elválasztott ; oldalról tekintve az egész

fejmell a nyelecskétöl kezdve a fej búbjáig egyenletesen, ívesen emelkedik. A mellvért szélesen-körded, sötét

vörösbarna.

A rágok módosan laipidomíiak, tövükkel a homlok eltt kissé kiállók, vörösbarnák, az állliap-

csoknál valamivel bosszabljak. Az állkapcsok majdnem párhuzamosak, elkerekitett végeikkel egymásfelé

hajlók, vörösbarnák ; az alajk hasonló szín mellett félkerek idomú. A tapogató végíze alig csúcsosodó,

sertékkel elegyes szrözettél borított, füstbarna ; végíze a szárízuél hosszabb. A lábak arányosak, egy-

színén füstbarnák, fegyvertelenek, a czombok alsó felén hosszal )!> sziriizetííek. A végtest rendes tojásdad,

egyszínén fekete (éretlen peldrinyokufil néha fakó vagy füstös) s ilyen a has is. A szemek aprók; az

oldalszemek szemátmén'inyire egymástól ; a kuzep szemesoport egy elrefele szkül trapézbe elhelyezett

;

a hátsó középsk a hátsó oklalszemektl valamivel távolabbra mint a mennyire állanak egymástól.

A hátsó sor könnyedén behajló, az alsó sor egyenes. .

A zár egy kissé domborodó sötétbarna terese.

Mertekek : ? Törzs r, %^ elib/ll

fejmell 2 »

I hibpár ^y'i »

A lábak hosszaránya : 1, 4-, 2, 3.

f Kiircsubb, kisebb. Fejmelle a végtestliez kejiest fejlettebb, világos sárgabarna. A végtest sötét-

liarna, néha fekete, felületén négy párosan, rendesen ;5 szeren álló cseppalakú, hófehér petytyel ; a végtest

elején álló foltpár néha kissé enyész. A czombok fegyvertelenek; az els és második lábpár szára és máso-

dik lábvégíze alul tüskés, a töl)bi lábnak ugyanazon izei alul ink;íldi sertékkt'l mint tüskékkel fegyver-

zettek ; a czombok sötétebbek. A tapogató bunkós, sötét ; a kurta száríz, oldalt befele egy hüvelykszerü nyujt-

ványnyal, e nyújtvány s a jiikkely töve között egy kissé csavart hegy, ers, fénjdö köröm ; a pikkely vörös-

barna, széleses kanálalakú, gyéren, inkább csak szelein szrös, doiulior>is;ig;ival fölfelé és kissé oldalt kifelé

fordított ; az alóla jól kidagadó nemzöszerv, alulnd lu-zve, egyszer domborodású, szennyessárga, barnás

szegélyzetü; a pikkely küls szélén és töve felé kialk) nyújtványon két rövidke, hasas fogacscsal.

Mértékek : d" Törzs 4-:l <«;„ ebbeli

fejmell 2-4 »

I lálip;ir 7 1)

Mint nyári alakot a, mész- és tracliyl-kcplctflvlK")! ismerem, hol a l:iz;in fclfckv/i kövek alsó lapiiín

ritka szövetet keszit.

Ismerem magyar részekbi'il : Orsováról, Mchádiáról, B;iiziásr(')l, az Alsó-Hámorból (liorsod), Mocso-

lyásról (Borsod), Párádról, Selnieczbánviíról, l'ecs vidékérl (Muz. gy. Frivaldszky es l'.lvel), Buda vidékeri

(Muz. gy. Pável). Az utolibi lillicly nem bizonyos, mert csak szerfelett csonkti, prlikuunk állottak rendel-

kezésemre.
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OPEC. . i'A.i. TJTANOECA SCriTXET!!. L. K. SCTlIXEr; !\I. mhinkks k.

(iSi'liiiirr jelis iisztríik lii|it<'n>|nL;u.-; tis/.teli-trif.)

Si/ii. lN7!á Tiliiinirc'i Si-hiiirii L. Kocii « Uu!>. ilio 8piiiii. G:iü. Tit.» otc. pag. 1.59.

Vidu : TuoKELL «Vciv,. siulmss. Spiiiiuii. S. rikTslmiM l!S7."j. pu^. 3.j.

SniuN «Ar. de Friuifu« I, piii,'. '212.

cf if Miuil ;i kct ivart i-saK lianinKhciUrsii prldaiiynk s/.rriiit i.siinrciu.

El('Hesk' vilá,ü;i)s vtu^i.ses-a.^va^sárga. A V(',i;tL'st iii.stliariia ; iiiiud a kct iva.niiil t'uv pa.r -'^ s/.triii-ii

álló, iszeuuyefjft'licr fdltlal, nifly a liiiiiml Iri^tuKliszor hatarnzdlt, t'lcscii kui\ mial/.citt. a ini^ti'nyiU'l ludia

t'Dveszö, iit'lia hiányzik is. A mci;i'iöz("i l'ajniil natíyulil). vaskusalili. A i'rjimH, oldalról tekiutvt', a nyelecs-

ketöl lapos-iveSfU tmelkedü ; l'eJL'ri'SZf jól elváló, elül inajdueiii ciuirt.szitt, a iiullreszlji'i' kepe.st ke.skeiíVfdf")

('S kinyuli'i. A mellvért vorÖHbarna, Hzéles, liiitul liirteli^nül esuesosoik). .V nluók, eli'ilröl uezve, luajdiieiu

|iarliiizaiiio.sak, vaskosak, szt'irósek, oldalr<'il tekintve ekalakuak, az :illka|iesokiKÜ iicni hosszalikak, ví1;í.l;os

barnasvorósck. Az állka-iiesok anya ^sárgák, elkerekitett vegeikkel egyiuásíele hajlok ; az alajk leikerek
,

tüven vörösliarua, a vegén s;irg.-is. A tapogató V(ir(ises agyagsárga., kissé ITistos esuesesal, vegize hosszahh a

szárnál, alul srn és seriekkel elegyesen szi'irós. A lábak vöröses agyagsrirg:ik, az idsö p:ir uiásodvegize

ncgy jLír tiiskevel. Az als(') sor oldalszeiiiei ii.uyanc sor kozepS("iinel luigyobiiak ; a hátsó sor szemei körül-

belül egyforma távolságra egymástól ; a kózep szemesoport egy eliiret'ele szüküki trapézbe elhelyezett ; az

alsó sor a homlok szélétl kevéssel távolablira mint a mennyi az oldalszenieiiek az átmérje : e sor kis

mertekben, a hátsó könnyedén behajló.

Mértékek :
3* ? Torzs (. ";;„ ehböl

fejmell "2-S »

I labp;ir 'i 7-7 »

I) II i' Sm I)

A hdiak hosszaraiiya : I, '!, :2, :1.

Mint nyári (június) es szi (október) alakot, de mindkét évszakban csuk mint liarmadvedlest,

magyar részekbl 8.-A.-Ujhelyröl, Tokajlieil es N'eszprem kornyékérl ismerem, hol kiigorgetegekbeu, a

kövek alsó lapján szövi ritkás szövetet es csövet. E faj eldöntésénél a nagyság es a vegtesteu latható ket

teher petty döntött.

SPEC. 3. FA.i. TITANOKC'A N'KTKhAXlt'A. n. sp. VETk:iiA.\l M. vetki;a.ni.s k.

(Vett'iaui, lé^i liadvi'zér, uiiK'ii Vuteiaui barlang tája a Duna uuUitt ; i- fa) il.'iíi lrllirl\r.|

(\Il-clilv tábla 1.5.3, á szumcsoimrt, h a 4.' záija, d a ,-f tapnnatiijáuak s/.áia, c a rf taimjíatúja.)

? Elteste sötétes viirosbarna,, kcves sargiis sziirrel ; lábai hasonló szuiek, kissé füstosiliink. \ eg-

testf barna., nem epén gyéren iiUii, de legiidüdib csak nagyításban feltrni, s;irgás-vii^os szi'lrözettel.

Eejmelle oly hosszú, mint a negyedik labiiar térde es szára együttvéve; fejereszi: kissé nyújtott,

elöl elkerekitett, oldtilról tekintve a tetemes h;itgodort()l kezdve igen lankásan emelked/i. Az egész fejmell

szele igen tinoman kiirimázott. A mellvert kordéd, liarna: szennyessárga szcircizettel. A riigók meglehetsen

vaskosak, kissé ripacsosak s elegge szrösek: oldalnd tekintvi' lovuk kissé terdszeren kiallo. Az állkapcsok

egyenesek, egyenközüen szelesek, vegük elkerekitett, különben vorosiiarnidi ; az alajk egy rágófelne! vala-

mivel keskenyehl), elkerekitett, s az allkaiicsoknak felehosszát eri el. A tapogató fiistoseii vörosesliaxna, vegize

seriekkel elegyesen bven szrös, oly hosszú, mint a térd es szár egyiittveve. .\ lábak elegge karcsúk, szörö-

zetiik elég gazdag és sárgásbarnás elegyitesü, fegyverzetük nem állandó : az v\xn labpar czombjaii, felül a

vegén 3—3 megfekvö tüske, néha a szár alján, vegén egy tüske. A vegtest szelesen tojásdad, kevéssé lapított.

IltllJlAN OTIÓ: .VAGVAKOUSZÁU I'ÓKrAISAJA. III. OTIO IIKIIJIAS : UScAUNS snN.NK.NI il NA. III. b")
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Az alsó szfinsor igtn koonyedcu, a hátsó könnyedtu lieliajló, nldalszeraei nem érintkeznek s niiinl

a két sor oldalszemei az illet sor középsitl távolabbra esnek, mint a mennyire esnek a középsk egy-

mástól ; mind a két sor középsi egy elrefelé tetemesen szkül trapézbe elhelyezettek, az alsók kiselibek.

A hátsó középszernek a'/. als(iktól távolabbra esnek mint a hátsó középsk egymástól.

A zár közvetlenül a légzörés felett nyilik s ket — — szeren fekvi felbíil áll.

Mértékek : ? Torzs :.••'.
"'/,„ ebbl

fejmell Ü-:'. »

I lalipiir <) »

11 i> -1 i>

111 '> 4

TV »
")•(- »

d" Karcsiibb, valamivel kisebli. Eli'iteste igen elénk barnásvörös; lábai füstbarnák; végteste fekete,

nemi sárga szrözettél ; rajz nélküli. Yahimennyi láb szárának alsó felén egy sorban több sertetüske áll.

A tapogató vaskos, bunkós ; térdize vastagságánál nem hosszabb, szárize igen komplikált : bels felén

egy fényesen fekete, vaskos töv, igen finom vég nyüjtváuyt bocsát, mely elre irányozott, e nyújtvány

tövén egy befele, Iwivelykszerüen álló, rövid, tompa nyújtvány áll, e mögött egy hátranyiló, fülszerü harma-

dik nyújtvány látható.

Mértékek : d" Törzs l-f) ™/„i ebbl

fejmell "i-i «

I lábpár 7'."> »

II „ Ö-S »

III .. 'I-7 «

IV I) .)() I)

E csinos kis pókot, mint júniusi alakot, a Dunaszorosból, jelesen a Veteráui barlang tájáról és

.Jeschehiitza közelébl ismerem, hol is a gyepeseken hever mészkotörmelékek halmaiból szedtem. Az állat

igen gyéren sztt csövecskéjében kövek alján tartózkodik, a megérintésre összehúzódik s csak nagyon

háborgattatva, gyors futásra veszi a dolgot. Közel rokona annak a fajnak, a melyet Simon E. Titanoeca

mouticola név alatt a Pyrenaeusok keleti részébl a Provence havasaiból közölt (lásd: Les Arachn. de

France 1874. I. p. l\. Pl. III. tig. 10). — Dr. Koch L. is külön fajnak uezi.

GEN. :i NEM. AMAUROBIUS. (C. K.)

{viáe Aniaiii'obiiiiMr.)

Si/ii. 1837. C. KucH « Uebc3rsicht des Ar. Syst.» I, pai;. 1.5.

Vifle : ToHRELL «On Eurcip. Sp.» jhie;. l^Jfi.

Valamennyi bib tuskés. Az állkapcsok majdneui [lárhuzamosak ; az alajk az állkaiicsoknál egy

harmaddal rövidebb, töve felett bekeskenyitett (constrictum), ebil el- vagy kissé kimetszett. Az alsó sor

szemei majdnem egyforma nagyságúak ; a hátsó sor középsi, ugyané sor oldalszenieitl alig valamivel

távolabbra mint egymástól. A lábvégek két bordás és egy sárajakörönnnel. A fonók fels párja kétiz.

Sötétben el alakok, melyek néha vájnak is, rendesen resekbtii, lyuivalvban szövik a nemezsrség,

selyemfehér csövet, eltte pedig a helyiség lapját mintegy kikárpitozzák : ha sarokba esik a rejt, akkor

szabálytalan hálót is kötnek, melynek váza száraz, ersebb fonaIakb(il áll, a, melyekhez selyemfehér,

gyapotszer, igen tapadós fonalak néha csipkeszeren alkalmazkodnak, a melyek valószínleg a

fonalsztiröbl erednek s ,-i nyüst segítségével megersíttetnek. A nyüst némely faj Inmenel hiányzik.
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SPEC. 1. FA.I. AMAURor.ITS FF.ÜOX. (AVauk.) VAD ERETNEKPAK. wilde ketzerspinne.

(l'evdx ^ \:ni. ilf s:Tiiittitn 1^-; itt a táiii.-iili'ts lif\'i.'ssé^'éri' c/.él"Z.)

Sl/». ISHO. ('hl/iiiiiiil ftl-iir WaLCK «F:HH1. l'laur.» )>il,L'. 1-50.

Vidc : Thiuíell «Keiuaiks» pai,'. ÍOt.

'í Elöteste vörösbarna, sntftfMi It-jrcszszel ; a vértest sötét olajliarni felülete elejéu liároni (I)

szeren csoportosított sárgás csíkkal, ezek alatt ?>—4 A szer liarántra.jzzal. Láliai vörösessárgák, hosszúságra

nézve arányosak, kissé vaskosak. Közepesen felüli vaskos alak.

A fejmell niellresze. oldah-ol tekintve, a, nyelecsket/il meredeken emelkedik, a tcililii rész a

hasítékszeríí hátgödrön kezdve iaposan-ives ; fejerésze a niellresztöl sekély barázda ;Utal elválasztott,

vaskos, dond)orú, elöl tompán elkerekitett, majdnem elmetszett, elre irányzott serteszerü szrözettél

borított. A mellvért paizsalak, lapos, gyéren álló, vékony, bosszú szrökkel. A r:igók vaskosak, oldalról

tekintve ékalakuak, tövük a boinlok eb'itt terdszerüen kiáll('), e.Ljyebkent sötét vörösliaruák, serteszerü

szrökkel borítottak. Az állkapcsok eléd kissé lapátformára szelesedk, domborúak, vörösbarnák, ers

szrözettél ; az alajk a végén elmetszett. A tapogató végize füstös, sertékkel elegyesen bozontosán szrös,

alul;!— 1- tüskével s oly hosszú, mint a széiriz a térdizzel együttvéve. A kili ik egyszínén vörössárgák,

szirösek, alsó félkön és iddalt gyéren tiiskesek. A végtest szépen kissé nyiijtott-tojéisdad, felidetén a fcniitirt

rajzzal, hasfelén egyszínén olajbarna.

A kéizépszemcsoport egy elrefelé igen szürkült trapézben elhelyezve; az alsó sor a homlok szelétl

több mint szemátmérnyire, oldalszemei láthatóan kördedek s a középsktl mintegy másfélszer oly távol-

ságra mint emezek egymástól ; e sor, elln'il tekintve, eg^'enes ; a hátsó sor középszemei annyira állanak

egymástól, a mennyire állanak az als(') sor középsitl ; a hátsó síU' oldalszemei a középsktl kevéssel

távolabbra mint ezek egymástól, — e sor ívesen behajló s az alsónál hosszabb. A zár egy szívalakn, kissé

domború, vörösbarna terese, melybe a légzörés felöl, egy világos barnásvörös \ / rész csaposán belefekszik.

Mertekek: t Torzs 1 .j-.j— 1 (i "'/„, ebbl

fejmell 7- »

I labpéir O I.

A lábak hosszaránya 1, 4, 2, ?>.

r? karcsúlib : aránylag hosszaid) lábakkal. A fej besötétedése tetemesebb. A színezet a n/istényével

azonos, a végtest rajza ritkán kissé elmosódott. A tapogató meglehetiisen hosszú, kivastagodott nemzrésszel,

a czombfelületén három kis tüskével; a száríz rövid, kézforma, három ujjszer nyujtványuj-al, meh'ek

közül az oldalt kifelé álló lapiczkás, a többi kissé kampós, hegyes; a pikkely kanálalaku, domború, szrös,

tveiiel (külsi oldalán) kimetszett, u.u'y lioLiy a szárízzel mintegy nyel ;iltal fü^'g éissze ; a nemzresz

kidagadó, s egy sima. domború gyjtit mutat, a melybl egy újjalaku, kissé kaiiipiisan hajló es elre iréi-

nyozott, tompa vég nyujtvaiiy kiáll, mely mögött még ket rövidebb nyujt^éuiy látható.

Mertekek: '' Torzs 11 "',,„ v\'Un\

fejuiell li «

I iulipar ::íl >

Leginkább házi alak. mely pinrzekben s egyáltalában sötétebb helyiségekben gyakori s sztivetevel

ügyesen alkalmazkodik a helyiséghez. Sima falu iiiiiczekben felhasználja a, repedéseket, melyt'keli vájás

által segít, s a hova azután csvet beleszövi; a fal hqijnt tapadós szövettel kikarpitozza, s a rovar, mely e

sznyegen pihenést kei'es, biztos préda; a hol a repedések hiiinyzanak, ott sandiba szövi csövét s a cs

elébe rendetlen hálózatát. Melegebb pinczekben, ugy látszik, megszakadás nelkiil tenyészik, a hímek

azonban leginkábli tavaszkor (Älajns) ivarerettek, s ekkcu- barangolnak. A szobaklian este kaphatéik, éjjel

mozognak, nappal zugokban meglapulnak : a hol a házak szikkUi közelében állanak, ott a sziklak odiúban is

lö-
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található, licnilcsm ktM kis |icti'l>iiikcit liriz csövelieii s tiiiit n másudik vedk-scn tul is ;:;on(l(izz;i, miiv

elimsztúl.

Isinort'iii, erdi'lyi i'c^/.ckln")] : K'dlo/sv.'ii-n'il, 'Mc/.ö-'Á-dlirul. S/.rheiiln'il (Sill es Berni eitur g3-üjte-

)iieiivek) ; magyar részekbíii : I )nr()sy.liui)l, r.'ilankardi, Diósííyörlic'U (vilrroiii ]iini-y,eje). Miskolczról (Avas

hegy horpinezéi), Diósgyüri-Tapolcza (szikla (iilvakl);in). Kgerbr)! iSkoiieizhiiz pinczei). Kszegrl,

Budapest vidéke (Mírz. gy. Pável), iigyanomiaii (Kiiliiuyi Fereiiez), ugyanoimau (Frivaldszky János).

Mi'hádin. (Muz. gy. Frivaldszky -T.) «Magyarország» jelzvel (Petényi Salamon János).

SPEO. 2. FA.i. AMAUROISIUS FENESTKALIS. (8tií.) ABLAKOS E. gp.fenstektu k.

(fciiestríi= aliliik ; ii vé^íti'L't fclíilcléii Irv siítút rajzról véve.)

Si/ii. l/liS. Ar(íin'a fnmh-iilis Stkoem «lloski-. dv. Norsko Ins.» I\', paj,'. :jß2.

Vido : Thokf.ll «Keiiiarks» pasj. í20,").

? Az A. feroxnál kiselili. Elötestc szennyes vörösessárga, füstös fejrészszol. Végteste, felülete közepén

élénksárga, feketén felhöziitt és porozott, elején egy D a.latui liamafekete, ablakszer folttal. Labaá vöröses-

sárgák, uelia ehnoS(')dó füstíis foltoeskíikkat.

A fejmell vaskos, a hátg(id(irt(il a nyelecske fele menedékesen lecsapott; a hjrész igen kiposan íves,

serteszern, elre irányozott szönizettel egészen borított s a szemek felé elmosódva vörösbarnába átmen; a

mellrésztl jól elválasztott, elííl ívesen elkerekített. A mellvért lapos, paizsalakú, ritkásan álló feketés

szrözettél. A vaskos, nldaln'il tekintve ekalakn rág('ik a hmrdok idíítt térdszerüen kiállók, s(")tet vörös-

barnák, ers szrözettél borítottark. Az állkapcsok elíil lapátformára tiigulók, elkerekítettek, egyenesen állók,

világos vörösbarnák, sárgás szélekkel ; az alajk hasonló színezet mellett ell kivágott. A ta^iogatéík vöröses-

sárgák, végizük vörösbarna, bozontosn.n, kefeszerfien szríis, alsó felén ?>—1- tüskével s oly hosszú mint a

szár- és térdíz együttvéve. A kibak meglelu'tc'isen vaskosak, az ízek közepén néha- igen elmos('idó füstös

foltocskákkal, különben végig hosszü-szíinisek ; czombjaik ahil, a sz;írak és láb\égek felül fegyvertelenek,

egyébként gyéren tüskések.

A végtest szépen tojásdail, ell kltszólag keskenyebb mint a- közepe táján; felülete kiizepén élénk

sárga, néha vöröses lehelettel ; e világos terlien, ek'il, egy kéizel négyszögletes barnafekele folt, nii'ly elmos(')dé>

virágosabb rajz lilta-l ablakszerén van felosztva, s mt-ly atatt a világosabb szín néha elmosódó A szer

harántrajzokkií tömcirl ; az oldalak sái'giik. barnával es IV'ketevel mintegy porozotta.k. A has egyszínííen

világos-cserbarna.

Az alsó szemsor egyenes, a. licniildk szeleti'll szeiiiatiuerónyi távolságra :ill ; oldalszcmei kerekdedek,

a középs(")k ken^kek, a luitsi') középséikiiel vaJanuvel ntigyubbak s közelebb iiliana.k egyméislioz mint az

oldalszemekhez, a. midyektril szemátmén'lnyire állanak; a h!its(') sor liihailo, közepszemei közelebli állanak

egymáshoz nünt az oldalszemekhez, e sor az alsónál hosszatib, a miért is az oldalszemek nagyon resüntösen

állanak ; a. kéizépszemek csoportja egy elrefelé igen szkült trapézét alkot.

A z;ir egy rövid, szeles akijiii, nyelvszer, vöröses lemez, mely csucs:'i\a,l a legzí'lres felé áll, s

melynek ket olda.bin a ti)ii)csvek í"5> -szeren nvdnak.

Mertekek: V Torzs 10 '«;, (hl.l

fejmell .") »

I lábpár \"2 i>

A lábak hosszaránya 1, 4, 2, :).

c(" Karcsulib, kisebb, hosszabb kibakkaJ, a tn'islenyiivid eL;yenl('i s/.inezetíi. A tapogabi liosszu. sárga

)iyel(í
; i'dvid száríze kezfonnas felulrrd lekintve ket iijilni-iiia tmiiiia, iiyujt vanynyal. luelyek kozl az egyik

oldalt Idl'ele áll s az ízzel egvntt vöröses.
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A pildícly ildinlioniiin lv;iii:il:il:il;ii, lviils('i szi'li'ii. ;i, 1(ivc feli' l%iv:i,L;i)tt, a sz.-irix.lxil jul liialli'i.

iloml)(irnsáií:iv;il fcirclc t'cnilitutt, keírszt-rüfu szíínis. Ncinzi'is/.ci-vr kida.'^ailn ; oldalrí'il t<'kinf\c' suiia .Liyíijtrije

inajdiirm f'i'lLí("uiilHilyíi, clciikfii V()ri'>S('S s;irL;a-, lírl/ilc ony luirta.. Iciiyniinitl, ío^i^sziTÍi. felei szerint lajiiezkiis

eialioliis all ki, mely viinisliania, : elején c^y lia.lvanysriri^a,. liávtyaszía íi nynitviiny liitluito.

JNÍiatekek: •" 'l'ovzs S-S '"/„, el,l,r,l

fejnieii 'i-;; »

1 hili]i:ir Ki-;;

JMesszi' eltevjeilett faj, mely a. ma,;_;asa.lili t'ekvesíí lielyeldiez van l^nUe, s a ha vasnkDii a l'enyc'i mlie

messze lieliatcil. l'^zer lalmTil ( a ten.nHT szine felett) alantalili lielyelvírd nem ismerem, lenal.-ilili a^ mennvilien

maijain i;yííjti)ttem. Knlondsen j^yakori a, kiszárailt fenyvek elalln kir^'v al.ati, de kövek alatt is tartozkodil;,

s(")t egy izlieu a, taru;ik nyiLisát támogató faalktm:iiivok kiinyokeiheii létez résekben is találtam, hol

liáh'iját, voltakepeii szövetét épen ugy k<'szité mint az A. ferox. liolott a kérgek nkitt sajátságos, fészek-

alaku lakiist készít, a melylien nagy peteliurkát rzi. l'jjjel barangol s ilyenkor a, boluok levelein óvatosan,

mac'skanKulra kúszva nem ritkán látható; a kimprts feiiyetéd meghökken de nem futamodik meg.

Ismerem erdélyi részekhi'il : Kolozsvárr(')l (j\luzeumkert), Görgéuy Szt.-Imrérl (Várrom), Bucsiu

es Mezliavas fenyve (Hargita, hegyláncz), Nagy-IIagyniás fenyc'iöve (Csíki havasok), Szehen kórnyéke

(Sill es Berglciter gyjteménye, továhhá Seidlitz ji'gyzéke szerint siil> C'iniílo atrox); magyar részeklx'il :

Mehádia (]\fui-suronye a ]>a,moelet alatt). Alsó-lLimoi- (líoisod. Hollós fenyves. Kisiiiezi, Kliát. .T,-iV(U-kut)
;

Priliilina (Fjiptó, Zakameuiszko major a Illina havas to\('n), Ijykanka (Liptó). Selmeezhánya i Klingi-rtarna,

tiiinaszfái, de csak a mennyire meg a nap\ilaga lieliatiilt) dPest» jelzvel (l\Iuz. gy. Fridvalszky .l.-iuos).

si'Ke. 3. FAJ. AMAiniOlSirS ('LAL'STliAlUUS. (IImix.) ZAlíKOZOTT E. klaüsen k.

(clanstiimi = zár, Ivnrl.-'it. z.-'iiiiészülélv ; a rejtett úlrtiimdról véve.)

.S'//)i. ISijI. Cliíhiniiii rliinatnirin Hahn «Die Aniclniiileu» I. pa;,'. Ili-

\'i(le ; 'l'Heiaa.i. «llemarks» piii^. .50)1.

? Elöteste és láliai rozsdavor(')sek, a fejrí'sz eleje vi")rösliarn;isha átmen/i. Vegtestt' olajbarna, felii-

letén végig egy barna., fogacsos kíizepesikkaJ, melyhez jobbréd-b.'ilri'il ,v szeríien :tlli'), elöri' es a. fon(')k fele

egyenletesen esókkem'i, sárgás ágrajzok illeszki'ihiek. .\/. A. fémára eiidekeztet, sokkal kisebb alak, kurla,

vaskos lábakkal.

A fejmell, oldalról tekintve, a nyelecsketi'íl a. fejliubjiiig ívesen felemelt, - felulréd tekintve, vaskos:

fejerésze a mellrésznel csak kevi'ssel keskenyebb. nK'idos.m eh alasztotl. a szemesopin't tfiján elóreiríínyozott.

gyengébb szrözettél bontott s itt valanii\'el sötétebb. A mellvert paizsaJa.ku. lapos, ritkás, gyenge szrözettél

fedett. A rágok, oldahv'd tekintve, igen vastag tovíiek s végok feli' hirtelen vékonyotok, a, tVi leletti

vastagságuknál alig hosszabbak, tövükkel a homlok eb'itt terdszerüen igen kiállók, vr)rosliarnak es gyéren

szrösek. Az állkapcsok lapiczkások, kifele elkerekitett, beleié kissé szög'letes véggel, s ez uté)bbival kissé az

alajk felibe nyulók, vorosba.rn;ik ; az alajk a vegeu kivágott, kissé vihigosodi'). A tapogató vorosessiirga.,

végíze füstös, kefeszerü rövid szrözettél, valamivel iii\idebb mint a. térd es száríz egyiittve\c. A hibák

rozsdavörösek, végig szrösek; czombjaik, alul, a többi izek felül fegyvertelenek, ináskülöniien gyéren

tüskések.

A végtest majdnem megforditott-tojfisdad : eb'il valamivel keskenyebb mint hiitul. old.ala.i igen

enyészett világosii foltsorokkal, hasa olajbarna, kétoldalt elmosott sárgás szegelylyel, m<dy alig kivehet.

Az alsó szemsor egyenes s a homlok szeleted többre mint szemátméríiiiyire all, közepszemei az

oklalszemektl két szemátmernyire : a li;itsó sor oldalszemei e sor kiizépsiitd majdnem másfidszer akkora

távolságra mint a középszernek egymástól; a h;itsó sor az alson:d hosszabb, ngy, hogy az old.als/.ianek

resüutos állást foglalnak el ; a kozep szemcsoport egy elre íeli' szkült tr.i)iezlien elhelyezett.
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A záv kft eg>'másinellett fekvii, hólyagos, fényes, hengerded, vörösessárga emelkedesbril iill.

Mertekek : ? Törzs 10-5 ™/„, MM
lejmell 'i-'l »

T lahpiir ') "

A lalüik liiisszaniiiyii 1. Í-. 2. :).

(f kisebb, karesii, hosszabb lába,kkal, éli'iikebl) szinezettel. Eloteste világos rozsdíisárga s ily

szinííek az állkapcsok is. Egyebekben a nr.sténynyel azonos. A tai)ogató hosszú; rövid száríze kézalaku,

felülrl tekintve három nyújtváuyt mutat, melyek közül a küls szelén és középen álló rövid és elkerekitett,

a bels szelén álló igen hosszú, éleshegyes, a pikkely töve felibe kanyarodó; a jiikkely dombonian-kanál-

alakú, szrös, — tövén, külsíi szélén hirtelen kivágott ; a nenizílszerv rozsdavörös, kidagadó, egyszer

szerkezet iélgömbölyü gyjtt mutat, melyen egy emelkedett borda látható; a gyíijtu egy egyszer göcs-

alakú nynjtváiiy látható.

Mertekek: '^' törzs 8 % ebbíil

fejmell :í'S »

I lábpál- 1 l.ö I)

Egyedül a Kárp;itok területen'il ismerem, hol a csorbái tó es Pribiliua (Lipti'i) kiirnyeken találtam

kövek alatt (Augusztus hó). Kocu L. szerint Erdélyben is elfordul (Seidlitz jegyzéke sub Cinitio) ; rongált

példányok szerint megkiizelitleg meghatároztam Szebenben (Sill gyjtemény). Eddig csak Németországból

és magyar íoldríil ismeretes faj. (lásd: «L. Koch: Die Arachniden Gattung Amaurobius, C(.>elotes und

Cybaeus etc.» 18G8. Nürnberg p. ál.).

SPEC. 4. FAJ. AMAUROBIUS PALLIDUS. L. K. FAKÓ E. fahi.e k.

(palUilus = sájiailt, lml;xv:'my; a színezet jellefjére ezéloz.)

Si/ii. ISIJS. Ainaurdhiiia jKilliihis L. Kocu «ilie Ar. Gatt. Amatir. Cuol. inul Cyb». ji. 2G.

(IX. tál.la l',l.5 5 , llKi ,:<", 1'.I7 a ^ zárja. 198 a rj" taptigatúja.)

5 Elöteste barnásvörös, sötét fejrészszel; végteste sárgás földön barna foltokkal srn tarkázva s

felülete elején egy sárgás rövid csíkkal, mely barnával szegélyezett, egészben kissé elmosódó. Lábai vöröses

sárgák, néha sötétebbek ; vaskosak.

Fejmelle igen vaskos ; felülrl tekintve a fejrész eleje csak alig keskenyehh a mellrésznél, — oldal-

ról tekintve az egész a iiyelecskétl a fejbúbjáig ívesen emelked ; a fejrész igen gyéren szrös, vörösbarnán

besötétítve ; a mellrész világosabb. A mellvért paizsalak, lapos, baruás-agyagsárga, gyéren szrös. A rágok

vaskosak, oldalnd tekintve kéirtcabikuak, tövükkel a homlok eltt térdszereii ki;tll(')k, voríisbarnak és,

szrösek. Az állkapcsok majdnem párhuzamosak, végok kifelé- oldalt résüntös ; az alajk kimetszett; az áll-

kapcsok és az alajk barnásvörösek némileg vilá.gosodó végekkel. A tapogató vörössárga, végíze füstös, kefe-

szerüen és tüskékkel elegyesen szrös, rövidebb mint a szár és térdiz együttvéve. A lábak vaskosak, végig

szrösek; a cziunbok, alul, a többi iz felíil fegyvertelen, különben gyéren erstüskés. A végtest tojásdad,

rövid szrökkel borított, sárgás földön barna loltokkMl ligy tarkázv;!,. hogy a közepén nemi határozatlan sárga

rajz alakúi, melyen felül egy sárgás csüi, barnás szegélyben bithntí). A has sárgás, néha egy barna közép és

két üldalcsikkal, melyek néha pontsorokra bomlanak, néha elmosódnak. A közéjiszemek, jelesen az alsó

soréi, igen kicsinyek, az utóbbiak szemátmérnyire egymástól, bíiven két szemátmérnyire a nagy, tojásdad,

alsó oldalszemekti'd ; az aJsi'i sor oldalszemei a iKUiilokszelctril alig a kisebb átmérjüknek megfi'leb'i távolságra

állók; mindkét oldalszem egy tetemes, kolbászalakú közös emelkedcstu :ill; az a]s(') sor egyenes; a hátsó sor

behajló, hosszabb az alsónál, oldalszemei a középsknél sokkal nngyobbak s távolabb állanak mint a

középsk egymástól.
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A zár fj^y z;iit ciiiIkií s/.íiJIki/, liasoulu s a. inx'lfisku felül v^y trijrdcliucs, iuagabaii|íáual szelcrtobl),

.szemcse.seu pontozott, voroísbaruu. tereséhez eHutlakuzik.

Mertel.ek: , Torzs IJ-.") '"„„ ii. ha kjselili; eliiiol

l'eimell )•') «

I hihj):ir l-;; 1)

A láiiak liosszaránya 1, 4-, 5, '.'>.

rf Kisebb, karesublj; viláj^osabb szmczetü ; vej^testenek rajza es tarkasága a nstényénél elenkeljb

és határozottal)!!. A fejinell fejeresze a mellresznel keskenyebb. Lábai karesúbl)ak. A tapojíató arányos;

ezombja felületének ve,u;en barom er('is tiiske : a rövid sz;iriz kezfornia; feliilnil tekintve barom rövid nyujt-

ványt mutat, melyek közül a lielsíi a legrövidebb, körömszerüeu hajlott, toiiipiin csúcsos, — a küls vaskos,

hengerded-csapforraa, elkerekitett vegü, vörösessárga ; a pikkely domborúan kauálalakú, a csúcsán kefe-

szeren szrös, külsíi oldalának töve felé nagyon kivágott, domborüságával felfele fordított ; nemzszerve

kiilagail(') : alulról szeudelve, agyiijti'i egy vaskos felkarik;ilioz hasonlít, melynek közepébl egy nyitott madar-

csirhöz hasonló, ketágu, rövidke, vönisbarua uyujtvany kiáll, niig bels felebi egy a töven sárga, hegyén

vörösbarna, egyszer nyujtvánv elre irányul.

Mertekek : :f Torzs S"',',, ebbl

fejmell 4 »

I lál>pár 15 I)

E jeles faj eddigelé csak magyarföldrl ismeretes; eredeti leirása (lásd fennebb az idézetet) azok

utiin a példányok után liesziilt, a melyeket l'r. Paliardi Mehádia kiirnyekén gyjtött, a melyek azonban

mind iKÍstenyek voltak. A hun itt iratik le elször. Mint nyári alakot kizar('>lagosan csak az Alduna szoro-

saiból ismerem, hol fként a görgetegeket, ritkiibban a ledöntött fak ekdló kerget választja lakásul.

Ismerem: Orsováról (AUiou-hegy), Mehádiáról (Stuliei es Mucsuronye, részben már a fenyves

övben fekv legelk), ( )-Ogradeuáról és Baziásról.

SPEC. 5. F.i,i. AMAUlUtBlUS EEr.EÜI. (Keys.). EKBEE E. ekbeks k.

(EiíiíEit ii^yt'8 t^'yiijlü tiírXtelutéit'.)

Si/n. 18ÖO. ('i)iijln Erhiri Keyserlinu «VerlKUnll. iler k. k. zooL-lmt. Cjt'h. Wien» Xllí, \>. ZT-).

Yide : L. Koen «reber die Aruflui. G;itt. Aiuaur. &c.» p. l'1. (sub CmiÜo).

Threll «r;eiu:a-kí;» p. 207. (Ciniflo Cyiilli).

? Elöteste szennyes vörösessárga, Síitetel)!) fejjel; vegteste olajbarna, elmosódó-halványsárga

rajzzal, mely elején luirom hahány csíkot, e mögiitt elmos(Hl(> /\ szer rajzokat tüntet el. A lábak vörö-

sessárgák. Az A. paliidushoz közel álló, de kisebb, karcsúbb faj. A fej mell módosal)b, oldalról, ti^kintve lapo-

san íves; a fejrész vörösliarnába átmen, elején a mellresznel csak kevéssel keskenyebb, a szemek tercsijen

elre irányozott szrökkel bontott. A mellvert sárgás, szélességénél sokkal hosszabb, egészben paizsalaku,

lapos, gyéren szrös. A rági')k vaskosak, oldalról tekintve vastag-ekalakuak, kissé elre irányzottak, szinok

sötét vörösbarna; tcivükkel inkább ívesen mint terdszeren a homlok eltt kiállók, szrösek. Az állkapcsok,

tövüktl kezdve az elkerekitett végig, ívesen es könnyi'den egymásfele bajlók, a ragoknál sokkal rövidebliek,

vorosessarg;lk ; az alajk a vt'geii elvágott. A tapogató V(irosessá-rga, vegize sötétebb, tüskékkel elegyesen

szrös, oly hosszú mint a sz;ir- es terdiz együttvéve. A hibalí Mirösessárgák, vegeik kissé sötétedk, — végig

szrösek; a czombok alul, a többi iz felül fegyvertelenek, kidonben gyéren tüskések. A vegtest hossztojásdad

a fenterintett lialv.-íny rajzzal, mely lu ha, majdnem egészen elmosott, mely esetben a vegtest olajbarna.

A has tolilinyire ola,).liariia, n^lia igen határozatlan \ilagosabl) csíkokkal.
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Az aliso szfiiisor ;i1Íl; e.uy (il(l:il,szeni-;itiiKTÖnyirü a lituiilok .szcktul, dlclalszeiuei a közép-

sktiil az olilalszom kiselil) litmcröjonek mc^^ftelö távols;li;ra ; e sor ciíyeuos, oldíilszemei tojás-

dadok .s a közéjJSÖkiifl iia^yohliak : a liatsosor líoímvcdcii ^rbajln, oldalszriiici kovóssel távolai )l)ra a

középsktl mint ozi'k c;4yuiásti')l ; az oldalszriiick közös, vj,vu lapos emelkedcst'U s e'^y oldal-szemátmérö-

uj'ire egymástól.

A zár egy felkérek, kirivóau vörösbarna terese, melybe a légzörés fell egy CO alakú, haráutfekv,

darab miiiti'gy beékeldik.

Merleki'k; ? Törzs 9 '% ebbl

fejmell 3'5 »

I lábpár I)

A ITiba-k bosszaraiiya I, 'K '2, 3.

ff Kisebb, karcsú, liosszalib lábakkal, világossbb clií- és liatározottalili r.íjzu vegtesttel. A tapogató

világos véirösessárga., a, rzouili lélnlefenek vegén ket párosan álló rövidebb, ezek mogott egy liosszabl) tüske;

a rövid száriz kezalakn, felítln'il tekintve, luirom nyujtványnyal, melyek közül a. lielsö a legliosszabli, sötét

vörösl)arna, elesliegyes, a külsií Víirösessárga, esapszerü es ríividelib, a középs viirösbarna, ujj forma ; a

pikkely dondioruan ka.nrdalaku, a tövi' küls szelén nagyon kivágott; hegyen kefeszerüeu szrös; — nemzö-

szerve igen kidagadó ; oldalról tekintve a gyüjtíi karikaszeríi, közepén kivájt s a kivájáwban egy széles rövid

tompaliegyü, mellette ket kisebb együttálló nyujtványnyal ; valemennyi uyujtvány sötét baruavörös, a

gyjt vörösessárga.

Mértékek : d" Torzs (r.j '";;„ elibl

lejmell '-! »

I lábjiár I ^ u

Eddig kizárólagosan csak a budapesti Gellertliegyrl ismeretes, bol evekkel ezeltt maga.m gyj-

töttem szeptemberben kövek alól; lS73-bau Pável János múzeumi gyjt is talált néhányat ugyané helyi-

ségen. Koch L. és Keyserling gróf jegyzései szerint, ezidö szerint a magyar leihelyen kivül csak Lesina és

Syra déleurópai szigetekrl és a Pyreneusokról ismeretes, mely ut(')bbi helyrcil Simon ismertette.

Ritkás csövet a kövek aljára alkalmazza. — Keyserling és Koch leírásai Lesina és Syrai példányok után

késziUtek, melyek, mint deliek kissé elenkebl) rajzokkal Ijirliattak.

suBFAM. II. ALcsALÁn. AGALENINAE. TÖMLSÖK, tkiohterspinnen.

(Liihd : «Agaleuuklae», A magyar idmivezés a szövet rcjtjéiöl.)

GEN. 4. NEM. CYBAEUS. L. K.

{(.vbai'Us=i liasas; az alakról véve.)

Si/ii. Ih08. L. Korn «Die Aiaclm. Gatt. Ainaiii-. "C'oel. Cylj.» p. lit.

Viik' : TiioKKi.L «Oii Eiirup. Spid.» ji. I;27.

A fels fonópár rovidebli es egy izü ; a fonalszíír és nyüst hiányzik. A blbvegek ket bordás és egy

sámjakorommel. Az állkapcsok domborúak, nem benyom ottak ; az alajk majdnem négyszögletes, a végén

könnyedén kivágott.

E nem képviseli, melyek re';ebben az Amaurobiusok kow soroltattak, Kgiukábli a. fonalszür és

nyüst hiányánál {'f es ? -nel) fogva egyesittettek egy kiUön iiciiiÍm'.

Életmódi'a nézve az Amaurobiusokhoz igen közel állaua-k.
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SPEC. 1. FA.i. GYÜAEL'S 'L'KTUK'L'.S. (C. K.). l',('\n l'.VK.NAl't )Jv. schli w siuLLEXäWNNE.

(tetricus = UomoI.v. sötét; sziuczotröl és élftmódról vévt.)

Si/ii. lNo!l. Aiiiiiiiinliliis tclricits C. K. «Die Aracliu.» VI, p. l'J.

Vi(k' : L. Koch «Die Aniehu. Gatt. Amam-, Coel. Cyb.» p. .^0.

•

'J
Az elötest világos, lialav;hiy-vi)riiscsliariia ; a vegtest sárgiistízürkt'j haruiisau purozott, l'elük'tfii

uc'liiiiiy /\ abiku sárgás rajzzal. .V laliak liarnassárgrik.

A ffjiiu41 muilosau frjlrtt, iVji.'i'i'Sze az Aiiiauri)liinsoki'lioz Iccpcst keskenyed i'i : dldalról tekintve a

fejrész a resszerii hátgdiliu'ig niajilneni vízszintes, igen laposan (IíHiiIioi-u, a liátgíulriin tul, a iiyelecske felé

lecsapott, elül elkerekitett. A mellvért paizs alakn, majdnem oly hosszú a milyen szeles, lapcs, gyéren

szrös, világos-b.iruássárga. A rágok világos liarnássárgák, a becsapó -rés t:ij:in vörösbarnák, (oldalról

tekintve vastagon ekalakuak, tövükkel terdszerüeii es nagyim a homlok ehltt ki;illók. Az ;iIlkapcsok világos

l)a,rnássárgák, tövüktl elkerekitett veg<>kig könnyedén egymásfele hajh'jk ; az alajk közel négyszögletes,

könnyeden kivágott. A tapogatók vibigos liarnássárgák kissé sötéted vegizzel, mely gyéren szrös

és köröskörül tüskés s majdnem oly hosszú, mint a szár és terdiz együttvéve. A l.íbak baruássáx'gák, tövükön

vaskosak, vékonyodó végekkel, itt-ott hat:írozatlan, szürkés foltokkal ; a czombok alul, a többi izek felni

fegyvertelenek. A végtest rövid-tojásdad. A has egyszinüen halvány szürkesárga.

Az alsó szemsor egyenes, kerek középszernél kicsinyek, cddalszeniei nagyolibak és tojásdadok,

középszemei a homlok szelétl bven ket szemátmernyire s valamennyi szeme egyenlf) távolságra egy-

mást ijl ; a hátsó sor könnyeden beliajlo. majdnem egyenes, oldalszemei közelebb a középskhöz mint ezek

egymáshoz; az oldalszemek közös, barna, lapos emelkedésen állanak s nem érintkeznek.

A zár kissé domborodó, trapezafakn, a legzrés szélén vesealakii barna réssel, mely felett még két

szinten biirna forma hasitek látható.

Mértekek : . Torzs 7 "',„, .'libol

fejmell '.'>•'>
»

I lábpar »

IV i. lU

A ialiak hosszaranya 4, 1, i, :>.

& Karcsúbb, valamivel sotetebii vegtesttel : szinezet es rajz tekinteteben kulonln ii a i -nvrl igve/.ik.

A tapogató térd es sziuize egyenl liosszuságuak ; a terdizeii kifele oldalt kiállva s elénv kanya-

rodva egy ers, hüvelykujj forma, tompavegü, eb'ifelen es vegén sok fekete s/.iiiiolcs-tuskevel bontott nyujt-

váiiyuyal. A jól kidagadó gyüjtíi sötet-baruavönis, küls oldaláról tekint\e hatul horgas.

Mertekek :
'' Torzs ^'M '"„„ ebbl

fejiiiell •! "

1 labp.ir 11.") »

IV .. II-'.) »

Ismerem Also-llaniuiliol (Üuisod) hol júniusban ivarerett. Pavel -lanos .Marauiaro.^ban (l'ietrosz)

bven gyujte. l)r. Koeu L. üajororszag es Kariuthia havasairól ismertitte.

OEN. 5. NEM. COELOTES. Black w.

{ l\'u).(no = vájni ; a taitúzknilú^ia e/él«'/..)

SíjH. 18H. l!l.A<.K\VALI, ii'J'lii' (litt, iii tlie nuiiilKr ni lve.-^•> ]i. tllS.

Vilié : TiKiKELL «Ou eurup. Spuler.-,» [i. IL'N. i_t L. Kueii, «l)ie Araclui. Uatt. Aiiiaur. Coeli>t. Cyli. Ac. < p. 'ii.

A fels foiKipar hosszabb az alsiinal, ketizü, a vegi/.a-zalapiznelneni hossza.bli,csucsos,alsófeléncsévés.

A rágok töve terdszerüen kiallo. A binalszür(i i.'s a nyüst hiaiiyzik. A l;ib\egeken ket bordfis es egy sámjakoröm.

IlEUaiAW OTTÚ ; MAÜYARURSZÁÜ rÚK-I'AUNÁJA. 111, Vll'.' IILKUaN; L'Ni.AL.N.-, bllNM-N lAl NA. Ul. 10
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Vaskos, viijó alakok, uielyt^k életmódra nézve sokliaii liasoiilitaiiak az Aiiiauidliiusok és Cybaeu-

sokhoz, ezektl azonban a fonalszüiö es nyüst hiánya, es illetleg a fonok liereudezese által külön-

böznek.

SPEC. 1. FA.T. ('OKLOTE« ATRoroS. (Walck.) VASKOS BÁNYÁTíZPÓK. viekschikíttige üki-benííI'INNe.

{t7T/>n~(ic: = iiK'Üiii, ii^'yitlcii, ii(hízl;r„; az alakra tv.í'lozva ; ilr kí'ilellick:tkn is.)

Síjii. 1830. Drds-siis iitnijiDs Walckknakk «Faun. l'^ruiu.» p. 170.

Vilit' : Thorell «lU'inaiks» \i. 1-37.

? Elöteste barniivorös, l'ejeresze feketébe átmen. Vegteste barna, sárgával elegy itett, felülete

elején egy rövid, szennyessárga középcsíkkal, e mögött néhány kurta, hasonló szín jv. szer rajzzal. Lábai

sárgásvörösek, vaskosak.

A fejmell vastag ; fejerésze cb'íl félgömbszeren domború ; az egész, oldalról tekintve, a nyelecskétöl

egyenletesen, lankásan emelkedi"), alig íves ; a fejrész fényes, gyéren és finoman szrös : a szemek terén néhány

elre álló erösebb szr. A mellvért tágasán pajzsalakú, sárgásbarna, lapos és gyéren szrös. A rágok

vaskosak, oldalról tekintve, körtvealakúak, vörösbarnák és bven szrösek ; tövükkel a homlok eltt terd-

szertien kiállók s végeikkel azután kissé az állkapcsokra csapoltak. Az állkapcsok lapiczkások, elkerekítettek,

kissé egymásfelé hajlók, vörösbarnák, hosszú szrökkel ; a szeles alajk hasonló szíuü s közel két harmadát

éri el az állkapcsoknak ; ell elmetszett. A láliak ers czomlijai alúl, a többi ízek felül fegyvertelenek,

különben ers tüskékkel fegyvérzettek. A vegtest ell elmetszett, középen a legszélesebb, hátúi elkerekített,

felületén a fennírt rajzzal, mely néha hi;ínyzik, a mely esetben az egész hátfele Ijar'ua, szennyes sárga

színnel kevert ; ritkán a földje szennyes fehér barnásán jiorozva. A has egyszínén olajbarna.

Az alsó szemsor ktizel a homlok szeléhez, a távolság egy oldalszem kisebb átmérjenek megfelel,

majdnem egyenes (behajlásra hajlandó) ; szemei maj(hiem egyforma távolságban egymástól; a hátsó sor

hosszalib az alsónál, szemei egyénit") tri.volsagban egymástól, középszemei vakimivel nagyobbak az alsó sor

középsinél ; az oldalszemek egy kolbász alakú, resüntösen álló közös emelkedésen.

A zár egy nyelvarlakú fényes közepdaríibból ;ill, mely egy, a légzrés felé nyitott keretbe van foglalva

s a legzörés táján kissé beszögellik.

Mértékek : V Torzs I'.'. '",',„ ebbil

fejmell (')•"> "

1 lidipar I4-.") <>

IV » 15.5 ..

A laíiak ho.ssza.nÍH\a 4, 1, -2, :!.

cf Sokkal kisebb, karcsú; világos barnássárga- eliitesttel es lábakkal; a végtest rajzai mindig meg-

vannak és élesebbek. A ta-pogat(') berendezése eliit az Amaurobiusctíil. Terdíze vastagodott, küls) oldalán

egy farkasfiilhöz liasonlí), csúcsos nynjtváuynyal, a szá.riz vékonyabb, töven es vegén resüntösen metszett;

a pikkely kevéssé domború, hosszú, csiícsosan kamdalakii, a vegén szrös, bels szelén néhány tü.ske ; a

nemz()szerv módosan kidagadcí, többször behorpaszlolt gyiijtvel, melybi'il — küls oldahiról i's IV'hilrl

tekintve a pikkelyt — egy vaskos nyelv fon na, töven ft^lii'rcs, vegén feketés nyujtviiny kiáll.

Mértekek: ' Torzs S-'j '"/„, ('|)i)l

fejmell '|-5
')

L labpar \'.'> n

Hegyi faj, melynek kifejldése vagyis ivarerettsege a nyár derekára s azon tul esik, s a mely az

elhegységtöl a havasokon körülijeiül (lOOO Iái) magasságig, tehát a fa tenyészövén tul is elfordul s term-

helyein gyakori. Az elbegységbeii iukiibl) a, fa.tonkok gyökerei mellett vajjá té)udíeleges lakását, gyakran az
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elállt) kérgeket is folliaszn;Uja. ; a havasuk ma.u:asla.tain lei;ink;íljl) azokat a kuvikot kodvcti, a melyek az iilílk

folyamában a gyepesekbe bemelyeiltek. A lakást leirtani az építmények tiirgyalásánál (lásd I. kot. III. t. ')7).

KooH L. «Die Araeliu. Gatt. Am. ("oel. mid Cyb ete« pag. 4() esak egy petel)in'okról emlékezik, en legtiibb-

nyire kettt, néha hármat is észleltem. A/, anya, bevárja, a líak kikelését s azokat sokáig gondozza.

Ismerem, erdélyi reszt'kböl : ( lorgeiiy Szt.-Imrer('d, a Mez/iliavasrol (Ifargita liegykiiiez), Szeben

környékérl (valószínleg « Praesbe » 8111 gyjtemény) ; magyar reszeki » il : ( )rsí i\ ami ( A I lioii hegy ), ( )-Ogradena.

(^Iragonya völgy), Alsóh;ímor (15orsod a <il!iikk hegység» sok pontjai-éil ), a, «Magas Tatriiríjli) nevezetesen a,

«Csorbái tó» környékerc'd, a « KriviinnMn a,/, úgynevezett «Prjeliibiiki» legmaga,salib pontjáig, Pribilin;ir(il

(Lipto Pongriiez Ede-fele «Zakameniszko major« ). Ünttkaról, Selmee/.b,iiiyar(d, Tatra Fm-edrl (Muz. gy,

Krivaldszky -T.) «Biluirmegveu jelzvel (Mii/,. gv. Frivaldszkv .1.)

SPEC. 2. FA.T. ('OET,()TF,S TNKUMIS. L. K. FF/lYVF.r:TF,T,F,N P. itnbewehrte g.

(illrllllis ^ fl'fíVVHlti'li'IJ )

Si/n. IS.5.5. Amniirohiiis iitcniiis- l,. Koeii «Zur. Cliaraot. des Aiteumiterscli etc.»

Vide : L. Koi'H «Die Ar. Gatt. Aiuuur. Coel. Cyb.» pLit;. '.',:i.

? Eh'lteste barnásvörös, a homlokon füstösebb ; végteste szenuj-essárgás, barna rajzzal, mely néha

különösen a himnel , néhány A szer vihigos rajzot létesít; hasa szeunyessárga ; lábai barnásvörösek, a

czombok barnássárgába átmenik, a ket els l;U>pár szára és végízei valamivel sötétebbek.

A fejuiell vaskos, kissé nyújtott, eb'il ívesen elkerekitett ; a fejrész ket csekély barázda által j('d

elválasztott ; a liátres hosszú, köriilcitte a sugaras benyomások jól láthatók, a, fejrész közepén egj' sor hosszabb

szr látható. A mellvért barnásvörös, pajzsalaku, kissé domborodott, külihiben sima, gyér szrözettél. A rágok

ersek, élénk barnásvörösek, tövük térdszeríieii es igen tetemesen kiálb'), végük kissé szétálló, a szöriizet csak

a becsapóres szelén tetemes, egyebiitt luirta, g.yer. Az állkapcsok élénken lia,ni;isv(')rösek, végük sárgás,

egyébként szelesek, kissé összehajlok ; az alajk ívesen elmetszett, elég szeles s a rágok fidehosszának bven
megfelel.

A tapogató karcsú, elég szircis, végízen, különösen alul, nehany hosszú tüske, e vegíz bven oly

hosszú, mint a térd es szár együttvéve.

A lábak aránylagosak; az elsi pár szrir.-in és másodvégízéii alul liilrom-három tüskepár, a második

bibpároii hasonlóképen: a harmadik p:ir sziinlii alul, két pár — a negyediken ísmet liiírom pfir tüske, e ket

utóbbi p;ii'ok másodvégízein is több tüske. A vegtest hosszkörded, elég magas.

Az alsó szemsor egyenes, szemei egyenli nagyságúak, és egyenli t;lvolságra egym;ist('d : az oldal-

szemek tojásdadok : a hátsó sor könnyeden behajb'i, szemei egyenl iiagyságualí, a középsik kozelebbre

egym.-ishoz mint az oldalszemekhez, az oldalszemek toj;isdadok s az alsó olilalszi'iiielvlvcd egy köztis iiiiidos

dudoron elhel_yezettek.

A zár, a uyelecske felili vegi^n egy kis, kerekded nyilast mutat, e nyikísti'il a. legzresig egy szalag-

szer, szélességénél hosszabb sima, betid eszKdliet, az egész zár kissé iloiidiorodo.

Mertekek : V Torzs I l-7 »;„, .•l,!,ol

fej mell .")-:í
11

I l.-ilipar \\-i »

II » l()-5 II

III .1
'.1-7 .1

IV I.
\-2-7 «

cf Élesebb rajzzal, a vegtest elején egy kurta orsi'i folttal, iihdy miigott a sztiges rajzok sorakoznak ;

lábai hosszabbak, teste karcsiüili. A tapogat('i elég karcsú, czombja felületen barom tüske egymás mögölt,

10*
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tci'de szólességéiii'l )irm liossznlili. s/,;ir;i, lui'Lí valaniivd rnviilclili, kiihi'i oldaliln farkasfülszerüen végzdik;

n pilikclv linsszú, csúcsos, csncsa kisse Ickdiivult, tiivc IVl«' a knlsö oldal szélén egy mély csatorna; nemzö-

szervo egy hosszúkás gyüjtilt nmtat. mely rlTil. a ])ilvkcly csúcsa, alatt, egy horgosán heMé kanyarodott

tetemes nyujtványt visel.

Mertekek :
' Torzs lO--' '%, ehhöl

fejlilell ^i'ií »

I l;il.lKÍr \.'-:> »

II n 1 1> »

111 I. 11 »

TV í. I i

Kocn L. tudor az idézett (második ISCS) helyen egy ? -röl emlékezik meg, amelyet rALLiAnni tudor

Mehadia körül gyüjt()tt, s a melynek zilrja., különösen nyilasának terjedelmesh volta által külömhíizik a

typikus Coelotes inermis zárjától; a tudor ur kesöhhi vizsgálatoknak hagyta fenn annak a,z eldöntését, vájjon

a mehádiai faj uj faj vagy csak változata-e a C. inermisnek'? Én úgy véltem észlelhetni, hogy a magam

n/istényc a zár szerint inkáhb talál a Palmakdi mint a Koch péld;inyáli(tz ; de a különbség, melyet más jel

nem támogat, oly csekély, hogy uj fajt felállítani nem mernek, l^gy látszik, hogy itt csak avval a különb-

séggel van dolgunk, nudy a záron a peték lerakása után mutatkozik, a inik(U- t. i. a, z:ir kissé sorvadni

szokott, minek folytán a. nyilasok kissé összeszkülnek. Az en ? -nyem meg nem tojta. le petéit. Termé-

szetesen kérdéses, vájjon a, Dn. Kocn példányai melyik állapotbaii vannak? Én részemrl az érintett

különbséget csak az ;íllat állapotából magyarázom s a fajt nem változt itoui, már azért sem, mert a liim

a Kocn leírásával azonos és arra nézve is biztos, hogy nstényemhez tartozik, mert avval egyszerre,

egy helyiségliöl került.

A fajt, mint szi alakot, Erdélyben, nevezetesen Cxörgény Szent-Imrén ,a Várhegy oldalán kövek

között szedtem, egy példányát nnolciéicsem. Vllcolinszky Jeni") Selmeczbányáról küldé be, hol a Klingertarna

eltti khalmokban is elfordul.

SPEC. ?,. FA.i. COELOTES ROSCIDUS? (C. K.) HARMATOS B. thahíoe g.

{ntí-cidus m: lí.iniKitos, moíínCHlvcsitftt ; l;il.'ni .1 vé^tí'St pdrn/.ottsá^Avól.)

.S'//". 1S:^.7. Aiiiiiiirnhiiis rasciihis C. Kocn «Herr. ScliiilT. Iii-utsoli. Ins.» jkijí. li-1, ct «Die Araclniiclcn» X, p:i^'. HU.

Vide : L. Kcicn «Die Aracli. Gatt. Aiuaur. Cdel. ("ylp.» paí,'. íO.

^ Elöteste baniássárga, fejerésze alig sötétedéi : az egész a végtesthez képest igen fejlett ; végteste

sái-ga, foidém ba,rna, foltokkal, nudyek határozatl.amd A formára sora,kozna,k. A híbak vörösessárgák

si 'it(''t( ' 1 il I bll ivégekkel.

A fejmell fejerésze a mellrészliez képest keskenyedi), eb'il elkerekített, o!dafr(il tekintve kipos-

ivesen emcdkedett, a hátgödíir résszerfl, hosszú. A mellvért majdnem kíirded, szélességénél sokkal hossziibb,

gyéren ünoraan szöri'is. A rágéik ba,rnásvörösek, vaslíosak, oldalnál tekintve, ékalakúak, igen gyéren szíü'ösek.

Az állkajicsok lapiczkások, elé)] elkerekitettek, bels szeleiken a széles alajkhoz képest ívesen kivágottali,

hosszan szrösek, biirnássárgák ; a majdnem négyszéigletes ;dajk hasonló szín, ell elmetszett s az állkap-

csok felehosszát éri el. A lábak vöré)sess;irgák, vöriisbarmisba átmen/i vegekkel ; a czond)ok tilul, .1 té)bbi

iz felül fegyvertelenek, kidonben párosan álló tüskékkel (a.z I. pár szárán ?> párral) fegyverzettek.

A végtest kicsiny, majdnem bengerded, a végen a felsé) löiumzemölcspár farkszeren kiáll, két

íze egyenl) hossziiséigu. A has szennyesséirga földön íipró, barnti pettyekkel.

Az alsó szemsor kissé behajló, oldtilszemei tojásdadok, a középsknél nagyohb.ak, valamennyi

szeme egyenl távolságra egymástól s e sor a középszemek táján a karajosán benj'omúló homlok szélétl
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oly t.'iV(ilsiÍ!ír:i esik. m mely mz (ildalszcm liosszaMi atinrri'ije kót-zcrcsónck mctírilrl : ;i li;its(') szriiií^iir

kdlim'cilcu licliajld, szcliii'i rL;\idniuik s az nkkllszrinck látliatdlav t;iviilal)li :illaii;ik a. kii/.c]is('il»li'il mint iZ( k

egyniástól ; az als(') CS laits(i kiizfiis/.ciiu-k kozutti t;i\ii]sa.L; iKiiíyulili a.nn:il, a mely a liatsi'i Ivozi'itszciurk

k(')Z(itt elterül.

A tapo.qató hosszú, szerkezete éles jelleinzi'ije a, t'a.jnak ; liarnrissiírí^a, a ezoml» feliiletciick vi'Hiai

luUx)ni ers tüske ; a térd CS száríz rövid, egyeiih") Imsszusáfín: a száriz kidsíi oldalon e,t;y farkaslTilforiiia.

kis nyujtvánv ; a pikkely rendkiviil hosszú, tovciiel kissé kaiiip('isan hajli), keskeny, csiiesosau kanálalakii,

bven sz/irös, csúcsa ek'itt külsi") szelén kivá,Li;ott: nenizösziavc szövevényes : a kidafíadó liarnás vöríis jíyíijtii

a kiilsC) oldaltelt' nyitott, elején egy hirtelen hajkisu sa-rlóa.luku nyujtviinynyal. mely ,a pikkely csúcsa alatt

megfekszik, liátsé) tVlclil r^y csecsszerü emelkedés .-ill ki. uielyhöl ejj;y i,Líen hosszú, serteszerü, le- es hátrafelé

ij;iirliiil("i emliolus indul iiey, houT le.Líiirlaili'i csucsiival a jiikkely tövének kiilsejet eri el.

Mértekek: ^ Torzs \(K> '"/„, ehhr.l

l'ejniell ;')•")
11

I irili[iár |.')••">
II

A lY-ilí kilipár második végize hi;inyzik. a, tdlihi iz azonhan hat.írozottan hosszahh az T p;ir

megfeleli» izeinél ,s e szerint a laliak hosszaninya í-, 1, d, '.'>.

Egyetlen példiinyat ISCiS-ik évi szeptemher haváhaii a. Kiiríisszoroslian, llratka ladyseg tíijrin. a,

mészgörgetegekheu találtam. A fajnevhez alkalmazott kerdiíjelre az indított, hogy a. Ooelotes roscidus

t'. Koch := segestriformis Itid'oiu' mindeddig csak U'istenyek utun ismeretes s minthogy maga-m csa,k a

leirt Ilimet találtiim, kérdéses: vájjon ez ('. roscidushoz tart<izik-e '.' Annyi liizonyos, hogy az eddig ismert

Coelotes-fajok himeitl ugy nagyság mint szemálléis es a tapogatéi éiltal lényegesen kühimbözik. A « i-oscidns

»

fajjal leginkáhh azért tettem érintkezésbe, mí?rt ennek níístényei, fajrokonaik níístényei között, a legnagyobbak

s az eliittem l'ekvéi hnii is a, legnagyobb ,-iz eddie ismert Coelotes f'ajoli liimei között.

SPEC. 4. F.^.i. COELOTES SOLITARIT^S. L. K. REJIETE B. einsu.i.hr s.

(solit;iviiis .^= nia.^'ánjns, o^'yi''líil;ill'> ; :i iitk:is:i,^'r;i voimtlío/ik.)

.S'i/H. IStiS. Coeli'lcs soliliiriiif: L. Kdi'H «Die .Vr.iclin. (iatt. AuiMiiveli, Cocletes, Cyliaous» iu .Miliiiml. d. Niiturh. Gcs.

zu Nünilierfí IV, pag. !§.

? A fejmell mellrésze sárgabarna, fejeresze vörésliarna. : a r,-ígé)k, az ;illkai>csok, az alajk es a

mellvert sötét vörösbarna ; a végtest fehdete lekete. liarnaséirgas foltolvkal, midyek a, hossztengely iránya

szerint fi— 7 /v álkisu, a fonók fele fokozatosa,n kiselibedi'i foltp;irokk;í scn'akoznak. A vegtest ha.sfele

Ijarnássárga, feketés foltokkal. A lábak czomb- és térdizei barnássárgák, a tiibbi ízek vörösesbarnák. A fonc'ik

barnássárgák.

A homlídi alsó szele és az alsó szemsor kozéitti tia- nem szelesebli egy (dd.a.lszem átmia-ríjí-níd s

hosszú sertékkel borított. Az alsó szemsor kissé behajló, a szemközök egyformák; a középszemek kerídíek,

az oldalszemek kördedek, nagyobbak. A hátsó szemscn- behajló, a szemközök egyformák. A két sor oldal-

szemei egy közös dndorodéison állanak.

A rágok becsapórese kivid es behd héirom foggal fegvverzett. .Az alajk az állkapcsoknak fcdidiosszát

éri (d, alapján szélesebb.

A zár kcresztbefidive kordéd, betétje szélességé^nid magasalib, etted ki'tfek'il a záralaplian egy-egy fog.

Mertektik : + Tcirzs .'

fejnudl 4-.">
'";„, ebbl

I labpar 11 »

TV 1. li> 1.

I)r. H. Zimmermann ([jimburgl gyiijtemenyelien a 'J'atrubol, hol is de líottenlierg ro\arász gyj-

tötte; Dr. Öeidlitz gyjtötte N.-Szeben korid. Len-fa i.'s megliat;irozta i)r. Koch Íj. l'eldiínyokat neiu l;ittaui.
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(lEN. ('). NEM. TEGENAETA. (IjvTKr.n.T.i:.)

[7/ yiivdv ^ tejisi v;i^'y riyo't = lia/.tetö ; iiiindiiiesctro a szövetrl.)

Síjii. iNOl. Latreillh iiNiiuv. Dici. iVHist. Nnt.» XXIV. ii. IMÍ- :iil. \v.\ri.

Vidf : Thoruli, «Oll Eurnp. S]iiil.u |i. 15!l.

Az alsó szemsor miijiluem egyenes vagy kcmiiyriliii IkIimjIii. A rdsö fonúszemülcspár iii;is(itlik

íze az alapíznél rövidebh. A fonalszürö ós a nyüst liiiínyzik ; a fclsil rdiniprn- vé,ii;ize alsó lapján csévós, a

lábvéwek kot bordás és egy sámja körömmel. Hosszú lálui, ttililniyire denk színezet alakok, a melyek

zugokban vagy sarkokban lepelszei'íí, bemélyedö hálót készítenek, melynek egyik sarkálian a háló lapjára

nyiló csövet alkalmaznak, a mely hátul is nyitott ; e csö szájában elhelyezkedve lesik prédájukat, mindig

felfelé álló háttal (soha sem csüng helyzetben). Legnagyolib részben házi alakok, melyek azonban részben

sziklás helyeken a vadonban is el/ífordulnalc : a vadonlian eb'lk a, f:ík gyökereit is kedvelik.

SPEC. ]. FAJ. TEGENAUIA POMESTICíA. (Ci..). H.\Z1 '/ÁHWCúi. haus wínkelspinne.

(ilomestica =r házi ; a tartúzkoilásról vévf.)

.S'í/H. 17.57. Arancus domcsticus Clerck «Arau. Siiep» ]). 7'!.

Viile : Thorell «Remíirks» p. 1.5.5.

? Hosszú, ers lábú, közepesen felüli alak. Borszeszben eloteste vörösessárga, kissé sötétebb fej-

részszel s világos közép és szegélyrajzzal ; végteste olajbarna, felületén egy téglavöröses középcsíkkal, mely

elején élénk sárga keretbe foglalt; száraz állapotban az egész; alapszinezete agyagsárga, mely szín a tömött,

megfekvö szörözettöl ered. Láliai szürkésfehérek, sürü, sötét gyíírüzettel. A fejmell fejerésze elöl szkül,

elkerekített, jól elválasztott, a mellrész szélesed, laposan domliorú ; két oldalán világosabb, befelé csipkés

szegélylyel, mely a homlokra is átnyúlik: a résszerü, hosszú hátgödör világos szegélylyel, melybl az oldal-

szegély felé hatíírozatlan sugárvonalak csillagszeren oszolnak. A nlgi'ik vörösbarnák, ersek, oldalról tekintve

ékalakúak, tövükkel a homlok eltt alig kiálhik, liveu és hosszú szrökkel fedettek. Az ;illkapcsok prirhuza-

mosak, közepök táján módos liehorjíasztással, ell elkerekitettek, kíilöuben vörösbarnák világos csúcscsal;

az alajk széles, kúpalakú, eb'il keskenyebli, elmetszett, a nígók felehosszát meghaladja. A mellvért szélesen

körded, sárgásbarna, sárga szrökkel majdnem borított. A tapogató vékony, hosszú ; végíze sötétebb s oly

hosszú mint a szár és térdiz együttvéve, hosszú szrözettél fedi ft. téive körül 5—G hosszú, elálló sertetüs-

kével ; a száríz végén egy sötét gyüiáí. A lábak hosszúk, ers czombokkal s vékonyan kifutó vegekkel, végig

szrösek; a czombok alul, a ti'ibbi íz felül fegyvertelen, kiilönlien gyéren, hossza tüskékkel fegyverzettek

;

a két els pár czombja alul barnafoltos, felül egyenetlen szelü gyrs folttal, atölibi láb es íz egyenetlen szél,

srn álló sötétebb gyruzettel. A végtest ell elmetszett, keskenyebb, közepetáján a legszélesebb, hátul

elkerekített; felülete olajiiarn:i, közepén egy téglavöröses széles hosszcsíkkal, mely ell szelesen, élénk-

sárgásan szegélyzett, hátrafelé sárgás pontok között fut. A has barnás, szakadozott keskeny, sárga szegélylyel,

közepén néha sárgás foltpárokkal. Az alsó fonó]iár vörösessárgás, a IV'ls fonópár alapíze barna, végíze

világos, rövid.

A szemcsoport a homlok szelétl majdnem akkora távolságra, a mekkora a magassága a közép

szemcsoportnak. A szemek nagyocskák ; az alsó sor középszemei az oldalszemeknél nagyobbak, a sor kissé

behajló, szemei egymástól egyforma távolságra ; a háts('i sor szc^iiei egyenlk, a sor behajló, oldalszemei

a kiizépsktl kevéssel távolabbra mint ezek egymástól ; az oldalszemek közös emelkedésen állva nem

érintkeznek.
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A zár fgy elfuk vöröses, fcllinldszcrü, kcskfiiy hciiU'tszcs. iiirly lidiiioni oldiihival a iiyelecske feie áll.

Mertekek : ? Törzs 1:',— 17 '% eljböl

fejmell (í-.") »

I Lábi)ár 27 1)

IV » 28 ,)

A lábak hosszaránya változó, neliu 1, 1-, 2, ?>, nelia az I. és IV. \\{n- e.i^yenlö, néha 4, 1, 2, '•>.

d* Kisebb véjítest mellett fejlettebb eléitesttel. A tapogató bosszú, ers, csuesosan liunkós, — sötét

színezet ; a térd es szánz egyforma hossziiságó, a száriz küls oldalának vege fele ket stét-feketebarna,

rövid, vaskos fogaes ; a pikkely szejteii esúcsosan kanálalakú, doiiil)orúságával fölfelé fordított, rókavörös

szrrel b('iven borított ; felülrcil tekintve a. nemziíszerv a pikkely mindkét szele abil ki;ill ; alulról tekintve

a külst'i szelén egy elíire irányozott szeles, sarlóalakú, sötet-vörösbarna, hosszú nyujtvány látható, mely

domború szelevei a pikkely alól kikanyarodva, végével a pikkely csúesa alá kerül, küls széle felhajtott

csatornás; a pikkely töve fele egy eseesalakú vaskos nyujtvány indul, mely hirtelen egy hosszú, vékony

serteve alakul, a pikkelyt belsíi szelén megkerüli s vegevei a sarlóalaku nyujtvány csatornás szélébe

beléfekszik.

Mertekek : ? Torzs i 2-Ó '";„, el)böl

fejmell <> i>

I labp.U' 27'">
i>

Nyári alak, mely az aljakban, jelesen házakban, istálli'ikljan, padlásokon stb stb. gyakori, felhatol

a tornyok fedelei ala is : di' sziklafalakon, fak töven, a mely utak martjain is elfordul s terjedelmes lepel-

hálójával ügyesen alkalmazkodik.

SPEC. i. FAJ TEÜENARIA DEKHAMII (Scor.). DEPiHAM Z. dewiajis w.

(íkiliaiu, luult s/:tZiKlliuli tt-nii. liarjit.)

Síjit. 17'i.i. Aniiicii Ih ihiiiini Seui'cna, iMitdiii. Carii. p. í-00,

Viilf : TiKiiaíLL « liciuaikMi [i 1j7.

? A megeh'lz fajnál solíkal kisebb; porosan szürke; vegteste feketés foltokkal parduczszerüen tar-

kíizva. A lábak sárgásszürkek, a ezondiok es szárak elmosódó, siirün álló sötétebb gyürüzettel. (Borszeszben

az elötest barnásvörös, a lál)ak vörösessárgák).

A fejmell szivalaku, tejerésze a iiiellreszbez képest keskenyedi'», jól elválasztott, elöl elkerekitett

;

az egész, oldalról tekintve, ives : a resszerii liátgódiirhiil indulva a szemekig egy sor elre hajló serte, mely

könnyen leviilik ; a nicllresz ünoman feketén, azután beljebb szelesen sárgásszürkén és csipkésen szegélye-

zett; a hátgödór környéke szinten világosabb. A mell vert vörösbarna, közepe világosodó, minden csipö eltt

egy határozatlan, vil.-ígos folt. A r;igi')k ersek, oldalról tekintve ekalakuak, tövükkel a- homlok eltt kissé

kiállók, bven szíirösek, vörösbarnák. Az állkapcsok egyenesek, i'll elkerekitettek vöhisbarnák, az alajk

majdnem négyszögletes, a, r:igi'ik felehosszának megfelel, ell elmetszett. A tapogatók vékonyak ; val;i-

niennyi íz szíinis, közben ehilb), hosszú seriekkel, a. térd es száriz vege gyrs. A lábak hosszúsága nem

aránytalan; czombjaík alul, a toblii íz felül fegyvertelenek; az els lábpár szárán alul két pár tüske. A vég-

test eliil elmetszett, keskenyebb hatul szélesed, vegén elkerekitett, felülete közepén egy sor a sárgásszürke

rajz, mely feketés foltok áltiil választatik el, s e sor mellett ismét feketés foltsorok; a has a|iróbb foltocs-

kákból alakult barom sorral. Valamennyi fonci balvanysarg.-'is, kocsonyásan áttetsz).

A szemcsoport es a homlok szele közötti távolság alig felet teszi a középszernek négysztige magas-

ságának. Az alsó szemsor egyenes, szemei egyenl nagyság mellett egyforma távols;igra egymástól ; a h;itsó

sor könnyeden behajlo, szemei egyenl) nagyság mellett egyforma távolságra egymástól ; a két sor közep-

szemei egy elrefele kissé sziikult trapezlien elhelyezettek, mely legnagyol^l) szelességénéi magasabb.
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A zár egy félkör terese, mely elején a légzörés szélének megl'eleliileii kolhászalakra begöngyölt; e

begöugyölés két végén a tojócsövek apré), barnásvörös nyilasai állanak.

Mértékek: ? Torzs 10-5 '"„„ cliliol

fejmell 5 »

I lálipár IS I)

IV .. IS-.-j .1

A hibák bosszaráuya 4, 1, 2, o.

d" Kisebb : szivalaku, szeles fcjiiu^llel, kis vegtesttel, liosszalib labiíJdíal, besötétített (.•zoiubokka-1.

A végtest foltjai néha összefolynak s feketés alapszinezetet létesítenek. A tapogató karcsú; begyes, kis bun-

kóba végzd; szárize a térdiznel hosszabb, végén egy kurta sötét fogacscsal ; a pikkely kinyújtott keskeny

hegyes véggel, bven szrös, szelesebb töve jól domború ; nenizszerve alulról tekintve egy lapos, közepén

kerek, nyitott gyjtt mutat, melyet bels széle tövétl fogva egy félkörbe kanyarodó keskeny egyszer

nyuitvány körifog.
Mértekek : Torzs ')> •''„, ebbl

fejnit'll i'ö 1)

IV Lilipar 2:í

Nyári es kitiuicien bazi alak, mely a piuezek ablalvaibau, az istáluk gerendázatán es zugaiban, ólak-

ban stb. lepelszeríi, olykur Kippaut terj'enelmii luilóit szövi, csöveivel a helyiséghez ügyesen alkalmazkodik s

mindenütt elterjedett.

SPEC. :l FAJ. TECiENAlíIA CAMI'HWTÜIS. ('. K. ilKZEI Z. velu w.

(caiiipcstiis = mezei; a tiirtúzUod.'isiól.)

Si/ii. 1841. Tcíjcnaria raiujjcstria C. Kuch, Die Araclm. Vili, p. 31.

ViJe : Thorell «Iteuiarks» p. 157.

? Kicsiny. Elteste világos-agyagsárga szegély- és középrajzzal ; végtestének felülete egy szép tégla-

vörös középcsikkal, mely két élenksárga pontsor által szegélyeztetik. Lábai világossárgásak, sr, sötét sz-

rözettél. Alakliau és a színezet Vieosztásábau a T. domesticának megfelel, nagyságra nézve azonban ennek alig

fele reszet eri el.

A fejmell szívalakú, széles mellrészszel, keskeny fejrészszel ; sárgás; a fejtet, a mellresz szélei és a

résszer hátgödör környéke világosabli. A mellvért keskeny, paizsalakú, liarnás, a közepén egy vikigosal

keskeny ékkel, a csípk eltt világos foltokkal; a csijiök barnás foltokkal. A rágok, oldalról tekintve, ekalakuk,

vörösessárgák, szrösek. Az iiUkapcsok sötétebbek, egyenesek, ell elkerekitettek ; az alajk tövén szélesed,

ell elmetszett, vaskos-széles. A tapogató karcsú, szrös, közben elálló sertekkel fegyverzett, végize sötéted,

oly hosszú mint a szár és térd együttvéve. A lábak karcsúk, sárgások, foltokkal elegyesensrn gyrzöttek,

czoralijaik alul, a többi íz felül fegyvertelenek; az els lábpár szára alul egy tüskepárral. A végtest kissé

hengeres ; olajbarnán pettyegetett felülete közepén a fenntírt rajzzal ; hasa sárga, barna pontokkal díszített.

Az alsó szemsor igen gyengén bidiajló ; középszemei az oldalszemeknel kiselibek s a homlok szélétl

oly távolságra állnak, mely a középs szemnégyszög magasságának felet meghaladja, szemei egyenl távol-

ságra egymástól ; a hátsó sor behajló, szemei egyformák, egymástól egyenl tfivolságra állók ; az egész cso-

port szorosan együtt áll.

A zár egy kerekdeil terese, melyet egy patkóalaku, a nyelecske fele nyitott, keskeny, vörösharnás

rés körülfoi;.

II)

Mértekek: Y Törzs .' 7-2 >"/„, ebbl

fejmell d-l <>

IV labpar 1:: »

A laliak hoss/.aranva 1. I, :.', '>.
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c? Valamivel kisebb, a végtesthez képest fejlettebb fejniellel ; színezetre nézve a nösténynyel azonos.

Tapogatója, bunkós : térti- es száríze egyforma bossznságú, az utóbbin, kiilsö oldala végen, egy kicsiny, farkas

fülszerü uyujtványnyal ; a pikkely hosszú csúcsba kifutó, bven szoros, felúln'il tekintve a nemz szervnek

egy része a pikkely külsi") szélén kiáll; a nemzöszerv berendezése, alulról tekintve, a. T. domesticaéval azonos,

avval a kbinliseggel, hogy a sarlóaliiku nyujtv;íny az fdlat nagyságához képest roppantul szelesre fejlett,

a serteszeríí eiubolus töve pedig nem hirtelenül vékonyodott, hanem az illft('i li;íts() nyujtványba eLfveu-

leteseu bele enyész.

^lertekek : d" Törzs .")-5
'"jm ebljl

fejmell i'-ü »

IV labpar 13-S d

E fajnak egyedidi liiztos megkülónboztetrijc voltMkepen csak az alak fdlandó kicsinységében rejlik:

a. tolibi lényeges jelleg csak diniinutix iiiiia a Tegeiiaria domesticfmak s azt tartom, hogy a Tegenaria.,

campestris eredeti alakja, a T. <loinesticaiiak, mely utobliit a kedveziilili táplálkozási viszonyok nevelték

nagyobliá s az eltérést azután aliandósiták is.

A T. campestris a lapályban épen iigy mint a.z eb'ihegysegben s a havasokon kondbelr)] llOOO

magasságig fordul eb"), hol lepelszerü halóit kcihaliiiokban, a fak gyökerei köze s rendesen ugy szövi, hogy

csöve a mohába levezet.

Isnu^rem, erdélyi részekbl: Kolozsvárról és Szebenböl (Bei'gleiterféle gyjtemény); magyar

részekbl: ])(iroszl('iról (Hosszuniegye erd a síkban), ()rsov;ir('>l (Alli(')nhegv), Báziásról, az Alsó-Hamorbol

(Borsod «Hollos»), rribilina (Lipti) «iHliva-Havasn '.lOOO' laliig). Pest környékérl fiatal példányok (Muz.

gv. Frivaldszkv Jánostól).

GKN. 7. NÉM. t'llYl'lIOEC'A. TlIOR.

( /.iMifíjq = flrejtVf, otxéíü = élni ; ii tartózkoilásról véve.

)

1809—70 Thorkli, «Üii eiirep. Sjád.» ji. i:;i.

A hátsó szemsor igen könnyeden, az alsi) ersen behajló. A felsíí foiK'iszemölcspár végíze az alaji-

íznek alig felehosszát teszi. A fonók egy a hasfele szélesedett trajjezbe elhelyezettek (legalább annál az

alaknál, a melyre e jellemzést alapítom.) Kis alakok, melyek rendesen kövek alá rejtve élnek s laza, ritkás

cs mellett rendetlen Inilót kötnek. A magyar alak havasi s kiziírólagosan a fenyüöv felett s azon tul

G—7üÜ() láb magasságban fordul eb'».

SPEC. 1. FAJ. CRYPHüECA CAEPATHIC'A. rí. si>. KÁRPÁTI RE-JTPÓK. KAia.vTHKX schlí pfspinnk .

((.u]i.-itliicM ^n trtiti'izkmli'isról.)

(Vll-ik tábla, 15lj « szcmcsoiiuit, /) í^ zár, c .:<" tajiogató, (/ mérték.)

? Az eltest es a lábak zöldessárgásak. A végtest olajbarna; sárgás, részben ^k. szer rajzzal.

Valamennyi lábon a szár es másod vegiz (metatarsus) alul hosszú, megfekvö, világos tüskékkel fegyverzett,

melyek az els es második lábpáron ket egyenes sorban s párosan elhelyezkedve állanak. Az alsó szerasor

ersen behajló, középszemei az oldalszemeknel sokkal kisebl)ek ; a hátsó sor igen k(iunyeden behajló, szemei

egyenlöek; az alsó szemsor középszemei a homlok szelétl oly távolságra, mely egy oklalszem átmérjét

bven meghaladja.

Az els lábpár szárán 4—5 pár tüske, a inásodvégizen ?> pár.

HERMÁK OTTÓ: MAtíYARORSZÁG PÓK-FATINÁJA. III. OTTO HT-HMAN : l^SUAltNS Si'INNEN-KAVNA. UI I"
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A fcjiiiell zöldessárga, hosszukás-szivalakú, a fej jól elválasztott, keskenyed es elöl elkerekitett;

a, hátg(")d(ir pontszer ; a niellrész a lál)a.k fekvésének megfelel csillagszeri'íeu oszló barázdákkal. A mellvért

liossznkás paizsa,lal<n, a negyedik lalipár esipöi k(tzött kihegyesedett, kissé domború, agyagsárga és gyéren

sz('írös. A rugók agyagsárgák jól fejlettek, az els lábpár czombjánál vékonyabliak : töviddúl nem állanak ki

a liondokalól, oldalról tekintve, tetemesen az állkapcsokra csapottak. Az állkapcsok agyagsárgások szélesek,

ell elkerekitve nem bájolnak egyniásfelé s gyéren szrösek ; az alajk hasonló szín, széles, elöl elmetszett,

az állkapcsok fele hosszát nem éri el egészen.

A tapogató zöldessárga; végize húsos, oly hosszú mint a száríz, kétoldalt több megfekvö,

hosszú tüskével.

A lábak czomlijai zöldessárgák, a többi iz vörösöd, a harmadik lábpár terdíze csúcsán (felül)

egy felálló hosszú tüske, egyebekben mint fentebi).

A végtest olajbarnás, nyujtott-hossztojásdad, a vége kissé csúcsos; felülete közepén és elején egy

szabálytalan világosabb folt, mely alatt y^ szer fehéres, elmosódó rajzok állanak s hullámosan az oldalakba

enyésznek, néha alig kivehetk ; a has egyszínén olajzóldes, az egész végtest megfekveii nem épen

srn szrös.

A fonók trapezlicu állanak, sárgások, egyenl hosszúságúak, a fels pár végize csúcsos és igen

nivid, mintegy negyedrésze az alapiznek. A zár az alak kicsinységéhez képest terjedelmes , vörösbarna,

kidomborodó, majdnem szívalakú, a nyelecske felé eluu'tszett. Közepén, hosszálian benyomott, úgy hogy két

karajszerü felet képez.

Mértekek : -^ Torzs 4-2 ">'„, Mm\
fejmell l-l) »

T liibpár 5 i>

lY i> 5.8 »

A lábak hosszaránya tehiít 4, I , 'i, 3.

ci" Valamivel kisebb, karcsul)b lál)akkal s világosabb elötesttel. A lábak fegyverzete gyengébb.

A tapogató aránylag igen fejlett, térd és szárize egyenl hosszúságii, a ftzáríz tön'nck k'úlsö ohJaián i'[iy dre
('S oldalt irányozott fiilszrrii fiicifidck ; a pikkely tojásdad, igen doml)oru, fehéres és gyéren szrös, alóla

a nemzszerv tetemcsen kidagad ; a nemzöszerv, aluhv'il tekintve, oldalt egy nyujtványt mutat, mely lassan-

ként egy finom, fekete, serteszertí n^'ujtvrmyba vékonyodik s igy a pikkely bels széléhez alkalmazkodva ezt

tövéig órarúgószeren körülfogja.

Mertekek :
-^ Torzs :j-5 '"/„, ebbl

fejmell 1 -G II

IV lál>p;ír Tj-'i. «

A Krivánon augusztusban nem ritkán es majdnem a csúcsig elfordul. Mindig a kövek alsó lapján,

igen ritka szövet csben található s könnyen gyjthet, mert nem menekül, hanem lábait szorosan a testhez

illesztve veszteg marad. Thorf.ll tanár látta és színien ismeretlennek rillitja..

GEN. 8. NEM. AGALENA. Waeckenaer.

(vido AKaldiii'idiio.)

V"'

Si/)i, 1805. Agdend Walckenakh «Talil. d'Aran.» \\na. .51.

ViJe : Thokhll «On eni-nii. Siiiders» pa«;. V-^"!.

A hátsó szemsor behajló ; nz alsó ersen behajló. A fels("i fonójiár kétíz, a végíz karcsú, az

.alapiznél hossznlib és a.ls(') fele liossz;ibau csévés (lásd I. k(')t. II. tiilila, 11). A louók majdnem négyszögben
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állanak; a felsk a test ve^en farkszerüen kiailok. Kozciina,!;ysa.^;n akikok, melyek ma^as fülieii liokiokou es

sövényeken tólcseralaku terjedelmes liálót sznek, a, melyek alJaJmu e,iíy es) uyilik, mely hosszan es néha
törakeleges kanyarulatokhan a füvek, ágak köze, néha üregekbe is levezet.

sPEe. 1. KA.j. AtlALENA LABYRINTHICA. (Cl.) ILLÓ T()LC'SKRróK. flíthtige TiíienTEtisPiNNE.

(laliyjiuthus - tiMukelrfí
;
a liúló tiimkelenos csövérl véve.)

tiyn. 17.J7. Arninuís hihi/rhit/iicKs Clerck «Aniii. Siiof.» pag. 79.

Viile : Thoiiell «Kcniarks» pag l.jíl.

? Elöteste sárgásszürke, a mellrészen csillagszeren oszk'i, barnás vonásokkal, melyek azonlian a

közepén nem egyesülnek s a szeleket sem érik el. A végtest barnásszin-ke: felületen G— 7 linóm yv szer
fehéres rajzzal, melyek néha jy szeren szakadozottak. A lábak sárgiis-szitrkesek, az izek vi^gein barnulok,

elálló, hosszú szrözettél. A has sárgásszürke, kétoldalt egy-egy enyész l)a.ruás esikka.l szegélyezve. Meg-
lehetsen nyúlánk alak farkszerüen kiálló fels foni'ip;irral.

A fejmell hosszúkás, módosan domlioru: a fejrész a mellres/.lu'Z kei)est keskenyed, teteje elkere-

kitett, "a r:ig(>k ftdett kissé pofás; oldalról tekintve az egész la.posan ives , közepén egeszén végi" egy

fehéres szalag; a mellresz szelei fehéres szegelylyel, s e rajzok megl'elivi'i, ;iga,s szrözett(il erednek (lásd I. kot.

IL tábla 33). A mellvert majdnem kerek, hátid hagymaszerén hirtelenül csucsosod(), lapos es megfekv
fehéres s evvel elegyesen felálló sötétes szrözettél fedett. A rágok vaskosak, oldalról tekintve tövükkel kissé

a liomkdv eltt kiállók, barnásvtü'ösek, módosan szrösek. Az állkapcsok szélesek, domborúak, agyag-

sárgások, ell elkerekitve, csak kiilsö szeleik fele szrösök; az alajk négy.szögletes es szeles, barnás, az áll-

kapcsok felehosszát eri el.

A tapogató karcsú, sárgás; vegize barnuló sertekkel elegyesen szíirös, hosszablj mint a szár és

terdiz együttvéve. A lábak elég ersek, szrösek és hosszuk, sárgásszürkek (borszeszbeu vörösesek), az

izek vegén elmosódva barnuli)k, szrösek igen gyéren inkább sertekkel mint tüskékkel fegyvérzettek; a

szárak alsó felén legfeljelib három pár sertetüske. A vegtest megfekveu szrös, hossztojásdad. Mmá a ket

szemsor ersen behajló, nagyocska szemekkel : az alsó szemsor középszemei a homlok szélétl majdnem
akkora távolságra, a mekkora a középs szemnegyszögnek a magassága ; e középszernek a többieknél

valamivel nagyobbak; az alsó sor szemei egyforma távolságra egymilsti')!, az oldalszemek kissé tojásdadok;

a hátsó sor középszemei valamivel közelebli egymáshoz, mint e sor olda.lszeineihez.

A zár egy terjedelmes vörösbarna köldök, melybe a legzöres fell egy nyelvalaku lemez benyomul,

mely azután ket oldalt es a nyelecske fell egy szeles keretbe foglalva evvel összeillik.

Mertekek: í Törzs II— H >>% ebbl

fejmell ö- i>

I lábpár 1(;%5 II

IV » 20 ,)

A lábak hosszaránya 4, 1, 3, 3.

Bven tápláló helyeken nagyobb példányok gyakoriak.

^ valamivel kisebb, karcsúbb; színezete a nstényével azonos. A tapogató hossza, bunkós es szrös;

térdizen, oldalt, egy, szárizén alul egy ers fogacs ; a pikkely csúesosan kanalalaku. A nemzresz kevéssé

kidagadó, egyszer gyjtvel, melyen ell egy tidokforma csavaros, vaskos es hegyes rész látható.

Mertekek: f Torzs '.) '"/„, ebbl

fejmell 4 »

IV bibpar -I'I I)

Gyakran nagyolili : torzs l±ö '"/,„, IV lábpár i'.) '"/„,.

17'
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Ez általánosan, de inkább csak az aljakban, nelia a havasok feny övében elterjedett fajnak tavaszi

és szi nenizfdt'ke van. Terjedelmes olykor 3 D dm. térfogatú hálóját, melynek t(>lcsér alakú leple sr
szövet bokrokon, magasabb növények csoportjaiban, sövényeken söt olykor magas fák ágai között (feny-

veken néha 4—5 méter magasságban pl. a kolozsvári mnzeumkertben) találhatni, rendesen számos példányát

mintegy teleidben. Párzását, melyet a lepelén végez, bven és behatóan tárgyaltam az erd. múzeum egylet

évkönyveiben (lásd «Adatok Erdély pókfaunájához II.» Erd. Muz. egylet évk. IV. köt. p. 38).

Ismerem erdélyi részekbl : Kolozsvárról, Mezö-Záhról, Nyárád-Szeredáról, Gyergyó Szt.-Miklósról,

Tölgj^esrl, Szebenböl (Sill és Bergleiter-féle gyjtemények) ; magyar részekbl : Doroszlóról, Pancsováról,

Jeselnitzáról (Orsova mellett), a Veterani barlang körül, ( )-Ogradena körül, Eakamazról, Tokajból, S.-A.Uj-

helyrl, az Alsó-Hámorból (Borsod, «Bükk»), Pribilináról (Hlina havas feny öve), Lykanka (Liptó,

várrom), Selmeczbányáról, «Pest vidékérl« (Muz. gy. Friváldszky -lános), Ungvárról, (Muz. gy. Vidra

Férd.), Dabasról, (Muz. gy. Metelka Ferencz),

SPEC. 2. FAJ. AGALENA SIMILIS. Keys. KOKON T. verwandte t.

(similis = lia.soiiló ; az clöblii fajjal való rokonsá^ia czéloz.)

Si/u. 1S63. Affdlriiii .similis Kevsehling «Bcsclir. iiouer Sp. etc.» pas- 6.

Vi k' : Thorell «Reinarks» j>. IfjO, 565.

i Az elühbi fajniil kisebb; kan-sulib láliakkal. A has kózcpe szelesen szalagszorüen liarna., a szalag

belseje nelia elmosódva világosodó; a has oldalai világos sárgások. A tapogató végize oly hosszú, mint szár-

és terdíze együttvéve. A hátsó szemsor szemei egymástól egyenl távolságra. A zár egy terjedelmes, vörös-

barna, durva keret, közepe tetemesen kivájt, e kivájás feneken egy sárgás lemez, mely a két tojócsönek

liitható, tágas nyilasát kétfelé osztja. A végtest felülete vörösesbarna, jk, szer rajzai elmosódok es egymás-

után sorakozottak. Az egész állat igen gyéien szrös, a láliak szrözete elálhí. Ezek azok a különbségek, a

melyeknél fogva e faj nstényei a rokon fajtol könnyen megküliinljoztethetök.

Mertekek: ? T()rzs lO— I I '%, ebbl

fejuiell 'I- »

IV lábpár 14 ..

c<" Karcsú, hosszúlábú ; színezete a nstényéével azonos, a végtest /\ szer rajzai élesebbek. A tapo-

gató liunk()ja igen fejlett ; térde vastagságánál nem hosszabb, küls oldalának a vége dudorszeren kinyújtott,

szára a térdnél rövidebb, küls alsó oldalán egy ers, torapa nyujtványnyal ; a pikkely iiielyen kanálalaku
;

ivarszerve igen complicált; egy sima gyüjtlxil egy csvekbl álló, gomolyagszeren csavarodott embolus

illeszkedik, felette egy szeles, nyelvalaku, elkerekitett lemez hajlik es irányul elrefelé, az egész szerkezet

tetemesen kidagad.

Mértékek : d" Törzs '"/,„ ebbl

fejmell 4-4 «

T ITibpár i^2-') u

11 .) -l()-:> «

III » 17-:. ,.

IV .) i'l-!» .>

Mint nyári es különösen szi alakot Kolozsvárról isnifreyi, hol a kertek bokrain fajidkonával

együtt található. Elfordul Pozsony vidéken is, honnan Böckh Gy. utján a becsi cs. állattani múzeumba
«Agalena labyriuthica» nev alatt keriilt. Dr. Bockh a ket fajt egynek nézte.
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GEN. 9. NEM. HISTOPON A. T H O r e l t,.

{caTog = szövet, tiovzuj = esiuálni ; a szíivttre vonatkozik
)

Síjn. 1809—70. Thorell «On Europ. Spid.» p. 133.

A hátscS szenisor, felülrl tekintve, egyenes ; az alsó szemsor lieliajló. A fels fonópár kétiz, végíze

árforma s a hengeres, vastag alaiiiznel róvideltb. Közepes nagyságon aluli alakok, melyek erds helyeken a

mohában s elálló kergék alá szövik csöveiket.

SPEC. ]. F.i.r. HISTOPONA TORPIDA. (('. K.) MEREV KÁRPITOSPÖK. steife l.appenspinne.

(torpidus := mt'ic'V ; újiv látszik az Afialcuák ellentétjére értve.)

Síjii. Tr.jiri.r tiirpithi C. KocH «Die Araehniden» VIII, pas- IS.

? Elöteste barna, világos kozepcsikkal es oldalszalaggal, mely a mellrész szeleit nem eri. Végteste

olajbarna, teglásvörössel elegyített, felszuie elején ket rövidke, vilagnsabb csíkkal. Liibai sárgásvörösek a

czombiik barnulok.

A fejmell jid fejlett, iiindosau dnmboru. iiiellresze kerek: fejeresze jól elválasztott, majdnem pár-

huzamos oldalakkal, rajzait megfekv fehéres sziirozet alkotja. A mellvert szivalaku, liarua, ; közepe elmo-

sódva világosodí'i. A rágok czomlivastagságuak vörosbarnások, módosan szrösök, oldalról tekintve ekalakuak,

tövükkel igen kis mertekben kidomborodók. Az állkapcsok egyenesek, szelesek, elöl elkerekitettek, az alajk

szeles a rági'>k hosszát bven er. A tapogat(') karcsú, sárg;ís, czombja fels és alsó lapján füstös, a többi iz

legnagyobb részben füstös, a vegiz szrös, oly hosszú, mint a térd és szár együttvéve. A lábak karcsuk es

meglehetsen hosszuk, sárgás-vörösek, a czonibok fel- es alszme füstös, a tölibi izeken sötetelib lehelettel.

A szárak es másodvégizek alul gyéren albi, megfekv, vékony es meglehetsen hosszú tüskékkel

fegyverzettek. A végtest hossztojásdad, eliil hátul tompa véggel, a fenut említett rajzzal. A has sárgás, az

oldalak l>arua szme által ha.tiiriilt, a fonok ebitt egy elmosódó sötétes foltpárral.

Az alsi) szemsor lathatulag behajbi, középszemeinok távolsága a liomlok szelétl megfelel a középs

szemnegyszög magasságának, köze2>szemei az oldalszemeknel kisebl)ek. A hátsó sor egyenes, szemei majd-

nem egyenlek s egj'forma távolságra, egymástól.

A zár egy igen terjedelmes, majdnem kerek, vöröses koldok, melyben egy felieres, szeles majdnem

szivalaku es lapos lemez fekszik.

Mertekek: ? Törzs 7 '"' el iiiiii

fejinell d-i> »

I láb[)ar >!"S II

IV .. II

A lábak hosszaránya 4, 1, 2, 3.

E fajt csak egy ? példány után ismerem, a melyet nyár derekán Doroszlón («iHosszumegye« erd)

kéreg alatt találtam, hol süi'ü szövet, lapos, kerek, mintegy 6 "'/„i átmérj petebm'kát örzé.

GEN. Kt. NEM. TEXTPJX. SUNDEVALL.

(textrix ^r takácsní) ; a szövésre vonatkozik.)

Si/n. IS33. SuNDEVALL «Ciinspectns Araclnii<luiii» pag. 1!'.

Viile : Thurell »Ou europ. Spiil.» p. l'öí.

Az alsó szemsor kihajlo, a hátsó sor, melynek kozepszeiuei az oldalszemeknel nagyobbak, ersen

kihajló. A fejmell fejerésze hirtelenül felvetett ; a homlok a rágok felett kidül. A fels fonópár karcsú,

az alapiznel hosszabb. Közepesen alóli alak.
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SPEC. 1. FAJ. TEXTRIX DENTICULATA. (Oliv.) FOUACSOS SZÖVí'JPÓK. gezahnte weberspinne.

(flentieulata ^ fogacsos ; a végtest rajzára czélez.)

«S'í/H. I7S9. Ardiicii díitficuhifa Olivikr »Encyclop. iiietli.» V, pag. 21.3.

Viile ; Thorell i(l\fiii;irks» p. ICO.

d" juv. Elöteste sötét-vörösliarna e^y fehér középcsíkkal, mely a szemektl a hátgödrön tiig terjed.

A végtest sötétharna, felületén egy vörösbarnás, széles, nyelvalaku hátmezövei, mely oldalain fogacsolt,

fehér szegély, s a belsejeben látszó feketés pontok következtében fonottnak látszik. Lábai zöldes sárgások

barna gyüriizettel.

A fejmell nyúlánk, mellrésze módosan domború ; fejeresze a hátgödörtöl kezdve kiemelked, l)ubos

és e búbbal a rágok felett kiálló, — e búbon állanak a szemek is; felülrl tekintve, a fejrész a rágok felett

tetemesen pofás. A mellvert majdnem kerek, laposan domború, barna és módosan szrös. A rágok eríísek a

fej magasságánál hosszabbak, az els lábpár czombjánál vaskosabl)ak, barnássárgák, gyéren álló vihígos

szrözettél. Az állkapcsok domborúak, az alajk felett összehajlók, sárgások és bven szrösek ; az alajk

szélességénél alig hosszabb, ell elkerekitett , barnás ; a rágok felehosszát nem egeszén eri el. A tapogatók

és lábak alapszíne zöldessárga, helyen közön összefolyó nagyobb barna foltokkal és az izek végén gy-
rkkel. A végtest körded ; has fele (l)orszeszben) vöröses alai^színnel, srn barna foltokkal elegyítve

;

(szárazon: deres).

A szemek állása igen jellemzii s élénken emlékeztet a «Futók» (Citigradae) alrendeben általánosan

elterjedett csoportosításra, a mennyilien t. i. a szemek inkiibb három mint két sorban állanak. Az alsií sor

módosan kihajló, közepszemei sötétebbek az oldalszemeknel s oly távolságra állanak a homlok szeleti,

mely megfelel egy szem ketts átmérjnek, a világos oldalszemek nagyol)l)ak a középsknél ; a hátsó szemek

nagyobbak az alsó sor legnagyobb szeménél, a középsk epén a fejbub fokára esnek, s az oldalszemekkel

egy alacsony és széles alapú trapézét ( \ / ) foglalnak el.

Mértékek: c? juv. Törzs ')-7
'"/„, ebl)l

fejmell •2-7 »

IV lábpár S I)

E rendkívül gyors póknak csak egy ifjabb (harmadvedlesü) hinijet ismerem, melyet nyár derekán

Doroszlón («Hosszumegye« erdöresz) egy fatönk gyökerének elálló kerge alatt kaptam, hol csövet úgy
szövé, hogy az a földbe levezetett. Az alak es ismertet jegyeinek jellegzetessége, mely megengedi, hogy az

ifjabb példányra alapított leirás után az ivarerett alakok is felismertessenek, reábirt arra, hogy e mü kere-

tébe belevonjam.

GEN. 11. NEM. AGROECA. Westring.

{ajfioixO'i = falusi, mezönlakó ; a tartózkodásról véve.)

fiijn. 11S61. Westrin« «.Vi-iin. Suec.» p. 311.

Vitle ; Thorell «Ou Europ. Spid.» pag. ISt.

A lábvégeken csak ket bordásköröin ; a sámjaköröm hiányzik. A fonók fels es alsó párja majdnem
egyenl hossziiságu ; a vegízek csúcsaikon csévessek. A fels fonópár megkülönböztethet két ízzel.
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si'Ec. I. KA.i. AClIiOECA IlAfíLTlNDlI. Tnoi:, llAílLUND TAlíASZTpriKJA. hagi.ünds feldspinne.

(ll!i!,'hiiiil svi'il teniiészctliaiát tis/.tflettTe.)

Si/i). 1871. Af/rvccn Hdiilumlii Thorell «Rciiiarks» \\. 1C2. 5G.j.

? Cserliíirna. Az clötest kcizepén egy deres csíkkal, a mellrész szélein hasonló szegélj'lyel : e rajz

elmosódó. A végtest tiiioiii , inegf'ekvö . sárgás es fehéres szrözet által deresed. A lábak egyszínén

cserharuák.

A fejmell vaskos; mellresze a fejhez képest terjedelmes, a fejrész elkerekített; oldalról tekintve az

elötest hátvonala majdnem egyenes, a hátgödröu túl a uyeleeske felé lecsapott ; a mellrész deres szegélye,

a lábak fekvésének megfeleli'ien (bels szelén), csipkézett (borszeszben e esipkcli barn;i ü szer, csillagosán

oszló rajzok által határoltak). A mellvért cserl)arna, fehéres szrözettél borított. A rágok, oldalról tekintve,

majdnem kórtvealakúak, tövükkel a homlok eltt tetemesen kiállók, cserl)arnák, fehéres szrözettél. Az

állkapcsok kanálalakiiak, cserbarnák; az alajk nem éri el felehosszát a állkapcsc)knak, cserbarna, ell lapos

ívesen elvágott. A tajiogató cserbarua. szánin, feliil, tomott szrözet között három sertetüske ; végize srn
szrös, rövidebb mint a szár- és térdíz együttvéve. A hibák ersek és hosszúk, cserharuák, végig szrösek,

gyéren tüskések; a czombok alul fegyvertelenek; az els kibpár czombja felületén két tüske, szára alsó felen

i jjár — másod lábvégíze alsó felen szintén ket pár hosszú, megfekv tüske. A végtest ell elmetszett kes-

kenyebb, hátrafelé szélesed, h;itiil elkerekitett.

A has sárgás deres, egyszín. A fonók rövidek, vaskosak, majdnem egyenl hosszúságúak; a fels

pár végíze kicsiny, csúcsos, fehéres.

A két szemsor behajló. Az alsó szemsor középszemei a homlok szelétl oly távolságra, mely egy

szemátmér kétszeresének megfelel ; e sor szemei egyforma nagyságnak, az oldalszemek alig észrevehetöleg

távolal)b a középsktl mint ezek egymástíM : a hátsi') sor tetemesebben beh.ajló szemei egyenl távolságra

egj'mástól.

A zár egy villás, sötétbarna bemetszés, melynek sziira a legzrés szélen kezddik, ágai a nyelecske

fele állanak {\^) az ágak végeiben nyílnak a tojócsövek.

l\íértekek : ? Törzs í» ";;„ ebb^'H

fejniell '•>'> «

I lábpar . 10 ..

IV » I i'--J »

H* Kisebli, karcsú; egészlien sötétebb cserbarna. A tapogató czombja sárgás, a térdíz rövid, vasta-

godott, a száríz barnás a terdíznel valamivel h<isszabb es vékonyabli kiils oldalán, elején, egy sötétvörös-

barna nynjtvány, mely a pikkely tcivehez illeszkedik; a pikkely rendes kanálalakú, barna; - megfekv

fehéres szrözettél bontott ; nemzszerve kevéssé kiálló, sötét vörösbarna, s egy dióbei felére emlékeztet

hornyoltságot mutat, melyet sem nyujtványok, sem körmök nem jellemzenek.

Mértékek : f Törzs C>-'> %, ebbl

fejmell -'7 «

IV lábp:ir 11

E fajt eddigelé csak ket ? és egy '-"^ példány után ismerem. A nstényeket tavaszkor (május) az

apatini pagony «Gája« nev erdreszeben száraz levelek alatt találtam, a d" erdélyi s július Imnaplian Szász-

Vesszösön a nDuuibrava« nev erdi részekben tabíltatott általam. A faj szövetet nem ismerem.
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SUBFAM. III. ALCSALÄD. ARGYRONETINAE. BÚVÁROK, taucherspinnen.

{aorijtioi = ezüst, i/iw =^ szni; a buvárliaraug ezüstös csillogásáról véve.)

GEN. 12. NEM. AEGYRONETA. L a t r.

(vide «Argyroiietiuiie.»)

Síjn. 1804. Latreille »Nouv. Dict. d'Hist. Nat.» XXIV, pag. 134.

Vide : Thorell «Ou europ. Spiders» p. 136, 137.

A fels fonópár kétízü, a végíz kicsiny rövid ; a fels és alsó fonópár majdnem eg^'forma hosszú-

ságú. Az alsó szemsor majdnem egyenes, a hátsó szemsor könnyedén kihajló. Viz alatt élfl alak, mely

huvárharangszertt szövetet készít, lahaiu pillaszerü úszó szröket visel és a rendes légzöreseu kivúl még egy

köldökszerü légszrvel van ellátva (lásd I. köt. I. tábla Ki.)

SPEC. 1. FAJ. ARGYRONETA AQUATICA. (Cl.) VÍZI BUYARPÓK. wasser taücherspínne.

(a(iuatica:= vízljf'U élö ; a taitózkoilásiól.)

Síjn. MT>1 . Araneiis aquaticus Clerck «Arau. Suec.» pag. 143.

Vide : Thorell «Eemark.s» pag. 203.

? Elteste és lábai barnásvörösek. A végtest olajbarnás, néha sárgásszürke ; a has néha a háttest

felszínét mutatja, néha feketés.

A fejmell vaskos domliorú, a keskenyed fejrész jól elválasztott ; oldalról tekintve a fejrész

hátsó fele a hátgödörböl majdnem púpos-ívesen kiemelked : a li;itgödörbl a szélek felé a lábak fekvésének,

megfelel, csillagosán oszló barázd;ik jól láthatók; a fejtetn végig, a szemektiil a hátgödörig, egy sor, ettl

két oldalt még egy-egy sor felálló íinom szr. A mellvert hagymaalakú, vörösesliarna, gyéren álló hosszú

szrökkel. A rágok élénken barnásvörösek, végeikkel kissé szétválók, hosszú ers csipkör/únniel ; oldalról

tekintve körtvealakúak, inkább hasasán mint térdszeren, de igen tetemesen a homlok eltt kiállók. Az

állkapcsok vörösessárgák, elöl ívesen elvágottak ; az alajk barnás, ell nyelvforma, csúcsos, az állkapcsok

hosszának két harmadát meghaladja. A taj)ogatók aránylag vékonyak, sárgásak, végízök barnuló, módosan

szrös, rövidebb mint a térd- és száríz együttvéve. A lábak töveiken ersek, a végek felé egyenletesen

vékonyodók; a czorabok alul, jelesen a IV-ik lábpáró, hosszú pilla- szrökkel, melyek e lábpáron felül-alúl s

a szárízen is tetemesek és sorban áUók; a szárak és végízek alsó fele igen gyér, jelentéktelen tüskefegy-

verzettel.

A végtest magas, szélesen tojásalakú; felületén az íngödörjjárok mint sötétebb pontok láthatók.

A fonók rövidek és vaskosak.

Az alsó szemsor két középszeme fekete, a két oldalszem gyantaszínü és nagyobb, a sor majdnem

egyenes (kihajlásra hajlandó); a hátsó sor igen kis mértékben kihajló, szemei egyenlöek.

A zár két vörösbarna, kerek, apró nyílás, mely a uyelecske töve alatt két oldalt a légzörés felett áll

(I. köt. I. t. IG, 0,0).

Mertékek ? Törzs K) "';„, ebbl

fejmell 4-:5 «

I lábpár 1 !á-.') »

IV I) 11 -.5 »
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'" N;itiy()lili, lidssziilili liili;i,ldi;il i-s IiozhiosmIiIi, IvlildiuisDi ii, hibakon IV'jlctt s/.i'ir(izcl.ti'I ; tdljlniyii-e

sötétéi)!) a iinstcnvnel. N(4i;i, vila.nns, ;i iiostcnyni'l Miit; ua.í^yolih, kcvéshbc fejlett szrözettél. A tiipoLíiitó

kiiresu, liiuikrija kicsiny, csúcsos. A tii-il es sz;lriz e^yeiili") liosszusiiniuik, a teriliz va-sta^'oilott. a száriz

vekoiiyalil), alsó fejeii liosszu pillaszöroklíel : a. pildiely töve kerekiled, domlioru. vclic iieskeiiyeii es liossz;ni

kifutó, felszíne sertekkel elegyesen sziírös : neiuz()szeive, a,lulr(il tekintve, e.iív ^'yíirüszerü vorosliarna gyjtt
mutat, melynek lielseje SiLrij;a,sfelier, es a nielyluik oldMliiij teldiitve, e^y liánlszer vöröses nyujtvány ;ill ki.

Mertekek: c? Törzs II '«/„, ehh/i]

fejmcdl n 11

I lábjiiír I S-,^) »

IV » |.'.-.^> »

(E nagyolili Linniel a fej szelesre fejlett es k<'Veslilie imlios.)

A legérilekeselili fajok egyike, melynek eleliuoiljat m;ir fenuelih (hisd I. kot. 111. t. (iO és szövege

az «Életmód« szakaszban) t;irgyaJta,in. 1 így latszik, hogy amagyar lellielyekeii a,z ivarok áttelelnek, tavaszkor

íi negyedik vedlést végrehajtják és azután szaporita,nak. A himek rendesen nagyohhak a. uíistenyeknel. mi

sajátságosnak látszik azért, mert állandó a jelenség, hogy a p<ikokuál liltalahan a Inm kevi'S esetben akkora

mint a uösteny, a legtöbb esetben azonban kisebb. A buv;irp()kiiál eszlelhet(i megfordított viszonyt leginkiibb

onnan magya,r;ízom, hogy a (' a, nstény felkeresésénél a síirü vizi nciveiiyzet kiizött sok akadályra talál,

melyet csak eriisebb testalkatával gyzhet le.

Ismerem eddig erdélyi részekbi'il Szamosl'alvaról (K(dozsvár mellett, a sós tavak melletti pocsolyfik-

ból), Rzász-Vessziísríil ; magyar részekbl: 1 )oroszli'iríil (Mosztonga vize) és a budapesti melegforrások

kifoly;is;Uiol, honnan l'r. AVissinger volt múzeumi s. r szivessegelil bírom.

PAM. III. CSALÁD. DRASSOIDOE. ORZOK. meuohelspinnkn.

{^^HKTanttac ^= t*»Kiii. la^^adozui ; a támaili't természi'tWJl véve.)
"'

'
'

4

fiEN. 1. NEM. ZOliA. (('. K.)

{~(U/iiiq = lievc'S — a táiiiailíishaii ; Víilószíuülcf; a. laliak tVtíyveiZptéröl.)

Si/ii. \>is. C. Koon «Die Aiaoliu.» XIV, p. III. |:til [ríH.)

Viele :Thoi:kll «Oh Liir..|,. Spid.» ].. IKl.

A lábak tüskések. A két sor oldalszeinei közötti tiivo1s;ig nagyobb annál, a mely a két sor közép-

szemei között létezik ; a négy háts(') szem sora a-iinyira. kihajl('), hogy az egész szenicso]iort ink;ibli három

mint ket sorban állónak tetszik. Kis alak, mely leginkább bokrok tövén, lehullott levelek alatt Inirangolva

található.

SPEC. 1. FA.J. Z()1!A M.\('l'LATA. (I'.i.ackw.) TAllKA l'AllDri yd'(')K. geflecktk i-ari.ei.spinnk.

(iimi-nhita= foltcis, a ví'Ktcst t.-Lili!is;i},',áiúl véve)

.S'///í. 1S:3.3. Hvriii riji- miu-uliitii Dla<'K\vai.i. «Cljaractcis ele.» |iaií lí^-'í, ^- ^cr. III.

Vide : Thüüeli, «líemarks» p. KiS.

? Elöteste halavány világos-sárgás-testszinü ket barna hosszcsikkal. Végtesteiiek felidete halvány

világos testszinü liTirom barna foltsorral, melyek kozzul a, kiizepsí) a, vegtest eleje fele — a ket oldala, s a

HERMÁN UTUi: MAU VAIH UtS/Ai; l'OK-FA l N \.l A Ili. H h: íf M A N i > 1 Tn : I : Ni 1AHSS Sl'INNKN-KA U N A ill. ÍH
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végtest vége felé enyészik ; ük oldalak linóm li.inia pontokkal mintegy frecscsentve ; e pontok nelia résiintösen

sorakozva; a has vége felé gyéren álló liarna pontokkal. A iáluik világos sárgás testszíuüek, az flsii három

pár szára barnuló, a negyedik páré rendesen tiszta) ia.rn:i.

A fejuiell csuesosan tojásdad, a csúcsot a fej képezi, mely a mellrészszel választék nélkül összeforrott.

A hátgödör hasítékos; közepe táján a mellrész magasabb a fejrésznél; a hátsó sor oldalszemeitíll két barna

sáv ered, mely hátrafelé kissé szétválva a nyelecskéig hatol, elég széles, küls szélén egyenetlen; a mehrész

szélei hajszáltinom szegélylyel. A mellvért kerek, világos sárgás-testszíu, fehéres szrözettél. A rágok az els

lábpár czombjainál sokkal gyengébbek, rövidek, világosidí ; elölrl tekintve tövükön egy barnás foltocskával.

Az állkapcsok egj^enesek, végeik elkerekitettek ; világosak; az alajk felkerek, magasságánál szélesebb, az áll-

kapcsoknak egy harmadát éri el. A tapogató sárga elég húsos, vegize és szára egyenl hosszúságú, ik.

A két els lábpár szára, alul C>—S pár hosszú, lefektethet és felállítható, láníTzsaszerü tüskevei,

melyek mindenike egy emelkedésbl indul (11. köt. V. t. 100. r); e két pár szára barnuló, czombja felszínén

két liarnás hosszcsíkkal ; a negyedik bibpár szára és mTisodvi'gíze barna, ezondija hosszcsíkokkal s azonkívül

foltcjkkal díszített; a lábvégízeket barna gyrk választják el. A végtest hosztojásdad.

Az alsó SOI', kevesebbre mint szemátmérnyire a homlok szélétl, kisebb szemekbl áll, melyek

jól Síjrakoznak ; kissé felüh'l és elölrl tekintve e sor könnyedén kihajli) ; a hátsó sor (inkább két sor)

négy szeme nagyobb s egy hátrafelé táguló, magasságánál szélesebb alapú trapézbe elhelyezet (e csojjor-

tositás a Lycosoidákra emlékeztet).

A zár egy sárgásvörös köldök, mely egj' villás bemetszés által ( /) három darabra van osztva.

Mértékek: ? Törzs íl-ií '"/„, <.bbr)l

fejmell 2-4 »

I lábpár 7 I)

IV 1) 8-5 .)

A lábak hosszaránya 4, 1, 2, ',].

ff Kisebb, karcsúbb, tömörel)!) rajzokkal és gyengébb fegyverzettel. A tapogató kicsiny, sárga; térdíze

a száríznél valamivel rövidéi)!» : pikkelye rendes kanálalakú, jól domború, mó<losan szrös; nemzszerve

egy sárgásvörös, feltojásalaku gyjtt mutat, melynek végébl — a pikkely csúcsa alatt — egy rövid, hnom,

horgos, vörösbarna köröm áll, tövén egy sertealakú, szinten vörösbarna nj'ujtvány indul, mely a g3'jtüt a

pikkely bels oldala felöl bekeríti.

Mértékek: ^ Törzs 4 w{„ ebbiil

fejmell 2 »

IV lábpár .... S-2 ..

Válfaj : ? élénk Víirösessárga alapszínnel ; végtesteuck felszíne es hasfele srn, élonk-cserharnán

elegyítve, úgy hogy s;ívok nem képzdnek.

E szép kis p()k mint nyári a,lak ritka s mindég barangolva található; leginkább a liokrok es fák

alján hever száraz levelek alját kedveli, jelesen ott, a hol az alsóbb szintek nyirkosak, rothadásba átmenk
s így rendesen sok apró állatnak (Podura) tényészhelyei. Hálózatát nem ismerem. Úgy látszik, hogy az

áttelel alakok közé tartozik, a mennyiben Dr. Horváth Géza t. barátom 1S71. január 5-én töl>l> Pachy-

gnathával együtt egy liarmadveilles Zorát is talált Kassa környéken. Az apatini pagony Gája nev erdi-

részeibl egy ivarérett hímet. bírok, melynek jobboldali tapogatója reproducált, pikkely nélküli, mig a

baloldali tökéletesen ivaréi-ett; valószín, hogy a jobb palpust a második vedlés alkalmával veszte el úgy,

hogy a reproducált tag két vedléssel hátramaradt.

Ismerem eddig magyar részekb(il : Doroszlóról, Ap.atinból, Orsováról, Snppanekrl (Weseleb hegy

töve), Tokajból (<iKopaszii bokr.ii), líakaniazról es Kassáról. Válfaja Orsováról való.
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<;hn. 2. NKM. I.IOCÜANUM. L. K.

{/S'.iil; = sima, y.iKVjO'j = fej ; a IVjrész simasáj,'ára ezúloz.)

Síjn. l^tjfi. L. KocH «Dil! Arachuiilcu Fam. der Drassiden» pa;;. 2,

Vilii' : Tüor.iíLL «On fump. Spiil.» pai,'. \V.\.

A hátsó szemsor egyenes. A liasou u legzores mtigött semmi kuliluk. A nigi'ik töve fegyver-

telen. A negyedik lábiKÍr liossziilih ;i toMiiueL Az iilajk az HÜkapcsok felebosszát eri el Közepesen alóli

alak, mely házakban, legiukáblj az ember lakta helyiségekben tartózkodik.

SPEC. 1. FAJ. LIOCÜANUM J)()MESTICUM. (Wid.) HÁZI KAZÁRPÓK. haus siheitelspinne.

(dfiursticuni =;= házliau úlö ; a tartó/.kiKlásióI
)

Síjn. 18.3Í. Chibiiina thuitcslicK Widke «Zoul. Mit,c.i) I, pají. 208.

Vide : TiiOKELL «Remarks» pag. 432.

? Elöteste vörösessárga, barnás oldalrajzzal ; vegteste szürke, selymes, szennyes fehéres hátmezövei,

melynek elején és közepén egy rövid, sötétes csík áll, ezalatt —6 y^ szer barnás rajz sorakozik egymás-

után. Lábai vörösessárgák.

A fejmell laposan-dombuni, szélesed, elöl elvágott fejrésszel; oldalnd tekintve az eli'itest bátvonaki

majdnem egyenes, a hosszú, keskeny hátresen tul a uyeleeske fele lecsapott; az egész szrtelen, sima,

fényl ; a fejvert kávásán es alig elviilasztva-. A mellrész szele finom, l)arna. szegélylyel, beljebb néhány

barnás, ekalak, csillagszeren elosztott a lál)ak fekvésének megfeleb"), elmosódó folt; a hátrés barna.

A mellvert kurdcd, vörösessárga, alig doiiilHirodo, siiiia es csak a szelein unidosaii szi'irös. A rágok sárgásvö-

rösek, oly ersek mint az els lábpiir czombja. nldalnil tekintve, a homlok eltt ívesen kiliajlók. Az állkapcsok

egyenesek, elég domborúak, kaiiálszerüni eikcrekitett véggel, sárgások és módosan szrösek; az alajk

szélességénél nem magasai)!), az állkapcsok feleliosszátérö, elöl ívesen elvágott. A tajjogató czonibjii és térde

sárgás, szára es végize vörösessárga; a \rgiz alul tubb megfekvii, hosszú tiiskevrl, \alaiiiivel rnvidrbb luint

a térd és szár együttvéve. A láliak niddosau hosszuk en'isi'idö czombokkal es karcsú vegekkel; a lábszárak

alul megfekvö, világos, hosszú tuskekkel íegyverzettek ; az els láV)pár szárán 4 pár tüske. A vegtest kissé

lelapitot, elöl ívesen elvágott, különben hossztojasdad, a feuu érintett rajzzal. A has világosszürke. A fonók

egyenlöek, sárgások, kissé kúpalak uak.

Az alsó szemsor, felülrl tekintve, kissé kihajtó, szemei nagyocskák, egyenlöek s a, houok szelétl

nem egeszén szemátniernyire állok; a- hátsó sor i'gyenes, oldalszeniei egy kissé kieuielkedíi fekete gyrbe
foglaltak; a ket sor oldalszemei több mint szemátniernyire egymástiM.

A zár három vörösbarna godröcsket mutat, melyek kozzl kett [)árosan a légzrés szélére, egy

felettök helyezkedik el, a kztök letezci tereset egy V alakú vörösessárga, sima lemez tölti ki.

Mertekek : ? Torzs (V7 '";„, el)bol

fejuKÜ ''•
«

I liibji.ír I'- »

IV „ II

-f Kisebb, karcsúbb; vegteste lajzai kevesbbe kifejlettek: egvidiekben a, Jisteiiyuvel .azonos. Tapogatója

sárga, kis bunkóval : a térd es szariz egyenlí) hosszúságú, az utnbbi valauiivel vek(in\alili es küls oldalának

a vegén egy kis, vöröses, eleshegyes, hegyével a pikkely töve fele horgosán hajln kormocskevel ; a pikkely



III. TTiniTELARIÄE. 140 III- CSÖSZÖVAK.

kicsiny, kissé nyújtott kiiuálalaku, domlwrú, csúcsa felé szrös; nemzöszerve, jól kidagadva, kitölti a pikkelyt,

kiils(") oldalról tekintve e^'v durva patkóhoz hasonló gyjtt mutat, mely sárgásvöröses és a pikkely csúcsa

fele nyíló.
Mértékek : d" Törzs 4-5 "'/,„ el.Löl

fejmell í'ö »

IV láhpár lO-.j ,.

E ritka póknak csak egy parjat hirom Erdelylml Szász-Vesszsrül, hol Bedházy János házában a

lakószobák falán találtam. A pókok este, a gyertya fényénél zték vadászatukat ; augusztusban fogva mind

kett ivarérett. Pozsouylian Dr. Böckh találta ; a példányokat láttam.

SPEC. 2. FAJ. LIOCRANUM KOC'HII. n. sp. KOC'H K. kochs sch.

(KdCH La.kis kitün<"> Araüeolo;:íus tiszteletére i'^y nevezve.)

(Vl-ik tábla 1.57, n szemcsiiport, b tapri^'ató oUlalvól, c ugyanaz alulról. <Z mérték.)

d" Elöteste es lábai világos l)arnássárgák; végteste szürkés, némi elmosód(), halvány, sötétes

foltozattal, megfekvöen szrös.

A fejmell szívalaku ; fejerésze kissé csúcsosodó, oldalról tekintve inkább lehajló mint emelked.

A hátrés igen finom, eléggé hosszú. A mellvért pajzsalaku, barnássárga, gyéren szrös. A rágok barnás-

sárgák neiuepen ersek, eléggé szrösek : dldah-dl tekintve töviikkel terdszerüen, módosan kiállók. Az állkapcsok

szélesek, kissé egymásra hajlók; az alajk nyelvalakú, az állkapcsok hosszának felet bven eléri. A lábak hosz-

szúk, karcsúk, eléggé sz/irösek és fegyverzettek. A czondxtkfelideten kct megfekv, hosszú tüske; az els(") pár

szárán, alul, ket sorban öt tüske: három a bels soron; ugyan e lábpár másoilvegizen alul három pár

tüske; a második bilipár sziirán alul barom — másodvégízén szintén három pár tüske ; a hátsó lábj)árok

ugyanazon izein, alul szinten -j—G tüske. — A vegtest felül-alul egyszín, különben tojásdad, ell

kissé keskenyedett; a fej mellhez képest kicsiny.

Az alsó szemsor alig észrevehetíileg — a hátsó bchajlo. A hátsó sor középsi sokkal tavolabl)ra

egymástól mint az oldalszemektl; az alsó sor középsi feketék s nagyobbak mint az oldalszemek, az

utóbbiak ugy mint a hátsó sor valamennyi szeme opalizali'i. A kct sor oldalszemei érintkeznek.

A tapogató elég ers
;
pikkelye csúcsosan kanálalaku, küls szelén egy ujjszerü mellek pikkelylyel ; a

térdiz vastagságánál kevéssé hosszabl), a száriz a térdnél rövidebb, egyszer, fegyvertelen. A nemz
szerv igen jellemz : a meglehetsen lapos gyjt hátul kígyózó csvé alakúi, mely cs la.ssankeut egy

kanyarósan — horgos, finom hegybe vegz/idik.

Mértékek : cT Törzs 5-2
'"/,„,

fejmell "I-G »

I lábpár 8 »

II I. 7-:! .)

III « 6-9 »

IV » d-d » .

? Ismeretlen.

Ezt az igen érdekes fajt testver öcsém Vlkolínszky -lenö, a selmeczbányai akadémia polgára ugyan-

csak Selmetzbányiin találta, s bcküldötte. A Liocranum-uem eddig csak három fajt számlál u. m. a megelz
fajon kívül meg L. celans Blackw. es gracilipes Blackw. (lásd Thorell «Remarks.» pag. 435 et 436)

s az imént említett kett kétes, úgy, hogy eddig csak a L. domesticum Reuss volt egyedüli képviselje a

nemnek. Az itt leírt faj tehát miiideiikcpcu becses. Dr. Koch L. ur, a Csszövk kitn ismerje ín. litt,

megjegyzi <'U. sp. von |j. domesticum specitisch verschieden."
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(íkn. 3. NEM. ANYPHAENA. Sun n.

(íJ(V'J^'«."/<y r= sziivetet fcllpoutani, iVjtL'iii; í'ultüuülili liálóz.at hiányára czéloz.)

Si/n. 1833. SuxDKVALL «Conspectns Aruchniiluni» p. '_'ü.

Viile : Thoüell «Ou emop. Spid.'> p. 11-3.

A vegtost luisfflen, a Icgzöres ulött egy kuklök. A luitsi') szemsor l)eli:ijlo. Az ;illkii|H-s(ik (loiiil)o-

ruak, semmi lieborpasztással. Egy alak. Leginkább fákoU;, jelesen tölgyfákon tartózkodik s a leveleken

zi vadászatát.

SPEC. 1. FAJ. .ANYPHAENA ACCENTT'ATA. (Walck.) -TEGYES BONTÓPOK. gezeichnete trenkspinne.

(acceutus = a hangsúly je^e ; a vértest síitét jegyére vonatkozik.)

Síjii. ISO'J. Ariiiitix nccctituntn Walckenaer uFaune Pari.s» II, pag. 226.

Vkle : Thoeell «RemKi-ks» pag. 201.

? Elöteste vörösessárga, ket szeles, áttört, barnás csikkal. Yégteste szürkés, felülete közepén

világosodó, a központban egyXalaka liarna jegygycl. Zömök alak, szeles, kissé lelapitott vegiesttel, meglebe-

töseu karcsú voröses-sárga kiliakk;il.

A fejoicll vaskds, mellresze szélesed. kuloid)en a iVjreszszel összefoly(> : az egésznek a közepe világos

vörösessárga, ketfcbd a, szciiicktril ered s végig futn ket szeles, l)arnas sáv által szegélyezve; a sávok a

mellrészen lielyen k()zón világo.s enyész foltokkal; az egész kopasz. A mellvert körded, kissé doinliorodó,

szélein gyéren szoros ; sárgás. A rágok rövidek, az els lábpárrzombjánál gyeugel>bek, szirösek, sötétebb

vörösessárgák, oldalról tekintve módosan résüntösen elöreállók. Az állkapcsok sárgások, egyenesek, elkereki-

tett vegekkel, bels szelk az alajkboz kcpcst kissé kivágott; az alajk sötétebb, az állkapcsok felehosszát felül-

nnilja. elöl keskenyed elmetszett, közepe táján kissé hasas. A tapogatók sárgák; a végíz gazdagon szrös,

oly bosszú mint a szár es te)-diz egyiittveve ; a szárizen felül néhány fekete serte. A lábak karcsúk

;

ezombjaik felül, száraik alul írketes, bosszú tuskekkel fegyverzettek ; az els pár szárán (ddalt, elöl két

tüske, alul ket p;ir tüske: valaiuennyi tüske l]arn;is t^ouibocskakbol indul.

A vegtest széle.sen tojásdad, kissé lelapitott: basfele világosszürke; a fonók és a légzörés között

és közepe táján egy egyszer bemélyedesü barántfekvíi kiUdok, melynek párkányán a szrözet csillagszeren,

vegevei a mélyedésbe irányozva áll.

Az alsó szeinsor kibajlo, oldalszeniei kissf tojásdadok, közepszemei nem egeszén szemátmeWiuyire

a homlok szeleted ; a b.-itsó sor nnulosan bebajló, az alsón;U tetemesen hosszabb, középszemei közelebb

egymáshoz, nnnt az alsó sor k()zepszemeihez ; a ket sor oldalszeme liven szemátmérnyire egymástól.

A zár egy vörösbarna keretbe foglalt egyszer s hasitekszer bemélyedés, mely a nyelecske felé

kissé tágul.

Mertekek : ¥ Torzs S »'/„, cbli.d

fejmell !% »

I labpar II

lY » '.I «

'^ Karcsú, hosszülábú ; a vegdest rajza éles; az eltest sávjai tetemesebbek; a has kíizepe és az

oldalak barnásak s az utóbbiak mintegy keretet képeznek a bátfél világos közepe körül. A sárga tapogató,

sajátszeríi fekete szrözettél. A ezomli töve ebd elre irányozott, szakállszeren állii, fekete, hosszú szrökkel,

melyek tövüknél vékonyabbak; a szánz felületen egy hasonló szirökbl álló ecset (rendesen megkopva
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vagy letördelve) ; a terdíz legcsúcsáu S7.iutén néhány ilyen szr ; a száríz küls oldalán azonkívül egy sor

hossza szr, vegon egy kurta, liajlott, tompa és vörösbarna nyujtvány; a pikkely kanfilalakú, liarnás,

módosan szrös; domború ; — nenizíiszerve egy kidagadó, felületen szemcsés gyjtt mutat, mely elölrl

szélesen behasított s a beliasítás folytán keletkezett küls és gyengébb fél csúcsán . egy igen üuom, horgosán

görbült, vörösbarna, hegyes nyujtváuyt visel.

Mértékek : c? Törzs C-ö "'/„, el)bl

fejmell >> »

I lábpár lö u

lY I, II

E fajt ívaréretten mint kora tavaszí alakot ismerem s rendesen tölgyfákról szedtem lerázás segít-

ségével, hol a leveleken lajijiangott, s leesés közben lábait úgy szelj elterpesztgette, hogy egészen laposan

felfeküdt. Szövetét nem ismerem.

Leihelyei, magyar részekben: Doroszló, Bogojeva, Illók, Pancsova tavaszkor; továbliá Alsóhámor

(Borsodmegye) nyár derekán fejletlen állapotban, Budapest (Muz. gy. Pável .János a «Csillagvölgyböli) egy

fejlett ? juliusbau.)

GENUS 4. NEM. CLUBIONA. Latreille.

(l\).ioy = kfi,, ßiooj = élni, - ili.' lehet A>)(yfrfS = szivet. fi)ii<al, ^:?fíj(y = éli ; Icsi'ármaztatíisa uem liiztoti ; Tuohf.i.i. h/OJ/Jtic: ^=

kalitkát tart valószinnek ; mind a három az életmóilra találna, a menuyiheu e nem alakjai gya'aau az ágak levelein, sztt zacskóban,

tehát miutc^'y kalitUálian tartózkiiilnak.)

Si/ii. 18()k Latkeille «Nduv. Dict. d'Hist. Niit.» XXIV, pajj; \?,k (ad part.).

Vkle : Thokell «On euroji. Spid.» j). 114.

A hason semmi köldök. Az alajk két harmdát éri el az állkapcsok hosszának. A negyedik lábpár a

leghosszabli. Az eb'isoroltak egyedüli általános értekü ismertet jegyei e nemnek. Alig közepes nagyságú,

hosszúkás alakok, ers elötesttel, melyek különféle módon összesziltt vagy szövettel lioritott levelekben,

kérgek, st kövek alatt is lakn^ik. igen gyorsak, veszedelem perczében szökve hagyják el rejteköket s a

földre esnek, a nelkiil, hogy foiKtlíejtesliez folyaiiiodiKiiialv. .\ fajuk megkuloidiozteté.se szerfelett nehéz es

igen nagy gyakorlottság mellett biztos szemmerteket igriiyel.

SPEC. 1. FA.T. CLIIIUONA t'OUTlt'ALIS (Wal.k.). KKIKÍEZO KAIjITr(')K. rinden-kafigspinne.

(cnvtex r= coitieali.s= kéi>;i ; a taitózkodásiirúl.)

t>i/ii. l!S(li!. Araiicii rorficalis Walckenaer «Fauu. raris» II, ji. tót).

Vide : Thoeell «Remarks» p. í2^5.

? Elötest és állkapcsok vörösessárgák. A végtest széj) rajzzal : felülete elején és közepén egy bíbor-

barna, hasitekszer csík, mely a vegtest közepe táján tübegyi-sre kifut, körülte a ter világos sárgásfehér és

szépen, csipkésen szegélyeztetik a biliorliarna oldalak által, melyeknek a színe a fonók felett is összeér.

A has sárgásfehér. A lábak vörösessárgák.

Jellegei: A hátsó sor szemei egymás között egyenl távolságra. A fejmell hosszabb, mint a negyedik

lábpár szára és térde együttvéve. A negyedik lábpár szárán, fehil, semmi tiiske.

A fejmell egy darabból va.ló, de a fejrész kissé keskenyed, felülriil tekintve tehát kiválik, a, li;i.trés

kiu'ta, fekete; a mellresz szele i'iuom feketés szegélylyel ; a mellvert keskeny, oly szeles luint a harmadik
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láb cSiiíöje. A rágok -m eis,". lalipMr czoinlijtinál ali.i,' vastagaM.ak. (iMalnil tekintve tovnkt/il kezdve imuldsaii,

laposívcseii. nem terdszerüen kiaJlok. Az állkapcsok elöl modo.sau kipiczkásau szelescdök, az alajk rendes,

kissé hasas, mindkett vörösessárga. A tapDgati'. sfirga. vegize kefeszeriieu szrös, valamivel rövidebb mint
a térd ús szár együttvéve. A lábak aranyosak : a ket els/i p.ir végize gyenge talpkefével ; a liarmadik lábpár

szárán alul két tüske, minden ezumb feliileten negy-negy tüske, az els és második hibiirír sz.-iriin alul ket-

két pár tüske. A végtest el/il elmetszett, Initul esuesos, karesii. A foni)k, a vegtest vegeu állva, barmissárgások,

az alsó páv vastagabb.

Az alsó sor közepszemei több mint fel .-itineWinyire a liomlok szelétl állva valami kevéssel távo-

labbra egymástól mint az oldalszemektl, a soi a kiliajhisra, bajlando ; a, liatsó sor szemei egyenli távolságra

egymástól, középsi az alsó középsktl csak valamivel kisebb távolságra mint amazok egymástól.

A zár egy vonisbai-nás, szélességénél sokkal magasabb terese, melynek fels részéri fa nyelecske-

fele) egy vese alakú haránt benyomás, alsó szélén (a légzirés szelén) ket kis kerek dudorodás látható,

iiielyliez a fels beny(ini;istol egy barázda vezet.

Mertekek: y Tor/s 7— S '",„

leiniill :! II

1 lalipiir ."i-7 II

1\" » S II

d" Elttem ismeretlen.

E ritka szepsegíi fajt csupán cs;ik egyszer gyüitöttem, mint kora szi alakot : Selmeczbányán a

hires Kálvária hegveii, hol bazalt törmelék iilatt kevés széimban tartózkodott.

SPEC. o. FAJ. CLUBIONA TRIVIÁLIS. (L. K.M. K()Z( ÍNSÉGES K. gewüunlicuk k.

(ti ivialir r= kiizüiiséfíeB ; nz eliifnrilnlásiúl.)

Sí/),, istl. Chihi,,),,! frii-hdis C. Kocn «Die .^racliu.™ X. p. l:;2. Tali. 3.59. f. Síi.

Viile : TiiiiKKi.i. «Iveiuiuks» ji. ^2-2'i.

? Kicsiny. Elöteste vörösessárga, vég^:.este halvány szürkéssárga; kibai halvémy szalmasárgák;

szemei sárgásak.

Jellegei: A hátsó sor középszemei sokkal távolabbra egymástól mint e sor oldalszemeitl ; kétszer

oly távol egymástól, mint az alsó sor középsitil. A negyedik lábpár iiiiísodvégize kétszer oly hosszú mint

az els lábpárnak ugyanazon ize. A fejmell \aJaiiiivel hosszabb, mint a negyedik lábpár szára a térdízzel

együtt. A harmadik lábpár szárán, alul, egy tiiske.

A fejmell vaskos, egy darabból való, mellrésze alig széleseili ; fejerésze a hátsó középszemek között

a lifitres fele kissé csatornásán behorpasztott, vörösessárga, a szemek terén gyengén sötéted. A mellvert a

liarm;idik lábpár csípjénél valamivel szélesebb, különben keskeny, hátul csúcsos; stórös. A rágok rövidek,

az els láhpár czombjánál sokkal vastagabbak, tiiviik duzzadt a homlok elíitt ki;illó, meglehetsen, szrösek,

vörössárgák. Az állkapcsok s;irg,-isok, ell igen tetemesen lapátl'orm;in kiszelesedk, közepükön karcsuk,

együttesen lyraszer kihajlásnak; sárgásak; az alajk valamivel sötetebli, domború.

A tapogató sárgás; végíze tüskékkel elegyesen szrös, nem hosszabb a szárnál. A lábak közül az

els pár aránylag rövidlíe, lalpkefeje egeszi'ii a ti'rdizig terjed. Az els/i lábpilr szárán alul semmi tiiske (?).

A vegtest kissé lelapított, ell elvágott, közei)én tul a legszélesebb, hatul csúcsosodó : fV'liilete elején egy

határozatlan vöröses foltocska. Az alsó fonéijiár a felsnél vastagabb.

Az alsó szemsor, a homlok szélére tolva, egyenes, szemei egyenli távolságra, korulbellil szeiiiiitme-

^ Az I. kiitet jegv/.ékélH.-u »('. jiitlk'UH" s3'uonyiii alatt rlt'isiu-dlva.
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rönyire egymáKtól, n, sor rövidcMi ;i luitsóiiiil : a hátsó sor egyenes, a középszemei közötti távolság majiliieiu

kétszer uagy()l)b anuál, a mely a kozep es oldalszemek s e sor és az alsó sor középsi között létezik.

A zár egy egyszer, kerekded uj'ilás, melyuek szelei vöröses-baruák s mel.y alsó széléu (a légzörés

mellett) csúcsosau kivágott.

Mértekek : ? Ttirzs ', •";/„ vh],n\

fejmell 2 »

I lálipár 5"2 I)

IV » 7 ,.

f Tapogaté>ja Dr. Koch L. (Drassideu p. 307.) szerint: «A negyedik iz kívülrl egy széles, elöl

elkerekitett, lenyes nyújtványnyal
; pikkelye olj' hosszú mint a 3-dik és 4-dik íz együttvéve, ersen bolto-

zatos, egyenes oldalakkal, ell elmetszett, felületén és oldalt gyéren, a csúcsán srn szrös.

Mértékek : c? Fej mell i' "•/,„

I lálipiir ^> »

IV » <'
1)

cf Példányt uem láttam.

? Csak egyszer találtam mint tavaszi alakot a Mehádia feletti «Damoclet» hegycsúcs legtetején,

egy k alatt (tehát a bükk tenyeszvonala felett), !>). Zimmermann (Limburg) gyjteményében a magyar

Tátrából, meghatározta Dr. Koch L.

SPEC. 3. FAJ. CLUBIONA MONTANA. L. K. HEGYI K. b e r a. k.

(moutaua r:^ lieg.vi ; a tartózkodásról.)

Syii. 1867. Cliililniiii »wiifami L. K. «Die Ai;iclm. Fam. der Dr.ass.» J)íi<í. 308.

? Elöteste barnássárga, feje lassanként füstösöd, elöl sötét ; rágói sötétvörösbarnák. Végteste

elöl élénksárga, hátúi biborbarnásba átmen, eleje közepén egy ily szín elmosódó hosszcsík ; hasa élénk-

sárga. Lábai s:lrg:ík.

Jellegek: A hátsó szemsor középsi távolablira egymástól mint az oldalszemektl. A háthasíték

hosszú. A rágok simák. A fejmell hosszabb mint a IV-dik lábjjár szára és térde eg3'üttveve. A harmadik

lábijár szárán, alul, több tövis, a negyedik párén, felül, semmi tövis.

A fejmell majdnem hengerded; oldahul telíiutve. a uyelecskétl igen szabályos, módos ívl)en

emelked ; hátrésétöl több, küllöszeren oszló barázda sugárzik szerte.

A mellvért hosszpajzsalakú, sárga, gyéren szrös. A rágok vaskosak, fénylk alig egy-egy szrrel,

oldalról tekintve körtvealakuak, tcivükkel tetemesen térdszeren kidoml)orodók. Az álkapcsok barnásvörösek

karcsúk. A tapogató sárga, vegize alig egy kevéssel sötétebb, gyéren szíirös, valamivel rövidebb mint a térd

és szár együttvéve. A lábak karcsúk, elég hosszuk ; az els pár szárán, alul, két p;ir, — másodvégízéu,

szintén alul, egy pár megfekv, hosszú, barna tüske; a második lál)páron hasonlóke^ien : a harmadik lábpár

szárán alul ket tüske, oldalt ugyanannyi; a negyedik láhpár szárán ket oldalt ket-ket tüske; a harmadik es

negyedik lábpár másodvégízei, alul, oldalt és végok ki)rül több tüskével.

A végtest hossza-közepén a legszéleselil), luitul csúcsosodó. A fonók egyenl hosszúságúak, az alsó

]jár közel hfiromszor oly vastag mint a fels pár.

Az alsó szemsor egyenes, szemei egyenl távolságra egymástól, kevesebbre mint szemátmernyire

a homlok szélétl. A hátsó sor hosszabb, közéjjsi valami kevéssel távolabbiba egymástól mint az oldal-

szemektl, de sokkal távolabbra egymástól mint az alsó középsktl.
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A 7.;ir egy elesén !i;i(;ir(ilt, laiidsaii (loniliorn, iiinjdmin krrek, vörösesBárga telt^Je, mely közepe

tájVm ket, alig feltillK'i ilu<l<ir<iilast \i^(_l, a. legzores íoliil jhiIÍl; liaiaiiliil liniyomott.

]\Irrtekek :
'\ Torzs 1 "'^,„ rhliöl

íi'jiuell :2-8 II

I lábpár () I)

IV .. 8 I)

^ KiseMi, igen karcsú, sotetelili alapszín cliltcsttel, kevcslic fiistíis fi'jresszel. Vegtcste barnásvörös.

A tapogat(') vörösessárga, szara, nem niviilcbh a- Icnliii'!, fcbiln'il IckintM' szivahilui. szeleseilTi, krils(i oldalának

csiK-sa ii szivalakból kinyúlik s rgy, szélességénél hosszabb, vaskos, eb'il liuvrlyksz<'rttt')i eltouipitott, sötét-

szinü iiynjtváiiyt alkot. A [ukkely kauálalakú, esúesán sz/írös ; a nemzszerv gyiijtiije hengeres, vörösbarna,

elöl nyitott; to\etöl fgy igm fmoni, sarlohajlásu, hegyével befele uezö, serteszerü euibolus mdiil, mely

elre irányozott s a gyjtre meglVkszik.

Mertekek: f Törzs C "'/„, ebbl

frjmell ilw I)

1 kibpár 7 1)

1\' » .S »

Az egyetlen szep [mit mint lvora> szi (szeptember) alakot ko\ek alul Kornniezl>rmyáról ismerem.

SPEC. -i. lA.T. CLrr.lONA IlOl.OSEIÍIt'KA. (De (íeiok.) SEJA'.MKS K. si.u.ige k.

(b<ili)M'iiceuö;:= holyfm.szüiü, íéu.vü :í/. rijalibknji tt'imiuülüHiálioz tuituzil;. A sciicuus a «Ser» ti sniiimuzik, igy óUoii néiitül, mi-ly

hL'l.YcmiiiarárúI vnlt ucvczetes.)

t>i/it. 177'N. AyiiKii lii'hifiiriríii Di; (íeek «Mniioirts» VII, pag- ii'J'i.

Yiclc : TuuUELL i'liuuiarkb» p. ^17.

? Elteste vörösessárga, l'ejeresze vörösbarn;lba átmen("i, a rágok igen sotet vorösliarnák ; a

fejrész egeszén niegfekvi"), rövid, selymes szröcskekkel úgyannyira bontva, hogy barniila^a csak borszeszlien

tnik elíl. A vegtest sáigás, zöldesszürke selymes szrözettél borított. A laliak sárgák.

Jellegei : Az alsó szemsor középszemei közeiebi) egymáshoz mint az oldalszemekhez. A negyedik

lábpár els vegíze hosszával hosszabb az els lálipárn;il. A l'ejmell oly hosszú, mint a negyedik lábpiíi' szára

a térddel egyíitt. A harmadik hibjiar s/.ara, alul ket tövissel. A luitres igen rövid.

A fejmell igen vaskos, majdnem hengeres, ebil lapos-ivesen elvágott; i'ejerésze a melhvszszel

tökéletesen összeforrott, oldalról tekintve az egész igen laposan es egyenletesen ives, hátúi alacsonyabb.

A mellvert keskeny, a III lábpiir csípjénél nem szélesebb, de majdnem kétszer hosszabb, sárga, szrös.

A rágok vaskosak, az els labp:ir czombj:in;íl sokkal vastagabliak, iddalról tekintve a Immlok eltt ti'rd-

szeren ki- és ívesen elre állók, sötét vorösliarnák, töveik bels oldalán kevés hosszú szrrel, — durván

harántránczoltak. Az állkapcsok hosszúk, vörösbarnák, eléd, kivid elkerekitve, befelé résúntösen elvágottak,

lapiczkások, közepököu igen karcsúk ; az alajk vörösbarna, elöl kiviigott, mindjárt kezdettiil ivi's oldalakkal,

az állkapcsok hossz:inak kétharmadat alig cri i'l. A tapogató siírga, vegize vönisodei, tiiskckkil elegyesen

bveuszörös, a szárnál hosszabb. A lábak cbg hosszuk, az els krt jiar \cl;izcÍii rn'ls, sotet talpkcfe, a hátsó

ket páron a kefe igen jelentéktelen. A czonibok alul fegyvertelenek, a lobld iz (a, ket luttsi) hibpárét kivéve)

felül fegyvertelen. A ket elsi hibpár ezombja, felületen uegy-negy, a tobbin lit-öt tövis; a ket els liibpár

szárán alul ketdíet p;ir tövis, a harmadikim kett, a. negyeiliken barom. A ket batsu lab[iar masodvegizei

köröskörül több bivissel.

HERJUS OTTÜ: 5HÜ VAKUltS/,.i(i lOK FAUN.ÜA. lII. uriO IIKKM.IN: UNUAUNS SI'l.NSKNl ALKA. UJ. l'J
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A végtest inajilueni liéugerded, hátúi csúcsos, a lias sárgás. A íonók sárgák; a végtest csúcsán állva,

a lélsö pár valamivel hosszabl) az alsónál s ennél sokkal karosul)!).

Az alsó szemsor középsi nagyobbak, majdnem egészen a lioialok szélen állók s közelebb egymás-

hoz mint az oklalszemokliez ; a hátsó szemsor hosszabb az alsónál, l)i'liiijl('), közé2jszemei távolal)l)ra egy-

mástól mint az oldalszemektöl s kétszer oly távolra egymástól mint uz alsó sor középsitl.

A zár egy vörösesbarnás majdnem kerek terese, mely a legzörés széléig terjedve, itt párban álló,

két egyszer, kerek, kis nyilast mutat.

Mértékek : ? Törzs II ^'^/„

fejmell 4-3 »

I lal)i)ár 10 u

lY )) lií-7 «

rf Elttem ismeretlen. Koch L. szerint ((il)ie Araclin. Vam. der Drassiden» sul). C. phragmitis

XIII. tál)l. 203, 204. id.) a tapogató szára egy egyszer, nem ágas nyujtvány által kúlonljiiznek a. ('. palli-

dula Ilimétl.

E fajt eddig teljes biztonsággal csak Doroszlóról ismerem, hol kora tavaszszal a C. pallidulaval

közös lelhelyekeu, de ritk:iblian fordul i'ln.

SPEC. 5. KA.i. C'LUBIÓNA PALLIDULA. (Cl.) IIxVLAVÁNY K. blasse k.

(l>iilljilul;i ab piiUiila.^ lialiLVííiiy a színre vonatkozik.)

»S'//;í. 1757. Atiiiiriis palliihtliin Clerck «Ar. Suec.» p. SÍ.

Vide : Thokell «liLmarks» p. '2\?>.

'? Rííiure és nagyságra nézve változó. Legtöbbször az eh'itest halvány sárgás, sötéted fejjel es sötét

ragókkal ; a vegtest zöldesszürke, selymes, megfekvö, finom szrtizettel lioritott, a szrözet alatt l)arnás-

vörös. A lábak halványsárgák fekete tüskékkel gyéren fegyverezve.

Ritkán az egész állat sötét vör.ösliarna, vörösess;írga kibaJilvai.

Tellegei : Az alsó szemsor egyenes, a hátsó könnyeden behajló es hosszabb; az alsó sor szemát-

mernyire a homlok szelétl. Az alsó sor közepszemei e sor oldalszemeinel nagyobbak s a szemek közötti

távolság egyenl ; a hátsó sor szemei egyenlíí távolságra egymástól. A fejmell oly hosszú miut a negyedik

lábpár térd- es szárize együttvéve. Az els lábpár másodvegize több mint felehosszát teszi a negyedik lábpár

ugyanazon ízének. A harmadik lábpár szárán, alul, ket tüske.

A fejmell vaskos, majdnem hengerded, mellreszeben alig táguló, fej- és mellresz tökéletesen össze-

forrott, az elbbi elöl elvágott es elmosiulva, barnuló; a hátres-szk s a '.!-dik és 4-dik lábpár fele barázdákat

l)ocsát. A mellvért hossztojásdad, syi'lein, a csípk beigtatása eltt s ezeknek megfelelen behorpasztott,

szennyessárgás. fiiKniian szíúms. A rágok vörösbarn;ik, az els lábp;ir c;;()mbjainal sokkal ersel)bek, oldali-i'd

tekintve ivesen es igen tetemesen a, homlok eltt ki;Ul(')k. Az ;illkapcsok hosszuk, vegeiken lapiczkasok,

kozepokon karcsubba,k, sárgások ; az alajk sötétebb. A tapogab' halvány sárgás ; vegize síiteted, alsó felen

gazdag szrözettél s e között fekete sertetüskével, oly hosszii mint a száriz. A lábak halványsárgák,

vaJaiiiennyin a ket vegiz alján fekete talpkefe, mely a ket els) piiron toval)b terjed mint a, ket utojscm ; a

czombok, alul, a töl)l)i iz felül fegyvertelen, a térdek fels/i csúcsán egy erösebb serte. Az els lábpár

czombján rendesen négy rendetlen állású tüske, a száron ket pár, a másodvégizen egy pár. A vegtest ell

kissé elmetszett keskenyebb mint közepe táján, hol hasasodik, a vége csúcsosodó; egészben véve csak kevéssel

szelesebb a fejmellnel. A sárgás fonók a vegtest legvégén; hengeresek ; a fels pár az alsónál va,la,uiivel

jiosszabb és vékonyabb.
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A zár egy viirösliiirilá« terese, mely s/.eiiieseseu durva es ket Sr-"
: zi'ríi lieiiyoiiias riltal ii'lli-tiiezt.tik.

mely a iiyeleeske felé ágazik széjjel w szorosan a legzöres felett .-ill.

Mertekek : 'i 'L'or/.s l()-li
"'l,„

íejniell \-'i «

IV lalilipár 1l'

(legiiagyolili).

d" Nagyságra nézve rindkivül Viiltozó (.">— O-.j m. t(irzs])ossza,) ligy színre nézve is. Karcsuhli a.

nsténynél, lábai hosszabbak, t.-iliilíefi'i viiiigosak. A tapogató s;lrga, jiikkelye kissé fiisttis ; czoinbize feliile-

tének vegén bárom fekete tüske, a szariz va.stag s riivid. vegének küls oldtilán egy nyujtvány, mely a vegén

két rövid ágra oszlik, az ágak a pikkely fele hajlók, tompák: pikkelye rendes kanriJaJaku. domború ; nemz-
szerve liarnavörös, néha sárgás, jól kidagadó gyüjtiit mutat, melyen egy belformara kígyózó, domború szalag

látható, a vegén egy rövid, horgosán gíirbult. hegyes nyiijtvany liithatc).

Mertekek : 'f (Nagyobb) Törzs 11 '",;„ ebb/il

fejmell ')• »

IV hibpar l;-! ,.

(Kisebb) torzs 5 »

fejmell ;2-S »

IV lábpár 8 <>

Mint kora tavaszi és nyári alak kertekben, bokros helyeken, nádasok szélén, egyáltalán bujábl)

növényzetben található, hol leveleket, majd esi alakra, majd teknsen összeszövöget (lásd I. köt. III. t. 58.)

a melyeklien nappal elrejtzik, hogy estefelé a környéket összebarangcilja. E rejtbe rakja le petéit is, melyeket

finom szövetl>o burkolva riz ; a fiak kikelesi'íg egeszén elzárja a rejtet. Párzását nem ismerem.

Elfordul : erdélyi részekben Szász-Vesszíisíhi, Kolozsvár, 8zamosfalva, Parajd, Szeben körül

;

magyar részekben Doroszlóu (különösen tavaszkor a nádasok szelén), Apatinban, Paláukáu, Illókon, Tokaj

körül (a Rikamaz felli legelk tölgyen szép barna változat!, Diósgyrben, Luesivnáu, Nagy-Váradon

(Muz. gy. Mocsáry S.), Budapest körül (Muz. gy. Pável János).

sPEe 0. F.w. CLUP.IONA TEERESTEIS (Westk.) EoEDI K. kkukn k.

(tt'iTestris r- fiilili; 11 taitózkiMl;Wiúl.)

Si/ii. 1N.")I. ('Iiibiniia Icn-í'sfris Wkstuino «Fiirti't'ki-ii» \\ i'.).

\"u\v : TnnUKLi, «üfiiKirks» p. 'l'i'-I.

? Fejmelle barnásvörös, síirgásszürkes szrözettél, a fejrész nem sötétedi. ll;igüi sötét viu-osbarnak.

A végtest barnásvörös, szürkéssárga szrözettél. Ijabai vi)rösessárgák. A lias világossárgás.

Jellegek: Az alsó és hátsó szemsor szemei (sonmként) egyenl) távolságra egymástól. A fejmell oly

hosszú mint a negyedik lábpár szara es trrde együttvéve. A negyedik lábpár saját másodvégíze hosszúsá-

gával hosszabb az els i)árn;il. Az elsi labpar uiasodvegize esak felet teszi a, negyedik ji:ir ugyanazon izének.

A fejmell majdnem hengeres, iiiehreszelien alig tágult, ell elkerekitett, egy darabból való; oldalról

tekintve, a nyeleesketl lapos ívesen emelkedik. A mellvért hosszu-paizsalaku, vörtisessárga, elég szrös.

A rágok vaskosak, vegökön kissé szétállók ; oldalról tekintve körtea.lakuak, tövükkel terdszerüen kiállók,

igen kevés szrrel. Az állkapesok hipiezkasok, ellíerekített végek, közepolvon kaicsnk, barnásvörösek ; az alajk

hasonló szín, az állkapcsoknak feleliosszat bven tul erí. A tapogatok karesnk; vegizk legínkabli abil szrös,
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valnanivfl röviilrl)!» uiint ;i tóril es szár eiiyiittveve. A l;ili;ik karcsiik, nein ciirii hosszuk; az ulsö pár másod

végízén, íiUil, egy pár, szárán, a,liil, ket pár hosszú, mefífekv/i tüske ; a második páron hasonlóképen ; a harmadik

pár szárán alul és oldalt két-ket tüske, a niásodvéí^izen köröskörül tiilih tüske ; a czombok felületen elöl

i— :5 tüske lia,rá,nt sorban e niö,u;ott Ivet hosszú tüske egymás mögött. A végtest hossztojásdiid. A kiálló fonók

egyenl hosszúságúak, a fels piir csak felig oly vastag mint az alsó.

Az alsó szemsor középsi szemátmérönyire a homlok szélétl, szemátraérönyire egymástól és az

oldalszemektíil; az oldalszemek nagyobbak; a sor egyenes. A hátsó sor az alsónál hosszabb, középszemei

egymás között oly távolságra mint az alsó középsk a hátsó középsktl ; a szélsk a középsktl valamivel

távobibbi'a.; a sor behajló.

A zár egy világos-sárgás, közel négyszögletes térése, melyet old:ilt és alidnd egy vörösessárga keret

szegélyez ; e keret négy sarkán a})ró barnás dudorkák liítliati'il;.

Mértékek : ? Törzs S-i '"/„, «dibrd

fejniell ;l 11

I lábpfir <)-S I)

1\ 1)
•?

cf elttem ismeretlen.

A negyedik liibpár példányomon hiányzik' s igy a reá vonatkoz('i jelleget hona lide Dr. Koon nt;in

közöltem, ki a fajt mcgiúzonyitá; e jellegek között azonban az is áll, hogy a hátsó sor szemei egyenl távol-

ságra esnek egynaástól, holott példányimmal más a viszony, mit Thorell is észrevett. IMiudazonáltal Dr.

KocH e fajt pékbinyom ntán habozás nélkül annak momlta,, a minek leirtani: «01. terrestris Westr.»

Thorell e faj nstényét nem ismeré. A zár mindciii'setre donti'i.

Egy példiinyát Tokajból, a, «Kopasz «-begy köbfuiyaja.biM ismerem.

SPEC. 7. FAJ. C!LUBT(mA COERULESCENS E. K. KKKLo K. Br.Xür.ienF. k.

(oiicniloBcens — kékl; a fiziuezctil.)

Si/n. isfif). Cliibiona rocriilesccn.i L. Koch «Die .\r. Fam. tler. Drass.» p 331.

Vi.le : THdKELL «Remarks» p. Sái. (§ Cl. brevipes).

? Eltcste barnásvörös. Végteste feketésl>arna. friss állapotba-n kékl (a. szilva hamvára emlé-

keztet). Lábai vörösessárgák. Nagyobb alak.

Jellegei : Az alsó és hátsó scu'ok szemei (soronk('nt) egymás között egyenl távolságra. A fejniell oly

hosszú mint a negyedik bibpár sz;ira a tcnldcl együtt: a.z els lábp;ir niásodvégize fele hosszát teszi a

negyedik bibp;ir ugyanazon izének.

A fejmell egy darabból vab'), mellrészében módosan szélesed. A mellvért a harmadik lábpiir

csipöjénel vahimivel szélesebb, vörösessárga. A rágok teive vastagabli az els l;ibp;ir czoinbjánál, oldab'ol

tekintve a rágok ink;Uili Ívesen mint térdszerüen, de teteinest^n kialK'ik , vörösliarnák , gyéren szrösek,

liliomán harántkarezoltak. Az állkapcsok vörösesbarnák, jelentéktelenül lapiczk;isak, az alajk hasonló szín.

A tapoga,to sárgás, végíze vörösl, l)ven es tüskékkíd elegyesen szrös, a szármil sokkal hosszabb ; a szár

bels oldalán két pár tüske. Az els két lábpár végízei talpkefével; valamennyi czomb felül négy-négy

tüskével, a harmadik hlbpár sz.ira, a,lúl, ^2 tüskével; a lábak a testhez képest vékonyodók. A végtest nagy,

az elötestnél sokkal szelesebli, hátul csúcsos. A fonók a test legvégén, környezetükkel együtt sárgások, a fels

])ár vékonyai»!).

Az alsó sor szemei majdnem szemátmérönyire a homlok szélétl, egymás között egyenl távolságra,

mely egy szemátmérnél valamivel kevesebb, a sor egyenes ; a hátsó sor hosszabb az alsónak lamnyedén
behajló, szemei egyenli tfivolságra egymást(')l.
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A zi'iv s;ijrits,-i,i;<is ,-illú)t;ísn :
i'oy li.-itrntrlc ii-:iii_vnzott. v;ist;i,L;t(ivü. IVliillci iiyuilvauy, iiiily iiuoiiiau

szrös, a ve.neii pfili.u kft siiriiVisvörös, s/,("))-t,i>lt'ii lionla, kozf van l'n^liilva.

i\Ifrti'kck : Í Törzs IS "';„, el)liril

Irjuii II :','S II

1 lal.apr !) »

VI » II

<f Eliitteni isnuTetleii.

Mint tavaszi alakot egyszt-r lalallam l'alaiikaii a «( laja-Máiiílra» nf\ íi tailíirt-szlien t'u,y a. iViMon

hever i'ahasali alatt.

SPEC. S. FA.i. CLT'IIIONA LUTESt'l'A'S Wkstk. S.'UU4ÁS K. gk.liu.iche k.

(Intens, iniifii Intcsceus — í>;n-ií;'is, jclrscii w s/.iiir/.i-tí t-U'niksé^' ói ti'lmt'-ln-n.)

N'í/«. lll.")I. t_'ítil)ii,ii,t liilcscciifi Wee.sií. «Förteoku» etc. i>.
Ü».

Viilc : 'riiciiaaj. « l'oiiiaiks'» p. 221.

? Az clöhliinrl kisrlili Faj (S '";„; törzs), ar:ínyla;_; .í;y<>n,i;vlili cliitcsttcl. Elíiteste es.yszinü vönises-

sárga, sötétebb ragokkal. Végteste vörösessárga, kib.ii cinirl valamivel lialvanyalibak.

Jelkígei : A hátsó sor középszcnici t;íviila!ilira i'gyiuastol mint az oldalszemektill ; az alsó sor szemei

egyenli") távolságra egymástól. A negyedig labjiar másodvégizének két harmadával hosszabb az els párnál.

A végtest szörözete sárgás. A tVjmclI oly hosszii, mint a. negyedik liib]irir sziira, a térddel egyiittvéve.

Fejmelle szélességénei egy harmaddal hossz.abh, majdnem hengeres, eh'il ívesen elvágott, mellrésze

jelentéktelenül szélesed), a í'ejreszszel összel'orrott, jelentéktelen hátressel. A mellvért keskeny, a harmadik

lábpár csipijenel valamivel szélesebb és b/iveii kétszer hosszal)b, bi'iven szrcis. A rágok az elsi láhpár

ezombjáuál valamivel vastagabbak, sötét sárgásvörösek, szemcsésen durvák, gyéren szrösek, olilalr(d

tekintve, a homlok elitt terdszerüen kiáll(')k, vegik elitt kmnyeden bidiorpasztottak, egészben kissé ulöre

irányzottak. Az állkapcsok vöríisbarmlk, ell lapiczkás:ik , kozepökön karcsuk, jelesen küls oldalukról

nyergesen benyomottak küls végokon elkerekítettek, bels végokon kissé kimetszettek; az alajk vörösbarna

töve eltt kissé behorpasztott, hasas oldalakkal.

A tapogató czombja, vilagossárga, a többi ize vöröses; a végiz bven szirös, oly hosszúmint a szár

és térd együttvéve. A lábak arányosak, vörösí^ssárgák, az els és máso(hk lálipáron tetemes, a. többin semmi

talpkefevel ; valamennyi czomb felül négy-négy tüskés; a harmadik bibprír szárán alul egy-egy tüske. A vég-

test hossztojásdad, a vegén csúcsos ; a fonók a végtest csúcsán, sötét vörössárgák, a felsk vastagsága alig

egy harmadrészét teszi az alsók vastagság.-inak.

Az alsó szemsor egészen a homlok szélére tolva, rövidebb, szemei egyhn-mák és egyenl távolságra

egymástól; a hátsó sor hosszabb, középszemei megkülönböztethetleg távolabbra egym;istól mint a/, oldal-

szemektl s egymástól kétszer annyira mint az alsó sor középszemeitöl.

A z;ir egv majdnem szivalaku vorosesbarmis, szircis terese, mely a legzires szelet eri s itt egy CO

alakú, felvetett keret ki\ágrLst mutat, mely a ket tojéics nyikLS:it korulíogja.

Mértekek : Y Tiírzs S '";,„ elibol

fejmell -l II

I L'íbpár Ii"<í II

IV » S.^ .1

(f'Jinek m;isodvegÍZe /i "]

rf Igen karcsú, a vegtest a,z eli'itesthez képest kicsi, az ebibbi majdnem lien'_;eres : boss/u, clenk-

Víirösessárga lábakkal ; vörösbarna rágói tetemesen eliireir;ínyy.ottak, iieiii terdszerüen hajlok, az elsi labp:ir
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czombjánál ueni vast;i!;;ilili;ik, vétkeiken mintegy szétfes/.ittelick, vek(iiiv;ilili;ik. A t.ijHigató ízei .sárgák : n

czoiiili l'eliiletcuek \i'gcii, iiaráutsorl>aii négy, ez alatt egy fekete tüske ; a, száríz küls nlilakin egy sötet-

V(ii-(isliarna, fenylü, tetemes nynjtvány, mely tompahegyn s hegyével kissé a pikkely tövetéil elkanyarodó.

A pikkely kanálalakú, hátul keskenyebl) nünt elöl; eh'il, a küls szélén, kissé kimetszett s e kinietszés táján

(felülrl és kissé a küls olilalról tekintve) egy vörösliarna, sarlóalakra a |)ikkely csúcsa alá kanyarodó,

hosszú köröm látható, melynek vége (a pikkely alatt) horgosán hajlott.

Mertekek : .i* T rzs ('.•."< »%, ebbl

fejniell 3 »

I 1,-ibpár S-i „

IV » 10 »

Mint nyári alakot e fajt bokros helyeken találtam, Erdélylieu Hzász Vesszösön ; magyar részekben

elfordul : Budapest környékén (Mnz. gy. Fável János.) Tapasztalásom szerint ritka.

SPEC. 9. FAJ. CLUBIONA PAEADOXA. L. K. ELUTü K. paradoxe k.

(~0-/iaooio<i^ paiailoxus ^teltiiuü, csodás, Yáratliiii, elüt; a him tap<i.!,'atójáu létez fultün szerkezetre vonatkozik.)

Síjii. 1807. Cliihioiiíi ji(u-(ii1ojit L. KocH «Die Drassiden» p. 312.

Vide : TiiORELL «lleiuarks» p. 221. Nute 1.

d* Elöteste sárgásbarna, a fejrész felé lassanként sötétbarnába átmen; végteste vörösbarna, oldalai-

ban sok világos, pontszer folttal ; hasfele világosabb. A szrözet szürkésfehér.

•Jellegei: az alsó szemsor szemei egyenl távolságra egymástól; a hátsó sor középszemei tiivolabbra.

egymástól mint e sor oldalszemeitl ; a ket sor oldalszemei egy szemátmérnyire egym:ist()l, mindegyik egy

kis diidorodásou állva: az alsó sor oldalszemei kordedek. A fejmell oly:in hosszú, nniit a. negye<lik lábpár

térd és szárize együttvéve. A rágok nem szögletesek.

A fejmell egy darabból való, ell alig keskenyedett, oldalaiban elkerekitett, h:itul es oldalaibaii

meredek, fényes, finoman, gyéren szrös ; a szrözet sárgásfehér. A rágok vörösbarnák, oly hosszúk

mint az els lábpár másodvégíze, tövükön valamivel vastagabl lalv mint az els lábpár czombja,, eh'lre

irányzottak, kevéssé boltozatosak, küls oldalukon egyenesek, bclsci (jldalukon kissé szétvetettek; csíjj-

körmük tövétl végéig egyenletesen hegyesed. Az állkapcsok elrefelé igen szélesedök, küls sarkuk

elkerekített ; az alajk az állkapcsoknál Vs-dal rövidebb, keskeny, ell kissé kivágott ; mind a két rész

sötét sárgabarna, ell kissé áttetszen világosodó. A végtest ell kissé elmetszett, közepén legszélesebb,

hátúi csúcsba végzdik, kevéssé fényl. A lábak biirnássárgák, a IV metattirsusa '^/;í részé\el hosszabb az

egyenl hosszaságú két els lábpárnál. Semmi talpkefe.

A tapogató negyedik íze küls oldalán egy igen sajátságos nyujtványnyal, mely mag;lnál az íznél

sokkal nagyobb (ezért nparadoxa» ). E nyujtváiiy hosszúkás, gömböly, igen fényes, kékbejátszó-fekete:

fölfele egy ro\id, ell kissé kivágott karajt bocsát, alul egy hosszú, be- és fölfele gorbüli'í sarkantyút ereszt,

mely csúcsán ketágu ; a pikk(dy tovetöl hegyéig egyfíH'nii széles, csúcsán lenyomott, felületen ^ycreu, csú-

csán tömötten szrös.

Mertekek :
í' Feji iie

o)

/"'

1 lábpar i'.') I)

I
\' » • ti ,,

? ismeretlen.

Orsüva tájékáról grol' Kayserliug gyjteményében. Leírta. l>r. Koch L. Példányokat nem láttam.
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sfEc. 10. r.v.i. C'LUP.IONA FliUTETORUM. L. K. ÜdKdi; K. rusch k.

(fiutux ^liokor ; akedviMicz tartú/.kiidiisról vrve.)

Si/ii. Ingo. Chihioiiii fnifilnnnii Ij. Kocil «l)io Araclm. F:uu. ili- Diass.» p. Sli.

Vidc : Thokell «lifiiuirkü» p. ^Kj.

2 Elöteste vörösessárga, vcgteste szürkt'ssárga ; a lábak vörösessárgák. A C. lutescensnél valami-

vel kise])li.

Jellegei : A hátsó szemsor közéiisöi távolabb egymástól mint az oldalszemektöl. Az alsó sor szemei

egyenl távolságra egymástól. Az els lábpár niásodvégíze csak félig oly hosszú mint a negyedik páré ; a

negyedik pár egész másodvégizevel hosszabb az els párnál. A fejmell oly hosszii, mint a IV-dik lábpár szára

és térde együttvéve.

A fejmell egy darablx'd vabi, módosan fejlett, közepe táján módosan táguló, elején ívesen elmetszett,

hátúi elkerekitett, vörösessárga ; a fejrész csak a szemek táján egy lehellettel barnább. A rágok vörösessár-

gák. A mellvért keskeny — oly szeles, mint a ;?-ik lábpár csipílje hosszú, vörösessárga. A rágok töviiknel

valamivel vastagabliak az els láb czombjíínal, kevéssel hosszalibak az els bibpar ni:isodvrgiZfnfl ; oldal-

n'il tekintve igen módosan terdszerüeii ki — kúlönlion függ/ilegesen állók, gyéren szrösök. Az iillkapcsok

lapiczkások, közepök módosan karosa, sárgavörosek ; az alajk hasas, Ijarnább, tövénél kissé keskenyebb

mint vegefele. A tapogató sárga, végize szrös, seriekkel elegj'es, a szárnál hosszal)!), de rövidebb mint a

szár és térd együttvéve. A lábak általában arányosok ; az els) piir kissé rövidül ; az els két pár végizei

módos talpkefevel : a ezoinbok felidrl, a, vegök fele, hai'áutsorban álbj három es ez alatt egy tüskevei; a har-

madik lábpár szára, alul, egy tüskevei.

A végtest csúcsosan tojásdad, selymes; a fonók a végén állanak vcirösessárgák, a fels pár, töven,

felakkora vastagságú mint az alsó.

Az alsó sor szeuu'i közül a középsk egeszén a homlok szelén állanak ; valamennyi egyforma

távolságra egymástól ; a fels sor majdnem egyenes, liehajlásra hajlandó, közepszemei távolabb egymástól

mint az oldalszemektöl s nem egeszén kétszer oly távol egymástól mint az alsó sor középszemeitöl ; e sor

hosszabl) az alsónál.

A zár egy vórösesbarnu, tojiisdad, kissé donilKiru terese, mely a legzrest eri s itt egyszeren '"^ alakra

kivágott (a. kivágás szelei nincsenek keretszeriíen felvetve).

Mertekek : ; Torzs 7 "',;„ elil)l

Fejiuell :! »

1 labpar 7 n

TV. i> 7 »

H" KÍm lil). karcsiibb, aránylag hosszabb lábakkal, ragói vörösessárgák, egyenesek, to\uk uem terd-

szerüen kiiillo : az elsí) labpár czombján;il sokkal vekonyal)bak. A végtest igen keskeny, az ehitestuel nem

szeleselib. A tapogati) s.-irga ; czombjan. febd a vegén egy par, alatta egy tövis; a, száriz küls oldata vegén

ketts nyujtv:inv, mind a, ketti toni[ia, sötétbarna, fényes, az also gyeiigebli a felsnél, elágazásuk mindjárt

a tnél kezildik.

Merti'kek : ^ Tor/.s %:> "%, vhWA

le|lllell ±-1 ^1

I
\' lalijial I')"3 ')

I\íint nyári alakot Tokaj kornyékérl, a. Rakaiuaz felöli le.ueli'ik tolgyeinil ismerem, hol korlatolt

sziimban fonlult el) (a nemzeti múzeum gyiijteirienyeben nehany ifjú iKisteiiy ISudapest es Ungvár kornyé-

kérl, melvek azonban kétesek, a mennyiben a zar meg nincsen kifejldve).
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SEEc. II. i-A.i. CLUBIUNA ßüEVIPES' (Dl.) RÖVIDLÁlSn K. kutzbeinige k.

(brevi.s = kurta rövid, pe.-í ^^ láb ; a lábalkutásn'il.)

Syn: ISII. Clnhiona brcripcs Black\v.a.ll «The iliffer. miuili of eyes» p. Gü3.

Vide : Thorell, «Eemarks» p. Í24.

? Elöteste vörösbarna, elején feketeljarnálja átmenve; végteste hát- és luisfeleu 1 )aruássárga,

hátfelén egy sötétebb orsófolttal, mely a végtest hosszának felét nem éri el.

Jellegei : az els szemsor szemei meglehetsen szétszórtak, egymás között egyenl távolságban ; a

háts(') szemsor szemei egymás között egyenl távolságban ; az alsó sor oldalszemei kerekdedek, a többi

szem kerek. A lejmell olyan hosszú mint a lY. lábpár térd- és száríze együttvéve. A harmadik lábpár szárán,

alul, csak egy tüske.

A fejmell hátúi meredek, oldalaiban majdnem függleges, fényes, gyéren, megfekvtien szrös.

A rágok vörösbarnák, oly hosszúk, mint az els lálipár sz.íra, e Iái) czoml)jánál sokkal vastagabl)ak, tövükkel

ersen kidagadok, küls oldalaikon boltozatosak, bels oldalaikon kissé szétvetettek, vegök felé egy sekély

benyomással, kissé fénylk, srn, Inioman pontozottak, kívül rövidebb szrözettél, belül es ebll hosszal)b

sertékkel. Az állkapcsok sárgabarnák, finom, fekete szegélyvonással ; az alajk sárgabarua, tövén széles, eleje

felé keskenyedve ell egyenesen elv:igott, az állkapcsoknál Vs-dal rövidebb. A vég-test öregebb példányoknál

néha inkiílil) xörösbarna szinü, egyébkent mindenütt megfekv, gyér, selymes, szürkésfehér szrözettél

fedett. A biljíik halavány luirnássárgák, a ket els lábpáron egy gyér taljtkefe.

A zár egy kisebb, kerek nyílás, inká))l.> ]ior[)adás a legzres folott, e horpadástól ket (ddalt, a nye-

lecske fele, egy egy nagyol)!) körfogatu, sekély horpadás, melynek kiils'i »zi4e enyész. A három horpadás

meglehetsen egy csúcsával a legzres fele néz V7-ben áll.

Mertekek: ',' Fejtiiell io '%,,

I labpar 4 «

I\ (I 5 ('

d" ismeretlen.

Gróf líeyserling gyujtenu'iiyeben Orsova vidékérl. Ismeretes 8vécziából is. Leírta I)r. Koch L.

is: «Drassideii« p. :!Í0. l'eldanyt nem láttam.

GEN. :.. NEM. CHIRACANTHIUM. (C. K.)

{/S'/> = ké/., i/xiry'lni'^ =z tiisko, tíiskcs növéuy, Ijogács ; a rí' tapo^íatójúra vmiatkozik.)

l^!/n. ISo'J. ('. Koi'H «l>ic' Aracliuideii» \'l, p. U.

Vidc : 'l'nnuELL «Oll europ. Sp.» p. 1 i5.

Az els labpar a leghosszabb. Az állkapcsok domborúak, kozepokon semmi behorpaszt;ís. A hátsó

szemsor kisebb-nagyobb mértékben behajló. A hason semmi köldök. A rágok töve fegyvertelen. (A szemek

két sorba es három csojjortba "osztottak). A ? taiJOgatója körmén semmi liorda. Jíletumdra nézve a Clul)io-

nákhoz hasonlítva, valamivel lassíiljbak. A ? gombolyíi petebiirkait levelekbl stb. igen mesterségesen

összesztt, hólyagszerü lakások) )an rzi.

• Az els kötet jegjzékcbi-u p. '.I'.l. luüit C. lii,-,(.iüa Wivstr. eluBorolva.
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SPEC. 1. lA.i. CHIEACANTIIIUM l'l'ALlt'L'.M. C'anestr. Pav. OLAMZ KKZESP<')K. italienische handkpinne.

(itulicum r= olasz ; az elsü Il'Uii'Ij'k")!.)

Si/n. 1SG9. Chi): itaiiciiin Canestiuni et Pavesi «Aran. ital.» in Atti Hnc. Itul. tic. Nat. XI, p. 851, (114).

Vidi' : TuoKELL i(I!eiiuiiksii p. 208. (in S. Ch. nutrix).

? Közepes nagj-siigoii Hokkul l'eljebli való, vaskos alak. Eliiteste elcuk vurösessárga, végteste szürkés-

sárga. Láliai vörösessárgák.

Fejmelle vaskos, oly hosszú mint a negyedik lálipár sz;ira es térde együttvéve, szélességének egy

negyedével liosszal.ib; fejeresze magasan-ives, elöl elv;igott, a mellresznel vaüimivel kcskenj'ebb s ennélfog\'a

némileg elválasztott; a mellvért vörösessárga, szelén barnuló, pajzsalakú, széles, liágói vörösessárgák, feketés

véggel, az els láljpéir czombjánál sokkal vastagabl)ak s ugyan e lábpár els végízénél hosszabbak, a homlok

eltt kidomborodok s menedékesen elre irányzottak.

Az állkaíjcsok vörösbarnák, eh'il lapiczkások, szépen elkerekítettek, közepök táján keskenyebbek

;

az alajk vörösbarna, elöl elvágott, inkáid) kupidomu mint hasas. A tapogatók karcsúk, vörösessárgák,

vegízük csúcsa fekete, a végíz rövidel)b mint a szár és terdíz együttvéve. A lábak hosszúk, kopaszok, az

els) pfir vegizen tetemes talpkefe, mely a másodvegizen is miijiluciii végig folytatíulik. A vegtest rendes

tojásdad, vastag; felületén a négy ingödör kitható ; a has egyszmüeu szürkessárga. A fonók vörösessárgák,

hengerdedek, a fels pár alig felig oly vastag mint az alsó pár.

Az alsó szemsor szemátmerönyire a homloktól, ki'izepszemei szemátmi'rrmyire egymásti')l, hiirom

szemátmernyire az oldalszemektl ; a. hátsó sor igen könnyeden lichajbi. Imtsi) szemei távolabb egymástól

mint az t)ldalszemektöl es sokkal távolabb egymástol mint az also sor ko/epsöitl. A szemek ennélfogva

határozottan három csoportba osztottak, az Epeiriuakera emlékeztetk. A közepcsoport elre szkül
trajjezben elhelyezett. A zár egy egyszer, magasságánál szélesebb, tojásdad nyilásocska, mely a legzörés

szélén áll ; felette rendesen ket feketés foltocska,.

Mertekek : V Torzs l-'r.J '";,„ ebbl

fejmell <>"<J »

I lábpiir ^8 I)

IV » 21-5 »

(tiilibiiyire \alamivel kisclib.)

cf* Karcsúbb, reuilkivul hosszúlábú, rág(U hosszuk, szétágazók, elrenyújtottak, a csijjokoröm hosszú,

karcsú es tühegj'es. A vegtest közepén végig néha egy szennyes-zöldes mez). A tapogatói li()sszú, karcsú

;

terdize vastagságánál valamivel hosszabb, a szar a tcrdnd másfélszer hosszaJili, kuiso oldala, vegen egy

karcsú, a pikkelj^ alá görbül» nyujtvrmyuyat, melynek vege behasított, tehát kettíis ; a, pikkely hátrafelé egy

sarlóalakra lefele hajló, hegyes sarkantyúba, végzdik, melynek hossza a szar felehosszának megfelel; a

pikkely laposan- kanálalaku, kissé barnult; a gyjt egyszer, lapos.

Mertekek: .C Torzs ÍM'. "'„, ebi >ol

leJHH (i

ni^ok (kiUoii) .") »

csipiikiirnm (kulciii) :'>"S »

I labpar l".I

II .. J I .>

III ir,-4 .)

IV .)
'2\

E nevezetes, deli jelleg p(dí jelesen Erdélyben es különösen Kidozsv;ir kornyéken ( Wirostója) gyakori,

hol a sáros árkok növényzeten tartózkodik. A V egy igen terjedelmes, fehér, liolyagszer zacskót szö,

HKB3IAS OTIÖ: .MAÜVAUORSZÁG l'ÓKFAU.NÁJi lU. OTTO UEllMAN; INUAUN.S hl IN.NK.V l Al NA, lU. ÍU
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luclylien azután a petéket (»rzi
;
párzás idején mind a kot ivar e zacskólian tartózkodik. A zacskó levelek

vagy nádszálak közé alkalniaztatik.

Ismerem erdélyi részekbl: Kolozsvárról, Bzászvesszüsröl es Gorgeny Szeut-Imreröl; magyar

részekbl Buda környékérl és Doroszlóról is.

SPEC. 2. FA.J. CHIRACANTHRTM CARNIFEX. (FAnr:.) HÓHÉR K. henker u.

(caiui{ex=:hiihér; a vetítést seli.szei rajzáról)

S//)i. 1775. Aranea rnriiifcr Fabricius «Syst. Entom.» pns- 436.

VideiTHORELL «üemarks» puj,'. 20!), 210.

? Elüteste vörösessárga; vegteste szennyes agyagsárga, felülete közepén végig egy vérvörös, basitek-

szerü esik, mely az els ingödiirpár táján keresztszerüen tágult. Piág(')i vörösessárgák, füstös véggel. Lábai

és tapogatói vörösessárgák.

Var. a. Kágói es lábai füstliarnak (maxillis atris Falír).

A fejmell majdnem hengerded. ell kevéssé keskenyebb, szélességénél hosszalil). a negyedik lábpiir

szára es terdiznel (együttvéve) kevéssel rövidebb, ji'il domlioru, fejválaszték nélküli ; oldalról tekintve a

nyelecsketl lapos-ivesen emelkedett. A mellvert pajzsahiku, kozopen sárgás, szelei fele lassankent barnuló.

A rá.gók a második lábpár másodvégízéuél alig rövidebbek, karcsuk, végeiken igen módosan szétvetettek.

Az állkapcsok sárgák, lapiczkásan nyújtottak, egyenesek, ell elkerekitettek ; az alajk kissé sötéted, az

állkapcsok felehosszát fcljuliiiulja. .\ tapogató karcsú bosszú, sárga, legcsucsáu füstiis; ve.gíze alig liosszab!)

a szárnál és rövidebb mint a térd es szár együttvéve. A lábak hosszúk, karcsúk; az els pár szárán és

másodvegizén, alul, egy-egy tüskepár: a második lálipár szánin, alul, semmi tüske, másodvégízén egy

Uiskepár.

A végtest tojásdad ; lia.sán ket elmosódó, vöröses-sárga hosszcsik.

Az alsó szemsor c.gyenes, szemei egyenlek ; a középsk, es az oldalszemek közötti tér kétszer nagyobli

annál, a mely a középsket elválasztja ; az alsó középsk és hátsó középsk közötti ter egyenlii avval, a

mely az alsó közepsílk k(")zött elterül ; a hátsó középsk távolabl)ra egymástól, mint az alsó középsk

szinten egymástcU ; a ket sor oldalszemei majdnem érintkezk s közös dudorodáson állanak. '

A zár egy módosan domlioru. niíjdnem kerek terese, melynek a legzrés felöli szélebe egy, közel

h:iroHiszögletes. csúcsával a legzrés fele fordított kis hetet Iath;iti'>.

Mertekek : ? Törzs S ";„, t-bbol

í'elraell •>"> i>

I lábpár 11 »

IV .) 10 »

a" Alig kisebb, határozottabban vörösbe játszó eltesttel ; a vegtest csíkja szélesebb, szegélye élénk

s:irga. A tapogató hosszú, karcsú, vörösessárga, pikkelye feketed, szára a térdnél kétszer hosszabb, karcsú,

kulsö oldala vegén, kise alulfelTil, egy vörösbarna, újszer, tompa,, alulról tekintve kissé behasított végfl

nyujtvány látható, mely a szár vastagságánál hosszabb, elre irányozott es könnyeden a pikkely fele hajló.

A jiikkely kanálalakú, töve egy sarl(')alakúan befelé görbül, hosszú sarkantyúba fut ki, mely a szár küls

oldala mellett elhalad s kinyújtva körülbehil felehosszát érné el a szárnak. A nemzszerv vörösbarna, igen

módosan domborodó, lencse alakú ; elöl egy vékony, hosszú embolust bocsát, mely órariigószerün a gyüjtö

küls széléhez alkalmazkodik.-

Mertekek : '^ Torzs 7-5 "'/„, ebbl

fejmell ^{'í^ «

I lábpár I-")-S 1)

IV I. 11-.5 »
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Mini liora. nyári .-ilalcof (juiiius, liiztos jx'liláiiyok) isincrfiii, l'lrdclylMil : Kiiliizsv;lrr('il : a. liarnás

változatot ina.tíyar rcs/.liol : llakainazrol. Aliiul a kct lulyiii a IVuik liujtjat zacskóvá szövi össze, hol a +

petéit is lerakja..

spKe. a. KA.i. CHIÜAC'ANTHIUM l'KNNYJ (Camuk.) PENNY H. pf.nnys h.

(l'riiiiy .-ii];;..! (ini.V-7i-tl.:ir:'it tis/,li-li-tfic.)

.S'í//í l'STI. Vliiri'riiiil liinin L'iiiiiiji, L'AMJuaUGH «Uii uew ;iud laie Diit. Spiil. in Tr;nis;ict. ut tlie Lm. Siic.» XW'lll. p. Tilvl.

¥ Eltesteeskiliai l)arnássái'£;ák; végtestéiick a, fVliileteii i'S cni'sz liosszáu egy hasítékszerü, barniís-

vöi'()s esik, mely ii fonókat elcri es kétiVlíU zöldesfelier, ;iz oldalak íele elmosódó s sejtszereii erezett

szalagok által szegelyeztetik : oldalai olajzoldesek s ilyen a has közepe is, mely kétfell igen halvány es

elii]os(')do. szinten sejtszi.')'iien erezett fehéres sza,l;i.gok köze foglaltatik.

A fejmell rövid, oly hosszii mint a negyeilik kil)p;ir ferde es szara, egviittveve : oldalri'd tekint\e a

nyelecsketöl majdnem felkorheu emelked, sim;i, enyész hátressel. A mellvert szeles, jiajzsaJaku, szelein

a esipiik aJhisának niei^feleli'i heuyom.-isokkal, í^yereu szíir(is. A rágok egyenesek, nyújtottak rezsüntösen

eli'ire irányzottak, az elsíi lahpa.r czomhjaniU vastagahliak, oly hosszuk, mint a. tapogató vegize, szára és

terdi' együttvéve, vörosharnidv, (ddalrol tekintve nyújtott ekaJakualv, s töviikkel alig valamivel kidoudiorodok.

Az állkapcsok karcsúk, végok elkerekitett, hipiczkás, közepököu keskeiiyehhek, sárgásbarnák ; az alajk, vasta-

godó tövei, ket harmadát eri az állkapcsok hosszának. A tapogató karcsú, hosszú, sárgás; ve.nize csúcsán

feketés, oly hosszú, mint a, szár es terdíz együttvéve. ^'alanKnnyi liih vegizének a csúcsa feketed; az els

lahj):ir legvége gyenge talpkefevei : a. kUialv majdnem kopaszok, a, másodvegizek gyéren Tillii tiiskekkel.

A vegtest rendes toj.-isdajl, a fonóknak a. legvi'gen vak) alhisa. kovetkeztehen csúcsos, (ddali'íd tekint\"(:'

magas ívlieu emelkedett.

Az alsó szemsor egyenes, kevesebb mint szemiitmerömvire a homlok szeletííl, a. kozepszemek köze-

lebb egynifishoz mint az oldalszeniekhez : a, liatso sor könnyeden beliiijlo, szemei egyenlíi t:ivolsagra. e.uy-

mástól ; a ket sor oldalszemei közös emelkedéseken, majdnem érintkezik; a, hátsó sor középszemei távolabb

egymástól mint az alsó sor középsiiitöl. A zár egy egyszer kis felkeret, mely a, legzrés szelén lev, félkör

nyilast köríti s magassiígáuál széleseblj.

Mertekek : ? Törzs S '%, ebbl

fejmell 2-7 >>

I lábpar I1-:í ..

\\ « S-.j ;,

c? Fejlett, szeles eltesttel. kisebb vegtesttel, a n/istenynel alig rovidelib; liibai hosszabbak. l!ag(')i

karcsúk, oly hosszuk mint az elsíl bUijiiii' els végize, vegeikkel szetterpeszkedíik, elénk vört'ises-sárgák,

fekete véggel es ily szinü, hosszú csiiiökörönimel; lesünti'isen és tetemesen elöreirányzothik. A vegtest színe-

zete, beosztásra a nstényevei azonos, de sokkal élesebb és tüzesebb : a középcsik sötét bihorbarua, szegélye

narancssárga.

A tapogató hosszú, sárga; száríze egy és egy félszer oly hosszú mint a terdíz, alsó felén szakálszeríí,

hosszú, de gyér szrözettél ; küls oldalán, a végén, egy vr)rösl)a.rna, könnyedén befelé hajló köröm, melynek

csúcsa a pikkely töve alá ér, az ízek nem vastagodtak ; a pikkely laposan ka.nálalaku, barnuló, szrös, töve

egy hosszú, lefelé hajló, keskeny nyujtviinyba fut ki, mely a szar iíülsö oldala, mellett megyén el és a szár

felebosszát eri ; nemz(")szerve vöréisbarna s alulról tekintve egy lapos, ii pikkely tuve fele kerek, elöl pedii;

kissé csucstisan kifuti'i gynjtrit mutat.

Mertekek: cT Torzs 7-(i ";'„, ebbcil

lejniill >'7 II

I labpar I ;'.-S «

I \ " 1
:>-ó „



III. TUBITEI.ASIAE. \ 56 III. CSÖSZÖVÖK.

1Í p(')kut c-sak kcves példány után — mint tavaszi és n_v;iri alakot — Palánkáról és Ilakamazré>l

ismerem, liol füves helyeken a l'üvek Ixijtjailjnl Kaeskós/.crü lakást szövögetett, a iiirl\ fléitf iiici; nehiínv

fonal reiiilctiiiiül volt alkalmazva.

SPEC. i. FA.T. ('HIRAdANTHIUM NUTRIX (Wai.ck). DAJKA K. ammen h,

(niitrix = (líijka, lV'!iiit:i]'tn ; ana láts;zik voiiatlí'izni, lio^íy a faj petéit ^'oi'il.isan rzi.)

Si/ii : INUÍ! Afcnicii initri.r Wai.ckunaf.u «l'\nni. I'ur.» II,
i>.

520 (salt ui ail ])ai't|.

Vidc : Thukell « üeiiiarks« \\. L'07.

9 Elötestének mellrésze szennyes- barnássárga, fejeteteje világos vörösessárga, közepén elmosott,

keskeny, barnássárgás, hasított csíkkal. Végteste szennyes-zöldes, vörösesbarna, luisítekszerü középcsíkkal,

melynek szegélyzete a végtest alapszínénél elmosódva-világosabb.

A fejmell szélesre fejlett, sokkal ríividebl) mint a, negyedik hibpár szára és térde együttvéve, hosszú-

ságának egy harmadával keskenyebb, oldalról tekintve, a uyelecskétöl a fej felé igen meredeken domborodó.

A mellvért pajzsalakú, szeunyesbarnássárga, a közepén kissé világosodó. A rágok vörösessárgák,

közepökön a.lúl, végok felé lassanként barnulok, oldalról tekintve hosszú ékalakúak, majdnem egészen

függlegesen állók; töviik igen nKulosan domljorodó. Az állkapcsok ebil elkerekitve-lapiczkások, közepök

táján módosan keskenyedettek, szeuuyesbarnássárgák, világosodó szélekkel; az alajk sötétebb, elöl egyenesen

elmetszett, oldalai hasasok, az állkapocsnál szélesebb. A tapogató sárga, karcsú, végíze füstös és szrös,

oly hosszú mint a térd és szár együttvéve. A lábak zöldessárgák, csúcsaikon fiistösek ; az els pár elsöd-

végizén egy kis talpkefe. A végtest csúcsosan-tiij;isd:i(l, ha-sfele egyszínén szennyes zöldes. Az alsó szemsor

igen közel áll a homlokszéléhez, eg;\'enes, középszemei kevesebb mint szemátmérönyíre egymástól s majd-

nem két szemátmérnyíre az oldalszemektöl ; a hátsó sor igen könnyeden behajló, középszemei kevéssel

közelebb egymáshoz mint az oldalszemekhcz, de távolabb egymástól mint az alsó sor középszemeitöl; az

oldalszemek fél szemátmérönyíre egymástól.

A zár egy félkör, barnás térése, a légzörés felett egy majdnem kerek nyílással, mely belsejében

egy középlemez által két felre oszlik.

Mértekek: ? Törzs l-ö '%,

fejmell '3'3 »

I lábpár 15 »

IV .. 11 »

cf Elttem ismeretlen.

Mint nyári alak nem ritka, különösen a réteket kedveli, hol a füvek bojtjillian zacskószer lakást

sz('>, melyben petéit is (írzi.

Ismerem eddig erdélyi részeklii'il : Kolozsvárról, Mez-Z;ihr(i|. (iyekéb('il és Szász-Veszösrl. Sze-

lienb(">l (Sül t;yüjtemenyeben) ; magyar reszeklil : Doroszlóról.

SPEC. n. FA.i. CHIEACANTHIUM ELEGÁNS. Thür. ÍISINOS K. feine h.

(i'legaiis= csinos, Ízléses
; a tinóm alakról

)

Híj II. 1S75, Chir. clrgaiis Thouei.l «Vcrz. süilruss. Sjiiiinen» ji. U).

IS/"). Ick-ni. «Dc'sfi-ipt. of. sev. líurop. aud N. Afr. Spid.« p. ÍSS.

? Elteste-halvány viiríisessárga,, közepe hosszában és oldalailian kissé homályosodó. Végteste és

l:il)ai kénsárgák, az ellibi a fonók felett elmosódva hoiiiiilyosodó. Hágói tövüktl lianmlók s végükön sötét.

feketebarnrik.
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A i'fjiiicll vaslis. rnvidrlili mint a n(\v\ rililHTilipa szára, es ti'i'ilr t';^yiift\t'Vr. li()sszus;LL;án ik e;j;v

liannailava.l koskcnyelil) ; (il(lalr<'j| t('ldiit\c iniMLis ívlicn cuielkodr». A iiicllvirt s/.cics. s/,.valalui, zöldessartfa,

í'moiii barna szegélylyel. A ráiíok az clsn lalipfir i-ziiüilijan;!! alig vastagai iliak, oly hosszuk, mint az els láb-

pár elsödvógizf, meglehetsen összeillk, scitetek, lenyesek és kopaszok. Az állkapcsok, ell elkerckitve, csak

aliglapiezkások, szenynyes barnák, fehéres véggel; az aJajk el('il ívesen elmetszett, hasas oldalakkal, szennyes

barna. A tapogató karcsú, sárga,, végize a hegyefele íTistiis, oly hosszú, mint a, szár- es térdize ég'V'üttveve.

A lál>ak csúcsai kissé füstösödk, az elsii lábp;ír els végizén egy gyenge talpkefe, a negyedik lábpárou igen

gyéren álló tiiskek. A vegtest szélesed tojásdad, kissé lenyomott; a fonók kissé behuzottak ; ii felsk az

alsóknál gyengébbek. A has egyszínén kénsárga,.

Az alsó szemsor kzépszemei szeunitmérnyire egym;isti'i], az oldalszemeknél niig\-olibak ; az oldal-

szemek körülbidül másfél szemiitmeréinyire a kzepsiiktl, a kozepszemek közös fekete teresében állanak
;

a hátsó sor könnyeden behajló, kzépszemei közelebb egymáshoz mint az oldalszemekhez s kevéssel távolabb

egymástól, mint az als(') középsktiil ; a, héitsó középsk finom fekete gyrkbe foglalva; az oldalszemek

mellett egy-egy fekete foltocska (a, kozepszemek felcdi oldalon).

A zár egy vörösbarna, terjedelmes, majdnem kerek terese, mely ripacsos és közepe hosszában vilá-

gosodó színezet által elválasztott, ugy hogy némileg két szemközt álló vesére emlékeztet : a tojócsövek Cw
szeren nyílnak a teresén.

Mertekek :
'í Torzs 8 '",„, elib,,l

fejmell '.I-'J- i>

I liib]i;ir IC) ])

I\ II
1 o'5 i>

I) I) széira es térde együtt 4'-") d

íf Valamivel kiselib végtesttel, mely feliilete kílzepen zöldes: hosszabb léibu. liágói csak végok felé

barnások, egyelikeiit V(irösess;irgák, hosszú, sotet csiprikiirömmel. vegeik szejjelterjeszkedök, az els lájjbéir

elsdvegizénél valami kevéssel hossza,l>bak. A tapogató nyúlánk, sárga; bunkója, füstös, száríze nem vasta-

godott, majdnem kétszer oly hosszú mint a terdiz, a vegén, alul hosszú szoirokkel, külsi oldalának végen

egy ujforma,, könnyeden bekanyarod(i, véiréisliarna nyujtványnyal ; a, pikkely laposan-kanalaku, szrös, töve

egy sarlóalakra hajtott, hosszú, keskeny es hegyes uyujtvaiiyba végzdik, mely a sziir kiilsi <ildakiii kifut es

a szár hosszúságának kétharmadát eléri.

Mertekek : d" Törzs 7-4 '»'j,,, ebbl

fejmell o-3 »

I láb2KÍr ii II

IV I. l."j

E szép fajt csak egyszer találtam: ()-()gradena mellett lAlduna) a «Csukár marén raészszii't gör-

getegeiben, hol a kövek kiiziitt hólyagszerü burokban tartéizkodott, a melyben a nstény petéit is rzé.

Thobkll tanár a faj a,zonosság;lt elismerte. Az alak eddig a délkeleti részekre iiezve jellemznek látszik

lenni. I)r. Thokkll Déloroszországl>ól irta le.

SPEC. 6. F.W. CHIHACANTHIUM HUPESTRE n. sp.KOVI K. felsex h.

(rupes = szikla ; a tartózkodásról.)

(VU. ti'íliiíi 1-jS, a szemcso]ioi"t. l> zár, c IVjuiell (iMaliól, (/ mérték).

í Fejmelle vörösessárga, a szemcsoport táján kissé sötéted; rágói barnásvöréisek. L;iliai vöröses-

sárgák. Végteste barnássárga.

Fejmelle vaskos, domború, oly hosszú, mint a iii'gyedijv lábpár szára es térde egj'üttvéve, oldalról

tekintve a, lattvonal boltozatosán emelkedik s a fejrész bulijától félgömbszeren lekonyul : az egész megfekvö,
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luioni s7Áirökkel linritdtl. A li:i,trest egy alig észrevehet ellu)iii;ily(islt;i,s jhHuIJíu A mellvért p;iizs!i,l:iku,

halvány l)arnássárga, eléggé szöriis. A rágok ersek, vaskosak, oldatról tekmtve kissé elre irányzottak,

a becsapórés szélén tömötten álló szrsorral ellátottak, valamivel rovi(lel)hek mint az els lábpár másodvég-

íze. Az állkapcsok szélesek, elöl elkerekítve, kissé egymás felé hajhuiak, barnásvörösek, világosodó végek-

kel; az alajk vöriisliaruás, széles, nyelvalaku, az állkapcsok hosszának ket ha-rmadreszét eléri.

A tapogat(') karcsú, halviíny vörösessárga, végize barnásvörös, az egész eléggé szrös ; a végíz oly

hosszú, mint a térd és száriz együttvéve. A lábak karcsúk, hosszúk ; az els pár szárán és másodvégízén, alul,

közepe táján egy-egy tüskepár. A vegtest tojásdad (a peték lerakása után ránczosan sorvadt), sárgás szrö-

zettél borított.

A szemesoport irithat()lag három tagú; a két sor középsi egy i'irirt'frlc s/.íiküir) tra.pezben állanak

s e trapéz távola])bra esik az oldalszemektl, mint a mennyi a tra,pez legna.gyolili szemkcize; az alsó közép-

szernek közös, barna foltban állanak, a többi szem külön egy liarna uilvarban all.

Az oldalszemek k(izel álhinak egymáshoz, de nem érintkeznek. Az alsó szemsor igen HKulosau

kiliajlo, a h;itsó koiaiyedcii beliajló.

A zár igen jellemz : egy melyen kivágott bíú'iis karaj ket oldalán egy-egy, gombostüfejszerfl s()tét-

barna gömböcske látható.

Mértékek : ¥ Tiírzs '.I '",;„ ebb.il

fejmell 'f«'' "

I lalipar' ITrC ,>

II ,. l:! .>

Jll ..
'.»-7 »

IV » 1
3-4 .)

d* Elttem ismeretlen.

Egyetlen példányomat Borsodmegyében, Majláth (l)iósgy(">r mellett) közelében, egy sziklás árokban-

kö alatt találtam, hol terjedelmes burokba beszve petéit örzé. Thokkll tr. és Dr. Kouh L. szerint elttok

is ismeretlen.

SPEC. 7. FAJ. CHIEACANTHIUM EFFüSSUM. n. sp. FÖLDI K. eeu k.

(effossum= kiásott : a lellielyre vonatkozik.)

(VII. táliln, 1.59, a szemcsoport, h fejnn'll olilahúl, <• y.hi, <l mérték.)

Fejmello baruássárga, a szemek táján nem sötétebli; rágoi barnásvörösbe átmenk; lábai zöldes-

sárgák. Végteste szennyes agyagsárga.

A fejmell, oldalról tekintve, eléggé domliorúan emelked, róvidebli mint a negyedik lábpár térde és

szára együttvéve, fejerésze íves (kevésl)e domború, mint a Ch. rupestre fajnál). A mellvért szívalakú, szeny-

nyessárga, barnás szrözettél, mely a széleken tömöttebb. A rágok elég ersek, nyújtottak, módosan elre

nyúlok, tövük világos — végok sötétbarna, az els lábpár elsdvégízénél valamivel hosszabbak. Az állkap-

csok szennyesbarnák, vegeik világosodok, egyenesek, ell ívesen elvágottak ; az alajk nyelvalaku, elííl elmet-

szett, a rágok hosszának két harmadát bven eléri. A tapogató karcsú, zöldessárga, végízeuek a csúcsa

füstösbarna ; a szrözet gazdag, megfekv ; a végíz oly hosszú mint a térd és szár együttvéve. A lábak

karcsúk, hosszúk ; az els pár szárán, alul, közepetáján egy pár — másodvégízeu alul — töve és vége köze-

lében egy-egy tüskepár. A vf'gtest tojásdad, finom szörözetü. A szemcsoport három tagú; a ket sor közep-

szemei egy elrefelé csak igen kevéssé szkül trapézben elhelyezettek ; a hátsó sor oldalszemei csak

kevéssel távolabbra e sor kózepsitíU mint e középsk egym;istól ; a,z also sor egyenes, a hiitsó könnyedén

behajló ; az oldalszemek nem érintkeznek, mindenik egy külön, barnás udvarban áll.

1 Péliliiuyomiiál az ulsü pár IjalláLia éa a másoilik pár jobblába pótolt, toliát rövidebb és gyengébb.
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A zár ison jelli'iiizr> : pjíy ;i Icjízörcs fele nyiló, szeles keretet kcpcz, lucly esy majdnem konlorl

nyilast korülfop,- : a. nyilas túton.L^ó, melyében ef;y szeles osztólemez látható ; a keret felsü t'elin hat sotct

vonal.

Mertekek: 'í Torzs 10 '"/„, ehh.il

fejmell '.V8 »

T láhpár 18-7 »

TT II 12 «

III >, 9 ,.

IV » 14 »

'-^ Elttem ismeretlen.

E faj egyetlen peldányiit S.-A.-T'jhelyen, a «Ivopasz» hegyen, e^ykóalól ástam ki. Eliifonhilt június

vege felé. ])r. Ivoeh Ijajos tudósítása szerint az ö gyjteményében e faj Trieszt környékérl is meg\'an.

spEe. 8. EA.i. CimiACANTIIIUÄr CUNICrLr:\l. N. SP. VÁJÓ K. KANINCHEN H.

(fuiücnlus ^= folilabitti Inlynsó ; a tiiitózkiulásiúl.)

(VIT. lal'la, ir.O, .j szemcsiiiinit, /< fejiiu II olilaliul, r zár. d mriir\<.)

V 1!:p..í(iÍ fu^"_;()l^nl•^(•k ; a Vertest feliilete s.irgiis-testszinii, na,uyit,-is alatt számos fehéres, kásás

foltucíikakkal behintett. Eliitestc szep-vilagos-liarnassarga, a szemek tajan sötéted; rágói barnuli'ilí. Lábai

vilagos-liaa'iiássárg;ik.

A fejmell flomború, fejerészen kissé lapuló, ell elmetszett, valamivel rövideV)b, niint a negyedik

lab[)ar térde es szára e.eyuttveve ; a mellvert szivalaku, halviinysárgás. A rágok hosszuk, egyenesek, függ-

legesen ;l11(iIí, ve,L;ok sötétbarna, tovuk elumscidva, vila.ncisixh'i, — oly hosszuk mint az els lábpár elsdvég-

íze. Az ;illkaprsi>k egyenesek, el('il elkerekitettek, itt vilagosudok. tövük vurdsbarnás ; az ahijk szelesen

nyelvalaku, ell elmetszett vörsbarnas.

A tapo.nató igen karcsú, sárjíás, fmiun szi'irözetü ; vegize kísse ITistos es hosszabli mint a térd es

száriz eeyiittve\'e. A lábak karcsuk, IJnnmak. :\:/, elsii jiar sz;irán, a.lul, hossza-közepe táján egy tiiske, másod-

végizen. .alul. le^ti'Veii es legvégén egy-eev tii^ki'par. .\ vetítést tiijasdad, a vege fele csúcsosodó. A ket szemsor

középsi e^y eh'irefele szkül trapézben elhelyezetlek, az alsó soréi kozos, barna, foltba helyezettek. A hátsó

sor oldalszemei távolai ibra a középsktl, mint ezek egymást til : az alsó sor k()zéps(ii ugyané sor oldalsze-

meinel sokkal nagyobbak. Az alsó szemsor egyenes, a hátsii koniiyeilen behajlo. A ket sor oldalszemeí nem

érintkeznek egymással.

A zár egy barna, kissé domború, ketts térésébl áU, melynek felei vesealakuak s csak felül érint-

keznek, a légzres felett pedig keretet képezik egy szk, viláeos körnek.

Mertekek : i Torzs 7--> ml elihol

Ie|lllell -> II

1 labji.ir 1 1
••">

I)

11 I.
7-'.» ..

ITl » 7

IV ,1 9-7 I)

E csínos fajt testverocsem, \'ilkoliuszky -Jen, aselmeczbanyai akadémia pofijára ugyancsak Selmecz-

bányáról külde, hol is a lílingertárua melletti köhalmazokban több érdekes fajjal együtt gyüjté. Dr líoch

L. sem ismerete.
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GEN. 6. NEM. PHRUROLITHÜS. (C. K.).

((ff>0'jpi.cu ^= rizni, XnJcxs = kö ; a tartózkodásia vonatkozik.)

Syn. 1839. C. Koch «Die Ai-aclm.» VI, p. 110, 112.

Vide : Thoeell «Ou euvoiJ. Spitl.» p. 14.5.

A ragokon, elöl, egy-egy finom tüske. Az állkaiícsok domborúak, semmi borpasztással. A hátsó

szemsor egyenes. A hason semmi köldök. Ajiró alakok, melyek, kövek alján tartózkodva,, az apró bemélye-

désekbe szövik ritkás csöveiket.

SPEC. 1. FAJ. PHKUROLITHUS FE8TIVUS. (CK.). DÍSZES SZIKLAPÓK. schöne felsenspinne.

(fc'stivus = csinos, díszes; a test rajzairól.)

Si/n. 1835. Micaria frstivn C. Kocii iu Herrích-Schiiflfer.s «Deutschl. Ina.» 129, I.j.

Viele : Thouell «licmark.s» p. 1G9.

cT Kis alak. Elöteste vörösesbarna, sötétel)b, finom, szabálytalan erezetekkel es neJiány l'eher petytyel.

Végteste tiszta Vjarna, egy megfordított T alakú fehér rajzzal. A láliak czonil)jai barnásak, a tibbi iz vilá-

gosabb. A fejmell minlosan donibdrú, majdnem kerek, a fejrész csak kevéssé csúcsosodó ; oldalról tekintve

a hát egészen egyenes, vízszintes, a hátresen túl a nyelecske fele hirtelenül lecsapott. A mellvert szelesen

szivalaku, domború, barna, közepe elmosódva világosabb. A rágok sárgásbarnások, tövükön, a küls oldalon,

egy tüske ; a fejrész sapkaszerüen borúi a ragokra, s ezek, oldalról tekintve, liefele az áUkapcsokra csapotlak.

Az állkapcsok sárgabarnások, nagy terjedtdmück, szelessegöknel nem hosszalibak, doniborúak, elöl ívesen

clvágottak ; az alajk az állkapcsokhoz képest kicsiny, majdnem csúcsos és sötétebb, az állkapcsok felehosszá-

nak megfelel.

Az els lábpár czondija vastagodott, a ragoknál sokkal vastagabb, liarua, — a tölibi ize sárga;

szára, alsó felén, négy pár hosszú, megfekvö, világos tüske vei fegyverzett; — a tolibi czomli a tiibbi iznél alig,

valamivel barnább. A végtest tisztabarna, tojásdad, elöl valamivel keskenyebb ; hasfele sajátságos alkotású

:

a legzrés felett sima, a legzörés alatt a fonókig bemelyedett s e bemélyedésben 8 (vagy kevesebb) haránt-

ráuczczal, mely rokon a rovarok gyürttzetevel. A fonók sárgások, igen behúzottak.

Az alsó szemsor a liomluk szeleti"»! oly távolságra, mely a szemcsoport magasságának majdnem

megfelel, középszemei az oldalszeuiekuel \akiiiiivel nagyolibak, a sor behajlásra liajla,nd() ; a hátsu sor

egyenes, középszemei távolabbra egymástól mint a kiizepszemektöl. Az egész szemcsoport nagyon szorosan

együvé es kis térre szorítva.

A tapogató aránytalanid bunki')s : czomly'a, térde sárgabarniis, szára, liarna, vastagodott, a térdnél

nem hosszabli. kid ('i oldalubid egy aránytalanul vastag, hosszú, sarli'ialakra elre görbúbí uyujtváuy mere-

dezik, mely magánál a szárnál kétszer hosszal)!) ; a pikkely vörösbarna, kanálalakií, domboruságával kifelé-

oldalt fordított módosan szrös ; a nemzszerv roppantul kidagadó s áll egy kürtforma fehéres részbl,

melynek két szarva a pikkely felé áll, és egy töndöszerü, kis, fehér dudorodásból, mely a kanál közepe táján

a kiu-tforma, darab alatt kiáll.

Mertekek : cf Törzs 4 ";;„ ebbl

fejmell 1'2 «

I Ld)pár ?>''! I)

IV » i i,

A lábak hosszaránya : 4, 1,2, 'A.

í Eddig nem ismerem.

Az egyetlen példányt az .\lso-Hamor (Borsod) a Szent-István nev hegy csúcsáról hoztaiu, hol mint

nyári alak mohában tartózkodott.
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spEi. L'. FA.i. rniírüoiJTiirs szilyi. n. si'. «ziia' s/ikí.ai'i'ik.ia. szilys f.

(Szüv Káliiiáii tiszteletóif.)

(Vll-dik tálila, H;i, » szemáUás, h J zárja, c ,-f taiuj^tatója. ä mérték.)

<:f Igen kicsiny. Elíitestf liariia. sok íVIht sziín-fl, mely Ufini t/sillagos iMJzot alakit: vt'gtfste fVke-

tés, elejeu ket — kiizepeii LaiMiii - a fonok lelett i'gy felier folttal. A kft elsci hilipár (.•zoiiil)ja harna. a

többi ize, úgymint a két bátsii lálipár ia sárgák, a ket liátscj lábpar czoniljjain uiet; nemi barnaság latliat(j.

A végtest hasfele feketés, í'eberes szrözettél.

A fejmell szélesen szivalaku, kissé csiu-sosoili) fejreszszel ; a, mellvért barna. A rágok ersek, barnák,

gyéi'en szrösek, a, felultiikön álló ket fo,i;aes serteszerü, esak ers na,gyit:isliau feltn). .\ tapo.ií'ati^i elég ers,

liarua; végize sok feber sziruzettel, oly bosszii, mint a, szár es teriliz együttvéve. A lábak karesii vegekkel,

ezombjuk kissé eWisodott: a ket els par czombja, alul es oblalt barna, fehileten nemi sárgas:iggal ; a szar es

a végíz sárgák: az els'i pár sz;lran es másodvégizen, alul, negy-uegy felallitlia.tó, hosszú, .sárga tiiskepár.

A vegtest hossztoja.sikail. igf^n kis nierteklieu lapilott.

Az alsó szenisor közepsii valamennyi szem között a legkisebbek. Az alsó és liátsó sor konineileu

behajli) ; a szemek közötti távulságok ugy a. sorban mint a sorok kcizött is egyformák.

A zár egy a légzresig lenyuli) brkaraj, mely alig eszrevehetleg kivágott : kétfell egy-egy apró

gömböeske látható.

ilertekek : \ Torzs -_>-(i '«'„ ,.bb,l

fejmell 1 i>

I labpar 2-5 »

II ,) 2-1' 1.

III » -1 ,1

T\ II '.i"(> II

ff Aligkiselib. Lábai igen elénk szmezetüek s a hatséi ki't jiiir czombjrm is annyi a sötetb:ima sziu.

hogy a sárga szín hosszcsikot képez. A tapogaté) vaskos, biuikós : ezombja szélesedett és alulfebil egy szög-

letet képez, a téril is aránylag nem igeu karesu, vastagságán;il alig hosszabb, a szár a terilnel roviilebb,

küls oldalán egy en'ls, szaruszerü, hegyevei a jiikkely felé kanyarodó, fekete nyujtványt bocsiit.

:\Iertekek :
•" Törzs !'> '»;„

fejmeH I'í2 »

E csinos kis [n'ikot Orsovfui találtam, meg pedig az úgynevezett «neutrális tendetenn elfordul«)

buja növényzeten. Ivarei'ettsege júniusra hitszik esni. Dr. Kocdi Lajos a fuj újdonságát elisuiere.

<!EN. 7. NEíi. í\IIC.\ríIA. Westiíino.

(iiiirari- = féiívleni ; a Ziiiiiáiiczos színczt^rol.!

SlJII. iN.'ll. WlOSTKINH «F,iltu<-kll» (te. |i. í-lj.

Vide : ThoUIíLI. «On ourd]!. S[i.» [lai,'. 1 ÍG.

Az állkapcsok közepe behorpasztott. A fejmellen a hátres hiányzik. A hátsó szemsor behajló. A hason

semmi köldök. A rágok töve fegyvertelen. A törzs egy része, rendesen a vegtest is lámlzsaalakii, simaszelü

HERMÁN uTTü ; MAUVAIÍUUSZÁO PüKl-Aürí-ijA. ill. OTTU HEltlIAS : TNli AitNS Si'ISN KN-FArNA Ul. -1
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pikkelyeliliel, a lábak ágas Bzörökkel fedettek. Karcsu, kis alakok, a végtesten többnyire sok színben ragyogó

zomáuezos féuyuyel, melyek kövek alatt és rendesen nagy sokaságban, finom, selymes, i'itkás csövecskékben

tartózkodnak. Csinos, gyors alakok.

SPEC, 1. FAJ, MICARIA ROGENHOFERI. n. sp, RÜGENHOFER FÉNYPÖKJA, kogenhofeiss ui.anzsp.

(Rogeuliofer Alajos jeles eutomolujjiis tiszteletére.)

(Vll-dik túbia, l(i'2, (í bzemcsoiHiit, h
!J

zárja, c ,^ ta)io.iíatója, il ,^ 9 mértéke.)

? Pompásan fényl. Elöteste vörösbarna, rézvörösen fényl pikkelyekkel fedett; a mellrész végs

felén, anyelvecske felett, egy ,\ hófehér rajz. A végtest rezes-zöldes zománczu pikkelyekkel borítva, elöl két

l)a.ba-lakii, ha-rántfekvíi fehér folttal, kozepetáján egy fehér, keskeny övvel, mely az oldalakon legjobban

fejlett, az öv m/igött néha még két fehér petytyel ; az öv a hason megszakad ; a has rezes és ibolyaszín

zománczban ragyogó pikkelyekkel fedett. A két els lábpár czombja majdnem végig barna, zománezos

23Íkkelyzet, — vége és a többi íz eléuk-halváuysárga ; a két hátsó lábpár barmls.

A fejmell nyújtott; a hátrés meri leu hiányzik; a fejrész keskenyed, oldalról tekintve, kissé

lekonyult. A mellvért hossztojásdad, feketebarna, fehér, kissé csillagosanelrendezett s gyér szrözettél. A rágok

nem épen ersek, egyenesek, függlegesek, vörösesbarnák, tövük világosai)!). Az állkapcsok heuyomottak

vörösbarnások, világosabb szélekkel. Az alajk sötét. A lábak, jelesen a két els pár — czombrészökben

ersödöttek ; valamennyi lábpár szárán, alul, 1—4 finom tüske, a másodvégízen, alul, a végén többnyire

egy tüskepár. A végtest kissé hengerded, a végén csúcsos, a fehér öv táj;iii csekély luértekben nyerges.

Az alsó szemsor módosan, a hátsó tetemesen behajló ; a hátsó sor középsi igen sokkal távolabbra

egymástól mint az oldalszemektl ; az alsó sor közéjjsöi az oldalszemeknél nem kisebbek, e sor szemei

egyenl távolságra egymástól ; a két sor oldalszemei közötti köz csak kevéssel kisebb annál, a mely a két sor

középsi között elterül.

A zár egy sötétbai'na, sekély, kerek mélyedés, melynek kerete honidvu, a legzörés felé szélesed

s itt, közepén megszakított.

Mertekek : ¥ T(\rzs 5—7 "% ebbl

fejmell ií—2-G I)

I hlbpár () I)

n » frS „

III » 5-5 »

IV .. 8-5 .1

'^" Karcsúbb ; fejlettebb, különösen szélesebb fejmellel, a nstényéhez hasonló színezettel, meljTiek

zomáucza igen élénk. A tapogató karcsú, elég ers czombbal, melynek alfelén a szrözet soros és elálló

;

térdízé vastagságánál legalább háromszor hosszabb, a száríz a térdnél nem rövidebb s küls oldala végén

egy kurta kormot visel: pikkelye keskeny, csucsosan kanalalaku, iieuizszerve egy világos szín, hossztojás-

dad gyjt, melynél; küls oldalán egy sötétes hosszcsík látható.

Mertékek : ? Torzs 5 '%,

fejmell -) !-.
> »

Néha igen kicsiny.

E pompás kis állatot Orsova táján gyjtöttem június elején, leginkább kövek alatt és között
; jele-

sen a réteken halomba gyiijtött khalmoknak száraz, fels köveinek alját kedveli. Mindegyik külön, finom

burokban tartózkodik, s háborgattatás esetén villámsebességgel menekül. Dr. Thorell és Dr. Koch L. urak is

ujunk találhík.
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si-Kc. ^2. KU. ;\11('A1;1A l;.\l»l.\'rA. L. K. SIKíAIÍAS [<\ .strahlige g.

(r:uliiis - .siiRár t-Rv ko/.|iiintl)ól
; ii fi'jiiK-ll c'siIlaKszfi íi .szi'Uiizctéil.)

N//». l.siili. .U/cri/7-( ntili.ihi l.. KdcH «J>i(.- Arachu. Fain. ilcr Di-a.ss.» pag. fö.

í Elöteste vörösesl);irn,-is ; fejeré.siie fehéres pikkelyekkel Iwritott, melyek a mellrészeu hiit küllöszerü

su,L;arl)a traiKiruInek es szetíutiiak ; vei;ieste zöldes, zöld femzoiii;íiu-zczal, közepén \e\(\\i, egy lelier foltsor,

mely ii fonókig er s elöl egy rövidelib, közepén egy a hasig terjedíi, keskeny, fehér harántöv által kereszt-

szerüeu metszetik
; az oldiiL-ikhari, a kozepsö ov es fon(jk kozott, meg egy fehér folt ; az elsii rs második

lábpár czombja sötétbarna, a többi láb es illetleg iz világos liarnássárga, a ezombok nemi sötétes,

elmosódó hosszcsikokkal.

Jellegei : Az alsó szemsor szemei egyeulii nagyságúak ; a mellverten senniii pikkely.

A fejmell hosszuk;is, keskenyedi") fejji'l ; a mellvert lia,nia.ss;irga, hossztojVisdail, kevesse fényl.

A rágok pikkelyek nelknl, gyéren szrösek. Az állkapcsok sárgásliariiak, haránt behorpasztással ; az alajk

valamivel sötétebb. A tapoga-tó karesu, czombja barnás, a többi iz sárga-, vegize alig rövidebb minta térd es

szár együttvéve. A két els lábpár czomlija ers, felületen 3 sertetiiskevel ; a hátsó párok szárain, alul, ket

igen Unom, elálló, inkább sei'te mint tiisku.

Az alsó szemsor ersen behajlo, szemei egyenl nagys;ígiiak ; a. há.tsósor l)ehajló, kozepsii távolaljVira

állanak egymástól mint az oldalszemektl.

A vegtest hosszúkás, kissé hengeres, ha.sfele szennyes-ola.jsargá.s, gyéren szirös.

A zár egy szélességénél Irnsszab terese, mely fels) — a. nyelecskefele álló — végen szivszerüen

kimetszett, a. legzr)res fele kissé összeszorulva, itt egy igen kis nyilast mutat.

Mértekek: í Torzs .
'!•

i- "'/„, el)bol

fejmeli |-S »

I l;ibp;ir I1-4- I)

IV .) 4-S .,

^ Elttem ismeretlen.

E ritka szépség kis pi')kot mint kora. tavaszi alakot (marc/,ius, apniis) eddig csupaii i-sak a (i(ind)os

melletti, a, fíunara iiez) ligeterdi) vagas:iból ismerem, hol a- korlia.dasna.k indult nyarfati)nkoK leváló kérge

alatt, rendesen hangyák társasagában fordul t'l, de gyorsasága es kicsinysége miatt csak bajosan fogható

sPEc. ;l FA.T. iíK'ARIA CINtTA. L. K. OVRS V. giktel g.

(cini-ta " iivi'zett ; a vcV'ttst fi.lií;r rajzáról.)

.S'//)i. IStíO. Micciria ciiifla L. Kucii «Die -\aaclm. Faiu. der Dra.ss.» i)ag. 35.

cl" Fekete; néha zohles néha semmi zom;inczczal. A vegtest elején egy hófehér harántszegély hossza

közepén egy hófehér harantov, mely az oldalakban legjobban kiftjezett. A lábak feketék, a. térdekben es

vegizeken nemi világosoilassal.

Jellegek. Az alsó szemsor szemei nem egyeiihlek: a középsk nagyobbak. Az ids bibpar másod-

vegize nem tuskés vagy tuskés.

A fejmell keskeny, hosszabb mint a negyedik lábpár szára es térde együttvéve, fényeslekete, kevés

fehéres szrözettél, fejválasztek nélküli, táguló mellreszszel. A mellvert aránylag szeles-tojásda,d, barnafekete,

kevés szrözettél. A rágok barnafeketek, oldalról tekintve, töviikkel térdszertten kiállók, hosszú szrözettél.

Az állkapcsok mely belior[)a.sztással, vörösliaruafeketek, oly hosszuk mint a rágok.

21'
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A liiliak hosszuk, (.•zombreszoklien elég ersek, karc-süvegekkel; az elsü pi'ir szárán, alul, a vegén

egy pár, niásodvegizen, alul, a t()ven szinti'ii egy i)ár tüske.

A végtest niajduem hengeres, keskeny, hosszú ; az alsó fonópár fényes fekete, hengeres és hosszan

kiálló. Az alsó szeiusor behajló, a ket középs, egy domhorodásra elhelyezve, kerek s szcmátniérnyire egy-

mástól, a szélsknél valamivel nagyobh ; a szélsk tojásdadok a középskhciz igen közel állók. A hátsó

szemsor lieliajl('), az alsóniil hosszalih, közepszemei tojrisdadok. laposak, távolalilira egymástól mint az

oldalszemektl, resüntösen állitottak, ngy hogy híitra'elé szétálh'ik. E középszernek közel annyira egymástól

mint az alsó sor középsitl.

A tapogiitó barnafekete, csucsosan kanálalaku pikkellyel, szára nem hosszabb a térdnél, s nem

hosszabb saját vastagságánál, külsíi oldala vegén egy majdnem farkasfülszertí, vaskos, nyujtvánnyal. A nemz-

szerv sötét barnafekete, módosan kidomborodó egyszer gyjt.

Mértekek :
>-í Törzs i—5 % eblil

fejmell ^-4 «

I láhpár .'')•.')
I)

IV « n-n ,,

? Elttem ismeretlen.

Dr. L. Koeh i. h. a másodvegiz tuskeit tagadja ugyan s ezért I)r. Thorell a fajt nem al.-iinta meg

feltétlenül, azonlian Dr. L. Koch (iu litt) tudatta velem, hogy a tüskék viszonya változó, s is l)ir példá-

nyokkal, a melyeknél a mondott iz tüskés.

A faj eredetileg is orsovai példányokra (c-olleetio Kayserling) alapittatott. A magamét Orsova

kornyéken, k alatt találtam mint kora-nyári alakot.

SPEC. 4. F.w. MK^AßlA PULICAIUA. (Hunh.) liOLHA F. r r, o h g.

(pulox =r liolliii, ]>ulicaria; az alak kicsinvsi';,'éi(">l.)

Síjn. 1S3^. Cliihiiiiiii jiiiliitirin Sundevall «Svens. Spind. Beskr. » pají. 140.

rf Elteste sötétbarna, fehér pikkelyekkel gyéren fedett, melyek a mellrész oMalain, a lábak fekvé-

sének megfelel barázdiik választékain tömörülnek es hófehér csillagvonalakat alkotnak (rendesen lekopva).

A végtest pikkelyekkel fedett, melyek a felületén szép zöld és ibolya Zínnánczban, a hason — különösen

pedig oldalain tüzes ibolyaszín zománczhan ragyognak. A vegtest elején egy, pikkelybl alkotott hófehér,

keskeny harn.utcsik, mely övszerüen k(irülfut, közepe táján egy hasonló ov, mely csak az oldalakba er a

fonók felett egy pikkelybl álló, hófehér jietty. A lábak czombjai barnák, a többi íz sárgásfehér.

Jellegek: Az alsó sor oldalszemei nagyobbak a középsknél; a- negyedik lábpár hosszal)b az elsnél;

az els, harmadik es negyedik lábpár czondija. felületének elején tiiskek allanal^.

A fejmell hosszúkás-szívalaku, oldalról tekintve a nyelecsketl lapos-ivesen alig emelked, egy

daraliból való. A mellvért szélesen szivalalui, legnagyobb szelességében az els lábpár csípjét a tomporral

együtt (trochanter) felülmúlja, szélein csekély behorpasztásokka). A rágok az elsi lábpár tövénél sokkal

vékonyabbak, tövüknél barnák, ve'gök fele sárgásán világosodok. Az allka|K-sok vaskosak, szelesek, sárgásak,

tövük kidagadó, azonfelül haránt behorpasztottak, ell elkerekítettek ; az alajk sötét, felkorü, kicsiny, alig

felet éri az állkapcsoknak. A lábczombok, különösen az elsél jiáréi, vastagodottali, barnák, a toblii iz karcsú,

lialváuy sárgás. A végizek alján majdnem hengeres szrökbl való, igen ritka taljjkefe, melynek egyes szrei

füreszesszélüek ; a lábalv pikkelyei ágasok. A végtest hossztojiisdad, kissé hengeres, csúcsán a sárgás, igen

aprc'i f(in(')k. Az alsó szemsor erisen behajb'i, oldalszemei nagyobbak a középsknél s a, houdok szelétl

több mint szemátmercínyire allaiüik; a hatso sor könnyeden beliajló, közepszemei távolabb egymástól mint

az oldalszemektl, de közelebb egymáshoz mint az alsó sor köze])szemeihez ; az oldalszemek is távolabb

egymástól, mint a hátsó középszemek egymás között,
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A ta|i(ip;ató fZdiiilij.'i li:miii, teid cs sziinze sárgásuk, ci^yeiilí) hossznságiiak, n szári/, kissé

vastagddotl. írlül v'j,y rnviil. vaskos, touipaliogyn, s;irL!,;is iiynjtv;itiylia kifutó, a ayujtv;iiiy a pikkely töve

climilioruságiiliciz alkalmazkiulik, a pikkely sarg;i.s, kaiialalaku, (Idinlinrusa.Líaval feliele litrilit<itt, neiuzöszerve

i.i;y uiódosan kidagadó, Siirga, domljoru gyttjt("), mely a pikkely iiret liitulti.

Mertekek: -f Torzs W-i '"„„ eliliol

fejiuell l'.") II

l^ laliiKÍr ö ((

? Ivarrrett ni'istenyt nem ismerek.

E szép kis pókot mint Tiszi alakot csak e^'yszer takiltam, nagyoMi mennyiséglien ugyan, de csak a

hímeket ivarerett alla|)otlian, meg pedig Ruzsalicgy es Lykanka. (Liptii) kozott egy hatarjelzii kei alatt, hol

csöveik eL'v rak;isou iillottak.

(lEN. 8. NEM. J )líASSUS. W A L V K.

(viiíi.' 'ini-;lssiii(liip.l

Si/ii. lso,"i. Walckenakr «Talil. d'Araii.» pai;. Vi lad part.l

Vi'le : Thoreli, «Oii eiircip. Spid.» jia^. 11-7

A liatres megvan. Az állkapcsok közepe liehorpasztott. A iiátsó Rzemsor, felülrl tekintve, kisehh

na.'jyolili mertekhen hehajléi, az alsí'mál határozottan hosszal)!). A hátsó sor középszemei kördedek, egymás

fele díílve. ekigaziisuk (divt'i'.nentia) elörc irányozott. Az alsc'i fonojiar mindig valamivel hosszahb s tö])l)-

nyire vastagalih a felsnél. A csipíikorom hecsa.porese mellett semmi lemez. A lal)ak hosszaránya állandóan

:

í-, 1, 2, 1.5. Közepes es kisebb alakok, melyek nappal rejtve élnek, éjjel (vagy egyátalában a sötétben) baran-

golnak; hólyag alakú, síirü szövet rejteket készítenek, a melyekben a nstények a petéket is rzik.

srRc. I. KA.i. DIIASSUS (,)r A I ilMITNCTATl'S. (Lin.) NfXiYdODÜOS KAP('>r(')K. vikrcíbubige m.

('|il.-itni'i-|)iliiotiUii 1= ii('';^y,
I

'Iliit ; a \ú>^t''.-'t ^inlrcirril.)

Si/n. 17."iN. Ainiii'.i i/ii,t,lri/iiiiirl,ii,i laNM; «Syst. Nat.» Kil. X, paL;. irli. I.

V'iile : Tmiiaii. • llcMLiaiks» p. ITli.

í El(")teste vörösbarna, lábai valamivel vila.L;osabliak. Yegteste sotet egerszürke, selymes l'enyü.

Jellegei: Az alsó szemsm- egyenes. A liarmadik lalipar szárán, fehil, semmi tiiske. A harmadik és

negyedik lábpár czombja fehUeten iiiírom tüske.

Fejnielle vaskos, nagy, doiid)oru, fényes, szivalaku, keskenyed) fejrésszel, lapos ; oldalról tekintve,

a hatvonal egyenes: a hátres meglehetsen hosszú, mindenik oldaléin héirom-három cseké'ly, csillagszeren

a kibak frk' irányozott barázdával. A mellvért kissé visszájára tojéisdad : eléil valamivel csiu-sosa.bb mint

hátul: le,i;na.nyobb szélessége az (dsii labpar csipje hosszaságával igyenl; vörösbarna, szrös. A rágok az

elsi'i hibpar elsíidvégizénel hosszabliak, e labpar czoinbjáuál aligha vastagabbak, sötétvörösbaruák, gyér,

felálló szrözettél. xAz állkapcsok harántbenyouiiisuak : kozepök táján es kifele majdnem sarokszeren kihajlók.

vörösbarnák, vikigosodo vegekkel : az alajk nyeh alakú, egy allkapoesft luel keskenyebb ; eb'íl cdkerekitett. A tapo-

gató vege sotetvorosbarna. serteszer szi'irozettel s neliany téiskevel, vegize oly hosszú mint a szár es térd

együttvéve. A lábak ersek, vörösbarnák : az els es második pár els végizen ersebb, a, tíibbi pár ugyanezen

izein gyengébb talpkefe. A vegtt'st ell elvágott, keskenyebb, hatul szelesedé) és Ívesen elkerekitett, felületen

a négy nagyobb ingodor ket sötétebb poutpár kepeben látható. A fonok hengerdedek, sárgások; a fels péír

az alsóniil sokkal ro\'idel)b, de alig valamivel gyengébb,
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Az alsó szemsor egyenes, közepszemei liarnák (nappali) a tölilii valataennyi szem opalizáló (éjjeli);

az alsó középszernek még egyszer oly nagyok mint az alsó oldalszemek s a homlok szélétl köriilbeliil fel

átmeröjöknek megfeleli") távolságra állanak, e sor szemei közel egymáshoz, a középsk alig valamivel távo-

labbra egymástól mint az oldalszemektöl ; a fels sor szemei szétszórtak, a sor könnyeden ))ehajló, középsi

szabálytalan (<]) nem épen tojásdad alakúak, niiíjdnem két szemátmérönyire egymástól s két szemátmér-

nyíre az oldalszemektc'il ; a ket sor oldalszemei oly távolságra egymástól, mely egy alsó közepszem átmé-

rjének megfelel.

A zár egy barnásvörös terese, melyen egy ol)lös, majdnem kerek nyilas tátong, mely belsejelx'ii egy

lemez által két félre oszlik (Q))-

Mértékek: ? Törzsi) II.3 w^ p],|-„-,i

fejmell 6 »

I lábjiár 1:') 1)

IV I) 5 I)

cT ismeretlen

Egyszer találtam Borsod megyel)en, Alsóhámor községé) leu, háztájou. •Tuliuslian: a ? ivarérett volt.

SPEC. 2. F.W. DEASSUS RUBEN«. (AValck.). PII^OSLó K. rothe m.

(rnbeus^ vöriislö ; az alaiiszinröl.)

Síjti. 1SI:Í7—47. Drnssaiis ruhctis Walckenaer «Hist. Nat. de.s Ins. Ajit.» I p.. 617, -5.

Viile : C. KocH «Pie Ar. Fani. der Drass.» p. 7!t.

Thoeell nlieiiKirks» p. 17S (j D. (juailripuiK-tatUf.).

? Elteste és lábai (lekopva) élénk barnásvörösek. A vógtest sárgásszürke, selymes.

Jellegek : Az alsó szemsor egyenes ; középsi valamennyi szem között a legnagyobbak. A haniKiilik

lábpár szára fel'úlfthi ci/i/ tiiskr. A hátsó párok czombjain, felül, két-két tüske.

A fejmell szívalakú, melh'észében tágult ; fejeresze csúcsosodó, hátrésze s küllöszerííen oszló izom-

barázdái tetemesek ; szrözete sárgásszürke ; hátvonala vízszintes, hátul a nyelecskére lekerekített. A mell-

vért tojásdad, barnássárga szörözetü. A rágok barnásvörösek, vaskosak, oldalról tekintve vastagon

ékalakuak, tövükkel térdszeriieu kidlök, kevés serteszrrel. Az állkapcsok tetemes haránt) )eliorpasztássa.l,

együttesen véve elrefelé szélesedök, barnásvörösek s a nyelvalakú alajkhoz ( ) szeren simulok. A tapogató

sárgásvörös, szára felületen két (?) tüskével, végíze oly hosszú, mint térde és szára együttvéve. A lábak elég

hosszuk és ersek ; az els két páron mind a két végíz igen ers talpkefevel, mely a hátsó két páron gyön-

gelib; az els lá))pár szárán, alul, egy tüske (vájjon mindég?) a második láljpáren szinten, a harmadik láb-

pár szárán, /('//(/, egy tüske.

A végtest hosszkörded, kissé lelapított, jól látható íngödrökkel.

Az alsó szemsor egyenes, középsi közel szemátmérönyire a homlok szélétl s nem egészen szem-

átmérönyire egymást('>l, egy felátmeröjöknel kevesebbre az oldalszemektl. A hátsó sor módosan behajló

;

középsi az oldalszemeknel nem nagyob))ak, szabálytalan alakúak s leghosszabb átmeröjöknek megfelel

távolságra egymástól, de nem távolabljra egymástól, mint az alsó középsk szinten egymástól ; a hiitsó sor

oldalszemei a középsktl oly távolságra, mint az alsó középsk a hátsó középsktl.

A zár egy szélességénél nem hosszabb mely kivájás, melynek szelei kétoldalt kissé felvetettek, de a

nyelecske felé keretté nem egyesülnek és fénylö-vörösbarnák.

Mui tekék: ? Torzs 1( )•."-.

";;„ ebi)."))

fejlilell 5 ))

') Ntiii tel lies állapotbau, a iiiülyliru a has aiáuytalauiil kicsiny.
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1 l;ili|i;ir I I
••"> »

[1 » II

III » |(»-7 «

rv « it

d" ismeretlen.

E iaj. iiii'ly ii Dvassus i|na(lripmictatiisiiak legközelebbi rokona, ettl leginkábli a luirniadik lábpár

fels tüskéje filtal kiibhibözik : e jelleget TiioMKLii i. li, mint államlót kétségbe vcmja ugyan, de kevés példá-

nyomon megvan s Dr. L. Koch e fajt határozottan annak állítja, a minek leirtam.

Ket sénilt pi'ldihiya Ungvárról (Muz. gy. Vidra Férd.), egy lúrtokoniban Doroszlórt'il.

spEo. 3. FAJ. DIIASST'S SCT'TULATrs. L. K. HENGERES K. walzkik m,

(scutiiia =^ lieii^a'rkf ; a lniss/jikás iilakiót.)

Si/ii. iMili Ih-iismin sriilnhifiif! L. KocH «Die Ar. F;iui. d Di'iiss.» |i 'Xi.

Viik' : Thoiuíll «Kemarks» p. INI,

? Elöteste elénk vrsbarn;i. Vegteste sárgásszürke vagy egérszürke, selymes. Liibai élénken

vörösbarnások.

Jellegek. A liátsi') sor kozí-pszemei távolabl)ni cgyniMsti'.l mint az alsó kiizépsílk szinten egynuistól.

A fejmell oly hosszú, mint a negyeilili labp;ir térde es szára együttvéve. A harmadik es negyedik labpár

czombjafelületén tüski', ugyan e párok térde bels(") oldatán egy-egy tüske.

A l'ejmel] szivalaku ; fejeresze, a tiigas niellreszhez képest, esuesosodc'i, — az egész elötest laposan

tli.imboru ; oldatríd tekintve, a li:ítvon;il vízszintes, egyenes, csak hátul röviden a nyeleeskere hajló. A hátres

tetemes. A mellvert megforditva. tojásdad, vörösbarna, szí'iros. A rágok vörösbarnák, oly hosszuk mint az

els lábi^ár szára., oldalról tekintve, kortealnku;ilv. to\ íikkel terdszeríien kidoiuliorodc'ik, serteszerüeii bven

szrösök. Az állkapcsok elénk vörösbarnák, keskenyek, hosszuk, harántbenyomottak, a hosszii alajk széleihez ( )

szeren illeszkediík : az alajk hasonló sziníí, egy állkapocs felnél alig keskenyebb s e fel hosszának három

negyedét bven eléri. A tapogató meglehetsen vaskos czombrészszel, sötétes barnavörös, bven szrös;

végize alul tüskésen sznis, a sz;irn:d iieiii boss/.abb. A l.-diak, kidonösen tc'iveiklien, vaskosak, bven szrösek

(a szrözet legtöbbször lekopva), az els es második pár fegyvertelen, ercis talpkefevel ; a ket hátsó pár

szára és másodvégize gyéren álló tüskékkel fegyverzett, gyenge talpkefével.

A végtest hosszkörded, láthatólag lajiitott.

Az alsó szemsor egyenes, szemei koiullieh'il egyenli'í távolságra egymástól; a kiizeps/ik a szélsknél

sokkal nagyobbak, jól domborúk s bven felatmeruyire a homlok szélétl. A hátsó sor könuj'edéu behajló,

középszemei tojásdadok, hátrafelé egymásra dülíik s egy alsó középszem átmérjének megfelel távolságra

egymástól ; de köz(debb egymiíshoz, mint az alsó középskhöz. A hátsó oldalszemek alig távolabbra a hátsó

középsktl mint az alsó oldalszemektl.

A zár egy szélességénél hosszabb barnás vörös térése, rendszerint egy makkalakii, csiicsfival a legzi-

résnek fordított mely behorpasztással.

Mertekek: ? Törzs I:!'") '",;„ ebbrd

fejmell *> »

I kdip.ir 1(1

II ., '.»•.) ..

Ili » '.i.:i .1

IV 11-7 ..

(.\ törzs merteke kidoiilieii 10— 1-J '"„„ kiizolt ingadozik.

1
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cT Kisebb, a kis végtestbez képest igen fejlett elötesttel ; a végtest elején egy lemezszer, kopasz terese.

A tapogató karcsú, nem hosszú, czombja felületén, elöl, bárom tüske harántsorbau s egymás mellett, egy tiiske

ezek UK'igött: a ténl vastagságánál nem hosszabb, a szár a térdnél rövidebb, küls oldalán egy elre irányo-

zott, vaskos, szaruszer ü nyujtv;iuynyMf, mely oly Ik issza mint a szár maga és a pikkely szeléhez alkalmaz-

kodik ; a nemzöszerv elején, a pikkely esúesa alatt, egy befele k;inyaro(l('), rngószerií, vekmiy, sötetszinü

embolus látható.

Mértékek : ¥ Törzs S »;„ ebbl

léjmell í-2 .>

I lábpár lO i>

II » U-I «

III » '.1-7
.>

l\ » \di »

Ismerem erdélyi részekb(">l : KolozsváiTÓl, Mez-Záhról. Hosszutelkeröl, N.-Szebenbl : magyar

részekbl: Budáról (Muz. gy. Pável), Orsvváról, Doröszlóról. Az utóbbi helyen leginkább házakban tartóz-

kodik és télen át is található. Orsova körül nevezetesen a Graczkavölgy görgetegeiben tartózkodik.

SPEC. A: FA.T. DRA8SUS MINUSCULUS. L. K. VIVYA K. zweiuí m.

(iiiiiiusculus^ l)ic/,i ; !iz aluliról.)

Siiii. ]S('íC}. DrdüSiiii »iiiiiif:ciiliis L. KucH «Die Ar. Faiu. d. Drass.» ]i. 110,

c? Kicsiny. Elteste és lábai barnássárgák. Vegteste olajbarnás, feliilete elején ket, hátrafele kissé

egymásfelé irányozott hosszcsikkal, ezek alatt tdbli , \ szer ágrajzzal, e rajzok igen halaványak, elmosódok

s inkább foltocskákból mint vonalakból valók.

Jellegek : A hátsó középszemek közötti köz kisebb az alsó középsk közötti köznél. Az els két

lábpáron gyenge t:ili)kefe, mely a hátsókon hiányzik. Az els és második lábpár egyeulít hosszúságú. A hátsó

lábpárok szárain felül semmi tüske. A fejmell gyér szörözete ágas szöröcskékböl való. Az alsó szemsor

könnyedén behajló.

A fejmell szívalakú, eléggé domború, ell tompán elkerekitett ; hátrése tetemes s különösen elrefelé

a szemekig egy középvonással folytatódik, a hátréstl igen szembetn, küUoszeren oszló ízomsugarak

(különösen borszeszben) láthatók, a fejrész töve felé, a középvímástól két "^ szer vonás ágazik el. A mell-

vért sárgásbarna, szélesen - vértszer. A rágok vörösliarnák, oldalnil tekintve vastagon ekalakúak, tövükkel

térdszerfien kihajlók, serteszrösek. Az állkapcsok vörösbarnák, harántul igen tetemesen behorpasztottak,

szélesek, tövükön sarokszerüen kiállók, a nyelvalakú alajkat ( ) szeren fogják körül ; az alajk az állkapcsok

hosszának -/a-át bven éri.

A bUiak hosszuk, elég karcsuk és szrösek; az elsi'í pár fegyvertelen; a második hibpár raásodvég-

ízén, alul, egy tüske (példányomon) ; a harmadik és negyedik lábpár szárán és másodvégízén, oldalt és alul,

néhány tüske. A végtest keskeny-tojásdad, szélességénél hosszabb. Az alsó szemsor kevéssé behajló, középsíii

saját átmerjöknél valamivel nagyobb távolságra a homlok szelétl s távolabbra egymástól (l)ven szemát-

mérönyire) mint az oldalszemektöl ; a hátsó szemsor könnyedén behajló, középsi szabálytalan alakúak,

a csak mintegy az eltest középvonása által elválasztottak, a sokkal kisebb oldalszemektl leghosszabb

átmérjökuek megfelel távolságra esnek.

A tapogató barnássárga, tetemesen bunkós, szára a térdnél nem hosszabb s hosszúságánál alig

vékonyabb, ell, kissé a küls oldal felé, egy vaskos nyujtványt bocsát, mely tompavég a pikkely tövére

felfekszik s a szár vastagságánál rövidebb. A ))ikkely kanálalakii. A nemzszerv módosan doniborodó;

alulról tekintve, a gyjt ellfell Vichasitott s e hasítás egy szabálytalan li:irdiilaku kiiiaji határol.
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Mcrtekck : ,f Torzs (l-S ";„, eliliöl

IVjiiicll d-U .)

I l;ili}i:ir 7 i>

lY " 7-:^,
..

? Ih-. Koch szerint 1. i. h. ii zar vj.y, a iiyek'cske l'elc uyilo lyraalaku keret ((J), küzepeu egy, kissé

hasított választó lemezzeh

Mint uvári akikot osutKiii csak Orsovárol ismerem, hol a Graezka volnylieii kii alatt találtam.

SPEC. 5. FA.j. DRASSUS UMJEATILIH. L. K. KO^MÖll K. di steue m.

(uinlira^: ániyt'k, uinlirutilis :^ ármúkliau cli'j ; úlutmútlia és sziuezotru talál.)

SíjH. l.'SGü. Vrtitisas uiiiIji-hIÍIÍk L. Kmu »Die .Vi-acLiu. Faiu. d. Urass.» pag. llo.

Yidc : Thouell «Eemarks» p. ISi.

? Kisebb alak, komor színezettel. Elöteste vörösbarna, sötétebb állkapcsokkal; végteste sötét olaj-

barna, egyszín. Lábai ljarn;iss;írgák.

Jellegei : A í'ejmell szörözete egyszer (nem ágas). A harmadik es neg^'edik lábpár szára felületen

semmi tüske. A hátsó sor középszemeí közelebb egymáshoz, mint az alsó sor középsi. Az alsó szemsor

kevéssé behajló.

A Í'ejmell vaskos, fejerésze elég széles ; az egész gyéren szrös, oldalról tekintve lapos-íves ; a fejrész

a mellresznél sötétebb. A mellvért igen rendes tojásdad, vörösbarna, fényes, szélein semmi behorpasztás
;

gyéren szrös. A rágok sötétvörösbarnák, az els lábpár elsödvégizénél hosszabbak, eléggé és durván

szöriisek. Az állkapcsok és az alajk sötet-vörösljarniik, közepökön haránt szélesen behorpasztottak ; az alajk

nyelvalakú, az állkapocs félnél nem keskenyebb s annak hossza ket harmadrészét bven eléri. A tapogatéi

rövid ; czombja, térde vörösessárga, szára és vége vörösl)arna, a vegiz a szárnál kevéssel hosszabb es sokkal

rövidebb mint a szár és térd együttvéve. A lábak vaskosak ; az els két \)ííx végízéu talpkefe, íi két hátsó

páron csak srbb szrözet ; az els ket pár szára es vegei sötétedök : a czombok felületén d-— :> tiiske, az

els két lábpár szára fegyvertelen, a harmadik lábpár szárán alul :i— a negyedikén 4 pár tüske s e ket

utól:)1)i páron a másodvégíz is fegyverzett. A végtest sötét olajliarna, bven szrös, — ell kissé elmetszett

es keskenyelib , hátul szelesebb, egészben módosan lehqjitott. A fonók sárgások, az alsó pár a legersebb.

Az alsó szemsor igen csekély mértekben liehajlo, ket középs) szeme bven egy szemátmérnyire a

homlok szelétl és szemátmérnyire egymástól, az oldalszemek alig egy fel litmernyire a középsktl ; az

alsó sor középsi feketék (nappaliak) a töbln szem igen gyengén opalizáló (esteli); a hátsó sor könnyeden

behajló, középsi tojásdadok, igen egymás felé dlve közelebb állanak egymáshoz, mint az alsó sor közép-

szemei ; a hátsó sor oldalszemei valamivel távolabbra a középsktl, mint az alsó középsk egymástól ; a két

sor oldalszemei annyira egymásti'd, mint a. hátsi) oldalszemek a hátsi'i közepskti'il.

A zár terjedelmes ; ket párhuzamosan álló hosszúkás bemélyedését egy horgony forma lemez választja

ketté (1), melynek nyele a választékot képezi, keresztnyujtványai egyszersmind a légzrés szelét erintik.

Mértékek : ? Törzs 77 "',í„ ebbl

fejmell ''> »

I kilip;ir 7-8 »

IV » S-:> ,)

d Eddig egyáltalában ismeretlen.

Mint tavaszi alakot Orsova, mint nyárit Alsó-ILimor (Borsod) kcirnyeki'U mindössze ket pél-

dányban találtam, mindig kövek alatt, hol egy ritkás szövet, nagy, 7 ";„, átiiier(ijü buroklja elhelyezett

petéit rze (Thorell tanár Svecziában is felfedezte). Pontosabban megjelölve, (_)rsovriu:Ll a Jeselnicza völgy

görgetegeiben, az Alsó-Hámorban a «Kliát» meszes sziklacsucsáu fordult elii.

HKiUMAN OTTÓ; NAüYARORbZ.i PÜK-FAUnÁja. m, tiTTU Hlil;MAX : UNOAJlN.S SriNNEN-lAUNA. UI. li.
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SPEC. f.. FA.i. DEASSUS TROiiLODYTES C. K. BARLANdl K. ikiulen m.

(tmuliKlytcs = TiKOyhid'JT'fji = liarl.uigbikó ; ii tartózkudásiól.)

Si/ii. 1S3!I. Drassus troi/lodi/frs C. KnCH «Die Aracluiiilen» VI, pag. 3.5.

Viele : Thokum, «Reniuiks» p. 1S3.

? Elöteste sötet-sártíM.lianiii, elöl fekctei»ai-ii:ili:i •itineuve, szelein fekete szegelylyel ; vegteste fekete-

liarna, vörösessárga zománezr-zal ; liiliai liarn:i,ss;irgák.

Jellegei: A fej inell szcirozete egyszer ii ; a ket hátsó lábpár szárain, felül., semmi tüske; a lábakon

semmi csík ; csak az els ket páron talpkefe. A hátsó sor kózepszeinei közelebb egymáshoz, mint az alsó sor

középszemei szintén egymához; az alsó sor beliajló.

A fejmell valamivel hosszabb mint a, negyedik lábpár szára és térde együttvéve, oldalt elkerekített,

elrefelé csak kevéssé boltozatos. A mellvért széles-kerekded, hátul csúcslia futó, csekély, a csipökuek meg-

felel benyomásokkal, vörösbarna, igen fényes, bven szrös. A rágok feketék, majdnem oly hosszúk mint

az I. lábpár szára, rövidebl) es hosszabb serteszrökkel. Az állka2)csok sötét vörösbarnák, tövük boltozatos,

közepök melyen liehorpasztott : az alajk '/i-del lovidebb, széles alapbiil indulva, vege fele keskenyedik s itt

elkerekített. A tapogatók harmadik es negyedik ize majdnem egyenl hosszúságú, az ötödik oly hosszú

mint az elbbiek együttvéve; a második íz görbült, felületen egy vékony, hosszú tüske. A lábak barnás-

sárgák ; az els pár alig valamivel rövidebb raiiit a negyedik. A végtest ell elmetsKett, hátúi elkerekitett.

Az alsó szemsor beliajló, szemei egyenlk, a középsíik közelebb a. homlok szeléhez, mint a hátsó

középszemekhez s távolabl)ra egymástól mint az oldalszemektöl ; ti liátsií sor beliajló, az alsónál hosszabb,

középs szemei elrefelé szejjelállók, rézsútosan egymásfele dlve hátul majdnem érintkeznek, oly távolságra

az oldalszemektöl, mint az alsó sor középsitl.

A zár egy szélességénél hosszabb keret, melybe egy iiyelvalaku, szeles lemez illeszke ik, mely a

keret felett erre T formára refiborul.

Mertekek: í' Torzs . 9-S '»/„, ebb/il

fejmell :V5 »

I lábpiir S'Ö »

IV n . , 9 ,)

-f Dr. Koch L. (Drassiden pag. 11 íM szerint karcsúbb ; színezetre a ? -nyel egyezik ; a tapogató

második íze görbült, fels vegén egy, tövén ket tüske ; a harmadik íz hosszabb a negyediknél, végén s kifelé

fin'ditva egy bárdszerü, széles nyujtvány, bels felén ket rövidke, fogszerü nyujtváiiynyal ; a pikkely oly

hosszú, mint a második íz, küls oldalán egyenes, belsíi dldaláu íves, vege tompa, nem kúpos.

Mértékek . d' Fejmell :í '"/„,

I l;ilip;ir 7'o »

TV n 8-.J »

Csupán csak Kolozsvárról (Bükkerdii) ismerem.

si'Rc. 7. FA.j. r)HASHUS riAPIDICOLA. (Wai.ck.) KOVl K. stein m.

(LipMlicdla^: Kíivet lakó, k alatt 1.)

Si/ii. ISOii. ArHiiKi hipiiliriiia (lapidiisal Waia'kenaei:, «I''auii. Pan^.» II, p. -iii.

Vi.li> : Th(>iíi;i,i, «lleiiiarks» p.. tíU2.

i Elteste barnásvörös, sötéted fejrészszel, vöi'ösbarna ragokkal; laliai vörösessárgák; végteste

szürkéssárga, egyszín.
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•Ti'llc.iíi'i : Az iilsi'i szoinsor e;j:3"cnl<'i tíívolságra. p.aymástól, !i sor liDiiiiye.lcn licliajli'). A iicL^yedik va

liariiiailik labpár szávii, i'eliil, tiiskus.

A i'fjiiiell vaskori, szivalaku, luellivszi.' szolescd fs ek'ií (loiiilioru, tililalnil tekintve a t'ej el("n'ef'ele

ilomlioriian lehajló ; az egész fejniell s/.éle íinom, feketés szegelylyel ; i'eliilete szürkés, niegfekvíien apnj

szörözet. A mellvért tojúsdail ilaitiil jelenti''ktelen csneslni kifiiti'i). koze[)e vörösessárga, szelei l)ariiiilok. a

lál.iak lillásáuak megfelel, csekély behürpasztásokkal.

A rágok vaskosak , az els lálijiár elsi'idvegizénel valamivel liosszalibak, sötét-vönislianiiik,

lenyesek és gyéren szíírösek : oldalról tekintve majdnem körtvoaltikuak, tövükkel térdszertíeu a homlok

eltt kiduzza,doz('ik ; tíKiik kiilsijen a csukln koiu-zlVje tojásda.il alakhan teteini'sen kiszoki. Az .-illkajiesok é

az alajk viirösl)aruák lianint liehorpasztottak : az iillkajicsok vege befele résüutöseu elv;igott, kifelé elkere-

kített: HZ alajk uyelvalakii, az állkapcsok tóveiicl nem keskenyebl) s ezeknek hossza két liarmadrészét eléri.

A tapogató vörösessárga, végíze barnuló, tüskékkel elegyesen szirös, oly hosszn mint a száríz (térd uélkiil).

A laliafí arfniyosak : csiicsaik kissé barniili'ik ; az els) es második p:iroii mindkét végíz — a többi p.iron

csak az els végíz— talpkefevei felszerelt; az elsíi ket \r,iv térde es vegíze fegyvertelen; a szár a,lsó feléu egy-

egy tövis, :x czombok felületén több (5—7) tövis; a hiitsó ket inir szárain, köriskörül elszi')rtan 7—8 tövis-

a másodvégíz szinten b/lven tiivises. A végtest tojásdad, megfelcv) szürkessárga, kevéssé selymes feuyü szirö-

zettel liorított. A sá,rga,s fon('ik hengeresek, iiiiml a, barom [lar majilnem egyenli vastagságú.

Az alsó sor szemei egy középszematmermyire a, homlok szeli'til ; a ket középszem fekete (nappali),

valamennyi tolibi szem op.ilizfiló (éjjeli); az als(3 sor oldalszemei haréuitfekveu kördedek s a k(izepskkel

együtt egy igen könnyeden liehajló sort képeznek, valamennyi körülbelül egyforma távolságra egymástc'd ; ;i

hátsó sor behajló, kíjzepszeiiiri kordeilek. egymiisfele díilik, nagyobliak, az oldafszelin'k kerekek, kisebbik,

a, középszernek kevesi'bbre mini oldalszeiinitmeriiiyire egymri.sti')l, az oldalszemek a kozejisiktil ket es fel

oldalszemátniernyire. az also es hátsó középsik egy négyszögbe elhelyezve, iiielv szélességénél magasabb:

a ket sor oldalszemei oly tiivolságra egymásti'd. mint az alsó középsk egym;ís kiizött.

A zár egy sárgásvörös térése, melynek szelebd egy Lijiiítforma (^) lemez kiáll, e lemez könyokeilnai

nyílnak a ker^k toji^iesivek. s egy gombostüfejbcz li:isoiihi diiibirral z:iroduak be.

Meitf kek : V Tirzs j. ";'„, ,.bliil

IVjmell 11

T labpai lo-'i »

í\ .) 17 1.

•? Kisebb, karrsubb : liosszabb, kissé' élire iriinyozott ragukkal, iiudyeknek tove nem terdszeren

kiálli'i
; a vegtest színezete reinlesen sötétebb ,'i nisteiiyeuid. A bqiogato karcsú, igen kis, alii,' feltni nemzi-

részszel; a sziiriz a tenhzni'l hossz ibb. imdes alkiitasu : bels oldahin barom, febdeten ket közönséges tüs-

kével, az utólibiak kizül egy az iz vegén all; pikkelye keskeny. Iiosszii. csúcsa. kiu'isköriil szrös. A nemzörész

egy egyszer alig kidagadó, leiic-sealaku, v<'irosbarna gyjt, mely ell nyilt es egy fehéres lifirtyával zárt

;

bels oldalán egy kurta, vékony nyujtvaiiy ; a, jiikkely csúcsa also-felen egy sertetüske.

:\Iertekek :
" Törzs tt ";„, ebbl

fejmell 4'5 «

I kibpár l:VS I)

VI II lö II

eMessze elterjedett tavaszi és nyári alak, a mely azonban inkéibb csak az elöhegységben hág felfel

s a bükk tenyesz-övét nem hagyja el ; tanyáját kéreg alatt, kövek kizott üti fel és a száraz görgetegeknek

mindenekfelett kedvelje. Hi'dyagszerfi, ritkás szövet rejtjét is leginkább kövek között szövi, melyekben a

nstény a külön beburkolt petéket is rzi. Yedleseit szinten bmkokban végzi es párzáskiU' mind a ket ivar

közös burokban található.
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Isimiviu eddii;, magyar rrszeldiöl : Doroszlórúl, Orsova köniyikí'rril, Mehádiáról (a ])amoclet

tömbjén egészen a Styubei és Sztana bogara magaslatig), ( )-Ogradena (Csukár máre szikla görgetegei),

Báziásról, Siítdralja-Ujlielyröl, Alsó-Hámor (Borsod), Uj- és ( )-Hntta (Borsod), L_ykaiik:íról (Liptó), Pécs

vidékérl (Muz. gy. Erivaldszky és Pável János), ]>uda vidéke (Muz. gy. Pável János).

.SPEC. S. FA.j. DKASSUS ANGUSTIFRONS. Westb. KERKENYFEJU K. schmalkopf m.

(nufniKUis — frous = koslifiiy liomlnk.)

Si/ii. ISOl. Drassiis aiii/ufilifroníi Wkstring «Ar. Snec.» paR. .'!i-9.

Vide : ThiiRf.ll «líem.arka» piif?- 185.

? Elötéste vörösessárga ; lál)ai basonló szinüek, végok felé kissé sötétedök. A végtest sárgás,

gyéren álló feketés szíirökkel.

Jellege : A szemek k(")zépcsoportja> szélességénél majdnem kétszer magasabb ; a hátsó szemsor

ersen liehajló.

Fejmelle szívalakú ; fejerésze igen keskenyed, oldalas kávilk illtal, melyek a liátrés felé ki és össze-

futnak, mintegy ékalakra kiemelked ; a mellrészen csillagszeren elosztott, a lábalc fekvésének megfelel

inliiibb gödríik mint barázdák; oldalról tekintve, az egész a liátrés táján a, legmagasalili, a. fej IV'le majdnem

egyenes és igen módosan lefelé tartó hátvonallal. A mellvért körded, vtivösessárga, kissé domborodó és igen

gyéren szrös; a csípk eltti l)enyomások alig kivehetk. A rágok vörösessárgák, az els lábpár czombjáuál

sokkal vékonyabbak (körülbell ^/a-szer), oldalról tekintve tövük kissé kidomliorodó s e mellett módosan

eKire irányzottak, elég szrösek s a szr — tövükön— hosszú. Az állkapcsok sárg;ik, ell elvágottak, közepök

táján igen kihajlók, módosan haránt benyomásnak, az alajk valamivel sötétebb, nyelvalak, azoknak fele-

hosszát csak kevéssel múlja felül. A tapogató vörösessárga, végizc sötétebb, húsos, hosszabb a szárnál és

valamivel rövidebb, mint a térd és szár együttvéve, különben bven feketés szrökkel ellátott. A lál)ak

vaskosak, az els két pár valamivel erösebli, végízén tetemes talpkefével, mely a háts(') párokon igen gyenge.

A két elsí'i pár czoml)ja felületén három fekete tüske, melyek közül a fels kissé elre-oldalt áll ; a harma-

dik lábi)ár felületén hét tüske, egy legalól és három-három felette es egymás felett harántsori lan ; a negyedik

páron négy tüske, kett a végén, kett ez alatt és egymás után ; a két els pár többi ize fegj'vertelen ; a

harmadik jjár szára felül egy tüskével, oldalt és alul több tüskével : a negyedik pár szára csak oldalt és alul

tüskés ; a- ket hfitulsó láhpár m;isodvegizei tüskések.

Az alsó szemsor liehajló; középszemei feketék (nappaliak), kerekek és nagyobbak, a homlok szélétl

szemátmérnj'i távolságra : a többi szem (valamennyi) élénken opalizáló (éjjeli); az alsó sor oldalszeraei

tojásdadok, a középskkel majdnem érintkezk, a középsk egy fél szemátmérönyire egymástól ; a hátsó sor

ersen behajló, középszemei szabrilytabin (0) al.'ilcuak, nem távolabbra, egymástól és a kerek oldalszemektl,

mint az alsó sor középszemei egymásti')] ; a ket sor oldalszemei igen közel egymáshoz, de nem érintkeznek

;

az alsó középsk a felsíí középsikkel egy oly négyszögbe elhelyezettek, a mely szélességénél majdnem

kétszer magasalib.

A zár egy vörösessárga-, félkerek terese, mely a nyelecske fele egy vörösbarna — szer vonás riltal

van határolva, lielsejéhen pedig két vörösbarna ^\ alakú es állású rést mutat.

Mertekek: ? Törzs 8 '"/„, ebbd

fejmell 3 »

I lábpár 7-2 »

IV » ()[> »

c? Elttem ismeretlen.

Egyetlen ivarérett példányomat mint nyári alakot, Alsó-Hámorliól (]5orsod) birom, hol a hatal-

mas mészsziklák egy szk résében tanyászott («Szinva») és csak jobboldalának két els lába s a tapogatók



III. TÜBITEI.ARIAE. 1 73 III- fSrtsZrtVílK.

árán került birtokomba ; egy másodvedlésü ép péklányt Orsováii egy fa kérge akiit találtain. Eddig esak

Rvédors?;ágból ismeretes egy fejletlen nstény és egy ivarérett Inni iit;in (kisd \\'estring es Tlim-ell 1. c.)

Az ivarérett nstény itt iratik le elször. Koeli L. jeles müveken «Die Araelni. Fam. der Drassiden» az

ismeretlenek között szerepel.

SPEC. 9. FAJ. DRASSUS LorjC'ATUS. L. K. YKETES K. fiEPANZKUTE m.

(Iiiricatus r= vi'itczi'tt ; ú^'V h'itszik a.7. i'l("ite«.trril.)

Si/ii. ISfiC. rinisxiis hirii-ii/iis L. Kocii «Dio Ar. Fam. iler Dniss.» png. líll.

d" Elöteste szép világos-vörösessárga, vörösesebb ragokkal. Yegteste fmom borsósárga, felületének

legelején egy vörösessárga folttal, és elre álli'i vöröses sziirüstnkkel ; hihai vörösessárgák, basonló szinü

tüskékkel elegyesen szrösök.

•Teliegei: Az alsó szemsor hatiírozottan beliajló. középszernél az oldalszemeknel kisebbek. A liarma-

dik és neg3"edik lábpár szára felül is tüskés.

A fejmell mellresze vaskos, lapusan dniiiborn. bosszukfisan szivalakn, a fejré-sz ri'ivid és kissé liirte-

lenül keskenyed, a résszerü liátgödnrluil j.il Ivivelietii, tetemes bar;izdák futnak esilkigszerüen a kibak fele:

oldalról tekintve, a bátvonal majdnem egyenes. A mellvért vörösessárga, szelein ba.rnnló, körded, legnagyoltb

szélessége megfelel az elsíi lálipár csipt'ije bosszúságának. A rágok sárgásvörösek, az els lábpár elsdveg-

ízénél valamivel r<ni<lebl)ek. gazdag, serteszerü, vöröses szrözettél: oldalról tekintve, t ivükkel alig

kiállók és egészen függlegesek. Az állkapcsok és az alajk liarántborpasztással : az elbbiek vegokíin elkere-

kítettek, egyéliként módosan egym;ísfelé bajk'dv. vörösessárgák, szeleiken bosszii szrökkel, az alajk barnás

vörös, amazoknál keskenyebb, liosszaságuk két liarmailát valamivel meghaladja. A lábak czomb és szárrészök-

beu kissé vaskosak, végeik karcsiik ; az els és mrisodik inir végizei gyér talpkefével; a czombok alól

fegyvertelenek; a szárak alul fegyveresek — felül a ket els páré fegyvertelen, a ket liátsi'i jiáre közül a har-

madik egy, a negyedik két tüskével fegyverzett; valamennyi másodvégiz fegyveres.

A végtest ell kissé elmetszett, hátnl alig szélesed s így majdnem párhuzamos oldalakkal és kissé

lelapitott. A fels fonópár igen gyenge ; rövidebb a heugerded, vaskos és hosszabb alsó párnál.

Az alsó szemsor beliajló, középszemei feket(''k (nappali), a ti)libi (valamennyi) szem élénken fényl,

opalizáló (éjjeli), az alsó sor szemei igen szorosan együtt, a középsíik között egy kis tér, ezek és az oldal-

szemek majdnem érintkezíik, a középsíik fél átmérönyire a homlok szélétíil ; a hátsó sor alig beliajló, közép-

szemei tojásdadok, csiicsosabb végeikkel egymásfide dlve hátra nézíik. majdnem érintkeznek ; az oldalszemek

kerekek, sukkal kiselibek s a k(izepsíiktíil körülbelül sajiit átmeríinyi t;ivcils;ígra állanak; a ket sor oldalszemei

egy hátsó oldalszem átméríinyire egvmristi')!, az alsó és hátsó kozepsíik oly négyszögbe 'elhelyezettek mely,

szélességénél sokkal magasabb.

A tapogató rövid, karcsú, sárgás vörös; térd é-s száríze egyenlíi hosszúságú, az uté)bbi módosan

vastagodott és küls oldala vegén egy vaskos, rövid, vörösessárga tüskével fegyverzett ; a pikkely keskeny,

hosszú; vége köröskörül szíirös ; nemzresze egy, a pikkely rét kitöltíi hártyéival elzárt gyíijtílt mutat,

melynek hátulsó végébl egy lassanként vékonyodó, serteszerü nyujtvány indul, mely a pikkely bels

szeléhez alkalmazkodva a pikkely csúcsa alá ér ; e nyujtvány áttetszíi, sárgásvórös.

Mertekek: lí' Törzs 8-5 '";„ ehbíil

fejmell •^>'S «

I lábp:ír II "

IV » 13 .)

? Színezetre a hímmel megegyezik; rövidebi i lábú. Tapogatójiín a vegiz kissé füstös, karcsú,

hegyesed, felül a töven tüskés s bíiven oly Ikisszii iiiiiit a térd es szár egyiittveve.
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A zár L'gy íVlvett'tt es liaruás szélíí, szívaliik ki\:ájás, mely csúcsúval a legzörést éri, s a melybe —
a nyelecske felöl — egy, a sziv kivágásának megfelel, iiyelvalakn. keskeny cisztó lemez mélyen lienyomíil.

Mertekek : ? Törzs S "<;„, iAAu,\

fcjnii'll '•'>'''< »

I lal,]iar íl-5 ..

I\ » 1 i ..

A Ilimet kora tavaszkor (márczins) Doroszlon, lakásom falán, estve gyertya világánál fogtam, a

n("istényt testver öcsém Vlkolinszky .Jem") kiikle Belmeczbányán'il. Igen ritka.

si'EC. 10. PA.i. DRÄSSU8 PUBESCENS. Tn.m. SZOlíOS K. behaartem.

(ijiil)esoeii.'í ^:r sznrösrnlü ; a fejniell s/.üiuí vultjiúi).

Si/H. 1856. Drasaiin imlirsciitn Thuueli. «Kec-tmsio crit.» pag. 111'.

Vide : Thohkll «lleiuarks» paj;. 203.

Kiii'ii L. «Uras.-íiilfU» pai;. 123.

n" Elöteste lialavány-liarnássárga, fekete szegélyvonallal, vegteste sziirkéssárga, gyenge rezes fény-

nj'el, lábai sárgabarnák, vegeik vörösbarnjik.

Jellegei: A két els bilipár szárain, felül, tüskék; az alsó szenisor lieliajló, szemei egyenlíik, közép-

szemei nagyol)b távolságra egymástól mint az oldalszemektöl.

Fejmelle oly hosszú mint a negyedik Iái ipár szár- és térdize együttvéve, oldalaiban elkerekített, elöl

igen szk, igen fényes, finom, ágas, selyemfény szrözettél tömötten boritva. A bosszú luitliasitékbólbenyo-

mások sugárzauak az oldalak felé. A fejrész egj' sekély bar;ízda. ;iltal a mellrésztöl elválik, A mellvért elre-

felé keskenyedve, biitiil csúcsos, barnássárga, szélein stitételib, fényes, a csíjiök táján sekély beliorpasztásokkal,

közepén rövid, megfekvö, ágas és egyszer szrözettél, szelein elálló bosszú szrrel borítva. A rágok sárga-

barnák, oly hosszuk mint az els lábpár másodvéglze s oly vastagok mint e lábpár czombja, tövükkel

térdszerüen kidagadok, fényesek, a küls, és bels oldalakon hosszú, gombokból induló sertékkel borítottak;

a becsapó res küls élen két eríis, egy apr('>, a belsm ket a.pró fog. Az liUkapcsok sárgaharnák, közbül

beborpasztottak ; az alajk '/s-dal rövidebb, végén elmetszett. Lábain talpkefe ; a IV lábpár hosszabb az

elsnél, a különbség a IV-dik jjár szára hosszának felel meg. A végtest keskeny, ell elmetszett, sürím

selyemfény ágas szrözette! borítva, melybe közbe-közbe elálló sértek vegyülnek.

A tapogató második íze oldalrí'il laj>ított, iKíjlott, vege vastag(?dott. A negyedik iz hosszabb a, har-

madiknál, a végén, küls) oldalán egy r(ivid, h'fele gíirbülö, hegyen ha-sitott nyujtványnyal ; jiikkelye alapján

a negyedik íznél szélesebb, elöl csörszeren hegyesed; nemzöszerve nu'xlosan kidagadó, eld egy árforma

embobissal, melynek szárát egy a küls oldalról induló, hasított nyujtvány keresztezi.

Mertekek : 'f Törzs !?, <>'„„

fejmell "-I >>

1 hilipíir 7 11

IV i> 8 I)

? elttem ismei'etlen. Dr. Koch L. szerint a testrészek arányai s színezet szerint a rf-nud azonos.

A zár egy majdnem rendes kih- ter, ket pontszc^ríi tojócsnyilással, ezektl kétoldalt es felett arabeszksze-

reu kanyarodó barázdával.

Egyetlen <f példányát a liih.'ir hegysegbjl (Megyásza feuyöve) ismerem, hol juniuslian a. moha
között akadt.
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(íen. 0. NKM. rnOSTHESIMA. I.. K. '

(~ (Jinis =^ ilül, atiMA =: toniim, piszi' urr; a fejalkatrúl.)

.S///Í. 187!2. L. KiicH «Aptcrdl. aus clciu IVaiik. Jura» \y,vj,. lo'J.

Viile ; Thokell «Komarks» pas. t'.O. suIj.

A IiiUkó szemsdr, felulr(")l tekintvi;'. iiiüjdnem egyeues, Ufiii kili.'ijld, kovossel liosszalil) az alsóuiil

;

az alsó szoiusdr középsi a tolilii szemnél miudii; kisebbek s egy liai;ántfekvö emelkedésen állanak (innen

«Prostliesima» ). A nigók heesa.pó résének hátsó szele alig kinyúló: apró fogacsokkal fegyverzett. Az állkap-

csok haránt lior[)aszt;issal ; az alajk egy harmaddal rövidehh. A lahak hoss/.ar:inya 3, 1, ::.', o. Alland('i

szövetet nem szilnek. A nstény a. petéket egy taiiyer alakú, kerek, alul hipos, l'ehil homorú ( _;„ ) huroliha

szövi, mely koveli alatt, lesekheii sth. szaJ)ailou fekve az anya. által i'ínztetik. Közepes nagyságon alóli,

gvors, keskeny, legtoliluiv ire fenvteleii-fekete alakok.

SFEe. 1. VAJ. l'KoSTliKSlMA l'K'ríVf'.UIl. (Seor.) PKTIVKI; (i YASZl'f'UvlxV. pf.tivees trauerspinne.

(IVtivrr, inult s/.á/.aiUa'lí tnm. liaiát.)

)S///í. 17ti)j. Ayiiiit'ii, l'iliivrii St'oi'OL «Eiitnui. Caru.» paií. .'üJN,

Vidf ; TuoKELL «liemarks» paa;. i'Jí.

'? Fekete, el ;dla|)otlian kekt% lehellettel. Elöteste módosan fényl; vegteste fénytelen szrös.

Ijaliai liarnafeketek : az elsii pár czomlija. igen csekély mértekben vörösesen áttetsz.

Jellegi'i : A hátsó szemsor ko/.epsi oly távolságra egyinástó), mint az alsó szeinsor középsi.

A hátsó sor közepsi'ii nem nagyohliak u.n^an e sor oldalszemeinel. A fejmell oly hosszú mint a negyedik

láhpár szára es térde együttvéve. A ragok hosszú sertekkel. A negyedik hUipar másodvegizevel liosszabj)

az elsnél.

A fejmell csucsosan szivalaku. modosnii dondioru : oldaln'il tekintve luitvonala majdnem egyenes;

a hátresen tul a- mellresz hirteleniil es meredeken a nyelecskere lecsapott. A mellvert szelesen kordéd, kissé

domborodó; szelein igen esekely h<'liorpa.szta.sokkal , szrös, szelein a szc'irok csillagszeren elrendezettek.

A rági'ik feketeb;ij-iiak, az els labpár czomlijánal vekonyalibak : ugyané hilipár elsidvegizeuel alig

hosszal)lia,k : oldalról ti'kintv(! a. homlok eltt térdszerüen kiállók; tovidí fele hosszacska sertékkel. Az áll-

kapcsok feketi'harnák, uioilosan li;ir:intbenyomásuak, kzepök tajan elegge kihajlok, vegeik vörösesek,

egyniásfele hajl('>k; az alajk uyelvalakú, egy ;illkapocsfelnel uem keskenyelib, a vege majdnem csúcsos

;

a rágok hosszának ket harmadrészét bven eléri. A tapogató rövid, vörösliarua, végíze gazdagon szrös s

oly hosszú, mint a térd és száriz együttvéve. A lábak ersek, vaskostik, arányos hosszúságúak ; a czomliok

kissé laposra nyomva, szelesedc'ik ; a ket els piir czoudija. felületen ket-ket egymásután allo, hosszú serte-

tüske, a töl)l)i lábpáren több tüske; az els ket pár többi íze csak szrös, a többi kibpftrcs az els vegiz kivé-

telével, tüskés ; a két els lábpár mindkét végizén talpkefe.

A vegtest eh'il elvágott, oldalai majdnem párhuzamosak, vege elkerckitett, a kiálli) foiK'dí csúcsossá

teszik, nem domború, egészben hosszúkás és különösen felületen srn szrös; a szr en'is rövid, megfekv.

A hátsó szemsor majdnem egyenes (kihajlásra hajlandó) szenuá kerekek, egyenl nagyságúak; a

középsk laposak s alig valamivel közelel)li egymáshoz mint az oldalszemekhez; az alsó sor a hátsónál

rövidebb es egy oldalszem átmérjénél valamivel távolabbra a homlok s/eletl; középszemei sokkal kisebbek,

' Azelütt. «Mehiüiiplidia Aiitorum», iiuutliof,'y azoiibau kitüut, hogy Meioen c nevet már 1803-ban legyükre alkalmazta,

l>r. Koeh L. a váltuztatást fogauatnöitutta.
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feketék, közös emelkedéscu állva, sokkal távolablt állanak egymástól, mint az olclalszemektöl ; a hátsó sor

középsi az alsó középsktl távola!)l)ra állanak mint a hátsó középsk egymástól; a két sor oldalszeme

alig kisebb távolságra egymástól mint az alsó középsk a fels középsktl. A zár egy vörösesbarna, majd-

nem hossznégyszögletes terese, közepén egy lyra alakú betéttel, mely szélességénél magasabb, s széles

alapjával a légzres felé áll (i^).

Mertekek : ? Törzs 9 '"j„ el)l:>()l

fejmell 4 »

I lábpár S-8 »

IV » 10 .)

rf Elttem ismeretlen.

Petebm'ka 9 "v„j átmérj es tetemesen domború, rózsásszíntt ; lapos oldalúval rendesen a kövek

aJjfira van ersítve.

Ez az alak megfelel a Prosthesima subterranea L. Koch alaknak, lásd : L. Koch «Die Ar. Eam. der

Drassideni) p. 170, Taf. VII, fig. 1 10.

Változat : P. Petiverii var. petrensis C. Koeh (?) Syn. P. petreusis L. Koeh «Die Ar. Farn, der

Drassideni) pag. 167.

(Lásd: Thorell dPiem. on Synon.« pag. 194 sul) «Melanopliora petreusis.»)

Kisebb, valamivel világosabb lábakkal. A zár lyra alakú betétje magasságánál széleseblj (<^).

Mértekek: ? Törzs. .' C- "% ebl)l

fejuiell -2-7 '>

1 lábpár (i"7 I)

IV 1)
/--j I)

Peteburka 8 "^',„ átmérj, keveslibe doml)orú, rózsaszínes.

j\Iint nyári alak a P. Petiverii eddig a déli részek hegyi alakjaként mutatkozik s ismerem a Mehadia

felett uralkodó Damoclet tömbrl, úgy a bükk tenyészöveböl, mint a Damoclet legcsúcsáról is, mely a bükk

tényészövének legfelsi)!) szelét kéi)ezi ; mindenütt kövek alatt tartózkodik s a míg nem rzi tojásait, igen

sebesen menekül.

A P. Petiverii v. petrensist szintén mint hegyi alakot ismerem, 8.-A.-Ujlielyrl, Alsó-Hámorból

és Diósgyrbl (Borsodmegye).

SPEC. 2. FA.i. PROSTHESIMA OBLONGA. (C. K.) HOBSZT'KAS (ÍY. i.an.íliche t.

((ililoiiga^hosszkáa ; a karcsú alakról.)

Si/ii. íüií. (:') Mclaiiophora (!) oblüiii/a C. Koeii in «ílerr. Schaff. Deutsclil. Ins.» 120, -2?,.

Viele : L. KoCH «Die Ar. Farn, der Drass.» !>. lüi.

? Barnásfekete. Lábai sötétvörösbarnák, a czombokban kevéssé áttetszk, a csípk kissé világosabbak.

A hason a légzres feletti rész vörös!)arua.

Jellegek : A hátsó szemsor középszemei valamivel kozelelibre egymáshoz, mintáz alsó közéjjsk

szintén egymáslioz ; a hátsó középsk a hátsó oldaliaknál nem nagyobbak. Az els lá!)pár elsd végízével

hosszabb a másodiknál. A negyedik lábpár másod vegízével hosszabb az elsnél. A fej mell oly hosszú mint

a negyedik lá!)pár szára és térde együttvéve. A ragokon hosszú serteli.

A fejmell szívalakú ; fejerésze a mellhez képest csúcsosodó ; hiitvonala, oldalml tekintve, vízszintes,

egyenes, hátúi a nyelecskére leliajli'i ; a. hátres tcitemes, az izombarázdák gyengék. A mellvért szélesen körded,

vörösbarna, szemcsés, módosan szoros. A rágiik liarnavörösek, oldalnd tekintve kortvealakuak, tövükkel
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terdszerüen kiállók, kcvt'S, liu.sszu si'rtckkcl. Az állknposuk liarnaAnnisrk, vcj^rik l'rlc vilagoso(l(.)k s az et<y

állkapocslelnél valamivel szélesebb, iiyelxaJaki: alajkot ( ) konill'o.^iik ; a.z alajk a rágok hosszának ket

liarniaih-fszet nieglialadja. A lábak clcg criisck cs elcg hosszuk; vc.ncik karcsúk. Az elsi'í és második lál)pár

szánin. alul, semmi tüske, niásodvcgizenck t(')Vi'n egy-egy tüslu' ; a harmadik labpiir szárán és másodveg-

ízén, iilul es oldalt tüskék állanak; térde bels("i oldalán egy tiiske ; a negyedik pái-(Ui luisonlókepeu.

A vegiest hosszúkás, ell kissé keskenyeilií, hátul elkerekitett.

Az alsó szemsor kozepsiíi, ko/.ns dudorod.-ison alha. korulbilnl ket szcinátmerrmyire a homlok

szelétl és sokk;il távolabbra egymástol mint a kozépszemektl ; ezek a k()Zepsöknel nagyobliak. A hátsó

sor egyenes, szemei egyenl nagys;iguak, középsi valamivel távolabbra egymilsti')l mint az oldalszemektl,

de közelebbre eg_ymáshoz mint az alsó kzepsiík szinten egymáshoz.

A zár egy terjt'delmes, \'ilagos barnasvr()S terese, laj« is, krtlrlöl \/ szeren határolt ; e szegély

elváli') ágai kzött egy igen sekély, keskeny csiitornaval ; összehajló [i;^;ú kozott, melyek a legzres szelet érik,

sekély, szeles sötétes csat<n'navaJ.

Mertekek, V : Torzs 7<> '"/„, ebbl

fejnidl -'»"S )i

I labpar 7-\- «

11 » «•,-s „

III I, (i-S «

IV » 10

^ Kisebb; aránylag hosszúlábú. A tapogató igen karcsú nyéllel és tetemes bunkóval; a nyel füst-

barna; szára a tenkiel rövidelili, elill szelrsedTi s itt hosszánál valamivel vastaga,bl) ; küls oldalán egy tövis-

szeríi hegyes nyujtványt lioesát, mrly a pikkdUiez alkalmazkodva, vegével kissé felhajlik s magánál a szár-

nál hosszabb. A pikkely kaiiahilaku. solvkal hosszabb mint a, térd es szfir egyiittvcve, nagyocska,; a, nemz-

szerv meglehetsen doiiiliorodo, a pikki'ly lu-et kitölti; hatul sötét, ebil s;irgiisa,u nyilt, re[iedesszerä barna

hetetekkel.

Mertekek, " : Torzs '>-ö
'";„, ebbl

i'ejmell -"'i "

1 kibpár 'í''-! »

IV » s-:; .

A nisteny petelaukanak az átmcrije S-.". "'j,„ sznie rózsasznies (borszeszben sárgás).

Mint kora, nyári alakot Orsova es T'.azias kornyékérl, kövek alól ismerem. E faj annyilianis neve-

zetes, hogy eildig kizár('ilaL;osan csak Tirolból volt ismertetve. (L. Koch in litt.).

SPEC. 3. FAJ. T'ROSTITKSIMA ATRA. (Latr.) FEKETE G. schwarze t.

(iitia ^z fekete ; a sziiirt"»!.)

Si/ii. IMlll. 7Jcf;.s.s/í.s ,(/,) Lathku.le «Geu. Criist. et Ins.» 1, pn?. S7. (ad part.l

Viile : K(i( 11 I.. «Die Ai'. Fam. der Drass.» jiaf,'. IS'i.

Thiikell «üeiiiiiilí.'^» ir.iii. ]'••'), 11*7, lUS (in ; 1'. l'etiveiii, luneieu^.t

cf 8otet barnasfekete, a, vcgtrsten barnás szirözettel.

Jellegek: A hátsií szemsor kozepsíii oly tiivolságra egynuistol mint az a,ls(i középsk szinten egy-

mástól. A hátsó közepszenifk a iRÍtso oldalszemeknel nem nagyobb.ak. A tejmell oly hos.szu. mint a TV-dik

lábpár szára es térde együttvéve. A m;i,sodik lalipár szarán, alul, egy tüske ; a, negyedik labpár masodvegizevel

hosszabb az els párnál. Az állkapcsokon hosszú sértek. — A fejmell tiszta fekete.

HERMÁN OTTÓ : MAGYARORSZÁG PÓK-FAUNÁJA. III. iiTTo HEUJIAN ; UNiíARNS Sl-INNEN-FAI'NA. m. líö
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A tapogató sziini kiszélesedett, hosszúságánál — különösen tlü\— szélesebb, küls oldala vegén egy

tüskeszerü, hegyes, ers, kissé felha.jló nynjtványnyal, mely, töve beszámításával, a szárnál uera rövidebb;

a pikkely kan!Uala,kii, sárgásbarna szörözetü, oly hosszú, mint a térd és szár együttvéve ; a nemzöszerv

egyszer, kevéssé domliorodó, a kanál alakjához kejjest szélességénél hosszabb, hátul feketebarna, elöl bar-

nássárga és itt a bels szele fele egy benyomással ; legeli egy kissé felvetett barna szegélylyel.

Mértékek, --T Törzs Crd "'/„, eliböl

fejmell 2-:j »

I lál)pár 4-,S »

IV .1 7-i »

Az egj'etlen, túlságos áztatás következtében oszlófélben lév példány a ra. Nemz. Muzemlian ; Pécs

környékén, egyebek- között, gyüjté Frivaldszky János.

Annál a körülménynél fogva, hogy jellegeit megalapitani meg lehetséges volt s Dr. Koch L. is annak

állitá a minek leirtani, végre érdekességénél fogva, bevettem a Faimaba-.

spKc. i. FA.i. PEOSTHESIIMA TEAEFICA. (P. K.) GYÁRZOT,(') OY. klvgende t.

(piaofica= sirató asszdiiy temctést'kuél ; a ??,íuinl.)

Siiii. InHI). Mchiiiopharn praeficíx L. Koch «Die Ar. Faiii. der Diass.» paíj. 1.57.

Viile ; Thorkll «Reuiarks» pag. 197. (iu ^ M. mciereu.'?.)

J Sötét, fénytelen-fekete, finoinan-szemcsés elötesttel. Lábai l)arnafeketek, az els második és

negyedik lábpáron mind a két végiz világos vörösessárga, a harmadik bilipáron szennyes liarnasárga,

kevéssé feltn.

Jellegei : A hátsó sor középszemei valamennyinél nagyobbak. A fejmell oly hosszú mint a negye-

dik lábpnr szára és térde együttvéve s a mellett finoman szemcsés.

A fejmell csúcsosan szivalaku, oldalról tekintve egyenes hátvonaflal, a hátrésen túl a nyelecske

fele elkerekitve lecsapott; feliilete, erösebb nagyitás mellett cliagrinb(irszerüen szemcsézve-ránczolt.

A mellvért kordéd, ritkásan p(jntozott, gyéren szrös, szélein csillagszeren fekv szrsorral. A rágok az

els lábpiir cz(uiibjan;d gyeugeliliek, ugyané lábpár els végizenei rövidebbek, feketék, sertésen szcirösök,

oldalról tekintve tövükkel a homlok eltt térdszeren ki- egyelikent függlegesen állók. Az állkapcsok bar-

uássárgák, vegeikkel egyniiisfele hajlók, ktizepök haránt liehorpasztott ; az alajk nyelvalakú ; töve barna

;

elkerekitett vége világosodí'). A tapogat/jk szennyes-sárgásbarnálv, végizök viú'ösesbarna, bven szrös, vala-

mivel rovidclili mint a, tcrd es szár együttvéve. A lábak baniafeketek, czombreszöklieii laposan szélesek, ers
szára,kkal s kissé hirtelenül vékonyodó végekkel ; a harmadik és negyedik lábpár szárán, alul, két két tüske

s ugyané lábpárok másodvegíze köröskörül több tüskével; az els és második lábpár mindkét végíze gj'enge

talpkefevel.

A végtest elíil Ívesen elvágott_ kuidiilieii hosszt(ij;isdad, megfekven szrös; a ket alsó fonÓ2)ár hen-

geres s meglehetsen tiivol egymástól állva, a vegtest vege alatt kiáll.

A hátsó szemsor kissé behajló, szemei igen lelapituttak, tejes színek, a két középs szabálytalan

alakú s valamivel közelebb áll egymáshoz mint az oldafszcmekhez s az ut(í))bia.knál nagyobb; az alsó sor

is egyenes, kozéjjszeinei kisebbek az olda-lszemekncl, tulib mint szemátmcrnyi távolságra egymástííl állva,

a nagyobb tejes szín oldalszeraeket megközelítik, e sora bdiiilok szeletí'il Ixiven egy alsó oldalszemátmér-

nyire esik; a két sor egyenl hosszúságú, s a közepszemei knzottí koz kétszer nagyobi i annál, a mely az alsó

sor középsi között létezik,
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A zár e.uv l)ani;iss;lrL;;i iiuijilnt'in pajzsalaku trrcsi', iiielylicu egy li(ir,L;nuvl'i irma csaloi'nas liinyniiias

lit'i>ezi a valasztt-kot
(
Jj) ; a linrgonyforiiia. rcsz a. IcLízTircs folc all.

Mértekek: ¥ Turzs '"'2'"/», eliliul

it'inn'll !! »

I lábpár 7'S «

TV .1 '.) ,>

-<* El("itteiii isniori'tlcn.

^\h nyári alakut (.)rsov:íról isinoreiii. Imi. iigy látszik', ritka. R fajt lír. Korli L. az idézett iiiíilieii

eredetileg is ( )rsiiv;ii'iil líeiailt pililáiiyokra. alapitii s edilig csak mau:\ar fnldri'il ismeretes.

SPEC. 5. FAT. PPvOSTHESB[.\ I,()X(41I>KS. (L. K.) 1I( iSSZl'LÁP.r GY. LANunEiNioE t.

(liiLjíUs— jics = bosszú, láli.)

Si/ii. IMKi, Mi:liui<ijiJii>rii hnhiipix \,. Koch «Dii- Ar. Fani. der T)r;iss.» \i. Ii7.

rf Füstösfekete; az elsi") lálipáir czomlijrin, belül, egy terjedelmes, vnnisesbarnás. áttetsz folt : a lábak

vörösesbarnásan feketék, a negyedik p:ir fellimrien liosszu.

•Tellegei: A liáitsi) szemsor ki izepszeniei ugyané sor olda-lszenieinél nem n:)gyobbak. .V Fcjmell rovi-

debl.) mint a negyedik bibpár szTír- és terdíze együttvéve.

A lejniell csucsosan sziv.-ilakii. oldali'ol lekintve egyenes li;itvonallal. a. liiitresen tiil ,a nyelecske felé

ívesen lecsa|)ott : ,gyer es felálbi szi'irokkel. A mclhcrt korde<l, elszi'irtan pontozott, gyéren sziírös es fenybi.

A rágok az els/'i hdipár czondijáuál gyengébbek, ugyané par els<"i vi^gizeuél rövidebbek, t<)vükkel ;i Imnilok

eltt terdszerflen kiállók; gyéren liosszii szrökkel ellátotta.k. .\z állkapcsok sötétvörösbarnák, kissé világo-

sodó végekkel, melyekkel egymásfele bájolnak; harántbenyomasnak ; a,z a.lajk nyelvalaku. a ragoknál vala-

mivel söti'tcbb. A lábak \ iirosbarn;isan feketék, aránylag bosszúk s a ez nílKikban eröisek ; a czombok alul

fegyvertelenek, felül kft ki't sertetüskevel : a- ket elsc'i lábpár szára egészen fegyvertelen, másodvégize alul es

töve egy egy tüskepárral; a liarmadik es uegyeilik pár szára ahil barom báironi ]KÍr tüskével, másodvégize

több tüskével: az els és második lábpár mind a, ket vegize ukhIos talpkefevel.

A vegtest keskeny, eli'il ívesen elvágott, különben bossztojás 'ad ; a vege alatt az alsó, lieligerded

fonc'ipiir ki;ill s ennek vegén felieres szrözet látliato.

A liatsó szemsor egyenes, szemei egyenlek s egyenlíi, csidú-ly távolságra egymástól ; az alsó sor

egyenes, középszemei közös dudoron állva, kisi'bliek a. tejes szinü oldalszeineknel s közelebb ezekhez, mint

egj'máslioz ; mind a \ioi sor oldalszeme majdiii'iii oly ta\olsagra egymasti'il. mint a iiatsii sor középsi az

alsó sor középsitl: az alsó sor távolsága a, liomlMk szelétl több, mint c'4.\ ik oldalszemenek az átmérje-

A tapogaió vöríisbarna, rövid es bunkós: czoiubresze közepe tajan felltunílen szélesedett; térd és

szarize rövid, az utóbbi igen vastagodott, küloldala vegi'ii egy bosszú, a pikkelyhez alkalmazkodó, ujjszerü

iiyujtványiiyal ; a pikkely tompa-kaiialalaku, magasan douihoni, lniveu szclrös ; nemzíiszerve egyszeren

kidagadó a vegén es liefele nemi beborpasztással, mely vorosbaruás ; a gyjt feliileteii egy terjedelmes,

szabálytalan alakú sárgásfeheres lóit latliatí'i.

M.rtekek, .^'
: Törzs 7-5 '";„, ebb.I

fejmell •' »

I lábpáir 8--J II

IV ,) li- »

? Eli'ittem ismeretlen.

Mint szi alakot csak egy példányát találtam a, laidapesti (iellerthegyen, egy lazán fell'ekv('i k alatt.
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SPEC. Ü. FAJ. 1>JÍ0STHESIMA PEDESTRIS. (C. K.) LÁBAS GY. gestiefelte t.

(pedester = gyalogos ; a lálit'ejek szt'iiibeötl, világos színéröU.

Sifti. l^;!!l. Melaiiopliora peilestiis C. Kinn «Die .\racluii(leu» VI, p. ivi..

Vitle : L. Küt'H «Pie Ar Faiii. der Drassiileu» p. 178.

? El(")teste haniásfekete; végteste fekete, k biliak czcmilijai zi)ldesli:irn;ík, a töblü íz iigy luiut a

tapogatók is kén- vagy vörösessárgák. A fonók és a végbél fedele szintén sárgásak.

Jellegek ; A liátsó szemsor középszemei közelebb egymáslioz mint az alsó sor középsi szintén egy-

máshoz ; a hátsó sor középsi nem nagyobbak ugyané sor oklalszemeinel. A negyedik lábpár els végizével

hosszabb az els párnál. A fejmell oly hosszú, mint a negyedik lábpár szára és térde együttvéve.

A fejmell szivalakú, kissé szélesed, a mellrészen jól kiveheti"), csillagszeren elosztott gödröcskék-

kel ; oldalról tekintve hátvonala majdnem egyenes, a hátrésen tul a nyelecskere lecsapott. A mellvért majd-

nem pajzsalakú, zöldesbarna, kurta szrözettél. A rágok az els lábpár czombjánál vékonyabliak s alig oly

hosszúk, mint ngyane láb els végíze; zöldessárgák kefeszerü, stír, fekete szrözettél. Az állkapcsok szeny-

nyesen baruássárgák, haránt benyomással, küls széleik közepén tetemesen kiszökk ; az alajk hasonló szín,

nyelvalaku. A tapogató czouibja, ba.mássárga, a többi íze sárga, fekete szriizettel ; végíze oly hossza, laiiit

szár- és térdíze együttvéve. A hibak, meglehets hosszúság mellett kissé vaskosak, a czombok különösen lapo-

san-vastagok , felületökön ket-ket tövissel ; a két els lábpár többi íze fegyvertelen, a két hátsó lábpár

lizára és másodvégíze tö))b kurta tövissel: felületük azonban fegyvertelen. A két els lábpár els végize

alig feltn talpkefével.

A végtest ell kissé kimetszett, keskenyclib mint közepe táján; vége kissé csúcsosodó: feliiletén a

uég5' nagy iugödör feltnik. A fonók hengerdedek, szeunyesen-zöldessárgák, mintegy füstösek.

A hátsó szemsor egyenes, szemei tejszíuek, egyenl nagyságúak, a középsk szabálytalanok, igen

laposak s közelebb egymáslioz mint az oldalszemekhez, a melyektl szemátmernyire állanak : az alsó sor

középsi kicsinyek s közös emelkedésen állva., távolabli ;illanak egymá.stiil, mint a- sukkal nagyobi), tejszm

oldalszemektöl ; a két sor oldalszemei bven egy oldalszemátmérnyire egymástól.

A zár egy vörösesbarna, majdnem tojásdad térése, egy elkerekített szögletü háromszöghöz (Zl ) hason-

lító betéttel, mely az egyik sarkával a légzöres felé áll.

^lertekek, ? : Törzs 7-7 »;,„ ebbl

fejmell ''>-?> »

1 lábpiir l'o I)

IV .1 '.) I)

d* Ehlttem ismeretlen.

E feltim/i fajnak egy ivarérett és egy ifjal)l) nstényét Orsovánál ((iraczka Volgy) találtam egy patak

görgetegeben, hol mint nyári alak tartózkodott. A faj eredetileg is ürsováról került magyar példányokra

alapíttatott (lásd Dr. L. Koch az idézett helyen) ; ismerem továbl)á Erdélyb/U a. tordai hasadékból.

SPEC. 7. FA.J. PßOSTHESBIA C'ALCEüLATA. n. sp. t'ZU'uS GV. beschuhte t.

(eiilccolus := C7.il'ü ; a vil.'V;os lálivégekil.)

(Vll clili tálija, Ilin, (I HZemcsoiicirt, h ehllál), c r^ tapogatója, </ iiiérték).

cf Tisztafekete; elteste alig észrevehetleg l)arnás lehellet ; lábai füstös-barnák, a két els pár

végize vörösessárga, a két hátsóé kevésbbé elüt, barnásvörös. A szivalakú fejmell kevéssel rövidebb mint a

negyedik lábpár térde és szára együttvéve. A két hátsó lábpár csípje barnássárga, a többi páré barna.
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A lábak czomhrészökbon, térdben és szárban láthatólag erösödöttek, a végízek k:irrsuk. A két els lálipár

szárán semmi tüske, másodvegizén, alól, hossza-közepe táján egy apró tüskepár: a lianiKidik es negyedik

j)ár szárán, alul töbl) tüske, úgy a végízeken is ; az utóbbiak oldalt is tiiskések.

A széniek igen lapos;ili es alig cip;ili/,:iliik ; az alsó scu' középsi egy kis emelkedésen állva kerekek,

a többi szem szabálytalan alaka : mind a két sor közel egyenes, a szemtávolságok közel egyenlk ; az alsó

sor középsi alig valamivel távola.bbra, egymástól mint a hátsó soréi szintén egymástól.

A tapogató alkotása igen jellemz ; ezombja vastagodott s fels felén egy elkerekitett sarkot alkot ; a.

térdiz vastagságánál legalább másfélszer hosszabb : a szár alig rövidt-bb s Inisszu szrözette!, külsi oldal:in;ik

a végén egy vaskos, hegyes, kissé a pikkely fele hajlott könün all : a pikkely melyen, tompan-kauálalaku,

szrös: nemzszerve — külsi oldaláról tekintve — kosszarvsziTiicii ki es aki kaiiyargc), ers. széles

uyiijtváuyt mutat.

;\Iértekek, ;-" : Törzs 'rl "',;„ elibl

fejliiell l-'í II

I labpar <i'7 n

11 II
-")'7

11

III .1
.")

IV II 7-S „

? Elttem ismeretlen.

Egyetlen, tökéletes fejlcsü példányát iveldvel pzellt a iSiida, melletti Gellérthegy Duna felli olda-

lán egy k alatt találtam. l)r. Thorell és l>r. Koi-h szerint is igen feltünii faj, mely eddig ismeretlen volt-

SPEC. 8. FA.J. rr.()STHESi:\IA SF.ÜoTINA |L. K.) F..F.(ELI (íY. nacht t.

(serctiuus =r késu esteli; a szín kniiiursú^'áról.)

Síj». IS<i<i. Melaiicjihoru sprutiini L. KneH « llnissiilrii« p. 1S5.

Viilf : Thokkll iilii-iiiLiiks» ji. I!IS.

? Sotétfekete. Lábain ;i ezombok es vegizek V(irösesba.rn.lii áttetszk.

Jellegei : A hátsó sor közepszemei nem nagyobbtik ugyané sor középsinél, és nem távolabb egy-

mástól, mint az alsó középsk szintén egymástól. A niTisodik l;ibp;ír szárán, alul, semmi tüske. A negyedik

lábpár els végízével hosszabb az elsnél. A fejmell oly hosszú, mint a uegyedik^lábpár szára és térde együtt-

véve. A r;igók hosszú serteszrökkel.

A fejmell csúcsosan szivalakú, oldalról tekintve egj'enes hátvonallal, a hátrésen túl hirtelenül és

meredeken lecsapott. A mellvért tojásdad, fényes, vörösliarna, gyéren szrös. A rágok az els lábpár czomb-

jánál vékonyabbak s ugyané liibpár els végizéuel valamivel rövidebbek ; sötétvörösbarnák, hosszít, serte-

szerü, gyér szrözettél. Az illlka.pcsok es az alajk sötét vorösba,rn;ik, az ebibbiek egymásfele hajltik, haránt

benyomással; az utólibi széles, ell elkerekitett. A tapogató vörösbarna, ezombja a tolibi Ízhez képest hatá-

rozottan szélesed, végize oly hosszú, mint a térd- és száriz együttvéve. A ket els lábp;ir ezoiub es szár

részélieu láthatólag vastagodó; valamennyi páron a ezombok felülete két-két hosszú sértet üskevei ; a har-

madik és negyedik páron, a sz;irakou — alul — lairom-harom p;ir tiiske ; a másodvegiz tubb tüskével.

A végtest keskenj', ell ívesen elvágott, oldalai majdnem prirhuzamosak ; hatul tompán csúcsos,

módosan kiálló, hengeres alsó-fonópárral.

A hátsó szemsor igen módosan kihajli'i, kiizepszemei valamivel trivolabbra egymástól mintáz oldal-

szemektöl ; az alsó sor egyenes, középszemei az oldalszemekuel kisebbek, közös emelkedésen állva, távo-

labbra egymástól mint az oldalszemektl : a hátsó és alsó kiizepszemek oly derek-negj-szöget képeznek,

mely szélességénél nem magasabb.
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A zár egy szélességénél magasabb terese, mely a nyelecske felé öblösen kivágutt, betétje fényes,

(,; alakú.

Mértekek, ? : Törzs ('.-2 '>%„ eblK'il

fejmell ÍÍMI »

I laliiüír G-i' i>

IV » 8 »

d" Elttem ismeretlen.

Petebnrka, 7 ™/„ átmér mellett, sárgás. Ismerem mint nyári alakot Orsováról, az AlliDH-liegy

tövérl, liol kövek alatt tartózkodik.

SPEC. 9. FAJ. PROSTHESIMA FEMELLA. (L. K.) CZüMBOS GY. geschenkelte t.

(fémen rr^ fels czumb ; az els Inlipár ers c/,ombjairól.)

S'_//)i. ISßli. Melauíipliiira feinella L. Koch «Die Ar- Farn der Drass.» )>. 176.

? Fekete. Vég^este ba.rnás szrökkel elegyítve fekete. Lábai sötétvörösbarnák, aket els pár ezomb-

része, különösen szára láthatólag vastagodott.

Jellegei : A negyedik lábpár másodvégízével hosszabb az elsnél. A végtest nem fénylik. A rágok

hosszú sertékkel ellátottak. A hátsó szemsor szemei egyenlk; a középsk nem távolabbra egymástól

mint az alsó középs/ik szintén egymástól. A fejmell oly hosszú mint a negyedik hdiprír szára és térde

együttvéve.

A fejmell fekete, esúcsosan szívalalcu, durv:ln szi'irös; oldalról tekintve egyenes hátvonallal, a hát-

résen túl lankásan lecsapott. A mellvért sötetvörösbarna, kissé fényl, gyéren szrös. A rágok sötétvörös-

liarnák, az els lábp;ir czombjánál sokkal vékonyai iliak, ugyan e lábpár els végízénél rövidebbek, hossza,

sertékkel ellátottak; (ddalrc')l tekintve inkn.bb kidagaih'ik mint tcrdszeríírn kiállók. Az állkapcsok vörös-

barnák, végeiken igen csekély mérteklien világosodok, haránt beliorpasztással s egymásfelé hajli'ik ; az alajk

hasonló szíuü, elöl elkerekített. A tapogató vörösltarna ; czombja vastagodott, végíze sokkal nJvidebl) mint

a szár és térdiz együttvéve. A lábak sötétvörösbarnák, az els pár czombja vörösesen áttetsz ; a két els

pár czombja igen ersen vastagodott, a szár láthatólag vastagodott; valamennyi pár czonibfrlidetenek a

tövén egy-egy hosszú sertetüske ; a harmadik lábpár szára, alul, a vegén, egy pár— kétoldalt három-hároni

tüskével ; a negyedik ])ár — alul, a. vegén, egy pár — kétoldalt ket-ket tüskével. A két els pár végízén

talpkefe.

A végtest keskeny, elöl ívesen elvágott, majilnem párhuzamos oldalakkal ; hátul tompán csúcsos,

módosan kiálló hengeres alsó fon()párral.

A hátsó szemsor egyenes, szemei egyenlek, a középsií valamivel távolal)bra egymástól mint az

oldalszemektl ; az alsó sor középszemei kicsinyek, távolabbra egym:ist(')l mint az oldalszemektl ; a két sor

négy középszeme oly négyszögbe elhelyezett, mely szélességénél valamivel hosszabb.

A zár egy sötetvörösbarna, szélességénél magasabb térése, egy alakú 1 letéttel.

Mértékek, í : Törzs V, '"/„, ebbl

fejmril ±1 1)

l lalipár (')•:! »

IV I. 7-'.l 1)

f? Elttem ismeretlen.

Egyetlen példányát, mint nyiiri alakot, Orsovan az AUion-liegy tövén k alatt találtam.
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SPEC. Kl. FA.r. Pi;oSTHKSi:\[A CONSI'lcr A. (L. K.) FEI.TI'NO (i. aukf.^llende t.

({•iiutipifiiii = szemlii'tiiiii), fi'ltümi ; itt iiz cliitü s/.iui'zetröl.)

Si/ii. 1MÍI1. Melaiii'|ilinni i'unspicua f.. Ki" h «IMt Av. Farn, der Drass.« ji. H9.

? Baniafekete. A veytest közepe tajan, (ildtilt, egy-egy — a liorszeszljeii — feltuuii világos folttal

;

hiliai tarkák.

•Teliegei: A fejiiiell liosszalili mint a uegyeilik kihprír térde es szára együttvéve. Az elsí") Iái íjiár szára,

alul, tolili tilskevel.

A fejinell sötet-geszteiiyeliarnar, nyujtott-szivalaku, csúcsos; oldalról tekintve liatvouala igen lapo-

san íves, a liátresen tul mereileken lecsapott. A mellvert kordéd, világos vörosliarna, gyéren szi'irös. A rágok,

barná.svörosek, az els láli[)ár czomlij.in.il sokkal vekonyaliliak, sertekkcl; oldalról tekintve, tovuk kidiigadó,

kissé eb'ire irányzottak. Az ;illkapcsok liarnasvorösek, világos vegekkel, haránt henyumásuak; az alajk uyelv-

abiku. A tapogató czombize sötétebb a többinél; a végíz oly hosszú mint a térd es száriz együttvéve. A lábak,

különösen a két els pár, czonibreszökben igen ersek s a czombok sötetvcirösbarnák ; a térdíz valamennyi

páron sárgásvörös, a szápz a^ I, II es I\'-dik piiron sötetvrirös])arua, világosodó véggel ; a tíilibi iz miml

sárgásvörös. Az elsi lábpár szárán, álul ket par, a másodvegize töven es szinten alul egy pár tüske, — a

második lábpáron hasonlóképen ; a harmadik es negyedik lábpár szárán, alul, három-három pár tüske ; a

másodvégízek tüskések; valamennyi czomb felületén két-két tüske; a két els lálipár végizén tetemes

talpkefe. A vegtest hossztoj;isdad ; a. vi'gen a felsi es alsó fonopar kilátszik, mely majdnem egyenl hosszü-

ságu ; a fels pár valamivel vekonyabli.

A hátsó szemsor igen csekély mertekben kihajló, kozépszemei igen ellapuli'ik, ügy hogy körületuk

alakja alig kiveheti, de valamivel távolabb állanak egymástcíl mint az oldalszemektl ; az alsó sor közép-

szemei, közös emelkedésen :ill\ a, tiivohibbra esnek egymástól mintáz oldalszemektöl s ezeknél nem kisebbek;

a ket sor középsi oly négyszögben állanak, mel}- hátsó szélességénél nem magasalib.

A zár egy sötétbarna terese, melynek Ix'tetje vörösessárga, szivalaku, közepén egy hasonló szinü kis

(ludorodással.

Mertekek, '+'
: Tirzs S-i >%„ ebbl

fejmell o'J »

T labpar 7 »

IV I) S-S II

lí Elttem ismeretlen.

E feltni és szép fajt csak ket példány után ismerem. Mint nyári alakot Tviszegen (Yasmegye)

találtam egy pinczefal tövében; a fejmell dfelier sávja» azonban, melj'et Dr. Kocb L. emlit (a o'-uél) e példá-

nyon nem volt meg. A második példány a magy. nemz. Múzeumban van; cstuika, lábai a leírotténál sokkal

sötétebbek, azonossága a tibbi jegyek alapján kétségtelen; gyüjte Frivaldszky János Mehádia vagy Orsova

körnveken.

SPEC. II. FAJ. PROSTHESIMA BIMAC'ULATA. (C. K.). KKTPETTYKS GY. zweiphnkt t.

(l)is ^ maciila = két, iietty ; a véfíti'st l<i''t fi'hér poutjárúl.)

Si/ii. 18;í!), Mclaniiphiirii liiiiuifiiliitii ('. K. »liic .VracliiiidfU» VI, ]i. M.

? Fekete ; fejmelle közepén fehéres szrök ; a vegtest felületének elején szinten fehér szr<ik

lillauak, ki.izepe tiijan ket oldalt egy-egy hi'ifeher, nagyobb folt. A ket h;its(t lábpar csípje kénsárga; vala-

mennyi liiliczomlijaesa ket els p;tr csípje fekete; a többi iz kénsárga. Kicsiny, nyúlánk, igen keskeny alak,

melyet m;ír a mondott jellegek is felismerhetive tesznek.
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Fejmelle hosszúkás, hosszaW) mint a negyedik liíbpár szára és térde együttvéve, szívalakií í oldalról

tekintve, egyenes hátvonallal, a hátrésen túl lecsapott; a szemek között néhány hosszú serte áll. A mellvert

kissé viszrijára-tojásdad, domborodó, fekete, fényes; gyér szrözettél. A rágok sötétvörösharnák, az els láb-

piir rzonibjan.d vékonyabbak, ol<L-ilr('il tekintve kissé kidiigadcdi, gyéren álli'i hossza seriekkel ellátottak. Az

állkapcsok feketebarnák, sárgás szélekkel. A tapogató czombresze fekete, a többi iz kénsárga; szrözete fekete.

A Llbak czombrészöklien feketék, vastagodottak ; a czombok felületén, az els két pár, két hosszabb és egy

rövidebb sertetüskével, a többi ket-két tüskével; az els két pár Iái) szára, alul, a végén, egy egy tüskével ; a

liátsi) ket pár tobli tüskével; az els ket lábpár nieglehetiis talpkefevel. A végtest hengerded, kiálló két fonó-

párral, melyek majdnem egyenl hosszúságúak; a. fels pár vékonyabb. A has fehéres szrökkel elegyítve

fekete.

A háts(i szemsor egyenes, szemei egyenlk, a középsk kétszerte oly távolságra egymástol, mint

az oldalszemektil ; az alsó sor egyenes, két középs szeme közös emelkedésen állva az oldalszemeknél

kisebb, t;i,volíilib egymÚNstól mint a^z oldaLszemektl, de közelebli egymáshoz mint a hátsó sor közéjiszemei

szinten egymáshoz.

A zár egy közel négyszögletes fekete terese, a mint látszik, ket egymás mellett, a legzrés közeieben

fekv ^'^ szer mélyedéssel.

Mértekek ? : Törzs .j-7 ";(„ ebbl

fejmell »

I lábpár ".'i-S I)

IV ."rí «

c? Ismeretlen.

E nevezetes fajnak egyetlen nstényét, mint tavaszi alakot Paiicsován, a szlk sövényei mellett

tenyész csalánokon fogtam. Koch C. az idézett helyen megemlíti, bog/ a példány, a melyre ö a, fajt alapitá

Görögországból származott; íia I)r. Koch L., a typasokat nem találta atyja gyjteményében s a I)rassidák

családjáról irt, többször idézett monográfiájában e fajt mint eltte ismeretlent sorolja el. Annyi bizonyos,

hogy a Pr. conspicna fajszomszedja. (fejmi-ll hosszabb mint a negyedik lálipár szára i'S térde együttvéve) és

hogy hazánk faunájának délkeleti jelleget kitüntetni képes.

SPEC. 12. FA.T. PROSTHESIMA PETP.ENRIS (C. K.). KOVI GY. stein t.

(pi-tra = szikla ; a taitn/kiMlásiól.)

Si/ii. 18o9. Mrlnjiiíphorn jirfriiixi.i C. Kiicii «l)if Aiaclmideu» VI, ji. 81).

Viile : L. KocH »Die Aiachn. Faui. iler Drass.» p. 167.

i Barnafekete. Ijáliai vörösbarnásan feketék, az els lálipiír czomlija foltszeren és tetemesen

áttetsz.

Jellegek: A hátsó szemsor középsi közelebli egymáshoz mint az alsci középsik szintén egymáshoz
;

ugyancsak a hátsi') középsk nem nagyobbak a hátsó szélsöku'-l. A fejmcll oly hosszú mint a IV lálipár

szára es térde együttvéve. A tapogató sötétszin. A második és harmulik lábpár egyenl hosszúságú ; a ne-

gyedik lábpár másodvegízével hosszabb az elsnél. Az állkapcsokon hosszú serték.

Az alsó szemsor egyenes ; középsi közös dudoron és két átmérnyire a homlok szeleti, távolabb

egymástól nüiit a, nagyobb oldalszemektril ; a háts(i sor egyenes, középsi közelebb az oldalszemekhez mint

egymáshoz s kevéssel közelebb egymáshoz mint az alsó középsk szintén egymáshoz.

A zár egy terjedelmes, szélességénél majdnem kétszer hosszabb terese, mely a nyelecske felé sziv-

szeren es bemélyedve határolt ; e bemélyitett térben egymás felett ket megforditva-szivalakii terese (széles

felével a légzörés felé), mely érintkezik: a fels tercseben egy sekély kivájás, az alsóban, mely a legzrésig

terjed, ket liomora bordáoska, egy iker kivájást határol.
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JMfi-tckt'k : Í Torzs 7 '";„, cliliíil

l'cjiin'll Í'S i>

1 l;lliprir ii-7 »

II » (•)
,1

III .1 . c. ..

l\ s „

<f Elütteni ismerc^tlen.

Egyetlen példányát, mint késií nyfiri iilukot. Alsi'i-ILimorl"')! isniercin.

SPEC. in. FA.i. PROSTHESIMA ALLloNICA. n. sp. ALLIONI (iY. .\li.ion t.

(.\lliuii, hciiy Olsova mcllrtt
;
jclfs IfUi.'ly.)

(Vll-dik tálilii, ICil.d szemcsii]Hiit, h cj ta|w)giitc') ulilalról, c iiHvanauiiak m-mzUKZervi' iliili/il, </ iiiéitrU.)

r? Elöteste sotet-szpnnyesv('ii-i'isli:ima ; vc,L!teste sötét ulajliai-nii. L;Uiai vilá,L;os olajzcildek : az elsö

kft piir tiTtle és szára füst(is liarna. A kiliak karcsnk és rendkiNul Ik isszuk , jelesen a negyedik pár kirivó.

A szivalakú fejraell cily Ikisszú, mint a negyedik kilipár szfira riji/iiiiiii,íliitii. A mellvért szépen tojásd;id, olaj-

zöld. Az állkapcsok és az alajk olajzöldek.

A Liliak czomlirészöklien ersödöttek, küliinlien karesuk : az elsö pár szárán sennui tüske, másod-

vegizén, alul, krt p;ir tiiske : a niilsodik pár másodvegizcn liasonl('ikeppen : szánin. alul, két eri'is serte

a harmadik rs negyedik Inlipiir szTira,, alid, toMi tiiskevel, m.-isodvcgi/.e alul cs oldalt tiiski'S.

A vegtest keskeny, majilneui p.irhuzamos ; a ket alsi) fom'i hengeres, hosszura, fejlett, szemlietünö,

közel I ";'„, hosszúságú.

A hátsó szemsor kiizepsíÜ nagyok, tojTisladok, h:itul egyuuis fele díilök s itt közelehhre egyuiáshoz,

mint az alsó közepsi'ik szinten egymáshoz.

A tapogató hosszú, karcsú, eléggé hunkos : térde elegge nyújtott, szára ennél nem rövidehh : küls

oldalának a végén egy dudorral, mely hirtelenül egyfmom tüskehen végzöilik ; pikkelye kauálalaku, eléggé

szrös, küls oldalán kissé kiszélelt ; a csúcsa alatt egy, hegyével oldalt-kifele kanyargó, sarló alakú, finom,

hegyes nyujtványnyal ; e nyújtva ny harnavöröses.

Mertekek : c? Törzs 1-0 »;;„ ehl.r,l

fejmell -•'> »

I lahpar 7.8 »

II ,) C. »

111 » á ii

IV ,1
!!•.")

,.

Az igen feltiniií, az egész nemheii uralkodó lialátustcil vlin a-lak, Orsova, mellett az Aliion hegyen

fordult eh") csupán egy példányban, mely mfijus vegén ivarerett volt. Dr. Koch L. megjegyzése szerint is

felette feltüm") uj faj.

SPEC. 14.. FA.i. PROSTHESIMA TRAGICIA. n. sp. SZOMORÚ (lY. traüeunde t.

(tnigica=:gJ';iszos, szomuni ; a s/.iuröl.)

(VlI-diU tábla, h\'>, <í szeinosii|i<iit, h
"J

zárja. < mriték.)

? Elöteste sötét-voréisliarna; vegteste olajbarna, durva, megfekvö sz(">rözettel. A l.-ibak sotetvorös-

barnák; az els pár czombja — t<ive fele — foltszeren áttetsz; a második pare kevesbbe Tittetszö, homá-

lyos hosszvonással.

HEUSIAN OTTÚ MAtlVAIlOIiSZÁii rÓK-JAV NAJA . III. UTTu HEllSlAS : rSclARXS SPINNENI'ArNA, III. H
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A fejmell szívalaku: fejerésze csúcsosodó; a fejnicll oly hosszú, mint a negyedik lál)pár szára és

térde együttvév^. A mellvért kordod, vörösbarnás, szrös. Az állkapcsok lieuyomottak, nyiijtottak, széleiken

kissé világosodok; az alajk sötétéi il), nyelvalakú, az állkapcsok hosszának két harmadrészét bven éri.

A tapogató vaskos, czonilija kissé dagadt, szc'irözete sertetüskékkel elegyes; végize valamivel rövi-

debb mint a térd és szár együttvéve.

A láliak czoml)részökben vaskosak, végizeik a szárakhoz képest karcsúk ; a két els pár szárán és

másodvégízén semmi tüske ; a harmadik lálipár szárán, felül, egy tüske ; a negyedik lábpáréu, alul, két pár

hosszú tüske. A végtest hosszúkás, kissé lapitott.

A szemek aprók ; az alsó sor oldalszemei valamennyi között a legnagyobbak, tojásdadok, kifelé

dlk; az alsó- és hátsó középsk egymás között egyenl távolságra. állanak.

A zár egy terjedelmes, szélességénél hosszabb, a uyelocske felé kiszélelt, barna térése, melynek

közepén egy fényes, mozsártör alakú lemez fekszik ; e lemez hátsó vége alatt, a légzrés felé egy csatornás

benyomás látható, melytl jobbra-balra egy egy bordaszeríi dudorodiís kanyarodik felfelé.

Mértekek : ? Törzs ."v7 '"', ebbl

fejmell 2-r) »

I lálipár 5 i>

cf Elttem ismeretlen.

E faj egyetlen példányát mint jnniiisi alakot az Orsova melletti «Graczka» völgyi ll ismerem. Dr.

Koch L. is njnak mondja.

SPEC. 15. FA.J. PEOSTHESIMA ACCEPTA n. sí-. l^OílADOTT GY. angenommene t.

(aecepta = olfogadutt ; a megkiilönbnztetés merészségére czéloz.)

(Vll-ilik tábla, a tzemcsoport, h 'i zárja, r mérték)

? Elüteste olajbarna; lábai olajzöldek; valamennyi szár sötéted; a végtest fekete, olajbarna

lehelettel.

A fejmell szívalakú, oly hosszú, mint a negyedik lábpár térde és szára együttvéve. A mellvért szív-

alakú, sötétolajbarua, szrös. Az állkapcsok világos olajzöldek, benyomottak ; az alajk valamivel sötétebb,

nyelvalakú, az állkapcsok hosszának két harmadrészét éri. A tapogató világos-olajzöld, elálló-sertekkel

elegyes gyér szrözettél; végíze alig rövidebb mint térde és szára együttvéve.

A lábak, jelesen czombrészökben, ersek ; az elsödvégízek világos olajsárgák, karcsuk ; az els pár

szárán, alul semmi tüske, másodvégizén, alul, a t közelében, egy tüskepár ; a második lábpáron hasonló-

képen ; a két hátsó lábpár szárain és másodvégizein, alul és oldalt több tüske. A végtest aránylag kicsiny.

Az alsó szemsor módosan behajló, a két középsje kerek, oldalszemei szabálytalanok; a hátsó sor

két középsje lapos, nagy, opalizáló, szabálytalan alakú, igen megközelített.

A zár igen feltni alkotású : egy igen széles, a has elejét majdnem teljesen elborító, vörösessárgás

terese, mely egy finom, vörösbarna szegély által bekerittetik, s egy ba.rna borda által két körded teresére

osztatik ; e borda a légzrés felett ketté válva, egy harántfekv, kisebb, körded teresét szegélyez.

Mértékek : S Törzs 'rl '";„, ebbl

fejmell lí'S II

I lálipár (i-S I)

11 .1 (i II

III .1 i-d I.

IV II 8-8 II
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Az egj'etlen, igen csonka, de jellemz részeiben í'cltiin(") iiéldányt, Orsovii mellett az AUion hegyen

találtam. Júniusban ivarerett. Dr. Kocli Lajos a faj ujságrit elismerte. Megjegyezem, liogy e faj a Pr. Alli-

ouica fajhoz, melyneli csak himjet ismerem, nagyon közel áll ; a, különbség az els lábpár másodvegizeu

álló tüskékben fekszik.

SPEC. 16. FAJ. PEOSTHESIMA NIGIÍITA. (Fabr.). FEKETE GY. schwarze t.

(uigcr= fekete ; a színezetrl.)

Si/n. 177.J. Artinca lijrita F.abricius «Syst. Eut.» p. 432.

Viilp : TmiRELL «Eemai-ks» p. 109.

? Elöteste fekete; vegteste fekete-fémfeny, szürkessárga, rövid, egyszer szrökkel gyéren

bontva; a ket els lábiiár vége sárga, a hátsó lábpároké vörösesbarna, a többi ízület fekete.

Jellegei : A hátsó szemsor középsi oly nagyok mint az oldalszemek, valamivel közelebb egymás-

hoz, mint az alsó szemsor középsi szintén egymáshoz. A ragokon finom, hosszú sértek. A negyedik lábpár

egy els vegizzel hosszabb az els párnál. A fejmell oly hosszú, mint a. negyedik lábpár szára és térde

együttvéve. A lábakon semmi talpkefe.

Az alsó szemsor behajló, középszemei kerekek, oldalszemei kördedek és nagyobbak ; a középszemek

egy közös dudorou elhelyezve, alig szemátmernyire egymástól, az oldalszemeket a középsktl csak egy

keskeny köz választja el ; a hátsó szemsor egyenes, középszemei közelebb egymáshoz mint az oldalszemek-

hez, kördedek, egymásra dlök, oldalszemei kerekek, dudorokon ülve ki- és hátrafele tekintenek.

A zár egy szivalakú kis terese, a kimetszéssel a nyelecske fele fordítva — a ket karajnak megfele-

len ket barázda nyomul be A szeren a légzrés fell.

Mertekek, í : Torzs G "';„

fejmell l2 «

I lábpár 5'3 »

IV » 7 1)

-f Elttem ismeretlen. Dr. Koch L. ki C)rsov:iról említi
i
«Drassideni> \\. 171)— 1S:2) a tapogatót így

Írja le «a második íz görbült, végen vastagodott, felületen a fels fi'len egy hosszú, felálló tüske, a vegén ket

rövidebb tüske ; a harmadik es negyedik íz egyenl hosszúságú, iiz utóbbi küls oldalán egy fölfelé görbült

nyujtványnyali). A mellekelt rajz szerint e nyujtvány hegyes; a nemzszerv egy sarli'ialaku íinom embolust

mutat, melylyel szemközt s részben alatta futva, két nyúlánk, hegyes tartó fut.

Egyszer találta Frivaldszky János Pécs vidéken (Muz. gy.).

GEN. II). NKII. GNAPHOSA. (LATI!.).'

(j'V)'/-~T(i) = inare/.iiiJiíolui ; a támadás lievesKéiíéiül.)

Syn. 18Ut. Latreille «Nouv. Dict. J'Hist. Nat.» XXIX, p. IMt. lail part.l.

ViJe : TiiDRELL «On Euiop. Spiil.» p. 149.

(1867. Tliysa Kimpelex «Vorh. d. zool.-ljot. Ges.» 1867. ji 607.1

A hátsó szemsor határozottan kiliajln ; a ket sor oldalszemei mindig távolabl) egymástól mint a ket

sor közéíJsöi szinten egymástól. A csipköröm becsapórésének hátsó szele fogacsolt lemezzé kinyújtva

(kivéve a Gnaphosa nocturna fajt, melynél egj' vaskos foggá van alakítva). Az állkapcsok beliorpasztottak.

A has többnyire pikkelyekkel vagy ágas szrökkel fedett. Két bordás köröm, semmi sámjaköröm ; a talp-

kefe mindig megvan.

Sötét helyeken, mint pinczékben, krakásokban, moha alatt stb. eli'i, a világosságot kerül alakok.

' Azelütt a C. KotH által íelálütutt rytluuiissa, melyet Thohell k1. li. a Latreüle-ftle légibb eluevezúsio vezetett vissza.



III. TUIilTELAEIAE. 1 88 DI. CSÖSZOVÖK.

SPEC. 1. FA.J. GNAPHOSA LUCIFUGA. (Walck.). ÁLN(JK MAKÓL'(')K. falsche reissspinne.

(IiK'ifu^a^z: fénylíeiíiU") ; a tat tózkodáfiról.)

Sijn. 1803. Ai-iiiiiii liirifiiijii Walckionaer «Fanii. I'ai-.» II, p. 2i''2.

Vide : Thorell «Remarks» p. 1S7.

18G7. Tliysa pytliouissaeiormis Kempelen 1. c. p. (S07.
'

? A fejmell i^c-n sötét-vörösbarna, fényl. A végtest fekete, nem fényl. A lábak feketék, czombjaik,

kisebb-nagyobb mértekben vörösbarniik vagy barnásvörösek.

Jellegei : Az alsó szemsor szemei nem egyenl nagyságúak, az oldalszemek nagyobbak. A fejmell

széle karimás. A has pikkelyekkel és szrrel elegyesen fedett. A harmadik lábpár szára felületén semmi tüske.

A fejmell igen vaskos; széles, ell elkerekitett fejjel, a lionilok szelén egynehány sertével, a hiitrés

eltt és mögött meglehets szrözettél ; a hátrestöl a lábak felé több barázda vonul s egy sekély csatorna,

oldalt, a fej elválasztását is jelöli ; oldalról tekintve, a hátvonal igen laposan íves, a hátgödrön túl hirtelen

lecsapott, a fej elején kerekdeden lekonyuló. A mellvért paizsalakú, szóles, rtliarna, bozontosán szrös.

A rágok vaskosak, az elsíi lábpár ezombjánál vastagabbak s ugyané lábpár els végízénél valamivel

hosszabbak, tovüldiel a honilok elíitt cs terdszerüeu kiállva, függlegesek. Az állka2ics<ik sötét vörösbarnák,

résüntösen-harántbenyomásuak, igen szelesek s közepök táján, kifelé, sarokszerüen kiállók ; végeikkel az

alajk felett tetemesen összehajlók ; az alajk nyelvalakú, közejie táján kissé hasas. A tapogató vaskos

;

czombize barnásvörös, a többi íze feketés ; a végíz serteszerü szrözettél és elegyesen néhány

tüskével fegyverzett, oly hosszú, mint a térd és száríz együttvéve. A láliak vaskosak, végig durván-

szörösek, ers fegyverzettel ; a czombok felülete 2 vagy több tüskével ; a két els lábpár végíze ers talpke-

fével; az els lábpár szára, alul a vége felé, két tüskével, a másodvégíze közéjbe táján, egy tüskével, vagy egy

tüskejiárral ; a második pár hasonlóképen ; a harmadik pár szára, alul, három pár, oldalt három tüskével,

a negyedik jiár hasonlókéiien ; a harmadik pár szára., alul, három piir, oldalt három tüskével, másodvégíze

alul szintén három párral, oldalt és felül még néhány tüskével; a negyedik lábpár hasonlóképen.

A végtest ell lapos-ívesen elvágott s valamivel keskenyebb mint felehosszán túl ; hátul elkerekített,

kiálló fonókkal ; a hason két egyenközü hosszbarázda. Az alsó fonópár hengeralakú, hosszal)b és vastagabb,

a fels pár kissé csúcsosodó, vékonyabb. Az alsó szemsor igen csekely.mértékben bohajló, két közéj)sö szeme

fekete (nappali), oldalszemei gyantasárgák (esteli), a középsk l)veu szemátmérnyire és távolabb egymás-

tól mint az oldalszemektöl, az oldalszemek kissé kördedek s oly távolságra állanak a homlok szélétl, mely

nagyobb átmérjük kétszeresének bven megfelel ; a hátsó sor ersen kihajló, középszemei laposak, tojásda-

dok, opalizálok, oldalszemei gyantasárgák, kerekek, a sor az alsónál sokkal hosszabb, középszemei kevesebb

mint félátmérnyire egymástól és két átmérönyire az oldalszemektl ; az alsó és hátsó középsk közötti

tér megfelel annak, a mely a hátsó középsk és hátsó oldalszemek között létezik.

A zár az állat állapotjához képest kissé változó, de tércséje mindig tojásdad, néha kissé hasas ; e

térése közepében, a nyelecske fell, egy sárgásvörös, nyelvalal\ú nyújtvány látható, mely harántrovátkolt s

oldalt két sima, koll)ászalakú lemez által határoltatik.

Mértekek, ? : Törzs IS "'/„, e])lHÍl

ífjmell l'-l 1)

[ liibjjár Kii)
IV .) 17-.S ..

A lábak hosszaránya: 4, 1, -1, 3.

Kisebb pieldányok gyakoriak.

f^ Kevéssel (néha sokkal) kisebb, karcsulil) végtesttel. Színezete a níístenyevel azonos. A tapogató

módosan fejlett, nem éppen feltüníien vastagodott ivarszervvel; térd és szárize egyenl hosszúságú; az utóblii

' Lásl liátiáMi.
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felülete végeu és kissé kifelé-ol<lalt e.uy vaskos, a pikkely tövelirz allíalniazkocló hajlású körömfornm tövissel

fe,i;yverzett ; a pikkely kaiiálalaku, kefeszATÜen tömött és durva szi'irokkel borított; nemzöszerve kevéssé

kida.iíadó, vörösliarna. közepeu nyilt és hártyás, sárgásfehér; belsí) oldalán egy kardforma hegyes nyujt-

váuy iiidul, mely a pikkely ürelie belrfekvc, a, pikkely csúcsa aki er.

Mertekek, cf : Torzs ].")-S '"/,„ ebbl

fejmell 7 »

I kil)pár l!^ II

IV I) KI »

Néha igen kicsi; törzse csak 9 ™^„.

Mint nyári alak nem ritka s leginkábli a körakfisokat kedveli, hol a legals(')lib kövek alá barlangot

ás es beleszövi nagy csövet, mely hófehér. Merész támadó, mely az ers bogarakat is könnyen legyzi, a

melyeknek maradv;invai azután igen biivcn hevernek a tartózkodási hely közelében. Marása könnyen áthatol

az emberi brön ; hatása tompa, sajgó kijdalijm s pl. a megmart ujjnak megmerevedésébl áll; az utóbbi

tünet 24—3G órán át is eltart.

Ismerem, erdélyi részekbiíl: Kolozsv:irról, ^lezci-Záhrc'il, raraj<lriil, l'.abinbányfiról, Tölgyesrl és

Szebenbl (Sill ^'ictor gyiijtemenyeben) ; magyar részekluil : ]\lrliadiari'il, Orsováról, S.-A.-Ujhelyríil, Gyön-

gyösrl, Pécs vidékérl (^luz. gy. kidonöseu nagy pekkinyok
;
gyjtöttek Frivaldszky es Pável).

SPEC. -2. FAJ. GNAPHOSA LUGUBEIS. (C. K.). GYÁSZOS M. trauernde r.

(lugiiljiis = gj-ászos ; aBzimül.)

Si/ii. lSo9. Pijthoiiissa laguhris C. Koch «Die .\rachn.» VI, p. 60.

Vide : Ij. Koch «Die Ar. Farn, der Drass.» p. 8.

TuoRELL «Eemarks» p. 100. (in j G. muscorum).

? Az.el(itest vörösbaruás. A végtest füstbarna. Lábai vörösesbe luizo fustbarnak.

•Jellegek : Az alsó szemsor oldalszemei a középsknél kevéssel nagyobbak (inkább csak tojásdad

alakjuk kcivetkezteben nagyobbak). A fejmell sziléin finom párkány. A has pikkelyekkel liuntott.

A fejmell fejeresze szélesedett ; az egész fejmell vaskos, laposan domború, legszéle egy fmom, éles,

kissé karimilsan felhajló párkánynyal, a hátrész közepén inkább behorpasztás mint hátrés látható. A mell-

vert majdnem kerek , liarna, eléggé szrös. A rágok, elülrl tekintve, tövüknél szélesebbek mint végöknél,

oldalról tekintve kortealakuak. tiivükkel csak módosan kidoml)orodi'ik. különben sötétvörösbarnák, és ers,

serteszerü szrözetüek. Az állkapcsok sötét-vörösbarnák, végokon világosodok, szélesek es az alajk körül

összehajtok, küls görbületük magasives ugj', hogy szélességk (eg3'üttvéve) kétszer akkora mint magas-

s:íguk ; az alajk nyelvalaku, sötétvörösliarna, az állkapcsok hosszának közel '^U részét éri el.

A tapogató vaskos, czomlija térde es szára, baruásvöröses ; végize füstösöd, sertésen szrös,

közben, alúl, 2—3 tüskevei, alig rövidéi ib mint a térd és szár együttvéve. A lábak ersek, elég hosszúk, az

els es második pár vegizein ers- talpkefe ; a hátsó párokon a talpkefe gyenge. Az els lábpár szárán, alúl,

a végen, egy kis tüske, másodvegizen, alul, egy pár tüske; a második pár másodvegize töven egy pár tüske;

czombja felületén két bosszú sertetüske. A harmadik lábpár szárán, felül, egy tüske, küls oldalán négy

tüske, — bels oldalán négy tüske, alul három par tüske, — terdize Itels oldalán egy tüske; másod-

végizcn, alúl és felül három-h.irom p:ír tüske. .\ vegtest kissé lapított, hosszúkás, eh'il kissé keskenyed
;

hátúi elkerekített.

Az alsó szemsor kissé liehajki, a hátsó módosan kihajló ; az alsó sor középsi valamivel távolablira

a homlok szeleti'il mint a hiitsó középsktl, szeiuátmérnyire egymástól s valamivel kozeleldire az oldal-

szemekhez ; a hátsó sor középsi igen laposak, esucsosan tojásdadok, csúcsos (hátsó) vegökkel nagyoia egy-
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másfc4é dlök, s alig saját, kiseljl) átméröjök távolságára egymástól, — e sor oklalszemei annyira a s(ir

közéjisöitöl, mint az alsó középsk a hátsó középsktl.

A zár egy terjedelmes vörösbarna terese, a légzörés felé álló eka-lakn, doniliorndó betéttel, mely a

nyelecske irányálian ket vaskos ágra oszlik, — e két ág pedig egy kerek, tetemes dudort kerít be.

Mertekek, ? : Törzs 11 '«i„ ebljöl

fejmell 5 »

I lábpár 11 »

II » 10-8 »

III ,. 10 »

IV » 1:5-7 «

y

d elttem ismeretlen.

E fajt egy példány után mint nyári alakot, a S.-A.-Ujhely melletti «Kopasz» begyrl ismerem, liol

k alatt tartózkiidott.

SPEC. 3. FAJ. GNAPHOSA SOEOK. n. sp. TESTVÉR \\. verwandte r.

(soror ^ uövér ; a G. higuljrislioz vnló rnkoiisi'i<íiól.)

(VII. tál>la 160, a szemcsojiort, h J zárja, c mérték.)

? Elöteste sötét vörös) larna: lábai az elötestnel valamivel világosabliak ; végteste l)arnás-szürkés,

poros, nagyítás alatt apró, kásásán elhintett, barnás pontok tnnek szembe. Nagy, ers alak.

A fejmell vaskos, szívalaku, fejlett fejrészszel, hosszalib mint a negyedik láhpár térde és szára

együttvéve. A mellvért szélesen körded, sotétvörösbarna, szrös. A rágok sötetvörösbarnák, vaskosak, az els

lábpár másodvégízénel hosszabbak. Az állkapcsok és az alajk sötetvörösbarnák, együttvéve majdnem körido-

mot alkotnak; az alajk az állkapcsok hosszának három negyedrészét eléri. A tapogató vörösbarna, csúcsa

sötétbarna és tömötten szrös ; a szár és végíz felületén, a szrözet között, á - 3 tüske rejlik ; a végiz olyan

hosszú, mint a térd es szár együttvéve. A lábak ersek, anínylag kurták; az els pár másodvégízén, alul, a

közepetáján egy tüskepár ; a szár fegyvertelen ; a naásodik Libpiir szárán, alul, a végén egy tüske (vagy pár ?),

másodvégízén egy tüskepár ; a két hátsó lábpár szarán és má-odvégizén, alul, több tüske. A végtest hossz-

körded, elég domború, sima
;
pikkelyei fürészesek.

Az alsó szemsor könnyeden behajló, a hátsó kihajló, az alsó sor középsi a szélsknél kisebbek s vala-

mivel távolabbra állanak egymástól mint a szélsktl; a hátsó sor kíizépsi szabálytalan alakíiak, egymás-

felé dlk, s közelebb állanak egymáshoz, mint az alsó középsk szintén egymáshoz ; a hátsó oldalszemek

távolabbra esnek az alsó oldalszemektl, mint a hátsó középsktl.

A zár sötét vörösbarna, fényl.

Mertekek: ? Törzs 14 '"'
im -ehhol

fejmell 5-3 »

I lábpár 11 1)

II » 10 »

III .) 9-8 >.

IV « 12-.-J 1)

cf Ismeretlen.

Az egyetlen példányt Pável János gyjté Budapest vidékén ; e példiiny a M. Nemzeti Múzeum gyüj

teményében van letéve. — Dr. Koch L. e fajt elismere s rokonságát is megersíté.
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SPEC. i. FAJ. (iNA?H(_)SA FUM()S.\'' (C. K.). FUSTOS M. KAt:cni«F. ii.

(fiiiuosa= füstiis ; a szíurl.)

Si/n. I!S43. Píjílionissti fiíinofia G. Koch «Die Aiacliuiileu» X. p. IIS.

Vidc- : Thorkll «lieiuaiks» p. 102.

? Elöteste vörösesliarna. olajliaruás szrözettél; n vi'Ljtest ulajliarna,. Lábai vilaj^osabli olajbarnák,

oklalaikon ve,ü;ig kormosodók.

Jellegek: A középszemek hritralV^é kissé szélesedi") négyszögben; az alsó sor oldalszemei a közép-

sknél naLiViibbak. .\ frjnifU pnrkányszeríí. keskeny szegelylyel (niargine tenni Thorcll, llimdlíante L. K.).

Az els lálip;irok szárain, alul, egy-egy tüske.

A fejníell szivalakú, fejerészc keskenyed(") ; oldalról tekintve bátvonala egyenes, vízszintes, hátul a

uyeleeskére lehajló. A mellvért körded, vörösbarnás, kevés szrözettél. A rágok barnásvörösek, vaskosak, az

els lábpár elsdvégizenel alig liosszal)bak, kevés serteszrökkel ; oldalrdl tekintve k(irtvealakuak, tövükkel

ersen kidomliorodók. Az állkai)esok világos barnásvörösek, végeik felé kissé világosodok, haránt beborpasz-

tottak ; az alajk majdnem körded egj' állkapocs félnél nem keskenyebb s az állkapocs hosszának két harma-

dát bven eléri, az állkapcsok által ( ) szeren körülfogott.

A tapogató olajbarnás, végíze alig valamit füstösöd/i, mc'idosau szrös, kevéssel rövidebi) mint a térd

és szár együttvéve. A lábak elég hosszúk és ersek, végeik karcsúk; az els és második pár szárán, alul, a,

vége ])els(") oldalán egy-egy vékony tüske; a másodvégiz hossza közepének bels oldalán szintén egy tüske ;

a harmadik kibpár térde bels oldalán egy tüske, szárán, felül, egy tüske, mindenik oldalán ket-két tüske,

alul haroni par tüske. A végtest kissé lapított, ell kissé keskenyed, luitul elkerekitett : mgödrei jijl

kivehetk. Az alsó szemsor könnyedí'ai bdiajh'), közepsíii körülbelül három átmeruyire a homlok szelétl, és

egy átmérnyire egymástól, az oldalszemektöl pedig alig felátmérönyire : az oldalszemek tojásdadok, a

középsknél nagyobbak ; a liátsí) sor ercisen kihajh') ; a hátsó szemek meglehetsen egyenl nagyságúak, a

középsk laposak, közelebb egymáshoz mint az oldalszemekhez. A hátsó és alsó középsk által alkotott

négyszeg hátúi tágult ugyan, de a hátsó középs/ik közötti k<)z kisebl) az alsók közötti köznél, ellenben a hátsó

középsk nagyobbak az alsó középsknél.

A zár egy ( ) szer keret által kétfell kerített vörösbarna terese, melyben a uyelecske fell egy bar-

nássárga, nyelvalakú, kicsiny betét (nem hosszlemez) látható ; a keretnek a légzörés felé álló végei dndorokká

alakultak, fenvh'ik.
-,r i i i - r,, - ,,.,
Mertekek: í lorzs / ";„,, ebbl

fejmell 3 »

I lalipar 11 »

II » •
. . . Ö'Ö 1)

III » 5-2 »

IV » í; »

^ Elttem ismeretlen.

Ez érdekes fajt, melynek azonossága aC. Koch-féle iifumosa» alakkal meg kétséges, melyet azonban

példányom szerint úgy I)r. Thorell mint L. Koch is fenntartással (ifumosÚDuak mondtak, mint kora nyári

alak a S.-A.-Ujhely melletti «KopaszD hegy kövei alatt fordul el. Lábfegyverzete azonos a G. lapponum

L. Koch fajéval, melytil azonban már a szemállás által is különbözik.

SPEC. 5. F.W. GNAPHOSA DOLOSA. n. sp. CSALÉKONY M. tri oeiusche e.

(tlolosa= csalfa, csalékony ; ugy az óletmóilia mint az alakiokouságra is czéloz.)

(VII-(,lik táliki, Ifi", a szouesoiioit, /) J Ziirja, c
,-f

taiiogatója oldalról, (/ u^'yauaunak Ufinzönzer%e alulról, e iiiórték.)

? Elteste sötétebb-, lábai világosabb szennyes-barnássárgák; végteste olajbarna; a fonók világo-

sabb barnás-sárgák. A fejmell a szemek táján sötéted.
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A fejmell laposan domború, szólesen szívalakú, oly hosszú mint a negyeúik lábpár térde és szára

együttvéve ; felületén fjyéren elszórt fekete szrökkel. A mellvért kördcd, vörösbarna, szrös. A rágok er-

sek, vörösbarnák, hosszú, ercís, elre álló, sötét sertékkel gazdagon rakottak. Az állkapcsok vcJrösbarnák,

benyomottak, harapófogó formán összehajlók, világos vörösbarnák, legvégökön kissé világosodok; az alajk

sötétebb, tojásdad, széles, az állkapcsok hosszának háromnegyedrészét bven eléri. A tapogató vaskos,

durva ; czombrésze felületén néhány felálló, görbült, fekete tüskével, egyébként sertés-szrös. A lábak elég

hosszúk és ersek, gyéren és elálló szrökkel ellátottak ; az els pár szárán semmi tüske, másodvégízén, alul,

a bels oldalon egy tüske; a második lábpár szárán, alul néha semmi tüske, néha két tüske egymás mögött

;

másodvégizén néha egy tüske, néha egy tüskepár; a két hátsó lábpár szárán és másodvégízén, alul és oldalt

is több hosszú tüske. A két els pár elsdvégízén egy ers talpkefe, mely a másodvégízre is átmegyen.

A végtest kissé lapított, szélesed, alúl-felül gyéren szrös.

Az alsó szemsor módosan behajló, a hátsó tetemesen kihajló ; az alsó sor közéiisii kisel)bek és tá-

volabbra állanak egymástól mint az oldalszemektl ; a hátsó sor középsi mandulaalakúak, csúcsos végk-

kel egymásra dtílk, sokkal közelebbre esnek egymáshoz mint az alsó középsk szintén egymáshoz; a hátsó

sor oldalszemei két átméríiuyire esnek e sor középsíiitl.

A zár aránylag kicsiny, bajosan leírható. (Lásd rajz.)

Mértékek, ? : Törzs lo '"%^ ebbill

fejmell '|-S "

I lábpár Ií2 »

II I. W-?, «

III .) í)-(j ,)

IV » • l.j'.j I)

^ Alig kisebb, egészben véve sötétebb ; fej melle vörösbarna. A tapogató módosan bunkós ; térde

alig hosszabb a szárnál, a szár küls oldalának végén egy ers, kurta, kissé görbült, sötét köröm ; a czomb

felületén két felálló sertetüske; a pikkely kanálalakíi, szrözete durva; nemzöszerve, alulr('>l tekin've, egy

sárgás gyjtt mutat, a mely, a pikkely csúcsa alatt, egy kis dudort visel, a bels oldalon egy vörösbarna

lemez fekszik, mely a pikkely csúcsa alatt egy könnyedén hajlott, hegyes nyujtványban végzdik.

Mertékek, cT : Törzs 10 »'/,„ ebbl

fejmell ij-2 i>

E faj, nagyságra nézve, igen változékony, törzshossza (.1— 10 ";'„( között ingadozik; de a jellemz

jegyek, jelesen az ivarszervek, mindig azonosok maradnak.

E fajt mintjuniusi alakot Orsova körül leginkább lehullott levelek alatt es kövek között gyjtöttem.

Dr. Koch Lajos elismerte s kiemeli a G. lucifugával való közeli rokonságát is.

SPEC. G. v.u. GNAPHOSA LEPOEINA. (L. K.). CSINOS MAROPÓK. hí^üschh r.

(loporina =^ uyulyzer ; a s/áiuiíl.)

iSí/jí. I'lii/liiiiifisn lipofina L. Koch «Die Dnissideu» yi. 27.

Viile : Thorell «Reiuarks» p. 193.

? Elteste sárgabarna, hálószer fekete rajzzal, a fej beigtatása helyén két elrefelé szétágazó

fekete folttal és fekete szegélyvonallal ; végteste szürkésbarna pikkelyszörökkel borítva, ezek között elálló

fekete sertékkel; lábai sárgabarnák, a fejmellnél világosabbak, gyéren szrösek, az els két pár végízein

talpkefével.

Jellegei: A végtest pikkelyszriikkel borítva; a,z alsó szemsor oldalszemei nagyobbak; a negyedik

lábpár másodvégízével hosszabb az elsnél, a második és harniadik l:ibi)ár egyenl hosszúságú ; a két el-

lábpár szárán, alul, egy tüske.
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A fejmell hosszabli mint a negyedik lálijiár térd és szárize együttvéve. A mellvért tojásdad, hátul

csúcsos, szrökkel és hosszalih seriekkel bontva, sötét sárgabarna. A rágok feketebarnák, oly hosszuk mint

az els lábpár vegize, oly vastagok mint e láb czonibja, tövükkel terdszeren kiállók, sok ers sertevei borí-

tottak. Az állkapcsok sötet-vorösbarn;ik, elöl sárgásfehéren szegélyezve, az tdajkra liajbik. kivul elkerekitve,

közepén melyen lieborpasztva : az alajk ', :j-dal rövidebb, ebil igen keskeny, elkereküctt. A vegtest elöl

elmetszett, hátul elkerekitett, felehosszában legszelesebli .

Az alsó szemsor behajl(i. a középszemek kerekek s szematmeröuyire egymástól, az oldalszemek

tojásdadok s a közepsökti'll csak egy keskeny koz által elválasztva. A hátsó szemsor kihajléi. középszemei

tojásdadok, közelelib egymáshoz mint az als(')k szinten egymáshoz, ezektl oly távolságra mint az oldal-

szemektl.

A zár egy szabályos, tojásdad terese, hegyesebb vegevei a légzrésuek állva-, közepén egy mély

bevágású, szivalaku mélyedés, e bevágásnak megfelel, cserépzsindely módra egymásra lioritott, ket nyelv-

alakú lemezzel.

Mertekek, ? ; Fej mell 1 mim
I laljpar 7'-") »

IV I) K) »

H" Ismeretlen.

E pókot Dr. Seidlitz fedezte fol Erdélyben (alkalmasint N. -Szélien vidéken), Dr. Koch i. h. leirta.

Példányokat nem láttam.

SPEC. 7. FA.i. GNAPHOSA ÜICULOK. (HahnI. KKTHZINU M. znykifakkige k.

(liicolur n^ kétsziuü ; a lábak cliitö szinórul.)

üyn. ISol. ürassus biculur II.uiN «Die Arachii.i I, p. 123.

Vide : Thhüf.u, «lieiiiiuks» p. 191.

? Elöteste barnásvörös. \ egteste olajbarna. Lábai élénken sárgasvoroses czombokkal es vorosliaru'i

vegekkel.

Jellegei: Az alsó szemsor oldalszemei ;i közéi")söknél nagyobbak : a fejmell széle karimás. A has

pikkelyekkel lédett. Az els és második lábpar mind ket végizén a talpkefe megvan, u.uyane jiárok szárán,

alul, csak egy egy tüske ('?). A második lábpár másodizevel hosszalib az elsnél.

A fejmell barnásvörös, a hátrés táján kissé sötéted ; fejeresze tomi)án elkerekitett ; az egész gyé-

ren szrös, fényl; a hátrés eltt egy sekély behorpasztás látható s a restcil a lábak fele minden oldalon ket

ket sekély barázda látható ; a. szélek karimája keskeny, durva. A mellvért majdnem kerek, liarnás vörös,

bven szrös, fényl. A rágok vörösbarnák, rövidek és vaskosak, az els lábpár czombjánál nem vékonyabl)ak

s valamivel rövidebbek, mint ugyané lábpár els végíze, tövükkel kis mértekben kiállók és bven szhisek.

Az állkapcsok sárgásvörösek, haránt benyomásúak és félholdszerüeu egymás fele hajb'ik ; az alajk vörös-

barna, szeles, hasas, ell elvágott. A tapogató sárgásvörös, végíze kissé barnuló, liven szrös es valamivel

hosszabb mint a térd es szár egyiittvéve. A lábak kétszmüek ; a czombok és részben a térdek is élénken

sárgásvörösek, a többi íz — különösen a ket els páré — vörösbarna : a két els lábpár szárán, alul 1 vagy

- tüske,* ugyané párok masudvegizein egy-egy tüskepar s a talpkefe az elskrl ezekre is átniegyen; a ket

hátsó lábpár szárain, alul ;í

—

?> pár tüske, a másodvegizen töbli tiiske ; az I, II es IV pár czombján, felííl

három három — a Ill-dik párén toliii tüske.

A végtest olajbarna, hosszkörded; a fonok aiola kevéssé kiállók, rövidek, Mlagosabb-olajbarnások.

* Pélilányomon a két elsü pár Imlhiliain a s/.áiak aljáu 2— 2, a jüblj lábaküu e^'V-efiv tüske ; Dr. Kiicli L. «Die Ai. Faui. der

Drassiden» és Thorell tanár csak egy-egyet mi^iiilanak.

HEBMAN OTTí^: M.AüVARhRsííA'.t rOK-FAfNATA- III. oTTO HERMAS : T.NGAR.SS SlTNNEN-FArxA. II . C")
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Az iilsó szemsíir ali;; liclia.jln, kuzepsöi kiseliliek, feketék (nappaliak) az oldalszemek nagyobbak

tojásdadok, opalizál(')k (éjjeliek), a szemek egyenl távolságra egymástól, mely kisebli egy középszem átmé-

rjénél; a sor bven egy oldalszem átmernyire a limnlok szélétl ; a hátsó sor módosan kihajló, szemei opa-

lizálok (éjjeliek), középsi szabálytalan köridomuak s nem állanak távolabbra egymástól mint az alsó közép-

sk szintén egymástól; az oldalszemek a középsktl Ijven kétszer oly távolra esnek mint az utóbbiak

egymástól.

A zár szövevényes ; terjedelmes sárgás tercseje köröskörül esatornás, IV-nylií s keretet képezi egy

uyelvalakú középs csatornának, melynek szélei liaruások : belseje barántrovátkos ; vége a legzörést meg-

közelíti.

Mertekek : ? Torzs 7-9 "'j„ el)bl

fejmell ?yd »

I lábpár 7-5 »

l\ » 9-.5 »

A lábak hosszaránya : 4, 1 , 2, 4.

d" Elttem ismeretlen.

Egyetlen példányát nyár derekán Alsó-Hámorban (Borsod) találtam egy kö alatt, hol lencse

alakú, 7 '"'/„, átmérj petel.iurkát rze ; a peteViurok fehér s oly finom szövet, hogy a peték láthatok.

SPEC. 8. FA.J. GNAPHOSA SUSPECTA. n. sp. GYANÚS M. verdachtige r.

(suspecta= gyaunlja fogott ; alakrokoiiBágra czéloz.)

(Vll-dik tábla, IfiS, a szemállás, h ^ zárja, c mérték.)

? A fejmell vörösesbarna, szürkés szrözettél ; a lábak sárgásbarnák, vöröses lehelettel ; a vegtest

olajbarna, poros kinézés. A fejmell szívalakú, kissé szélesedett fejrészszel s valamivel hosszabb mint a

negyedik lábpár szára és térde együttvéve. A mellvert körded, szrös, sárgásbarna. A rágok arányosak,

tövükkel térdszeren kiállók, vörösbarnák, kevés serteszerü, elálló szrözettél. Az állkapcsok sárgásbarnák,

A tapogató vaskos, csúcsa sötéted, szára és végize kissé vastagodott; vegize valamivel rövidebb mint térde

es szára együttvéve. A lábak ersek : az els pár másodvégízén, alul, a közepe felett, egy hosszú tüskepár, e

pár szára fegyvertelen ; a második pár szárán, alul a legvégén egy— másodvégizén, alul, szintén egy tüske-

pár ; a harmadik és negyedik páron a száron és végízen, alul és oldalt több hosszú tüske. A vegtest széle-

sen körded, kissé lenyomott.

Az alsó szemsor majdnem egyenes, középsi a szélsknél kisebbek, valamennyi szem kerek ; a hátsó

sor kihajlo, két középsje tojásdad, csúcsával egymásfelé dl s közelebb egymiishoz, mint az alsó középsk

szintén egymáshoz.

A zár egy szélességénél hosszabb terese, mely a- nyelecske felé módosan kivágott, e teresében egy

mélyen szívalakra kivágott nyílás fekszik, a kivágást képez beteten egy kis dudor látható.

Mértekek, ? : Torzs 7-5 '"/„, ebl)l

fejmell o-4 »

1 lábpár 7 II

II V>-7 „

III i> ti ,)

IV « 9-S II

cf Elttem ismeretlen.

E fajt Orsova mellett és S.-A.-Ujhelyeii kinek alatt gyjtöttem, hol június havában már selymes,

fehér peteburkát örzé. Eredetileg a C. Koch-féle Gnaph. fumosa fajjal a.zonosnak tartott;im. Dr. Koch Lajos

azonban az iinent említett faj iránt meg nem jött tisztába, s a mienket, a, melvet itt leirtani, újnak veli.
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SPEC. ^). FAJ. GNAPHOSA MOLESTA. n. sp. TA.TOS M. sciiwiekiue ü.

(mi)lfstii rz: terlies, l^t'lU-ini'tU'ii ; ji im'L'kiilMiiliiiztftt-s iiclif^zséííó i'il.)

(VII. tábh.. 1711, /Í s/i-iii;'illiis, /,
--f

Zi'iijii, <• niriti^k.)

-f Elöteste szeunves-vörösesliarna ; lahiii c/.umlin'szokbi'U voroses ijiiniasár^iik-viláiíosiik, ii többi

iz siitét vörösbarna: végteste olajzöld.

A fejuH'lI vaskos, szívalaku, kevos szrrel feilett ; szele meglelietöseu széles, feketés, karimás pár-

kányuval. A mellvert szélesen körded, világos-vörösbarna, gyéren szrös. A rágok sötetvorösbarnák, ersek,

nem hosszuk, tövükkel térdszerüen kiállók, sok ers, felálló sertével rakottak. Az állkapcsok világos-vörös-

l)aruák, végeik kissé világosodok, az alajkkal együtt körformát alakítanak ; az alajk nyelvalakú, tövén kes-

kenwlil) mint a közepén, az állkaíJfsoknál söteteljlj s ezek hosszának kft ba.rmadres/'.et bven tiüeri. A láhak

arányosak, elég ersek;, az els és második pár szárán, alul, a legvégének bels oldalán egy tüske; másod-

végizén, alul, a középtájon egy tüskepár. A harmadik es negyedik lábpár szárán cs másodvegízén. alul és

oldalt több hosszú tüske. A végtest módosan szrös, hosszúkás, kissé lenyomntt.

Az alsó szemsor bfliajlo, a luttsíi kihajln ; az alsó sor oldalszemei a közeps/iknél sokkal nagyobbak

s e középskhöz sokkal közelelibre, mint a középsk egymáshoz : a. hátsó sor középsi tojásdadok, egymás-

fele dlk, hosszabliik átmerjok nem nagj^obb ugyan e sor oldalszemeiuek az litmerjcnel ; a hátsó sor

oldalszemei bven miisfel átmerönyire a középsiktl, e középsk kozelebl) egymáshoz mint az alsó középsk

szinten egymáshoz.

A zár egy szivahiku, mélyen kivágott vájás, a kivágásnak megfelel rész nyelvalakú, lemezszer,

világos, — csúesán kissf liarnult, alatta, a kivájásban ket buzaszemalakú, hosszbenyomásu dudor látható.

Mertekek, ? : Törzs 9 "i, ebbl

fejmell 4 d

I lalipar S'ö «

II i> 7-5 II

III 1. 7

IV „ 11

cC Ismeretlen. (Néha kisebb, törzs: 7-5 ";'„,.)

E faj a G. suspecta H. 0. fajhoz igen közel áll s ettl leginkább nemzöszerve által különbözik.

Mint májusi alakot esupán esak ket példányát gyjtöttem Orsova körül, kövek alatt. Dr. Koch Lajos a faj

uj voltat megersite.

SPEC. 10. FA.). (íNAPHOSA OPACA. n. sp. KOMOR M. matte r.

(o]uiCii = áruvékolt, finij-telcn ; a sziuezetiul.)

(VII. tálila, 171, <i szi'iii.HllAs, li i-f tajiügatúja oldalról, c utíyaiiaiinak in'iuzí'iszoi vr aliibíil, il mi') tt'k.)

' Elteste sötét, szennyes-sárgásbarna; láluii olajzöldek; végteste olajbarna. Kis alak.

Fejmelle szívalakú, módosan szrös, finom, keskeny, szélein kissé ripacsos, karimaszer, varráuy-

nyal. A mellvért barmis-olajzcdd. kevés szíirrel. A rágok eléggé vaskosak, olajbarnások, karmuk kissé

vörösl, tövük térdszerüen kiálló, igen kevés sertevei ellátott. Az állkapcsok az alajkhoz képest igen széle-

sek, evvel együtt majdnem köridomúak, tetemesen haránt benyomottak, olajzöldesek, világosak. Az alajk

nyelvalaku, aránylag keskeny, az állkapcsok hosszának kétharmadrészét bven eléri. A lábak elég ersek,

hosszuk, vegizeik karcsuk, sz/irözetök feltnen durva: az els pár szárán, alul a vegén egy pár, a köze-

pén ismét egy pár tüske, — másodvégizén, alul, egy tüskepur; a második lábpáron hasonhikepen : a ket
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hátsó LibiJár szárán és másodvégízén. alul és oldalt több tüske, melyek különösen a negyedik pár másod

-

vegíze végén pereszleu forniár:i rendezettek. A végtest kicsiny, csúcsosan tojásdad.

A szemek közzül a hátsó sor középsói nem tojásdadok, de laiiosiik és megközelítettek s az alsó sor

középsüivel majdnem derék négyszögben állanak, mely szélességénél c-sak kevéssel magasabb. A hátsó sor

erc'iaen kiliajló, az alsó egyenes, oldalszemei nagyobliak.

A tapogató elég ers es bunkós; térde vastagságánál valamivel hosszalib, szára a térdnél rövidebli,

küls oldalának a végén egy vaskos, farkasfülforma nyujtványban végzd
;
pikkelye kanálalakú, eléggé

szrös ; nemzöszerve, alulról tekintve egy egyszer, terjedelmes, világos gyjtt mutat, mely bels szélén,

a pikkely szélén kissé túlterjed s a pikkely csúcsa alatt, külfell egy világossziníí, ujforma nyujtványt visel,

belfelöl egj' karcsú, vörösesba-rna serteszerü tüskét bocsát, mely a pikkely bels szeléhez alkalmazkodva,

annak csúcsát eléri.

:\íertekek. í" : Törzs > '"/,„ ebbl

fejmell á »

I lábpár Ó'ó 1)

II i>
•")

»

III .. l-i »

IV » ^'r-I .)

'f Elttem ismeretlen.

Egyetlen példányát e fajnak mint júniusi alakot S.-A.-Ujhelyen, a «Kopaszhegy» kövei alól szedtem

ki. A faj ujvoltát Dr. Thorell és Dr. Koch Lajos elismerték.

SPEC. 11. FAJ. GNAPHOSA FALLAX. n. sp. FUEA M. verschlagene i;.

{fallax=r csaló, fuifaugos; az életmódra czéloz.)

(Vili. tábla, 173, a szf-mállás, h J záija, r nióitólc.)

¥ Elteste szennyes-vörösesbe húzó olajbarnás, lábai világosabbak ; vegteste olajliarna, poros kiné-

zés szrözettél.

Fejmelle szívalakú, elég vaskos fejjel, kevés, porszürkés szrözettél. A mellvért szélesen körded,

barna, gyéren, kurtán szrös. A rágok vaskosak, barnavörösesek, csipkörmük vörösl, tövük térdszerüen

kiálló, szrözetük gyér, serteszerü, nem feltn. Az állkapcsok sárgásbarnák, egymásfele hajlók, szélesek

;

az alajk sötétebb, nyelvalaku, széles, az állka-pcsok hosszának ket harmadrészét eléri. A tapogató czombja

olajsárgás, vége kissé vöröslíi; vegíze eléggé szrös, oly hosszú, mint a térd és szár együttvéve. A lábak

meglehetsen vaskosak, durván szrösek ; az els pár szárán, alul, a legvégén egy gyenge tüske ; másodvég-

ízén, alul a közepén egy tüskepár. A második lábpár szárán, alul, a legvégén egy tüskepár : másodvégízén

alul, a közepe táján szintén egy tüskepár. A harmadik és negyedik pár szárán és másodvégizén, alul és

oldalt több tüske. A végtest hosszúkás, kissé lapított.

Az alsó szemsor behajló, oldalszemei a középsknél sokkal nagyobbak : a hátsó szemsor ersen

kihajló, középsi tojásdadok, kicsinyek, egymásfele dlök, igen közel egymáshoz ; az alsó és hátsó középsk

k()Z()tti távolság sokkal kisebb annál, a mely a két sor oldalszemei között létezik.

A zár fels fele egy szívalakú kivájás. melynek kivágását voltaképen egy vörösl kis dudor képezi

;

alsó felét két, a vége felé siitétlö, elkerekitett lapos lemez fogja korul: e lemezek nem érnek össze.

Mertekek, i : Torzs Ó-C. "'„„ el)tiól

fejmeli "i"') »

1 láhpár •"> u

II » 4-.J »



III. TUBITELARIAE. \ P)7 III- l-äöSZÜVÖK.

III lábpár i-l' '"/m

l\ ij (r.) 1)

<f Elttem ismeretlen.

E fajnak esupán ket peldunyat isim^reni ; az egyik Ürsov;in ki'riilt niajus vegeii, a másik

S.-A.-Uihelyeii (a «Kopaszon») juniuslian. ^liml a ket helyiseden kovek alatt találtam. Dr. Koch Tj. e fajt

iijnak ismerte el.

SPEC. 12. FAJ. GNAPHOSA EXORNATA. (C. K.l. DÍSZES M. s.hcxe k.

(exoruare = felilisziteni ; a biouszszinre és a foui'ik melletti fekete iliszre Víinatkozik.)

Si/ii. 1839. Pyflióiiissíi exoriuita C. Koch «Die Arachnid.» VI, p. 63.

Viile : Thorei.i. «liemarks» p. .ö()2.

? Porszürke; vörösbarnásan áttetsz eltesttel és lábakkal. ,\ f(in(')k felett — a végtest vegének két

oldalán — két-ket fekete pont.

Jellegei: Az els két lábpár másodvégizein ket-ket tüske. A ket szemsor majdnem egyenes, vala-

mennyi oldalszem nagyobb valamennyi középsméi : a, liáts(') szemsor oldalszemei nemtávulabb a kozeps/ik-

tl mint ezek egymástól.

Karcsú, kissé hosszúlábú alak. A fejmell szivalaku, kissé csucsosodi'i, porszürke pikkelyek- es sz-

rökkel borított, ezek alatt viirösbarna. A mellvert szivalaku vnisbarnás, bven, szürkésen szrös. .\ rágok

vaskosak, vörösharnások, l>r)ven sertések, az els lábpár els vegizénel rövidebbek, czombjánál nem vasta-

gabbak. Az állkapcsok sárgásvörösek, világosod(') szelekkel, alig behorpasztottak s módosan egymásra haj-

lók ; az alajk sötetebl), szeles, hasas, elöl elkerekitett. A tapogató sárgásvörös, ehilló feketés seriekkel elegye-

sen szrös, végíze oly hosszú mint a térd és szár együttvéve. A lábak vörösbarnások, karcsúk, eléggé szrö-

sek, a czombdk feliUeten ki't-ket sertetüske, a harmadik p;iren tiibb: az els ket szár másodvégízén, alul ket

két tüske ; az elsi bipár szárán, alul egj- tüske, a másodikon három-három hosszú sertetüske ; a két hátsó

lábpár szárai és másodveglzei köröskörül több tüskével. A végtest, eb'il. ívesen elvágott, különben hossztojás-

dad, módosan kiálló fonókkal ; porszürke, pikkelyekkel es szrökkel elegyesen borított. A fonók közvetlen

közelében ket oldalt négy lifirsony fekete, apró, hosszúkás foltocska all.

Valamennyi szem sötétes színtt. Az alsó sor igen könnyedén behajló, k<)zepsöi valamivel kisebbek,

szemátmérnyire egymástól, az oldalszemekhez meg közelebb állva : a hátsó szemsor könnyedén kihajlo,

oldalszemei valamivel nagyobliak, valamennyi szem egyenl távolságra egymástól, mely ,alig egy közép-

szemátmérmyi : a hátsó és alsó középsik közötti távolság liáromszorosánal is tcibb mint az. a mely a hátsó

középsket, a hátsó oldalszemektl ehálasztja.

A zár egy barnás-vörös, kerek terese, egy ásó alakú lietettel, melynek kerülete csatornás.

Mértekek, i : Törzs Ci-.j '";„, ebbl

fejmell i''S »

I hibpar S-.J n

IV II íl-'J .1

A lábak hosszaránya: 4, 1, 2, 3.

f-í" Kicsiny, karcsú, hosszulálni, kissé lehipitntt eltesttel. Színezete tal.-il a nistenyével. A tapogató

tetemesen bunkósodott; száríze a terdíznel rövidebb, vastagodott, fels szélébl egy vörösbarna, fényl,

széles és lapos nyujtváuyt bocsát, mely a pikkelyt domboruságához '"'alkalmazkodva, oldalt — kifelé

irányul, a vegén elkerekített, alsó oldalán egy felhajli) kis csúcsba kifutó; a nemzszerv jól kidagadó, sárgás

gyjtbl áll, melTOek kiils oldalán egy kígyózó, barniis csík láthatd, fels végen pedig egy sötét-vörös-

barna, rövid, kissé csavart es görbe, hegyes köröm latható.
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Mértekek, f" : Törzs 5 '"/,„ el)bül

fejmell á-2 »

T lálipár 9 ii

TV .. '1 .1

Fíiunánk jellegére uézve a leiíkiválóbl» alakcik közzé tartozik, a inennyilien 1. i. eddig csak a Saha-

rából, Görögországból és a legújabb idben Dél-Tirolból (Meráii) lett ismeretes.

Ismerem Orsováról és Báziásról ; mindkét helyen mint nyári alak leginkább verfényes helyeken,

lehullott levelek es növényszárak között tartózkodik, lieudkiviil gyors alak, mely liajosan fogható, mert

színe és uvorsasága egvir.-int idönvere szolgálnak a gyors eltiincsnek.

spRe. 1:1 FAJ. GNAPHOSA MONTANA. (L. K.). HEGYI MARóPÓK. beró r.

(iiioiitaua= liegvi ; a tartózkudásról.)

Si/ii. ISMIi. ri/thoiiixxd mniitana Ij Koch oDie Arachu. Fani. il. Drassiden»

Viile : Thokei.!. «Hemarks» p. 188, 190.

? Elöteste sötét vörösbarna, fekete szegélyvonallal; a szemek táján íéketeliarna, a fe'rész közéjéén

egy, a lieigtatás táján két fekete folt, végteste fekete alapon sárgállania pikkelyszörökkel fedett: a lábak sötét

vörösbarnák, a czombokon világosabb folttal.

•lellegei : .\z alsó szemsor szemei egyenlk ; a fejmell párkányos szélekkel; az elölábpárok szárain,

alul, egy tüskepár; w. harmadik liUipár szára tüskés. Hat fonó; az alsó pár a leghosszabli. A két elölábpár

végízein talpkefe.

Mértekek : V Kejmell (1 'n^,,

1 lahpar líÜ-f) «

IV » I
\-:, .)

cf Ismeretlen.

E pókot I)r. Koch L. i. h. a liajor havasokból s a frank .Jurából ismertette. Dr. Zimmermann
(Lind)urg) a magyar Tátrából kapta s Dr. Koch által meghatároztatta. Példányt nem láttam.

SPEC. 14. PA.i. GNAPHOSA N()C!TUIíNA. (Lm.). K.J.JELI M. nacht r.

(noftiinia = éjjeli, éjjeljáró; az életmódról.)

Síj)!. 175.S. Annira norttinia LiNNii (iSj'st. Nat.» Ed. X, ]). 621.

Vide : TudiiELL «Reiiiai'ks» p, 199 et Tú'tl

.

? Fekete. Elöteste arauysárgás, selymesen fényl, ágas pikkelyekkel borított. Végteste felületének

elején egy aranysárgás felhold. közepe tájfin es a test vége felé egy egy p;lr a.ranysárgás folt ' ; a has arany-

sárgás, feketével elegyes. Lábai vörösbarnák, néha világosalili csipíikkel es végekkel. Kis alak, melyet az

adott jellegek is már eléggé ismertetnek.

A fejniell csücsosan-szívalak, pikkelyfedezete között gyéren álló fekete szrökkel. A mellvért sziv-

alaku, voros-barna,, néha világosodó, szrös. A rágok ríividek, világos vörösbíirnák, az els lábpár czombjá-

1 LiNNií az Araiica iioctuiiiáiól azt uiuinlja: «al>duniiiie iii^Tii jiimetis (/iid/.h.s alljis liasi liimila alba» a mi elleutétbeii vau a
fennemlített „npr;;/" iionttal. Menof. (Preussisehe Síuimeii p. 314 és 317. Pl. 5C), táb. 181 és IH'2) kimutatja, \w«y a Guajdiosa uoctuma
Linse uem csak a kétjumt hauem etg-ebek által is küliimbcizik a iiéí;y pontos alaktól, mely szerinte azouus a Pythouissamaeulata G. Koch
(Die Aiachniilen VI, ji. (11 fig. 474, 475) alakjával. Megjegyezem tehát hogy az általam tárgyalt négy pontos alakot Thoreli. auktoritá-
sára támaszkodva nevezem Guaph. nocturna Linnk, annyival is inkább, mert példányom Thoüki.i, tanár revisiójában részesült s a Menük
miiidiálata akkor mái- ki volt ailva

; a vitás kérdés eldöntése nem tart(j/.ik reám.
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nál sokkal vekonyiibbak es ugyan e labpár elsö vegizenel rövidebbek. Az állkapcsok barnásvörösek elmosódva-

világosabb végekkel, a nyelvalakó, hasasan-széles alajk felett egészen összebajlók. A tapogat(Sk vörösbarnák,

czombjnk kissé világosodó, minden ízen gyéren álló. hosszú szrözettél ; a vegiz vékonyodó, csúcsos, vala-

mivel rövidebb mint a térd es a szár együttvéve. A láliak czomb es szárreszökben ersek, végig bosszú sz-

rökkel ellátottak, ers fegyverzetek; az els lábpár szára, alul. li;irom pár tüskevei, másodvegize uegy tüs-

kével ; a második pár hasonlóképen. A vegyest rendesen kissé lelapitott, majdnem párhuzamos oldalakkal

(terhes állapotban hengerded), a fennt jelzett rajzzal; a fonók hengerdedek, feketések, a fels pár nem
hosszabb az alsónál; de, domborodason állva, az alsó felett kiáll.

Miud a két szemsor majdnem egyenes s a hombik szelétl oly távolsiigra, mely a ket szemsor

magasságánál alig csekélyebi:» ; az alsó sor alig észrevehetleg behajló, közepszemei kisebbek, valamennyi

szeme egyenl távolságra, mely egy kiselib szem átmérnél csekelyelib : a laitsó sor majdnem egyenes, közep-

szemei valamivel távolabbra egymástól mint az oldalszemektl ; a ket sor középsi közötti távolság alig cse-

kélyebb annál a mely a két sor oldalszemei között létezik.

A zár egy vörösbarna, majdnem kerek terese, közepén egy kerek kivájással, mely oldalról két söté-

tebb ( ) szer lemez közzé foglaltatik.

Mértekek : ? Torzs 7 '";„, ebbl

Fejmell ú-'t »

1 lalipar •"> »

lY i> li-S i>

cf Kisebb karcsulil). Színezete a nstényével megegyezik. Tapogatója vaskos, elegge bunkós ; czomlj-

resze semmi nyujtványnyal vagy foggal, térd es szárize igen rövidek, az ut(')ljlji hosszú, elálló sertekkel : pik-

kelye kanálalaku, sötétbarna, sárgás szrözettél ; nemzszerve egy módosan kidagad('), elre nyitott gyjt,

oldalról tekintve a pikkely csúcsa alatt egy le es kissé hátrafelé irányozott rövid és gyenge, ujja.lakú nyujt-

vány látható.

Mertekek : cC Tcírzs ."> "'„„ elibol

fejmeli 1 -S »

(Példányom lábai csonkák.)

Kendkivul gyors es nehezen fogható nyári alak, mely különösen a. veríimyen hever fatönkök

kerge alatt szeret tartózkodni. Pikkelyzete igen könnyen leválik es sértetlen állapotban ritkán kapható.

Lencse alakú jjeteburka <> ";í„ átmeríi mellett liófeher.

Ismerem, erdélyi resz^kbil : KolozsváiTÓl es Nagy-Szebenbl (Sill V. gyüjteuienyeben) ; magyar

részekbl: Pancsovár(')l es Orsováról. Az utóbbi helyrl Dr. Koch L. is ismertette.

SPEC. 15. FAJ. GNAPHÜSA ÍSCHU8ZTEE1. n. sp. SCHUSZTEE M. schüsztek u.

(S( urszTER KÁROLY jeles gyjt tiszteletére.)

(VIII. tábla, 172, n szemállús, h rágó, c
J'

zárja, il rf tapogató oldalról, e ng.vanannak uemzöszerve alulról. /mérték.)

? Elöteste tiszta fekete, sárgásfehér, átlászfény borítékkal, mely ágaspikkelyekbl áll ; a vegtest

fekete, sárgással elegyes, elején egy felholdalaku folttal, a második ingodörpár táján ket petytyel, a fonók

felett ismét két petytyel, — a felhold es n pettyek sárgásfehérek, atlászfényüek. A lábak czombjai barnás-

feketék, a többi iz elénksárga. A rágok becsapó résének bels felen a. fogacsolt lemez helyett egy vas-

kos, tompa, dudorszerü fog.

A fejmell szivalaku, fejeresze tetemesen keskenyedve-csucsusodott. A mell vert csucsosau tojásdad.

szurokbarna, kevéssé szrös. A rágok barnák, simán-fényesek. oldalról tekintve körtealakúak, tövükkel

térdszerüen kiálléik, gyéren álló, gyenge szrözettél. Az állkapcsok szennyes barnássárgák, szélesek, egymás-

fele hajlók, l)enyomottak, kiüs szeleiken egy könyökszerü sarokkal ellátottak; az alajk nyelvalaku. elegge
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széles, az állkapcsok hosszának ket harmadrészét, alig éri el. A lábak karcsúk, hosszuk, czombreszökben

erösödöttek ; az els i)ár szára kissé füstös, alul liárom pár ho szú, gyenge tüskével, végíze sái-ga, a másod-

végizen, alul. a legvégén egy finom tiiskepár ; a második lábpárou liasonlóképen ; a két hátsó lábpár

szárán és másodvégizeu alul es oldalt néhány karcsú tüske. A vegtest hosszúkás, kissé lapított. Az alsó

szemsor igen módosan beliajló, oldalszemei nagyobi lak, a hátsó sor egyenes, középszemei hosszúkások,

hosszabb tengelyekkel harántfekvök ; a ket sor oldalszemei közötti távolság kevéssel nagyobb annál, a mely

az alsó és hátsó középsk között létezik.

A zár egy igen élesszélü, közel felkör alakú ki vájás, melybe a nyelecske felöl egy osztó lemez mélyen

benyomul ; az osztó lemez a csúcsa fele kitágult, elkerekített.

Mertékek, ? : Törzs Ó-S '«/,„ fljböl

fejmell - <>

I lábpár >-7 i>

II .. '|.-S ..

Ili « i-n ,)

IV » 7-4 »

cf Kisebb, sokkal karcsubli, ii vegtest foltjai igen terjedelmesek. Tapogatója sötét szinií, eléggé

vaskos ; térdíze vastagságánál kevéssel hosszabb, szárize a térdnél rövidebb ; hosszú, elálló szrökkel

;

pikkelye kanálalakú, szrös, küls oldaláról tekintve a pikkely csúcsa alól egy kis dudor áll ki, mely, alulról

tekintve, a sima, világos gyjt csavaros nyujtványa végének bizonyul.

Mértekek, -<"
: Törzs V.\ >% ebbl

fejmell "i "

I lábpár •")•.')
I)

II » 'l-S ))

III » i-C) 1)

IV 1 (r.") .1

Néhány példányát e szép póknak Orsován gyjtöttem. Júniusban ivarretett. Szárazon fekv klial-

mazokban tartózkodik ; e 2iókok roppant sebes futással menekülnek, úgy, hogy sértetlen példányok szerzése

igen bajos. Legközelebbi rokona a G. maculata (Lin.). Az itt leirt fajt Dr. Koch L. is újnak ismerte fel.

(íen. ?. NEM. THYSA. Ke.mpelen.

H'xrai = liaccliausuök ; a |iinczérf mint Iflhi'lvif ivéloz.)

Síjn. l-st;7. Kempelen «Verli. A. zool.-but. Ges. in Wien» \\. 6ü7.

Viile : Thorell «On Em-op. Sp.» p. 151. ;.

=Guapb(isa (LítrkillkI.

Az lS67-dik ev ota e hat szem nem, es illetleg Thysa pythouissaeformis Kemp. nev faj, sorra

járja a rendszerez araneologiai irodalmat, ugy azonban, hogy minden óvatosabb iro, a hatszemüség daczára

is, kisebb nagyobb mertekben kétséget táplált jogosultsága iránt. így tett Thorei.l i. h., így Bertkau s

mások is.

KEMPELEN-neki. h. megjelent, nem. t'pen szuJiatos leírását olvasva s a hozza mellékelt abrakát tanul-

mányozva,, mindenkinek felötlik a, (iCinaphosa-)) jelleg; de a végleges eldöntés mégis lehetetlenné van teve,

mert Kempelkn leírása nem e-mlékezik meg arról: vájjon a rágó becsapórésén fog, vagy fogacsolt lemez áll-e ?

a fejmell széle karimás-e? stl). Már pedig e jellegek ismerete igen lényeges volt volna a hatszemüség

értékenek megállapítására is.

Ezeltt három evvel fölkerestem Keíipelen urat a végett, hogy a kétségeket eloszlassam ; annyi-

val is inkább, -jiert az egyetlen példány, melyre a, nem es f;ij ala[nttatott, Egerl»(il származott s így reám
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iiezve iVikozott érdekkel liirt. Erfílnicny nein vult. inert ;i t\il;i jiloims lui^v ImtsIich tartatta az nuniciniiot »-

feltette a szorosiihl) megvizsgálás veletleiisegeitöl.

Nagy utazásom közlieii, melyet a pókfauna erdekelieii tettem, csiniaii e jmk miatt kerestem fol

Eger városát. Kipuhatoltam, hogy a. iii')lv a jelenleg u. n. Skopet/, hazliol keiiilt ; e háznak pinezejet s min-

den kepzelliet helyiségét a leghehatohh kutat.-lsnak vetettem ala, ; eredmény iieiu V(dt. Atkutattani néhány

más jjiuczet, krakásokat, kerteket; mind hiaha. S minthogy tiz ev (Ha seiikisem talált egy második pél-

dányt, másfell tapasztaláshói tudtam, hogy a szemesoportok eltorzulása a pókoknál elfordul : miudiukáhh

azt a meggyzdest kezdtem táplálni, hogy az egész Thysa valamelyik Gnaphosa fajnak az eltorzulása.

Kkmpelen iir ez evbeii elhalalo/.ván, a pókokat a heesi udvari ^Múzeumnak hagyoniiinyozta., e Mú-

zeum re, t. harátom Kokluei, Karoly ur pedig oly szeretetreméltó volt, liogy a leghehatíihli megvizsgálás

végett rendelkezésemre bocsátotta.

A vizsgálat a következ diagnosist szolgáltatta

:

.1 nhlúh herxiipóirsiriick liehö szi'lhi fijif szí'h'íí, fiiniiiiiDi Uiíjdcsnlt íriiiiK, iiirli/ Irljr.-n'ii iijiiezil; n

(1 iiiipliiiítd liicitiiílít (W'iih'h.) illet li'iiic:rrí'l. K jnjt/ y::iri iit n iinii : ( 1 ii(ijilii»iii.

A fejmcll széle szélesen kaniiiii-'<. Iiusszahh mint <i iieiji/eilik Itilíjmr siiini és lérile lyi/üttréee, fejrésze

léithatéilüij elváliisztotf. Ráf/ói oly liusszítk mint az elséí lálijidr ténle, uli/ eastdíjdh. mint e láhpár ezomhjd. tétvi'ik-

kel II liiimliik eléift kiiliuidihik. A neiif/eilik láhpár másailvéijize husszdhli e híh suiráiiiU. A leijulsólih Juníipi'ii- a

leillinsszahli és leiivustdiidhli. A Initséi sremsar iTÖsen liliajló, e sar nlddlszemei d Li'izépséíl.téil I.nrnllnlí'Jl uh/ t(tr<^l-

síii/rn mint dz alsó I:(')zéji-:éiktéil. A zár teljesen eijijeiik d l>r. Kneli L. iilt<tl :i ..Fdm. iler l)rdss." I. tdhlájéin

~> didtt liníjziilt rdltozdttdl. E jeiii/'k diajjiin a: álldt nem méis mint (in tpliosd liieiliiijd ( lí'íf'r/,'. ).

A sze)nel> eiiészhen rére keréslihé kifejlettek, IdpoSdk, meli/ ];éiriilménij iivujd is a szemesiipurt mniistriin-

ZHs roltiini ritU riíi.

A példány rósz conservábís következtében rósz iillapot))an vau s szTirözete, a lába.k fegyverzete telje-

sen elenyészett.

KAM. 4. csAi.Áh. DYSDEEOIDAE. FOJTOK, mohospinnex.

o'ifTOY. 0(<i r^ ut'bezen legyö/.lietn ; n táiiiiuláN lírvessé^'érol.

(;en. 1. NEM. SEGESTRIA. Latr.

(sefíestre = iluna takaró ; a szövetre vimatkuzik.)

Síjii. ISUi. Latüeille .Nouv. Diet. A' Hist. Nat.» XXIV, \<. 13í..

Viile : Thureu. »Oh euruii. Spiil.» ji. 154.

Hat szem; az alsó sor négy. a. hátsó két szembííl ;U1 : esak az alsó sor szemei sorakozottak. Az áll-

kapcsok hosszuk, egyenesek, majdnem párhuzamosak. Ket hordás es egy saiiija. kunnu : a. b(U-dask(irinok fesü-

alakúak, szélesek, kampójuk kinyulii. ers, mögötte a hosszú bordák siírüii sorakoznak. A sámjakör(im hir-

telen lehajló, mögötte egy rövidke borda (TI. köt. V tábla 1 19 //.). Karcsú alak. heiigerded vegtesttel.

SPEC. 1 FA.T. SF/iESTRTA SENOCULATA. (Li.v.). HAT«ZE\lf . l)Ar!n(yd'('>K. RKcnsAroiiiE i.odensp.

(st'iinculata^liatszt'iiiü ; a szemek s/.áliiálói.)

.Sí/«. 17ft8. Araiiea xriioeiiliil.i LiNNK «Syst. Nat. Kil.» X. [, p. (i2íí.

Vide : 'l'miKni.i. « lieiuaiks« \\. ITtí.

? Elteste vörösbarna, végteste szürkessárga ; felületen, egész hossz:Uian egy barna, szeles es mind

a két szélén csipkézett hosszsávval ; oldalai és hasfele barnán poutozottak.

Fejmelle, felülrl tekintve, majdnem párhuzamos, mellreszében csak miKlosan tágult. — oldalról

HERMÁN OTTÓ: MAUVARUSSZ^.i PÚK -FAl'sA.lA. III. "TTO HKKMAN: INilAUNS SMSNK.S-ÍAINA
. III. át".
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tekintve, a fejrész a legmagasabb s ettl a nyelecskéig a hátvonal lankásan, kissé ívesen igyekszik hátrafelé;

a fejrész valamivel sötétebb a mellrésznél ; az egész megfekvö finom szrökkel oly módon borított, hogy az

alapszín kilátszik. A mellvert kordéd, szélein a csípk fekvésének megfelel tetemes behorpasztásokkal, —
sárgásbarna. A rágok fényesek, sötét feketebarnák, hengerdedek, az els lábpár czombjánál vastagabbak,

kétszer oly hosszuk mint ugyané lábiiár elsödvégize, oldalról tekintve térdszerüen kiállók és kissé elre

irányzottak : végig gyéren álló hosszú sertékkel. Az állkajicsok hosszúk, keskenyek, közepök táján kissé

karcsuk. végok kifele elkerekitett, befele résüntösen elvágott ; az alajk hosszú, keskeny, párhuzamos, ell

ívesen elmetszett s az állkapcsok hossza két harmadrészének felel meg ; az állkapcsok és az alajk vörös-

barnák. A tapogató vörösessárga ; száríze alig hosszabb a térdíznél, s mind a kett együttvéve oly hosszú

mint a végíz. A lábak vörösessárgák, végeik valamivel sötétebbek s a szárakon és másodvégízeken ren-

detlen, sötétebb foltok is láthatók ; az els pár a többinél erösebb, szárán, alul, négy öt pár ers tüske s

oldalán is tüskék állanak ; a második lábpár hasonlóképen ; a harmadik és negyedik lábpár gyengébb és

gyérebb fegyverzettel. A végtest hosszúkás, hengerded, ell hátul elkerekitett, felületén a fennérintett rajzzal

;

hasfelén a barna foltok tömörülnek és a légzörés és fonók között egy jíárhuzamos foltszalagot alkotnak.

A légzörés ket oldalán álló mellékrés párok (I. köt., I. tábl., 15, l, m), hosszúkás forradásokhoz hasonlítva s

a hasbör alapszínevei bírva, kevéssé feltnk. A fonók rövidek, vörösessárgák.

Valamennyi szem módosan opalizáló (éjjeli); az alsó sor négy szembl áll, középsii közelebb lilla-

nak egymáshoz mint az oldalszemekhez, a sor behajló ; a hátsó sor ket szembl áll s e ket szem az alsó sor-

nak megfelel oldalszemével egy közös emelkedésen elhelyezett, ugy. hogy az alsó sor oldalszeme oldalt-elrt-

a hátsó oldalt-hátra tekint: az alsó sor szemei a homlok szélétl szemátmérnyire.

A zár nem chitines, hanem egyszer brös terese: alakja szerint négyszögletes, színe szerint barna.

Mértékek : í Törzs 10 '";„, ebbl

fejmell 3-2 »

I lábpár 9-5 »

l\ ,1 8-4

»

IT .. '.>i> ,)

A lábak hosszaránya tehát : 1 , á, 4, 3.

^ Elttem ismeretlen ; az ivaréretlenek színre nézve megegyeznek a nösténynyel.

Csak a hegységbl ismerem, hol a bükk tenyészvonalát is meghaladja, de a feuyövnek csak az alját

tartja : a törpefeny övébl nem ismerem. Leginkább az elálló kérget és néha a köveket választja tanyájául

hol sokszor igen szk helyiségben fehér, selymes Inirkot sz, a melyben tartózkodik, s a melyben petéit is

rzi. A mondottakhoz hasonló helyiségekben nem ritka. Ismerem, erdélyi részekbl : a Mezhavas (Hargita),

Nagy Hagymás (Csíki havasok) fenyövébl ; továbbá Nagy tízebenbl (Síü és Bergleiter gyjtemények)

;

magyar részekbl: Mehádiáról (Damoclet csúcsa), Alsó-Hámor (Borsod dHollós» fenyves) és Selmeczbá-

nyáról (Klingertarna khalmai).

GF.N. 2. NEM. DYSDERA. Latr.

(viJe ; Dystlei'oidao).

Siiii. IMlt. l,ATi;Kii.LK «Nouv. Dict. (V Hist. Nat.» XXIV. p. l:U iml imiti.

Vide : Thorei.i. «On euni]i. Sjii.l.» ji. 1.57.

Hat szem. ink;ilib íilkorbr mint sorokba állítva: az alsó két szem a tol )I)inel nagyobb es kisebb

nagyobli távolságra egymástól : a hátsó négy szem ersen behajló sorl)an. A rágok elre irányzottak, ers,

hosszú csipkörömmel fegyvérzettek. Csak két bordás köröm a lábvégeken; a sarlóalakú, keskeny, hosszú,

karcsú kampó mögött rövid bordák sorakoznak. (II. köt. V. t. 120, c). Karcsú, hengerded végtest, élénk-

szín alakok, melyek kövek es kérgek alatt tanyáznak. A nstények petéiket hólyagszertí burkokban

eh'ejtve rzik.
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SPEC. 1. FA.). DYSDERA CAMBRIDGEII. Thor. CAMBRIDGE FüJTíJPíJKJA. Cambridges wirgsp.

(O, r. Cumliriiltif liiri'S aii[i'il AratuviluKUs tiszteletére.)

Si/ii. IXTA, J}i/.silirii Cdinhriihjiii Thíprkll «Rciuarks» p. U\'>.

? Elöteste szeji sötetvörösharua. Vegteste sárgás testszinü. Láhiii elt'iiken téglavörösek. Rágói

szép vörösbarnák, karcsúk, elre irányzottak.

A fejmell fejeresze felemelt, eliil ívesen elvágott, elég szeles ; mellresze szélesedi") ; oldaln'il tekintve,

a hátvonal ívesen és egyszersmind lankásan bocsátkozik le a nj'elecskére. Felülete a fejmelluek pontozva

ránczolt ; ix hátsó szemek mögött egy sekel_y barázda kezddik, mely a mellrész közepe táján kissé bemelyed

s azon túl is tart. A mellvert világosabb vörösliarna, szelesen tojásdad, szelein a csípílk l)eigtatásának meg-

felel l)ehorpasztásokkal. A rágok resnntösen el(lreálli')k. a- fejmellnd rovidebliek, oly hosszuk, mint az els

lábpár másodvegize, akár felülrl, akiir iildah-rd tekintve karcsn-kupalakualv. vi'geikkel kissé szetiíllók, igen

gyér szirözettel es meglehetsen durva harántránczokkal : csípkornudí attetszí'ien vörös, könnyeden hajlott,

tühegj'es s a rágótnel alig rcividebl). Az állkapcsok élénken barnásvörösek, tövük kivastagodott s a tapogató

beigtatása szabadon látható, az állkapocs hosszának majdnem közepére esik; vegök keskeny és l)efele resün-

tösen elvágott: az alajk hasonb'i szniíi, hosszú, keskeny, a vegén elmetszett; töve szélesebb a végénél.

A tapogató elénk világos-téglavörös, ízei jól elválasztottak : szára nem hosszabb a térdnél, végíze felületén

tömött, rövid szrözettél s egészben valamivel rövidebb mint a térd és szár eg^"üttvéve. A lábak kissé hosz-

szúk, elég ersek, vegök felé alig vekonyod(')k. igen élénken téglavörösek, ízeik jól elkülönítettek : az elsd-

végízek igen rövidek s alig egy harmadát teszik a másodvégizeknek ; az els ket labpar módosan szrös,

fegyvertelen, a ket hátsó pár szárán, alul a végén, egy-egy tüske-pár, a másodvégízekeu néhány apró tüske.

A vógtest keskeny, hengerded, ell hátul elkerekitett, felül és ahil egyszín, meglehetsen megfekvöen szrös.

A stigmapárok (I. köt. I. tábla, lö, /, iii\ viiröskeretüek, szembetnk.

A szemcsoport egészben patki'iahiku, magasságánál szelesebb, elre fele nyitott; a ket hátsó közep-

szeni a legkisebV) s majdncín érintkezik, a. kcizep es oldalszemek között egy kis köz s ez oldalszemek az

alsó szemekkel ismét majdnem érintkeznek ; az alsó szemek a legnagyoliliak, távolságuk egymástól átmér-

jüknek megfelel s ily távolságra vannak a homlok szelétl is.

A zár brös, /—

\

szer vörösbarna behomályosítással.

Mertekek, ? : Törzs 7-t; ";„, ebbl

lejniell ^l'I^ »

I lábpar '•' u

II ,. S-8 »

A lábak hosszaránya: 1, i2, 4, 3.

A rágok hossza (a törzsbe nincsen beleértve) a té :i '";„,

a körömé ['.)»

-f Kisebb, karcsúbb, alakra, es szniezetre nézve a nöstenynyel azonos. Tapogatélja elénk téglavörös ;

szárize hosszabb a térdnél ; a véget nem pikkely, hanem vegiz képezi, a, melyhez a nemzszerv függelék-

viszonyban áll ; a függelék igen rövid, vékony nyelecske által függ össze e végizzel s annak alsó fele közepére

van alkalmazva : e függelék töve vastagabli s az egész kétszer hosszal)li a végíznél ; a függelék vörösessárga,

töve hengerded és eg^• sötétebb harántcsikkal díszített, e vastagabb rész felehosszát teszi az egész függelék-

nek s végzdése táján kissé púpos, a púji mellett egy sötétvörös-fekete rövid körmöcskével fegyverzett ; alsó

fele kissé elre irányul, csrszerüen nyújtott, a tnél vékonyabb lemez, melynek vége kissé felgyrt, s egy

hosszbordája vörösfekete.

Mertekek. -"
: Torzs 7-4 '"/„, ebbl

fejmell o'4 »

1 lábpar S*S i>

Rátío I
'ö »
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E csinos faj nem epén gyakori; nelia kéreg, néha kövek alatt találtam, mindig egy selymes burokba

rejtve es nyugodva..

Ismerem: Báziiisról (kövek alatt), Orsováröl, tu Alsó-Hámorln'il (Holli')S fenyvese, kéreg alatt); a

magyar nemz. múzeumiján egy-egy csonka példány Nagyváradról (Mocsáry) es Ungvár vidékérl (Vidra

Ferdinand).

SPEC. 2. F.\j. DYSDEEA NINII Can. et Pav. NINI F. ninis w.

(Nini olasz vizsgáló tiszteletére.)

St/ii. 1871. Díjsáo-a Nini Canestrini et Pavesi «Catal. Syst.»

? Elöteste vörösesen fekete. Yégteste szép sárgásszürke, elején néha lándzsafoltszertí világosodással.

Lábai rendszerint sötét téglavörösek (majdnem vérvörösek), ritkán világos téglavörösek.

A fejmell vaskos ; í'ejerésze szélesed, mellrésze hátul felkörben elkerekitett ; a fejrész oldalain igen

sekély behorpasztások ; az egész felület ritkásan és igen szabályosan pontozott ; oldalról tekintve a hátvonal

szép lapos Ívben emelkedik. A mellvert szélesen körded, ritkásan pontozott, alig domború. A rágok resüntö-

sen elre irányozottak, aránylag nem epén hosszúk, oly hosszuk mint az els lábpár másodvégize, nem igen

fénylk, vegök felé vékonyodók, bels élükön sok serteszrökkel, különben barnásvörösek: csipkm-muk

karcsú, hegyes, oly hosszú, mint a rágó töve. Az állkapcsok keskenyek, tövük szabadon kiálló, vastagodott,

úgy hogy a tapogató beiktatása szabadon látható,— barnásvörösek, vegükön világosodok, csúcsokkal a rágó

hosszának ket harmadrészét elérik. Az alajk, nyelvalakú, tövén nem szélesedett, a végén világosodó, nem

szélesebb az állkapocsfél végénél.

A tapogató sötét téglavörös, végíze szrös, térde láthatólag vastagodott, vegize alig valamivel rövi-

debb mint a térd és szár együttvéve.

Lábai elég hosszúk és karcsuk, fegyvertelenek. A vegtest liossztojásdad, kissé hengeres.

A szemek egy magasságánál szélesebb patkó alakba sorakozottak ; az alsó két szem másfél átmérö-

nyire a homlok szélétl s közel szeniátmérnyire egymástól, a többi szem e ketttl kezdve srn sorako-

zott. A szemek összesége egy dombocskán áll, mely a homlok fell láthatólag határolt.

A zár egy brös, vörössessárga sima ter, mely a légzrés felett két "^ ^ szer benyomást mutat.

Mértékek, ? : Törzs 10 '%, ebbl

fejmell 'í-i »

I lálipár 1 I
"5 I)

II » lU .)

III .) 11 .)

IV » 11-2 1,

-^ Kisebl); a harmadik es negyedik lábpár szárán, alul a végén egy tüske (vájjon állandó?). A tapo-

gató terdize kissé dagalt; különben a térd- szár- és végíz meglehetsen egyenl hosszúságúak; a vegiz

nincsen pikkelylyé átalakítva; a nemzszerv függelékszerüen alkalmazott, oly hosszú mint a térd és szár

együttvéve s egy hossztojásdad, sárga, vöröses-harántcsíkos, fényes gyüjt()böl áll, mely lefele fúrósze-

ren csavart s egy lapos karajt bocsát hátrafelé, a karajon ahil egy tompa nyujtvány látható, mely egy-

szer kiszógellik s a melylyel szemközt egy árszerüen hajlott, finom, hegyes tövis látható, mely a tompa

nyujtványnyal egyetemben egy rák-oll()ra emlékeztet.

Mértékek: .J* Törzs S «,„ t'bliol

fejmell ;)•;) «

1 labpár 10.8 »

II « 10 ..

III II 7-8 II

IV II Ki-;; ,)



in. TUBITELARIAE. 205 IH. CSÖSZÖVÖK.

E fajt, mely eredetileg Olaszországból íratott le. nstényei nt;hi mint tavaszi alakot Mehádiáról

(Hercules-fünlö melletti sziklaresek) ismerem. Dr. Kofli L. ur, ki alakjaimat felülvizsgálta, azt u-ja (in litt.).

hogy ugyanez az alak Déltirolban igen gyakori. Adeltiroii példányok fejmellen a, pontozás valamivel sürttlib.

A hun leírását egy deltiroii példányra alapitottaiu, melyet Dr. Kocli L. szívességének köszönök.

SPEC. .3. FA.j. DYSDERA WESTRINGIl. Cambk. WESTEING F. westrings w.

(Wi'Striu},' jelfs svéil AiaiicdluKUs tiszteletére.)

Síjn. 1ST2. Dysthi-ti IIVsí/víi;/)/ Cambridge «General list. nf tlie. Spid. of Palest, au.l Syriii. efe» Pron'il. i.f tlie Zool-Soc.

of Londi)Li.

í' Az elötest igen tüzes-barnásv()rös. A végtest világos szürkes-s:irL;a. Lábai rikitoan tculavornsek.

A fejmell hátul tökéletes felkörben elkerekitett, fejerésze szélesebb, oldalfell tetemes l)ehorpasztás által

határolt ; oldalri')l tekintve a nyelecskétöl lapos ivben emelkedik : egész felülete durván ránczos-szemcsés.

A mellvert szelesen tojásdad, laposan domború, kevesbbe durván rauozos-szemcsés, világosaid) barnásvörös.

A rágok elre irányozottak, cleg hosszuk s az els labp;ir mrisndvegizcncl valainivel rdvidcbbek. smink, feiivesek.

finoman és gyéren pontozottak, végok fele karcsuk. bels elükön szemközt álló, b sertesz(irozettel : l-síik'í-

körmük karcsiv, sarlószerüen hajlott, finom hegy, a rágok tövénél rövidebb. Az állkapcsok karcsuk. keskenyek,

tövük szélesedett, szabadon fekv, úgy, hogy a tapogatók beigtatása egeszén szabadtm látható ; vegókkel a

rágok hosszának felét b/iven eltérik s mint az alajk is élénken liarnás vorcisek. Az alajk nyelvalaku, tövénél

az állkapcsok végénél szeleseid), legnagyobb szélességénél sokkal hosszabb s az állkapesok hosszának '-^/a-dát

bven eléri. A lábak hosszuk és karcsúk, a bordás körmök alatti szrecsetek feketék; a ket els pár fegyver-

telen ; a harmadik pár szárán felül egy — küls oldalán ket — alul hat tüske, az utóbbiak közül csak a

végen álló jjárosan elhelyezett ; e szám ugy látszik a maximum, s az elhelyezés egyazon példány ugyanazon

lábpár felein nem egyiorma, csak az als(j vegén álló pár állambi : masodvegizen szinten iirli;iny tuske : a,

negyedik lábpár fegyverzete hasonlít a harmadik páréhoz.

A has karcsú, kissé hengeres, a fejmellnel keskenyebb es ennél alig hosszabb.

A szemek egy, magasságánál vala'mivel szelesebb patkóalakba sorakozottak, nagyságra iiezve nem
igen különbözk ; a, ket alsó köriilbelül átmernyire a homlok szeletíil s valamivel kevesebbre, mint átinér-

nyire egymástól, kerek alakúak ; a többi szem kissé tojásdad ; a hátsó középsk érintkeznek s szomszédjaik-

tól oly távolságra esnek, a mekkora a távolság ezek s az alsó két szem között.

A tapogató berendezése legjolib jellege a fajnak. A tapogatií egészben veve hosszú, karcsú : szára a,

térdnél valamivel hosszaldi es vékonyabb ; vegize nincs pikkelylyé átalakítva s a szár hosszúságának körul-

lielöl ^/3-ad reszet teszi ; a vegizre függelekszeren akasztott uemzszerv hosszú, nem rövidelib mint a térd

es szár együttvéve ; külsi'i oldaláról tekint\'e egy halvány-sárgásvöröses, fényes gömbbel indul, e gömb egy

közel hengeres, sárgásfehér darabbal folytatódik, mely a vegén kétfelé, szárnyszerüen, kqjosan mintegy

kinyílik, a bels oldalról tekintve pedig az elrenéz lajiitás tövebi egy finom, árszer sertét bocsát.

Mertekek : i* Torzs 10 '"„„ t-blxil

fejmell ó »

nigii (kulon . a ket kozlntt

mertekbl kifogva) l' «

I lábpár li "

II » II »

III .. M »

IV i I :.• i.

? Elttem ismeretlen.
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E jeles fiijiiiik egyetlen példányát Dr. Horváth Géza t. Iiiu'átomnak köszönöm, ki azt a Rákoson

gyüjte (jnlius). Eddig csak Syriából volt ismertetve.

Thorkll tr (in litt.) a fajt l'elismeré s azouosntik sejté a Dysdera KoUari Dohi. fajjal ; e feltevésnek

azonhan Dr. L. Koon (in litt.) ellentmond s különösen kiemeli, hogy a D. Kollari Dobi. rágóiuak feliileten

egy éles párkány vom'd végig.

SPEC. 4. FA.i. DYSDERA LONGITARSIS. Dobuk.\. LÁBAS F. fössige w.

(lougitarsis ^ liosszvi lábfej ; a szervezetrl.)

Sí/H. 18.53. X)í/.sr/(ri/ /n)í;///ínvs/.s DoELiKA «Beitr. zur Monogr. (les S]). (resolil. Dysdera.» \'erliaucll. der kk. znnl. (ies. "Wieu.

? Elöteste HÖtét-vörösfekete. Végteste világosszürke, feliiletenek elején rendesen egy fehéres,

elmosódó, rövid középvonással : a fonók közvetlen környéke szintén világosodi'i. Láhai sötétes téglavörösek.

Rágói az elötestéhez hasonló színezet mellett hosszúk és elre irányzottak.

A fejmell fejerésze szélesed, elöl ívesen elvágott; mellrésze módosan szélesed és eléggé domhoru.

ugy, hogy a hátvonal, oldalr(')l tekintve, a uyelecske fele kissé lecsapott: a középharázda csak közvetlenül a

hátsó szemek mögött feltn, azontúl inkább pontozott, mint mélyített; a felület gyéren és durván pon-

pontozva-ráiu-zolt. .K mellvert liarnásvörös, körded, szélein a csípk állásának megfelel horpadásokkal.

A rágok vörösbarnák, elre irányzottak, tövüknél hengerdedek, végükön kiiposak ; haránt ránezosok ; széjjel

állók ; csípökörmük ers. k(innyedhaj]ásu, tövüknél valamivel hosszabb, sötétvörös. Az állkapcsok élénken

barnavörösek, tövük igen szélesed, végok elég széles ki- es liefelé rézsútosan elmetszett; a tapogató beigta-

tatása szabadon látható s az állkapocs hossza felére esik ; az alajk az állkapocsfél végénél szélesebb, jiár-

huzamos, ell elmetszett. A tapogató sötétes téglavörös, szára nem hosszabb a térdnél, végíze felül tömötten

szrös és sokkal rövidebb, mint a térd és szár együttvéve. A láttak sötétes téglavörösek, végökfelé csak

kevéssé vékonyodók, fnioman szrösek ; a két els pár fegyvertelen ; a. ket hátsó pár szárán alul a végén két-

két tüske ; a negyedik pár másodvégízén szintén néhány tüske.

A vegtest tojásdad-hengerded (terhes példányoknál hengerded, vastag), hasfele rendesen sárgás-

szürke; a stigmák vöröses kerettel, és szrökkel körítve (I. köt. I. t. \^. l, m.); szembetnk.

A patkóalakba állított hat szem közzül, a négy hátsó egyenl nagyságú; a két alsó valamivel

nagyobb ; a szemek egymástól egyenl távolságra, mely igen csekély ; a két alsó szem közötti tér egy alsó-

szem átmérnyi.

A zár egy hártj^ás, sárgásvörös, sima terese, közepén egy kis, foltszer behomálj'ositással.

Mertékek : ? Törzs '.» '"/„, ebbl

fejmell 't »

1 lábpár . 1<> "

II » '.I «

rágó :!• 1 "

körme d'l «

(Terhes állapotlian a. törzs néha i'i'";,,,.)

^ Karcsubli (néha, alig, néha sokkal kisebb), végteste sötéteiib szürke; láliai vérvörösek; fejmelle

hosszabb, úgy rágói is, melyek- láthatólag ( ) szeren egymásfele hajlók, a fejmell. mellvert és a rágok igen

durván pontozva-ripacsosok. A tapogató vérvöröses ; szár, térd és a nemzrészt visel vegize, mely nincsen

pikkelylyé alakítva, majdnem egyenl hosszúságúak ; a függelékes nemzöszerv egy és egy félszer oly hosszú,

mint a végíz, töve nyújtott tojásdad, sárgás, rajznélkli ; végén semmi körömmel, nyújtványa lemezszer,

csavart, (mint az eke fordítója) s a legvégén egy kis viliácskát visel, mely elre irányúi.
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Mértékek: 'f Törzs (Uiigyolil)) '.» "'„„

II (kisclilii 7 II

IVjiiiell ( im.nyolilii 4 II

rágó » '.'.
I)

1 l;ili[irii- )) II I)

II II II lO-.'i ,)

Határozottau déli alak, melyet mint nyiiri alakot Orsúvárúl es Mehadiáról ismerek, hol burkaiba

rejtzve ritkíiu fonlul el: leginkább a kövek aljiin tarti'izkiidik.

fiEN. 3. NEM HARPACTES. Temit,.

( floTtnxTYji := ralilú ; a rafíaduzó életiiiúdiól.)

.S'í/H. ISMÍ-. Temtluton «Ou tlie Spiil. nf tlic. (ien. Dysdpr.-ni \\ U\\.

\'i(lp : Thorell «On eumii. Spid.» p. L'u.

Hat, inkább körbe, mint sorokba állított szem.

A rágok függlegesek ; esipkörnnik rövid. Ket liordás es egy sámjaköröm ; a ])ordáskörmök inkább

sarló, mint fesalakuak : a hosszú, ers kampó mögött közepes hosszúságú, egyenes bordák sürüu sorakoz-

nak (11. köt. V. t. \~i\. (•.), a sámjaköruKin senniii borda. Karcsú, hengerded végtest alakok, melyek élet-

mód szerint a Dvsdera-nem a-lakiaival sokban me<je"Veznek.

SPEC. 1. FA.T. ITAEPArTES líriilCT-XDUS. (C. K.). YoPOS TiAP.T^óPóK. i:.)The iíaurspinne.

(luliicuiuliis ;:= vdröslii ; az eli'itcst szíiién'il.)

.S'í/)í. lS3!t. I)i/silrni nihiciinihi C. Ivcn'H «Die Ai'aclmidcn» V. ]i. 7!).

Vide : Thiimei.t. «üemarks» pag. 4ö8. (wnb Dysd. ruliicuiidal,

(IX. tábla, llt'.l -f nagyítva, "2110 mellvért és szájszervi'k aluln'il ; lágók. í, vi allkajicsuk, c csipök, "2(11 kaiomirudsziT, 'J02 fej elíUil.)

? Elöteste vörösl)arna, néha szenuyes-sárgásvörös. Yégteste szürkés-testszin. Lábai vörösesek, néha

vörösessárgák : valamennyi ezomb felületének végén tüskés. A rágok majdnem töikeletesen függlegesek.

Fejmelle domlioru ; fejrésze szükid), oldalról tekintve a hátvonal ives ; a hátrés kivehet : a fej

elválasztását is ket csekély csatorna jelöli. A mellvert rendes-körded, szelein a csipílk fekvésének megfelel

horpadásokkal. barnásvörös. .\ rágok eleuken-vörösbarnak, fénylk, haráutráiu-zosak, az els lábjiár másod-

vegizenek kétharmadával egyenl hosszúságnak: k(irmük vaskos, rövid. tövid< egy harmadával alig felér.

Az állkapcsok karcsuk és egyenesek; tövük m('idosa.n vastagodott: a, tapogató beigtatása szabadon látható s

az állkajtcsok hosszának als(') felen történik : a,z alajk keskeny, párhuzamos, egy allkapocsfél végénei nem

szélesebtt, ell ívesen elvágott, az állkapcsok hosszának két harmailat alii; eri el. A ta[)Ogató karcsú, vöröses

vagy sárgásvörös ; térd és száríze egyenliieii hosszú, végize rövidebi), mint e kett együttvéve. A lábak

hosszuk, végok felé kissé vékonyodók : az els pfir czombja felületén, a vége eltt, kissé vastagodott, kihajló

s e púpon néhány (.5) tövis áll együtt : a második lalipar hasonló hidyen ?>—% tövis: a harmaclik lábpár

czombja felületén, a negyedik páron a felület töve fele néhány tövis ; az els és második páron a szárak és

végek fegyvertelenek ; a tölibi pároknfil gyéren tüskések : az elsdvégízek igen rövidek : az els páré alig egy

ötöde a másodvegíznek.

A vegtest karcsú, hengeres: hasfelen a. négy stigma vörös keretben, szrökkel kondveve: szembe-

tn. A hat szem patkóalakba sorakozott : a patk('i magasságánál alig valami\el szelesebb: a hátsó négy
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szem egyeiilü, az alsó kett valamivel nagyoljb s oly távolságra egymástól, mely egy (alsó) szem átmén'lje

l'eleuek megfelel; az alsó szemek a homlok széletc'il alig szemátmerönyi távolságra.

A zár hártyás, minden kitüntetés nélküli.

Mértékek : ? Törzs II ";„, M,ö\

t'ejmell 1 •<

I láhpar 1 |-S «

II » 10-S »

IV .1 Il-S »

A láhak hosszaránya tehát : 1 = l-, -2, ?>.

^^ Karcsúbh, hosszahli Iáim ; láhfegyverzete erosehl). Fejmelle szélesebbre fejlett s a fej jobban

elválasztott. Tapogatója hosszú, sárgásvörös; végize nincsen jjikkelylyé átalakítva s oly hosszú, mint a

térdiz ; a száriz valamivel hosszabl). A nenizüresz függelekes; igen rövid uyelecsken, körtvealaku, fényes,

sima egyszinüen sárgás, csúcsa egy kis, karimás nyílással, melybíil egy hajlott vörösbarna körmöcske áll ki

s egy másik világosalili körmöt'skével, mely a nyilas szélébl indul fogóíbrmáu ( ) összehajlik (lásd T. köt.

I. t. 7, .,).

Mertekek : ^ Törzs !t %, ebbl

fejmell '(-"."j »

1 liilniár in-;") ,)

(Néha nagyobb is.)

Nálunk a Dysderoidák legközönségesebb alakja, mely mint nyári és szi alak nem ritkán lakott

helyeken is található, mint küszöbök, kövek, téglák alatt, elálló vakolatresekben stb. : de az erdkben is

lehullott lomb alatt és kérgek mögött el, hol a nstények egy selymes burokba beszve rzik petéiket.

Merész támadó, mely a legersebb hangyafelékkel (Campanotus ligniperdus) is könnyedén elbánik.

Mint ket liordás és egy sámja körömmel ellátott alak Harpactesnek általam ismertetett fel ; eddig

sok tévedésre szolgáltatott okot.

Ismerem erdélyi részekbl : Tordáról, Szász-Vesszsröl, Kolozsvárról, Oláh-Fenesröl, Mezö-Záhról,

Gyekébl, Görgény-Özt.-Imrérl, Szebenbl (tíill es Bergleiter gyjtemények) ; magyar részekbl : Dorosz-

lóról, Tokajból, H.-A.-Ujhelyröl, Alsó-Hámorból, Egerliöl, Selmeczbáuyáról, B.-Füredrl, Budáról (Muz. gy.

Pávil), Mehádiáról (Muz. gy. Frivaldszky János).

SPEC. i>. FAJ. HAEPACTES SAEVU8. n. sp. DUHOS K. wilde i:.

(sapvus= diilins ; az életmódról.)

(VIII. tálilii, 174. II szeiuállás, // kaioinreudszer, c d" tajiogatója oldalról, il mérték.)

? Elöteste füstl)arna- vöröses lehelettel: lábai vörösesfiárgák ; végteste szürke (kocsonyás kinézés).

Karcsú alak. Rágói függlegesek.

Fejmelle szivalaku, kissé szélesedett, elkerekitett fejjel : felülete véghetetlen finoman szemcsés.

A mellvért vörösessárga, hosszkörded, a csípk ka,i)csolata kíiriil kivágott. A rágok kevéssel rövidebbek mint

az els lábpár térdíze, különben nyújtottak, heugerdedek, sötét siirgásvörösek. kevéssé szrösek. Az állkapcsok

keskenyek, egyenesek; a stipes, melyhez a tapogató kapcsolódik, egészen szabadon fekszik: sárgásvörösek ;

az alajk hasonló szinü, keskeny, nyclvalaku. az liUkapcsok hosszának két harmadrészét eléri. A tapogató

sárgásvörcis, karcsú, egyenletesen, nem síírüu szrös; végíze rövidebb mint térde és szára együttvéve.

A lábak eléggé hosszúk, karcsúk, egyenletesen szrösek ; a két els pár czombjau, felül a végen, három-három

tüske, az els párén egymás mellett, a második párén egymásután ; a két hátsó lábpár czombján, felül

4 tüske ; a harmadikon a vége felé, a negyediken a töve közelében ; a harmadik lábpár térdén, felül-elöl egy

tüske; a két hátsó lábpiir szárán és másodvégízén, iú\\\ es oldalt töbl) tüske. A végtest hosszú, heugerded.



IV. TKr;RiTRt.Anr\K. OQQ jy Fr,i.r>7íKsz.iv.iK.

A hat szem patkoalaklia s(iral;ozott : a ki't alsn, tVlatiiiei-rinyii\' c^ryimi.stt)!, va.lauieimyi szein opalizah).

A zár égy brös terese, mely sima es semmi mef;kiilöiil)öztet('i jefíyet nem visel.

:\rertekek: ? Törzs S "';„, elihöl

fejmell :! 1)

I lábpjír S I)

II .. 7.i ..

III .) t> .1

IV » 8-7 »

-f Karesíilili: fejmelle szeji harnavör(>s. Ta,po<;ati')ja igen jellemzíi szfrkezi'tíi : ezomlija, vastagodott,

liurka-kiuezesii, sima, fi^nyes : tenle a sziinial rii\ iilelili : vegize a sz;ir hossza ki't liarmailrészeiiek megfelel;

a vegiz tövéhez igen közel kapcsolódik a gömhalakii. sima, fénj^es, vörösessárga gyjt, melynek kapcsolata

igen vékony, nyújtványa ellenben, melyet alul es kissé eb'iirányozottan visel, vaskos, szélein kissé fogacsos.

Mertekek: -" Torzs S ";;, ebbl

fejmell ;'> «

I lálipiir '.I «

II I. 7-S „

ITI n (1 ,.

IV >. '.)-\n

E szép faj a-miál nevezeteselili, a minél liizouyosabb, hogy a Harpactes-nemnek csak igen kevés (2)

képviselje ismeretes. Mint nyári alakot találtam Orsován az Aliion hegyen es a Ärragonya-völgvben (Ogra-

dena mellett) kéreg alatt finom burkokba besziive : igen virgoncz es gyors mozgású állal. A faj uj volta,

különösen a liini tapogatójámi! fogva, szembeszök. i)r. Thoiieli. es ])r. Kocu a fa uj volt;it elismertek.

SUBOEDO TV. ALREND.

T K l\ U I 1^ K L A W í A E
(terra ;= föM ; tela = szövet.)

n)Ll)|;KS/()V()K.

A FoldbeszoV(")k leg:íllanil(')bb és legliiztosabb jellege az, hogy a rágok c-sipökörme le- és hátrafele,

tehát a rágót alsi'i hossztengelyébe csuk(Hlik, a ra,g()p;ii- karmai tehát egyenköz fekvésben vannak, holott a

többi alrendeknél, fogómódra mködve, szemközt állanak. Ezenkívül általánosjelleg az. hogy a légzrés mel-

lett még mellék stigmáik is vannak (innen: Quadripulmonaires, Dngés).

Az alrendnek eddig ismert magyar alakjainál a. fouók száma csak négy ; a fels pár hosszabb az

alsónál.

Ezen alrendnél a megtelepedés a tetpontra, hág, a mint ezt a szelepszerü ajtóval ellátott lakok

bizouyitják, melyek egyszersmind azt is tudatjiik vehmk, hogy az igy lakó alakok tevékenj'sége egész életö-

kön át állandóan egy bizonyos ponthoz vau kötve.

Minthogy ezen alrend a, forr(') egiiv alatt tri el alakgazdagságának tetpontját, a pókmüködés rend-

szerében való helye, mködésének jellege csak akkor lesz megállapítható, a mikor "sikerülni fog, a forré)

égövben tenyész alakokon kívül, az életmódra vonatkozó adatokkal is birni. Ettl még távol állunk.

HERMÁN OTT(5 ; MAGYARORSZÁG PiíK-FArNÁ.IA. UJ. HERMÁN UTTO: fNüARNS SPINNEN-í'AUNA. III.
-~
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De azt láthatjuk, liD.ny a. lakhely :illandósítása, inár a csszövöknél kezddve, itt, a Földbeszövöknél

éri el tettipoutját ; s ha az átmenetekre — hár sejteleuiszerüen is — következtetni akarunk, u^y a követ-

kez alrendhez (Keszegjárók — Laterigradae ) kell küzeledniiuk. Bizonyos Keszegjárók, jelesen a mi Húnyó-

pókunk (Micrommata), fleg pedig az Európában él Heterojioda nemnek képviseli, alakilag közelednek

a Földheszövök némely alakjaihoz és viszont úgy látszik, hogy a Földheszövk alrendjében a niegtelei)edett-

ség lassan átmegyen az egyszerühli lakásra, végre epén esak leshelyre, mi azután szinten átmenetet képezne

a még némileg megtelepedett Keszegjárókhoz.

FAM. I. csALÁr.. 'rHERAPHOSOIDAE. CSr)Z(')K. minirspinnen.

SUBFAM. I. ALCSALÁD. ATYPINAE. TORZOK, kopfspinn f, n.

(aZUKUi = íilaktalau, eliitii, luintefí.y turzképc a iciidcs alkatnak; u fejrészrül.)

(iF,N. 1 . NEM. ATYPüS. Latr.

(vidc: Atypiiiac.)

Si/ii. 1S(4. Latkrillf. «Nonv. Dict. d'Hist. Nat.» XXIV. p. 13,^.

Viile : Thorell «Oh oiirop. Spiil.» pas- l''i5-

Äusserer «Beitr. z. K. der Ar. Farn, der Territ. p. 15, |i;!l.)

Thorell «Remarks» p. tiOi-.

A fejmell fejerésze magasra kiemelkedik. Nyolez szem. A rágok töve kiszélesedett, a tapogatók e

kiszélesedésbe — tehát oldalt csuklódnak. Az állkapcsok oly hosszúk mint a fejmell ; térdszerüen kidagadó

tvel. A bordáskörmök egy sorban álló bordákkal. A végtest felületén egy nyelvalaku. brös térése. A szer-

zk szerint ásó alakok, nielyt-k lakcsöveiket végig kikárpitozzák (magam csak barangoló j)éldányt ismerek).

SPEC. 1. FAJ. ATYPUS PICEUH. (Sulzkr.) SZURKOS TORZPAK. pech kopfspiní^e.

(picens = s'/urt-íksziiiü.)

Si/ii. 1776. Araiit'ii picea Sulzer «Gesch. der Ins.» p. 2.")t.

Vide : Thorell «Remarks» p. 415.

(IX-dik tábla.. 203 rf fcliUrill, iiafiyitva ; 2(14 ni;.yaiianiiak tiirzso tililalrnl tekintve.)

'" Szurokfekete. Lábai, jelesen a csipök, valamivel világosabbak.

A fejmell elcíl szélesebb mint hátul ; fejerésze magasan kiemelkedik s e kiemelkedésen áll a kisebb,

kissé elrehajló dudorodás, a melyen a két nagy középszem helyezkedik el : mellrésze lelapított, közepén

•— szer mely hátgodorrel, melytl a lábak felé tartó barázdák indulnak. Az egész felület szurokfény és

finoman szemcsés. A mellvért pajzsalaku, gyéren s/.rös, szelein hat sekély, de elesszélü gödörrel. A rágok

tövükön szerfelett kivastagodva, felülrl tekintve hengereseknek, oldalról tekintve Körtvealakúak ; csipökör-

mük oly hosszú mint tövük; bocsapórésük öt fogat mutat, melyek közül a két hátsó a többinél nagyobb. Az

állkapcsok keskenyek, tovuk liívastagoilott
; az alajk szeles alapon háromszögletes, aránylag kicsiny, a mell-

' A TeiriteUuiák geuericns liec.s/.tására nézve Ausskkii; niíhr irányiuló, .'i mint ezt TuditK.i.i, tanár is elismeri. (Lásd:

TuüKKi.i. «Rem. un Synonyms» p. 004.).
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vt'rtt("il osak vay sekély lioi-iiaikis (nein csiikld) választja, el. A ta|)o,L;atiik hosszuk es ersek, a száriz iieiii

hosszalil) a terdiznel s vékony alapiial indulva, bunkósan kivasta.^odik : szíinis ; a pikkely !i szárnál sokkal

rövidebb, kauálalaku, szrös : nemzszerve egy l)arnássárga, sima, lenyes félgömb, sötétebb körcsikkal és

búbján egy rövid,- csszer nyujtványnyal. A kíbak vaskosak, módosan szrösek, kevés, gyenge tüskékkel.

A végtest egészl)en karcsú, a iVjmellnel keskenyebb, batul palaiv.kszeruen kiszélesedik; bátfele elejeti

kezdve s a közepén tulig nyúlva egy nyelva-laku, liarantránczos. lioriis terese terjed el. A bat t'om'i kozul a,

fels pár a leghosszabb, negyizü es fa.rkszerüeu kiálló.

A szem ketts-csoportban ;ill : a dudoron fekv ket szem, mely középsinek ln'valik, kerek es a

többinél nagyobb, oly távolságra egymastéil, mely egy szematnicrri ki-tszeresenek megfelel: a ket alsó oldal-

szem, liosszkorded s nagyobb átmérje nem csekélyebb egy kozepszem fitmerijenel : a mögötte álló két hátsó

szem hosszkörded, hátsó végével egymásra dl : a küls szem sz(U-osari, a belsi keveslibe illeszkedik az

oldalszemhez, mely resüutösen áll. (II. k<)t. V. t. 1:^3. d).

Mertekek; o Torzsa rai^okkal l ";;„ ebbl

fejmell 1(1 »

1
\' lali[iar |."i «

A lábak hosszarauya, 4, 1, "2, ".i.

? Elttem ismeretlen.

A szerzik szerint regi falakba, vájna, lyukait (Aisskreu es toblieu). Moggridge dHarvestiug Ants and

Trap-Door Spiders Suppl. p. 1N(_), plate XIII, Simon észleletei nyonjan adja a lakás leírását és rajzát. E sze-

rint az Atypus különböz talajon 1.')

—

i3(> 'fiu mely csövet váj, ezt finoman és srn kikárpitozza ; a fold

felett tölcsér alakban folytatja, e tölcsért füvekkel stb. megtámasztja. E lakiisokat magam is gyakrabban

találtam Kolozsvár, Mez-/a,h, Torda es Buda,i)est vidéken.

Példányomat lSG8-dik evi júniusban Erdélyben, Mez-Záhon találtam, a, mint az Ugrón udvar

egyik utján áthaladt. A példány az erdélyi múzeum gyjteményét dísziti.

TnoiíEr.L tanár, az idézett helyen, kritikai vizsgálódása alapján az Ausskkek által megkülönbözte-

tett A. anachoreta L. Kot^H ^ fajt. az általam leirt A. piceus fajjal azon<isitja s ide xonja, töbliek között a

BLAOKWALr, leirta A. Sulzerit'-* is.

Itt azt kivánom kimutatni, hogy a, szemek állasa, a, mennyiben a relativ ta\olságra vonatkozik, :i

leírások es rajzok szerint valóban nagy kiilonbscgekrt mutat, meg jiedig

:

Ati/iiiif^ Siibfri V>i,.\cK\\\iAj : . . A krt nagy k(izéi)szem egy szem átmermyire egym;ístól ; ;i ket nagyolib

o'dalszem, több mint egy kozepszem — fel átmeruyire a közepszemtöl es

hosszkörded ; a két ket hátsó szem kerek, kicsiny, szeni;í,tmerjüknek megfe-

lel távolságra egymást(íl.

Alilims iiici'Kt; AussEiíEK; .... a ket n;igy kozepszem legalább barom l'elatmeninyire (radius) egymástól es

meg ennél is távolabbra a,z alsó nagyobb oldalszeuitöl.

Atjipux (iiiiicliiircta Ai'ssEREi! ; (L. Kocu) a, ket na,gy kozepszem alig szemátméruyire egymástól es majd-

nem cppeii akkora távolságra a két na,gyobb t)ldalszemtöl.

Atjipus jnci'iin Thobell (I. c); a, ket nagy kcizepszem nem egeszén P/a átmérinyire egymástól es hasonló

távolságra a ket nagy obi i oldalszemtl.

Ati/piis piceus mihi : a, ket nagy kozepszem ket <itmérnyire egymástól s alig egy átmeruyire az

oldalszemektil.

Ezekbl kitnik, iiogy a kiizcp- es oldalszemek koziitti tiivolságra nézve ,\ty]ius pireus Ai'sserek

közel egyenl az Atypus piceus Tliori'llcl, t. i. ArssEiiicu liTirom r;i(liust, 'riiiioi;i;Li; masfel átmért mond :

az Atypus Sulzeri Blackwali, pedig egyenl az Atypus anachoreta Aussererrel. t.i. |!i,ArK\VAi,L a ket kozeji-

Lásd : AcssEEEE «Beitrage zur Kcuutu. itc. lUr Ternteliuiau» pun. 17 (13:i).

Blackwall «A hist. of. the Spiders ci{ Cr. Bntairi etc.n I'l. I, ú^. 1 p.

27*
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szemet egy szemátmórönyi távolságra rajzolja. Äusserer «alig» ennyire mondja; a mi fajunk, melynek

középszemei, igen csekély hijával, két átmérnyire állanak egymástól, magára maradna.

Thorell tanár ez eltérések között átmeneteket gyanit. En részemrl csak azt kivánom megjegyezni,

hogy a szemek relativ távolságai, a nemz(") részek mellett, a leglnvelib es legállhatatosabb jellegeket szolgál-

tatják 8 egy, a kimutatotthoz hasonló ingadozással egy faj keretében nehezen tudok megbarátkozni s csak

nehezen határoztam el magamat arra, hogy a vizsgált magyar példányt Atyx)us picensnak mondom. Azon-

ban beismerem azt is, hogy az eldöntésre nem érzek hivatottságot, mert az a meggyzdésem hogy ez csak

a tyjnisok összehasonlító felülvizsgálata nem pedig az irodalom segítségével válik lehetségessé.

suBF. II. ALcsALÁD. TAPINOCEPHALI. AKNÁSZOK, m i n i r s p i n n e n.

(to.TTS'.vu^ = lajjos, y.S(puÁ/j = fej; a i'eji<")l ; miut fUeutétje az Atypiuae alcsalíiduak.)

GEN. i. NEM. NEMESIA. Sav. et Aüd,

(Nsasacq — llythol. uév.)

Syn. 1825. Saviony et Auduin «Descv. de l'Egyijt.» II. XXII, p. 302.

Vide : Thorell «Eemarks» p. 60t. et «On eump. Spid.» p. KiO.

A rágok végén egy ói fogú gereblye. A hátgödör -^ forma. A fejmell fejeresze nem magaslik ki.

A bordás körmökön a bordák két sorban állanak. A tapogatók az állkajjcsok csúcsába csuklódnak. A szemek

egy közös dudorodáson, sürü csoportosításban állanak. Vájó alakok, a melyek finoman kikárpítozott

8—10
'"'l„i

átmérj csöveket vájva, ezeket egy földtörmelekekbl összesztt és nemezpánton járó ajtócská-

val zárják be, mely a cs('>be szelepszeríi j'ontossággal beleillik.

Bi'Kc. 1. FA.i. NEMESIA PANNONICA. n. sp.MAGYAR AKNASZPÖK. ungarisch minirsp.

[VUl-dik tidilrt, 175, a szemosi>iiort, ') elíUáli, r Ijdiiláskarum, d rf tapogatója uldalról, e mérték.

|

cl" Eókavöröses, de egészben inkái )b a sárgás) )a huz('i szniezettel.

Eejmelle megleliet/isen csiicsosan szívalakú, kis fejrészszel, ^ szer liátgöd(irrel ; fejeresze oldalba-

rázdák által jól elválasztva; a hátgödörböl a lábak fekvéséhez alkalmazott, jól követhet barázdák vonulnak

;

oldalról tekintve a hátvonal vízszintes, a gödör táján behorpasztott, a gödrön túl ívesen lehanyatló. A mell-

vert körded, módosan dombom, sárga,vör()s, sr, de nem bozontos, l)arnás szíirözettel. A rágok az els láb-

pár czombjánál sokkal gyengt'libek, oly hosszuk, mint az els lálipsir másodvégíze, jJárhuzamosak, végok felé

kefeszerüen, sárga,-vörösen szrösök, legvégökön öt hosszacska, vékony, gereblyeszerüen elre álló fog-

gal; oldalról tekintve kissé elreirányzottak és igen gyengén ívesek; csipkörmúk széji barjiásvörös, ers,

es tövüknél nem rövidebb; hátrafelé becsapódó, kz állkapcsok egészen csipjellegttek, bels élükön rojtosan-sz-

riisek, vörösessárgák; az alajk kicsiny, felkérek. A lábak hos zúk, ersek, végeik vékonyodók, fegyverzetök

igen hatalnuis. A czouiliiik rcHileten ó— (> tüske ; az els l;ibp;ir szar;i. tetemesen vastagodott, alfele végen

egy hatalmas elre irányozott s felfelé görbül tövissel, mögötte meg kct pár es oldalt meg két-két tövissel

;

a második lábpár szárának alsó felén eliil ;>, ezután még két pár tövis ; a harmadik lábpárén három pár, a negye-

dik párén szinten három pár tövis : a, harmadik lábpár szárán azonkivül még a felületen és oldalt is, a negye-

dikén csak oldalt állanak tiiskek. .\ masodscuizek köröskörül síinin tüskések, az elsödvégizek valamennyi

lábon fegyvertelenek; az els ket lálipár hdpkefével, mely a másodvégízre is átmegyen.
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A végtest vörössárgii; megfekvö, rövid, arauyos-fenyes szörözete közül höven állanak ki a baniiís,

ers serték. A négy fonó közül a fels pár ers, hengeres, két ízü. a esucsiz niviilke ; az alsij piir igen

kicsiny és vékony, alig feltn,

A szemek egy közös, barnás iludnrun állanak. A ket közepsci olyan nagy, mint a, ket alsiKiWalszeni.

a többi szem kisebb, a ket középs szematincrnyire egymást(')l s kevesebbre mint ennyire nz olilal-

szemektc'il is: e négy szem hajlású, olyan, hogy egy a közepszemek alatt húzott egyenes vonal

valamivel az oldalszemek fi^lett menne el; a hátsó oldalszem hosszkörded, körülbelül kisebb átmérjé-

nek megfelel távolságra az alsó oldalszemtöl, a, háts(» középs szem kerek, az alsó középszemtöl körüllielül

félátmérönyire, a hátsó oldalszennnel pedig majdnem érintkezik ; az alsó oldalszemek annyira a homlok

szélétl, a mennyi a szemcsoport magassága.

A tapogató lábszerü, ers; czombize felületének a vegén ot tnske ; szárize felületének a leg-

esucsán három tüske , mely a rágó gereblyébez hasonló alkotású s valószínleg rendeltetés is ; a

végiz inkább íz mint pikkely, igen rövid, a száríznek alig harmadrészét tevíi, felületen, elöl 8— 10 rövid

tüskevei fegyverzett ; uemzszerve függelékes, hagymaalakü, ii vastag véggel egy rövid nyelecske által a

végízzel összekötve ; hosszü, igen finoman kifutó csúcscsal.

Mertekek : ? Torzs lo '«;„, eliliöl

fejmell ö «

rágií ri'i II

I labpar \±:, »

11 » ll- »

III «
I
()•(, „

IV 11 |f. «

A bordáskörmok ketts bordazata nuir éles nagyítóval is észrevehet ; a bordák szamát az els

lábpáron, a, ka-mpó nélkül, nycdczig bírtam megszámlálni.

Eletmíklját nem ismerem, mert az elttem fekv példányt Zimony mellett egy gyalogúton találtam

s minden igyekezetem, a melyet több példány felfedezésére fordítottam, az id rövidsége miatt kárba ment.

A Theraphosiuák legeszakíbli pimtja eddig Wippach volt Görz mellett (lásd Äusserer sub Nemesia

caementaria), magyar földön meg továbbra is haladnak észak fele (lásd a következ fajt).

SPEC. 2. FAJ. NEMESIA SAUVAGE811. (Dukth.) SAUVAGES A. sauvages m.

(Alibé Sauvages tiszteletére, ki els ii-t e formákiól.)

Si/ii. 1794. Aranrii Sunc/i'/rsii Dokthks «übserv. on tbe stucture and oecou. o{ somé cilriuu.s spec. <if Arán. Tniusact.»

Sin. Soc. II. p. 1!).

Viile ; Thoreli, «Reniarks» pag. íK.

Äusserer 1. c. p. 50 (Ifilil.

? juvenis. Agyagsargas. Eltesten a niellresz elmosódva sötétebb, a fejrész ekalakbau vilagosalib.

A vegtest felületének elején egy uyársalakú barnás csík, a fonók felett két /v szer barnás foltpár eg}'más-

után állva. A fejmell nyújtott, fejrészében csak módosan szkül, hátrese — alaku . mely : a fejrészt

elválasztó barázdák es azok, a melyek a hátgödm'bl a lábak fele tartanak, igen tetemesi'k ; az egész hátfél

kissé gerinczesen kiemelkeil ; oldalról tekintve, a fejrész a Iiátgödörbl kissé ívesen kiemelked. A mellvert.

sárgás, szrös, pajzsalakú, elöl kevéssel keskenyebb, mint a harmadik csípöpár táján, a végén v szeren

végzdik. A rágok szennyes barnássárgák, az els lábpár czombjánál sokkal vastagabbak, ugyanennek

másodvégizénél sokkal hosszabbak, végokon mindenik fel négy ersebb es hat valamivel gyengébb, srn
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álló gerel)lyefoggal ;
a/.oiiluvül kefeszerüen szrösek: i)l(l:ilr(')l tekintve ívesen elöre szökök ; csii^ökörmük

vörösbarna, tövén ers, a nigó tövénél alig rövidebb. A/j itUkapcsok egészen csipöjellegüek s szörözetre

nézve sem különböznek a csípktl, csak ])elsö élük rojtosan-szíirös ; az alajk kicsiny, félkör. A tapogató,

az állkaj)csok végébe csuklódva., lábszerü ; végíze tömötten sziirös, a szárnál valamivel r()vi(lelib es csak

félig oly hosszú, mint ;i szár és térd együttvéve; az ut(')bbi ket iz együttvéve oly bosszú, mint a czomljiz,

a száríz alsó felén néhány hosszú tüske. A lábak vaskosak, vegök felé alig vékonyodók, sárgások fekete szrö-

zettél; az els pár szárán, alul, három tüske, a másodvegizen három pár tüske; az els és második (az utóbbi

AussEREK szerint, mert az en példányomon a második pár csonka) pár végízei kivehet talpkefévei.

A végtest hosszúkás-hengeres, a. fent jelzett rajzzal. A foni)k közül a, fels pár vastag, hengeres,

hosszú, ketízü ; a végiz az alapíznek felehosszát felülmúlja.

A szemsoport egy közös, barnás emelkedésen áll ; az alsó sor négy szeme sötét, a hátsó soré élénken

opalizáló; az alsó sor középszemei kerekek, nagyok, oldalszemei hossztojásdadok, valamivel kise)il)ek, a sor

oly ersen behajló, hogy a középszernek elé képzelt egyenes vonal az alsó oldalszemeket nem érintene, —
e sor szemei majdnem egyenl távolságra egymástól, mely távolság egy középszem félátmérjének körül-

belöl megfelel ; — a hátsó sor szemei közül kett-kett a megfelel oldabm párosan együtt áll, a ket pár

akkora távolságra egymástól, a mekkora az alsó sor két középsjenek a térfogata (haránt értve), e hátsó sor

oldalszemei hossztojásdadok, a középsk kerekek, valamennyi sokkal kisel)li, mint az alsó soréi ; a hátsó

oldalszem az alsó oldalszemtl kisebb átmérjének megfelel távolságra, a hátsó középs az alsó középs-

tl félátmerjenek alig megfelel távolságra áll. Felig fejlett példányomon a nemzresz még nem fejldött ki.

Mertekek ? Torzs S ";„, dibl

fejmell ;'. d

állkapcsok ::i «

I lábpár 7-M »

IV )) '.)•;; >,

Äusserer és saját, külföldön tett tapasztalásaim szerint a, kifejliidott állat törzshossza néha dO '"/„,.

cí" Elttem ismeretlen.

E felette érdekes fajt Pavel .lános a magyar n. múzeum gyüjtíije gyüjte Buda kornyéken (a lelhely

pontja nincs megjelölve) s a példány a múzeum birtokában van. Buda lenne tehát ez id szerint legészakibb

pontja a Theraphosoidák elterjedésének. A Nemesia Sanvagesii Európában mint délnyugqti alak szerejjelt

;

magam Francziaországból (Montpellier) és Corfu szigeteri ismerem s lakásának a leírását Montpellierbl

származó minta szerint adom. A fíildbe mélyen behatoló és csavaros csszája, l:í
"'/,n

átmérj; az egész

cs rendkívül tömött, selyemfény, sárgásfehér nemezzel viin kikárpítozva, ngy, hogy beomlása lehetetlen

;

a cs szájának egyik oldalán e nemez S '"/„, szélességben kifele folytatódik s a pántot képezi, a mely által a

l)efele domború. 3—4 "'/„, vastagságú kerek ajtócska a cs szelevei összefügg. B pántszövet úgy van készítve,

hogy az ajtócska a függleges irányon csak valamivel túl-kifelé nyitható, tehát nyitva állhat a nélkül, hogy

kidlne, ellenben tökéletesen l)ezárható (lásd. I. köt. III. t. 59.). Az ajtócska homtn'úságával és illetleg

szélével szelep- (ventil) szer pontossággal illik a cs szájába, lapos felülete legpontosabl) utánzata a, környe-

zetnek s igy bezárt állapotban csak a leggyakorlottabb szem veheti észre. Az ajtik-ska csupa apró földmor-

zsákból van összeszve és tapasztva ; bels oldala finom nemezzel kárpitozott. Veszély idejében a pók

hirtelenül bezárjai lakása ajtaját, az ajtó kárpitozásába vágja bordás körmeit s oly ervel tartja az ajtót,

hogy csak rombolás árán lehet kinyitni. Montpellier mellett, a, hol kopár talajba is ássa csöveit, az ajtó

felülete is kopár, Corfuban, mohos helyeken is találhat (> s ott az ajtó felületébe is mohlevelek vannak

beszve. A csövet az állkapcsain álló gereblyével ássa.

Reménylem, hogy a gondos kutatás a pókkal együtt annak hikasat is felfedezi hazánk területen.
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ioKD-oúi)-'.^ = üUliizés.)

SUBOHDO V. ALKKND.

L A r K !M (; I{ A 1) A K
(latus = iililal, ttrailiis = léjiés.)

KKSZF.dJÁllÓK.

A keszegjárókiit jt'llenizi'í jfsy ;iz. \\o<^\ laluük hitliatuLi.i;- dldalt iránvnlnak. iisyszc'ilváii vízszintesen

elterülnek, térdeik teliat nem felállók, lianein leiapulók. A Hunyópóknál (Micromniata) a, térdek nicg nenn' le«

emelkednek unyan. dr a laliak mei^is felreismerlietetli ntíl »oldalaSD ir;lnylia.n terjednek szét.

A lábalkotás sajátságával kapcsolatos, vagy épen lielílle folyik azon tulajdonság, liogy e pókok

el(ire, hátra, s bármely oldal fele baladni képesek.

A szöves-fouás tulajdonsága teliiit itt már erezbet/ileg a, háttérbe kezd lepni, noha itt még kifejlett

ketts karonn-endszerrel találkozunk, az életnek mfir nem íVifeltétele, hanem csaJv kisegít eszköze.

A suIy a ///o^í/Jx >íaii\tliiii<i>i!iiKjiira esik.

A iii/iifiró prédához lopva ké)zeledni, azt a fekv, sarli') módra elterüli elsi bibinlrrat átkarolni: ez a

keszegjár(')k luódja, evvel jiirulnak hozzá a póknüíködés rendszeréhez.

Itt is találunk meg lakhelyeket (lásd. Diaea, ;ilt. rész III. t. dl), de az alakok legtolibje már lieeri

oly helylyel is, a mint a, véletlen szolgaitat, teliat mar bizonyos lucrtekben szabadcui barangolva intézi

támadiísait, gyakorolja a hatiíst.

jMüki'idesélien igen szabad, mert helyrid lirlyre kcizlekedve (vándurbis, fonalnipites) legott hozzá-

láthat a táplálkozáshoz.

Az elterjedésre nézve legfikepen az aljakban tartc'izkodnak s esak kevés alak emelkedik a fa teuyész-

vonala fiile.
'

A nemzedékek sonit. ugy látszik, áttelel) alakok tartják fenn. minthogy bizonyos, hogy az anyák

petéik kikelését bevárják.

1 Pavksi «lia;,'iii (li'l Ciiutiini' Ticiiui éte.» p. 1411, a Tliaiiiitus arenaiius Thuh. fajt '2200 méter magaMságbi'il isiiitni. K faj

nálunk nem találtatott.
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FAMiL. T. CSALÁD. HETEROPODOIDAE. LÁBASOK, fussspinnen.

iirsooq = kiiliiiibiizü, TTu'JCí =: láb; a második csaláil ellentétjére vüiiatkuzik.)

fiEN. 1. NEM. MICROMMATA. Latr.

(nf/.iiúi = apró, oiiin. = szem; a szemek apróságáról.)

Sipi. ISOi. Latrkillk «Nouv. I'ict. íVHistoire NatiiroUe» XXIV, p. 135 (ad part).

Vide : Th íRELL «Reiiiarks ou Syu.» p. fiOfi et «On Eump. Spid.» \\. 17.5.

Minden szemSor négy-négy szembl áll; az alsó sor könnyedén kiliajló, a liátsó könnyedén beluijló;

ii két sor négy középszeme egy, elre fele szükiilö trapézét alkot. Az alsó sor középszemei valamivel kisebb

távolságra a homlok szélétl, mint a hátsó sor középszemeitöl. Az állkapcsok egyenesek, párhuzamosak.

A lábak nem terülnek el egészen oldalt-laposan. Csak két bordásköröm ; alatta egy, végeiken vastagított

hosszú szrökbl álló ecset. Gyors élénk szín alak, mely leginkáblj a búja növényzetben tartózkodik.

A bordás körmök a Micr. virescens els lábán nyújtott alaknak, hírtelenül lehajló kampóval, alakjuk és

berendezésük szerint igen hasonlítanak egy ritka, u. n. : frizirfesühöz : a talpecset karcsú, kevéssé vasta-

gított szrökbl áll (lásd II. köt. V. tábl. 124. h).

3 PKT. 1. FAJ. MICKOMMATA VffiESCENS. (C'r,.). ZÖLDELÖ HONYApAK. «rínende zwinkersp.

(virescens r= zöldelö
; 5 ala}isziUf''i-ol,)

üijn. 1757. Aranea virescens Clerck «Araii. Sneo.» p. 138. )( Idem ibidem: Araneus roseus p. 137 d".

Vide: Thorell «Eemarks» p. 227.

? Szép halavány-smaragdzöld ; a végtest felületének elején egy sötétebb, nyársalakú középcsíkk<al,

mely a végtest hosszának a felét eléri (borszeszben az egész állat halaványsárgává lesz.).

A fejmell elég doml)orú, fejerésze elég széles, a mellresztl jól elválasztott, rövid szrökkel borított;

a hátrés szk; a lábak felé vezet barázdák jól láthatók; a homlok majdnem egyenesen elvágott; oldalról

tekintve, a hátvonal laposan íves, a hátrésen túl lehajló. A mellvért szivalakú, szélein igen sekély horpa-

dásokkal ; zöld. A i'ágók zöldek, vöröses csipkörömmel, az els lábpár czombjánál nem vékonyabbak, oly

hosszúk, mint a lálipár elsdvégíze, gyéren szrösek; függlegesek. Az állkapcsok szélesek, párhuzamosak,

elkerekített véggel ; az alajk félkerek, az állkapcsok felehosszát nem eri el. A tapogató zöld, végize oly

hosszú, mint a szár a térddel együttvéve ; a czombnál nem rövidebli : vala.mennyi ízen néhány tüske. A lábak

hosszuk, hosszúságra es vastagságra nem igen elütök, valamennyi végízeken a talpkefe megvan ; valamennyi

szár és másodvégíz, alul, kevés megfekv tüskével fegyverzett ; a bordáskörmök tökéletesen fésüalakuak,

számos (12?) l)ordával ; az ecset, melynek szrei tövükön vékonyak, végükön egyszeren vastagodok,

a bordás körmök végét eléri.

A végtest csúcsosan hossztojásdad, módosan szrös ; a fonók igen rövidek.

Az alsó szemsor könnyedén kihajló, oldalszemei nagyobbak a középsknél s közeiebi) állanak

ezekhez, mint azok egymáshoz ; a hátsó sor behajló, az alsónál hosszabb, szemei egyeulek ; a középsk

kevéssel távolabbra egymástól, mint az oldalszemektl; a két sor oldalszemei közötti távolság nem nagyolib

annál, a mely a hátsó sor oldalszemei és középsi között létezik. Valamennyi szem fekete, apró.

A zár egy vörösl)arnás a nyelecske felé szivszertten kimetszett ( m) terese, melyben a kimetszés és
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illetölefí iiz általa alakított két öliölliöz képest töhliretü ránczok mutatkoznak, melyek a légzörés felett egy

rövidke, nyelvalaku diulort is környeznek.

Mertékek: ? Törzs l:i— 15 ™(„ ebbül

fejmell 5 »

I lábpiír 17-4 I)

IT .i IS ,,

111 .. ir. »

I

\'
.. IS «

d* Kisebb, karcsúbb : aránylag bosszabb lábakkal, másszinü végtesttel; a végtest felülete élénk

czitromsárga, felülete közepén s egész bosszúságán végig egy élénk-baragos vörös csík, oldalai szintén

vörösek. Fejmelle a nstényénél domborúbb, a fej kevésbbe elválasztott. A liibak legcsúcsa fekete. A tapo-

gató ers; szára a térdnél hosszabb es feUilete végén, kissé kifele-olibiJt, egy ers, hosszú, tövén göcsösen

vastagodó, könnyedén hajlott tövissel fegyverzett, e tövis a szárnál csak kevéssel rövidebb ; a pikkely kalán-

alakú, bven szrös; a nemziszerv, alulrcil tekintve, egy felgömbiilyü vörösbarna gyjtt mutat, a melybl

egy ers, egyenetlenül csatornás, hegyes, kosszarvszerüen csavarodott embolus mei-edezik, melynek hegyes

vége a pikkely csúcsa alól lefelé irányúi.

Mértékek : ? Törzs '.)% >"/„, rhhöl

fejmell i-i «

I lábpár 17 »

II ,> 17 »

III I. i4-(; »

IV « 18 ..

Tavaszi és nyári alak, mely a hegységbe is felhatol s buja növényzettel, bokrokkal borított helyeken

nem ritka
;
gyors futó, mely prédáját meglopja és szökéssel ejti hatalmália, magas növényekrl gyorsan

leugrik, a nélkül, hogy ugrását fonallal biztosítaná. Kora, tavaszszal kertekben a gyümölcsfák tövén hever

lomb alatt gyakori.

Ismerem, erdélyi részekbíil : Kolozsvárról, Szász-Vesszösrl, Mezö-Záhról, Balánbányáról, Nagy-

szebenbl, (Sill es Bergleiter-gyüjtemény, Seidlitz jegyzéke) ; magyar részekbl: Doroszlóról, Pancsováról,

Orsováról, Ogradena (Veteráni barlang t;ija), Báziásról, Tokajból, Rakamazról, Alsó-Hámorból (Borsod),

Csorba (Liptó, a «csorbái tó környékén»), Nagy-V;iradról (Muz. gy. Mocsáry), Pécsrl (Muz. gy. Frivaldszky

és Pável), Budáról (Muz. gy. Pável), «Felvidék« jelzvel (Muz. gy. Kovács Gyula).

Jeijyzés. Az a faj, mely Koch C.-nel «Die Arachniden» XII. p. 90. Taf. CCCCXVII. tíg. lOiíl. «Spa-

rassus ornatus» név alatt szerepel, s a melyet mint fajt és «Sparassust» Thorell tanár (liemarks on Syn.

pag. á48.) kétségbe von, Erdélyben, Kolozsvfir környéken nem ritka. Ennek sárgavörös pettyekkel Vjehintett

végteste egy széles, párhuzamos, almazöldes csíkot visel finom vörös szegelylyel es vöms pettyegetessel. Ez az

alak folytonosan csak mint éretlen hím fordult el, szemállásánál s egyel) jegyeinél fogva egy tökéletes

Micrommata s én azt tapasztalom, hogy a M. virescensnek éretlen hímje.

GEN. 2. NEM. PHILODROMUS. Walckenaer.

{<pt).é(0 ^ szeretni, djionoq = futás; a mozgás sebességérl.)

Syn. 1835. Walckenaer «Fíuiii. Frauc.» pas. 86 (ad part).

Vide : Thorell (i()u eiirop. Spid.» pag. 180.

Mind a két szemsor egyformán, könnyedén kihajló ; a két sor oldalszemei közötti távolság nem

kisebb annál, a mely az alsó es hátsó közepsíik kíizött létezik. A végtest la,j)üott, visszájára, tojásdad, néha

közel ötszög.

Az alsó szemsor közepszemei távolabbra esnek a homlok szélétl, mint a hátsó közepszemektl.

HEKMAN OTTÓ: MAGYARORSZÁG PÓK-FAÜNÁJA. III. HERMÁN OTTü : UNGARNS SPINNEN-FALNA. III tó
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Az állkapcsok összelmjlók. A lábvégek ecsetei elkerekített, szélesen-lapiczkás vég szrökbl valók. A láliak

hosszaránya: 2, 1, 4, :{, vagy d, 1, 3, 4, a láhak nem egeszén laposau-oldalt elterülök.

(iyors, ügyes fiitásu alakok, amelyek mindenek eltt a növényzet leveleit kedvelik s azokra lapulva

lesik prédájukat.

A liordáskörniök rövidek, kamiHistik, elég hosszú, kissé ritkásan áll('i bordákkal, (lásd, II. köt.

V. tábl. H5, /-.).

SPEO. l.FA.T. PHILODROMUS AUREOLUS. (Cl.). ARANYOS KENGYELFUTÓPÖK. oolmbe lXufrrsp.

(.aureolus = aranyos ; a pikkelyek aranyos ragyogásáról.)

Si/ii. 17.57. Araiieus aiirrolus Clbrck «Ai'an. Sneo.» ji. ÍHH.

Viile : Thorei.l «Remarks» ji. 264.

? Húsvöröses, ezüstösen és aranyosan fénylíl pikkelyekbl alkotott rajzokkal, melyek az elötesten

egy széles középszalagból, a végtesten egy nyársalakú középcsíkból és az (íldalokba nyomuló ágrajzokl)ól

állanak.

A fejmell vaskos, elég donil)orú, bosszuságáuill nem szélesebb, csúcsával eli'irefele tojásdad s oldal-

ról tekintve hátvouala vízszintesen egyenes, hátúi bii'telenül és meredeken lecsapott, ezüstösen és aranyosan

fényl ágas pikkelyekkel egészen borítva, melyek a mellrész oldalaiban ritkábbak s a barnás-húsvörös színt

nem fedik el. A mellvért háromszögletesen pajzsalakú, husvöröses, közepén pikkelyekkel, szélein elálló sz-

rökkel. A rágok, ellríil tekintve, párhuzamosak, sárgáshúsvörösek, az els lábpár elsd-végízénél rövidebbek,

oldalról tekintve ékalakuak, fehéres szrökkel es sertékkel eléggé borítottak. Az állkapcsok haránt benyomással

ell elkerekítve egymásra dlnek, sertékkel és szrökkel elegyesen es gyéren fedve ; az abijk nyelvalakú, az

állkapcsok hosszának felét bven eléri. A tapogató sárga, aranyos j^ikkelyekkel elegyesen szrös, s minden

íz végén köröskörül néhány tüskével fegyverzett ; végíze oly hosszú mint a térd és szár együttvéve. A lábak

hosszúk, oldalra elterülve nem lapulnak le egészen, halvány húsvörösek ar.anyos -pikkelyesek; a szárak végei

úgy a lábvégízek is halaványan gyrsek ; az elsödvégizek kivételével, valamennyi lábnak valamennyi ize

gyéren tüskés ; az els lábpár szárán, alul, három tüskepár.

E végtest megforditva tojásdad, ell keskenyebb, nn'nt hossza második felében, a vége azonban

csúcsba végzdik : sok aranyos és ezüstös fény pikkelybl alakult rajzokkal, melyek a felület elején egy

nyárs- vagy ékalaku, hegyes, hússzín csikót szegélyeznek, az oldalakba rendesen két-két feltnbb csíkot

bocsátanak, az ékalakú csík alatt pedig több egymásra dl, a fonók felé csökken, résüntös vonalpárokat

( V ) létesítenek. A has közepén egy hússzín középszalag.

i\riud a két szemsor könnyedén és egyenletesen kihajló, a hátsó az alsónál sokkal hosszabb

;

a szemek majdnem egyenlöek ; a hátsó sor oldalszemei egy-egy kis dudorra állítottak. Az alsó sor középsi

valamivel távolabbra egymástól mint az oldalszemektl, a köztük és a homlok széle közötti tér sokkal

nagyobb, mint az, a mely ket a hátsó középsktl elválasztja, a hátsó sor szemei körülbelül egyforma

távolságra, a középsk mégis valamivel távolabbra egymástól, a középsk az alsó középskkel egy elrefelé

szkül trapézben állanak, mely legnagyobb szélességénél nem magasabb; a ket sor oldalszeniei közötti

távolság nem kisebb annál, a mely a hátsó és alsó középszemek között elterül.

A zár egy magasságánál szelesebb, vih'ösbarna, kissé domborodó, vesealakú terese, szer egyszer
nyilassal.

Mertekek :
"í Torzs 9 '«/,„ ebbl

fejmell :i u

T lál)pár 1 1' i>

]1 » l:-i-á ,.

Ili .. Ki-c, „

IV " 10 ,)
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Legtöbbször kisebb, törzshossza 5-r5— ü '% : 1. liilipar: "J'.j, II : 1 :í, 111 :
'>'>, IV; 8-7.

A lábak hosszarán_ya e szerint változó.

cf Kisebb, karcsubb, rajzai kevéssé elesek, fejmelle iiiiíjdneiii kerek. A hátsó sor közepszemei

közötti tér észrevebetöleg nagyobb annál, a mely köztök s az oldalszemek között létezik. A tapogató elég

hosszú es vaskosodó nyel, módosan bunkós; térdén, szárán es ezombjáu egynehány tüske; szára nem, vagy

alig hosszal)!) a, térdnél, küls() oldalának végen egy újjszerü, karcsú, tompa, sötétszinü nyújtváuynyal, mely

a szár felehossz;iuál rövidebb; ii pikkely tojásdad-kanálalaku, elég domború es szrös, barnás; nemzöszerve

igen csekélyen kidomborodó, s alulról tekintve egy halpikkelyhez hasonló, vorösl)arna lemezt mutat, mely

a pikkely üret kitölti, elöl egy keveset tátong.

]\lertekek: nagyol.)!) hun törzse (i'rí '",„,

fejmell •> "

1 lál)pár Il-S ))

kisebb d", törzs ! »

I lábpár 11 ))

Nyári alak, mely a veröfenyt kedveli ; néha karókon, gyakra!)ban a fák derekán és leggyakra!j!)an

a fák es bokrok levelein lelapulva, lesve és lopakodva észlelhet ; roppant gyors futású, veszély idején ren-

desen a levelek aljára menekülve, ott egeszén lelapul. -Júniusban a nstény rendesen az ernyk könyökeiben

néha !)Ogáncs liojtokban is zacskót sz, a melybe petéit lerakja s gondosan (irzi. A verfényen játszó apró

legyeket lassan meglopja s hirtelenül megragadja; esését fonállal biztosítja; vakmer támad('), uiely olykor

nálánál sokkal nagyolib rovarokat is legyz.

Ismerem, erdélyi reszek!)l : Kolozsvárról ; magyar részekbl : Doroszlóröl, Pancsováról, Orsováról,

Tokajból (legelök Rakamaz felé, az ott álló tölgyeken különösen nagy pedanyok), S.-A.-Ujhelyröl, az Als(')-

Hániorból (Borsod), Selmeczbányáról ; a nemz. Muzeum!)an : Nagyváradról (Mocsáry), Fecsvideke (í'ri-

valdszkv, Pável), Pest, (Frivaldszkv), Unghvár (Vidra Férd."), l)al)as (Metelka).

SPEC. 2. FA.r, PHILODROMUS PELLAX. n. sr. CSALFA K. tri gekischi: i,.

(]tt.'llax ;= Cbalta ; uz iijíyes rejtzködésrl.)

(VlII-ilik tál.la, 17(i, II szfmc.suiH.rt, /) $ záija.)

? Elteste halavány vorösessárj^a ; láljai hahivany zöldessárgások, vegteste halavány sárgásfehér.

Az egész felület a lábakkal együtt, a nagyító alatt gyéren, mintegy szénporral behintett. A fej mell sziv-

alakú, szélesed fejreszszel ; közepe csikformára szélesen világosodó. A mellvért szivalakii, szennyes fehér,

mintegy szénporral !)ehintett. A rágok s a szájszervek általában sárgásfehérek. A tapogató zöldesssái-gás,

igen világos, vegizen néhány sötét sertevei : végize nem hosszab!) mint térde es szára együttvéve. A lábak

karcsúk ; czomljjaik felületen kevés tüske, száraikon es a másodvégizeken, alul es oldalt is néhány karcsú

tüske. A végtest lapított, hosszúkás, hosszának közepén a legszéleseld), hátul csúcsos.

Az alsó szemsor inkább, a hátsó kevés!:)be kihajló, a hátsó sokkal hosszabb ; a ket sor középsi egy

elrefele szkül trapézbe elhelyezettek ; az alsó oldalszemek a hátsó sor közéi^söivel egy hátrafelé szkül

trapézét alkotnak ; a hátsó sor oldalszemei valamivel kózele!)b a középskhöz, mint a középsk egymáshoz.

A zár kicsin}', sötétes, hosszában egy osztólemez által ketté választva, az osztólemez fels végén

ket elkerekitett. picziuy nyilas, alsó végén két hosszúkás síitet dudor látható.
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Mertekek : d" Torzs 5-i '"/„, eliljöl

fejmell I

•'.) d

I láliiiár 7"S I)

II 1. 10 »

III » (J-íl «

IV » (i-'l ii

cf Ismeretlen.

E faj Orsova mellett a Graczka-völgy feletti rétek füvében fordult el mint júniusi alak. Dr. Thorell

tudósitása szerint az ö gyjteményében is egy iiéldánya van meg e fajnak, mely Svécziában gyjtetett.

SPEC. 3. FAJ. PHILODROMUS POECILUS. (Th.). GZIFEA K. bunte l.

(jTOCXtÁOi = tarka, df furfangos is; a színre és a kéreggel való mimicrismusra czéloz.)

Si/n. 1870—73. Artaiies^ ^loccilus Thorell «Eemarks» p. 261.

? Sárgásszürke ; tisztaszürke és fekete rajzokkal és foltokkal díszítve.

Fejmelle bosszúságánál szélesebb, a fejrész búbjával felálló, oldalról tekintve a bátvonal a fejbúbtól

a nyelecskére meglehets meredeken lehanyatlik, a homlok kissé hátradl, a fejrész sárgásszürke, barnásán

mintegy freccsentve ; a mellrész barnásszürke. A mellvért sárgás, kevés barnával, fényes, majdnem kerek.

A rágok kicsinyek és véznák ; liaruással elegyítve sárgásak, oly hosszuk, mint az els lábpár els végíze.

Az állkapcsok sárgák, párhuzamosak ; elöl elkerekitve, végeikkel az alajk felett érintkeznek ; az alajk

hagymaalakú, töven egy állkapocsfeluél nem keskenyebb. A tapogató csontsárgás, barnafekete díszszel

;

czombja, alúl és egész hosszában barnafekete, a többi íz ily szín gyrvel és foltocskákkal, végíze oly hosszú,

mint a térd és szár együttvéve. A lábak hosszuk, karcsúk, oldalt elterülk, csontsárga, fehér és barnafekete

színvegyülettel ; az els és második pár czombjának alsó fele szeles barnafekete hosszcsikkal ; a többi rész és

íz ily szín foltokkal és gyrkkel tarkázva; miuderi czomb felületén három-három, alapján barnás, egj'éb-

ként fehér, felálló tüskével ; az els lábpár szára alsófelén öt pár tüskével fegyverzett ; a többi szár és másod-

végíz szintén tüskékkel fegyverzett.

A végtest lapos, majdnem ötszögletü, szürke, fehér, sárgás és barna-feketével elegyes szín s a

színek íigy vegyítve, hogy^^>^ szer sötét rajzok is képzdnek ; a mellett két tetemes íngödör is feltnik ;

a has szürkés, oldalaiban kevés barnás petytyel.

Az alsó szemsor kihajló, oldalszemei nagyobbak, nem egészen átmérjük távolságára a középsktl

;

a középsk távolabl) egymástól, mint az oldalszemektl ; a hátsó sor kevesbbe kihajló, az alsónál hosszabb

;

oldalszemei nagyobbak, közéjisöi nagyobbak az alsó középsknél; szemei körülbelül egyenl távolságra

egymástól ; a hátsó középsk az also középskkel egy elrefelé szkül trapézben állanak, mely legnagyobb

szélességénél magasabb ; az alsó oldalszemek a hátsó középskkel egy hátrafele szkül trapézét alkotnak.

A zár egy ÍD alakú ketts csatorna, mely szélességénél magasabb.

Mértekek : ? Törzs .'r.5—6 % ebbl

fejmell 2-3 «

I lábpár S-S »

II .) II

III » 10 ,,

IV I. 7-;! »

'-'' Sokkal kisebli, karcsúbb; l'ejmelle a vegtestnel szelesebb: a vegtest felületének eleje csontfeher.

A tapogató rövid, liunkós; szárize a terdiznel rövidebb, küls oldala vegén egy oldalt álló, ripacsszerü, ketts

' Ez a nem licvimatMtt, mert átmenoteket mutat ahoz, a tíic\y\v alakjai beállíttattak. Thorell (in litt.).
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dudorral ;
pikkelye kanállakn, doml)orú, elejeu rövidke szrökkel horított, nemzoszerve sötét-barnafekete,

fényes, kidagadó, a pikkely üret kitölt ; felülete alulról tekintve egyszeren lencsealaku.

ÍMertekek :
' Torzs 1- ";'„, eliLl .

fejniell - » ...
1 hilipiir S-7 »

Mint tavaszi es nyári alak nem ritka s leginkal)!) a. gyümölcsfák torzsét, a regi kerítéseket, czölopo-

ket választja tanyájául, hol egeszén lelapulva- a ieggyakorldttubb szemet is kijátszsza; veszély iilejeu lapossá-

gánál fogva a legszkebb repedésekbe liemenekül ; roppant gyors futó : futásában hirtelenül meg-megáll

;

elre, bátra és oldalt egj-enlö ügyességgel mozog, lábait folytonosan elterítve tartja. A nstény 4 '%i átmé-

rj lazaszövet petelnxrkát valamely tárgyhoz odaersíti s reáborulva gondosan rzi.

Ismerem : Doroszlóról, Újvidékrl, Eakamazról, Budapestrl (Margitsziget).

GEN. a. NEM. THANATÜS. C. K.

[dil'yiJ'OC. := lialnl, ^'.vUkiissi'tií; ii táuiailó természctn')!.)

Síjii. l.So7. C. KmH «Uilitrs. des Aracliu. Syst.» I. \y,\'j,. 28.

Vide : Thiirkll «Ou Eurup. Spiil.» ji. ÍM.

Mind a. ket szemsor ersen kihajlii ; az ;ilsó sor kozeps/i szemei tavulabbra a Imndok szélétl, mint

a hátsó középsktl. A törzs hosszúkás. A lábak aninya 2, 4, 1 , 3, vagy i. 4. :'.. 1 . t'gyes kuszók, melyek részint

a földön, részint a magas növényzeten tart(')zkodnak s prédájukat meglopva hirtelenül átkarolják.

A liordáskörmök a Thanatus oblongus els lábpárjáu karesiik, kampósak, kevés, ritkás l)ordákkal;

a talpecsetek ersen lapiczkás szrökbl vali')k, lásd 11. kut. Y. tábla, Htí. c.

SPEC. 1. FA.i. THANATUS OBLONGUS. (Walck.). HOSSZÚKÁS LATORP(')K. laníílichk i.ottersp.

(oliloiifíus ^Lo.s.szúkás ; a. karcsú alakról.)

Syn. 1802. Arnnea obloiir/n Walckknaer «Faiuic Par.» II. p. 228.

Viile : Thorki.l «Reinarks» p. 260.

? Világos agyagsárga, hosszcsikos el- es vegtesttel ; Imsonlo egyszmü, hosszú, ers lábakkal.

A végtest az eltestnél nem szélesebb, hosszú.

A fejmell hosszúkás, elég domború, fejeresze módosan keskenyedett, a mellresztöl oldalbarázdak

által meglehetsen elválasztott, vörösessárga, egy középs, kissé elmosódó s a szemek fele rendesen áttört,

barnás csíkkal. A mellvért világossárga, barnás pontocskákkal, fehér és sötétes szrözettél, pajzsalaku, lapos.

A rágok sárgák, elölrl tekintve párhuzamosak, az els lábpár végizénél sokkal rövidebbek, oldalról tekintve

függlegesek ; szörözetök szerfelett gyér. Az állkapcsok majdnem párhuzamosak, haránt behorpasztottak,

sárgák, ell elkerekitettek kevés szrrel; az alajk tojásdad, az állkapcsok felehosszának megfelel.

A tapogató sárga, legcsúcsa feketed; valamennyi ize iiehany tüskével fegyverezett, végíze

valamivel rövidebb, mint a térd es szár együttvéve. A láljak vöröses agyagsárgák s végeik a sötétes, ers

talpkefe folytán sötétedk, az elsdvégízek fegyvertelenek, a többi íz gyéren tüskés ; mind a négy páron

mind a ket vegiz sötétes, ers talpkefevel, melynek szrei lapátos végek, a lábvegek egy ritkább és egy

siü'tibb bordás körömmel. A vegtest halavány agyagsárga egy középs, Ijarnás, szélesebb hosszcsíkkal, ettl

kétoldalt finomabb vínialakkal s kissé sötéted oldalakkal, úgy hogy felülnd tekintve háromcsíkosnak lát-

szik lenni. A has fehéres, tömötten szrös.
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A szemt'k kicsinyek ; az alsó sor a hátsó sor középsivel egy barautfekvö, hosszúkás hatszöget alkot

( C3 ) : a hátsó sor oldalszemei e csoporttól messze oldalt os hiitra esnek. Az alsó sor oldalszemei egy kis

fekete foltocskába esuek s nagyobbaknak látszanak, valamivel közelebb állanak a középskhöz, mint ezek

egymáshoz ; a hátsó sor az alsónál sokkal hosszabb, oldalszemei, fekete dudoron fekve, uagj'oljbaknak lát-

szanak és sokkal távolabbra állanak a középszemektöl, mint ezek egymástól. A hátsó sor középsi valamivel

távolabbra esuek egymás között, mint az alsó középsk, szintén egymás között. A ket sor oldalszemei közötti

távolság nagyobb annál, a mely a két sor középszemei között elterül ; az alsó középsk közelebb állanak az

alsó oldalszemekhez, mint állanak a hátsó középsk ugyanezekhez. A zár két ^í» szer sötét])arna behor-

padást mutat.
Mertekek : ? Törzs II '%, fbbl

fejmell :>•"* »

I lábjjár I
'>'') »

11 » 1
-) »

III I. 10 1)

IV » l:)-(i «

cf Rövidebb törzs ; fejmelle ersen fejlett, végteste ennél sokkal keskenyelib ; rendesen valamivel

sötétebb agyagsárga. Lábai aránytalanul hosszúk. Tapogatója húsos nyel, kis bunkóval, valamennyi ize

gyéren tüskés : a pikkely csúcsosan kanálabikú, elég domború, szrös, domborodása töven rendesen egy

tüskevei ; szár és térdize mintegy egy darabból való, egymásnál nem hosszabb ; a nemzszerv vörössárga,

sima, tojásdad, ell egy, mintegy feltett, jelentéktelen dudorral.

Mértékek: d" Törzs .S-."> "'/,„ ebbiil

fejmeU :'.-2 »

I lábpár 1-") II

II » 17 »

III .. II

IV » lo"? «

Felig fejlett példányai már kora tavaszkor észlelhetk s a legszorgalmasabb leghajósok köze tar-

toznak (legaláljb a Bácska) )au azoknak tiipasztaltam) ; a karók csúcsain, a növeuyek szirmain es sasos

helyeken is leskeldik ; az ernys növényeken az erny alatt vonul meg s elölábait az erny felébe nyújtva

lesi prédáját, melyet hirtelen átkarolással ejt birtokába; szétvetett lábakkal egészen le tud lapulni s ha kúszva

vadászik, gondosan felhasználja a rügyeket, göröngyöket, hogy fedve lophassa meg prédáját, ueha a méhet

is legj'özi, s csípkörmeit rendesen a fej és törj közé vágja be.

Ismerem, erdélyi részekbl: Szász-Vesszösrl, Kolozsvárról, Mezö-Záhról és Szebenbl (Sill-gyüj-

temény) ; magyar részekbl : Doroszlóról ( mint léghajóst), Pancsováról, Orsováról, Székes-Fehérvárról,

Budáról (Pável), Komjátiról (Dr. Horváth Géza).

SPEC. 2. FA,i. THANATUS FOEMICINUS. (Ci,.). HANGYA L. amkisen l.

(foiiiiirii = liaiiKya; a h:iiigyabolyok köriil való tartózkmlásról.)

Si/ii. 1757. .Irditeiis faniiiciniifi Ci.erck «Anin. Suec.» |i. I'!f.

Vide: Thorell «Remarks» p. 260.

í Elénk, világos cserbarna; a fejmell közejie hosszában szélesen, szalagszerflen világosabb; a szé-

lesed vegtest felületének elején egy rikitóan szembeszök , hasitékszer , bársonyfekete láudzsafolt.

Zömök alak.

Fejmelle vaskos, domború, felül 2'árhuzamosa.u lela.pitott, oldalról tekintve a nyelecskétöl ívesen

emelked, szélességénél alig hosszaW), vastag fejrészszel ; a mellresz oldahii lecsapottak, a fels lelapitasnál
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valamivel sötétebbek, a lelapítás két fehéres, a szemek közül induló csikkal szegélyezett; az egész líronz-

fénytí oly pikkelyekkel borított, a melyek végokon lapiezk,-isok, tövükön ágasok, a pikkelyekkel elegyesen,

de gyéren serteszerü szrök is jelen vannak s a fej elején leginkábli feltnnek. A mellvért szivalaku, laposan

dombom, durván cs különösen a. szeleken gazdagon sz/irös. A rágok az els lábpár ezombjánál sokkal

vékonyabbak, (isszeillök s elölrl tekintve tcivüknt'l valamivel szelest.'! il)ek. az els lábpár els végízénél

alig rövidebbek, a fejrész sapkaszerüen borul tövükre, oldalri')l tekintve tetemesen az állkapcsokra csapottak,

pikkelyekkel es különösen sok, ers, görbült sertékkel inkább fegyverzettek mint szrösek. Az állkapcsok nyúj-

tottak, végeik elkerekítettek, egymázhoz közel állanak, tövük bíiven sertés-szrös, az alajk az állkapcsok közé

beékelve, azoknak felehosszát alig eri el. A ta}iogat(') vaskos, minden ize biven tüskeszerü sertekkel fegy-

verzett, közben pikkelyes, végize a tölibinel karcsúbb s alig rovidel>b, mint a térd es szár együttvéve.

A lábak hosszuk, vaskosak, térdeik felemelkednek ; borítékuk pikkelyek) k'U áll, melyek közül a tüskeszerü

rövid szrözet és az ers fegyverzet kiáll; az els lábpár czombjáu ell ket ers tüske, felületén két tüske,

szárán és másodvégizen, alul, az ell)bin liarom, az uti')l)l)in két pár tüske; az elsi'i két lábpfiron mind a két

vegízen végig kétsoros ers talpkefe, a hátsó párokén a. talpkefe a másodvégiz tövét nem éri el.

A végtest hosszkörded, pikkelyekkel egészen fedett s a mellett különösen a vége felé sok tüske-

szerü. fekete és itt-ott fehér szrökkel borított; a l)ársonyfekete lándzsafolt igen fmom fehéres szegélyzettel.

Az alsó szerasor négy szeme a hátsi') sor ket középsjével egy oly hatsziiget képez, mely

szélességénél nem niiigasalili s a melynek rendetlensége onnan ered, hogy a^z alsó oldalszemek sokkal kiize-

lebV) állanak az alsó, mint a hátsó középskhöz. Az alsó sor középsi sokkal távolabbra esnek egymástól,

mint az als(') oldalszemektl, s a homlok szelétl sokkal távolal)l)ra, mint a hátsó középsktl; e sor oldal-

szemei, fekete foltban állva, látszólag na,gyobl)ak. A liiitsó sor szemei egyenl távolságra eg_ymástól.

A zár egy cserba.rna. lyra-alaku liemelyedes, mely szélességénél sokkal magasabl) s liosszában egy

ékalakú, szrös lemez által ket részre oszlik.

IVIertekek : ? Torzs S •'«/„, ebbl

fejmell '.>") II

I laliiKÍr l(t-7 II

II II II -S ,,

III I. 10

1\'
II l()-7 II

-? Az ivarérett hímet nem ismerem ; a li.'irmadvcdlfsíi, a melynek nemziszerve egy sima liuid\i'i,

színre nézve a nstéuyuyel azonos.

Mint ny:lri alakot hangyabolyok közeieben találtam Kolozsvárt (Miizenmkert), ifjabb példányait

szszel ])oroszl('>n ; I)r. Horváth Gcza barátom szívességének köszönök egy ifjú líeldányt, mely Kassa

mellett tel derekan (jaiui;ir ó-krn) gyíijttetctt ; ífjalili pcldanyait ismerem még Veszprémi m'iI, líudfind (Muz.

gy. Pável .fános).

FAM. II. CSALÁD. TH( )MIS(

)

1 1 )AE. KAROLOK, armspinnen.

(íV(ü«f'i^(/j ;=fciualliil kötni; lurúl a szukásról, hnyj- ii précUit megkötik.)

GEN. 1. NEM. MONAEtíES. Thor.

(Mo'^acasi = görög uév.)

.S';//í. 1.S69— 70. Thokkll «Ou Eurup. Spid » p. 182.

A homlok és a rágok résüntösen elrenyújtottak ; az els középszemek távolabbra a homlok

szélétl mint a hátsó közi'psiiktl. Az alsó szemsor igen könnyedén, a hiitsó tetemesen kihaj léi ; az alsó
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oldalszemek az alsó középsknél sokkal nagyolibak. A vegtest hátúi emelkedett, csücskos (II. k. V. 1. 127, i).

Talpkefe, illetleg lapiczkás szrökbl alkotott ecset iiinesen. A bordáskörmök ersek, kampójuk köunyed

hajlású, bordáik elég szürüu állauak, elég hosszúk, lásd. II. köt. V. tábla, 127, c.

f.
'

spKC. I. FA.i. MONAESES CUNEOLUS ((". K.) ÉKELT MONAESESPÓK. keilf.írmiger m.

(cuiii'dliis ^kis ék ; ii véytest alakjáról. I

.s'//íí. 1838. Xi/s/iouK ciiiiiohis C. Kocii «Die Aracliuiden» IV. p. 79. i;ul jiartl.

Vide : 1'avesi «Cat. si.st. dei Ra^. del Cant. Ticino» p. 147. (Synoiiyinica).

¥ Elöteste bariul, ekalaku világosabb középcsikkal. Végteste, felül szürkés fehér, oldalaiban vörös-

Ijarna, ugy hogy a szürkésfehér szín egy, csúcsával elre fordított ékhez hasonlít ; hasa fehéres egy végig

vonuló feketés középcsíkkal. Lábai sárgások, fekete pontozatokkal.

A fejmell kicsiny, kerekded, magas; felületén kissé lelapított; fejerésze szeles, homloka menedékesen

elrenyúló ; a melh'ész oldalai barnák, világosabb színnel elegyesek, mintegy áttörtek ; a szemcsoporttól es

egész szélességét átfogva egy világosabb, széles csík indul, mely a nyelecske felé ekalakra keskenyedik; az

egész fej mell felületén, igen gyéren elszórva, gombocskákból indulva serteszerü szrök áUanak. A mellvért

hosszkörded, fekete, kevés fehéres szrökkel. A rágok menedékesen elre nyújtottak, rövidek és laposak

;

színök sárgás, tövüknél l)arnásba átmem'), kevés szreik feketés gombokl)ól indulnak. Az állkapcsok sárgák,

fekete szrözettél, tövük kivastagodott, a végok keskeny, ell elkerekített ; az alajk nyelvalakú, az állkap-

csok felehosszának megfelel. A tapogató sárga, rövid, húsos, bven szrös, a szrök részben feketés gom-

li(iklii')l indulnak, végíze oly hosszú, mint a térd és szár együttvéve.

A lábak közül a két els pár a két hátsót hosszúságra szembetnen felülmúlja; valamennyi

halvány sárga, fekete szrözettél, mely fekete gömbökbl indul s ennélfogva a lábak feketetarkák ; a tüskék

foltszer nagyobb gömbokliol erednek. A czombok ell és felül, a szárak alul gyéren tüskések.

A végtest sajátságos alakú, ell sokkal keskenyebb mint hátúi, és hátul sokkal magasabb mint ell,

a hát végén csücsökbe végzdik s a csücsök és fonók között függleges ; színezete kissé változékony ; felülete

mindig szürkésfehér elmosódó tiszta fehér néha rajzszerü vegyülettel; oldalai néha szélesen vörös-barnák,

néha s felületnél sötétebb szürkék ; a felület fehér helyei mindig az ingödröket vagy a szrök tövét kerítik.

A has fehéres, állandóan egy feketés, széles, nem épen éles szelü közéíjcsikkal.

Mind a két sor oldalszemei egyenként igen tetemes, felgömb vagy hosszúkás emelkedéseken álla-

nak. Az alsó sor majdnem egyenes (kihajlásra hajlandó.), igen kicsiny középsi nem állanak távolabbra egy-

mástól mint a háromszor nagyobli oldalszemektc'il. A hátsó sor kihajló, középsi kisebbek az oldalszemeknél

s kevéssel nagyobbak az alsó középsciknél, közelebb állanak egymáshoz mint soruk oldalszemeihez. A hátsó

sor hosszabb az alsónál ; a két sor oldalszeme oly távolságra egymástól, mint az alsó a hátsó középskhöz.

A zár egy majdnem négyszögletes, barna, brös terese, igen sekély (/\ szer sculpturával.

Mertekek : ¥ Torzs 7-'> %, ehhol

fejmell 2 »

I lábpár S 1)

II « 7-2 1.

III » i »

IV .) 4-;l ..

d" Sokkal kisebb, karcsubl^; végteste, oldalról tekintve, majdnem piirhuzamos, hátul csücskos

ugyan, de nem magasabb mint elöl. Színe a nstényével azonos. Homloka meredekebb, rágói függle-

gesek. A tapogató sárga, rövid, száríze a térdml r(Jvidebb, küls oldalának a végén egy fekete, ki- és hátra-
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felé görlnilö ti^emes, köröiiiszerü nyujtványnyal : pikkelye kan;tlalakn. muilosaii szrös; nerazöszerve egy

alig kidomborodó barna, sima es fényes, vesealakú gyüjtöliöl áll.

Mertekek: -f Torzs \- '"„, el)l)nl

fejiiiell I
•")

>i

I lábpár 7 II

TV » ] ,.

^lint tavaszi es nyári alak nem éppen gyakori s leginkább az erdöszelek bujább növényzetet

kedveli ; ifjabb nemzedéke, ugy látszik, egyes pontokon nagy száml)an fordul el (bíuda vidéken Pável János

igen sok példányt gyjtött, egytl egyig fél fejlödéstteket).

Ismerem, erdélyi reszeklil : Kolozsvárról: magyar részekbl: I)oroszlóról, Pancsováról, Tokajból

es Budáról (Mnz. gy.).

GEN. 2. NEM. THOMISÜS. (Walck.).

(Vide : "Thomisoirlae»)

Sjiii. ISOö. W.VLCKENAER «Talil. d'Aran.» p. '28. (ail partém).

Vide: Threll «Ou Europ. Spid.» p. 183.

A homlok es a i"agok kevéssé kinyiüók.

Az alsó szemsor középsi távolablira a homlok szélétl mint a. hátsó középsktl.

Az alsó szenisor ersen, a hátsi'i kevéssé kihajló : az alsó sor oldalszemei nem nagyobbak a közép-

sknél. (.\ fejrész két, szarvszerü, magas, szétágazó csücsökkel).

A bordás körmök a. Thomisus onustus els lábpárján enisek, kampójuk hosszú es vaskos, közte

es az els borda között tetemes az ür, a bordák elég hosszuk, süriiu sorakozottak.

SPEC. 1. FA,i. THOMISUS ONUSTUS Wai.ck. HASAS lUKPÓK. bauchige krebsspinne.

(niiustUK = nictíiakott. megtömött ; a véstest na^yságáró!.)

Si/ii 180.5. ThriinífiiiH iiiiiisliiü Waiakenaek »Tald. d'Aran.» p. .ií.

Vide: Thorkll «Rcinarks» p. ül.

? Világos, változó szmezet : az alapszni rendesen fehér vagy sárgás. Fejmelle fehér, ket sotet oldal-

cslkkal, fejerésze két felálló, szétágazó, kúpalakú csücskbr kihúzva, a csücskökön, hátúi, közel a csúcshoz, a

hátsó szemsor ket oldalszeme, — ell, a csücsök közepe táján az alsó ket oldalszeme. A végtest színe világos,

változó. A végtest terjedelmes, hátúi a fonók felett igen magas, felülrl tekintve majdnem háromszögletes,

a háromszög talpával hátrafele (tehát visszájára) s itt csücskös. A lábak világosak, rendesen halaváuyan

gyrsek.

A fejmell szélességénél csak kevéssel hosszabb, magas, felülete j)árhuzamosan lelapitott, e laposság

csontsárga, az oldalak sötétesek (zöldesek, néha barnák"). .\ fejrész elöl elmetszett, szarv vagy fülszerü csücs-

kökkel, a homlok meredek, a rágok töve köze egy kis nyujtváuyt liocsát ('--v-'). A mellvért tojásdad, vilá-

gos szinü, szrös. A rágok laposak, a homlok magasságánál nem rövidebbek, részben csontszinek, részben

barnások, alig szrösök. Az alkapcsok világosak, összehajlók, töviik kivastagodott úgy, hogy a tapogató csuk-

lója szabadon látható : az alajk nyelvalakú, az állkapcsok fele hosszát valamivel meghaladja. A tapogató sárga-

fekete rövid szrözettél, végize rövidebb mint a térd és szár egj'üttveve. A lábak oldalt elterülök, az els két

pár ers és hosszú ; valamennyi világos, az izek végei gyrs behomályositással ; az els pár szárán, alul,

egy pár tüske, másod vegizen nyolcz pár tüske. a. második lábpár szárán, alul. szintén egy ])ar a másod-

végizen öt pár es meg két páratlanul allo tüske ; a ket hátsó lálipár fegyvertelen.

HER:JáN i'TTi': MA'.YAiínRRZAr, ICiK-ÍA' NA.r\ JII. OTTO HEB5IAN; l'NiiARNS ^j js;, f s ^ ^i > ^ , m, 29
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A végtest háromszögletes, keskeny végével elrefelé áll, színe néha csontsárgás, csontfeher, néhii

oldalaillan rózsaszínes, lapos felületen hasonló szín haránt csíkokkal, melyet közül egy szélesehb a két

hátcsücsköt összeköti, a végtest elején egy küpalakú rozsaszín folt ; az utóbbi változatnál a láb gyürüzete is

rózsaszínes.

Az alsó szemsor igen apró szemei kihajló sorban, a középsk sokkal közelebb egymáshoz mint az

oldalszemekhez, melyek már a csücskök derekán állanak. Az alsó sor igen módosan kihajló, középszemei a

ket csücsök közötti völgybe esnek s távolabb állanak egyiuástól. mint a csücskök csücsa alatt fekv oldalsze-

mektöl, szemei apr(')k. Az alsó közejiszemek távolabbra esnek a iKuiilok szélétl mint a- hátsó középsktl, a

hátsó középsk valamivel t;ivolalilira egymástól mint az alsó középsktl.

A zár egy sárga, fényes, gyantaszertt, kiemelked köldök, két oldalt pontszer fekete nyilassal ("ö)

Mertekek : ? Törzs II %„, ebbl

fejmell 3-") »

I lábpár \'.\ II

II » 13-H I.

III I) .5-5 I)

IV I) Oti I)

d Aránytalanul kicsiny. Els két lábpárja töven sárga, lábszárától kezdve végig feketebarna^ (csiz-

más), valamennyi lába fegyvertelen. A végtest lapos, gyanta sárga tetemesen csücskös. A fejmell barnás,

hátán világosodó, a fejcsücskök éle csontfehér vagy sárga. A tapogató rövidke, Inmkós, sárga ; térd és szár-

ize egyenl, rövid; pikkelye tetemes, kanálalakn, módosan szrös. Alulról tekintve a szár hosszában barna

fogacsok láthatók. A nemzörész, alulról tekintve lapos, lencse alaku, liania. a. kanál iirét egeszén kitölt gyjt.

Mértékek: f Torzs .i-:-! '",,„ ebbül

fejmell 1-5 i>

I lábpár 7-() »

IV » ±'i. »

E sajátságos külsej faj, mint nyári jelenség nem ejipen gyakori, de nem is ritka. Rózsaszínes válto-

zatai (= diadema C. Kooh Görögországból) leginkább a virágzó lóherén, a fehérek ernys növényeken

(Sambucus ebulus, Chaerophyllum) találhatók, hol a virágokba illetleg virágok alá rejtzve hosszú ellábait

a virág felibe tartja s a virágon megteleped rovarokat átkarolja. Néha egy-egy fszál csúcsára mászva kitárja

karjait, s várja, míg vajainely rovar virágnak nézi s karjai köze telepedik. Egyebekre nézve lásd «életmód»

szakasza «alak es színezet» alatt.

Ismerem, erdélyi részekbl: Kolozsvárról, Mez-Záhról es Szebenbl (Sill gyjtemény; magyar

részekbl: Doroszlóról, Orsováról, Pécs vidékérl (Muz. gy. Friwaldszky), Budáról (Muz. gy. Pavel), Pestrl

(Muz. gy. Friwaldszky).

GEN. 3. NEM. MISUMENA. Latr.

{iuaO!Jji.S'JOi = a gylölt ; taláu az álnuk életmódról.)

Syn. IS04. Latreille «Nouv. Dict. J'Hist. Nat.» XXIV, p. 315 (ail part).

Viile : Thobell «On eiirop. Sjiiil.» p. 183.

A homlok és a rágok majdnem függlegesek ; az alsó szemsor középsi nem álliinak távolabbra,

a homlok szelétl mint a hátsó középsiktl. A hátsó szemsor oldalszemei nem vagy alig nagyobbak aköze]!-

Böknel. A középszernek trapézben állanak. Az alsó szemsor ersen, a hátsó könnyeden kihajló, az alsó oldal-

szemek a középsknél nem vagy kevéssel nagyobbak.

A bordáskörmök a. Misumena, vatia elsíi labparjan íves liajlasuaK, husszu-kauipusak. kevés bordá-

juk közül az elsk ersebbek.
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SPEC. l.FA.i. jriSUMENA YATTA. (T'i..). ALAK( )SK( )!>(')
' KESZEGPÓK. falsche ükachsesspinne.

* ivatia all vates = jós, kiilt ; az alakia vciuatkozik.)

Si/ii. 17.57. AnnieiiK vatiii.'! Clerck «Aran. Siu-c.» ]i. 12S.

Viile : Thorki.i. «Remarks» p. 258.

i Csoutfebertöl sári^.-i fokozatokkal egészen a haraiíos ozitrom és narancssárgába átmen változékony

színezet; gyakran az oldalakhau, ritkán a hát közepén (a ve,i,'te.steu) vérvörös, vagy rózsás foltokkal. Leg-

gyakrabban czitromsárga. («citreus vei citrea» De Geer, Walckenaer, Bl.\l:k\vall). A fejmell felülete az olda-

laknál mindig világosabb: a: lábak a. test alajiszinenek megfelelen egyszinüek. A fejmell szélességénél nem
hosszabb, magas, felületen kissé lelapitott. szivalaku, ell elkerekitett : fejerésze ket(.)ldal;iu egy m(3dos emelke-

dés hosszdudorodás, melyen a két szenisor oldalszemei állanak. A mellvért pajzsalakú, igen g}'éren szrös.

A rágok az els lábpár elsdvégízéuél rövidebbek, inkái il) laposak, gyér, kurtádé ers szrökkel. Az állkapcsok

összehajlók keskenyek, alig vastagodó tvel úgy, hogy a tapogató csuklódása szabadon látható ; az alajk pár-

huzamos oldal.-ikkal. elli rlkiTckitctt az Tillkapcsok hosszának ket harmadrészét bven eléri. A tapogató kurta,

feketés szrözet, végize rchidebli mint szára és térde együttvéve. Az els két lábpár hosszú, ers, oldalt

elterül, karolásra alkotott sarló jillásu, ezombjai fegyvertelenek, szárai alul rendetlenül, leginkább a küls

szélre alkalmazott 4—G gyenge tüskevei. ugyan e párok másodvégizeiu, alul, hét pár tüske, a hátsó két

lábpar másodvégizén, alul, egy-ket tüske.

A végtest, hátúi. hossz;ín;iI szelesebb, elíirefelé keskenyebb, alig lelapitott, vastag O alakú, nem
csücskös.

Az alsó szemsor aprii szemtt, ersen kihajlo, szemei egyforma távolságra egymástól, egymásnál nem
nagyobbak; a hátsó szemsor könnyeden kihajló, szemei egyenl nagyság mellett az alsóknál inkább kisebbek

s a középsk valamivel kozelebbre egymáshoz mint az oldalszemekhez
; a ket sor oldalszeme egy tetemes,

hosszúkás dudor ket végére elhelyezve, közelebb áll egymáshoz, mint a hátsó oldalszem a hátsó középszem-

hez ; a két sor középszemei közel derék négyszögbe (elre mégis szkebb) elhelyezve ; az alsó szemsor közép-

si körülbelöl annyira állanak a homlok szélétl a mennyire állanak a hátséi középsktl.

A zár egy igen jelentéktelen haránt dudorodás, alsc') szelén pontszer ket nyikissal (=>).

Mertekek: í Törzs S— 1 | "<;, ebbl

fejmell la nagyobbnal) . . ;>S »

I lábpar 1 5'5 n

II » 14.0 „

III ) 7-."j
i)

]\ » 8-ü I)

cf Aránytalan kicsiny, egeszén elüt szinezettel.

A fejmell vörösbarna, felületén egy szeles vörsessárg.-i csíkkal s e szín a fej emelkedéseire és az

alsó szemsor alatti homlokrészre is átmegyen. A hosszkörded vegtest felülete zöld vagy zöldessárga, két

párhuzamos, barna csíkkal, mely a fonóknál kezddve nem éri el a végtest elejét s hosszának mintegy három

negyedében végzdik; a has és az oldalak barnák. A két els lábpár barna, a szárak közepe es a végízek

töve gyrsen világosodó, a két hátsó lábpár világos, sárga vagy zöldes.

A tapogató nyele sárga, bunkója liarna ; Hzárize a terdiznel sokkal rövidebb, külsi'i oldala végén

egy ers, !i pikkely szele görbületéhez ill nyujtványba nyúlik, mely nyujtv,-iny végén egy igen apró, hajlott

körmöcske áll, a. sz:ír alfelén semmi fogacsok ; a pikkely kanalalaku. nem/iszerve vörösbarna, lencsealaku,

sima és lapos.

' Clkuck, "Aran. Siiec.» p. l'iS. «Caueri stiinUtiuliiiL'iu quaimiuam hujus Aiaiiei ftn'iua aliquaui aut nullám refert ; sulus

tarnen hoc uomeu prcimeruisHü viilctiir ; iinamnbreni iligiini linlie:Uui-, íjui inimuni lociini iiitír liujus Generis Araneaium obtiueat.»
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Mnlfkek : ¥ Torzs :>2 '«/„, t-bböl

fejmell l'l- »

I lábpár 7'"i «

l\ ii :i

Az aljakban, különösen réteken és kertekben a buja növényzeten messze elterjedett faj, mely min-

denek eltt az ernys viráyokat kedveli (a veteményesekben pl. leginkálili a murok virágát s innen «Tlio-

raisus danei» pl. WALCKENAER-nél,) hol a Thomisus onustus módjára vadászgat ; de a virágok kelyhébe is

bemélyed s ott várja a mézel rovarokat, melyekkel igen ügyesen el tud bánni
;
prédáját rendesen nyak-

szirten éri s a fej köze vágja be lapos állkapcsainak rövid körmét : a nehéz és ers rovarokat rendesen

egy-két szállal leköti (lepányvázza) s csak azután szívja ki.

Ismerem, erdélyi részekbl: Szász-Vesszsröl, Kolozsvárról, Mezö-Záhról, Oláh-Fenes, Eetyiczel,

Parajd, Gy. Sz. Miklós, Balánbánya és Tölgyesrl, továbbra N.-8zebenbl (Sill és Bergleiter gyjtemény),

Hosszulelkérol (Miksa Gyöi'gy elhunyt barátom iitján) ; magyar részekbl: Doroszlóról, Pancsova és Orso-

váról, Mehádiáról, Báziásról, < )-Huttáról (Borsod), Lykaukáról (Liptó), Nagy-Váradról (Muz. gy. Mocsáry),

Pécsrl (Muz. gy. Priwalszky es Pável), Bártfáró! (Muz. gy. Dr. Chyzer Cornél), Mehádia (Muz. gyjt.

P'riwaldszky).

SPEC. ± FA.i. MISUMENA TRUNCATA. (Páll.). VASKOS K. vierschrüttige b.

(tniiicata = csonkított, tora)-iit('> értelemben ; a végtest alakjaiul.)

Si/ii. 1772. Annira íriiiiciila Pallas «Sjiieileg. zool.» 9. pafí, 47.

Viile : Thorrll «Tieinarks» p. 2.50.

? Fejmelle világosabb vagy sötétebb fahéjszín.

Vétgeste fahéjszin, néha sötétebb vörösbarna színnel elegyített. A két els láhpár fahéjbarna, vilá-

gosabb, elmosódó gytirüzettel ; a két hátsó lálipár vörösessárga, sötéted csúcscaal, a negyedik pár térde mindig

barna. Szeles alak, lapuló fejmellel es otromba, hátúi két oldalt tompa csücsökbe kifutó végtesttel.

A fejmell szélességénél nem hosszabb, laposan doml)oru, ell elmetszett, a mellrészben kerekített,

egyszínén faliéjl)arna, világosaid) finom szegélylyel; a szemter, különösen az oldalszemek táján, göcsös.

A mellvért fahéj])arua, néha világosabb pontokkal, szivalaku, lapos, szrös. A rágok laposak, oly hosz-

szuk mint az els lábpár elsdvégíze, fahejbaruák, hariíntránczoltak s alig szrösek. Az állkapcsok majdnem

párhuzamosak, egymásra hajlók, tövük nem vastagodott, a tapogató csuklója azonban szabadon látható —
fahéjliarnák ; az alajk liasonl('i szniíi, nyelvalaku, az állkapcsok hosszának kct harmadát eléri. A tapogató

fahéjbarna, végíze a többihez kepiest kissé vékonj'odó csúcsán feketés és bven szrös, rövidebb mint a szár

és térd együttvéve. A lábak közül a két els pár vaskos és hosszú ; sarló alakú, oldalt elterül állásban

karolásra igen alkalmas, fahéjbarna, az ízek tövein világosodó ; .mind a két pár szára és másodvégíze, alul,

páros, rövid tüskékkel srn fegyverzett; az els lálipiir szár.ín alul 7 párig, — másodvégízén, alul, 9

párig szaporodó tüske, a második lábpáron hasonlóképen : — a harmadik és negyedik pár világos vöröses-

sárga, az utóblii barna, téddcl : a harmadik pár szárán alul egy apró tüske, a negyedik pár egészen fegy-

vertelen.

A végtest otromba., bfiromszögletes, elkerekített csúcsával elrefelé fordított, ivarérett állapotban

lapos, terhes állapotban Uiigy vastagságra növeked, fahéjbarna sötét vörösbarna besötétítésekkel, néha egy-

szeren drapszínü, hosszúságánál, hátúi, szélesebb s itt oldalt álló csücskökbe végzdik.

Az alsó szemsor oldalszenu'i a töbl)inél láthatólag nagyobbak, e sor ersen kihajló, szemei egyenl

távolságra egymástól, mely nem nagyobb annál, a mely a középszemek és homlok széle között elterül.

A hátsó sor könnyeden kihajló, szemei kicsinyek, egymástól egyenl távolságra állók, m-ly alig kisebb

annál, a mely a hátsó középsket az alsó kcizépsöktl elválasztja ; a hátsó oldalszemek egy göcs csúcsa alatt
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állauak, mely göcs résimtöseii az alsó oldal és hátsó kózepszem közo is kiterjed ; az alsó középsk es a

homlok széle közötti távolság sokkal kisehl) mint a távolság az alsó és fels középszemek között.

A zár, egy gyautasárga kiemelked, vesealaku, haránt es homorú oldalával a légzörésre nezö köldök,

melynek homorusága egyszersmind keretet is képezi a tojcicsö nyílásnak.

Mertekek: Y Torzs (terhes) '.I-.'; '%, ehlMjl

(ivarerett) Ir") »

fejiiiell ;',-í.
,1

1 lalip;ir 1 í-'i «

11 » 1 'I

111 .. 7 ,1

TV i> s ,1

Ivarerett hímjét nem ismerem ; a felfejldesü törzs hossza '(• "'„„ es a harmadik es negyedik láhpár

szinten harnás ; az alak és szin egyehekhen a nstényével azonos.

Tapasztalásom szerint ritka: mint nyári alakot legiukahh kertekhi s ott az egres-hokrokról

ismerem, mint nyiiri alakot.

Találtam erdélyi reszekhen: Kolozsvártt, Nyarad- Szeredán és N.-Szehenhen (Sill-gyiijtemeny),

magvar reszeklien : Palánkán es Orsován, Bnda vidékén (Mnz. gv. Pável -Tánosi.

SPEC. 3. FAJ. MISUilENA VILLOSA. (Walck.). BOEZOS K. zottiüe b.

(viUdsn = Inizontnsiin szrös ; a ti'st szürüsséjíérl.)

Syn. 1S.'Í7. Thoiiiisiis rillnftiis Wai.ckkxaei: «Hist. X:it. ilt-s Ins. Apt.» I. p ."iS.j.

\'iili' : 'rniiuRLL «r.eiiiiirks» jiii;,'. .")M().

? Halvány zöld, fehérrel: a, vegtest hossztojusdad, csuesával elre ininyozott : az egész állat serte-

szerü ers. világos szönikkel horzosan hontva.

A fejmell szélességénél valamivel hosszahh, szi\alaku, tomp:i fejreszszel. oldalai zöldesek, ktizepe

keskenyen fehér: a szemtércsen sok, elre meredez, eríis, felnres szíiriikkel, a tohhi része szinten ers sz-

rözettél : a szrök gomhokhól indulnak. A mellvért szívalaku, lapos, zöldes, höveu ers szrözettél horitva.

A rágok zöldesek, rövidek es laposak, vaskosak, kevés, rövid, ers szrökkel. Az állkapcsok nyulánkok, kissé

egymásfelé dlök, zöldesek, tomott szirozettel : az alajk nyelvalakii, szirös, az állkapcsok hosszának három

negyedrészét hven eléri. .\ tapogati) zöldes, goiuhhol induló szrözete tüskeszerü, meredez, végíze

rövidehb, mint szár es terdize együttvéve. A láiiak zoldesidi, a ket els) pár, jelesen a legels pár hosszú,

ers, karolásra alkalmas : valamennyi lábon a szcirözet kurta, srn es tüskeszerüen feliiUó : az els láhpár

szárán, alul. nyolcz — masodvegizén 8—9 pár tüske: — a másoilik lalipái' szárán, alul es rendesen csak

az egyik oldalán haroui vagy tobli (?), másodvégizen '> párig tüske : a, ]i:its('i labpfirok fegyvertelenek.

A Vegtest nyújtott, hosszutojásdad. szélességénél sokkal hosszabb, hátul szépen elkerekitett, zöldes,

elmosodva-fehéres hátvonalliil s mindenütt serteszereu, ritkásan szrös ; a zöldes hasszrözet ritkán áll

és finom.

Az alsó szemsor erisen kih.-ijjc), oldalszemei észreveheti'ileg na^;yobliak, középsi távolabbra, egy-

mástól, mint az oldalszeuiektíil. az oldalszemek dudoron állauak : a hiitsó sor kevésbbé, de határozottan

kiliajló, szemei egyenl távolságra egymástól, oldalszemei a középsknél alig észrevehetleg nagyobljak és

dudoron állók ; a középszemek nem trapézbe, hanem szélességénél magasabb deréknégvszögbe elhelyezettek

;

az a.ls<'i k()zepsk valamivel közelebbre a. homlok szeléhez, mint a hátsó ké)Zepskhöz.

A zár egy kordéd, alig emelkedett s alii;- kivalo terese, als(i szelén ket, kissé távolított, pontszer

benvomással.
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Mertekek : i Törzs 8-5 "'/„, ebbl

fejmell i''-"> »

I lábpár 1 ^'-S II

II i> '.»•:, 11

III I) :>-s II

IV i> "i-s »

d" Sokkal kisebb, rövidke végtesttel, szörözete epén tüskeszeríí el- és illetleg felálló, feketés,

fehéressel elegyesen, az elöblii iiz erösebb ; lábain ágasán eláll. Színezete a nstényével azonos. Tapogatója

kurta; száríze a térdnél sokkal rövideV>b, küls oldala végén egy rövid, zöldes, a pikkely szeléhez alkal-

mazkodó, tompa nyújtványnyal
;
pikkelye zöldes, kanálalaku, bven szrös : nemzszerve lencsealakú,

kerek, vörösessárga, szélein órarúgóra emlékeztet finom fekete szegélylyel.

.Mertekek; y Torzs %'>
'";„, eliböl

fejmell i'-ü n

I lábpár I I

•">
II

T^' i> 5 I)

Tapasztalásom szerint az aljak bujább növényzetét lakó ritka nyári alak, melyet magam csak

egyszer találtam Kszegen (Vasmegye); a magyar nemz. múzeumban megvan: Pestrl (Frivaldszky

János, Pável a «Csillagvölgyböl»), Budáról (Pável « Farkasvölgy ») ; egy ifjú példányát Dr. Horváth Géza

barátom hozott Komjátiból.

GEN. 4. NEM. DIAEA. Thor.

(Jtat'o^ = giiiöfí név.)

Si/ii. ISIiO— 70. Thorell «On euvoii. Spiilprs» jiaií. 1^1-

A homlok függ/Ueges. Az alsó szemsor közéjjsi nem távolabbra a homlok széleti, mint a hátsó

ko/.epsöktl; a hátsó oldalszemek a középsknél kevéssel nagyobbak : az alsó szemsor igen kiinnyeden, a

hátsó tetemesen kihajló : az alsi) sor oldalszemei a középsknél sokkal nagy<ibl)ak. A Diaea globosa bordás-

körmei alakra és berendezésre nézve a Micrommata virescens fajéra emlékeztetnek.

SPEC. 1. FAJ. OlAEA GLÓBUSA. (Fabr.). BUTYKOS NYESOPGK. kugelioe stutzspinne.

(kIoIiosíi = (,'olyóalakú ; a vóíitf'^ti'i'l-)

Si/ii. 177.5. Annirii i/lobo.iu Fabricius «Syst. Eiit.» \i. i-i"2.

Vide : Thorell «Remarks» pa;,'. 5i2.

$ Fekete vagy barnásfekete ; végtestének felülete fehér és részben vörösesfehér rikitó oldalrajzzal,

mely az egészet koszorú módra körülfogja s a hát közepe felé irányozott csipkéket és ágakat bocsát, az

utólibiak közül minden oldalon egy-egy mindig hosszalib a, tnbbiuel s a hát közepén majdnem összeér.

A fehérség ell összeér, a fonók felett megszakad. Zoniök alak. iiiajilneni kdridomíi végtesttel.

A fej mell sötét barnavöriis, homlokrészéu rendesen világosabb bt)ltozatos ; mellrésze a fejrésznél

csak kevéssel szélesebb. A mellvért szivalakú feketésbarna, domborodó es kevés, finom szrözettél. A rágok

vörösbarnák, laposan szélesek, kissé elreirányzottak, az els lábpár els végizénél alig hosszabbak. Az állkap-

csok barnásvörösek, összehajlók, az alajk hasonló szinü, az állkapcsok hosszának ket harmadát eléri. A tapo-

gató barnásvörös, a csuklókban kissé világosodó, gyéren szrös, végíze rövidebb miut a térd es szár együtt-
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véve. A lábak közül az elsö két pár liosszabb a ti)bl)iiiel, egeszlien azonban mófloHan fejlett; valamennyi

sötét vörösbarna, világosaljb esuklokkal es lábvegekkel, karolásra alkalmas, az elsö két pár szárán, alul leg-

feljebb i, a másod lábvegízeken szintén 4- pár tüske ; a harmadik es negyedik pár ugyanazon izein néhány

tüske. A has közepe szelesen barnafeketc. oldalt szelesen ( ) szeren világosocbi , a legzörés mögött ncha

egy világosodó folt.

Az alsó szemsor középsi az oldals/emeknel sokkal kiselibek s oly nagyok, mint a hátsó sor oldal-

szemei, a homlok széléhez sokkal közelebb állanak, mint a hátsó középskhöz ; az alsó sor igen könnyeden

kihajlo. szemei egyenl távolságra egymástíjl. az oldalszemek a középsknél sokkal nagyobbak; a hátsó sor

kihajtó, közepszemei kisebbek és távolabbra esnek egymástól mint az oldalszemektl s valamivel távolabbra

egymástól, mint az alsó középsk szinten egymástól, az utól)biakkal pedig oly négyszöget alkotnak, mely

magasságánál szelesebi).

A zár egy egyszer, barna, snua, alig kiemelked) kerek koldok, also szelén — szer hasitekkal.

Mértékek : ? Törzs 7 "';„ ebbl

fejmell -2-^ »

I lábpár 6-s »

II i> 7 1)

III I. 4 »

I\ 1) o'd 1)

\i' Kisebb torzsti : vegteste tojásdad, lapos; fejmelle szélesed es la2nxlö, a lábvegek es a ket hátsó

lábpar sárga, szeles, feketebarna gyrüzettel ; egyébkéjien színezete a nstényével azonos, rajzai a test

nagj'ságához képest finomal)bak. A tapogat(') vörösl>arna, rövid, kis liuidíóval; szárize kissé szélesed, a

térdnél nem hosszaT)b, küls oldala esucsán egy felfele görbült fmom tövissel ; a pikkely kicsiny, kalán-

alakü, módosan szrös: nemzszerve alólról tekintve vörösbarna, lencsealakú, lapos, finom sötét szegelylyel.

Mertekek :
'' Törzs i ";„, e])böl

fejmell 1"7 ))

11 Iái ipar 7'-J II

IV 11 4.-.5 ..

Tavaszi es koranyari. az aljaklian gyakori alak. mely leginkidib az ernysviragu növények lakója,

hol vadászatát sok leleményességgel zi es zacskószer lakását, melynek nyílása fölfele nez. nagy ügyességgel

az erny könyökei köze alkalmazva, E faj is azok közül való, a melyek a kis virágok alá rejtzve, elölábaikat

a virág felibe nyújtják s az oda teleped rovart átkarolják.

Ismerem, erdélyi részekbl : Szász-Vessz/lsröl. Kolozsvár es Mez-Záhrol ; magyar részekbl

:

Palánkáról, Pauesováról. Orsováról, a ^'eterani barlang kornyékérl. Báziásról, az Als('i-Hámorl)(il (Borsod).

Nagy-Váradról (Muz, gy. Mocsáry), Uugvárn'il (Mnz. gy. Vidra Ferdinánd), Mehádia (Muz. gy. Frivaldszky

János), Pest (Muz, gy, « Csillagvölgy » Pavel -J).

SPEC. 2. FA.j. DIAEA TRICUSPIDATA. (Fabr.). VILLÁS NY. gabelige s.

(cuspis = liópja, lándzsa, Xeiituu szigonya ; a J barua laj/.áiól.)

Si/ii. 177."). Annii-ii tn<-i(xjiirhilii Fabricius «Eut. Syst.» p. i33.

Viile : Thohkll «Reiuarks» p. .539.

? Elöteste halavany baruassarga. vegteste elénk világos zöld (borszeszben sárgává változik), a vegén

egy elre nyitott, jjatkószer barna rajzzal. A végtest majdnem ötszögletes, elkerekitett sarkokkal,

A fejmell lajiosau szélesed, szelességenfi nem hosszabb, melh'észe szélesed; az egész halavany

barnássárga. A mellvért szívalakü, világos barnássárga, módosan szrös, A rágok rövidek, laposan széle-

sedök, világos barnássárgák, a homlok magasságánál csak alig hosszabbak. Az állkapcsok nyulánkok. egymás-
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(•ele hajlók, világos bamássárjEsák ; az .ilajk hasonló színezet mellett az állkapcsok hosszának ket harmadát

bven eléri. A tapogatók világos barnássárgák, gyér szrözettél, a végiz alig rövidéi ib, mint a térd és szár

együttvéve. A lábak egyszínén halavány barnássárgák, a két elöpár hosszú és ers ; az els pár szárán,

alul, a küls soron liat. a lielsn három tüske, másodvégízén hat pár tüske: a második lábpár szárán

kiyül 4, bell ?> tüske, raásodvégizeu rendesen öt pár és hátúi egy páratlan tüske ; a két hátsó pár

szárán és másodvégízékén 1— i2 apró tüske elszórva. A végtest ö szer barna rajzzal, hasa világos barnássárga.

Az alsó szemsor középsi oly távolságra a homlok szélétl, mint a hátsó középsktl. A hátsó sor

oldalszemei a. kózepsfikuel nem nagyobbak, mind a ket sor oldalszemei fehér dudorokon, az alsó soréi vala-

mennyi szemnél nagyobbak. A hátsó sor középsi sokkal távolabbra egymástól, mint az alsó sor kr)zepsi

szintén egymástól : mind a két sor szemei különben egymás között egyenl távolságra állanak.

A zár egy \^ szer, alig feltn rés, mely nyitott oldalával a nyelecskére nez.

Mertekek : 'i Törzs ^r'j '%, vhhól

fejmell - »

I lábpár Í(-S ]i

II .) ;»-/i. »

ni » i «

IV .)
'1-8 n

^ Kisebb, kordéd, lapos vegtesttel és részben elüt szhiezettei. Fejmellen ket barna hosszcsik ; veg-

testen a liarna rajz csak szegélyszer. Két ellábpárja barnássárga széj^en elmosódó bíborosbarna kari-

kákkal, ket hátsó párja i-b'nk zöld (borszeszVien sárga) ; a tüskék fekete gomliokból indulnak ki. A tapogató

l)arnássárga, szára a térdnél valamivel rövidebb, küloldala végén egy hosszú lemezbe kinyúlik, mely lemez

a pikkely széléhez simul : a pikkely kanálalakú, kicsiny, módosan szrös; nemzöszerve lapos, kerek, vöröses-

sárga, körfogata órarugószer, fekete, fniom szegélylyel.

Mértékek : ? Törzs 1- '"/„, ebbl

fejmell 1-8 »

I lábpár S I)

lY u W') II

Az aljaklian, nevezetesen buja rétek füvelien, kertek növényzeten közönséges faj, mely leginkább

a különféle virágok kelyheiben lesi prédáját.

Ismerem, erdélyi részekbl : Kolozsvárról, Mez-Záhról és Nagy-Szebenbl (Sill és Bergleiter- féle

gyjtemények); magyar részekbl : Doroszlóról, Apatinból, Palánkáról, Pancsováról, Orsováról, Tokajból,

liakamazról. Nagyváradról (Muz. gy. Mocsáry), Pestrl (Muz. gy. Frivaldszkyi, Uughvárról (Muz. gy. Vidra

Ferd.i, Mehádiáról (Muz. gy. Frivaldszky).

SPEC. 3. FAJ. DIAEA CAPPAEINA. (C, K,) KAPPAEISZ NY. capparis s.

(Capparis, egy növéuy. a tartózkodásról.)

.S';/"- lS4-fi. Tl)r>i)iimi.i cnppnriiiiis ('. KocH «Die Ai'aclmiilpii» XI], \>. "iN, Tab. HO fig. 993— 90.0.

? "Elteste f's bibai ziildek ; a szemdudorok fi herék ; a tapogatok sárgák; a vegtest zöld, oldalai

fehéresek. Törzs "> '%,.

^ Elteste es tapogatói sárgák, az elbbin két barna hosszesikkal es fekete szegélylyel; vegteste

zöld, felül fehéren szegve. oldalaiVian barnafekete; lábai élénksárgák, az izületek végen egy-egy barna gy-
rvel. Törzs 3-8'«/„.

Közel állaDiaea tricuspidatalioz, melytl a. következ jegyek által kulnnbozik: elteste rovidclibes

szélesebb s kevesblie boltozatos ; a ket szemsor középsi nem négyszögben, hanem egy elrefele szkült trapéz-
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lii'ii állauiik, t. i. az alsó sor közepscii ali,;;- félakkora táv()ls;í,t;T!i, mint a Inítsn sor kcizépsi: valaineiiiivi szem

i^en kicsiny, csak az alsó sor oldalszoinei kissé nagyoltbak.

A ff nemzüszerve gesztenyéi )arna..i>

E fajt KocH C. i. li. oly iicliliinyok után irta le, melyeket I'r. UnsKNiiAiKR iS'l'i-hen ^[agyarországon

a iiH;ins;iolian» gvüjtntt. A Iciras csal^; színezet szerint léven adva. e fajlioz lnheblien hozzászólni nem lehet.

(íf.n. .'). NKM. XYSTICÜ8. (C. K.).

í ^'Janxó^ = kanv.ulú, U;iimic'i;ii foljiiu való tíirtri/l<ciilás: ól.)

Si/ii. IS:'..",. ('. KiKH ..])ie Ariifhiiiilen > in «Herr. Scliüff'. Deutsclil. lns.n l'iO. IC. 17.

Viilp : Thorei.t. «Oh cnnip. Spiders» p. 185.

.V homlok függleges. Az alsi'j szemsor középsi nem távolahlira a hmiilok szelétl mint a hátsó sor

középsöitil. .V hátsó szemsor oldalszemei rendesen és határozottan uagyohh.-il; a l^ozepsknel ; az alsó oldal-

szemelv sokkal nagyohhak e sor kozepsílinel. .V ket sor oldalszemei kiizotti trivoIs;ig a.lig vagy nem nagyolih

annál, mely az alsó középsket a felsti középsktil elválasztja. A ket sor középsi rendesen derék négy-

szögbe elhelyezettek. A lábszárak es nuisodvégizek. aiul, vaskos tüskékkel fegyverzettek. Zömök, kurta,

szeles-lapos végtestü alakok, szürke-liarna, vagy barnás-feketes sznivegyülettel, a végtest felületen rendsze-

rint egy kétfelé frészfogas vag\ visszhorgos csíkkal. Az eb'ítest hossziliiál alig vagy nem keskenyebb,

magasló az oldalak es a nyelecske fele resüntiisen vagy ívesen lecsapott, ell elv;igott. vagy ívesen elvágott,

a fejszéle soha sem éles.

A liordáskörmök rendesen lehajló kampoval, 4—6 ers bordával, alattuk gyéren osztott serték álla-

nak. A megkülömböztetésnél az ivarszervek a határozók, a második sorban a szemek, a harmadikban a lábak

fegyverzete is köunvit a mejjkiilomlHiztetes nehezseiíein.

SPEC. 1. FAJ. XYHTICUS IMPAYIDU«' Th. BÁTOlí KAPARnl'oK. kuink schakrspinne.

(iiui'avidus r= lii'itor ; az erc'is tejitiilkiitnil.)

Si/n. 1871. .\//.s7ír(í.s iiiipiii'iíJiis TiiiiRKLL «lieinarks« p. 23(1.

? Nagy. Elöteste elénk 1 larasiirga. ; szeles, világosai) közepsávval, mely ell sötétedik. Az egész igen

magas, szélességénél nem hosszabb, a- nyelecskefele meredek-ívesen lecsapott; e lejti'in a közepsávtól két-

oldalt egy-egy sötétebb folt. A fejrész ívesen elvágott. A végtest szélességénél alii; bosszabl), szürkéssárga,

egészen elmosódó hátlappal s ilyen közeprajzzal. A lábak baruássárgák, sötetelib pont es foltszer tarkaság-

gal elegyítettek.

A zár koldökszerüen kiemelkedik, barnássárga. es egy közs keretben ket vesealaku, a homoruság-

gal egymásfelé fordított nyilast mutat, melyet egy széles lemez elválaszt (OOi.

Az alsó szemsor könnyeden kihajtó, oldalszemei a közéjjskuél sokkal nagyi)bbak s kiizelebb álla-

nak a, középskhöz, mint ezek egymáshoz ; a közeps/ik körülliell annyira egymástól, a mennyire a homlok

szelétl. A hátsó sor kihajléi, oldalszemei a kíizepsíikiicl csak kevéssel nagyobbak, ezektiíl ;ikkora távolságra.

a mekkora a középsk közötti távolság. A ket sor középsi oly derekuégyszöget alkotnak, mely magasságá-

nál valamivel szélesebb. A homlok solv rendetlen állású sertevei. Az els bibpár szárán, alul, rendesen 13

tüske két sorlwm: az elszélen 7. a lielsn , a, két sor hossza közepén egy szabad ter, mely nagyobb annál,

' U^ylátszik azonos a X. Inctator K. L. fajjal, m ha ijícn, úí,'y e névé az elsl)ség. niiiitliut,'y !< ii I,, lS70-lieu írta le «Beitr.

zur Keuutn. der Arachu. Fauna Galizieiis» p. 'i'.l.

HtKMAN UHU : M.ÍGVARURSZÁU PÚK-FAUNÁJA. III. UTTU liEHMAN : l'NiíAUNS SriNNiiS-rAL'NA. lH. 30
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a mely a tüskék között rendesen elterül : a niásodvétíizén. alól. hat pár tüske; a második lálipár szárán és

végízén, alul úgy mint az els páron.

A rágok barnássárgak, tövüknél nem egeszén kétszer oly szelesek mint vé:ököu. Az állkapcsok

keskenyek, összehajtok, barnássárgások : az alajk valamivel sötétebb, a/, ;illkapesok hossza két harmadának

megfeleL A tapogató harnássárga, felületén sok, tüskeszeríi sertével ink;ihli fegyverzett mint fedett, végize

rövidéi)!) mint a. térd és szár együtvéve.

Merti^kek : ? Torzs 1 í >>% obl)ÖI

íejmell i »

1 liilip;ir I - "

H ,) 11-5 .)

11! .. H .)

IV » '•» »

^ Kisebl), karcsúbb; a törzs cserbarna alapszínnel. A fejmell szélesre fejlett, közepén egy széles,

világos sárgásvöröses szalaggal, mely a uyelecske felöl világosabb, közepén villaszei'en behasított : a hátsó

sor középszemei között s tehát a középszalagban két barnás hosszvouás látható. A végtest, felülrr)! tekintve,

egy finom, sárgásfehér, de egyenetlen szegélyt mutat, frészfogas rajza csak vázlatosan tnik el(). Valamennyi

lábczomb és térd barnás, az utóbbi ízek azonban világosabbak ; a két els lábpár többi íze barnássárga,

egyszín, a harmadik és negyedik lábpár többi íze barnássárga, minden íz végén egy barna gyr. A tapo-

gató kurta ; térdíze elkerekitett, vastagságánál nem hosszabb ; száríze vastagságánál rövidebb, küls olda-

lának a végén egy hüvelykujjszerü nyujtvánnyal, mely a pikkelyhez illeszkedik, — alul egy karajszerü, elö-

élén egyenesen elmetszett nyujtványnyal ; a pikkely szélesen kanálalakú, nemzöszerve egy lencsealakú, fino-

man barnán szegélyzett gyjtbl áll, melybl (old.alról tekintve) két, majdnem egyenl vastagságú nyújt-

vány emelkedik, e nyujtványpár, egymásfelé hajolva végeivel, érintkezik, a hátulfell álló nyíijtvány kevésbbé

hajlott.

Mértekeli : ? Törzs (', «'j,, el,l,l

fejmell •{ »

I lálipár \'l »

11 .. n-:. ..

Ili )l S n

IV )) s-r. i>

Mint nyári alakot, leginkál)!) Ixilíros helyekrl ismerem, erdélyi részekbl Kolozsvárról es Mez-

Záhról ; magyar részekbl Alsó-Dabasról (Muz. gy. Metelka F.).

spKo. <<. FA.). XYSTICUS CRISTATUS. (Vl.). TARAJOS K. kamm s.

(ci-i«tiitna = tarajjal ellátott; a fi'j)Ps?.i'H álló seiték)i')l.)

.S'//)í. 17r)7. Ariinruíi rri.iliiliis Clerck «Ar. Suec.» p. l:i6.

ViaH:THonKi,i. «UcíDMi-kx» iiaR. "2^6.

? Elteste l)arnás, maga.s, a, hátgödörtr)! kezd\'e a, nyelecskere lecsapott ; fehilete lemezszerén

lapos, barnás ékkel, mely élével hátrafelé néz s a uyelecskétl jöv fehéres, villásan oszló szár által szegé-

lyeztetik ; szélességénél nem hosszabb. A végtest szélességénél alig hosszabb oldalai barnássárgák vagy

sái'gás szennyesfehérek, lapja elesén határolt, barnás vagy szürkésl)arna, középsávja világos, széles, éles kör-

rajzú s rendesen minden olilalon li;ir()iii-li;irom visszhoi'og vagy frészfogszer ágat bocsát a hátlap szélei

felé. A lál)afi l)a,rnássárgák, a ket ii;itulsó rendesen nemi liarna pettyegetéssel.
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A zár kissé köldokszerüen emelkedett, vörösessárga, néha barnás, két kordéd nyilassal, melyek egy

szeles, a köldök sikjába felemelt, lapos )( szer lemez által elválasztatnak. Az elválasztó lemez hátul horgony

vagy megfordított j^ formára elágazik. Az alsó szemsor igen kevese kihajbi, oldalszemei u középsknél bven

kétszer nagyobbak; a középsktl keveselib mint ket átmerönyi távolságra, esnek, a középsk ennél sokkal

távolabbra egymástol s egyszersmind távolablira egymástól mint a homlok szelétl. A hátsó sor kihajló,

oldalszemei a középsknél határozottan nagyobbak, szemei egymás között egyenl távolságra, mely nem kiseljb

aunál, a mely az alsó középsk között elterjed. A ket sor oldalszemei tetemes dudorokou állanak ; a két sor

középsi oly deréknégyszöget alkotnak, mely magasságánál valamivel szélesel)!). A homlok szélen hat serte,

az alsó középszernek alatt egy serte a kell középen : az oldalszemek alatt minden oldalon két-ket serte.

A lábak fegyverzete, jelesen az els páré, igen változó ; néha ugyanannál a példánynál a ballábszá-

rou, alul négy, a jobblábon ö pár és még egy páratlan tüske, a másodvéglzén öt-öt pár tüske ; a második

lábpár szárain, alul, négy-négy pár, a másodvégizen szinten négy pár tüske; a harmadik labp;h- szárán,

alul, két pár és egy tüske, a negyediken ugyanott 2
—

".i tüske. A rági'di laposkások : elöh'l tekintve, tövii-

kön kétszer oly szélesek mint végokon, barnássárgak, gyéren áUó fekete sertékkel. Az állkapcsok keskenyek,

osszeliajlók sárgások, az alajk tölilmyire sötétebi), az állkapcsok hosszának két harmadrészét eléri. A tapo-

gatók barnássárgák, végizük felül tuskés-szrös s kevéssel rövidebb mint a térd es szár együttvéve.

:\Iei-tckek : ^ Törzs 7-'>
'"„„ rbbol

fejmell -J-íl )-

I lábpai- '>

11 » S »

III ))

•")••")
1)

TV I) i;-i' «

-^ Kisebb, karcsúbb. Sötétbarna alapsznniei, melyen a nstény rajzai sárgásfehér korvonalozás

által jeiolvek. A ket elsíi lal)pár ezomlija es térde vorosliarna. a toblii része barnássárga, a ket Iiatsí) lábpar

barnássái'ga, vörösbarna, elmosódó foltokkal. A tapogat(') barnássárga nyel, pikkelye valamivel sötétebi),

szára a térdnél sokkal rövidebb, küloldala vegén egy rövid, ers tövisbe végzdik, alul egy kurta, széles,

laiiiczkásnyiijtványt bocsát ; a nemzszerv, a pikkely liels oldaláról tekintve, egy széles alapú, elre kanyargó

éles fogat nuitat, melylyel szemközt egy T szer, karcsú nyujtvany bíthati).

Mertekek: / Torzs -i-.'i >";,„ ebbl

fejmell -•! I)

I labpar '.» «

IV .) ö-i »

Mint tavaszi es nyári alak a X. Kochiival úgy tartózkodásra mint életmódra nézve megegyezik;

mint leghajóst ritkábban eszleltem. Ismerem : erdélyi részekbl : Kolozsvárról, Mez-Záhról, Meg.ygyesrl es

Szász-Vesszösrl ; magyar részekbl : Doroszlóról, Palánkáról, Orsováról, Tokajból, Rakamazról, Selmecz-

bányáról, Nagy-Váradról (Muz. gy. Mocsáry), Pécs vidékérl (Muz. gy. Friwaldszky es Pável), Unghvárról

(Vidra Férd.).

SPEC. .3. FA.T. XYSTICUS KOCHU. Thor. KOCH K. kochs =.

(Pr. KorH Lä.ios kitn nemet ArnneoloKUS tiszteletére.)

Syii. 1871. XysticKS Kochii Thhkell «Reuiarks» p 241.

? Sárgásszürke ; a fejmell oldalai sötétebbek. A fejmell a hátgödörti'il kezdve a nyelecskefelé mere-

deken lecsapott. A végtest lapos, hátsó felelien oly szeles a milyen hosszú, elrefelé módosan keskenyed,

oldalaiban sárgásszürke, hátlapja szürkésl>arna. e lapban egy szeles, jól 1,-itliató sárgásszürke, széles középsáv,

313



V. LATEBIGRADAE. 236 V. KESZEGJÁEK.

mely az els íngödör-páron túl kezdve legalábl) három visszborog-ffürészfog) szerti ágat bocsát, lábai sárgás-

Kzürkék. A végtest egy és félszer (vagy kevesebb) hosszabb a fejmelluél.

A zár egy vörösessárga vagy barnás, m(')(los domborodású köldök, hosszúkás ketts nyilassal, melyen

elöl egy háromszögletes nyújtványáll (CO >. belül egy határozatlan hosszlemez által választatik el egymástól;

a lemez gyenge, keskeny. Az alsó szemsor alig kihajló, oldalszemei a középsknél kétszer nagyobbak s ezek-

tl ketts (oldal) szemátméröuyire állanak, a középsk ennél sokkal távolablira egymástól s egyszersmind

sokkal távolabbra egymástól, minta homlok szélétl; a hátsó sor kihajló, oldalszemei a középsknél vala-

mivel nagyobbak, — szemei majdnem egyenl távolságra egymástól s e távolság nem kisebb anniihi mely az

alsó középsk között elterül. Az oldalszemek tetemes dndorokon állanak. A ket sor középsi oly deréknégy-

szöget alkotnak, mely magasságánál valamivel szélesebb. A homlok szélén hat fekete serte, az alsó közép-

szemek alatt egy serte ; minden oldalon az oldalszemek alatt két-két serte.

Az els lábpár szárán, alul, a. küls soron öt, a bels soron három tüske, másodvegizen, ahü. öt

pár tüske. A második lábpár szárán, alul. h;írom, másodvégízén öt pár txiske. A hai'madik lábpár szárán,

alul, két pár, a Jiegyedikén egy nagyobi) tüske.

A rágok lajioskások ; elölrl tekintve tövük közel kétszer oly szeles mint vegök, serteszerü szöröze-

tök gyér; külömben sárgásszürkek s a homlok magasságánál valamivel hosszabbak. Az állkapcsok keskenyek,

hosszuk, egymásfelé hajlók, sárgások . az alajk nyelvalakú az állkajjcsok felehosszánál több. kétharmad-

hosszánál kevesebb. A tapogatók sárgások, a szár és végiz, felül, sertés, a végiz oly hosszú mint a trrd

és szár együttvéve. T,r. , , , o m- ,. , r, - ,, ,^•^ Mertekek: ? Torzs (J-4-— 8-7 ";'„, ebbrd

fejmell iS— :! «

I lábpár 10-.5 »

II » 1(K5 «

III » (ri ..

IV « 7-:^ >.

d" Kisebb, karcsi'i. Alapszíne sötétbarna, a nstényéhez hasonló rajzok úgy az el mint a végtesten

sárgásfehér körrajzok által vázoltatnak. A két els lábpár czomljja és térde sötétbarna, sárgásfehér pettyek-

kel gyéren tarkázva, a többi iz világos barnássárga: az els) lábpár czombján, felül, S— 10 hosszú tüske ren-

detlen állásban. A két hátsó lábpár barnássárga, síu'ii barna pettyegetéssel. A tapogató barnássárga, barná-

val elegyes, szárize a térdnél rövidebb, küls) oldala, kissé aláfelé, egy hosszú, ers, kissé a pikkely lire fele

ha|ló nyujtványt visel, mely magánál az íznel nem rövidebb ; a pikkely kanálalakú, módosan szrös ; a

nemzrész — a tapogatót bels oldaláról tekintve — jellemezve van egy fogószerü, ketts nyujtvány ált:il,

melynek ágai egyenl vastagságúak es oldalt-ljefele irányzottak i \^ ), a gyjt felett egészen szabadon kiállók.

Mértékek :
-í" Törzs 4-8 "%,, ebbl

fejmell 2-7 »

I lábpár 10 »

IV I) .
(•)

1)

Leginkább elterjedett faj, mely nagyságra, a hnneknel színezetre nézve is, változó, úgy hogy felis-

merése csak a nemzrészek segítségével lüztos. A regibi) íróknál e faj nstényei Írattak le legtöbbször

«X. viaticus» név alatt, de úgyannyira összetévesztettek más fajokkal, hogy az «X. viaticus» eredeti typusa

megalapíthatatlan s a nev az u. n. obscurus nevek közé soroltatott.

Poros utakon, bokrokon, lubeii, karókon stl). mint ta-vaszi es nyári túuk ii'á alja-kban közönséges,

lassan jár s nagymester a préda alattomos megtámadásában. Karókon rendesen a csúcshoz közel megla-

l^úl s a csúcsra megteleped rovarokat, de fajbelieit is, lassú kúszással megközelít i— et ellábpárját fogósze-

rüen kinyújtva tartva, csak a két hátsó [)árral mászik — kell távolságra érve prédáját hirtelenül átkarolja,

ha ers, pár fonallal lepanyvázzai. Tavaszkor — jelcsen ifjabb nemzedéke, a legszorgalmasabb fonah'öpít-

léghajósok közé tartozik.
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Ismerem : erdélyi részekbl : Kolozsvárról, Mezö-Záhról, Oláhfenesröl, Baláubányáról ; magyar

részekbl: Doroszlóról, Palánkáról, Illókról, Pancsováról, Orsováról, Jeselnitráról, a veteráni barlang tájá-

ról, S.-A.-üjlielyrl, az Alsó-Hámorból, Nagy-Váradról (Muz. gy. Mocsáry), Budáról (Muz. gy. Pável). Mehá-

diáról (Muz. gy. Friwaldszky), l)abasr(U (Muz. gy. Metelka Fereucz), Pest i^Iuz. gy. «Csillagvólgy« Pável

János).

spEi. i. FA.i. XYSTICUS LATERÁLIS. (Hahn). OLDALAS K. seiten s.

(latfiahs =r:(ilclalas ; a vés-'tcst diszitéséiL' vcjiiatkii/.ik.)

Si/ii. LS.Ül. Tluiinisii', lateralis H.ahx «Die .\rachnid.« I. p. iO.

Viele : Thokkll « Keiuarks» jiají- 231, 232, .538.

? Elöteste eleuken sótet-eserbarna. sárgásfehér, szeles kózeiicsikkal. melyben semmi ekfolt nincsen,

vagy csak elmosódva — néha éppen csak néhány szennyes-barnris folt által jelöltetik : a mellresz sárgásfe-

hér, finom szegelylyel; az egész elötest magas, felül, a esik szelességében, lemezszerén lapos, hátúi, túl a

nyelecske felé, szé23en meredek-ívesen lecsapott, e meredek részen a csiktól két oldalt egy-egy sötétebb folt.

A végtest szélességénél alig hosszalib, ell keskenyebb, hatul korszeren clkerekiti^tt, szelesebli. kissé lelapi-

tott ; oldalai, különösen ell, élénken pirulok, néha sárgásfehérek. A luitlap cserbarnás, közéjirajza rende-

sen csak két visszhorog vagy frészfogszer oldalágat bocsát. A hibák élénken barnássárgak s az elpárok

czombjai néha vörössel elegyítettek vagy sötétes foltokkal tarkáltak.

A zár igen jellemz ; köldökszer, vörösessárga emelkedésen gt>mbostüfejszer ket vorosVmrna

fényes dudor áll. melyet egy" meglehetsen szeles, vörösessárga lemez választ el ( -X ).

Az alsó szemsor igen könnyeden kihajló, oldalszemei a középsknél közel kétszer nagyobbak s

valamennyi szeme majdnem egyenl távolságra egymástól (a középsk alig megkülönböztethetíileg távolabbra

egymástól), a középsk kevéssel közelelil) a. homlok széléhez mint egymáshoz. A hátsó szemsor kihajló, oldal-

száméi a középsknél nagyobbak s láthatólag távolabbra állanak a közepsktiil mint ezek egymástól. .\ ket

sor középsi dereknegyszöget képeznek, mely szélességénél nem magasabb.

A homlok szelén rendesen nyolcz serte, az alsó közepszemek alatt, közepén, egy serte, az oldalsze-

mek alatt, oldalt, ket-két serte, ezek között egy hosszabb és egy rövidebb serte.

Az els lábpár szárán es másodvegízén, alul, rendesen hat-hat pár túske ; a második lábpár szá-

rán hat, másodvegízén öt jiár tüske : a harmadik lábj^ár szárán ket pár es egy — a negyediken két tüske.

A rágok hqjoskások, iovuk keveselib mint kétszer oly széles mint végok, sertéik gyéren állanak. Az állkapcsok

keskenyek, összehajtok, sárgások : az alajk sötétebb, az állkapcsok hosszának ket harmadát bven eléri.

A tapogató barnássárga, felül sertésen szrös, barnapettyes, vegíze rövidebli mint a szár es térd együttvéve.

Mertekek : ? Torzs S »% ebbl

fejmell ''>''>
'>

I labpar l<)-7 »

11 » 10-.") I)

III » 7

l\ « ,
s

c? Kisebb, karcsúbb, elénk színezet. Fejmelle eleuk cserbarna, alig világosodó kozepcsikkal, ebben,

a hat közepe táján, egy fehérsárga elre nyíló ^^ szer sarokfolt. A vegtest alapszíne sötétbarna, szegélye

finom, sárgásfehér, visszhorgos középrajza élénken sárgásfehér cserbarna, foltokkal. A lábak élénken bar-

nássárgák, a két els pár czombja es térde cserljarnával foltozott és pettyegetett.

A tapogató barnássárga, szára a térdnél sokkal rövidelili, küls oldala vegén egy, a pikkely szeléhez

szorosan illeszked rövid nyujtvánnyal, alján egy karejszer lapos nyujtvánnyal, mely szélességénél nem

hosszabb. A pikkely kanálalaku, módosan szrös, nemzöszerve sötetvörós-barna, rajta egy befele görbül

egyszer, hasonlószín nyujtvány áll (3).
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Mertekek :
i" Törzs 'r '%, ehb<U

fejinell rí'S >

I lábpar lo "

IV " <.-8 I.

Eddig mint nyári alakot csak Doroszlór(M ismerem ; Pécs vidékérl egy jjeldány a magyar nemzeti

muz. gyjteményében, gyiijtc Fri^valdszky János ur.

SPEC. 5. FAJ. XYSTICUS SABULOSUS. (Hahn). FÖVKNYES K. sand s.

(sabulosus = homokos ; leliut a tartózkodásról és színezetrl is.)

Si/n. 1831. TiKimiaitii Mhiihiistis Hahn «Die Aruchiiiden» I, p. 'iS.

Vide : Thoeell «Kemarks» p. 24-9.

'^ Elöteste barna, sárgával mintegy márványozott; a mellrész közepén ágasán oszló csiknyalábbal,

mely a szemek között is elterjed, a homlok fels ele, az oldalszemek dudorait is befoglalva, csontsárga,

:

végteste barna, széle — különösen elöl — sárgásán szegélyezve, a fürészesrajznak csak vázlata még pedig

csontsárga, az oldalaki lól benyomuló, keskeny liarántcsikokkal vau megjelölve, e csikók csak a végtest

végén összeérök, a felsbbek a középen megszakítottak ; lábai barnák, némi sárgás márványzattal, mely a

ket hátsó páron leginkálib feltnik.

E faj leginkább a him tapogatójának sajátszer berendezése által különbözik fajrokonaitól. A tapo-

gató rövid, térde a vastagságánál alig hosszabb ; szára hosszúságánál szélesebb és küls oldalának a vége

egy a pikkelyhez alkalmazkodó hosszú vékony nyujtványba megy át, e nyujtvány — körömszeren vég-

zdve — a pikkely megfelel (küls) oldalán kiáll s alulról tekintve, a pikkely oldalfogacsának látszik lenni,

ugyancsak a szár még alúlfell is egy görbült, vaskos nyujtványt bocsát, mely egészben elre irányzott, mig

görbülete befelé és oldalt igyekszik; a gyjt lencsealakú, lapos, elöl félholdszerüeu kimetszett, railn snnini

forjacs vtujij tövis net)i létezik

:\íertekek :
:<" Törzs 4-4. »<!„, ebbl

fejmell l-W »

1 lábpár ll-í 1)

II .) ti .)

III » (i II

IV I) (r.i ,,

? Elttem ismeretlen.

E pókot, egész biztossággal, csak Kolozsvár környékérl ismerem, hol kerti utakon es a Ijokrok

tövénél hever lehullott lomb alatt fordult el.

SPEC. 6. FA,T. XYSTICUS BIFASCIATUS C. K. KÉTCSÍKOS K. poppelbindige r.

(bis, fascia = kétszer, csík; a fejmell vilá|3;os rajzáról.)

iS'//H. 1835. Xysticus hifasciatiis C. Koch «Uibers. des Ar. Syst.» I, p. 2H.

1837. Idem »Die .\rachnidea» IV, p. 59. (saltem ad parteui).

Vide : Thorell «Remarks» p. 231.

? Elteste sötét-sárgabarna, felül lemezszerén lelapitott, barnás ; a nyelecsketl egy világos- bar-

nássárga sáv indul, mely a mellrész közepe táján ket keskeny ágra oszlik, ezek az ágak az oldalszemekig

tartva, két csíkra emlékeztetnek. A fejmell vaskos, magas, a nyelecsketl igen boltozatosán emelkedett-
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A véijtest hosszánál nem szélesebb, elöl keskenyebb, hátul elkerekitett, oldalaibíin fehéres vagy szürkés,

hatlapja sárgásszürke, középrajza néha elenyész, rendesen három visszhorog vagy frészfogszer oldal-

rajzzal. Lábai sötet-barnássárgák, felül világos, sárgás hosszesikokkal. *

A zár köldökszerííen emelkedett, sötét-vövtisbarna s egy nrijiliiem kórforma nyílást mutat, mely

mögött (a légzöres feletti a keret szeles, fényesen vörösbarna, a koldokszerü emelkedés ket obbilan ket-ket

sekély horpadás látható.

Az alsó szemsor könnyedén kihajló, olda.lszemei a kcizepsöknel sokkal nagyobbak; a középsk

annyira egymástól mint a homlok szeleti s távolabbra egymástól mint az oldalszemektl. A hátsó sor

kihajló, oldalszemei a középsknél valamivel nagyobbak, valamennyi szem egymás között egyenl távol-

ságra. A két sor középsi oly dereknegyszöget alkotnak, mely oly magas a milyen széles.

Az els lábpár szárán, ahll, kilencz tüske két sorban, a küls soron öt; másodvégizen, alul, rende-

sen hat par tüske ; a második labpár sziir;in rendesen öt, másodvegizen — hét pár tüske ; a harmadik pár

szár:in, alul, egy pár és egy tüske, a negyedikén egy nagyobb tüske.

,\ rágok sárgabarnák, laposok, tövüknél kétszer oly szélesek mint végüknél. Az állkapcsok keske-

nyek, alig egymásra hajlók, barnássárgák ; az alajk az állkapcsok hosszának két harmadát eléri.

A tapogati) liarnássárga, bven szrös, végize alig rövidebb mint a térd es szár együttvéve.

Mt-rtekek : í Törzs 11 ";„, ebbril

fejmell 4 n

1 lábpár 1
1''7 »

11 .. 1! -S 1.

111 .. S ,)

\\ .. s-.-. „

Néha kisebb, törzs: S ";;„ 1 labpar l(>i' ";„,

rf Elttünk ismeretlen. ^

Magam csak egy példányát ismerem I»oroszli')ról ; a magyar nem. nnizeuni gyiijteuicnyeben két

példány «Mehadia és Orsova» jelzvel, gyujte Friwiililszky .lános ur.

SPEC. 7. FAJ. XYHTICUS ULMI. (Hahn) SZIL K. ulmen sch.

(iiíiiiiis ^i szilfa; ktnlvi'iic/, tiUtózk<n]úsitriM.)

Si/ii. J l>;yi. Tlii'itiisii.t riiiii Hahn «Díp Av.icliniiieii» I. \>. ;3íS.

;" 1861. Tlit'iiiisiis errafiritx Bj.ackwai.i. «Spid. nt Gr. lírit. :ni(l Ír.» I, ji. 71.

\'i(Ii' : Thorei.i. «Reiiiarks» p. "ÍV).

? Elteste a uyelecsketl ívesen emelked, fehU lemesszerüen lapos, sárgásbarna, egy világos közep-

csikkal. mely a szemcsoport szélességének közel megfelel : e közép csíkban egy ékalakii sötétebb betét, mely

elével a nyelecske fele fordított, s melynek csúcsát a, hátrés kéjiezi. Lábai barnássárgák. Vegteste igen

világos sárgásfehér oldalakkal es hassal, felületén u vegtest körtealakjáuak megfeleli) körrajzu halvány

bebarnítással, mely az oldalak világos színétl egy finom, i)aruás szegély által választatik el; e barnás hát-

mez közepén egy elmosódó, fehéressárga, széles hosszcsík, mely a végtest hosszának közepe táján, két

oldalt, viszszhorogszertí ágat bocsát s ez ágboesátást iirha még egyszer ismétli ; a hátmezi'i vege felé egy

vagy két szintén világos y^ szer harántcsik, néha igen finom barna vonalak által szegélyezve. A végtest nem

egészen kétszer oly hosszú mint a fejmell, legszélesebb helyén saját hosszánál keskenyebb, lelapított felület,

körtealaku, elkerekitett csúcsával elrefele irányzott.

' Thorei.l 1. (,-. «Thf Ijullius genitalis liat in X. bifasciatus ou its under side, neartbe base, two stroiui, kiUíf, sjtiiie-like pnicesses,

wliich tlie greatpr ]]art oí tbeir lenjitli riin paruUcl with euch otlier, ouly with tlieir iuward eurved cxlrt-mities díverizing at au acute

antíle.» etc. - •



V. LATERIGRADAE. 240 V. KESZEGJÁHÖK.

A zár egy apró, köldökszerü, liarnássárga emelkedés, ^ szer nyílással, nielyl>fii lü-t inej^kiizelitett

apró, feuylö és sötétebb dudorodás látható.

Az alsó szenisor koniiyedeii kihajló, oldalszemei kétszer akkorák lüint középsi s ezekhez oly

távolságra állanak, mely kétszeres átmérjüknek megfelel : középszemei ennél valamivel távolabbra egymástól

s annyira a homlok szélétl, a mennyire egymástól. A hátsó sor kihajló, oldalszeniei a középsknél alig

nagv'obbak, az alsó oldalszemeknel sokkal kisebbek, szemei egyenl távolságra egymástól, mely nem nagyobb

az alsó sor középsi közöttinél. Mind a ket sor középsi deréknégyszöget képeznek, mely magasságánál

ali» szélesebb : a ket sor oldalszeniei tetemes dndorokon s nem távolabbra egymástól, mint az alsó középsk

a fels középsktl. A homlok legszélén 7 vagy 8 fekete serte, az alsó középsk alatt és távolságuk közepé-

nek megfelelen, a hét vagy nyolczhoz függleges viszonyban még két serte.

Az els lábpár szárán, alul, öt pár, — a másodvégizen, alul, öt pár ers tüske, a tüskék néha

páratlanok s a kiilsö s<ire a nagyobb szám; — a második lábpáron hasonlóképpen. A harmadik lubpar

szárán, alul, két pár és egy tüske, a negyediken három tüske egymásmögött.

A rágok vöröses-barnasárgák, a homlok magasságánál alig hosszabbak, laposkások ; tövükön —
elülrl tekintve — kétszer oly szelesek mint végokon. Az állkapcsok keskenyek, összehajlók, az-alajkkal

együtt vörösessárgák ; az alajk az állkapcsok hosszának ketharmadrészet eléri. \ tapogató szára es végize

felül tüskés, végize alig rövidebb mint a szár es térd együttvéve.

:\rei*tekek : ? Törzs 7 "% ebbl

fejmell -"^ "

I lábpár '' »

II » S-7 »

III .. r,-'.l «

IV ,. (l-S ,,

^ Kicsiny, sötétvörösbarna, fejmelle közepén egy, elével hátrafelé fordított vörösbarnás ek, a nye-

lecske fell villaszer, kétágú, sárgásfehér határral ; a sötet-vörösbariia vegtesten egy egészen körülfutó, kes-

keny, sárgásfehér oldalcsik, a hátmezön a nstény rajzai sárgásfehér szegélyek által körvonalazva. A ket els

lábpár czombja és térde sötét-feketebarna, szára és vége vörösessárga, a két hátsó lábpár sötétebb vöröses-barna-

sárga. A tapogató vöröses-barnasárga, pikkelye kanálalakú, módosan szrös, szára alig felét éri a térd

hosszának, külsíi oldala végen egy ers nyujtváuyt bocsát, mely a pikkely széléhez alkalmazkodva, egy éles,

kis, könyedén hajlott körraöcskébe végzdik, a szár e nyujtváuyán kivl, alul, meg egy szeles karéjszer,

elkerekitett, a pikkely üre felé hajló, sötétbarna, lapos nyujtvány látható, mely a szárnál hosszabb; a nemz-

szerv egy sötét-vörösbarna dudor, küls oldaláról tekintve ket vékony uyujtványt mutat, melyek közzül a

hátsó rövidebb, az els ennél kétszer hosszabb kissé csavarosán befelé-oldalt hajló.

Mertekek :
r? Törzs 4-i> "'/„, ebbl

fejmell d'ö >

I lábpár 8 II

Mint tavaszi alakot füzekrl es a tómelléki sáros helyekrl Doroszlorol ismerem.

SPEC. S. FA.i. XYSTICUS rEROílASTEK. Th. HASAS K. baixhi.íe sjh.

(tzÉou =r tulsáí,' ji'lzöjr, •fiiaTl.ii = lias ; a vé^'tcst na^'ysái,'iin'il, jelesen uyujtott nlakJHiól.)

N//"- l'^71. Kíjsticus ijfrinjdntír Thurei.i. «líemarks» p. iíiíl.

'? A végtest hossztojásdad, szélességénél egy felszer hosszabb, l'ejmelle szélességénél hosszabb, szép

barnasárgás foltokkal, világosabb, széles középcsikkal, mely a hátrés eltt a szemekig elmosódó sötétebb

hosszfoltokkal elhomályosított. A fcjmell szélességénél hosszabb, domború, a hátrés táján kissé beluu'pasztott

8 a nyelecskefelé lankásan lecsapódó.
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A laposodó vegtest szelei, különösen elöl es az oldalakliaii fiuoin elenkeu-feher szegelylyel, mely sze-

jíely hossznínczos s a végtest vége felé elenyészik.

A végtest iilaíjszíne barna, közejjrajza vörösesbarmis, ekalaku s hegyével közel a fonókig terjed,

szelei módos de sürü csipkézettel, a végs csipkék csúcsa pontszeren fehér, s itt a közéijrajzban barnás

harántcsikok láthatók. A has vörösbarna, néha petyegetett, kétoldalt elmosódí'), világos szegélylyel. A lábak

sárgásbarnák, felületük egész hosszában eg}' világosabb cs k, mely a ezonil)okon kevésbé kifejldött.

Az alsó szemsor könnyedén kihajló, oldalszemei a középsknél kétszer nagyobbak, a középskhöz

közelebbre állanak mint e közéiisk egymás között : a középsk amiyira egymástól, a mennyire a homlok

szélétl. A hátsó sor kihajló, oldalszemei a középsknél nagyobbak, a középsk alig észrevehetöleg közeiebi)

egymáshoz mint az oldalszemekhez. A két sor oldafszeme tetemes dudorokon áll, a Jcet sor középsi oly

derék négyszöglieu elhelyezettek, mely oly magas a milyen széles.

A lál)ezombok felül tüskések, az els páron három és négy tüske ket sorban, a többiu 3 tüske

egy sorlian. Az els pár szárán, ahü uegy, másodvegízen alul, öt pár tüske.

A tapogató barnás, szárize a térdnél sokkal rövidebb, küls) oldala végén egy uyujtvánnyal, mely

egy kis fekete, sarló alakú, a pikkely széle felé hajló hegyes kórmöcskebe végzdik ; alsó felén egy másik

nyujtváuy, mely szélességénél hosszal )b végéu elkerekített és elíirefele lekonyult; a nemzörész lencsealakú,

sötétvörösbarna, küls széle felé kissé behorpasztott, s itt — ei)2ien a széléy)l — egy karéjszer, apró, a

pikkely szélet alig meghaladc) nyujtv;Qiynval ellátva, a szar körmös, fels nyujtv:ínya a nemzszervet meg-

közelíti (az egész szerkezet alólról vizsgálandó).

Mértekek :
-^ Torzs 5 '*„ ebl)r)l

fejmell -2-i- 1)

l hi])par lO'.") 1)

IV .) C. I.

? Nagyobb; vegteste tojásdad, sz(<lessegenel ',:>-dal hosszalib, SiirL;;issziu-ke, elmosódó, szeles, visz-

horgos közeprajzzal. Fejmelle szélességénél valamivel hosszabb, sárgásszürke széles középcsíkkal ; homlo-

kán gyéren álló, ers fekete sertékkel, melyekhez hasonlók a tapogatókon is láthatók. Lábai sárgásszih'kék,

felületökön barnásán vonatozva — pontozottak: az els pár czombja felületen, rezsüntös sorban álló három

fekete tüske, száiVm alul. három — mfisodvegizeu uegy pLÍr tüske, az uti'ibbin oldalt is még eg^' ket tüske.

A zár egy sötétvörösbarna, fényes es terjedelmes kerek köldök, toj.-ísdad nyilassal, melynek fels

(a uyelecske felli) feleben egy szajialytalan formájú sárgás dudor hithat c). '

Mertekek, i : Torzs ")-7
'«„, ebljol (terhes 7-4 »>;„,)

fejmell -"•") «

1 lalijiar 7-'.'> »

II > 7-:! »

III » i-'S ,)

IV I) 'r'ó Pl

Mint szi alakot (okt(')ber) eddi.u csak Veszpremlil ismerem, hol kiikeiiyliokrokou találtam.

'TiiiiKELL 1. c. :i/.t rnimiljii; Vulva ex .-ulcis vil f(l\^(lli^ oMougis (liiulm^ siibijunillrlis, iM.-ta imdia lim^'ituili)iali ttstacea sat-

lata, i'onvexa, dujilo eiiciter Idngiore q)iam latioie ilisjunetis, constarc vicletur.» Ugy látszik, hoß' Thouell péUláuyai ifjabliak voltak, a

Uji'lyekuél a zár kert'te még uem fejldött ki köldökké.

J)lí.U.MAN tíTTl): MAt.VAlíoRSZÁG )'UK-K.M .\ AJA. ))) OJTÓ m:i;,MAN: I'.NoAltN^ slINM.N KA''.\A III.
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SPEC. it. FA.J. XYSTICUS MARMOEATUS. Thor. MÁRVÁNYZOTT K. makjiobiete sch.

(A sziuek eléukségércM.)

Syii. ISy.''). Xi/s/iciis marmorntus Thoeell »Verz. südruss. Spinnen» p. .54.

1875. » » iileiu «Descr. df seviral Kump. itu N. Aii-. Sp. i>.
135.

? Bariiiüi s szürkessárgii vegyületü alapsziuezet, :iz utóbbi az uralkodó : rajzai elesek. A IVjmell

oldalai szépen barnák, leghátul két apró csontfehér folttal ; a fejniell teteje széles csíkkal, iiuly a fejrészen

barnával elegyített, a nyelecskefelé tiszta csontfehér ; a felület ripaesofs, rövid sertékkel eléggé ellátott; az

oldalszemek dudorai fehéredök. A fejmell szélességénél nem hosszabb (2-3 '"/„), oldalról tekintve, a nyelecs-

kétöl ívesen emelkedik. A végtest szélességénél hosszabV), felülrl tekintve a fonók kissé kilátszanak, elöl

különben keskenyebb mint hátúi. A hátlap barna, középrajza világosabb, belsejében barnán zavaros, oldalt

három-három fürészfogsezr, élesen kifejezett ággal : a hátlap a világosodó oldalak felé szintén csipkés.

A lábak csontfehér és barna vegyületüek s ez utóbbi szín a két hátsó lábpáron gyürzetes jelleget ölt.

A zár igen jellemz : egy íjatkóalakú félkeret közepén egy gombostfejhez hasonló síma-fenyes,

vörösessárga dudorból áll.

Az alsó szemsor módosan kihajló, középszemei távolabbra egymástól mint a nagy oldalszemektöl

ezek a közéíjsökhöz oly távolságra, mely átmérjüket (az oldalszemét t. i.) csak kevéssel baladja meg. a

középszemek sokkal közelebb a homlok széléhez mint a hátsó középskhöz.

A hátsó sor kihajló, oldalszemei a középsknél valamivel közelebb egymáshoz mint az oldalsze-

mokhez.

A két sor oldalszemeí fehérl dudorokou állanak ; a két sor középsi oly négyszöget alkotnak, mely

szélességénél nem magasabb.

Az els lábpár szárán, alul, bet gyengébb tüske ket sorban, — másodvégízén, ahíl, öt pár tüske.

A többi lábpár hasonló ízei szintén tüskések.

A rágok laposkások, csont-fehérlk, kevés barnás ripacscsal és sertével, a homlok magasságánál

kevéssel hosszabbak. A tapogatók csontsárgásokba rua foltokkal és kevés tüskével, végízök oly hosszú, mint

a térd és szár együttvéve.

Mértekek ? : Törzs 7-.j "'/„, ebbl

fejmell :í'8 »

I lábpár 8 «

IT .1 8 ..

III » 5-8 »

IV » 7-ü ..

cl" Az ívarérett hím elttem ismeretlen : a harmadvedlés csak bunkósod(') tapogatói által külön-

bözik a nsténytl.

E fajt csak két példány utau ismerem : egy éretlen him Eákos Palotáról (Muz. gy. Pavel János),

egy ivarérett nstény Doroszlóról.

SPEC. Ui. FAJ XYSTICU8 ROBUSTUS. (Hahn). VASKU8 K. vierscheöttige sch.

(lobustiis = trop. értelemben ; vaskos ; az alajk eiteljesséfíéröl.)

iS'í/íi. IS31. TlioDtisus robustus Hahn «Die Aracliniilen » I, p. 5(1.

? 1802. Araiirii fiicaía Walckenaee «Faun. Tar. II. p. 2;>J.

Vide : Thoekll «Eemarks» p. 251 et 53.5.

? Rendkívül zömök, vaskos alak, vegteste alig hossza,bb es alig szelesebb a fejmellnel ; a fejniell

oly hosszú, a milyen széles (!• "'^, ), magasan doml)oru, hátul ívesen lecsapott, feliüete ripacsos, a ripacsokon
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kurta, en'is fekete tüskék ; a végtest elejének az ele szinten tüskés. A lábak rendkívül vaskosak, aránylag

riividek, sok kurta, fekete tüskével fegyverzettek.

Az elötest sötét, világosai ib barna es fehéres szinvegyületet, mintegy finom márványozást mutat.

Az oldalszemek dudorai elöfelökön i-sontfelierek (éles szem nagyítás nélkül is kiveheti) : a közep-

szemektöl a hát közepéig egy elmosódó finom liarna vonás (leginkább borszeszben) látható, melynek hátsó

végétl ismét egy horgonyszerüen az oldalszemek felé kanyarodó vonás követhet.

A végtest hasonltian márványozott, de visszhorgos középrajza, mely némileg világos, kivehet,

széles, minden oldalon megkülönböztethet három visszhoroggal. A háton (it ingödör látható ; négy páros

és egy a végtest elején.

A végtest oldalai es hasfele sürü. az utól)bi haránt ránczokkal borítottak.

A lábbak szintén márványozottak, a végízek világosodok.

A zár egy kis sárgás, lapos, köldcikszerü terese közepén egy jelentéktelen benyomással.

Az alsó szemsor kihajló, középszemei sokkal közelebb a homlok széléhez mint a hátsó középsze-

mekhez, oldalszemei a középsknél kétszer nagyobbak, a középsk távolabb egymástól, mint az oldalsze-

mektöl. A hátsó sor kihajléi. oldalszemei nagyobbak a középsknél, az alsó sor oldalszemeinel ellenben

sokkal kisebbek, e (hátsói sor négy szeme egymás között egyenl távolságra. A ket sor középszemei oly

dereknegyszöget alkotnak, mely szélességénél nem magasabb.

Az els lábpár szára, alul, négy pár ers, kurta tüskével, masodvegize, alul négy pár hasonló tüs-

kevei. A többi labpár ugyanazokon az izeken szintén tüskés.

A rágok vaskosak, a, lm iilok magasságánál nem hosszabl)ak, márványozottak, rípacsosok, sok

ers sertetüskével borítottak. A tapogat(i márványozott, ripaosos, sok sertevei fedett: vegize oly hosszú mint

a térd és szár együttvéve.

Mertekek : ? Törzs 7 '"/„, ebbr.l

fejmell 'l- »

1 hUipar II »

IV .1 S II

d" Elttem ismeretlen.

Mint kés szi alakot csak egy ? példány után ismerem, e nstényt Erdélyben, Szász-Vesz-

sön találtam.

A X. rohustus Hahn és X. fucatus Walck azonossága íuég kétes (lásd Thorell : «Rem. on Syn.»

p. rj35.), azért tettem kérdésbe az utóbbi nevet: az eldöntéshez egy példány alapján hozzájárulnom

nem lehet.

SPEC. 11. KA.i. XYSTICUS ACEKBUtí. Thor. KOMOE K. ih steke sch.

(ncerlius = triiji. iliiivii, kmnor; valüsziuleg a szíuczetnil)

Si/ii. 1,S71. X. iiiu'r/iiix Th(ihet,l «Kemaiks» ji. 2.'17.

? A X. robustus (Hahn) alaktársa,, úv sokkal kevésbe zömök, más idomú zárral es másnem szem-

állással. (Fejmell hossza, szélessége legfeljelib 2-8 '"/,„).

Komor színezet. Fejmelle sötétbarna, csoutsárgás színve.gj'ülettelanyelecske fel öl egy fehéres sáv-folt

nyoraiil a mellrész közepe tájáig, hol n/ szeren kivágott ; a melkész oldalai sötétbarnák ; a fejrész éle az

alsó szemsor hosszában csontfeheres. Az egész fejmell felülete sok, nem éppen ers, karcsú sertékkel fedett.

A végtest kerekded, terjedelmes, elöl kevéssé keskenyebb, barnaszürke vegyülettel, néha a szürke szín az

m-alkodó ; hátlapjának színezete elfolyó, középrajza elmosódott, s oldalágai gyakran csak feketés harántvo-

nások által némileg jelölve. A has szürkés, vagy barnás. A lábak sötétbarnák : a két hátsó pár szára és térde,

felül, csontfeheres hosszcsíkkal. A zár egy sárgásvörös, vagy vörösbarna, módosan emelked gyr, mely a

31'
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légzörés feleuvitott s kissi' (^síitoviiús tolj'tatásu, körreszéheu sekélyen kivájt, li:itározatl;in, riiuczszerü válasz-

tékkal, uiely utúl)l)i nelia lii;hiy/,ik.

Az alsó szeiusor i.tíeii kevéssé kiliajlé), középszernél sokkal távola,l)li ej^íyiuástól mint az oldalszeinek-

ti'íl ; az oldalszemek nagyobbak s körülbelül két átmérjüknek megfelel távolságra állanak a kcizepsktl.

A hátsó sor könnyedén kibajló, oldalszemei a középsknél nem nagyobbak, valamennyi szem egymás között

egyenl távolságra. A két sor oldalszeme módos dudorokon áll ; a két sor középssi oly derék négyszögbe

elhelyezettek, mely magasságánál liithatólag szélesebb.

Az els lábpár szárán, alul, négy pár rövid — másodvégízén alul 5^() hosszú tüske. A töbln lab-

páron, iigyan azon ízek alján, szintén tüskék állanak.

A rágok lapulok, a homlok magasságánál alig hosszabbak, barna-sárgán márványozottak, ripacs-

osok. több ers sertével. A tapogató Ijarnás, felületen sok ers tüskeszerü sertével inkfibli fegyverzett mint

edett. végíze t)ly hosszú mint a térd és szár együttvéve.

Mértekek: ? Törzs 7-7 '";„ ebb,",!

fejniell á'S «

I lálipiir S-;") »

II .. S-'|. „

TTT » iV'l »

1\' » 7 »

cT Elttem ismeretlen. '

Mint tavaszi alakot leginlí;ibb bokros helyek sívara,l)li tisztásaíri'il ismerem; néha bogáneskórókou

is tartózkodik,

Találtam, erdélyi részekben : Szász-Vesszsön ; magyar részekben: Illókon, Pancsován, Orsován,

(')-Ogradenán (Mragonya völgy), Báziáson, — megvan a magy. nemz. múzeum gyjteményében Nagy-Várad-

ról (Moesáry), Pécs vidékérl (Frivaldszky es Pável), Budár()l (Pavel). Ugy látszik, hogy csak délibb részeit

lakja az országnak.

SPEC. li». FAJ. XYSTICUS FRATEPi. n. sp. ROKON K. vkuwandte sch.

(fiator = Hvér ; az aceibus fajhoz való roküusá;,'ia czéloz.)

«

(VlII. tál.la. 177, rt szeracsoport, h J zárja; és IX. tálila, 20.5
ÍJ

füliilröl.)

? Elteste szép l>ariiasfekete; vegteste szép sárgásán világosszürke, barna, pettyegetéssel, mely

néha a fürészfogas rajzot vázlatosan eltüuteti. Az els ket lábpár czombja és szára szép barnafekete, vég-

izei sárgásvörösek, végiikön fekete gyrvel, a két hátsó lábpár sziira szép sárgásvörös, a végén fekete

gyrvel, a térd és czomb szépen barna, világos sárgásfehér hosszcsikkal (a harmadik páron legélesebben

kifejlett és ketts), a végizek unnt az els párokon. A fejrész arpzré-ze világosodó, az alsó szems(U-on végig

egy sárgásfehér lianint esik ; a nyelecske felett egy szeles középesik ki'zdc'ldik, mely gyorsan ket finom ágra

szakad, a mely ket ág — villámodra tágulva — a hátsó szemsorig er — e rajz sárgásfehér. A hátsó szem-

sor két középsje mögött három enyész, vörösessárga hosszvonal, mely néha a villa közét egészen kitölti.

1 Thdrell i. li. a taponatót illetleg a uemzüszerv szerkezutét így ü'ja le

«Piüpi ferriigiueo-fusci, bulbo pieeo
;
pars patellaris paulo lougior ipiam I itiur ; p írs tibia'i-; oa brcvinr, versus apieein ililatata

,

ilesiip(>r visa fere triangiila, brevior fere iiuam latim- ad apicsm, apica lateris extiM-ioris iii procursiira auteriora versns et panlo foras

directum, lougitudine fere ipsius partis, priiiUicto ; hocprocursu versus apiceu abniptius compresso, apice acumiuato paullulo deursum

curvato . vix ad Va lougitudiuis laiuiuae pei tiucuti. Latus exterius partis tibialis iutra in alterum procursum excurrit latum, extus convexum,

iutus ad lougitutliiem coucavum, versus apiceui iiauUo augustatura, ajáce emarginato, anteiiora ver.sus, foriis et deorsum directus, basi

cum procursu apicíili partis tibialis ita concretuiii, nt emarginatione parva tautiira ab eo separctuv. Lauiiuae margó exterir aecjualitcr

rotundatus, tuberculo vei jirocursu nuUo. Bulbus rotuudatus, humilis, subtus parum iuaequalis, subcochleiformis, iumargine exterire

tuberculo vei deute ]iarvo, uitido, \nmv ajjicom jirocursus apicalis partis tibialis sito, munitus; autice iu setam vei spiuam tenuera excur-

reus extus directaui, cirea a|>icem ejus subcurvataui et laiiiiuae arcte appressam, praeterea. iueruiis.»
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A rágok töve söti'tbavna, vége sárgiísfeliér. A mellvert Kiirga es liarnaval fmoiuau tarkított. A csípk

küliiniisen díszesek : világosbarnák, végok szép fehéres szegélylyel, tövük t()bl) fehéres hosszcsíkkal díszlik.

A tapogatii kurta. liani;issárga végize a töhhihez képest kissi> vckouyult, az egészen kevés serte áll. A lábak

k(')zül a kct els("i par vaskos, bosszú, a ket iKÍtsö gyengebl) es rövidebli. Az els lábpár czonibja felületen három

ágaskodó serte, kissé haránt sorVia állítva, — szárán, alul négy, végizen, ahil l];ironi tiiskeprir. Ycgteste

szélesen tojásdad, szélességénél csak igen kevéssel hosszabb, hátíil elkerekített.

Az alsó szemsor kevessi', a hiitsö könnyeden kihajlo; a ket sor közepsc'ii egy magasság;inál valami-

vel szélesebb dereknégyszögbe elhelyezettek: az alsó es hátsó sor oldalszemei nagyoliliak a középsknél, az

alsó oldalszemek nagyobbak a hátsó oldalszemeknel, a liatsó sor oldalszemei távolabbra állanak a hátsó

középsktl mint az als(') oldalszemektöl. A zár egy kiemelked, karikaszerü keret, mely a légzörés felé meg

van szakítva, belseje dobhártyaszerü, a közepén egy hosszránczczal.

:\[crt.'kek : ? Torzs C "i, ebbl

fejmell 2-;l «

l lábpár 7-."i II

II II 7-(; ,1

111 r>

]\ I. :,-\ ,,

rf Ismeretlen.

E díszes fajt, mint kora tavaszi ablkot az Alduna vidi'keii. Pa,lank;ín, a. Trnováczi erd tisztásainak

frt\ében gyjtöttem. Dr. TnoRKLL e fajt újnak ismerte el.

SPEC. 1:í. faj. XYS'ric:UK Pl!ATIt:C)LA. (.'. K. RMTI K. wiesen seri.

(|iraticola =^ rétliiki'i ; a tartózkodási iM.)

Si/ii. 1S:17— S. X. prafiritla C. Iúmh «Die Avacliuideii» IV. ji. 77.

^'i^l(• : Thiiiuom, « lli'iiiiiiksii p. í2li, .5(i9, "ii.

? Kicsiny, rövidkilui; vegteste maj(hiem kerek, hosszánál valamivel szelesebb. Elteste barnásvö-

rös közepcsíkkal, barna oldalakkal, szélességénél nem hosszabb, oldalról tekintve, egyenes háttal, mely a

hát közepén tul meredeken a nyelecskére lecsapott ; a. fej eleje ívesen elkerekített, az oldalszemek dudorai

jelentéktelenek. A vegtest esontsárgás. barn;ival kevert, a barna szín a nemet jellemz frészfogas rajzot

meg némileg de hatiirozatlanul jehili. A lábak barnássárgák, — barna, gyrüjelleg, síirnálló foltokkal.

A ZiU' egy vör(isessárga, kissé keretszereii emelkedett koldok. mely ket feb'il QQ szeren van sze-

gélyezve, a szegély kissé sötétes, az egész keret hosszánál kissé szelesebb, alul (isszeér felül szken nyi-

tott, belül sekélyen kivájt, ket apró horiiadiissal (a horpadás csak a mikroskóp alatt látható).

Az alsó szemsor kihajló, középsi annyira egymástól, mint a homlok szelétl, oldalszemei nagyob-

bak s szemátméröjökre állanak a középsiktl. A háts(') sor tetemesen kihajló, oldalszemei a középsknél

nagyol)l)ak s irithati'ilag tfivolabbra állanak a köze[)sr)ktöl mint ezek egym;ístol. A h;its(') középs szemek

valamivel közelebb egymáshoz mint az alsó középsk szinten egymáshoz s mind a ket sor középsi oly

négyszöget alkotnak, mely alsó szélességénél láthatólag magasabb.

Az els lábpár szárán, alul, még pedig hossza közepe táján, ket pár tüske, — miisodvégízeu, alul,

h:ironi par hosszíi tüske. A második páron liasouli')keppen.

A rágok laposkások; töviik csontsárga, végok sötéted. A tapogató vörc)sessárga-l)arna. gyr-
szer foltokkal, gvereu ször<>s ; vegize rövidebb mint térde és szára együttvéve.
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Mcrtdck : Í T(irzs i-li "';„, eliliöl

fejnifll 1"N »

I l;ili|i;i.r i"o »

\\ n
'>-2 »

if Elttem ismeretlen.

Mint nvávi jil akót füves belvekr/il csak Dorosy.loról ismerem.

SPEC. 14. FA.T. XYSTICUS GEAECUS. C. K. GOEOtí K. griechische sch.

(giaecus =: görög ; a lelhelyröl.)

Sj/ii. 183S. Xij.iticus (jrarcus C. Koch «Die AracliU.» IV, p. 65.

Vide : Thoeell «Remarks» p. 24Í).

? Elöteste sárgásfehér ; az oldalszemek mögött egy görbített hosszcsik s egy szegélycsík feketék ; a,

végtest hatfelé olajszürke, három fehéres, keresztbefntó, hullámos szalaggal.

Az eltest sárgásfehér, a hátsó oldalszemektöl a mellrész hátsó lehajlásáig egy feketén márványo-

zott szalag vonul, e szalag a mellrész széle szerint fut s egy sötétfekete pontba végzdik. A rágok sárgás-

fehérek, serteszrösök, tövükön és végük felé füstösen barnulok. A tapogató sárgás-íeher, a szár- és végísi

végén barna. A mellvért fehér, barnán porozott, szélein füstbarnába átmen. A végtest oldalai és hasfele

fehéresek, az elbbiek szürkésbarna, rézsútosan futó vonalakkal. A lábakon a czomb, térd es szár sárgás-

fehér, a többi íz inkál)b sárgás, de mégis inkább fehérbe játszik ; a czombok bels oldalán háx'om fekete

folt, máskülönl)en a czombok és szárak feketén pontozottak, e pontok a felület fehér vonala hosszában

csíkszerüen tömcirülve; a czombok tövén, felül, egy nagyobi) fekete fob ; a többi lábíz töve és vége szinten

keskenyen fekete. Törzs 8 ™/»,.

E fajt Kocii C. i. h. eredetileg Görögországból Nauplia környékérl irta le, Doleschall a «Syst.

Verz. etc.i) sorozatálian Magyarországból is említi.

si'Ec. 15. PA.T. XYRTICUS HOETICOLA. ('. K. KERTI K. oauten sch.

(iKirtii'dla ^ kertbeiilakó ; a tai túzktulásról.)

Síju. 1.S37. XiisHriis íiorticola (G. KocH «Uiliers. d. Ar. Sy.st.» I, p. 20.

\'i<lf; Thorell «Keinarks» p. 252, 42(1.

^ Elöteste vörösessárga-barna, sötétebb barnával keverve, oldalszegélye sötétbarna, a nyelecske

táján kivágásszerüen világosabb. Végteste vöröses-sárgabarna néha rókavörös, barnán porzott, hat ingödör-

párr il : oldalain bordaszerü sötetelib csikók. A két elsíi lábpár rókavörös, a két hátsó lábpár sárga.

A tapogató nivid : szára szerfelett complicált szervezettel : küls oldahm ket nyujtvány, egyik a

végin, mi'ly lemezszerén illeszkedik a ÍVmIíí pikkelyhez, a másik oldalt kifele mered, vastag, hegyesed

végevei elíirefelé görbül; alszmen egy melyen kettéhasított, széles, ers nyujtvány, melynek felei lapí-

tottak, a küls fél vékonyabb, inkább hegyesed, a másik fél vaskosabb, a végén vastagodott kissé föl- és

befelé hajlott. A gyjti» siiua. kidagadó egy finom, hosszú embolus által rugószeren kerítve : a tövén egy

kis horog.

Mértekek : Törzs h '%,

? Világosabb. A zárat ket terjedelmes, fekete, hosszúkás, majdnem liáromszögletes folt jellemzi,

melyek hegyökkel kifelé állanak.

E fajt említi Sill V. ./llnniiisiix'- liiirticolii V. KocH nev abitt Szebcn kornyékérl. Példányt

nem l;itta-iii.
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sPKc. IG. FAJ. XYSTICUS? DEVIUS. (C. K.). FKLEEJÁEÓ K. unstate sch.

(ilfvins ^ kulinr. i'illlKitatlau, ft'lrecsö, messzeesii stli ; az elsii Icllulvif voiiatkcizik.)

Sijii. 1.S45. ThoiiiUuH <hviiis (_'. Kim h «Dio .\raclm.» XII. p. (H. Taf. ill. li.^'. 997.

« ? Elüteste kimagasló l'ejreBZSzel, liomlokreszen számos sertevel. sárga ; sötet. luiiii;iu-íoltiis szegfly-

lyt'l : vegteste rozsdaszmü ; lábai sárgások, a czombok felületen ket barna hosszesik.»

Merték : Torzs II ";,„

Dr. Koch C. e i)ókot, melyet Dr., Eosenhauf.r (Erlangen) a «Bánátban», valószínleg Oravicza

táján találta, tre szúrt, szárított iiéldány után irta le, ugy azonban, bogy annak megliizouyitása lebetetlen,

mert a színezet nem elégséges jelleg, az ivarszervekrl a leíró nem emlékezett meg, k ía]í a .^Thomisiis

ciili/riiiiis"-sa\ hozza kapcsolatba s igy meglehet, hogy a faj a Míruniena vatia (Cl) egy feltüuöl)li szín-

változata.

SPEC. 17. FA.T. XYSTICUS-.' CEEINUS. (C. K.). VIASZOS K. wachs ^ r h.

(ffrimis ^z viaszí-is ; a szíue/.etrril.l

Syn. ÍÍS45. Tluiinitiiis crniuis C. Kocu «Die Araclm.» XII, p. W, Tal. Ml. lig. 990.

« ? Elteste liarnafekete, fejeresze felül, mellresze a szelein sárgák : vegteste agyagossárga: lábai cs

tapogatói élénksárgák."

Mertek : Törzs S'ó '%,

Dr. KocH C. ezt a fajt is RosENHArF.E (Erlangen) féle, Oraviczáról származó példány után irta le

es a (iThomisus lateralis Hahn» fajjal hozza kapcsolatba, e szerint tehát Xysticus impavidus Tlior fajjal

állana viszonyban. A fenn idézett rajzhoz tartozó szemcsoport után ítélve azonl)an inkább Misumená-ra

emlékeztet s nem lehetetlen, hogy ez is csak a Misumena vatia (Cl) fajnak egy feltnbb szmváltozata.

SUBOKDO VI. ALREND.

C T T T a Pv A 1^ A E
(i'ito =: gyois ; «radus =: lépés.)

FUTÓK.

.\ futók jól jellemzett alrendjenek jegyei : az emelkedett, majdnem primaticus elötest, 3 vagy 4

harántfutó sorba elrendezett szemcsoport ; gyors mozgásra alkalmas szervezet, mely a testtörzsnek a lábak-

hoz való, megfelel arányában gyökerezik.

Noha a lábak kivétel nélkül hármas szövökarom rendszeit mutatnak, a szves itt is háttérbe lep,

minek jellemz jele az, hogy az alrend legtypicusabb alakjainál (Lycosoidae-Earkaspókok) a szövökarmok

elkorcsosulása itt ott észlelhet. A láljakuak a testtörzshoz képest aránylagos fejlettsége, a futás, egyáltalá-

ban gyors mozgás képességet eredményezi, s az alrend alakjait in-idáf /,< csiV vadászokká teszi.
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A reud legtypicusabb alakjai úgyanuyira mozgók, hogy még a uemzedékek sorára tartozó mozza-

natok sem kötik ket egy helyhez : a nöstéuy zacskóba szövi jíetéit s vadászatain magával hordozza, epén

ugy, mint késöbljen hátán a kibiijt íiakat, mindaddig, a míg ezek önálló életmódra képesek.

Itt is találunk lakhelyeket (Cselöp(')k-Troehüsa), de ezek nem az alrend életmódjának sajátlagos

irányából, hanem azon körülményekbl folynak, a melyek között az illet alakok élnek, a melyek között

létök biztosságát csak egy lakás hozzájárulásából meríthetik (Trochosa infernalis-Pokoli Cselöpók a pusztán.

Trochosa cinerea-Szürke Cselöpók könnyen áradó folyók görgetegein). E lakhelyek kapcsolják e rendet

némileg a földbeszövökhöz (biológiailag). A szervezetre nézve találunk kapcsolatokat a Csöszövökkel (lásd

Zora-Párduczpók), és a Keszegjárókkal (lásd a Futi')k köziil : Oxyopoidae-Hinzpókok, s a Keszegjárók közül:

Huimyópók-Micrommata).

.1 iiijuíjvn vaijy iiio.ii/ó prcdát fvllnicsni, szembe megtámadni, ha menekülni akar, vagy l)ajosau

megközelíthet, ugrással is reátámadni, ez a futók módja, evvel járulnak a pókmttködés rendszeréhez.

A szövés, mint tiiplálékszerzci közeg egészen háttérbe lép, és a mozgás sajátlagosságára esikafsuly.

A kivételbe tett alakok kivételével, a többi azon hajlékkal éri be, a laelyet a véletlen szolgáltat; az

arlukok tehát szabadon barangolva intézik támadásaikat, gyakorolnak hatást.

Mtíködésökre nézve, bár a röghöz kötve, de vízszintes irányban teljesen szabadok.

Az aljak rögétl fel a hegycsúcsok örök haváig, mindenütt vannak ez afreudnek képviseli ; de

alakgazdagságának tetpontját mégis az aljakban éri el.

A száraz talajon, a vízmelléken, a víz színén mindenütt futókkal találkozunk, melyeknek fajsorailwm

(talán általánosan is) a fonalröpítes, tehát nagyszabású helyváltoztatás szerepel s képesekké teszi ket, a

hatásnak széles alapon való gyakorlására.

A nemzedékek sorá,t úgy látszik kizárólagosan áttelel alakok tartják fenn.

FAM. I. CSALÁD. LYCOSí )I] )AE. FARKASOK, wolfsspinnen.

'•Xoxoc; = farkiis; .i liaiiiiiH"li' életiiióiliVil.)

(;i;n. I. NKM. AULONIA. ('. K.

ífi.'ÁíOü ^= i'«itiiiiiii, vcil^y ; viilósziiiülutí az cliJtust iii'iiii uyciKi'ssétíéröi.)

Síjii. líSíS. ('. K(]CH «l>ii; Aiaihiiiileii« XIV, ['. '•7.

Vilit : Thokell «Oh eumji. Spiiiers» \\. \'M).

Az alsó szemsor középsi es a homlok szele köz(itti távolság nem nagyobi) egy afsó közejiszem

átmérjénél. A fels fonópár az alson:il sokkal hosszabb. Az arcz magas, közel négyszögletes, a rágok töve

felett kiálló. Az alsó szemsor behajln.

SPEC. I. F\.i. AUIjONIA AIJíIMANA. (Walck.). FEHKRKEZl' K()|Sl'(')K. weisshändioe widehsp.

(albiiiiaua = fcliéilípzii ; a taiiogatóii lév Miér színil.)

.S'//"- l'S()5. 1ji/ciis,i íilhniiiiiiii Walckknakh «Talil. iVAraii.» |>. 10.

(Vi.lc : ISl-s. lAii!oiil,n <ilh, 1,1,1,1,1 C. Kocii «Die Araclm.» XIV. |i. 'J0!2.

? Elteste fekete, megfek\('i, igen finom es gyér szrözettél.

A végtest fekete, megfekv sárgás szrözettél. A tapogatci feketebarna, tiid,' cxniitíilih; Az elsii

lábpár czombja fekete, a többi ize, valamint a tölil)i l;ib is liarnassárga..
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.\ l'ejiiicll fejrésze keskeny, a szélesed mellreszbiil prisiuaszeriien iiiinte;^y kitolt, ersen kidtíl

lionilokkal, sima ; felülrl tt'kiiitvi'. amellrész niiudkét oldalán két két tetemes behorpasztás látható s a

mellrész legszélén egy igen finom, szr.iklil való. liofelier szegély szenilietim : oldalról tekintve a liátvon-il

kissé nyerges, hátúi résüntösen a nyelecskére lecsapott. A mellvért szívalaku, fekete, zsirfenyíi.

A rágok vörösbarnák, oldalról tekintve, ercisen az állkapesokra csapottak, úgy hogy akiálló homlokkal

meglehetsen egy sikba esve, evvel s a hátvimallal éles szöget képeznek. A tapogató karcsú, végíze kevéssel

rovidelib mint a térd es szár együttvéve.

A lábak karcsúk, elég hosszúk, hosszú nyúlánk tüskékkel fegyverezve ;
jelesen a két els pár szárán,

alul .")—6 hosszú tüske, a másodvégízen, alul, szinti-n hosszú tüskék : a negyedik l:ib]iár szárán kevés karcsú

tüske, köröskörül iiereszlenszertten elhelyezve.

A végtest tojásdad. A fouí'ik közül a fels/i pár hosszabb az alsóuTd, ket íze igen jól megkülön-

böztethet.

Az alsó szemsor négy szeme igen apró, igen közel a homlok széléhez, alig szemátmérönyire egy-

mástól, a sor a homlok széléhez illeszkedve behajló, A középs sor két szeme nagy, domború, a fej élére

elhelyezett, körülbelöl szemátmérönyire egymást('il, a há,ts(') sor ket szeme kisebb a középsnél s távcdabb

egymástól, mint a középsk szinten egymást('il, ugy hogy e négy szem egy elrefelé kimnyeilen szükülT)

trapézét képez.

A zár alig kiemelked, semmi jellemzí'it sem mutat.

Mértékek, ? Torzs 1 '",,„ eblil

fejmell I-'.I »

1 labpar 4-3 »

IV « 5-7 »

^ Karcsúbb, színezete a n/isti'nyevel azonos, csak a. tajjogató térde keve.sbbe kirívó, barnássárga.

A tapogató szára szélesed, a térdnél nem hosszabb : pikkelye fekete, terjedelmes, csúcsosan kanál alakú

lekonyuló véggel, módosan szrös (példányomon a nemzöszerv még nem tökéletesen fejlett).

Mertekek : ,^' Törzs PrS '«;;„ ebbl

fejmell i! «

I lábpár i-2 II

IV » S-ö »

E csínos kis fajt eddig csak Doroszlóról, közel ivarérett állapotjában, mint igen kora tavaszi alakot,

s a legszorgalmasabb légliajósok egyikét ismerem. Foualröpítéseit már márezius melegebb napjain kezdi s a

Mosztonga melletti kertek karóin rendesen többed magával sürgöldik. Igen gyors futó s ha a szél ersödik,

úgy, hogy a foualröpítest lehetetlenné teszi, a pok csillagszeren szétterpeszti lábait, lelapul s bevárja a

szel csillapodását.

Néha egy fél perez alatt 1 méternyi fonalat fejt és elhajózik rajta.

oEN. 2. NEM. LYCOSA. Latd.

(\ iilu ; LyeuSítulat'.)

Si/ii. IMil. Latkf.ili.k «Xímv. l)ift. d'Hist. Nut.» XXI\'. p. \.\'i. cul piirteiui.

Vidi- : TnoUEI,!. «Oti eiiviip. Spiders» p. I'.MI.

Az alsó szemsor közéjjsi oly távolságra esnek a homlok szelétl, mely a szem átmérjét kevéssel

meghaladja, A fels fonó pár az alsónál nem, vagy alig hosszabb. Az alsó szemsor a középsnél valamivel

rövidebb. A szemcsoport tere legakibb oly hosszú, a milyen széles. Az arcz (fej. eliilrl tekintve) magas,

majdnem nég;v'szögletes, a rágok töve felett nem vagy alig táguló, egyenes oldalakkal. A lábvegek karcsúk.

uyulánkok.

HERMAS uTTÚ : lUGVABORSZÁO PÓK-FAUNÁJA. III. OTTO HERMÁN: l'NOARNS SPINNEN-FAVNA. III. 3á
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K('isza, fut('), konior szinü a.la.ktik, :i nielvek lakást nein készítenek és csak a.lkahuas lielyiöégekl)eii,

mint k(")vek alá, résekbe, k('ira.k;isi)klia. stli, vduuhuik ineLi. Látó képcssefíök éles, a kíizeledö veszélyt már

messzirl veszik észre. A nstények leucsealakn petelmrkaika.t, a, fmiiikhoz erösitve, iiiindcnütt iiia.mikkal

ozipelik s fiaikat, egy darabig liátuknn lidnlozzák.

SPEC. 1. EA.7. LYCOSA AMENTATA. (Cl.) PARITTYÁS FARKASPÓK. scHr.ECDEK w.

(ameiitiim = liajitú szij, - ameuta ti>rfiueie : szij sefíítségével lövcf,'('ket iö|>itfui; alkalmasint a testhez ersített iietel)iiv(jki-Ml.)

Si/ii. 1757. Araiicus amcntatns Clerck «Arán. Snec.» (i. !l(i.

Vide : Thotiell «Keiuiirks» p. 298.

? Olajbarna, barnássárgán kevert-szörü ; a fejmellen a mellrészen, a hátsó szemekig terjedve, egy

terjedelmes világosodó folt, mely kíizepéu hasított (legj()bl)au borszeszben tnik el), a mellrész szélein hatá-

rozatlan szegély, A lábak komor barnássárgák, süríín álh) barna gyrkkel és foltokkal ; a csípk egyszínén,

élénken barnássárgák.

A fejmell, fellríil tekintve, hosszúkás sziva-laku, elrefelé módosan felemelked ; oldalról tekintve

hátvonala majdnem vízszintes, alig észrevehetöleg nyerges hajlásii, s a liátrés végével kezdve a nyelecskére

lecsapott ; megfekv szrozete bven sárgásbarnával kevert, felálló szörzete gyér, fekete, hosszú, a szemek

területén leginkább feltn/l. A mellvért sötétbarna, barnássárga szrözettél 1 töven fedett, A rágok elég

hosszúk, az els lábjtár végíziiiel rövidebliek, ezoinbjrin;il nem vastagabbak, bariuissárgák sötéted végekkel,

lefelé álló sötét szrözettél, mely színüket nem fedi el.

Az állkapcsok barnássárgák, szélesek, ell elkerekitettek ; az alajk sötetel)b, az állkajícsok feleliosz-

szának körülbelöl megfelel. A tapogató barnássárga, barna foltokkal és gyrkkel, szrös : valamennyi íze

felületén karcsú tüskék állanak, vegize alig hosszalib a száaiznel és sokkal rövidebb mint a térd és szár

együttvéve.

A lábak hosszúk, — különösen az utolsó pár — karcsúk, finoman kifutó végekkel és Ixí fegy-

verzettel. Az els pár szárán, alul, a végén egy pár rövidebb, hátrafelé két pár hosszú, kissé megfekv tüske,

e másodvégízen hasonlóképen; czombja felülete végén tl)li kurta tüske, ezek mögött, egymásután állva,

két hosszú tüske : a szára és másodvégíze felületén a rövid, megfekv szrözet közül "i
— :t tapintó szr áll ki.

A harmadik és negyedik lábpár szára és másodvégize felül is tüskés: valamennyi pár czombja

felületén egymás után álló két hosszahb tüske.

A vegtest terhes állaptotban hossztojásdad, nem terhesben hátul ellapitott, ebil kissé keskenyebb;

hasa a felületnél valauvel világosa.bb.

Az alsó szemsor egyenes, szemei aprók, egyenlek, a homlok szélétl átmérjüknél távolabbra állanak,

a középsk valamivel távolabbra egymástól, mint az olda-lszemektöl ; az alsó sor a középsnél láthatólag

rövidebb. A középs sor két szeme nagy, bven egy szem átméruyire egymástól és fél átmernyire az alsó,

oldalszemektöl. A hátsó két szem az alsó szemeknél sokkal nagyolib, a középszemek fél átmérjét is meg-

haladja, sokkiil távolal)bra áll egymástól mint a középszemektl, s ezekkel egy elrefelé szkül tra-

pr'zet alkot.

A zar baruássárga, egy lóherelevélhez hasonló beosztású; a légzrés fele, nyel helyett, egy szív

alakú lemezzel ( ;
) néha az osztás hiányzik, de a szíva.laku lemez határozottan kivehet.

ÄFcrtekek: V Torzs (terlies) S-f) '%, — ebbl

(nem terhes) 7 »

fcinu'U '>•"> 1)

I lalijiur l(i-."( 1)

II » '.I-S ..

in II
!((•."> II

IV II ii-s I.
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A peteliiu'nk liaiiiriss;irL;;is, leiu-sealaku. finniii szövet, ugy liogy a petek kissé áttetszenek ; átmé-

rcíje 5-5 "'j„.

-í" Valamivel karcsulib; tojásdatl, kis végtesttel: lábai lialaváiiyalil) foltokkal és gyrkkel, a testhez

képest világosodok. A tapogató vaskos, vörösesl)arnás, foltos, a vége felé liozontosan-feketeszörös : száríze

liosszabli a terduel, eliirefele vastag' ulott. a (likkely töveuel iiem keskeiiyeld), gazdagon szörcis ; a ^likkely

csúcsos, esuesa alatt ecsetesen szcíréis ; nenizöszerve, oldalról tekintve, egy, mintegy tokból kiálló, vaskos,

elöreirányozott vörösbarna tüskét visel, a, tüske valamivel róvidebli, mint a, mennyire a pikkely csúesától

bátra áll.

:\Irrtekek: f Torzs 7 '%, ebbé,!

fejmell :'>/ 1)

1 lál)pár 11 II

IV I) 1 o II

Legközönségesebb fajaink egyike, melyet tavaszkor és szkor is bven találbutni erdkben, lige-

tekben, árnyasabb helyeken s a nádasok szelén is. Üszkor inkább ivarérett hímek, tavaszkor a burkaikat

czii^el nstényeket kaphatni és úgy látszik, hogy níistényei (legalábl) nálunk) áttelelnek.

Igen gyors futó és kizárólagosan a föld színén tartózkodik. A peteljurok a nstény fonóihoz vau

megersítve s az állatot fut;isában legkevésblie sem gátolja : peteburk.it igen szereti s ha elvetetik tle,

hosszasan keresi, megfeledkezik minden veszedelemrl, ha megtalálja rágó ivat es tapogatóival megra-

gadja s biztos helyre ezijieli, hol ismét fonóihoz ersiti. Különösen itjú nemzedéke a legszorgalmasabb

]eghaji)zók köze tartozik. Ez a faj azonosnak vetetik a Linné leírta «Aranca saecata» fajjal, mely jogosan

eltiiroltetett, már azért is, mert a «saceata: zaeskí.isu, ugy a mint Linné értette, az egész alrend valamennyi

alakjára talál es számos tévedésnek lett kútforrása.

Ismerem, erdélyi részekbl : Szász-Vesszösröl, Kolozsvárról, Szamosfalváról, Mezö-Zahról es számos

más helyrl, de kizárólagosan csak az alj<akból és az elhegységböl ; magyar részekbil : Poroszlóról,

Apatinli('il, Bázsiásról, az Alsó Hámorból; a magy. nemz. múzeumban megvan : Nagyváradról, Tátrafüredröl

(Friwaldszky), Budapestrl, Ungvárról.

.SPEC. 2. FA.T. TATOSIA LI(.;NA1!IA. (Cl.). ToNK F. h.ilz wolf-s.

(liu'iiiuii ^ fii; !iz riilíiln'U vallj tartózkodásiul.)

Si/ii. 17.57 -l(v/)(('íí.s lii/iiariiis Clerck »Aniu. Snee.» p. Ito.

Viilc : Tnor.ELL «Kemarks« p. 20 i.

? Fekete ; végteste és hilnú sok fehérrel tarkázva.

A fejmell durván szemcsézett, közepén egy szakadozott fehér hosszcsíkkal ; a mellrész oldalai

hasonló szín szegélylyel. Láliai feketék, barnás gyürüzettel, a gyrzet osztása fehér szröcskékkel. A vég-

test fekete, csak néhol ecsetszeren tömörül fehér szöröcskékkel mintegy pettyegetve.

A fejmell szivalakú, mellresze keskenyed, fejerésze észrevehetöleg felvetett, magas ; oldalról

tekintve a hátvonal kissé nyerges, hátul a uyelecskére lecsapott. A mellvért fekete, szrös, a csípk egyszmen

barnássárgák. A rágok vörösbarnások, vegeik sötétebbek, szörözetük fekete, fehérrel elegyes, gyér. Az áll-

kapcsok szélesek, végok elkerekített, barnássárgák; az alajk sötétebb. A tapogató vörösbarna, barna gyürü-

zettel, sok fehér szrökkel, a czomb, térd és száríz felülete hosszii tüskékkel, a végiz hosszab a szárnál, de

rövidebb mint a térd és szár együttvéve. A kibak hosszuk, karcsuk, a fekete szm az uralkodó, a barna szm

gyrket alkot. A fegyverzet b, de nem ers. Az els láb]3ár szárán, alul, egy pár rövid és négy pár hosszú,

karcsú tüske : másodvegízen egy pár rövid, két pár bosszú tüske. Valamennyi czomb felületén bárom bosszú

tüske. A harmadik és negyedik lábpár szára és másodvégize felül is tüskés, térde csúcsán tüske áll.

A végtest tojásdad, hasfele sziu'kes, felülete fekete fehéren babos.

32-
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Az alsó szemsor négy szeiue iipró; egyenl, egyenes sori lau : középsi kevéssel távolabbra egymástól

niiut az oldalszemektl a közel két szemátmérönyire a homlok szélétl. A középs sor két szeme nagy,

bven szemátmérönyire egymástól s bven fél átmérnyire az alsó sor szélsitl. A hátsó sor két szeme

kevéssel kisebb a középsorenál, s kétszernél is nagyobb távolságra áll egymástól, mint a közepsortól.

A középsor két szeme között egy serteüstök.

A zár egy terjedelmes, szivalakú, vörössárgás terese, a köridmet ismétl alakú kivájással, e kivájás

alján, tehát a legzres fell, egy szivalakú, sima betéttel.

Mertekek, -f : Törzs 8 '% ebbl

fejmell 3-.T »

I lábpár 13 »

II 1) 12-5 ..

III I) \ »

IV » 15

A peteburok laposan leucsealakú, zöldeskék (borszeszben szennyessárgásbarna), (i '"/„, átmérj.

d* Elttem ismeretlen.

Igen gyors futású állat, melyet eddig csak az Alsó Hámor (Borsod) feny értések vágásos helyeirl

(Jávorkút, Feketesár) néhány példány után ismerek. E faj megkülömböztet jellegei között az els lábpár

szárának négy pár hosszú tüskéje az els helyen áll, s e jegy alapján, melyhez még a végtest fehér fekete

szine, st a peteburoké is hozzá járul ; ide sorozom azt a Lyeosát is, a melyet a Kárpátokon még a Kriván

legcsúcsáu is feltaláltam ; de csak harmadvedlésü példányok után emiithetem meg, melyek bozontosabb

szrözet mellett majdnem egyszínén barnás-fekete lábak által tnnek ki ; burokczipelö nstényeket szá-

mosat láttam ; de elfogásuk nem sikertilt, mert villámgyorsan menekültek a roppant sziklatömbök közé,

melyeket emberi er megmozditni képtelen.

SPEC. 3. FAJ. LYCOSA LUGUBEIS. (Walck.). GYÁSZOS F. t r a ii e k w.

(luKubris ;=; gyászüs ; itt a sziurül.)

.Sí/)!. 1802. Aranea lugubris Walkenaer «Fauu. Paris» II, p. í239.

Vide : Thorell «Remarks» pag. 276.

? Sárgásszürke. A fejmell közepén egy határozatlan, világosodó hosszcsik. Lábai sárgásszürkék

(borszeszben vöröslk), leginkább csak a czombokon eb'itüuedez, elmosódó barnás foltokkal.

A fejmell hossz-szívalakú, fejeresze ell egyenesen elmetszett, prismaszertí, a szemtér fekete, a

középs szemsor szemei között egy gyér szörecset ; a, szrözet megfekv, sárgás, a mellrész közepén és

szélein világosodó. Elölrl tekintve, az arcz magas, majdnem négyszögletes ; oldalról tekintve, a hátvonal

vízszintes, hátúi lankásan.a nyelecskére lecsapott. A mellvért liarna, sárgás szrözettél. A rágok vöröses-

sárgák, egyszínüek gyéren álló, hosszú, sárgás szrözettél, az els lábpár elsödvégízénel valamivel rövidebbek,

czombjánál alig vékonyabbak. Az állkapcsok szelesek, vörösessárgások, eh'U elkerekitettek ; az alajk sötétebb,

csúcsos, az állkajicsok felehosszát felühnulja. A tapogató karcsú, sárgás; czombja es szára némi lium<iIyos

gyürüzettel ; izei, felül, hosszú tüskékkel; vegize oly hosszú vagy alig rövidebb mint a térd és szár

együttvéve.

A láliak karcsuk. íniom hosszú fegyverzettel.

Az els lábpár száriin. alul, a, végén, egy par rövid, e mogott luirmii par Iioí-szu fuiom tüske, a

másodvégízen egy pár rctvid, ket pár hosszú tüske. A harmadik és negyedik l!U)pár szára és másodvégíze

félül is tüskés. Az els és uuisodik hibpár térde csúcsán egy tapintószíir, a, haimadik és negyedik párén

egy nyúlánk tüske.

A végtest (terhesen) hossztojásdad.
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Az alsó szemsor egyeues, szemei aprók, eyyenlöek, egyforma távolságra egymás között, a homlok

s; életül egy szemátmérnél távolablira állanak, a sor a közép sornál r()vi(lelili. A középsor két szeme nagy

bven szemátmérönyire egymástól, felátnierönyire az alsó sor szélsitl ; a hátsó sor két szeme alig vagv

nem kisebb a középsnél s körülbell uuisírlszer távolabbi-a áll egymástól mint a középsor szemeitl, a,

melyekkel egy elrefele szkübi trapézét alkot.

A zár egy hosszúkás térése, hosszúkás kivájásában egy középlemezzel, mely a legzr(?s felé egy

haránt lemezbe ütközik, a melylyel egy igen jól kivehet i szer alakot képez.

Mertékek : ? Törzs (terhesen) 7 "^„, ebbl

fejmell :! <i

I lál>pár S I)

II I) S II

III II ,S II

IV II I rí-.'. II

Petebm'ka lencsealakú, szürkés. 4 "'j„ átmérj.
'^ Kicsiny, karcsú ; színezete a nstényétl elüt. Fekete : a fejmell közepén egy, a hátsó szemsor

szelességének megfelel, az egész eltesten végig vonuló fehér cgik, mely a végtestre átmenve, azon is végig

tart : a végtest oldalai sziu-késbe átmenk. A lábak czombjai barna vagy barnás-fekete tíikkel s csak végok

felé világosodnak; a tölibi iz vöröses- vagy szalmasfirga, a végek rendkívül finomak. A tapogati'i b;irnafekete,

a pikkely domborodása vöröses vagy csontsárga. A szár a térdnél sokkal hosszabb, vaskos, bozontosán szrös
;

a pikkely csúcsos, felületen módosan, csúcsa alatt bozontosán szrös, nemzszerve, oldalról tekintve, egv

elre irányzott, kissé leihajló, karcsú tüskét visel.

Mertekek: ^' Törzs 4-7 '";,„ fbbol

fejmell d'- »

I labjiar '.1-5 n

IV labpár 11-5 I.

Tavaszi alak, mely különösen a vigályos erdk, liokros helyek talaját, a gyalogutakat, de a mezt
is kedveli, rendesen roppant mennyisegbt-n fordul el s tetemesen hozzájárul annak a selymes fénynek a

létesítéséhez, a mely a tisztások fiivet boiítja. A him roppant gyors futó, néha ugrálva menekül.

Ismerem, erdélyi reszekl)öl : Kolozsvárról es Mez-Záhról ; magyar részeklil : Dnroszbiréil, Apatinból

és Orsóvárói. Hegyi alaknak eddig nem tapasztaltam.

fPEC, 4. VAJ. LYCOfíA MOKTICOLA. (Cl.). HEGYI F. berg w.

(moutirula = liéKveii lukó . a taitózkriilániól.l

Si/ii. 17.j7. Annitii.-< iiionliculiis C'lerck ».^rau. í^uiit.» p, 91.

Yi'!c ; Th'irkll «Kem.irks» pag. 28-").

5 A Lyeosa lugubris rokon alakja, ettl leginkább uemzöszerve által megkulomböztetve.

A fejmell barnás, közepén egy keskeny világos csíkkal, szelein hasonló szegélylyel ; a közepcsik a

végtest elején is folytatí'xlik, melynek altahinos szmezete barnás, szürkés sok fehérrel elegyes, megfekv

szrözet ; a has szennyesfeher. A lábak agyagsárgások, sok barna folttal.

A fejmell hosszúkás-szívalakú, magas ; a fej, elölrl tekintve, majdnem négyszögletes, alig pofásodó,

alsó feleben sárgás arczot mutat, a közepszemsor két szeme között tetemes üstök látható.

A mellvert barna, világos szrözettél. A rágok töve agyagsárga, végok elmosóiha bainubi; szöro-

zetük, gyéren állva, sárgás, barnással elegyes ; hosszúságuk megfelel az els lábpár végizeuek, e láb czomb-

jánál alig vékonyabbak. Az állkapcsok vörösessárgák, szélesek, elkerekíteitek, az alajk csúcsos, és sötétebb,

A tapogató vörösessárga, kevés barna folttal, felülete kevés tüskével ; végize valamivel rövidebb

mint a térd és szár együttvéve.
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A láliuk karcsúk, fmoui vefíiiek ; az elsí'i pár száráu, alul a vegén egy pár rövidebb, e mögött ket

pár hosszú tüske ; másodvégízén hasonlóképen. A fegyverzet egyebekben a L. lugubriséval talál.

.\ végtest bossztojásdad.

Az alsó szemsor egyenes, szemei ax)r(')k, a kiizeps/ik alig észrevelietöleg nagyobbak s oly távolságra

a, homlok szélétl, mely máslel átmérjüknek megfelel. A középs sor két szeme meglehetsen nagy s

másfél átmérnyire egymástól. A hátsó sor két szeme kisebb a közép sorénál, az alsó sorénál elbiibcn nagyobb

s körülbell másfélszer annyira egymástól mint a közép sor szemeitl.

A zár egy vörössárga, szélességénél hosszabb, a légzörés fele kissé táguló, ott elmetszett lemez, alig

észrevehet behorpadással ; elmetszett végén a sarkok mintegy becsípettek.

Mértékek : ? Törzs 7 "',;„ ebbl

fejmell 3 »

I lábpár 7*5 »

II » 7'.")
II

III » 7-S «

IV » 12 »

d" Kisebb, karcsúbb, színezete a nstényétl eliit/i. El- és vegteste fekete ; az eltest ké)zepeu egy

végig vonuló, keskeny, fehéres hosszcsík, mely a végtest elején is követhet. A bibak i-zombjai füstbarnák.

a ket els pár többi íze szennyes sárga, a két hátsó páré barnássárga.

A has szürkül. A tapogató barnássárgás, szára és pikkelye feketés. A szár nem hosszabb a térd-

nél, tetemesen vastagodó, szrös; a pikkely csúcsos, csvicsa alatt módosan szrös ; nemzszerve, bels oldal-

ról tekintve, egy igen megfekvö, feketebarna, oldalt és kifelé irányozott, lapos és tompa lemezt visel.

Mertekek : d" Törzs 5 '«„^ ebbl

fejliU'll !2'"i 11

1 Iái ipar S II

IV .1 lu II

Ámbár a síkon is elfordul, mégis inkább hegyi alak, mely a havasokon a törpefenyö tenyészöven

túl is elfordul s a L. higubrisnél gyérebben találhatíí.

Ismerem Doroszlóról, Mehádiáról (Damoclet csúcs), Tokajból (Kopasz), az Alsó-Hámorból (Hollós),

a Krivánról (a csúcs alatt), Lykaukáról (Liptó).

SPEC. b. FA,j. LYCOSA PROFUGA. n. sp. BOLYGÖ F. irrende w.

(priifuKa ^ sZíánikiví'tett
; futó; az életiiiódiól.)

(VIII. tálilii ISI, a Kzemcsoiiort, h ií rf tapogatója, i- mérték.)

d" Elöteste fekete, fehéres szröcskékkel; vegteste porsznni szrözettél fedett ; a ket els hdipar

czombja, töveti szánutva, felig fekete, a töblii íz élénken, világosan liarnássárga, a ket liatso iiibp;ir ege-

szén barnássárga. A lábak karcsúk, hosszúk.

A fejrész prismaticus, a mellrész tágult. A mellvert liarnásfekete, szrös ; a ket hátsó labpar csipji'

barnássárga, a ket els páré fekete, barnássárgával (jelesen a második páré) elegyes. A rágok feketék, leg-

csúcson kis mertékben barnássárgák; az álUíapcsok liarnássárgák. Az els lábiiár szárán ni'gy, másodvégizeu

három pár hosszú, karcsú tüske, — a második lábpárén hasonlóképen. A végtest keskenyed, kicsiny.

A homlok vörhenyes, alsó szemsora a másodiknál rövidebb, szemei igen aprók, egyenlk ; a máso-

dik sor ket szeme nagy, valamivel többre mint szemátmérnkére egymástól; a harmadik sor ket szeme vala-

mivel távolabbra egymástól mint a második sortól.
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A tapogató fekfte, szánze aterduel valamivel ho.sszabb es tetemesen vastagodütt ; szörozet^^ hosszú,

iVliilló : i)ikkel\'e leliajl('i. (.'suesosan kanálalaku ; iiemzöszerve, oldalról tekintve, feketebarna s egy nyei'eg-

szerü, melyen benyomott gyüjtiit mutat, melynek liátuls('> fele majdnem esuesszeriien kiTdlu.

^lertekek :
'' Torzs '>

'";„, ebbul

fejniell !''>
11

1 láb|i:il- 7 11

11 .1
(>•:) ..

111 n .J.O 1.

IV (1 S-S «

? Ismeretlen.

E reudkiviU seltesen futó es futás közben ügyesen ugráló, csinos kis fajnak egyetlen lumjét Tokaj

és Kakamaz között egy legel«) silány talajfm fogtam. Tuniusban ivarerett. I)r. Thorelt, e fajt nem ismeri.

si-KT. (i. FAJ. LYCOSA PROXIMA. ('. K. KOKON V. verwandte w.

(innxima = li'nkiiztli'ljlii, miut fujmkoua ii L. miiDtii'ciláuak.)

.S'í/í/. 184.S. Líjfond jii'oj-iiinr C. Koen »Die Arufliuiilfii « XV. p. ú'.'.

Vide : 'I'dreli, « Heniaiksii ]>. 2.S7, ÍNS. lin j. Ly,-. ijiiintieula.i

? A fejmell barnás, közepén egy keskeny, világosodó vöröses liosszcsikkal, mely a hátrés táján alig

tágul s a szemtercse hátsi') hat;íráig ér, a mellrész szelein egy hasonló szegély, mely hátul leginkább látható.

A közéíJcsik elmosódva bfir, de mégis a végtest elején is észlelhet. A végtest szürkés és különösen sok vörö-

sessárga szrökkel elegyes szin. Lábai vöröses barnasárgák sürü füstbarna gyürüzettel. A fejmell hosszú-

kás szivalakü, a fej kis mértékben felvetett. A mellvért barna ; finom, megl'ekvö szürke- és felálló barna sz-

rözettél. A rágok csak füstössárgák, tövük felé világosodok, gyéren szrösek. A tapogatók barnássái'gák,

vörösesbarna gyürüzettel, a czomb. térd és száriz felülete módosan tüskés, végize rövidebli mint a térd es

szár együttvéve. Az els lábpár szárán, alul, az elején egy pár rövidebb, e mögött egy pár hosszabl). már az

oldalak felé elhelyezett, e mögött két pár hosszü tüske.

Az alsó szemsor egyenes, távolaVjbra a homlok szélétl mint a középsortól, szemei egyenlek.

A középsor két szeme nagy, másfél átmérnyire egymástól. A hátsó sor két szeme a középsknél kevéssel

kisebb s valamivel távolabbra egymástól ndnt a kozepsortól.

A zár a L. monticolaetól egészen elüt; elöl résszerüen hasított, a hasitekból kilátszik a lemez, a lég-

zílrés fele 1^ hasiti'k kissé tágátott s itt a lemez ket ágra oszolva két bemélyedést kerit be (vA>).

:\ [értekek : í Törzs 7 %, ebbl

fejmell •> »

I lábpár 7-4 I)

IV n 1(>.") «

d" Kisebb, karcsú, színezete a nstényétl elüt. Kejmelle fekete, közepén egy vörösesen áttetsz

keskeny hosszcsikkal. Végteste fekete, kevés vöröses szrökkel. Az els lábpár czombja és térde végig

fekete, a toblii lábpár czombja a vége fele sárgás, liarnáu gyrzött és foltozott.

A tapogató kiircafi, egeszén barnafekete, szárize alig hosszabb a térdnél, kévésé vastagodott ; különö-

sen alul szrös ; a pikkely csúcsos, a csúcs alatt módosan szrös; ncinziírcszhi sriiimi tiiskc, gyjtje csak

behorpasztott, a horpadásban— a küls oldalról kissé hátulról tekintve, két igen apró, tompa fogacs látható.

:\rertekek : ? Törzs .j •";„, ebb/il

fejmell -I'ít »

I lál>jiár ti'ü II

IV 1) 8-5
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Mint ison koratav.iszi alakot edilig egyedül csak Doroszlóról isiuereiu, hol a uaflasük melletti füves

ladyen fiitkároz.

Thduk.ll tr. kritikai jegyzete (lásd a «Reinarks on Syii. i. h.) nly í -re vau alapítva, a melyet Dr.

KocH L.uos-tól ez pedig Rúma ktiniyekerl kapott. Az itt leirt himet liiztusnak tartom. Ugy látszik, hogy e

faj déli elterjedéssel bir.

SHEc. 7. PA,7. LYCOSA PRATIVAGA. L. K. RET.JARó F. wiesen w.

(in:ii.niii = i'ét, vafíH r-= kulidnilvM , a taitó/kinb'isról.)

Si/ii. 1X70, Li/couft pnilirn(/a L. Kucii «Ijeitr. z. K. d. Siiimi. Faun. Galiz.» pac;. i''-

Viile : Thíirei.l «Reinarks» \\. :iOt, :iOfl liii í L. anieutata et pnllata.l

? A fejmell barnás, kcizejjen egy rövidke, jelentéktelen, világosodó középcsíkkal; a mellresz, szélein,

alig feltn világosodó szególylyel. A végtest elején egy rövidke, világosodó, nem feltn esik ; a szrözet

szürke-barnás, elegyes, a végtest vége és oldalai fclf fdicressel kevert. A lábak szennyes barM;lssárgák, nem

kirívóan, de igen srn barnán gyürzöttek.

A fejmell liossznkás-szívalakú, magas ; a fejrész kissé felvetett, keskeny, sok serteszerü szrrel.

A mellvert barna; megfekvö, rövid, fehéres és felálló, hosszabb barna szrökkel. A rágok barnás vörösek,

gyér szrözettél ; oldalról tekintve, tetemesen az állkapcsokra csapoltak, oly hosszúk, mint az elsíi lábpár

elsödvégíze s e pár ezombjánál a.lig vékonyabbak. Az állkapcsok szelesek, elkerekítettek, barnássárgák ; az

alajk közel hármuszögletes, csúcsos, nz állkapcsok felehosszát meghaladja. A tapogató vöröses barnasárga,

czombja sötétebb, térdíze csúcsán s a szár felületén egy-egy tüske, végíze kevéssel rövidebb mint a térd és

szár egvüttvéve. A lábak karcsúk ; az els pár szárán, alul és elején egy pár rövid — e mögött két pár

hosszú tüske, másodvégízéu hasimlókepen ; valamennyi lábczomb felületén ket-ket hosszú tüske.

A végtest tojásdad, hasfele sok szennyesfehér szrrel.

Az alsó szemsor egyenes, négy szeme apró, a középs kett láthatólag távolabltra egymástól mint

a szélsktl, a homlok szélétl oly távolságra, mely egy szemátmérnél valamivel nagyol)!). A középsor

két szeme nagy, bven szemátmérönyire egymástól, annyira az alsó sortól, mint ez a homlok szélétl.

A hátsó sor két szeme a középsiknél valamivel kisebb s kevéssel tilvolabbra egymástól mint a középsortól.

A zár magasságánál szélesebb : a nyelecske fele ^^^-^ szer ketts ivet képez, mely alatt, az ivek

összetalálkozási pontján, egy, a légzrés felé irányozott, kissé hasított borda látható, e bordától két oldalt,

tehát az ívek alatt, két terjedelmes kivájás szemlélhet).

:\Iertekek : í' TóvzH '";„, fbbi)!

fcjuiell -"/ »

T bilipár S >)

TV .1 1 1
••")

,1

A peteV)urok vastag-lencsealaki'i 3-S ^"j,„, átmérj.

'^ Alig kisebb ; a nsténynyel azonos színezet. Tapogatója barnás, pikkelye feketés; száríze a

térdiznel valamivel hosszabb, vaskos, l)veu szrös; a pikkely csúcsos, a csúcs egy kis, a szrözetbe rejtett

horogba végzdik ; nemziiszerve egy sárgásvöröses, hosszú, elre és kifelé irányozott igen megfekvö s egyen-

letes vastagságú lemezt visel, mely a. tapogató külsc") olda.blról tekintve legjobban látható.

Mértékek. "
: Törzs '>-7

";'„, ebliöl

fejmell '2''l- 1)

T liílipár S 11

IV .1 lo-") I)

Mint igen koratavaszi alakot Aiiatinliol, mint iiy;iri alakot Tokajból ismerem.
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SPEC. S. FA.i. LYCOSA ANTILATA. Tnon. GYESI.ÁBÜ F. wngklbkinigk w.

(iiimlus ^ fjyiu'ücskc ; a lál)ak diszérül.)

.S'í//!. 1S71. Li/nisii iiiiiildtn Thohkll «lípmarks« p. tí'JÜ.

'i ElöteHte sütet oliijharnu., liúroin világosodó, elmosott liosszcsíkkal, melyek közül a középs még

legjol)V>an kifejezett, a nyeleeske fele esncsosodik, a szemek fele kcresztszerüen tágnl, de e tágulás a szemtér

hátsó szelén elenyészik ; a szemter sötét ; végteste sötetharnás, olajzöldes szrözettél, elején egv világosod(')

orsófolttal, e mögött igen határozatlan, világosodó foltokkal; kihai ola.jsárgák sotetehh gyiirnzettel es foltok-

kal elég sürüu megrakva,. X'ala.menuyi rajz a liorszeszhen élesedik ; szfiraz allapothan a. fa.k('i szrzet által

elborittatik.

A fejmell jol fejlett ; mellresze kissé t<ígult, a fejrész 2)risnuiticus. A mellvért barna, fehéres szrö-

zettél. A rágok, állkapcsok es az alajk szennyes agyagsárgák, a rágok tovidí felé kissé barnultak. A tapogató

a lábakéhoz hasonló szniíí, gyüniz(')tt ; térdén, szTirán és ezombján néhány fekete, karcsú tüskevei, végíze

rövidebb mint a térd es szár együtt véve. A lábak karcsuk, tinóm vegekkel, ers, hosszú fegyverzettel; gyü-

rüzet szerint: a czombon 4, a térden 1, a száron o gyr jól megkülönböztethet.

Az els lábpár szárán, alul, három hosszú és ugyanitt, de legeli, egy rövid tüskei)árral : másodvegizen

alul. lairoiu hosszú tuskep;irral ; a harmadik es negyedik lábpár térden, felül, a legcsúcsán egy hosszú tüske

;

valamennyi pár ezombján, felül, szárán es másodvegizén, alul, sok, hosszú es megfekv tüske. A végtest

tojásdad, elég domború.

Az alsó szemsor négy szeme a-pro . egyenl távolságra egymástól s tavdlablir.i a homlok széleti

uHut a második sortól; a második sor kt't szeme nagy, egy szeiiuitmernel nagyobb távolságra egymástól;

a, harmadik sor ket szeme, a, második sorénál kevéssel kisebli es sokkal ta.vola-bbra egymástól mint a

tnás<Klik sortól.

A /ár egy eleuken sargásvoros, világos, fényes terese, mely szélességénél hosszabb, a nyelecske fele

kikerekített, a légzöres felé nyelvszeren kinyúló s ismét kitágulva, elkerekített.

Mertekek: ? Törzs (i-S '"/„, ebbíil

fejmell ^'li "

I lábpár S-.i »

II « 7-0 .)

Ili « 7-2 «

IV 1) lo-o ,1

~f Kisebli, karcsúbb, egeszlien sotetebl) ; a. lábak gyürüzete csak a, czorabokon kifejezett, különösen

a. felületen sötét. A taiJOgati'i czombja. es térde világos, bunkója a szárral együtt síitetfekete ; a szár vasta-

godott, tömötten allo, durva, fekete szrözettél; pikkelye csucsosan kanalafakii, kurtán szrös, csúcsa alatt

egy gyér ecsettel; nerazöszerve egy sötetszüu'i, egyszer, csak kevéssé domliorodn gyjtíibril áll, melyen csak

egy apró, jelentéktelen dudorocska láthat<).

I\Iertekek ;
- Torzs 5 '"/„, ebbl

fejuu'il )1 1)

I lalipar 7-S ,.

11 » 7-4 .)

Hl » 7-4 »

l\ .> l(l-:í »

E jeles fajt, melyet Thori- ll tanár franczia es olasz példányokra, alaintott, mely tehát deli jelle-

gnek látszik lenni, eddig csupán csak Doroszlón, a, mocsarak szélein, még pedig mint kora tavaszi alakot

észleltem.

HERMÁN nná MAr.YARORfíZÁr, prtK-FAt NAJA. III. OTTO HERMÁN : TNOARNS SIINNEN-FAI'XA. Hl. -^3
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SPEC. 0. FAJ. LYCOSA POECILA. n. sp. TARKA F. b r n t i, w.

{tzocxÜ^o^ = tarka : a szíufizetrül.)

(Vin. tálila 17H, II Kzcmcsoiiort, /) törzs, c a J zárja, d mérték.)

? Elöteslc liiirnu : szcmtereséje fekete; azólei szelea, 8árga szegelylyel, mely a homlokon egyesül,

a nyelecske felett elleni )eii megszakad; a nyelecskétöl egy sárga középcsík indul, mely a szemtércse közelé-

ben elenyészik. Lábai karcsúk, viirössárgák, a negyedik pár igen hosszú ; valamennyi ize síírün rakott,

egyenetlen szél, barna gyürüfoltokkal ékesítve. Végteste olajbarna, elején sárgás lándzsafolttal, hasa szeny-

nyes sárgás.

A fejmell hossziikás, közel prismaticus. A rágok vöröses sárgák, oldalról tekintve, végökkel az

állkapcsokra csapottak. A mellvért kerekded, sárga, sürtín szrös. A tapogató sárgás, kevés igen enyész

folttal, módosan szrös, minden ízen néhány sertetüske, végíze oly hosszú, mint térde és szára együttvéve.

A láliak karcsúk, igen finom vegekbe kifutók; az els pár szárán, alul. a legvégén egy pár rövid — a közepén

és töve felé egy-egy pár igen hosszú tüske, — másodvégízén hasonlóképen; a második lábpáron hasonló-

képen, s azonkívül a szár bels oldalán is egy tüske ; a két hátsó lábpár szárán es másodvégízén alul és

oldalt több tüske.

A végtest hosszkörded, aránylag kicsiny.

Az alsó szemsor egyenes, a másodiknál valamivel rövidebb, középsi valamivel nagyobbak, távol-

sága a homlok szélétl annyi, a mennyi a második sortol ; a második sor két szeme nagy, másfél átmerö-

nvire euTinastol ; a harmadik sor két szeme a második sorénál kisebb, sokkal távolabbra egymástól, mint a.

második sortól.

A zár egy igen terjedelmes, aránytalan nagy. barnásvörös, szélesen nyelval.ikú lenu^z, melynek

légzörés felöli sarkain egy-egy barna, gombostüfejszerü dudor kltható.

Mértekek : ? Törzs C, «',„, ubbrd

fejmell >! »

I lálipár '.t »

11 » S-3 .)

III » S »

IV » Ki »

^
. Ismeretlen.

E csinos kis pók leginkább reteken fordul meg es sebes, lígyes futása által tnik ki ; a kissé nyirkos

talajt különösen kedveli. Több helyrl ismerem, u. m. : erdélyi részekbl Szász-Vesszsrl és a Körös-szo-

rosból (Feketetó körül); magyar részekbl: Apatinból , Lucsivnáról (Kárpátalja); Mocsáry Sándor

S.-A.-üjhely körül gyiijté. (Múz. gy.)

SPEC. 10. FAJ. LYCOSA FAEINOSA. n. sp. LISZTES F. bestäubte w.

(farmosa = lisztes ; a színezetrl.)

(VIII. tábla IT'.I, <í szL'mcs.i|icirt, h a J zárja, c a cf taiiot;atója, d uííyauaimak ncmzöszerve nagyítva, e mértékek.)

? Elöteste barna, fehéres szrözettél, mely a szemtercset is elljoritja; vegteste barna, szennyes-

feher szílrcizettel, mely a vegtest vége felé néhány elmosódó -^ szer ágrajzot alkot ; hasa barna, szennyes

fehér szílnizettel. Lábai vöröses) larnák. szennyesfehéres szrözettél borítottak, vaskosak, elmosódva loltosak.

A fejmell kevéssé prismaticus. ell elkerekített : pofái kissé kidagadok. A mellvért szélesen sziv-

alakú, vörösesljarna, fényes, kevés szrözettél. A rágok töve szennyes-sárgás-fehéres, a vége barnuló.

A tapogató sok sárgás szrrel és elfolyó barna foltozattal ; vegize valamivel rövidebb mint a, térd es szár

együttvéve.
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Az t'ltíl'l hibiiúr sx,iir;ni, a.liil, harcim trisk('[);i.r, iiiiisodvr^izrn, alul, liaiciiii tiiskcjirír : a iiiaso-

ilik laliparoii liasunlokfpi'ii.

A végtest liosszkörded, elegge niiigas.

Az alsó szemsor oly hosszú, mint a nnisodik, kevcssf] tavolaliln'a a liouilok szclctol mint a iihisodik

sort(')l, szemei egyenlöek ; a nnisodik sor kct szeme nagy, Ix'iven egy szemátniéröuyire egymástól : a ha r-

tnadik sor kct szeme valan]i\rl kisclili, tavolahhra egymásti'd. mint a mrisodils' sorti'il.

A zár egy szeles 1 szer osztoleniezzel, melynek könyökében egy-egy harnas dudor kithato: a

lemeznek a nyeleeske feje álló vége dndorszerü. Az egosz zár vörósesbarnás.

i\[rrtck,'k: i Törzs I(> '";„, rlihól

fejmell 'I--:! "

1 ];ili]i;ir '

.
'• «

II II S-(i II

111 I) S „

1
^

II II II

cf Alig kisehli ; hosszabb, ers lábakkal. Az elötest sz(">rözete egy szemtércse szélesség szennyes-

fehéres közeiK-sikká alakul, mely finom, barnás hátárokkal szegélyezett; a vegtest felületen végig egy hasonló

esik, inkább szalag, mintegy folytatása a,z eli'ibbinek ; a szörózetben sok a. Fakó sziníi is, mi földszürke^e

teszi az alapszinezetet. A tapogató sótct: trrde a szárnál valanii\i.d hosszabb: [likkclyc ka,n:Ualaku ; m-mzíi-

szerve, oldalrcSl tekintve egy egyszer gyiijtilt mutat, atnlnil tekintve e gyüjt('i egy resiint(ís, szeles csavaro-

dást mutat, a gyiijtö oldalán, a ])ikkely külsTi szelének k(izvetlen kíizelcbcn i'gy kissi' horgos, éles, kis

körmöcske láthatc'i.

:\Icrtekek : V Törzs 8 '"';„, ebbrd

fejmell 'I--4 «

T láliiiár l()-;i 11

II II '.l-'.l II

<!•
) IIIII I) ')

IV II I :í II

E fajnak egyetlen párja, mint kora tavaszi alak (márezius) Doroszlé) mrllrtt a Mosztonga mocs;l-

ros szelén találtatott. Dr. Thorkli, nem ismerte. Megjegyzésem az. hony a poíak alkot:is,-in:il fogva e faj

nem szerint legalább is közeli rokonságot nmtat a. Tarentula-nemhez.

sPEc. II.FA.i. lA'C'OSA FESTINANS n. sI^ GYORS 1<\ i; a s e ii k w.

(t'i'stiuaiis ^= sii't*i ; íi iiioxííásról.)

(VIII. talilii, 180, (/ szcuii;sii|u.it, h a ^ zíiijii, i: UJt'iték
)

? Elöteste barna, a hátrcs kmail világosodó; lábai karesúk. hosszuk, viinisbarnások, számos sötét

gyrüsiölttal ; végteste b.arna. elejrn egy rövidke lándzsafolttal.

Fejmelléuek fejerésze prismaticus, a mellrész szelesedéi ; a. szemterese sötét, [lOÍái kissé világosodok.

A mellvért szélesen szívalakú, sötét vörösbarna:, kevés fehéres sz/Jrozettel. .A rágok töve elmosódva barnás-

sárga, vége sötéted. A tapi.igatii liariuiss;irgai, sok barnás, gyürüsfolttal, eléggé szórós, a szrözet k(izott

kevés serte, végíze oty hosszú, mint a tcrd es szár együttvéve. Az els lábpár szárán, alul, három pár —
oldalt két tüske, másodvégízén, alul, szinten három pár tüske; a második lábpáron hasonlóképen. — az

ízek végén álló tüskék rövidek, a többiek karcsuk, hosszúk. A végtest szélesen körded, aránylag kicsiny.

33'
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Az alsó szeinsor etíyeiies. szemei aprók, a sdi- róvidelil) a második sornál s auuyira áll a lioiiilok

szélétl, a mennyire a nuisodik sorti'il : a második sor két szeme nagy. t()l)l)re mint szemátmérönyire egy-

mástól ; a harmadik sor ket szeme a második sorénál valamivel kiselih es sokkal tiívoliilibra áll egvmástól.

mint a, második sortól.

A zár egy barnásvörös, íénylö, meglehetsen széles oszt('ilemezhíil áll, mely fels vegén elkerekitett

s oldalt egy-egv tágulást mutat, alsó végén kissé 1 szer alkatú, a. kónyökökhen egy-egy kis dudorral.

Mértekek : ? Törzs 5-8 '";;„ el)höl

í'ejmell -2'('>
>

I lál)pár 7-S I

11 .> 7-:; »

III .. 7 »

IV ii 11-4,)

A peteburok barn;ls, lencsealaku, 4 »>/,„ átmérj.

c? Ismeretlen.

E fajnak egyetlen jjéldányát, mint igen kora tavaszi alakot Doroszlón, mocsáros helyen találtam.

Dr. Thokell e fajt nem ismeré.

SPEC. 12. FA.T. LYCOSA EXORNATA. n. sp. DÍSZES FARKASPÓK. zif.iu.ichf, w.

(cxoniátíi =: feliliszitett ; a véf^teKt viláííos diszéiíil.)

(VIII. táblü, IS'i, <i szémcso))ort, Ij törzs, r élláb, <l mérték.)

? (junior). A fejmell sárgásfehéres szrözettél, mely egy széles közéjjcsíkot és meglehetsen szeles

szegélyt alkot ; vegteste feketesbarna, felületén végig egy szembetn, ehil ágas, hátul fürészfogas rajzzal,

melynek szre sárgás és a mely a borszeszben is elénk marad; hasa szennyeí5sárga ; a lábak czomb, térd és

száríze sötét, a czomb kevéssé foltos, az els páré egy világosodó hosszcsikkal, — a vegízek fakók.

A fejmell fejerésze prismaticus, mellrésze módosan tágult. A mellvert barnásfekete, fényes, kevés

szrözettél. A rágok barnásfeketék, tövük körül fakó szrözettél. A tapogató vörhenyes, czombja sötéten

foltos, végíze valamivel rövidebb mint térde és szára együttvéve. Az els lábpár szárán és másodvégízéu,

alul, három-három pár tüske. A végtest hossztojásdad, a végén kissé csúcsosodó.

Az alsó szemsor láthatólag behajló, középsíii valamivel nagyobbak; a második sor ket szeme nagy,

körülbelül szemátmérönyire (inkább többre) egymástól : a harmadik sor két szeme va-laniivel kisebb s távo-

labbra egymástól, mint a második sortól.

A zár szei'kezete harmadvedlesü példányaimon nincsen kifej líid ve.

Mértekek : ? Törzs O-S "'' e))br.l

fejmell o
»

I Lábpár l'i i>

II .) 7rH »

III II
•">')

»

IV .1
'.»-5

.)

'<" junior. Élenkelili rajzokkal. Tapogatója élénken sárgav(iros, nemi barna folttal : nemzszerve

(harmadvedlésü) vaskos ; szerkezete ismeretlen.

E szép fajt, mely elénk rajzait l)izonyosan a negyedik vedlés után is megtartja., s ennek következté-

ben könnyen fölisnierhetvé válik, a kifejldés mondott fokán leírni jónak láttam. A rajzokon kívül az alsó

szemsor liehajlása is jellemzi. Dr. Tiioriu.i, e fajt nem ismeri. Gyjtötte Pável -Tános juliuslian a, Pwikoson.

(Múz. gy.)
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«iF.N. M. NKM. TARENTULA. Sund.

(
l'uii'iitiiui iiliisz város, iiiflviii'k kíiiuvékéKlI ii iiifsrs tiilajilouságokkal frlnilcá/.i>tt ]iókiik isinricti'Sfk Irttck ; lás.l üUmIíiuos rész, Iti. I.

Aldrovaui.li.)

Si/ii 1S;H:1. Su.ndkwall «Couspt'c'tiis Araolm.» \i. 2Í-. (ad jiartnn
i

Viile : Thorell «Üu enrop. Spiders« p. lül.

A fels fonópár az alsónál nem vagy alig hosszabli.

Az alsó szemsor a középsnél kevéssel vagy alii; rövidelili: a szemek tere oly hosszú, a milyen

széles ; az arcz elég magas, a rágok töve felett pofás, domborodii oldalakkal ; a lábvégek esak kevéssé

vekonvo(ir)k.

Bujkáló alakok. A nt'lstények majdnem gömböly, nagy peteliurkokat készítenek, s ezeket legtöbb-

nyire kiv.-íjt liregekben cirzik ; némely alakok barangolók s n/istenyeik csak a- pi'tt'^k lerakása idejt-n gondos-

kodiuik iu'egekröl.

A Tarentula radiata liordáskörmei ersek, ives liajlásúak, kevés, ers, nem épen bosszú bordával

fölszereltek, lásd: II. kot. YI. t. l:!4. c.

SPEC. 1. FA.i. TARENTULA EADIATA. (Laté.) SUGARAS TARENTULA. stuahliüe t.

(rarliiiK, i-ailiata — <'.sillai;i)san nszló Misár ; vajz az cli'Ucsti'n.)

.Si/ii. 1817. l^íjcts,, i-.nli.itii I.ATi:An.i.i: "Xoiiv. Dict. (l'llist. Nat.« II. i'.l. XXVIII. p. ;ii)->.

Vili.': TniiiíKLi. «Remarks« p. olM, .'il Í-.

1n7."). Idein. «Dcscr. iif sfvcral Eiiinji. and North Afric.an Sji.» p, l.öS.

? Elteste sárgásbarna : világosai)!), széles közép- és hasonló oldalcsíkkal, az elöblii a nyelecskétiil

a szemtércseig tart, az utól)biak a homlokon egyesülnek. A középcsíkban fekv luitn^s t:ijá,n, mindenoldalon

négy-négy, küllszerüen elrendezett i'sik indul a/. <ildalcsíkok fele. s minden küllii — a. két elsíi leginká.bb

— liTitul feketésen szegélyezett. A vegtest fakó, a nyelecske felett ket feketés folttal: basán, a légzöréstöl a

fonókig terjedve, egy terjedelmes, biiromszógletes. eluios()dó szeltt fekete folt. mely csúcsával a fonók fele

áll, s azokat megközelíti.

.\ lábak barnáss;irj4:lk. alfelulíiin, :iz izek vegén, liomályos foltokkal. — a, negyedik par szára töven

és végén szeles fekete gyrs folttal, mely az íz 'elideten nem er össze; a csqulk alfele li;lrsonyfekete szrö-

zettél, különben sötét vörösbarna.

A fejmell hosszúkás szivalaku. jól domliorodott, hátvonala, oldalríM tekintve, vízszintes, a szemek

táján alig, a hátreseu tul tetemesen lekonyuló : a. meglékv, rövid, meglehetsen tömött szrözet között

és leginkább a szemtércsen, néhány fel.iUi'i, hosszú, liarna szr. A mellvért szívalakú, fénytelen; bársony-

fekete, felálló, serteszerü, fekete szrökkel. A r;ig(ik az els lábpár czombjánál nem vékonyabbak, ugyan e

lábpár elsödvégízéuél sokkal li()sszabl)ak, másodvégízéuel alig rövidebl)ek ; tövük élénk sárga szrözettél

borított, végok feketés, szrös, az eWls csipíiköröm hegye felé bíborosán áttetsz. Az állkapcsok vöi'ösbaruák

szélesek, befelé résüntösen elvagottak, kifele elkerekítettek, az alajk hasonló színfí, széles, ell egyenesen

elmetszett, az állkapcsok felehosszánál alig rövidebb. A tapogatí'i sok sárga szrrel, vegíze barnuló: cz(unbja

felületének elején három rövid tüske haránt sorl)au, közepe táján egy nagy tüske.

A Iái )ak barnasárgák, alól sötéten foltosak (lásd felül); valamennyi végízen ers, tömött talpkefe

(pálczaszerü szrökbl), mely a ket els páron a szárra is átnyúlik. Az els lábpár szárán, alól, három pár

igen megfekvö er("is tüske, a, imisodik párén hasonlóképen: a harmadik és uegyi'dik kibpár szára köröskörül

megfekvö tüskékkel fegyverezett. Valamennyi czomb felületén 5— 7 kurta, nu^ul'ekvö. rendetlen állású tüske.

A végtest hossztojásdad, fakó, a nyelecske felett két elmosc'xló folttal, e ket folt irányában, hátrálib

ket JL szer feketés foltocska (példányomnál); szörözete kurta, finom, világos fakószinü, gyéren feke-

téssel elegyes.
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Az alsú szeiiisiir négy szeme egyenl nagyságú, egyenli'í távolságra egymástól, ket középsje bven

szemátnu'i'nyive ;i lnniildk s/.clrtíil : ii sov igen könnyeden liehajló. A középs sor kel szeme igen nagy, oly

távolságra az alsó sortól, mint ez a homlok szélétl, egymástól pedig egy szemátméi-cinel valamivel keve-

sebbre. A hátsó sor két szeme a középsnid kisebb s közel másfélszer oly távolságra egymástól mint a

közepsortól.

A z;ir barnásvörös, nem epén lienudyed, szélességénél valami\il hosszabb, a nyelecske felé bolto-

zatosán kikerekített terese, mely közbül, hosszában egy széles lemez által elválasztott ; e választó lemez a

légzííres tájYui a zar alapját képez vastag, egyenetlen harántlemezbe J. szeren beléforrad.

Mertekek : ? Törzs ?, •";„, el)bl

fejmell 8-7 »

1 lál)pár 2:'.-r) ..

11 I) 52-4 1)

III » 2()-7 i>

IV » Ü9 „

(A IV lábpár szára és térde együtt : 9-5
»'J^,,.)

cf Elttem ismeretlen.

E faj színezet szerint változó és példányom legközelelil) ;U1 a;-jegyfl változathoz, a melyet Thoreli,

tr. id. helyen bíiven leírt.

Deli jelleg faj, mely leginkább Olaszországból (Toscana), ;i Svaj<'z deli részeibl es Nizza kornyé-

kérl ismeretes. Leírásom egy példányra alapíttatott, a melyet 1 »r. Horváth Géza t. liarátom lS73-ban

Komjáti kornyékén az «Alséjhegy» déli lejtjén egy k alatt felfedezett; Schiiszter Károly ur gyjteményé-

ben egy példány a Bndai várhegyrl. Életmódját nem ismerem. A faj és lelliely egészen biztos.

sPF.e. 2. FA.T. TARENTULA INQUILINA. (Cl.) BUVÖ T. aftrr t.

(iiKiuiliiius =: lii'ilii'iiliikci. iilyiin is, ki nciu sziilott-tt Rómában, teliát jiittnii'iit ; ii fcltoilczés kciriilménycire ezí-ldz
')

Si/n. 18.57. Ariiiicns hiquUiinin Clkuck «Anui. Suec.» p. S8.

Viile : Thurf.ll «Ileniarks» p. 311, 312, (in ; T. l-ilrilisl.

? Eh'iteste kissé vörösl liarna: széles, világosabb középcsíkkal, mely a szemtércse fele mindinkább

szélesedik s ezt végre körülfogja ; a mellrész oldalain széles, de igen elmosódó szegély. A végtest barna, kissé

vörösl, a nyelecske felett két terjedelmes, tiszta fekete folt, e mögött, mintegy az els ingödörpárt jelezve,

két apró, fekete pont: hasfele egész terjedelmében tiszta fekete. Lábai barnások, homályos sötét tarkítással,

mely a czombok lielsí'i felen leginkább eltnik, a csipilk vorösesbarnilk.

A fejmell vaskos, eléggé nyújtott és domború, (dy hosszú, mint a negyedik lábpár térde és szára

együttvéve; kurta, nutglékv«") szc'írökkel, a, szemek terén kevés felálb'i hosszabb sziirrel. \ mellvert szivalaku,

fényes feketebarna gyér és felálló szrökkel. A rágok vaskosak, az els lálii)ái' els végízénél kevéssé hosz-

szabliak, a másodvégizzel egyenlek, ugyané lábpilr czombjánál vastagabbak, tövük körül kevés sárga

szrökkel, egyébként barnafeketék. Az állka|icsok si)tet vöréisbarnák, ell elkerekítettek ; a.z alajk hasonló

szín, majdnem négyszögletes, az állkapcsok fclebosszát eléri. A tapogati'i vöWisliarna, czombján homá-

lyosan foltos, ennek felülete végén liaránts(u-ban álló h;írom kis, e nuigött egy nagyobb tüskével, végize alig

rövidebb mint térde és szára, együttvéve. A lábak els vegízei tömött talpkefével, a két els párou a kefe a

második vegízre is átmegyen, de soha a szárra,. Az elsíl pár sziirán, alul, három pár karcsú, kissé elálló

tüske, másoilvégízén szintén h;ir(im pur a, kefeben bitható. A harmadik és negyedik lálípár kröskörül hosszú,

megfekv tiiskékkel fegyvei-zett. \';ilanieini\ i (•/.(nnli reliili'tiii tubb tüske, a legalscibli hosszú, kan-sii. majd-

nem serteszerü.

I) Cloiük «Ar. iSijic.» |]iig. SS. » . , . ic'iu'rieliatiii suli iiíihhíui' icticuli tib nrinn-n Laliyiiiitliicc)» ctc.
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A végtest tojásdad, finom, vciroslö es fenvlö szrrel barnásán elegyítve.

Az alsó Hzemsor netíy apró szeme alig bebajló sorban, tólibre, mint szemátmerönyire egyuuistól s

közelebb a közéjisorboz mint a bomlok szélébez. A középsor ket i-zeme nagy, szemátmerönyire egynuistól.

A hátsó sor ket szeme a közejisönel valamivel kisebb, kevéssel távolablira egymástól mint a közepsortdl,

A zár egv nem bemélyedö, sik, barna, ti-rese, melynek kozcix'n egy ketti'is. vékony borda fut, nu'iy-

nek szárai a légzörés szelén ji>bbra balra, szetbajnlnak ( .^V ).

Mértekek: 4' T(ir/,s
i li'glia.uyubbl M '",;„ ebliol

lejlllell Cl 11

I lab[i;ir 1
•">••")

II

II 11 1 l'-.-. II

III .1 l:!-:í II

1\' InliiKír I!) .1

(E példánynál egy lielyrepdtolt 111 liib '.t %).

Mas peldiiny : 1 bibpar I7-.") ";„,

II I. l.")-7 II

III •. I.")-:! II

IV .. '1\-1 »

Peteburka majdnem goiuboly. szürke. íl '"/„, átmérj.
j" Karcsúbb, kisebb. Eltesten az oldalszegely is élesrajzu, a vegtest felülete elején A szertt fehéres

rajz. Lábai uem foltosak. Az egész has fekete. A tapogató hosszú, száríze nem hosszaid) a térdnél, ueni

vastagodott ; a czomb, térd és szár egyszínén világos vörösbarnák: a ezomb feliilete elején, harántsorban

négy kurta tüske es meg egy (? — példányom egyik tapogat(íján J, a másikon 2 tüske) karcsú tüske ; pik-

kelye sötétbarna., liven kurta-szörös, csucsosaii kanálalaku : nemzszerve egy többszörösen behdrpasz-

tott, sötétbarna gyjtbl áll, a. melyhez illeszkedve egy világosaid), resüntösen elre és befele irányozott

lemez látható ; aluh'ól és oldalt tekintve, a gyiijtö szélén még egy nehezen észrevehet, sötét, vaskos köröm

is látható.

Mertekek: f Torzs 11 "'/,„ ebbl

fejmell ti d

I lábpar l(r'l »

IV .) IS-S II

Ifjú korában a színezet vilagosabli, a lábak gyrsen foltosak. Helyenként leggyakoribb Tarentu-

láink közé tartozik, s úgy látszik, hogy az elöhegységet és itt a meszes helyeket kedveli leginkább. Rendesen

kövek alatt Imjkál s gyakran laposan felfekv kövek alá barlangot váj, a melyben a nstény pelezacskójáva.l

tartózkodik. Verfényes napokon a petelmrkot a nap sugarának is kiteszi.

Ismerem az Alsó-Hámorbiil. kulnuosen ;i «Hollós« nev fenyves kornyékérl, hul mint nyári alak

nem ritka. Egy iijn példány a magyar nemz. Múzeumban, gyjtötte Pável János Budán. Egy példány liirto-

komban Szász-Vesszsrl Erdélyben (Kis-Kidaillmegye).

SPEC. .3. FAJ. TARENTULA iSOLITARlA. n. sp. REMETE T. kinsiedleh t.

(solitaria := magános, cgyedülvaló ; a tartózkodásról,)

(VlII-ik tábla, 1S:^, ,/ ízemállás, fi ;i J zárja, <• mérték.)

? Földbarna. Eltesten egy a uyelecske felett keskenyen induló, a hatres lajan szélesed, fakó

közepcsik, mely a szemtercsen es a pofákon is elterjed ; szélein szeles, fakó szegély, mely belölfell tetemesen

csipkézett szél ; a végtest sok vörhenyes szrrel elegyítve, barna ; hasa földszürke ; lábai sárgás földszürkék,

a czombok felülete és oldala barnán, elmosódva felhzött (a borszeszbeii barna foltos). A rágok töve sárgás

földszürke, vege liarnulii.
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A fejmell vaskos, fejeresze szélesedett, elkerekitett, tetemesen 2)ofás. A mellvért szelesen szivalakii,

liiirna, elég szrös. A tapogató színe a Iál)akéval egyenl, szrözete gazdag, végíz.e oly bosszú, mint a térd

es szár együttvéve. A lábak ersek, elég hosszuk, ers végekkel ; az els i)ár szárán, alíil, három gyenge

tüskepár, másodvégízén, a talpkefébe rejtve két (?) tüskepár, mind a két íz küls oldalán is ket-két tüske

egymás mögött; a harmadik es negyedik pár szárán alul, es oldalt több tüske, felül egy tüske, a másodvég-

ízeken köröskörül sok hosszú tüske. Az els és második pár mind a ket vegízén ers, tömött, fekete talpkefe-

A végtest ell felemelt, keskenyed, hátul elkerekített.

Az alsó szemsor igen könnyedén behajló, középsi igen szemlietüníileg nagyoliliak : a iii;isodik sor

kft szeme nagy, nem egeszén szemátmérnyire egymástól ; a hariiiadik sor ket szeme kisel)b s t:ivolalil)ra

egymástól, mint a második sortól.

A zár sötétliarna, közel háromszögletes, talpával a legzörés fele fordított, belseje A szeríien szét-

ágazó lemezekbl áll.

Mertekek: í Torzs lll-S «'„, ebbl

fejmell 7 «

1 lábpár 17 »

II )i I
•")•")

I)

III » I4-'.) »

IV » I
'.»•:< I.

(Torzshosszát terhes jíllapotlian 17— l'J '%-i'f tehetni.)

cf Ismeretlen.

E tetemes nagyságú Tarentulat, mint szi alakot (szeptember) Lii)tomegyebeu Lykaukáu, az ottani

varrom dimibjanak euy köve alatt találtam. Fogságban, legyekkel tartva, hamar kezessé lesz s a táplálékot

a kezliöl is elfogadja. Prédáját nagy szökéssel rohanja meg, azután kiszívja. Dr. Thorell e fajt nem isuierte.

SEEc. A. FAJ. TAKENTULA CKONEBEEGn. Thou. CEONEBEEG T. ckoneberg x.

(Cioueberg orosz természettudós tiszteletérc.)

Syn. 1875. Tarentula Cronchei-<iii. Thorell «Verz. snch-uss. Spinueu» p. ü5, et «Descr. of sev. Em-op. aud North Afr.

Spiders» pag. 1-56.

? Sárgásszürke. A fejmell közepén, hosszában egy, a szemtér szélességének megfelel csík; a. mell-

resz oldalaiban egy széles, bels szélén mélyen csipkés szegély. E rajzok megfelel szörözetbl valók. A veg-

test eleje közepén egy rövid, világos láudzsafolt, minden oldalán ket -'v világos ág , mely iilsó szélén

feketésen szegélyzett, ezen alul, ket oldalt sorakozva, 3— í- vibigosabb folt, szeles, fekete szegélyben (páva-

szemszer). A has világos sárgásszürke. Lábai sárgássziirkek, a czt)iubokou igen kevés barnás folt (áttet-

szósre szemlélve leginkáld) feltnik). A rajzok nem épen kirívók, az állat kitnen «szárazföld szín». —
A fejmell hosszúkás, fejerésze elég vastag; oldalról tekintve! a hátvoual elre kissé emelked, a szemter

kissé lekonyult, a hátsó rész résüntösen majdnem egyenesen (nem ívesen) a nyelecskére lecsapott. A mell-

vert barnásvörös, szrös. A rágok oly hosszúk mint az els lábpár vegíze, e lábpár czombjánál nem véko-

nyabliak, tövük körül kevés sárgásszürke szrökkel, máskübJnben feketések, bven hosszúszrek.

Az állkapcsok barnásvörösek, végeik kissé világosodok, elkerekítettek ; az alajk vaskos, majdnem négyszög-

letes, az állkapcsok felehosszán kissé alól marad. A tapogató egészl)en karcsii, czombja barna foltos, a, többi

ize is itt-ott egy-egy elmosódó fulttal : a, iv.oinlilVdulet elején luíroui vagy négy rövidebb tüske, harantsorban.

e mögött két hosszabb tüske egymásután ; végíze kevéssel rövidebb mint a térd és szár együttvéve. A lábak

elég karcsúk ; csípik szennyes agyagsárgák. Az el lábpár szárán, alul, két pár karcsú, megfekv, a végen

egy pár rövidebb, uiinden oldahni ket-két tüske: a, másodvégiz ers talpkeíéjelil szintén tüskék látszanak

(o pá] ?), minden oldalán líct-kct tiiske. A liarmadik es negyedik piir szára es másodvégíze l'eljül is tüskés, e
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párok tfi'dein csak tapinti) ször(")k állanak, ^'alalnlllllyi pár i-zoiulija rfliiletni tcilili 1
7- '.h tiiskc. Az clsö

ket páron a talpkefe a ni:isi)ilvegizre is iitmeiiyen.

Az alsó szenisor ki)zepen, a liomlok szele és kozepszeinsor között, iKeii kíhinvedén l)eliajló. kíizép-

szemei a szélsknél láthat(Jla,tí nagyolibak s átmérjüknek megfelel távolságra esnek a homlok szelétl.

A közéjjsor két szeme igen nagv, nem egészen szeniátmerönyire egymástól. A hátsó sor két szeme a közép-

snél valamivel kiselih s valamivel távolalihra egymástól mint a kozépsortól.

A zár ket oldalt feketés szrhe foglalva ; tércseje liarmis vörös s egy elkerekített szegletü hiirom-

szöget alkot, mely taljiával a légzrés, csúcsával a nyelecske felé áll, e háromszögben egy tinóm közép-

hosszlemez két oklalán ^^ s/.erüeu szétágazó, szeles mellékleuiezek láthatók. A középlemez a talplemezzel

J, szer alakot alkot.

:\rertekek : í Törzs 11 "% ehhl

fejmell ."):! »

I láhpár 1
í-

II » 13- »

III » .!:>•.").)

I\ « 1
7'')

lí

i Nem kiselili, valamivel karesuhh. a nstényéhez hasonló színezettel és rajzzal. Tapogatója elég

hosszú, karcsú, czomhja a nstényéhez hasonló fegyverzettel; szfira oly liosszu mint tii'de. elég szöri'is ; pik-

kelye sötéted, csucsosan kanál alakú, csúcsa alatt gazdagon, hozontosan szrös; nemzíiszerve, alulról

tekintve, egy sárgásvörös gyjtt mutat, a melyre — a küls szélrl indulva — egy hegyes, fogalaku, szeles,

egybordás (^) sötét karéj reáborul.

Mertekek : V Torzs 11 '«/,„ chliöl

fejuiell .")•.")
11

I lábpár 17 I)

l\ ,, líO-rj .)

Mint nyári alakot csak kevés példány után ismerem, melyeket kopár talajon futva találtara. Thorell

tanár csak a nstényeket irta le, s igy a S itt elször van ismertetve.

Találtam Erdélyben; Szász-Yesszsön
( J ) : Magyarországon; S.-A.-l^jhelyen { -^ ) peteburokkal,

mely felier,
7"'f,„

iituiér/ijü, Komjatibul dr. Hor\ath (iczi ur szerzett egy ^', Budáról egy ^", a magyar nemz.

Múzeum gyjteményében (1'ávkl).

sPKc. ,'j. F.\.i. TARENTULA EK'HWALDII. Thoi:. EK'HWALI) T. kicuwalds t.

(Kicliwiild híres (imsz természutlmvár tis7.ti'li'ti''rf.)

Si/ii. 1875. Tiirciifiilii EiríiiitulJii Tmukkll «Verz. süilvuss. Spinnen» \\. K>. et «Deser. uf sev. Enrop. unil N. AtV. Spiil.» Ibí.

? Barnásszürke. Az eltesten egy, a nyelecsketl induló, világosodó, szeles hosszcsik, mely a sze-

mek felé szélesedve, ezeket két fell körülfogja, a fejrész oldalára is kiterjed, s itt a hasonló szinü, széles

oldalszegélylyel egyesül ; a középcsik és oldalszegély közötti tér barnás, a hátrés tájából induló, küllsze-

rüen elrendezett barázdák által osztott. A végtest feliiletének elején, közepén egy bársonyfekete lándsaalakú

hosszfolt, világosabb szegélylyel, e mögött ket sorlian feketevei határolt szürkés folt<K-skák ipávaszemsze-

rüek), melyek elmosódó haránt vonalak által egymással összekötvek. A has barnasfekete. A lábak barnás-

szürkék ; czombjaik bels félkön (áttetszésre vizsgálva) elmosódó, kevés barnás hosszfolttal.

A fejmell nyújtott, eléggé magas; oldalról tekintve, a hátvoual a szemtércsén kissé lekonyult, a

nyelecske fele majdnem egyenletesen, ívesen leszálló. A mellvert tömötten szürkés szi'ü, gyéren lelalln

HERilAS UTTÚ : SIAüVAltORSZÁG PÓK-FArNÁJA. III. dTTíi HERMÁN : I'NGARSä SPISSFNrAT'NA. III. '^^
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liania sertékkel is fedett- A riigólc az els("> irilipfir iiiiUiulrn/i:niil valamivel liosszaliliak, vaskosak, a mon-

dott lábpár c-zombjáuál vastagai ibak, oldalról tekintve ktirtve alakúak, a homlok eltt v^exi kidlök ; tövük

barnásszürke, végok feketebaruás. Az állkapcsok szelesek, elöl elkerekitettek . sok serteszerü szrökkel

borítottak; az alajk közel négyszögletes, ell elmetszett, az állkapcsok felehosszát eléri. A tapogató aránylag

karcsú, barnásszürke, czombja felületen, eb'il bárom rövid tiiske liarántsorl)an, e mögölt egy ("? vagy két)

hosszabb tüske, vegize tihuötten szirös, alig rövidebb mint a térd és szár együttvéve.

A lábak aránylag rövidek, elég vaskosak, az els yÁv szárán, alul, három pár megfekv tüske, bels

oldaJan meg ket- vagy három egészen megfekv tüske, másodvegizen szintén három pár a talpkeíebe elrej-

tett tüske. A ket hátsó pár szárai és másodvégízei felületükön is tüskések, a térdek végén csak tapintó

szíirok :ilkinak. Valamennyi czomb tVdületen eb'il ;í— i kurta tiiske, e uiogott ki^t hosszabb es ettl oldalt

meg megfekv), rövid tíiskek látszanak.

Az alsó szemsor igen könnyedén behajló, középszemei valamivel nagyobbak s a sor közelebb áll a

középsorhoz mint a homlok szeléhez, a középsornál nem rövidebb. A középsor két szeme nagy, félszemát-

merinyire egymástól : a hátsó sor ket szeme a kcizépsmel láthatólag kisebb s kevéssel távolabbra egymástól

mint a középsortól.

A zár két oldalt kefeszerüen tömött, barnafekete szrözetlie foglalva, egy terjedelmes, kerekded,

vörösbarna és durván szemcsézett tercseliöl áll, melynek a légzörés felé es szélén egy lóherelevél alakú

benyomás látliat/i.

;\[ertekek : V Törzs (terhes) IJ-.'i '<%„ ebbil

fejmell 1 »

1 labpiir l;")'.") »

II .. 1 '{•:, n

III .1 ri.

lY .. 1
8-r. 1)

d" KisebI), karcsúbb, a nöstényuyel azonos szinezetü. Az alsó szemsor azonban egyenes. A tapogató

elég hosszú, czombja felületen, elöl uegy rövidebli tüske harántsorban, e mögött két hosszabb tüske egymás-

mögöttiszára nem hosszabb a térdnél, alig vastagodott; pikkelye csúcsosau kanálalakú, sötétes, csúcsa

alatt bozontosán szrös ; nemz szerve kevéssé domborodó, lencseakiku gyjtt mutat, mely elölrl be és

hátrafele resünt>sen igyekvi, szeles harántlemezt visel, mely egeszén megfekv. a csúcs alatt pedig csucs-

szerü bütyköt visel.

Mertekek: '^ T.,rzs 1.! '%, ebbl

fejlliell (i-4 II

I lábi)ár I
7-1)

.)

IV 1) 1
'.)•.")

I)

E fajt Thorkll tanár Oroszországból ismertette.

En Budáról ismerem, hol a Gellérthegy deli oldalon találtam ; ugyancsak Buihln gyüjté Pável

János, s a példány egy igen typicus nisteny. a nemz. ^fuzeum gyííjtemenyeben van.

spKc. 0. Ru TARENTl'LA STRIATIPEK. (D.uJ CSÍKOSEÁBÜ T. gestrf.iftfíssige p.

(stiia-pes r= liosszvájíis, líili ; a hiliukon észicvelictíi csíkossáRi'ól.)

•S'//». 18Ö2. Li/rnsii xfrialij)('í< Diir.KSCHAl.L «Verse, der im Kais. Oest. York. Spin.» p. G4t.

Viilc: TiKinKU, «Dcscr. nf several Eiirop. and North Africau Spil.» p. 152.

2 Földszürke. EKStestén egy széles, világosszürke középcsík, mely a szemek felé szélesebbedve, eze-

ket körülfogja, s a fejrész oldalaira is elterjed, itt a világosszürke oMaszegélylyel egyesül ; a csíkok közötti

tér feketés, küllszerüen elosztott, nem epén éles sugarakkal. A végtest elején, a nyelecske felett, két fekete
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folt. mely iii'lia t'elhoklszfnu'ii ö.ss/A'folyik : ;i ielülrtfU vegig egy leveliiluku tiT, mely eHUCHiival a foni')líig

leér és szélein ''^ szeren álló öt-liet fekete folt által szegélyeztetik. A has barna, az oldalak sziirkesége

felé élesen határolt. A lábak szürkék, áttetszésre vizsgálva vörosbarnások, sötétebb hosszcsikokkal.

A fej mell hosszúkás, elég magas: oldalról tekintve hátvonala vizszintes, a szemek felé kevéssé, a

nyeleeske fele tetemesen lekonyuló. A rágok az els(i hibpar ///íívoj-vcgizeiiel valamivi-l hosszabbak. oldalnU

tekintve körtve alakúak, nagyon kidlök, az els lábpár ezomliján:H alig vastagabbak, feketések, töviikön

kevés, szürkés szrökkel. Az állkapcsok vorösl>arnák, szelesek, vegök elkerekitett, sok, ers szrökkel bori-

tottak: az alajk elöl elmetszett, az állkapcsok felehosszát eléri. A tapogató nem épen vaskos, ugy mint a

lábak hosszcsikos, czorabja felületen, ekll, hrirom vagy négy rövid tüske liarantsorban. e mögött ket hosszú

tüske egymásmögött : vegize tömötten szíirös, alig rovidebl), mint a térd és szár együttvéve. A l.-ibak nem

epeu hosszuk, elég vaskosak. Az elséi labpár szárán, alul, egy par rövidebb es ket pár karcsú, megfekvö tüske,

bels oldalán még egy tüske; másodvégdzen jól látható három tskepár. A harmadik és negyedik pár szár

es másodvegize feltíl is tüskés : a térdek cscsán csak tapintószrök állanak.

Az alsó szemsor egyenes, középsi valamivel nagyobbak ; a sor a középs szemsor és a homlok

széle között közej)en áll, s a középsornál alig rövidebb. A középsor ket szeme nagy, közel szemátmérönyire

egymástóL A hátsó sor két szeme a közepsorénál kisebb, sokkal távolabbra áll egymástól mint a közepsortól.

A zár körül semmi szr ; a terese vörösbarna, durván-szemcsés, szélességénél inagasabb,'a nye-

leeske fele elkerekitett. a legzöres felöl kissé csucsosan kivfigott s e kiviigasban egy kis, szivalaku Ijetet i
Od

)

Mértekek: í (legnagyobb) torzs , . ló ";„, fbluil

fejmell 1. »

I labpar 1 í »

II " lo-.i ..

Ili .1 lA-A "

IV i. is-ö ,,

-'' Kisebb, karchubli : ventestrn a levelaku kozepmezö nem foltok, hanem az cildaiokban elterjedti

feketés szni >iltal határoltatik. Az oldalak e szint a hasfele szürkébe enyesztik, mely utóbbi szm azután a has

feketeségével elesén találkozik. Az els lábpár fegyverzete ersebb, a szár.es másodvégiz oldalaiban is ket-

két tüske áll. A tapogató elég hosszú, szárize a térdnél nem hosszabb, alig vastaginh'i': pikkelye^ czücsosan

kanálalaku, sötéted), csúcsa alatt bozótosán szrös ; nemzszerve kevéssé domborodci, lenesealakú, sötét bar-

navörös, egy elölrl és belölfell, hátra és kifele irányozott sárgás hasitokkal.

Mertekek : <" T(U-zs lO ";„, i'bbiil

fejiiU'll ö'.j I)

1 hilijiar 11- II

IV » Krl •>

A T. Eichwaldii Tii. legközelebbi fajrokona, melyet mint ny.iri es szi alakot Erdelyb()l, Szász-

Vesszösrl ismerek. A magyar nemz. ^luzeum gyjteményei len több peld;tiiy Budáról (Pávell es Pestrl

(Múzeumkert, Mocsary ),

spíic. 7. i-A.j. TAEENTULA TÜABALIS. (Cl.) HZÁLAS T. feste t.

(trabalis = .szálas-, eiís ; a vaskos ti"t.talkatiúl.)

»S'/y«. 1 7.")7. Anuirus triihulin Clkiuk «Arau. Suec.» p. 97.

Vidf : Thoeell »Remurk.s» p. 3i21.

5 Elöteste sötétbarna, szürke rajzzal, vegteste szürkessárga ; világosan szegelyzett, sötétebb lánd-

zsafolttal. A két els lábpár czombja kuhddaláu egy elmosódó esik : a láliak szurkesl)arnák, .\ fejmell közepén

végig egy szürkés, szeles hosszcsik, mely a szemekig tart s a fejrész oldalába iii-m trri(.-d ; a mellresz olda-

ss*
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lain ejiy sznrkes szegély, mely nem a. legszélén fut, s íi fejrész és homlok fele tartva, mindinkább keskenye-

dik ; a liátrés tájáról egy vagy ket határozatlan szürkés küllösugár fut. A végtest elején, a nyelecske felett két

elmosódó barnás folt, felülete elején egy közép lándzsa folt. mely a végtest közepe tájáig egyenletesen kihe-

gyesedik,, két oldalt világosan szegélyezett, e szegély a lándzsafolt csúcsán túl egyesülve a fonókig tart ; nem

kirívó. A has világos.

A fejmell hosszúkás, eléggé magas, oldalról tekintve a hátrés táján igen könnyedén behorpasztott,

a nyelecskére meredeken lecsapott. A mellvert agyagsárga, bven szrös és sertés. A rágok oly hosszúk,

mint az els lábpár másodvégize, e lábpár czombjáuál nem vékonyabbak, oldalról tekintve alig kidlök,

végökkel Jiissé az állkapcsokra csapoltak, tövük körül gyéren sárga szrek, egyébkínt barnás feketék. Az

állkapcsok barnás vörösek, szélesek, szrösek, végok elkerekitett, az alajk ell egyenesen elmetszett, az

állkaiicsok felet bven eléri. A tapogató szürkésbarna, czombja felületén, ell három vagy négy rövid tüske

harántsorban, e mögött két hosszú tüske egymásmögött, végize tömötten szrös, oly hosszú, mint a térd és

szár együttvéve. A lábak elég hosszúk. Az els pár szárán, alul, három és másodvégizén, ugyanott, szintén

három piír megfekv tüske, a szár bels oldalán azonkívül meg 1 — í2 tüske. A ket hátsó lábjiár szára és

másodvégize, felül is tüskés. A térdek csúcsán csak tapintószrök állanak. A végtest keskenyes, nyújtott,

csúcsosodó.

Az alsó szemsor szemei egyeulek, a sor a homlok szele és középszemsor között a közéjien áll.

A középsor két szeme nagy, szemátmérnyire egymástól. A hátsó sor két szeme az utóbbinál valamivel

kisebb, távolabbra egj'mástól mint a középsortól.

A zár egy szélességénél hosszalib, elöl es hátúi majdnem egyenesen elmetszett, tetemesen mély

kivájás ; szélei es belseje sötétvörösbarna., osztó lemeze durva s hátulról elre mindinkább a kivájásba be

mélyed.

^íertekek : V Torzs I i-.'i "'„„ ebbl

fejmell ."r7 «

I láliiiar 1
•'»•'.! «

11 .1 IA--2 »

III » 1"J-'.) ..

IV » :;<) I.

d" Kisebb, karcsúbb, sötétebb, élesebb rajzokkal.

A végtest felülete sötét liarna, a lándzsafolt világosabb, szegélye fehéres, a has világos sárgásszürke)

nem elesén határolt. A két els lábpár sötétebb vörösesbarna, végizei világosodok.

Az els pár szárának a fegyverzete ers. A tapogató vörösbarna, czombja feliileten, ell, négy rövid

tüske harántsorban, e mögött ket hosszú tüske egymásmögött. A szár a térdnél valamivel rövidebb, vaskos

;

a pikkelye fekete, csúcsosan kanálalaku, csúcsa alatt bozontosán szrös, nemzöszerve kevéssé kidomborodó,

fényes barnaviu'ös, a küls oldalnd tekintve, a küls szélen egy vaskos, kurta., hegyes fogacs ; alulról tekintve,

ell egy sásgásbarna, nyehalaku, visszahajtott karéj látható.

Mertekek: / Töi-zs 10 '"/,„ eljböl

fejmell ö »

I lábpár 13'8 »

IV » 17 I)

Eddig csak Fiumébl ismerem, hol evekkel ezeltt gyjtöttem.
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äPEc. S. rA.T. TAEENTULA ALÜOFASCIATA. (Bkull.) FEHÉEDISZÜ T. weissüeschml ckte t.

(iillia ^ l'ascia ^ feiler, .s/.alag ; a szalajíos rajz éléuksé^'érl.)

Si/n. 1.N32. Lijroati iilbiifam-iKtti Brullk «Exped. scieutif. ilu Miirée» III. T. l'ait. 1, Scc-t. L'. p. -öl.

Viile : Thiikell «Kumavks» p. 317. (iu j T. piiittonuul.

? Sárgásazürke, eliiii)S(Hli') raj/.dkkal. Iliisa tiszta feke*e. a szni az n|(lalal< fvli' rlest'U határolt, a

has közepén a légzörés és fonók között liannii fclitr /\ .szerii foltpar, nirlyck knzíil a- legzörésliez legköze-

k'M) all(') a lep;nagyol)li. A lábak czoiiil)jai barnás foltokkal, az izek vi'gei kissé sotetcdök, a lábak kubinben

tíárgásszürkek. A fejmell közepén a hosszcsik, oldalain a szegély alig nyomokban jelentkezik; a vegtest

elején egy A szer fehéres rajz szakadozott, elmosódó maradványai észlelhetk.

A fejmell hosszúkas, mellrészeljeu eléggé szélesed ; oldalról tekintve hátvonala vízszintes, a szem-

terese táján alig. a liátrés mögött tetemesen lekonyuló. A mellvért vöriises-barnás, szrös. A rágok oly

hosszúk mint az els lábijár másodvégíze, oldalról tekintve tövükkel a homlok eltt kidoniliorodók, vegök-

kel kissé az állkapcsokra csa2iottak, vörösbarnák, tövük körül kevés sárgás szrökkel. Az állkapcsok sárgás-

barnák, végeik felé alig világosodok, szélesek, sok serteszer szrökkel. Az alajk ell elmetszett, az állkap-

csok felehosszát alig éri el. A tapogató czombja felületen, ell, néhány rövid tüske harántsorban, e mögött

két hosszabb tüske egymás mögött ; végize biiveu oly hosszú, mint a térd es szár együttvéve. Az els lábpár

szárán és másodvégizén alul, három-három jiár tüsiie. a talpkefe igen gyér i^s ^"alamennyi lábpáron csak az

elsödvegizre terjed. A vegtest tojásdad.

Az alsó szemsor egyenes (alig észreveheten beliajlo) sznmri egyenlek : a sor alig all kozelebbre

a középsorhoz mint a homlok szeléhez. A középsor ket szeme nagy, bven szemátmernyire egymástól.

A hátsó sor ket szeme a közepsorénál valamivel kisebb, oly távolságra áll egymástól mint a középsortól.

A zár egy élénk-vörösbarna terese, a legzrés felöl benyomnli) O szer bemélyedéssel, melyben

nemi középlemez látható, a melyhez a légzörés felöl egy egyenetlen harántdudor csatlakozik, mely a bemé-

lyedést a légzörés fell elzárja.

Mertekek: . Ti>rzs H-C, ";'„ rbhl

fejmell 'í'-l «

I labpar lU

IV )l 1 O II

H" Valamivel kisebb, karcsúbb, igen elénk rajzokkal.

A törzs alajiszínezete kissé vöröslö-sötetbarna, a fejmell közelien egy fehér, szeles hosszcsik, mely

a szemtercseii is áthatol, a mellresz legszéle igen finom, fehér szegelylyel. A vegtest elején egy sötét lánd-

zsafolt, mely hegyevei nem eri el a. vegtest hosszának felet, e folt szegélye rikitc'i fehér, a folt csúcsán tul

egyesülve, mint szeles szalag a fon()kig cr. A has fekete-barna, fehér szegelylyel, közepén három apr('i folt-

párral. A lábak czombjai barnák kevés fehéres süröcskekkel, a töljlii baiiiiissárga. A tapogató vörösliarna, a

nsténj^ehez hasonló fegyverzettel ; szára nem hosszabb a térdnél, pikkelye csúcsosau kanálalaku, csúcsa

alatt sok fehéres szrökkel ; felülete kurta, deres, meglehetsen tömött szrözettél ; nemzszerve módosan

domborodó, elénk vörösliarna, elrefele körformára nyitott, e nyilas sárgásfehér, a küls) oldalról tekintve, a

vörösbarna rész küls oldalán egy majdnem gránátsziiiüen áttetsz, rövid fogacs látható.

Mertekek :
-" Törzs 8 >>%,, ebbl

fejmell 4 »

I lábpár '.»-8 „

IV 1) l'.! »

E szép Tarentulát, mely eddig leginkább csak Morea felszigetrl volt ismeretes, tehát deli alak-

nak vehet, kevés példányiján Orsova környéken gyjtöttem, mint kora ny-ári alakot, leginkább lehullott

levelek alatt.
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SPEC. il. F.\,i. TAKENTULA CUNEATA. (Cl.) METSZETT T. (;eschlitzte t.

(ciiufus = ék ; a végtest ékalakú, iniuteKy hasitutt rajzáról.)

S';/íí. 17.j7. Arancus cuncatiis Clkhck «Araii. Suec.» p. '.)U.

Vide : Thorf.ll, «Kemarks» p. 330.

? Barna, sárgásszürkés szrözetttel. A fej mell közepén egy széles, sárgásszürkes liosszesik, mely

a szemek közé is behatol. A végtest elején egy keskeny, hegyes, barnás lándzsafolt, sárgásszürke szegély-

zettel, mely utóbl)i a folt esúcsán túl egyesül és szalagot képezve a fonókig nyomul ; hasa sárgásszürkt.

Lábai vöröses barnások; czombjaik, áttetszésre vizsgálva, bell homályosan foltosak.

A fejmell elég magas, mellrészében igen módosan szélesed ; oldalról tekintve a hátvonal vízszin-

tes, hátúi a nyelecskére meredeken lecsapott. A mellvert vörösbarna, fényl, gyéren, linoman szrös.

A rágok vörösbarnák, vaskosak, az els lábpár c/sóVívégizénel csak kevéssel hosszabbak ; oldalról tekintve

tövük térdszerüen kidomborodó. Az állkapcsok sárgásbarnák, módosan szrösek ; az alajk sötétebb, ell

elmetszett, a rágok felehosszát eléri. A tapogató vörösesbarna. ; czomlija felületen, elöl, négy apró tüske

harántsorban, e mögött ki^t liosszabli tüske egymás mögött; vegize oly hosszú mint térde es szára együtt-

véve. A lábak karcsúk, nem epén hosszuk : az els pár szárán es másodvegizen, alul, három-három ]rdV

tüske, a szár hátsó ket párja hosszú, karcsú. A vegtest keskeny, hosszúkás, csúcsos.

Az als(í szemsor egyenes, szemei egyenlöek, a sor iinnyira a homlok szelétl, a mennyire a közep-

szemsortól. A közepsor két szeme nagy, bven szemátmérnyire egymástól. A háts(') sor ket szeme a közep-

sorénál valamivel kisebb, alig kivehetleg távolabln'a egymástul mint a közepsortól.

A zár, elénk sárgásvörös teresében, egy szélességénél sokkal hosszabb bemélyedés, melynek nldalai

kevéssé hasasán tágulnak ; a bemélyedés fenekén egy jól kivehet, vaskos hosszborda, mely a legzres fele

a bemélyedést elrekeszt, láthatólag három részbl álló harántdudorlia i módra litközik.

Mertekek : ? Törzs lO '"/„, ebbiil

fejmell í- I)

I labjiar H-'t »

II I) S »

III » 7-.S ,.

TV .. .• 1:1-S ,.

d* Kisebb, karcsúbb, az els lábpár szara bunki'iszerüen vast;ig()dott. Alapszmezete sötétbarna, a

has fehéres. A nsténynél eszlelhet rajzok élesebbek. A hibvegek a czomlioknal világosabbak. A tapogató

vörösbarna, a nstényéhez hasonló fegyverzettel ; szára a térdnél rövidebb, szélességénél alig hosszabb ; a

pikkely csúcsosan kanálalakú, felületen rövid, deres szrözet, csúcsa alatt hasonló, hosszabb szrözettél

nemzszerve a Tar. albofasciataéhoz hasonló, a fogacs azonban barnásfekete.

Mertekek : rf Törzs 7 '"/„, ebbl

fejmell '(• i>

I lábjüir S-o »

IV .)
!]•.-)»

Mint kora tavaszi és mint szi alakot is, mely bokros és gyepes helyeken nem ritka ; ismerem

különösen Erdélybl : Kolozsvárról (Múzeumkert) es Szászvesszsröl ; magyar részekben eddig csupán csak

Doroszlón találtam a «Hosszumegye» erdöresz lehullott levelei alatt.
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sPF.r. Kl. Kv.T. rAÜF.N'rri.A ITT.VI'.IMT.KXTA. fCi..) PoliOS T. sTAiTBioE T.

(luihfiukiita all i'iil\ is =3 p^ios ; a ^zinezt-tröl.)

.S'///i. 17."i7. Ariiii'iiü jmlreriili ii/iin Clerik «Aran. Suec.» ]i. 9^..

Viilc : Th(ji:ki.t. « Kcmaik^i» y. :!;*S.

? Porsziirke, l):irn;iss;il elegyes színezet. A l'ejuiell lú'izepen e^y porsziirke esik, mely a szein-

terre is lieliatol : a mellresz szélein seninii sze.iíely. A vértest elején egy elniosixlo lándzsafolt, elmosódó

fizegelyzettel. Láliai sziirkesliarniik. ezomlijaik — kiiloniisen áttetszségre vizsgálva — sötétl)arnrin foltosak.

Lábai kevéssel hosszaliliik mint a. T. i-mu-atáie s e fajrokonán.-il mindig kisclili; egyelieklien meglehe-

tsen egyezii.

Az als('i szemsor egyenes (lieliajhisra, hajlanilii). oly tiivolsagra. a homlok szeletói, \i mimlre a kozeji-

sortol. A luizejisor krt szcnic i-lfg H.-igy. tolihre mint szpmatmei'ómyire egyni;ísti')l : a liats(') sor szemei a

középsor szemeinél alig kisehhek s oly távolságra egymástól, mint a kózépsortól. A zár egy vrósharna.

szélességénei hosszahh, ji;\rhuzaraos oldalú és mely kivájás, mely a nyelecske fele kikerekített, a légzres

felé egy barna dnilor által elrekesztett ; a tenekén fekv durva hosszborda alig látható.

Mertekek: '? Torzs S-S '";„, fiiból

fejmell .'>••")
11

T labpar S-:l »

11 « S .)

ITI » 7-'.) ,)

l\ « 1 L' «

-' Kisebli, karcsúbb, a T. euneata hímével egyezii színezet, az elsi'í bílipár szára azonban nem

vastagodott, rajzai kissé elnu)sodok. A tapogató szára a térdnél nem rövidéi ib. A tapogatón más, szavakkal

kifejezhet) különbséget feltalálni nem bírtam s a megelz fajéval egyeznek találtam.

M.vtrkek :
' Torzs (1-íl '%, ebbl

fejmell •l'-"i »

I l.-ibpáv ?•'• »

II .. . 10 .1

Mint kora tavaszi alakot líoroszbinil. mint kesii iiy:irit a lüirp.'itok feuyiiöve felsóibb reszeiluil

(Csorl)ai tó, Rakitou AVrehi isnurcm. A magyar nemz. múzeumban Tatra-Fíiredród i Fríwaldszky), ]'udar(d

(Pável) és Ungvárról (\"idra Ferd.i.

spF.e. II. FA.I. TAlíFA'Tl'LA Nl'lil LoSA. Tiion. KODOS T. XEBi.ir.E t.

(iifliuliisa = kiiiliis, kiiiiior; a s7.iuezft clptívitpsérül.)

.S'í/;í ]N7ä. 'Viirciifiihi nrlmlosd Thorf.li, «lípiiiarks» p. '-i'M).

? Nagyobb alak. Földsziirke, a vegtesteu meglehetsen sorakozott sárgás pettyekkel, a melyek a

fonóktól, eb'írefelé szet;igazó sorokat képeznek; az oldalak sárgásszürke-elegyesek : a has agyagsárga.

A fejmell barna, agyagsárgás, megfekvii szi'irözettel beborítva, a szemten-sén néhány felálló fekete

sertével : a mellresz szelén kivehet ketts, világosabb szegélylyel.

A lábak agyagsárgák, srn álló barna gyrkkel és foltokkal tarkázva.

A fejniell szivalaku, szélesed, fejeresze ell elkerekitett, oldalról tekintve, a fejrész alig kiemel-

ked, a mellrész hátul ívesen a nyeleeskére hajló. A mellvert barna, agyagsárga szrözettél. A rágok vörós-

sárgák, sotetc(l('l vegrkkel, :igvags;irgas szrözettél iiieglehetíisen bontottak, az i'lsi'i liibpai' elsiidvegízenel
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alig röviílebliek, czonilijánál nem vékonyai ibalí. Az állkapcsok vörössái'gák, szélesek, elöl elkerekltettek, a

sötétebb, liosszhároiuszögü alajk felett meglehetsen összebajlók. A tapogató agyagsárga, baraa foltokkal,

melyek különösen a czombrészen tetemesebbek; az izek felületen, a gazdag szrözet között, néhány tüske,

a végíz oly hosszú mint a szár.

A lábak hosszuk, ka,)'i_'suk, vékonyodó végekkeh

Az els lábpár czoinbján, felül a végén, néhány rövid, ezek mögött egj'másután álló két hosszú

tüske; szárán, alul és elöl, egy pár rövidebb, e mögött két pár niegfekv, meglehetsen hosszú tüske; másod-

végízén hasonlóképen. A harmadik és negyedik lábpár szára és másodvégize felül is tüskés. Valamennyi

czomli felülete végén rövidebb tüskék, ezek mögött ket-ket egymásután álló hosszú tüske. A két els pár

szára és a másodvégizéu ; felül, 1

—

ú tapintó szr; a térd csúcsán egy tapintó szr; a harmadik és negye-

dik lálipár térde csúcsán egy ers tiiske.

Az alsó szemsor egyenes, a középs sornál rövidebb középs ; két szeme a széls kettnél nagyobb

s a homlok szelétl majdnem két átmérönyire elhelyezett. A középsor két szeme nagy, az alsó sor oldal-

szemeitl bven felátmérnyire állva, egymástól bven egy szeuiátmernyire esik. A hátsó sor két szeme

kisebb a közép sor szemeinél, az alsó sor középsinél nagyobb, a kétszer akkora távolságra áll egymástól,

mint a középsor két szemétl, a melylyel egy elrefelé szkül trapézét alkot.

A zár egy barna négyszög, melynek sarkai elkerekltettek, s mely szélességénél hosszabb, belsejében

_L szeren kivájt, e kiviíjásban egy fhiom, közephosszbor(hival.

Mertekek : ? Törzs 10 '"„„ ebbl

fejmell •">•">
»

I lábpár l."i-7 «

II I. \:,-2 «

III » 1

.-.
»

I\' « :>1 .)

Néha kisebb (törzs 9 '"/„, IV lábpár 10 "j;,,). A peteburok szennyes-agyagsárga, lencsealakú,

9 "'/'« íítmérj.

<-? Kisebb, karcsú, sötét eltesttel, élesebben pettyegetett végtesttel ; lábai világos agj'agsárgák,

elmosódó gyiirüzettel. A tapogató füstbarua, szára és jjikkelye fekete, bozontosán szrös ; a szár hosszabb a

térdnél, elrefelé vastagoib'i : pikkelye csúcsos, a csúcs alatt csak gyéren szrös ; nemzöszerve, oldalról

tekintve, egy harántul ketté metszett, hosszúkás gyjtt mutat, és a hol a felek egymáshoz közelednek,

minden felen egy oldalt-kifelé irányozott, rövid fogacs látható.

Mértekek: '' Törzs ''>
'";,„ ebbl

fejmell 4 «

I lábpár 12 «

IV » 1;J.:'. «

Ismerteti; jeleit egybevetve, azt tartom, hogy e faj a Trochosa nemhez ugy szervezetileg, mint

életmódra nézve is közel áll. Kissé pofás, elkerekitett feje, az alsó középszemek nagysága, eltávolítása a

homlok szelétl, tartózkodása a folyók medrében elterül görgetegek között, bujkálása, közel állítják a

Trochosákhoz. A Tarentulákkal (sensu strictiori) inkább csak az alsó szemsor rövidsége hozza kapcsolatba.

Ismerem, erdélyi részekbiil : Kutyafalvárói, hol a Maros partjain tartózkodik s a nyirokban fekv
kövek alatt lappang, Szász-Vesszsrl, az ottani jelentéktelen patak mellekérl (különösen sötét válfaj):

magyar részekbl csak Orsováról, hol a Cserna nagy görgetegeit lakja.

A hím itt elször íratott le, miután Thorell tr. a fajt csak nstényekre alapitá, a melyek Olasz-

országból es I)alHiátiál)ól sziinnaztak. (Lásd Th(jiíell I. c.)
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sPKO. Ií2. FA.T. TATiENTrr,A ('T'RSOli, (Huin.'i Fr'l'(') '1'. lmfkk t.

(i'iirsiir — fiitn
; a ^.'.vois iiiuzt;:'csinl.)

Si/ii. |s:il. Li/nisii i-iir.-.iir Hahn "])ii> Aracliiiiilcn» p. 17.

\iilr : ']'iiiii:i.:ll « Üeuiaiks» p. :'.i:i, .")7s.

-? Kiosiiiy. Earnássár^fa, lianiM, rajzoklval. Az elütést egy világos liaruássárga középe-síkkal és

liasoulü oldalszegélylyel ; a szemtércsc sotetliama. A végtest elején egy baruássúrga, világos, de eliuosódó

lándzsafolt, ettl két oldalt a szabálytalan alakú liarnás foltocskák szabálytalan sora a fonókig követhet.

A láliak világos olajsziníiek, ennélfogva a, sötét tüskék igen szenibeszökt'ik. A has egyszínén barn;iss;irga.

A rágok nem doniborod(')k, behuzottak, egyenesek, barnássárgák, a mellvért hasonló sziiiii.

A szemek esill(ig('i-gyautasá.rgák, feketés bogárral; az els/i sor egyenes, egyenlri távols:igra a homlok

szélétl és a középsortiil. ket középs szeme valamivel távolablira egymástól, mint a szélsktl. A közep-

ssor két szeme elég nagy, masfel szem;itmer('inyire euyniiistiil. a liiitsc'i sor ki-t szeme a kiizeps sorenTd kisebb

és sokkal távolabbra áll egymástól, mint a középsortól.

Az els lábpár szárán, alnl. liiirom ]KÍr finom tüske, oldabin szintí'ii luirom-liárom tüske, másod-

vegizeii hasonlóképen, ^'a^amennyi p;ir <'Z(imlija, felületén, ell, hiirom rövid tüske harántsorlian, e mögött

ket hosszú tüske egym.-is nmgutt : a tapogati) cZDiidijan, eld, négy tüske. A tapi)gat(') (/zinid>i;i, térde es sz:ira

olajszín, pikkelye vörösesbarna; a Kz;ir vastagodott, a térdnél rovi<lelib; a pikkelv esuesosau - kaiuíl-

alakú ; a nemzszerv vörösbarnás, kidomlmrodo. knlrd — oldalrcM tekintve — egy igen vastag, a. nemz-
szerv tövebd indulii, elkerekitett alap daraJi kithatc), mely egy eh'íre ininyozott, vaskos tüskét visel.

;\Iertekek :
-" Torzs i ";„, ebiMil

fejniell d

I lal)p;ir i'r'i «

IV « ít »

(Példányomon a W l:il)iiiir balfele reprodut-rilt es csak *'< m. m. hosszú).

Egyetlen példánya a nemz. Múzeum gyüjteruenyeben. gyüjttitte P;i\el .T;inos l!ákos-l'alot;iu.

GEN. 4. VEM. TROCHOSA. C. K.

iTiioyniij ^= 71Ily II) = futni; II miiz^íMs ^'vnrsas.V'án'il.)

Híjn. ISí-s. ('. Kiini «Die Araehniclf-ii.i XI^. ]>. W'k

Vilii' : Tiiiiiaa,!, «Du enrop. Sp.« p. 1'.)^'.

Az alsó szemsíU' középsíii oly vagy kevéssel nagyobi) távolságra a homlok szélétl, a mekkora egy

szemnek az átmérje. A fels) fonó pár az alsónál kevéssel hosszabb. Az alsó szemsor a kcizépsnel látha-

tólag hosszabb. A szemter hosszüságánál szelesebb. .\z alsi'> szemsor közé2)szeniei a szélsknél nagyobbak és

a hátsó sor szemeinél, alig vagy nem kisebbek. Az arcz alacsony, n eseii-pofás ; az eltest megfekven

tömött szörü. A lábak vaskosak, ueha hosszuk. \'iijó alakok, a melyek cs \'agy barlangszer, iiUandó lakást

készitnek, a melyben a nstények a fonóikhoz ersített nagy peteburkot rzik, a melyet a nap segítségével

kiköltík. Fiaikat sokáig a hátukon czípelik ; a harmadvedléstt nemzedék áttelel úgy az érett is.

A Trochosa cinerea els lábpárjTin a bonkis körmök hosszuk, sarlinibdui kampóval, az elsi'i liorda

kevéssé görbe, lásd : II. köt. YI. t. 13.5, //).

' Thurell tr. «EemarUsii p. 323. a Lycosa emsor (Hahn) fajt a Taicutula atuleata (Ci.krckI svumiviiiái közé sorolja iitryau,

de az én példányomat határozottan: Tarantula ciirsor (Hahs) határozta meg, E nevet uietilartoin, mert a fennforgó, a synouynkára
vonatkozó kéte'yek elo.szlatására nem elegend az anyagom.

HERMÁN OTTií : MAi.iVARnR^ZÁa l'iiK-FAesÁJA. III. OTTO IlKIOIAN: TNiiARNS Sl"! N.NKN 1 AlNA. III. :í,">
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SPEC. 1. FA.I. TPiOt'HOSA CINEREA. (Fahií.) SZl'RKE CSEL()r(')K. (uíaüe barenspinne.

(cinerea = hamvas ; a szinezptil.)

Si/ii. 179;í. Aniiit-n ciiirrea Fabiucius «Ent. Syst.» II, p. 123.

Vide : Thorell «Tieniavks« p. 332.

? Hamvassz i'irke sái%'ással ós felvetéssel elegyes. Bozontosán szíírös nagy alak ; vaskos, hosszii

lábakkal. A fejniell szürkessárga ahipon lianivas rajzokkal, naelyek a középen egy levélalakú rajzot alkot-

nak, melynek mintegy szárát a hátrés, l>or(láit a küllöszerüen oszló, szürkéssel jelölt izombarázdák képezik;

a két hátsó szemtl, az illet oldal felé, egy-egy ekalakú, elmosódó folt áll ; a niellrész szélein szürkéssel

osztott sárgás foltok állanak. A szemtércse feketés. A végtest elején, kétoldalt, egy sárgás rajz, melyben

néha hússzín lehellet is tapasztalható, s a melyben rendesen ket-két sárga foltocska feketés szegélylyel

szembetnik. A végtest többi része, sárgás- szürkés és feketés színnel felhzött. A lábak sárgásszürke alapon,

hamvasán gyrsen-foltosak, e foltok csak a láliak felületén és oldalain határozottak, A lábak elálló, finom,

világos szrözettél borítottak. A rágok vörösesbarnák.

A fejmell vaskos, mellrésze szélesed, kissé lapuló; oldalról tekintve a hátvonal a fej bulijától

kezdve a nyelecskéig folytonosan hanyatlik, ugy, hogy a fe' a legmagasabb pontot képezi ; a homlok majd-

nem egyenesen elmetszett. A mellvért sötét hamvas, ritkán egy ékalakú, világos közéíjfolttal. A rágok vas-

kosak, hosszúk, az els lábpár czombjánál vastagabbak s ugyan e lábpár másodvégízénél körülbell 0-5 '"'/„i-vel

rövidebbek, egyszínén vörösesbarnák, világos, hosszú szrözettél, mely az alapszínt nem takarja el. Az áll-

kapcsok barnássárgák, ell elkerekítettek s világosodok, sok ers, sötét szrökkel ; az alajk sötétebb, négy-

szögletes, az állkapcsok felehosszát nem éri el. A tapogató sárgásszürkés, csúcsa kissé sötéted, rajta a

tomjia hegy, bordátlan köröm ; czombja felületén, ell, három rövid tüske harántsorban, e mögött két

hosszabb tüske egymás mögött, a végíz tömötten szrös és rövidebb mint a térd és szár együttvéve. Az els

lábpár szárán, alul, három pár rövid, megfekvö tüske, két oldalt még két-két tüske ; másodvégizén S2;intén

három pár tüske a szürkésfehér, tömött talpkefébe elrejtve. Az els és második lábpánm mind a két, ;i többi

párokon csak az elsdvégíz talj)kefével. A végtest tojásdad ; a has egyszínén sárgásszürke.

Az alsó szemsor egyenes, a két középs valamivel távolabbra egymástól mint a szélsktl és szeme

uagyobli a két szélsnél, e sor a középsornál láthatólag hosszabb s valannvel közeleblire áll ehhez mint a

homlok széléhez.

A középsor két szeme elég nagy, valamennyi szem között a legnagyobb, bven szemátmérönyire

egymástól. A hátsó sor két szeme a középsorénál kisebb, az alsó sor középsinél valamivel nagyobb, kétszer

oly távolságra egymástól mint a közép sortól.

A zár vörösbarna; két egymásfelé hajló, a légzrí's fele szétágazó, vesealaku (<?^) nyilast nmtat,

melynek széles osztója, ugy mint kerülete is, bven szirös, úgy, hogy a zár részben el van fedve.

:\rertekfk : í Törzs IS «'/,„ ebbl

fejmell 8'S I)

1 hilipiir 2i II

11 .1 -2:', ,)

III II i'i'-C, ,1

IV II -2í) I.

'^ A him kisebb, karcsiibb: színezete a nstényével az(uios, rendesen élenkdib, A tapogató ivarszer-

vezete alig feltn, A tapogató sziira hosszabl) a térdnél, nem vastagodott : czombja felületén, ell, három

rövid tüske hiirántsorbíin, e mögött két hosszabb tüske egymásmögött ; a pikkely aránylag kicsiny, a szárnál

alig szélesebb, csúcsosan kanálalaku, csúcsa alatt eléggé szrös; nemzöszerve kicsiny, alig domborodó és a
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kuual tdve iVle egy Küeiiuyesliiimíi, kissf szisalakii, lapos tt'i't iimtat, iiirlyhi/, a kulhü HZtd Ifldl fgy vöruw-

bania, luiromszögletes tol(k-tli'k csaílakd/ák.

Mértekek :
'' T(irzs 14 %„ elilxil

l'ejniell !^ »

I lálipár -1\ «

IV I) :27-S «

^[essze, a teugerniellekeken is elterjeilett s eletm(«lja ;Uta,l igen érdekes faj, a mint ez' mar az i4et-

iiiddrul irt szakaszban (lásd I. köt. III. tabhi, <')',{ es szövege) bövebhen is megérintettem. Leginkabl) a ka\i-

esiis medrü patakuk es folyamok árterületen, jelesen olyan helyeken tartiizkodik, a, hol a. kavicsok kozcitt es

alatt porond is létezik. Itt a porondba vájja csöveit és barlangjait, melyeknek nyilasát laza szövettel liizto-

sitja a beomlás ellen. Estve fele kóborol s meglopja prédáját ; kóborlása sajátságos, rövid futamoki mi1 ,dl.

mire az állat egészen szétterpesztett, laposan felfekv lábakkal mozdulatbunU meg-megáll : ilyenkor csidi a

gyakorlott szem különböztetheti meg a talaj szinetril. Ivarerettsége tavaszra esik. A nstény júniusban m;ir

petéit rzi; peteburka kerek, hófehér vagy sárgás, néha H— 13 "'/„, átmérj s (J—^00 petét tartalmaz.

Fiait a hátán hordozza s ilyenkor csak lábai szabadok, az egész törzs borítva van az apró fiakkal, melyek

méhraj módjára, töldi rétegben ellepik. Különben tavasztól szig a kifejldés minden szakaiban található.

Verfényes napokon a nstény a napr.i czipeli ki peteburkiit s veszély idejelien gyorsan eltiniik vele. l!op-

pant gyors fut('), ugy vízen mint szárazon.

Ismerem, erdélyi részekbl: Kutyfalváról (Maros part), Kolozsvárról (Szamos medre), lietyiczelliöl

(liiharhegység patakjai), Szebenböl (Sill es Bergleiter gyjtemények), ; magyar részekbl: Orsováról (.Cserna

görgetegei, Gratzkapatak), es Gyöngyösrl; Nagy-Váradról (Muz. gy. Mocsáry).

SPEC. -2. FA.T. TKOC'llOSA IXFERNALIS. (Meisen') roKOf.l CS. ikilmsche b.

(iufernus ^ alvilátíi, kiiliiiinsi.'ii isti'U : riuto, Proserinua ; a tartózkoiláKia vonatkozik.)

Síjn. INW. Li/rosii iii/i-nialifi MoTscHeULSZKY «Note sur deux Arai;,', veuiaeuses etc.» p. '289.

Vitle : Thorki.l «Descr. of several Europ. au North Afr. Spid.» p. 172.

(X. tábl. 20ti J tcim. iiaa«. 2(l7 u. a tiiiv.« alulról, 208 u. a olilalról, 201) a J záija, 210 a f tapogatója.)

y Sötétbarna, sárgás rajzokkal. A rágok töve tiszta fekete, azontúl szélesen elénk rozsdavörcis vagy

narancssárga szrökkel úgy bontva, hogy alapszinezetük nem látszik ki, vegök ismét fekete. Nagy, vaskos,

zömök alak, vaskos lábakkal. A fej mell felületen, a, mellrész szelétl I '«(„.-nyire s evvel párhuzamosan

haladva egy keskenv, sa.rgas csík, mely fele, a hatresti')! indulva,, minden uldalun három sárgás fumm. kuU-

vi.ii.'il tart : ugvaniuneii a szeiiH'k fele h:i,rom sargas vonal (|) szeren, a, nyelecske fele szinten barom rovi-

delib vonal ugyanily alakban tart. A vegtest felülete elején es közepén egy sötétebb, szi'les landzsafolt, mely

a nyelecske fele egy ketagu, szeleselib, sárgás vonal által elzárt, ket oldalt finom egyenes, sárgás vonal által

szegelyeztetik, hátul ket ^x. szer ekfolt altai jeleztetik ; alandzsa,folt mog()tt stíllé ket olilalt harom-harom

A sárgás foltocska párosan állva es finom, kissé íves vonalak által összekötve. .Vz oldalak világos szürkések,

fekete-barna pettyekkel. A has, mellvért es a csipök bársonyfeketek : a. has szme a világos oldalak fele

egészen élesen határolt.

A lábak sárgásszurkek feketés gyrzettel, a gyürüzet, jelesen a szaré, alul. tisztafekete.

Megvallom, liogy ezt az eluevezcst csak Thohkll auctontá^áia alkaliiiaztaiii, luoit Moixiioi i.f-zh\ kiiáta tV rajza a legese

kélvelili támaszt sem uyújt arra nézve, hogy valóban ez az állat feküdt volna eltte. Motschoii.szkv leíiása .s rajza semmitmoudó s rea

illik bármely sötétszinü Lycosoídára. A biologiai adatllalomm^d szintén lígy vagyunk : illik minden folilbev.rjó Trocliosára, a mellett isme-

retes, ho-y déli Oroszországban tribb nagy faj létezik ; melyiknek az ifja volt tehát a M. kezében? mert tény, liogy az M. leírta és leraj-

zolta állat fejletlen. Egyáltalában M..ts. non.szKV no'ik.i.lésp hova tovább mind kétesbb éiték.é válik, szeriiiteiii tehát kár vnlt T.t és

faját az .\!aueoliigiába bevonni.
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A frjinell vaskos, l'ejt'része emelkedett, pofás: oldalról tekiutve a fejrész szemtere a legmagasabb

pontot ke])e/,i, innen a hátvonal igen lapos-ívesen a nyelecskére hanyatlik, az egész tömötten, megfekvöen

szrös. A rágok igen ersek, oly hosszúk, mint az els lábpár szára, közel kétszer oly vastagok, mint e

lábpár czombja : legtövükön és végokon feketék, barna szrözettél, közbül szélesen rozsda- vagy narancssár-

gák, ugy, hogy e szín mind a. két allkapocsfelen át egy szeles harántsávot képez. Az állkapcsok sötét vörös-

liarnák, elkerekitettek, csúcsok fele világosodok, Ix'lven, hosszan szrösek; az alajk sötét, elcil egyenesen

elmetszett, az állkapcsok felet alig eri. A tapogató szürkés, sok rozsdasárga szrrel igen tömötten szrös

:

czombja felületen, ell, harántsorban állii három rövid tüskével, e mögött két egymásután álló hosszabb

tüskével : vegize igen kevéssel rövidebb mint a térd és szár együttvéve. A lábak megfekvöen, tömötten

szrösek, czombjaik alul. világos szürkések s csak felületökön feketén foltosak, a többi íz, különösen alul,

fekete gyüríis ; a tal[)kefe bársonyfekete. Az els lábpár szárán, alul, három pár tüske ; a hátsó páron (a leg-

hosszabbik) kétoldalt szintén két-két tüske; a másodvégiz tüskéi a talpkefében eltnnek (3. pár) ; a ezombok

felülete több megfekv tüskével; az els és második lábpáron a talpkefe a szárra is kiterjed, a többi párokon

csak az elsdvegiz nem épen en'ís kefével.

Az alsó szemsor egyenes, a középsornál hosszabb ; középs két szeme a szélsnél igen kevéssel

nagyobb, a szemek közötti távolság egyenl, a sor közelebb áll a középsorhoz mint a homlok széléhez
;

széls szemei mellett egy rozsdasárga folt, a homlok szélén ilj'en szegély. A középsor két szeme valameny-

nyinél nagyobb s szemátmérnyire egymástól, a hátsó sor két szeme valamivel nagyobb az alsó középsnél,

kétszer akkora távolságra egymást(')l mint a. közepsortól.

A zár egy szélességénél magasabb, csúcsosodó, vörös-barna, mély kivájás, melynek szélei hasasán

tágulnak : közép és elzáró bordája j szer alakot alkotnak. Ha a szrözet ép, iigy a zár széleit fehéres sz-

rözet boritja.

Xlertekek : ¥ Törzs i'ö '"/,„ eblil

fejmell In «

I lábp;ir -'.'>')
II

11 I. iM .')
.)

III .. -20 »

IV » -'7-:; .)

'í" Kisebl), karcsúbb, hosszabli ialm; a fejmellnel sokkal kisehl) vcgtesttel. A hatres korul egy terje-

delmes sái'gás folt csillagszer kisugárzásokkal. A színezet többi része a nstényével egyez. A tapogató elég

hosszú, ncmzí'iszervo elég feltn ; czombja felületen, ell, három rövidelib tüske harántsorban, e mögött

ket hosszabb tüske egymásmögött, a terdiz bels oldalán egy hosszú tüske; szára a téixlnél hosszabb: pik-

kelye csúcsosau kanálalaki'i, csúcsa alatt bozontosán, gazdagon szrös ; nemzszerve ellrl-alúlról tekintve,

közepe táján egy befekvö, a küls széltl benyomuló harántlt mezt nratat, mely hoszsza közepe táján egy

vaskos, rövid, tompa fogacsot visel.

Mertekek: .r Törzs Ifi '"/„, clilil

fejmell 10 II

I lalipar d'.t- »

IV I. -A'2 »

Tagadhathinul legerdi'kesebh alakjaink egyike, melyet deli Oroszország pusztaival közösen bírunk,

s a mely fajrokonával, a Tr. Singoriensis (Laxmann) együtt a Kalmukkok rettegett «Tchimje», melyhez épen

anii\i lunnila tapad, mint Olaszország Tarantulájához. Az eletniódn'd irt szakaszban (lásd I. köt. III. tábla,

(iií es szövege) tüzetesen értekeztem róla s az ott elmondottakat e helyen még a következkkel bvitem ki.

Elterjedésére nézve eddig a Bácska számos pontjáról ismerem, ugy Orsova és lUok környékeri is ; az utóbbi

két helyen a hegyek lejti alján is elfordul. De a sik, jelesen annak valódi pusztái, silányabb fiiv legeli,
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niindeiU'la'ltt kedvelt tart<)zk(i(lasi liclvei. Itt lurja l(i--:i()c/„,, incl\sc.uü, i'— -"
-j %, átiiicrojü. fu.LítíölUiL;'í(ileL'e-

Sfii lehatok') esüveit, melyeknek szájat kikarpitiizza, es sok eszélyesséjígel uie.nvedi a viz lieti3dnlasa ellen, llen-

desen a csö száján lesekedik s elölábainak villámgyors csapásaival ragadja meg az arra meníi. vagy közelébe

leteleped rovatokat, köztök leginkábl) a. Dorcadion és Cic-indela l)ogárléléket, melyeknek maiadviinyai meg-

töltik esövo feneket. A tavasz, nyár és ösz minden szakában a kifej Ic'idi's minden fokán található. Pete-

burka alig leny(nnott. kerek, nagy, 1")

—

Itl '",^„ atmeröjü. tömve tele kciles nagyságú petékkel.

}\ burkot fonóihoz ersíti s a veröfenyre czipelve úgy illesztgeti a es nyilásiíba, hogy a nap sugarai

érhessek. A tiak kikelése idejeben a es száját finom, átlátszó és boltozatos hálóval zárja el, s e boltozat

alatt hevitteti Imrkát a nap sugarai által. A fiakat a hátán hordozza, gyakran sütkérezik velk a napon,

mely alkalonnnal a parányi állatkák majd szétfutnak s ismét az anya hátára gylnek, majd a füvekre kapasz-

kodnak, leugrálnak, a lyukba ki- s befutkosnak; majd ellepik a: prédát, a melyet anyjuk ejtett.

A második vedlés után az anya elpusztul s a 4 '«/m nagn-ságu tiak, elszéledve, hozzáfognak a lak

készítéséhez. A es eleintén alig 4%, mélység mellett. 3 '"j„ átmérj. Ugy a mint növekednek, tágítják a,

csövet. Az ásást alkonyatkor és este végzik, a lekapart, daranagvságíi rögöeskéket állkapcsaiklia fogva szer-

teszét hordozzák, ugy, hogy az ásás nyomai nem látszanak, l'gv Ifitszik. hogy a lakástvesztett példányok

az elhagyott lakokat is elfoglalják, es folytatják az ásást, daczára annak. iio.L'y a cs anuigy is elég mely volt

már. Feltevésemet arra alapítom, hogy l)ár igen ritkán de mégis '.'>0 es tiibb '/,„ mélység csöveket is talál-

tam, holott a rendes melység átlag véve csak Ki es legfeljebb 2()<;',„. Alnmek szinten csövekben növekednek,

ivarerett kurukban azonban barangolva keresik ,-i ncistenyt. melynél; csöveben a parz;ist végzik. A p;irzast

nem láthattam.

A fogsagíit e pok igen jól állja, es ró\id idei alatt liizonyos kezességet nuitat : a legveket a kézbl

veszi, de csak addig, a mig a légy él, a halottat nem érinti : menekülési ösztöne csak az ehseg vagy szomjú-

ság behatása alatt nyilatkozik: jól tartva, igen csendesen viseli magát. A vizet nem nélkülözheti, s minden

másodnapon mohon szívja fel a uegy-öt vizcseppet. Néhány eleven 2ieldányt Thorell tanárnak küldtem el

Svecziába, Upsalába, s ezek a 1 1 napi utat kiáltották. E pókok áttelelnek. Hogy eziránt minden kétséget

eloszlassam, 1874. ev szén Doroszló mellett nehany lyukat czóvekkel jelöltem meg, oly módon, hogy a hó

alatt is megtalálhattam. Deczemberlien az a sodrony, a melylyel a lyukak.at kutattam, mar csak 4%, mely-

ségig hatolt be s bizonyítá, hogy a pi')kok a. teli idíiszakra, betömik a csvi^t. Az iS?-"). ev február havában

beköszönteit kemény hidegben a megjegyezett lyukakat vizsgáltam, s a kiivetkezéi eredményhez jutottam :

a talaj mintegy 40%,, melységig k(")kemenysegre fagyva, csak fejsze\el volt viigható : a vágást ugy intéztem,

hogy a cs sértetlen maradt : a kell melységet elérve a késhez folyamoiltam. s éivatosan vágtam a csö falát.

A cs 287»! mélységre hatolt be; nyilasáti'il mintegy nei^y ''/,„ melységben be \()lt toui\e folddid es növényi

anyaggal, e dug(i 4%j vastagsá.uu volt. A cs(i feneken, a puszta földön, kissé éisszehuzott laliakkal ült a pók

s érintésre csak igen lomhán mozgott, a, dermedtség minden jele megvolt rajta. Kivettem s egy doliozba

helyeztem, ezt pedig zsebre tettem. Alig egy perez múlva az állat a, meleg l)ehatása alatt egészen elénk, friss

lett s otthon robton elfogadta a tiiphUekot. Az els kiásott példány egy teljesen i\arerett, pompás néis-

teny volt.

E vizsgálat igazolja regi feltevésemet arra nézve, hogy a Lycosoidak littelelnek ; s valóban csakis

Így érthet az, hogy a tavasz els meleg sugaraiban már ivarerett Lycosoidakra akadhatni, st, hogy igen

korán már pi'teliurkokkal futkosi')kat is lelhetni.

Ismerem jelesen Doroszló környékérl, hol leginkább tamilm;íuyoztam : továbbá Palánkáríil, Pan-

csováról, Zomborljól és Orsováról ; st a Dunán túlról Illókról is, hol a \árhegy gyak)gútjaii-a nyílnak csö-

vei. Legeszakibli elterjedési pontja eddig Budapest ui múzeum parkjáljan gyüjté Ekivaldszky János) ;

a l)udai olda]r(')l tolib d" példány a becsi udvari múzeumban s ugyanitt Daimácziából (líagnsa, Breuiiovolgy)

is, honnan Mann -Tózsef hozta.
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spiic. :!. lA.i. TliOt'HOSÄ i;Ui;iC()LA. (De GmciO. MEZEI C». fkld b.

(rurici)la = mezei; ii tiirtozkudasrul.)

Si/ii. 177N. Annicii nin'cohi De Geer «Méinciircs» VIT, \i. !2.S2. iSalt. ail pnitiin.'l

Vie:THORELL «Beiuiirks» p. 'XHi.

? Cserliarna; végteste olaihiirnába átmen. Láliai egyszínén cserliarnák. A fejniell közepén és

\é<íig e^n- világosodó közé])csili, melj' a hátgöclör eltt két oldalágat Locsát a szemek fele (|), a középcsík

ii nyeleeskefelé leginkábh látható s közvetlenül a nyelecske felett két csíkkal egyesül, mely, a mellrész

oldalain tartva, (ddalszegelyt képez s ii fej táján megsznik. A végtest elején egy világos, rövid es keskeny

láudzsaí'olt, mely a végtest hosszának közepet nem eri el. A has egyszínén cserharna, néha csersága.

A fejmell vaskos: o'''alr(')l tekintve, hátvonala a szemektl a hátgtldörig csak csekély mértekhen, a

hatgodron tul tetemesen hanyatlik. A mellvért cserV)arna, feketés szrözettél. A rágok oly hosszuk, mint az

els bílipár másodvégíze s e pár czomhjánál nem vastagabbak, sötét vörösliarnák, világosabb szrözettél,

mely akipszmiiket nem fedi el. Az állkapcsok vörösl/ík, bíiven szrösek és elég szélesek; íiz alajk ell

egyenesei! elmetszett, az állkapcsok felehosszát nem éri el. A tapogat(') cserbarna; czombja felületén, elöl,

haráaitsorbau álló három rövid — e mögött két egymásmögött álló hosszú tüske ; végíze igen tömötten

szrös, rövidebb mint a. tcrd es szár együttvéve.

A lábak elég hosszuk és vaskosak, rövid szri'-Zftidi m-m l'rdi cl egeszén az alapsznit. Az els pár

szárán és másodvégízén alul JKiroiii-három tüskepár, az utolibi részben a talpkefebe rejtve, mely az els

ket páríUi mind a ket végizre kiterjed. A czombok felülete 5— 7 tüskevei.

A vegtest {nem terhesen) ell elmetszett és keskenyebli mint hátul; megfekv, toniott sz(")r()zettel.

Az alsó szemsor egyenes, középsi nagycdiliak s közeldib állanak a hondok szeléhez, mint a

mekkora az egyik szem átmer("ije. s körulbdl közepén a, liouilok szele es a közepsiu' között. A középs sor

ket szeme nagy, szemei kevesebbre mint szemátmernyire egymástól. A hátsó sor ket szeme a középsoréuál

kisebb, az alsó sor középszemeinel valamivel nagyobb s közel háromszor oly távolságra egymástól, mint a

középsortól. A zár egy szélességénél kevéssel hosszalib, a nyelecskefele laposívesen kikerekített kivájás,

melyben az osztólemez közepén szivalakra, igen tetemesen kitágul. A zár kerülete vörösbarnás, az osztó-

lemeze vöröses sárga, fényes. Az osztó lemez a zárt a legzres felöl (drekeszt durva bordiival együtt

i alakot ölt. ,, , , ,
,„

.

,., , , ,.,

:\íertekek : -1 Torzs Id '"/,„ ebliol

fejlilrll r,-.") II

1 labpar I •> »

I
\' i. 1 ^ »

'-^ Kisebb, karcsúbb; színezete es rajzai a nstényével azonosak, néha. az alapszín mindenütt tdaj-

bariiába, játszik; az els lál)páron mind a, ket végíz kissé barnuló. A tapogatii elég hosszú ; czombja íeluleten,

ell, négy rövid tüske harantsorlian, e mögött ket hosszabb tüske egymásmögött; szára vastagságánál

hosszabb, a térdnél alig rövidebb; a, pikkely csucsosan kanalalaku, csúcsa alatt bozontosán szrös; nemz-

szerve egy haránt, kettémetszett, alig kidomborodó .gyjtt mutat ; e metszésibe, a küls szélrl, egy lemez

nyomni, mely — ellrl-alülról tekintve — egy elég karcsú, ttunpa, fogacsot mutat.

Mertekek: í' Törzs H>-."- '"„„ ebbl

fejmell •")"> »

1 irdipar K'i »

[\ II l-.'i i>

Messze elterjedt faj. mely kavicsos ludyeken kövek alii, erdi'ikon fak es lehullott levelek afá ássa kis

barlangjait; a nyirkos helyeket kulöno.^en kedveli. A nstény peteburka, gömböly, hófehér 8

—

'.) "%, átmé-

rj s takarói oly finomak, hogy a peték átlátszanak. Ismerem, erdélyi részekbl : Kolozsvárról, Mez-
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Záhi'ól és Niii^'y-Bzelienbi'il (Sill oyüjteméuv) ; magyar részcklu'll : Itdroszliu'ol, Apatinliól, Paláuliilnil,

Orsiivári'il, (_)i;ra(lenár('il, L'ngvaiTdl, ,\lsó-H!iniorli('>l. (iyoiiL'vosrril, Üiizsulie^yröl, lievröl : Nauvviirailrdl

(Muz. gy. ^[(ics.Áiiv) es BinLipestriil (ugyanott, Pávelj.

sPKc. i. F,u. TIKX^HOS.V TKl;l:it'(»L.\ Tiiok. 1-'(>J,1)I CS. kiu. n.

(tcna = filia ; :i hikásrúl.)

Si/ii. |S.")(i Tnirlinsii lirrii-iilii 'l'iinuni.i. «Rfcciisio initii'H ctc.» ji. 'i'i. lll"J

\'iill' : THlinULI. « llllll;llk^« ]>. '.V.WK

í A inegelrizii i'ajiial alhiudoaii kisclil) s vtin\ logiiikalili a, iicmzürrszck által iiirgkiilÖMlioztctve.

Lálnii, jok'sou a kft hats('i i^iar. s itt k'ginkálil) a czituilidk, iH'ini ig^n clniosódi'i gyiiriUnltnkkal. \ vcgtcst

ek'jen a kimlzsafolt lo^tdliliszor liiiiuyzik, vagy alig iritlia.t('i.

Az alsó szemsor egyeues, kozepszeiiifi a szelsíikuel alig uagydliliak. szi'niáttii(''i'önyire állanak a,

homlok szélétl és ugyanenuyir a középsortdl is. A közepsor két szeme n.agy. frlatmé'Winyire egym.istól.

A hátsó sor két szeme a közéi)sori>nill vakimi\el kiselih, az alsó sor kózcpsóinel sukkal iiagynlili, liöven két-

szer dly távolra egym;istdl mint a Ivozcpsortol.

A zár egy, alapjTival a legzöres szelet er. kózel lüimmszciglctes kisfijást mutat, niflynek oszti'i

lemeze, közepetáján szelesedTi s az elrekeszti"» honkivil j, alakdt alkot: az oszti) lemez kft dlilahin. kdZfl az

elrekeszt hordához ciiji-rijii jnnilii ditdnroiláx.

]\hrh'kfk : V Torzs K» '",„, fl.hdl

t'fjnifll .")-' »

I lalipar 1 1
•")

»

1\ » r.Mi ,.

d" Kiselih. Az els lahpar szara, es m;isodvegize sotet vöriisharna, az ut(d)hi az elsíidvcgizhcz képest

hatiirozottaii vastagodott; a lultsí) ket pár nemi elmos('idó gyürtírdlldkkai. .\ tai)di;ati'i sz;ira, szi'lességenél

alig hosszahh : a iiemzszervet kitüntet i'ogacs a megeh'iz fajénál vaskosahh.

Mertekek: " Ti.rzs S '";,„ ehhdl

fejmell 'l"-> 'I

1 lahpar lO-J »

IV .> i;;

A Tr. rnriedlanal ritkahh faj. tarfdzkddasra, es eletm(idia nezve azonlmn hozzá hasonld. X pete-

hurok átmérje <i '"„,.

Ismerem: I)drdszli'ii-dl. \[iatiididl. ( lisdVai'id : Ümkapesfril («C-iliag es I-'arkasvolgy » jelz("ivel.

Muz. gV. P.ÁVF.L).

SPEc. r,. FA.i, TlíOC'llOSA IIÜNGARIdA. n. sf. MAílYAH CS. fno vr.iseuK n.

(VTlt. tAlibi, ISJ, (I szfiiirsn|»iit, I) -.1

'f
ziujii, <• a J" t.ilio/atójii nUlalrnl, ./ n;,'vaiianiiak iirinzr.^/n ve aliilnh, :i im'Mtr'krk.)

? Nagy. Az egész ;íllat seilet cserliarna ; ehítesten végig egy. az alsci szenisornal kezdcí hl, keskeny,

világos kózepcsik: ezdnihjainak kidseje atig valamivel vilagosahh: rágóinak ti>ve sutehddi, vege sok rdka-

Vdrds, durva szíh'okkel. Az egész test tniiitt, meglékvó sziiriizettel lioiátva.

A fejmell vaskos, fejeresze szélesed, cdkerekitett : a máso.lik szenisor kel nagy szeme kozótt egy

ehlre iraiivozutt, 8— lO serteh/d álló nstnk. A mellvert kérded, eserharna. nemezszerü, tömött sznizettel

h(n-itva. A ra"ok vaskosiik. (ddatrol tekintve tnvukkel igen tetemesen, tervszeren kiállók, durva, serte-
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szerü szörözetüek. Az állkapcsok cserhariiVík, ( lüke ni igen élénken rúkavörös szrökkel tömötten szegé-

lyezettek; az alajk elmetszett, az állkapesok hosszának mintegy U-\vt eri el. A tapogató cserliarua, vaskos,

igen tömötten szrös, — ezomliján, felül a végen, néhány tüske. A laliak vaskosság mellett elég hosszúk;

az els pár szárán, alul, három vaskos, egészen megfekvö tüskepár, a helsö oldalon még egy tüske; másocl-

végízen. a tönuitt talpkel'elie rejtve, három tüskep;ir: a harmadik pár sz;iriLn, ahd négy tüskepár, és oldalt

is töhh tüske ; a negyedik pár szárán, ;ilul három tüskep;ir, oldalt is tohh tiiske ; a ket Initsii pár terdi'n,

kiUsii i's helsö oldalán egy megfekvö tüske. A vegtest. ktirded, elég magas.

A szemek gyantaszinüek, sötétes l)ogárral, hagolyszemekre emlékeztetök ; az alsi'i sor igen könnye-

den liehajló, kiizepsí'ii a szélsiíknel sokkal nagyohhak, a homlok szelétl höven ket átnier/inyi távolságra

esnek : a második sor ket szeme igen nagy, nem egészen szemátmerönyire egymástól s körülbell felátmé-

rönyire az alsó sor közepsiiittil ; a harmadik sor két szeme igen kevéssel nagyohh az alsó középsknél és

sokkal távolahhra áll egymástiM, mint a második sortól. A zár szélességénél sokkal hosszabb, osztólemeze

szeles s alsó felének két oldalán ki't gombostfej alakú, sotet, fényes dudort mutat.

Mertekek : f Tiirzs :!l ";„, ebhiil

fejmell '.••">
II

I l.-ibpár '-'kÍ 1)

II „ ú\-r, „

III I. :íl

IV II :iS

Néha kisebb: törzs 17 ";',„, fejmell 8-7, I labiiár 21 ";'„,, lY la,bp;ir "i()-.") "'/„,.

d Kisebb, karcsúbb, egészben világosabb alapszinezettel; lábai karcsúk; fejmelléu a középcsikon

kivíil még nemi oldalszegély is megkülönböztethet. A tapogató karcsú, kevéssé bunkós, szárán, térdén és

czombján több ers tüskével fegyverzett; szára a térdnél valamivel hosszabb; pikkelye keskeny, csúcsos,

csúcsa alatt igen tömött szrüstök látható ; nemzszerve egyszer, barna gyjtt mutat, mely fels felén

világosodik, s itt egy kígyózó csíkot mutat.

Mertekek: V T.irzs Ti- '%,, ebbl

fejmell 7-.") n

I lábi^ár i23-.j II

II ,. 21-:. I)

III 1) 20-;{ I)

IV I) 2S-:! «

E feltiin(ii'n nagy faj. legnagyobb pókjaink köze tartozik. Példányaimat (2 $ 1 cfj az 18ü.J-dik év

(">szen a Balaton nyugoti partján B.-Füred közelében nyírkos helyeken hever kövek alatt gyjtöttem, hol

az állatok v;ijt iiregeklien tartózkoiltak. l)r. Tuorf;i,t, e fajt nem ismeri.

Ki'F. e. i;. KA.T. TKOCHOSA STIGMOSA. Tuen. .JEGYES CS. gkzek'hnktk k.

(stigma = jegy, bélyi'í;; a )iettyi's rajzoliiól.)

iS'//ií. 187,^). Ti-och'isii sfii/DiiisK Thorkt.i, «^'evzeicliniss südruss. Spiunou» p. (10. «Desor. of sev. Enro]i. and North Afr.

Spiders.» p. 175.

? Kicsiny. Elöteste viiriisesbarna.. a hátri's körül egy levélalakú világosodással, mely uéha enyész.

A végtest olajltarua alapon siírga rajzokkal, elején egy terjedelmes sárga lándzsafolttal, melynek kiszélese-

dett részében egy sötéted foltpár látható. E foltpáron kiviil és hátrább még két feketés foltpár észlelhet,

melynek állása ingödörsszerü (innen stigmosa). A lábak síirgások, foltokkal és gvürtífoltokkal tarkázottak.
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A fejmell vaskos; a fejrész kevéssé elvalíi. a. iiiellresz mód(.isa.u szelesedíí: (ildalnil tekintve a. liat\ü-

nal a, nyelecsketöl ívesen emelkedik. A rá.tíók elég vaskosak, oly hosszuk, mint az els kii)!);!!- másodvegize

s ugyan e pár czomlijánál vastagabbak, barnavörösek, módosan szrösek. A mellvert barna. Az állkapcsok

baruássárgák az alajk sötételib, ell elmetszett. A tapogató gyenge fegyverzettel, sárgás ; a szár töve homá-

lyosan gyrs, vegize sötéted csúcscsal Ix'iven szrös, rövidebb mint a- tcrd es szár együttvéve. A kdiak

elég hosszuk, vaskos, foltos czombokkal, es karcsú végekkel; az els piir sz;U;in, alul, d pár igen apró tüske,

másodvégízéu o j)ár ; az els izek tali)kefei alig megkiilönViöztetlietk.

A has elöl keskenyebb, elvágott, hátul elkerekitett.

Az alsó szemsor egyenes, szemei ji')form;íii egyenleli, a s(ir a: knzcpsurt igen megközelíti s keve-

sebbre mint szemátmermyire all a Immluk szelétl.

A kozepsor ket szeme nem igen nagy, szemátmérnyire egymástól. A hátsó sor két szeme a

középs sorénál alig kisebb), az alsó sor középsinél sokkal nagyobb, bven kétszer oly távolságra egymás-

tól mint a középsortól.

A zár egy harántfekv szeles terese, két veseabiku, C) szeren allii nyihissal.

Mertekek : ? Torzs 7-^ "% ebbl

fejmell :>'.S »

I lábpár S I)

IV » ".)-."i 1)

(Gyakran kisebl). törzs G '"/,„.)

if Elttem ismeretlen.

Eddig patakok medrében fekv) gorgete;^ek kövei al itt, nyirkos helyekrcil ismerem, hol kis barlan-

gocskakat vájk.il s bennok rzi alig 'l- "'„„ iitmerj fehér peteburkiit.

Találtam, mint nyuri alakot: Orsoviin (Gratzkapatak), Riizsahegyen (Lipté), ^'ág folyiO: Ungvárn')!

(MUZ. gy. ViDIlA FiOUDINÁNl)).

GKN. 5. NEM. PIRATA. SUND.

{iT3!fH/.Tr< — kalijz, tfiit;c_'ii raljló; a vizek körül vmIú tai tó/.kodás úl.)

Si/ii. IS'S'.i. SuNLiKWALL «CuUspéctUM Aniclui. » p. 'ií.

Viile : TiiiiRELL «Kemarks» \\. 19.3.

A fels fonópár az alsónál alig hosszabb. Az arcz alacsony; oldalai domborúak. A fejmell gyéren

szrös. Az alsó szemsor középsi határozottan kisel)l)ek a hátsó sor szemeinél, alig szemátmérnyire a

homlok szelétl; e sor a középsnél valamivel hosszabb. A szemtercse magasságánál szélesebb.

Határozottan a vizekhez ki)té)tt alakok, n melyek a vizsznien rpen ugy, mint a talajon gyorsan

futnak, gyakran a viz ala ])uluiak. .\ nstények petel)urkaikaf a. fonókhoz eris tve magukkal

czipelik.

A Pirata piraticus bordás körmei tövüknél vaskosak, kami)o|uk jo liajlasu, hegyes; bordáik,

meglehets szám mellett, srn sorakozottak, lásd: II. köt. VI. t. l'M'<, h.

SPEC. I. r.w. PlllATA PllíATK'US. (C'i,.). RABL(') KAL(')ZP(')K. kapi-er pn!.vrENspiN.\E.

(liiratiuus — viile mliiaT/^i.)

Si/n. ll'il. Artiticiis iiiniciis Clekck «Ar. Suec.» p. ll>'2.

Viilf : TnoHKi.L «UenKuksn p. 3tl.

V Elteste szennves okíjsiirg.'i. vegtestc olajzöld, vörösl alap|iil rs olajsarga, elcnk lándzsa-

folttal, e foltté)l kétoldalt ket fehér pontsorral; e [ioati_)k derszerüeli, mintegy reii leheltek. Lábai olaj-

HEKJIAN linó; MAUVAl!lHiS/.Á(. PuK-yAl"N.4.I-\. Ul. filU HEKilAS : V .N L. A 1! N .s MU.NM-.N-ÍAt NA. 111, !(>
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sárgák, ritkán uemi ibltozat nyomaival ; rendesen egyszintíek. A fejmell hosszúkás, gyéren szftrös, úgy

hogy középrajzai, a melyek nem szörözetböl valók, áttetszenek ; közepén egy olajsárga hosszcsík, mely

a hátréstöl a szemek felé három sugár ágra oszlik ; a mellrész legszéle hófehér szörözetböl való finom

szegélylyel. A mellvért világos olajsárga. A rágok olajsárgák, az els lábpár másodvégizénél rövidelihek,

eléggé szrösek. Az állkapcsok olajsárgák; az alajk barnás, elöl elmetszett. A lábak gazdagon szrösek.

Az els lál)pár szárán és másodvégizén, alul, három-három pár tüske ; semmi talpkefe. A végtest

hossztojásdad, elöl keskenyed ; hasfele világos olajsárga.

A hátsó és középszemsor patkószer, hátrafelé nyitott barnaságban fekszik. Az alsósor, a közép-

sornál láthatólag hosszabb, középszemei nagyobbak és láthatólag távolabbra állanak egymástól, mint

az oldalszemektl , alig szemátmérnyire a középsortól és a homlok szélétl. A középsor két szeme

nagy, szemátmérnyire egymástól. A hátsó sor két szeme a közepsorénál kisel)l), az alsó sor középsinél

határozottan nagyobb, kétszer oly távolra egymástól mint a középsortól.

A zár, a legzöres közelében és felett álló barnás, apró dudorpárból áll.

Mertekek : ? Törzs 7-:. "'^ ebbl

fejmell ''>'! »

I lábpár S-i 11

IV » 11 »

d" Karcsvibb ; színezete a nstényével azonos. A tapogató szára szélességénél kétszer hosszabb és

hosszabb a térdnél is; czombja felületén, ell, három rövid tüske harántsorban, e mögött két hosszabb tüske

egymásmögött. A pikkely csúcsosan kanálalakú, csúcsa alatt szrös ; nemzszerve eléggé kidagadó, oldalról

tekintve egy harántlemezen egy felálló, igen apró fogacs látható.

Mértékek : d' Törzs C-S "'/„, ebbl

fejmell o*7 d

I lábpár 1< I »

lY » li>-ií I.

Különösen álb) vizek szélein es nevezetesen ott, a hol a növényzet a vízszínén felülkerekedik, nem

ritka tavaszi és nyári alak. A nstény petelnxrka hófehér, finom szövet, úgy, hogy a peték átlátszanak.

A víz színén ügyesen futkároz és igen gyakran az líszó növények alá Imkik s hozzájuk tapad ; ilyenkor vég-

testét légburok köríti.

Ismerem, erdélyi részekbl : Kolozsvárról, Mez-Záhról, Gyekébl ; magyar részekbl : Doroszlóról

Orsováról, a Kárpátokról (Jama tó ii Kriván alatt). Nagyváradról (Muz. gy. Mo.csáry).

SPEC. 2. FAJ. PIRATA LEOPARDUS. (Sund.). PARDUCZ K. pardel p.

(Leopardus =^ )iárcliicz ; a szíuezetröl.)

Síjii. J833. Li/cosa leopardus Sundkvall «Sweusk. Spiud. Bescr.» p. 1S9.

Vide : Thokell «Eemarks» p. 331

? Földszürkés, barnással elegyes ; a végtest elején egy fehéres lándzsafolt, mely a nyelecske felé

kétoldalt kiszélesített (borszeszben igen kirívó). A lábak sárgásbarnák, srn barnán gyürüsfoltosak ; a foltok

különösen a czombokon láthatók. A has barnássárga.

A fejmell vaskos ; oldalról tekintve a nyelecskétl kezdve ívesen és magasan emelked, vörösbarna

alapon, különösen a hátrés táján, barnássárgán szrös. A mellvért barna, bven szrös. A rágok vaskosak, az

els lábpár czombjánál vastagabbak, oly hosszúk, mint e pár másodvégíze, sötét vörösbarnák, fényesek,

gyér szrözettél. Az állkapcsok vörösbarnák, elkerekített végok kissé világosodó, gazdagon szrösek ; az



VI. CITIGríAPAE. 283 VI. FUTÓK.

iilajk sötét, elöl elmetszett, sziirrel lioritott. A t;ipo,iíiitö czomlijii siir<j;;isliiirnii, sötét foltos, u tölilji iz vörö-

sesbe búzó, bven szön'is : a ve^iz rovulelib mint a térd és szár együttvéve.

A lábak elég hosszúk, elállóan es büveii szrösök ; a czombok inkábl) sárgába, a többi íz vöröseslie

búzó; a czombok párduczszerüeu tarkák; az els pár szárán, alul, két pár (vájjon mindég?) tüske, másod-

végízén bárom j)ár tüske.

A végtest ell keskenveJc) ; felületen a négy íngödor j('il l:ltliat('i ;
fiildsziirke-barnással elegyes szorö-

zete barnával felhzött.

Az alsó szemsor szemei egyenl nagyságúak, a középsk valamivel távolabl>ra egymástól mint a

szélsktl, szemátmernyire a homlok szélétl és a középsortól is. A középsor két szeme elég nagy, bíiven

szemátmérnyire egymástól. A hátsó sor ket szeme a középsorenál alig kisebb, az alsó sor közejisinel sok-

kal nagyobb, alig másfélszer oly távolságra egymástól mint a középsortól.

A zár egy magasságánál szélesei))), vörösbarnás terese egy P d szer nyiláspárral.

Mertekek : í Törzs í»
«(' eiHioi

fej mell 'I--S »

I liilipár 11 1)

l\ ,> 14-4 «

ff Kevéssel karcsúlib. A lábak czombjaiu a barna szín az uralkodó, a színezet egyebekben a nsté-

nyével azonos. A taiiogató aránylag vézna : nemzöszerve a tölibi ízhez képest nem vastagodott ; szára

vastagságánál két és felszer bosszal)b, oly hosszú mint a térd
;
pikkelye a szárnál alig szélesebb, csúcsa kes-

keny, bosszú, alul-fell bven szrös; nemzszerve alig kidagadó, vörösbarna, elöl nyitott, semmi tüskevei.

^klertekek :
-" Törzs S '»/„ ebbril

fejmell 4-8 »

I lábpiir 13 »

l\ » l'l- .)

E kevéssé ismert pókot Poroszlón es Orsován (itt különösen kis f) találtam nyirkos helyek friss

földbányásaibau, hol kevéssé meredeken lehaladó, G '% átmérj csövekben tartózkodott. A ncistény pete-

burka fehér, gyér szövet, 7 '"/„, átmérj, gömböly. Szemei, fejmellének alkotása es a csvájás, közel

helyezik a Trochosákhoz.

SPEC. .3. FA.I. PIRATA KNORRII. (Scop.). KNORE K. knours p.

(Knoir, múlt, százíullieli term. barát tiszteletére.)

Si/ii. 17()3. Artiiicit Kiiorrii ScoroLi «Eiit. Caniiol» p. 4(J3.

Vide : Thoiíkll «üemarks» p. 342. (iu ;. T. piruticu.l

? Elteste barnás, viliigosodi) elrefele villás középcsíkkal ; a mellrész világos szegélylyel, mely

legszélén fehér szrökkel borított. A végtest liarna, sárgásbarna szrökkel elegyes, elején egy vörös lándzsa-

folt (borszeszben olajsárga), ettl ket oldalt és az oldalakban is sok fehér szörpout; a has sárgás szrözet.

A lábak vöröses sárgák, barna gyrfoltokkal, a többi íz nralkodó színe a barnás vörös, mely helyenközön

világosabb gyürfoltokat timtet fel.

A fejmell hosszúkás; oldalri'il tekintve a hát vonal vízszintes, a hátrés mögött a nyelecskére merede-

ken lehanyatló, módosan szrös ; közép csíkja enyész, nem szörözetböl való, a hátréstöl a szemek felé

villásan oszlott. A mellvért vörösbarna, kö;t'2)ái egii keskeny, sánta, ckalahk csíkkal. A rágok az els lábpár

másodvégízenel rövidebbek, ugyan e pár czombjánál nem vastagabbak, sötét vörösbarnák, eléggé szrösek.

A tapogató czombja sárgás, kevés barna folttal, a többi íz vörösl; a vegíz kevéssel rövidebb, mint a térd

36«
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és szi'iv esyüttvévp. A lábak oleg hosszuk, karcsuk: az els pár szárán, alul, ket pár, inásodvéiíízeu hrirom

pár liosszíi tüske. A végtest tojásdad, i'l(")l kissé keskenyed.

Az alsó szemsor egyenes; középsi valamivel nagyolihak, s valamivel távolabbra egymástól mint

a szélsktl ; a homlok szélétl és a középsortól is szemátmérnyi távolságra állanak. A középsor két szeme

nagy, nem egészen szemátmérnyire egymástól. A hátsó sor két szeme a középsorénál kisebb, az alsó

sor középsinél nagyobl), bven kétszer oly távolra egymástól mint a kr)zepsortól.

A zár a legz/irés széléia álli'i apr() dud()ri>;irból való: hasonlít a P. piraticuséhoz.

Mértékek : ? Törzs 7 "^/„

fcjnii'll '.>•;) ))

I lábpfir í»-7 »

TY « ]:!:>»

d Elttem ismeretlen.

Csupán csak Doroszlóról és Báziásról ismerem, nyirkos helyek és tavak szélérl. A nstény pete-

burka fehér, lazaszövettí, gömliölyü, 4-S '«^„ átmérj.

GKN. G. NEM. DOLOMEDES. (Laté.).

idoXoiiY nzq = ravasz, orozva támafló ; az állat természetéi öl.)

Síjn. ISOi. Latrkille «Nouv. Dict. íVHist. Nat.» XXIV. p. l:'..'').

Viile : Thorell «Ou eiiiMji. Spiilers» p. 104.

Az alsó sor középsi oly távolságra a homlok szélétl, mely a legnagyobb szem átmérjét kétszer

meghaladja. Az alsó sor négy szeme közel egyenl nagyságú (a középs kett nagyobb). A lábak vaskosak,

a térdek, szárak és másodvégizek valamennyi lábon felül is kurta, vaskos tüskékkel fegyverzettek.

Ers nagy alak, mely gyors futásra es ugrásra alkalmas. Csak az, a vizek szélén található buja növény-

zetet lakja. A nstény közel mogyoró nagyságú, sötétszínü i)eteburkát magával czipeli. A Dolomedes

fimbriatus (Cl.) bordáskörmei hosszuk, ersek, kampósak: az els borda ers és kissé elre irányúi, lásd:

II. köt. YI. tábla l:'.7, h.

sPF.c. 1. FAJ. P(1L0:\IEDES FDIRRIATUS (Cl.) SZEGÉLYES YmRAP(')K. gerandete otterspinne.

(Hiiilirin = szegélyzctt; az elö és véj^test viláfíns szeKélyéröl.)

iS'////. 17.")7. AriiniiiK ßiiiJiriiiliift -\- iiiiilatHs
-f-

plantarius Ci.erck «Araii. Suec.» p. Ulli. |()0, lo..

WAe : Thorell «Pifinarks» p. :ii(i.

? Nagy. Olajbarna vagy dohányszín. A fejmell igen fejlett, szélességénél csak kevéssel hosszabb,

ives oldalakkal, tetemes hátréssel : oldalról tekintve, a hátvonal egyenes, a fejtl a hittrésú) láthaiólag emel-

ked, a hátrésen tul meredeken lecsapott. A mellvert li.-inia, közepén kissé világosodó. A rágok vaskosak, az

els lábpár elsödvégízénél valamivel hosszalibak, oly vastagok, mint e lábpár czombja ; tövük táján duzzad-

tak, külöiaben sötét vörösliarnák, gyér, durva szrözettél. Az állkapcsok szélesek, az alajkkal együtt vörös-

barnák, srn, durván szrösek. A tapogatók vaskosak, elég hosszuk, durva szrözettél és itt-ott vaskos

tüskékkel; a végiz oly hosszú mint a térd és szár együttvéve. A lábak hosszúk és vaskosak, olajbarnák vagy

dobányszínüek, a czonibdk liom;ilyosan csíkosak, b és ers fegyverzettel; a czomb alsó fele és az els végíz

fegyvertelen, a többi íz fegyverzett, a s-ár és jrii'i.ioílvérpz felülisi fegyveres; az els pár szára, alul, négy pár

— oldalt ket és felül egy tüskevei, másodvégíze alúl három pár, oldalt három, felül, a legvégén, egy tüske-
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vel ; ii terd kot oldalt >.'ii\-C'^\ tiiskcvcl, :i czdinl) tVIiilete S— 10 kurta tüskévt-l ; az els ket lálipúr els

végíze talpkefével. A ve.ntest (a letojt i'-nel) ell elmetszett es keskenvelili. li:itnl tojásdadra végzdik: felül

al 1 egyszintí.

Az als('i szemsor latliatc'ilag kiliajlii, a kiizcpsornal liosszal)l> , középsi a szelskud nagyobbak,

szélsi tetemes dudorokoii állanak. A közepsor ket szeme kevéssel nagyobb az alsó sor középsinél, ezektl

másfél (kzejisor szem) atnicrnyire os ugyanennyire egymásti'il. A liátsi'i sor ket szeme, hosszúkás, tetemes

dudorok hátsó végén állva, nem kisebb a kzepsor szeménél s kétszer akkora távolságra eg^'mástól, mint a

közéíjsortól, a melj'lyel egy magasságánál sokkal szélesebb trapézét alkot.

A zár egy emelkedett köldök, szennyes sárga, nyelvalaku betéttel, mely ket oldalt es a légzrés fele

egy vörösbarna, megleheti'isen ripacsos, keskeny keretbe van foglalva iQ).

Mértekek: í Törzs 19 '%, ebbl

fejmell (hosszú) 't-ú »

>> (széles) S-'.! 1)

szemtércse (hátsó sori. . . :Í'S »

1 l;ib[)ai -'.I-.') I)

1-s es :]-dikvegize együtt '•»•:? »

'-' Kisebl). karcsúbb. Elöteste es lábai sárgásbarnák; vegteste olajbarnás, világosabli oldalakkal,

lias;i l)arnássárga. Lábai karesidi, erilsebb — különlien a nistenyével azonos fegyverzetek. Tapogatója

elegge bunkós: czombja felületen, e]("tl. harántsorban álló négy rövidelib, e mögött két e.g;vmásután álló

hosszabb tüske : térde felületen, elcil ('-s hátul, és bels) oldalán egy-egy erc'is tüske ; szára felületén három

hosszú tüske pereszleuszerüen áll: szára a térdnél rövidebi >, eb'ire fele uKulosan vastagodott: küls oldalán,

kissé alá fek\, egy kurta, vaskos, stitet nyiijtvány, melynek vege ket fogacsba hasított, — alul a végén egy

hosszú, vaskos, hegyes, elre irányozott es felfelé hajlott sötét tövis
;
pikkelye csucsosau kanálalakú, bell-

feli'U kissé kivágott; nemzszerve alig kidomborodó, igen szövevényes (egy dió-bélhez hasonló rovátkolásu)

semnn kiiiUó nynjtványnyal ^"agy tövissel.

Mertekek :
'' Ti>rzs 1:1 '",„, ebbl

téjmell (hossza) li"") "

11 (szélessége) •">•:'>
i>

1 laljp;ir i'-'r-") n

ennek vegizei együtt ''•") »

l\ lalipar dl-'i "

ennelc szíira 7 »

A liiits(') szeuisor 1 'S »

A mértekeknél a Thorkll tanár által adottakkal eonformitásra tin-ekedtem azért, mert Thokell az

idézett helyen a mertekek, illetleg arányok ingadozását kimutatva, kétkedik abban, hogy a "P. plantarius»

külön faj lenne, a mint azt van Hasselt (Over hnid-en kleur-verwisseling v. Dolom. fimbriatus etc. Tijd-

schrift von Entom. I, C. p. I4) vitatja. A magyar alak Thop.ell felfogása mellett bizonyít.

Legersebb p(')kjaink köze tartozik, mely kiz:irólagos:iu a, vizmellek l)uja. növényzeten tanyázik s

ott lesi prédáját, melyet hatalnnis ugnisokkal s elláliainak csapásával keríti birtokába. Futása ^-illámsebes

a vizsziuén szejjelterjesztett lábaival ugrálva halad és úszó növények alá le is bukik. A nstény peteburka

barnasárga, mogyorónagyságu. sr szövet s az állat tapogatói és állkapcsai segítségével czipeli, azonfolül

néhány fonallal fon(')ihoz is köti.

•Túninsban ivarerett. Ifjú nemzedéke igen élénk színezet: alapszíne a rikító olajzöldtl a feketéig

változik s fejmellet és vegtestet rikitóan fehér, néha czitromsárga széles esik szegélyezi (innen ümbriatus).

E viiltozatosságra vezethet vissza a sok nev, a mely alatt e faj a tudományos irodalomban külön faj gya-

nánt szerepel.
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Ismerem ivarérett állapotban, erdélyi részekbl : Kolozsvárról (Múzeumkert tava ? ), Kutyfalváról

(Marospart cf); magyar részekbl csupán csak ifjabb nemzedékét ismerem: Doroszlóról (Mosztonga, bar-

nások), Csorba (Liptó, a Kárpát tövén «Pronyiszka» ingoványok), különösen élénk sárga szegélytiek, Ung-

várról (Múz. gy. Vidra Férd.)

GEN. 7. NEM. OCYALE. Sav. et Aud.

[w'/.tja'/.uc, : = teugerayi sebesséfíü, oly értclcmlien mint •ti.'iiHemyi sokasai,'».)

Síjn. 1825—27. Savigny et Auduin «Descr. de FEiiypte» II. Kil. XXII p. 372.

Viíle : ThüRell «On enrop. Spiders» p. 1!Ü.

Az alsó szemsor középsi oly távolságra a homlok szélétl, mely a legnagyobb szem átmérjét

kétszer is meghaladja. Az alsó szemsor oldalszemei a középsknél nagyobbak. A lábak karcsúk, hosszúk,

karcsú tüskékkel fegyverzettek. Leginkább bokros helyeken, magas fben, száraz talajon is tartózkodó,

gyors futású, nyúlánk alak. A nstény tapogatói és állkapcsai segítségével czipeli a hosszabl) szálak iiltal a

fonókhoz ersített peteburkot.

Az Ocyale mirabilis Cl. liordáskörmei hossz-sarlóalakuak, hegyes kampóval s ugyanilyen bordákkal,

a sámjaköröm egy fogaoscsal, liisd II. köt. YI t. 1?)8, /».

SPEC. 1. FAJ. OCYALE MIRABILIS. (Ci..) CSODÁS FURAPÓK. wunderbare schl.auspinne.

(miialiilis = csodás ; az életinódról.)

Síjn. 1757. Ariiiniis miriihilis Clerck «Ar. Snec.» p. 108.

Vide : Thoreli. «Bemarks» p;i<;. 349.

? Bzürkés, a barnásig és l)arnáig változó. A fejmell közepén végig egy fehéres, keskeny esik, mely

a hosszú hátres által hasittatik. A végtest oldalaiban egy, a hát fele hullámosan kivágott, széles szegély,

mely néha igen kirívó, néha enyész, gyakran egészen hiányzik ; a has barnássárga. A fejmell oldalai szür-

kés vagy szennyesfehér szrözettél. A lábak szürkés szrözetüek.

A fejmell fejerésze kicsiny, jól elválasztott, mellrésze szélesedi") ; oldalról tekintve, a hátvonal a fej

és hátrés között kissé behorjjasztott, a hátrés táján kissé dagadó, azután ívesen a uyelecskere hanyatló.

A mellvért barna alajion szürkéssárga szrözet, közepén egy világos hosszvonással, mely azonban

csak a borszeszbeu látható. A rágok ersek, oly hosszuk mint az elsíí lábpár végíze s ugyané lápbár czomb-

jáuál valamivel vastagabbak. Az állkapcsok elég szélesek, különösen végokon szrösek, az alajk ívesen elvá-

gott. A tapogató karcsú; czombja elöl l)arnafoltos, valamennyi ízén karcsú tüskék b szrözet között; végíze

bven oly hosszú, mint a térd és szár együttvéve. A lábak hosszuk, karcsuk ; karcsú, hosszú tüskékkel fegy-

verzettek.

A végtest hosszú, keskeny ; hátúi csúcsba kifutó.

Az alsó szemsor kiinnyeden kihajló, oldalszemei nagyol>bak, a középsoréinál alig kisebbek,

középsi távolabbi-a esnek a homlok szeleti, mint a közepsortól ; e sor a közéjjsornál sokkal hosszabb.

A középsor két szeme az alsó sor szélsinél alig nagyobb s bven szemátmérnyire egymástól, az alsó sor

szélsitl epeu oly távolságra, mint a hátsó sor szemeitl. A hátsó sor ket szeme a középsorénál nem kisebb,

egy hosszúkás dudor hátsó végére helyezett, bven kétszer oly távol egymástól, mint a középsortól. Az arcz

az állka2)csúk felett éles szögletes.

A zár igen szövevényes; a nyelecske fele Y szeren elágazó ketts lemezbl all, melynek felei
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— jolilira-li.'ilrii — horo.oszerüi'n kikanyarodnak s isniet lehajolnak s e.tiy keretbe olvadnak, nielylyel azután

az Y alatt szemüvegszerü ketts tereset alkotnak.

Mertekek: ? Torzs l.'f.O '";„, fMiol

fejnicll (hossza) \''>
•>

» (szélességgel 'l--2 »

T lahpiir iM-;l 1.

1\' II -2?,

d* Kiselili, karcsú. Szme változataihan a níistényt követi, rajzai néha igen elesek ; nevezetesen az

elötest gesztenyebarna szélei és középesikja fnioniak, fehérek: a vegtest szürkés oldalai a hát felé egy hul-

lámzatos, finom, felier vonal filtal határoltak, ezek között a hátmezö gesztenye-barna s a barnaságban egy

világosodó, hosszú láudzsafolt. Az arez vörösesbarna, meztelen, oldalai tömött, sárgásfehér szrözettél.

A tapogató nyele karcsú, bunkója vaskos ; a czombon, térden és száron néhány hosszú, karcsii tüske ; a

szár a térdnél alig rövidebb, nem vastagodott, kulsi'i oldala vegén egy hosszú, karcsú, majdnem derékszög-

ben elálló, kissé horgosvegú nyujtváuy áll ; a pilikely csucsosan kanálalakú, kiszélesedett részében félgömb-

szeren domború, csúcsa alatt serteszerü sz/irökkel : nemzöszerve kidagadó : oldalról tekintve, a kidagadás

elején egy nyelvszerü, lefele hajló nyujtvány látható.

Mertekek :
-^ Törzs '.):, >";„, ebbl

fejmeli ovS ,.

I la.bp;ir IS »

IV .1 r.i

Az aljakban közönséges, messze elterjedett nyfiri alak. mdy a liuja növényzetet kedveli, a nélkül,

hogy a vízhez kiitne tartózkodását. Roppant sebessegtt futásával a, fiiben nehezen követhet. A növényzet

szirmain, fszálak csúcsán lesekedve, majd ugrással, majd elölábai csapásával ejti hatalmába prédáját.

A peteburok 7—S •"'/,„ átmérj, sziirke : czipeléséröl a. nem jellemzésében emlékeztem meg.

Ismerem erdélyi részekbl : Kolozsvárnil, Szász-Yesszösröl, Mez-Záhr(')l, a Krös-völgybl, Gör-

geny-Szt-Imreröl, Parajdról, a Mezí'ihavasaljáról. Nagy-Szebenbl (Hill es Bergleiter gyjtemények)

;

magyar részekbl : Doroszlóról, Aputinbol. PalánkiinJl. Pancsováról, Orsováról, Tokajból, az Alsó-Hámor-

ból, Yeszprémlil, Budapestrl (Muz. gy. P;ivel), Nagy- Váradról (Muz. gy. Mocsáry), Pécs vidéke (Múz. gy.

Friwaldszky es Pavel), Orsováról (Muz. gy. Friwaldszky) «ilagyarország» jelzvel (Muz. gv". Petényi S. J.)

Ocyale murina C. Kocii («Die Araclmiden» XIV. p. 111, tab. CCCLXXXII. fig. 1348), melyet

KocH Görögországból mint fajt irt le, nem egyéb, mint sötét változata az 0. mirabihsnek s nálunk nem ritka.

FAM. II. CSAL. OXYOrOIDAE. HIÚZPÓKOK.

^oi'jcozf.i'. élebszemü, éleslátású: o-'Ji = éles, ty^'' = szem ; inkább a szem csüiiortositás sajátságaiul mondva.)

GEN. 1. NEM. OXYOPES. LatR.

(viile : Oxyopoitlae.)

Síjn. 180t. Latreille «Nuuv. Dict. d'Hist. Natur.» XXIV. ji. 135.

Vkle : Thorell «Ou etirop. Spiil.» p. Iíi7.

A szemek négy sorba elhelyezettek; az alsó szemsor két apró, közelitett szembl áll; a máso-

dik es negyedik sor szemei körülbell dereknégyszöget alkotnak, a harmadik soréi e négyszögein kivl esnek

(a második, harmadik es negyedik sor tehát hosszhatszöget alkot). A test simaszél, majd elkerekitett, majd

kissé kivágott vég pikkelyekkel liontott ; a rajzok e pikkelyektl erednek. Zömök, csúcsos vegtest, kis
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alakok, láthatólag oldalt elterül(i karcsú lábakkal. Az aljakhau a füves helyeket s a hokros helyek tisztásait

lakják ; a nstények az apró peteburkot magukkal czipelik.

Az Oxyopes transalpinns Walck bordáskörmei közepök táján szélesedök, éhez képest a ktizépsö

bordák is lefelé nyúlnak úgy, hogy a bordák csúcsai együttvéve ívben állanak ; asámjaköröm több fogacscsal,

lásd II. kot. \L tábla, 139. b.

SPEC. I. FA.j. OXYOPES EAMüSUS (Panz) TÍ'SKKS HlfZl'(')K. stachlige luchssp.

(rnmosus = ágas, teli águkkal ; a lábak tüskés vultáiól.)

Si/ii. ISOl-. Araiii-ii raiiiDsa Tanzku «Syst. Xomenol.» p. l'i.j.

Vide : Thorell «Reiiiii-ks» juij;. o.50.

? Hófehéren, vörösesen és barnásán elegyítve tarka. Az arczon barom fehér hosszvonal, melyek

közül a középs a szemtércsét metszi, a homlokon kiszélesedik; a fejrészt a mellrésztöl S'-' szer barna rajz

választja el. A végtest elején, a nyelecske felett, egy felülrl behasított fehér folt; az oldalakból a hát közepe

felé, résüntösen állított, ékalaku, fehér píkkelyfoltok állanak, közeik vöröses és barnás pikkelyekkel kitöltvék.

A hason, kétoldalt, egy-egy fehér szegélycsík. A laliak hosszú, vékony tüskékkel fegyverzettek, vörösbarnák,

ritkán álló fehéres pikkelyekkel, elmosódó gyürüzettel. (A 2iikkelyraizok ritkrm epek, mert igen könnyen

leválnak s il3'enkor az állat vönisliarna.)

A fejmell, felülrl tekintve, majdnem szabályos kupidomn, hatra fele szélesed; oldalr()l tekintve, a

hátvonal vízszintesen egyenes, a hátrésen túl hirtelenül lecsapott ; az arcz magas, kupidomn. A mellvért

barnásvörös, fehéres pikkelyekkel és szrökkel borított. A rágok vörösbarnák, kissé laposak, az els lábpai-

czoml)jánál sokkal vastagabbak s oly hosszuk, mint elábi)ár els vegíze; oldalról tekintve, a homlokkal együtt

kissé hátranyomottak, úgy, hogy a fej csúcsa kissé kiálló. Az állka2)csok keskenyek, egyenesek, vörösbarnák ;

az alajk valamivel sötétebb, elöl elvágott, az állkapcsok felehosszát meghaladja. A tapogató karcsú, barna-

foltos ; czombja, térde és szára felületen karcsú, hosszú tüskék állanak; vegize oly hosszú, mint a czombja,

ellenben rövidebb, mint szára és térde együttvéve. A lábak karcsúk, igen sok karcsú, hosszú, pereszlen for-

mára, az ízek köre elrendezett tüskékkel fegyverzettek ; a térdek, szárak es másodvégizek alul. felül és oldalt

is tüskések. A végtest csúcsosan végzdik, majdnem ekalaku.

Az alsó szemsor ket igen apró, közelített szembl áll, melyek oly tfivolságra állanak a homlok szé-

létl, a mily távolságra áll a második szemsor a negyediktl — egymástól pedig oly távolságra esnek mint

a második sortól. A második sor ket szeme az alsóknál bven kétszer nagyobi), bven szemátmérnyire

egymástól. A harmadik sor két szeme, oldalt irányuló dudor tetején állva, háromszor akkora távolságra esik

egymástól, mint a, második sor két szeme szintén egymástól s olyan távolságra e sorhoz, mint a negyedik-

hez. A negyedik sor két szeme alig kisebb a második sorénál s evvel oly derekué.gyszöget alkot, mely széles-

ségénél magasabb. A második, harmadik és negyedik sor tehát egy meglehetsen szabályos hosszhatszöget

alkotnak, melynek leghosszabli tengelye végpontját a harmadik sor szemei képezik.

A zár egy sötét vörösbarna, fényes, harántfekv, emelkedett dudor, két szabályos, kerek nyílással ; a

nyílások között egy, a legzres felöl a nyelecske felé görbíilíi fényes lemez latliatií.

Mertekek : ? Törzs 7-.J—8 "'/„, elil«!]

ívjmeii :; '",;„

I lábpar 1(1 11

II 11 '.l-l .1

III 1) l''.\ 11

IV 11 '.)

^ Kisebb, karcsú, vegteste ekszerüen csúcsos, lábai igen karcsuk, aránylag rendkívül hosszú tus-

kékkel. A tapogató igen vékony nyelén roppant bunkós; szára a térdnél rövidebb, alul; egy elre irányozott.
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Viiski>s, toii]}i;L uyujt\anvnv;il ; [likkelw ii tovriiel szeleselili mint a, tcnl rs szar hossza együttvéve, csiu-susau

es meggörbítve kanalalaku ; luiuzöszerve szövevényes, ])ehö oltlalarol rs kissc frliilriil ti-kintve egy kus-

szarvszerüen csavarodd, hegyes nyujtvány látható.

Mertekek : < Törzs fi '"/„, ehliöl

fejinell d-'.) »

I hil)i)ar II

IV ,) S-7 "

E messze elterjedett (Svécziában is elfordul) csinos pókfaj, az aljak l'uves helyeit kedveli, hol a

magas fben igen gyorsan mozog. A nstény peteburka kicsiny, leucsealaku.

Ismerem erdélyi részekbl : Kolozsvárról (Szénafuvek), ^lez-Záliról (Bottavolgyj : magyar részek-

bl : Paláukáról (Truováczi tisztások, májusban ivarerett), Pancsováról; Nagy-Váradról (Múz. gy. Mocsáry).

srhc. i'. FA.i. (_)XY()rKS LIXEATUS. Lati;. CSIKÓS 11. cestuliftf, i..

(Iiiiratu.s Yualziitt; a/, cltestfU Icvó két Ml:it,Ms ^•^ikll')l.|

Si/ii. |M"i <i.ii/,iji,:s liiiniliis Latkkillk. «Gell. Cnist. et lusect» I. [>. 117.

\\\v : Thiirell «Remarks» pag. i-ád.

IiU-iii iliiileiu p. :i.ii Xota I, -H" = 0. entatus TiuiKELL.

? .\ fejmellen a nyelecsketl induló, elrefele elágazó V szertt világos villa rajz. Az arcz sárgás,

barom barna hosszcsikkal, melyek közül a ket széls a sárgás állkaiicsokon is végig fut. A lábak karcsúk,

ágasan-tüskesek, világos liarnássárgák sok barna gyürüfolttal. A tapogatók sárgák, barnás gyrüzettel.

A fejmell rajzai a pikkelyek elvesztése után is megmaradnak. Egyebekben a megelz fajhoz hasonló; de

szemeinek viszonylagos nagysága más.

A második szemsor két szeme valamennyi közt a legnagyobb. Az els es negyedik sor ket-ket

szeme majdnem egyenl nagyságú.

A zár egy világos-szennyessarga, kissé a nyelecskefele dui harautiludor.

.Mertekek : \ Törzs u-7 '";„, ebbr.l

fejmell •! «

I lábpar 11 n

IV " .

'••••">
»

^ Kevéssel karcsulib, hosszabb labu ; a fejmellen a V alakú jegy hiányzik : arcza tiszta sárga.

Ivének riigi'ii es lábai is. A tapogatii igen sajátságos berendezést mutat : szára hosszaVib a. térdnél, oldalról

tekintve, csúcsa kivágott s igy alul cs feluI nyujtványt képez ; a szár tövének küls oldalán, egy oldalt és

elre irányuló, lapiczkás lemez áll, mely magánál a szárnál csak kevéssel rövidebb, állásában sarkantyu-

szerü, aránylag igen tetemes: pikkelye terjedelmes, szennyessárga; nemzöszerve egy csigaszerü, kiálló

gyjtbl áll ; a pikkely csúcsa alul sugáregyeues, hosszú szrök meredeznek ki és elre.

.Mertekek: -" Törzs (i-S '";,„ ebbril

fejniell •'> «

1 labi y.\Y
)

IV ( Hl

HEEMAK crto: SlAt.5 AH' 'KiZA., IlKKAI SA.IA. 111. OTTO HKKMA.S : I.M.AliNS SlISSK.N-tAl NA. MI.
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Mint ttivaszi alakot, fiives lu-lyekröl isiuci-ein : Kolozsvárról (Szcnal'ü, ifjiik), Doroszlóról (Pusuta-

Szentegyház) es Orsovár('il (Csernaiiifllok). — Thokei.l tr. kozlcsc szuriut az általa leirt 0. deutatus ''_^0x.

lineatus Latr. (Thorkll in litt.).

SPEC. ;!. KA.i. OXYOPES TRANSALPINUS. (Waixk.) OLASZ H. italiekischk t..

(trausitlpmus ^ havasuutúli ulasz.)

Sijii. ISUG— ()8. SjiJiiisiis Iraiisalpiniis. Walckenaek, «Histr. Nat. iVAraneides» l'abc. 4. t. fS.

Viile : r.WEsi. »Cat. sist. dei Ragui dcl Caut. Tic-inu» p. 182.

? Elöteste es lábai zöldessárgák ; minden szem egy fekete folt szelén áll ; a fejmell közepén egy

X szer fekete jegy; a ket alsó szemtl egy-egy barnás, finom, néha enyész vonás indul, mely a rago-

kon folytatódik. A vegtest felülete Ijarnás, elején egy ilyen szín lándzsafolt szélesen zöldessárgán

szegélyezve ; a szegély, a folt csúcsán túl egyesülve, a fonókig ér. A lias közepe ókalakra fekete, oldalain

zöldessái-ga. A lábak sötetszinü tüskékkel gazdagon fegyvérzettek. A mellvert zöldes, elején sötéted folttal.

Külahikja és arányai szerint a megelz ket fajhoz tabil, de kisebb.^

A negyedik sor ket szi'me az eist") sorénál valamivel nagyolib. A harmadik sor szemei távolabbra

állauali a negyedik mint a második söreitl.

A zár egy sárgás, fényes, apró emelkedés, mely egy emberi nrrlioz hasonlít.

Mertekek: ? Torzs ('> '"/,„ ebbiil

fejmell ÍÜ'-J «

1 liUip;ir (S I)

IV " r,-'.) 1)

'-f Kisebb ; igen kicsiny vegtesttel, színezete a nstényével azonos, rajzai mindenlien elesebl>ek ; a

mellvért feketés foltja terjedehucsebli, hátrafele kissé ágas. Lábai igen vékonyak. Tapogatója nem szerfelett,

de elég bunkós, zöldessárga; szara a térdnél alig rövidebb, vastagodott, alul a végen, kétszer kivágott s a

hol a kivágások találkoznak, kis tompa, nyujtváuyok keiizdiiek ; jjikkelye csucsosan kanálalaku, módosan

görbült, felületen szrös, a. szoii'ök között a. liels oldat fele :;!

—
'.! sertetüskével ; nemzöszerve alig kidagadó,

a bels oldalról tekintve egy elre irányzott, megiékv, jelentéktelen uyujtviinvt visel.

Mertekek, -f : Törzs l--',) '";„, ebbl

fejmell ^-.j «

I lábpár !J-S «

IV » 7-!» ..

E faj, mely eddig leginkáljb Europa deli részeibl (Olaszország, (iorogország, Morea felsziget) volt

ismeretes, hazánk némely helyein gyakori lakója a reteknek, hol a fben barangol s gyakran a fszálak

csúcsán is lesekedik; nyár elején ivarérett.

Ismerem, magvar részekbl : Doroszlóról. Paliinkárol. Orsováról és Báziásról.

Pikkelyei. I. kot. 11. t. :il— 83.
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sriiOUDO VII. ALÜEXI).

S A L 1^ I (; I{ A 1) A E.
(s:üt:in' = \ij;raiii, Sjiriiijit'U ; OTailus —- lépés, Si'liritt.)

V(\\\()\\.

F('ijt'!iyei az U.iiiN'ik ah-ciuljcncli : a, iiiai^as. felül lapos, fii ^-^'ö lettes olilalii. niajiliicin koezkás alakú

fejmoll. inelyhez en'is, rnviilkcs. n^rrisra, alkututt kiliak jVinilnak : cz iit('>l)iiiakliiil folvi'i ugrúképesst'ghez

ifloiuul a vegtest aniiiva : a. széniek liiii-cuii sm-lian allaiia-k. az aJsii szciusdi- iienv szeiubi'il. a tölibi négy

szem még ket sort ailkot.

*

Az alrenil legívpii-iisalili alal^jai, a. Szukük (Attoidae), szervezet és életmód szerint egységes sort

alkotnak, melynek szervezeti jellemzése az, hogy a sz(Jvöszerv ketts karomrendszer s ehhez egy szi'írtalp

csatlakozik, mely utólilii a szökéshez okvetetlenül szükséges hiztosságot megadja; hogy tovii.libá az alsó szem-

sor négy szemliöl áll. melyek közül a ket közepst'i valamennyi szem között a legnagyolih, a tohlii négy

szem. két sorban állva, egy négyszög sarkait képezi.

A látóképesség tehát fleg ih'írc x-n/i/íí/, s a mozgás sajátlagosságával, az ugrással egyesülve, meg-

alkotja azon sajátlagos módot, a melylyel ez alrend a pókmüködés rendszerebe beilleszkedik, a mely

szerint hat. E sajátlagos iiKulhoz meg más tulajdonság is javul : az lillando lakhely, minélfogva e pókok

mükéiilesükkel bizonyos korlmz vannak líntve, a iiiiikodesi térre nézve távolról sem oly szabadok, mint a

Futi'ik rendjenek legtypieusabb alakjai.

Az alrend köreben lUtalános tulajdonság az. hogy az alakok, védett helyen, néha epén telepszeren,

teliiít társaságban epitik, voltakepen szövik finom, tömött széivetü lakásaikat, a melyekben nyugalomra

temek, vedleseiken átesnek es petéiket /irzik. E lakiisok verifenyes kornyéke adja müködesök terét.

Az elterjedésre nézve a fsuly az aljakra esik s csak egyes alakok hatolnak a fatenyésztö

öv határáig. A nemzedékek sonit ugy latszik meleg burkokban iltteleiri alakok tartjiik fenn, a mennyiben

kétségtelennek látszik, hogy az anyiik mindenkor bevárják a fiak kikelését.

FAM. I. CSALÁD. ERESOIDAE. GYILKOSPOKOK. .u..i:i.ei!si"ixxkn.

{iosc'oíO =r ersf'ii t.ámailó ; a ziimiik testalUatii')!.)

SUBF. T. ALCSALÁD.' EllESINAE. FE.TESl'ÚKdK.

GKN. I. NEM EKESUS. WaIA'K.

(nt siipra.)

Sifii. \S0:,. Walkdnakr, «Talil. iVAnni.» p. 22.

Vidc : Tn(ii!ELL «Ou furop. Spiders» p. 200.

A hátsó szemsor messzire hiltratolt; az alsó sor oldalszemei ugyan e sor középsitl messzire

elállók. A lábvégek két bordás es egy sámja körömmel (a nstény tapogatója kéirmös). A fonók rövidek.

Vaskos, zömök, ers lábú alakok, melyek kizárólagosan a fé)ldön es leginkább silányabb növényzet, ver-

1 E csaláiluak másoilik alcsaládját íi rulpiiiKinniae képezik, melyeknél a foualsziiríJ és a nviist liiányzik, a három hátsó láli

párciii a sámja kilröm uiucseu met;, a liátsó szemsdr a másinlilikal voltaképpeu efli/ kihajh'i snrt alk.it. Hazánkból eililiíí ismeretlen.
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l'éuves helyeken liavaiiLíolna.k. A Ixinliis körtaök ;iz E. eiiinaluirinusniil iiyiijtDttak. sokfngna.k. kampójuk az

els bordáiKil nem feltnen hossziibb; a sámjaköröm két fogacscsal ; lásd: IT. köt. VI. t. I'K), //.

si'EC. 1. FAJ. EEESUS CINABAEINUS. (Oliv.) SKAELAT BIKAPÓK. Scharlach stiekspinne.

(cinabarinus skarlát, eziuóbervörös ; a végtest szíue a rf-uél.)

Síjii. I7N0. Ai-iiiiiii ciiiahiiriiiii OiaviER «Encyelop. Metlmd.» IV. p. ^21.

Vidp : Tn(iuF,LL " llfiiiaiks» p. 420.

^'ar. a '-<' Elöteste feketés. Végtestének felülete skarlátvörös, négy fekete ponttal (az ingödröknek

megfelel elhelyezéssel): hasa sötét. A két els lálipár fekete, az ízek végei fehér szrkoszorúval: a két hátsó

láljpár skarlátvörös, vagy téglavörös.

^'ar. ;- :f Elöteste sok n'itbarna szrrel. Végtestének felülete szürkés, négy r(">tl)arna ponttal.

A ket els láhpár rutbarna fehér, ízvégekkel; a két hátsó lábpár világosabb.

A fejniell igen vaskos ; fejerésze párnaszerüen nég3'Szögletes, emelkedett, ell elvágott, tömötten

szrös, a szrök megfekvek s a közepszemcsoporton ecsetszerü üstökké tömörülnek ; mellrésze vékonyodó,

oldalról tekintve a fejrésztl féluyeregszeren lehorpasztott : a mellvért keskeny, ell-lüitul csucsosau

kifutó, szrös.

A rágok lapulók, tövüknél szélesedök, oly hosszuk mint az els lábpár másodvégnze, bozontosán

szrösek. Az állkapcsok összehajtok ; az alajk keskeny, csúcsos.

A lábak vaskosak, igen tömötten szrösek, fegyvertelenek.

A végtest körded, néha ell keskenyebb ; felülete lapos, tömött borítéka hosszúkás, hegyes, élesen

fürészes szél pikkelyekbl áll.

Az alsó szemsor közép-, és a második sor két szeme egy elre szkül kis trapézét alkotnak, mely

alsó oldalát érinti annak a nagy négyszögnek, a melynek sarkait az alsó sor két oldalszerae és a hátsó sor

két szeme kéj)ezi.

A tapogató vaskos ; száríze alig egy harmada a térdíznek s a csúcsos pikkely tövével látszólag

egybeforradt; nemzszerve egy tojásdad, vöröses, fényes és harántgyürüs gyjtbl áll, melynek csúcsáliól

egy kurta, vaskos, résüntösen elvágott csövecske elre irányúi.

iMertekek :
_-:' Torzs 7 —9 "%, ebbl

fejmell o"ö—4-1! d

I lábpár (legnagyobb) S!-.") n

11 » 7

III „ t\-S ,)

IV ,. !!•:! ,,

í Elttena ismeretlen.

A ;• változat itt tárgyaltatik elször, a mennyiben t. i. az u változat (Thouell szerint) azonos a

Kocii-fele cinaliarinus és illustris nev alatt tárgyalt alakokkal, tehát a mi a változatunkkal is; a ;í változat

azonos a HAHN-féle «annulatus» alakkal, mely jelesen az által tnik ki, hogy a vegtest fekete pontjai fehér

gyrbe foglaltak, a vegtest kúldubcn skarlátvórös, de melyet eddig nem találtain : a ;• változat a fent tár-

gyalt magyar alak.

Leginkábl) mint szi ;ilakot ismerem oly helyiségekn'il, a minkre a nem jellemzésében utaltam.

Ismerem, erdélyi részekbl : Kolozsvárról (nmzeumkert), Mez-Záhról (Bottavolgy) var. «: magyar

részekbl: Selmeczbányáról var. « es ürsova tájáról (Muz.gy.FßiWAi.DszKV) var. í, ugyan e válfaj «Magyar-

ország» jelz(")vel Kovács GYULÁ-tó] szintén a Muz. gyjteményében.
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SPEC. :>. KA.i. ERESUS llUFICAPILEES. (.'. K. Y<)RÖSFE.lf V,. KOTHKüpnoE st.

(infus =z vijrcis. caput = fej, vat;y i'aiiillus : a fej liajzata; a fejrész szürzetérül.)

.S'///(. iNlI). /-.'/v.síí.s- riiJiriipiUiix V Kocn «Die Avaclaiiilen» XIII, p. i

cf Koroinliurnu. A fejrész eleje miíjclnem liáromszögleteseu (a esúesesal hátrafelé irányozva),

továbbá a rágó íelsö fele vörösessárga szíirözettel lioritott. Nagy, igen zömök alak, kurta, vaskos

láliakkal.

A fejniell fejerésze koczkásau magasra felemelt ; oldalról tekintve, a liátvoual a hátsó szemsortól

a nyelecskére majdnem egyeialetesen, lejtsen leereszkedik, a fejrész lapja elre lejts. A mellvért az alajk

felé elvágott, hátul elkerekitett, küliinben keskeny, finoman pontozott, elég szrös : barna szinü. A rágok

fels fele vörösessárga, alsó fele fekete, oly hosszuk, mint az els lábpár szára s tövüknél — együttvéve —
hosszaságuknál sokkal szélesebbek. Az állkapcsok sötét vörösbarnák, szélesek és összehajlók ; az alajk

hasonló szin, keskeny ; e részek szörözete tömött. Az egész elötest szrözete nemezszerüen tömött. A tapo-

gató vaskos, arányla.n rövid, szára nem hosszabb a térdnél s mind a ketti együttvéve nem hosszabb a vég-

iznel. A lábak czombjai, alul ebilb'i. hosszú szrözettél borítottak, a többi szrözet megfekv és igen tömött:

a fegyverzet egészen hi;íny/.ik. A vertest egyszín, kororabarna, tömötten borított, szélességénél alig hosz-

szabb s kissé lelapitott.

Az alsó szemsor ket középs szeme a nagy szenniégyszög alsó oldalába esik, s a második sor két sze-

mével oly trapézét alakot, mely elrefele szkülve, magasságánál szélesebb.

A zár eg3' harántfekv, igen szabályosan vesealakú, kivájt keret, mely a nyeleeske l'elili részen emel-

kedett : lielsejében egy széles, lapos osztólemez látható.

Mertékek: ? Torzs i:'.'
iiii

eiiiioi

fejniell ''>'
11

1 l,-ibp;ir II «

W „ I I -S ,1

•-f Ismeretlen.

Kit [lelibiny a nemzeti Múzeum gyjteményében, Buda és Baziás ktirnyekén gyjtötte P.ávei. .Tános.

FAM. II. CSALÁD. ATTOTDAE. S Z K Ö P ó K O K.

{azzio V, ocfTOíü = gyorsan mozogni; az ugró ruozgásvól.j

GEN. l.NEM. SALTICUS. (Latr.).

(salticus ^ ugró ; a mozgás módjáról,)

Si/ii. ISUÍ-. Latreili.e «Nouv. Dict. d'Hist. Nat.» XXIV, [i. i:?5 (ait parteuil.

Viile : TniiEELi. «(>n Europ, Spid,» p, 208.

A fejmell fejerésze a mellrész felibe hirtelenül kimagasló. A szemnégyszög (a harmadik sor két- és

az alsó sor ket oldalszeme által képezve) szélességénél nem vagy alig magasabb. A test keskeny, nyúlánk

(hangyaszerü). A lábak karcsúk.

Kövek között, repedésekben, kereszthónaljak sarkaiban tartózkod('i alakok, melyek zacskószer, egy

kijáratu burkokat sznek s rendesen telepeket alkotnak; a veröfényt kedvelve, a legsimább tárgyakon is

ügyesen mozognak, ugrásaikat fonallal biztosítják. A ket bordásköröm a Saltieus formicariusnál nyúlánk,

alig észreveheti, reszelöszerií fogacsolással — le ^alább ilyen a vizsgált els lábpáron, — ecsetszrei szépen

lapiczkások, lásd : II. köt. VI. tábla, 141. d.
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SPEC. 1. F.W. SALTK'US F()líMlC.\KIUS. (De Grer.) H.\N(IY.\ SZ( X'SKFJ'nK. ameisen schrickspinne.

(fovmioa =: linnKva, nz alalíriikoiisáí-'rnl.)

.S'_//)/. 177.S. Arilin (i fiifmicariii Y>v. Grer «ilc'nuiiros» VII. p. 29:'.

Viele: Thorell «Tiemarks» paf;. 'Xu.

? A fejrész fcls(> lapja fekete vagy liarnásfekete. a mellrész élénken sárííásvörös, ni'lia liarnulé)

szélekkel.

A végtest eleje sárgásvöröse.s, oldalfeli'il liarnásau mefrszakítva, \\s,y. hogy néha egy, nelia két -»>-

világos ágrajz képzdik, liátulja Laruás-fekete, a csúesfelé néha elmosódottan világosodó. A láliak sárgák ; az

els láhpár másodvégize feketés, a két hátsó láhpár hosszában harnacsikos. Alias szennyesfeher, legte")) iliszór

egy sötét közepcsikkal, mely a fonóktól a légzörés felé tart, gyakran enyeszé), néha hiányzik.

A fejrész lapja kissé elre lekonyuló, finoman szemcsés, felülr/il tekintve négyszögletes, sarkain az alsó

szemsor oldal- es a hátsó sor ket szemével; a niellresz törpébb és keskenyelib a fejrésznél s azonkivid a

nyelecske felé is vékonyodó ; a szrözet gyér. A mellvert igen keskeny, hosszú s nem külön lemez jelleg.

A rágok majdnem függt'ilegesek, az els lábpár másodvégízénél rövidebbek, vörösesbarnák, szélessegöknél

kevéssel hosszabbak : az állkapcsok vörösbarnák, lapiczkások, elrenyújtottak ; az alajk hosszú, keskeny,

ell elkerekitve elvágott. A tapogató rövid, szára és végize laposra-szélesre nyomott, fekete ; térde és

czombja füstösen vörosliarna. Az els lábpár szárán alnl > pár hosszú, megfekv tüske; másodvégízén alul,

szintén néhány hosszú tüske ; a második blbpár szára és másodvégíze, alul szintén tüskés, a többi pár fegy-

vertelen. Az els és második lábpár, inkább bellrül, barnás hosszcsíkkal. A végtest hengerded, fényl;

szrözete igen gyér.

Az alsó sor két középs szeme nagy, majdnem érintkez s igen közel a homlok széléhez : gyanta-

szer, néha zöldes fény : a sor két oldalszeme alig félig oly nagy, mint a két elbbi, s éhez egy oldalszem

fél átmérjének megfelel távolságra áll. A második sor két szeme igen kicsiny (pontszer), a fe'négyszi'tg

küls oldalán állva, valamivel közelebbre áll az alsó sor oldalszemeihez, mint a harmadik sorhoz. A harma-

dik sor ket szeme nem kisebb az alsó sor oldalszemeinel, valamivel távolahbra esik egymástól, mint a máso-

dik sor két szeme szintén egymástól.

A zár egy orsóalakú, alig feltn, keskeny hosszlemez, mely a légzörés közelében kissé tágult.

Mertekek: í Törzs (VC '",;„ ebbl

fejmell i-'-) »

I. lábpár 4-!l »

lY „ :.•'). «

-^ Állkapcsai rendkiviil hosszuk, majdnem vizírányosan elre nyújtottak, tövük ktizel oly hosszú,

mint a fejniell. hqxis. harilutrémczolt, élénken kék-ibolya-zöld zománczczal, als('i élen számos fogacscsal,

melyek elrefele nagyobbodnak ; csip-körme igen hosszú, vékony, tövén és végén hajlott, a,lsó felén egy

befelé irányozott ágszerüen elálló tíirrcl. Világos színei a nstényeinél élénkebbek ; a végtest elejének sárgás-

vörös színe néha harántul fehéresen szegélyezett. Az els lábpáreni a czomb is egés7en feketés. A tapogató

karcsú ; szára nem liosszahb, nnnt térde es alig vastagodott; pikkelye kanálalakú, nyújtott; nemzszerve

egy egszer, barnás, kissé fényl), alig kidagadc'i gyjt).

;\Ierteke]í :
•' Torzs (állkapocs nelknl) . . .

ö-ö "';„, ebbiil

iillkapocs töve - »

fejniell -•! i>

l labpiir i »

IV II
") i>
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Az ejjtu oly szcp, iiiiiit crdcl'ics faj iiikalili a dclilili nszeklifii tahilliatu, lialiar általános rltcrjtMk'se

8v(-'(l- L'S Augolor«zá,L;ig is tcrjrd : nálunk w^y, latszik, olyan cltiTJedcst nnitat, mint [''rani-ziaurszaLílian, hol

Simon szerint az ejszakibli részekben ritka, a deliekben közönséges. Náluuk tavaszkor es szkor is eli'ifordul.

Többes számiban tavaszkor találtam Zomborban a temetk márvány sirkövein, hol a kereszthónaljakba

szövé kis burkait s igen jó egyetértésben látszott lenni a kis Paederus longipenuissel, melylyel a színezet

hasonlatossága alapján niimieri viszonyban all. Vadász;itát a, sírkövek veri'ifenyes oldalán, a nap hevében

zte s a függleges, tiikörsima lapokon gyorsan es biztosan futkározott ; a veszedilcm eliil egy szökéssel

leejti magát a fülje, hogy rövid idn ismét visszatérjen. Balaton-Fiireden egy elhasitott mezsgekö repedé-

sében találtam. Budapesten gyjtötte Pávkl.

sPEe. e. KAJ. SALTICUS SIMONIS, n. sp. SDION SZ. simüns scn.

(Simun .Ji'DÖ liiix's fraucziii Araiicdlogiis tisztt'li'téri.'.)

(VIII. tábla, IS.j, ,( szmuállás, h a '^ zárja, i- a .-f taiioyatója, il méi'ték, ISO, o nagyítva, ISV, tcnii. uaiívs., Iss íVj crüseii ua^yitva.)

¥ Elteste liariia, különösen a szemterese sotet. A vegtest vege liarna, elején ket világos, kissé

idlolyo >v szer ágas rajz; hasa szennyes l)arnás, világosodi'), a foiKJktól kezdve egy liarna hosszcsik indul,

mely jóval a légzörés eltt eleiiyt'szik ; lábai barn;issárgák, kissé elmosódó barnás hosszcsikokkal : az els

par másodvegize tisztaljarua.

A fejmell fejeresze hirtelenül es koczkaszereu a keskenyed mellresz felibe emelkedik ; az egész

felület véghetetlen finoman szemeses-ránezos. A mellvert igen keskeny, nem képez külön lemezét, barna.

A rágok sötétbarnák, vaskosak, oly hosszuk, mint az els lábpár másodvegize ; oldalról tekintve tövükkel

terdszereu kiállva, végok kissé elre irányozott. Az állkapcsok keskenyek, barnák, kissé egymásra hajlók

;

az alajk szennyes barna., elöl elkerekitett, széles. A tapogató barna, végize hosszú, lapított, felülrl tekintve

keskenyen kauálalaku. A lábak karcsuk : az els pár szárán, alul, négy pár hosszú, megfekvö tüske, niásod-

vegizen ket pár tüske. A vegtest hosszúkás, hengerded.

Az als('i sor két kcizeps szeme nagy, nem érintkezik egymással es zöld tzben ragyog, a két oldal-

szem sokkal kisebb s a középsi'lktöl felátmerc'inyi távolságra áll; a második sor ket szeme igen apró s köze-

lebbre esik az alsó, mint a h;itsi') sorhoz : a harmadik sor ket szeme nem kiselib az alsó sor oldalszemeinel.

egészen oldalra uez, távolablira esik egymristi')l, mint a második sor szeme szinten egymástól s egyszersmind

valamivel távolabbra egymástól, mint a homlok szeletiil.

A zár egy szivalaku terese, melyet egy keskeny osztólemez ket felre elválaszt ; a felek alig vala-

micskét bemelyedk.

Mertekek: +' Torzs C.-.") ";„, eblail

fejmell r! »

1 labpar l'íl »

11 »
'!•

III .. l-l»

1\ II (ÍM II

f Igen sötétbarna ; vegteste elején egy /-^ szer rajznak alig nyoma lathatí) ; a, ket hátsó lábpár

tiszta barna, a második pár sárgás, az els/inek czombjaes másoilvegize barna., szára, térde es elsvegize sárga.

A rágok vízszintesen fekvíik, vizirányosan elrenyújtottak, barnák, lU'mi gyenge bronz zománczczal, felül

laposak, bels-alsó elükön 9 nagyobb es nehany kisebb foggal fegyvérzettek ; csip-korniuk liarna, hosszú,

karcsú, töven es hegyen kissé hajlott, töveti sziimitva hosszának els harmadán egy befele-oldalt elágazó,

kissé elíire irányzott, gyilokszertí, karcsú fog all, mely egy zagancs ágára emlékeztet. A tapogató karcsú,

vékony, barna ; szára kissé vastagod(i, küls oldahmak vegén egy ers körömmel fegyverzett ; a pikkely

kanálalaku, szrös; nemzszerve egy kissé kidagadó, hosszúkás, barna gyjtbl ,ill.
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Mértekek :
--^ Torzs 5-8 »;;„ MnA

fejiuoll d'') II

állkapocs töve . . . . "d, »

I lábpár 4 »

E szép és érdekes faj, melynek újságát dr. Thorell es Simon urak is elismertek, csak egyetlfii

párban került birtokomba. Találtam Erdélyben Feketetó mellett, a Körös melletti réten egy nagy kö alatt,

mely igen mélyen believeredett a gyepesbe.

GKN. 2. NEM. LEPTORCHESTES. T h o r f. l l.

(ksTZToa = karcsú, o/>'/Yi(7Ti(T = táuczos ; az alakról és mozgásról.)

Síjii. 1870. Lcptorclicstcs Thorell «Oh europ. Spiil.» p. lii'.K

A fejrész a mellrésznél nem magasabb. A szemnégyszög szélességénél liosszabli ; a harmadik

szemsor körübelöl a fejmell hosszának közepere (felére) esik. A test keskeny, karcsú. A lábak vékonyak.

Leginkább elálló kérgek alatt, száraz fák, karók stb. repedéseiben él alakok, a melyek telepszámra

egy kijárásu, fmom Inu'kokbau tanyáznak s a verofenyeu vadásznak. A fákat látogató hangyákkal mimieri

viszonyban állanak. Az els lábpar bordáskörme — a Leptorch. formicaeforuiisnel — vaskos, kinyúlt')

hosszú kampóval es kevés, ers bordával, lásd II. köt. VI. tábla, 1 i!2. c.

SPEC. 1. FAJ. LEPTORCHESTES FUlíMlCAEFORMIS. (Luc). HANGYAALAKC T.VNGZüSP. ameisenart. tanzsp.

(furuiica ^= forma ^= hangya, alak ; az alakrokouságról.)

Síjn. 185U. Atliis funnicíufoniiits Lucas «Kevue ile Zodl.» (Gueriu).

Vide : Simon «Mouogr. des Attides» p. 7(IS (2i2l.

? Fekete; a vegtest közepén nyergesen benyomott, eleje szépen gesztenyebarna s e szm a feketétl

egy fehér, keskeny haráutöv által elválasztva. Az els lábpár czombja, töven, barnás ; mind a ket els pár

térdén és szárán végig egy sötét esik; az els lál:)pár végíze legnagyobl) részlieu barna. A ket hátsó lábpár

térde es szára kivülröl és végig egy barna csíkkal. A harmadik lábpár csiitje barna, a töljlú páré sárga.

Var. a : egészen fekete; a végtest eleje nem barna, a fehér haráutöv megvan ; az els es a harma-

dik lábpár csípje barna, a többi páré sárga, az els pár czombja liarnafekete s csak csúcsán sárga ; egye-

bekben a megelz színezettivei azonos.

A fejmell nyújtott, elég magas ; függleges oldalakkal, ell elvágott, hátúi elkerekitett ; a hátsó

szemek mögött harántul behorpasztott ; felülete igen fmoman és stirttn szemcsezett. A mellvért keskeny,

hátul hegyesed, szélein szrös, különben sötét gesztenyebarna. A rágok függlegesek, durván-szemcsések,

jól összeillk, oly hosszúk, mint az els lábpár mindkét végíze együttvéve. Az állkapcsok nyújtottak, elöl

elkerekítve lapiczkások, az alajk elegge széles, elöl elkeri'kitett, az állkapcsok felehoszszát tulcri. A tapogató

czombja fekete csíkkal, térde es szára fekete; végíze — csúcsán — sárga s eléggé szrös. Az els lábpár

szára, alul, többnyire csak egy — másodvégíze két vagy három tövissel. A vógtest nyújtott; oldalról

tekintve, közejje eltt nyergesen benyomott ; egeszén fekete vagy elöfelen barna, közepe táján egy, felu'r

pikkelyekbl való, keskeny harántövvel, mely a hátfélen összeér, a hasfelen megszakított.

Az els szemsor ket középs szeme majdnem összeér, nagy, világos es fényes ; ugyané sor ket

oldalszeme az elbbinél bven ket harmadreszszel kisebb, a középskhöz igen közel áll s ezekkel együtt

kihajtó sort képez ; a második sor ket szeme igen apró es igen sokkal távolabbra áll a harmadik mint
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az elsrt (alsi'il Sdvtol : a liariiiailik sdi- két szt^iiic az alsn sm- (iMaUzcnifHel nein kisrhli s valaiuivfl tavo-

labra áll e,>;yin:istiil. mint az alsó sor kct nldalsZfUif szinten i-[j;yiii;istiil.

A zár egy, a legzi'ires tVle szépen elkerekitett. lelkiii-ii. ti'nyes es terjedelmes liarna terese.

Mertekek: i' Turz- T'i' '"/„, elilxil

fejniell '.I II

I lalijKír 'l'V u

IV .1 (}:.' ..

d" Kisebb, karcsúbb : színezetbeu és a színezet változásában a uöstéuj't mindenben követi ; végteste

igen karcsú es igen tetemesen uyeregszerüen behorpasztott. Tapogatója egészen baruafekete. czombja elég

ers, térde a szárnál sokkal tetemesebb; pikkelye nagy. kan.-ilalaku, csúcsa fele kefeszerü. tömött, kurta

szrözettél; nemzöszerve, oldalri'il tekintve, kiUoniisen liatnl. ersen kidagadn. sima, a jiikkely esucsa alatt

kissé nyerges, egészben egyszer, s minden comjilicútiíit nelkub'K'i'i.

Mertekek: r" Tcirzs :)-S— t\ '«,„ ebbl

í'ejmell -2-7 »

I labpar 'l- d

l\ .. .Vs

E liangyaalaku kis es igen csinos p<'ik, leginkább tavaszi alak s deli jelleg. Tajiasztahisom

szerint kizárólagosan ven gyiuuolcsfák es régi karéik ekílli'i kirge aki szi'ivi fimnii burkait es fajtársaivá

telepeket alkot. Vadászatát a verifenyeu iizve, iiilia a tart('izkodasi behebe/, kozid esi bokrok leveleire

is elteved. Kövek alatt csak egyszer tahiltam.

Typiíais színezet példányait csak az Ilink v;ir alatti gyümölcsösbíil, //. változatát ellenl)eu tölib

lielyrc'il ismerem, u. ni. : ,\patinb('>l, Pancsováról. ()rsov,-irol. Párádról (koNck alatt) es Budáról («Csillag-

völtrv« Muz. "v. : I',\via, ).

(;kn. :\ NKM. EPIBLEIMUM. (Hentz).

[a7:;J).r^aa = S~!et Já}.).(U = átvi-t, f.'lvrtftt, Iciu.vujtiitt ; a iiiii/^MMnl, il.' (j^yszi'iMniiiil :i t,\]iiin- faj liíni(''iul; kiálló ráaóiról is,)

S1//1. \s:'r>. Epihlciiiinii HiíNTZ 'idn Nmtli. Auíciie, Sjiid.» p. ill,S lail iiarteiu).

Viile : TiloiiF.i.i. "Oii pnr.i|i. Spiib'ivi. pa'^. 'ilo.

A szenniegvszög — legakibb liaful - - magassfigániil szelesebb. .\ lábak szárai es niásodvégizei

legtöbbször fegyvertelenek. .V fejmell korulbelil kétszer oly bosszú a milyen szeles; alacsony; közel egyenes

hátvonalu. .\z alsó szemsor szemei érintkeznek s a Imnilok szelet majdnem elérik.

Eléggé karcsú, de nem liangyaalaku fajok, melyek a veWifenyt igen kedvelik s a falakat kiUcnnisen

keresik ; de fatörzsökön is elfordulnak. Kéreg alatt, résekben, kövek között telepszámra és módra szövik

finom burkaikat, a melyekben áttelelnek.

Az elsc'i hibpiir bordás kcirme — az Epiblemum scenieunin;il — karcsú, kampója görVie, az egyik

körömfel srítbben a másik ritkábban bordTizott, a bnrdaziis t'gyeiietlen. lasd : 11. ktit. VI. tábla 14:!, c.

SPEC. 1. FA.i. EPIBLEMUM S('ENI('r:\r. (Cr,.). SZÍNKSZ VET(")l'('>K. mimk.n wiüfspixni:.

(scenieuiii =r: JHli-iirti, sziní'szi, - l'áiitó i'i tiliiiilicii «cniilissa lies»; itt az (.'•li^tmúilnil. a siir^;t'sf(n>;á<i-nll,

Síjii. 17,"il, Aiiinciis m-iiiinis Ci.KiicK «Alan. Síicc.» pair. 117.

Viilc : Thühkli, «líciiiarks» ji. ;'(iO.

í Elöteste fekete, egeszén ép állapotban sok fehér es kevés barmis pikkelyekkel borított, ntelyek

könny leválásuk folytán, külöubözi') m(')don lekopnak. ti)bbnyire ugy, lio,i,'.\ egy felier oldalszegelyt s azon-

kívül egy feber pontot a fejrész eleje közepén es ket fehér pontot a hiitsó sor ket szeme mögött képeznek.

HthMAN írlTÚ : M.l,;V.\KOUSZ.Ui jM'iK-l-.irNÁ,IA. ill, UTJU HKlCM-iN : INliAKNS Sl'l.NN KN FAlN A. 111- -lÖ
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A végtest Imnias foldini rinl rdirn'ii szofjclyezett. e szi-^dy iiioj^dtt inci^ ket ^ v.szerü, szeles, hófehér áffrajz-

zíil, raelj'ueli csúcsai iieha összeérnek; a fonók felett neliii egy terjeilelmesehh folt, néha egy apróbh foltpár.

Lábai liaruássárgák, néha barnák, fehér i^ikkelyekkel elegyesen szrösek, az ízek végein néha elmo-

sódó foltokkal.

A fejmell nyújtott, nnHlosan magas, elöl elmetszett, lnitul elkerekitett, a hátsó szemek mögött

módos haránt-horiiasztással ; oldalról tekintve a liátv(uial közel egyenes, hátul a nyelecskére leereszked;

feliilröl tekintve a mellrész igen módosan tágult. A mellvert hosszúkás, kicsiny és keskeny; hosszú,

fehéres szrökkel elég bven fedett. A rágok oly hosszuk, mint a tapogató szára és végíze együttvéve,

barnák, ripacsosak, kevés fehéres szrözettél. Az állkapcsok barnák, elég szélesek, elrenyújtottak és

elkerekítettek; az alajk hasonló sziuü, keskeny, a rágok felehoszszát eléri. A tapogató világossárgás, sok

felieres, hosszacska szrökkel : fegyvertelen végíze valamivel rövideld) mint térde és szára együttvéve.

,\ lál)ak fegyvertelenek, a harmadik és negyedik lábjiár másodvégíze csúcsán néha pereszlensze-

lííi-n elrendezett, ersebb serték észlelhetk.

A vegtest nyújtott, kissé hengeres, elöl elkerekitett, hátíil csúcsos ; hátfele a fennemlített rajz-

zal ; basa barnás vagy fehér pikkelyekkel ritkásan biu'itott: a, pikkelyek a ha.s kiizepén rendesen liossz-

csikszerüen kikopottak.

Az alsó (els) sor szemei világos pikkelykciröklie foglalva s majdnem érintkeznek, a középsk

az oldaliaknál bven kétszer nagyobl)ak, ezekkel kihajló sort alkotnak, mely a kivágott liomlokszélt

majdnem eléri. A szemnégyszög magasságánál szélesebb, a. harmadik sor ket szeme az alsó sor oldal-

szemeinél nem kisebb; a második sor két szeme igen kicsiny s körüUiell ugyanakkora távolságra esik

az alsó mint a hátsó sortól.

A zár egy haránt elterüli, terjedelmes, hosszúságánál szeleselib, ajkszerü karaj, mely barna

szín rs riiiacsos.
^

Mértékek : V Törzs C-S '"/„,

fejmell :2-<í «

I lábpár '.l-s »

I^ I) .") »

d" Alakr;i (nagys;ígra. ) ni'zve változ(') (törzs ".'.••'J '";„,

—

<i-S "'/„,), egészben söitetebb alapszinezettel

és lábakkal. A fejuiidl fs a szájszervek igen fejlettek. .\ barna, karcsú állkapcsok elre irányozottak, szét-

ágazók, csipö kormuk hosszú, kaszaalakú, nyúlánk. A színezet a nstényével azonos, de a rajzok rendesen

élesebbek. A tapogató hosszú, karcsú, igen módosan bunkós ; barna, sok fehéres szrrel borított; térde

sokkal hosszablj a szárnál, a szár vastagodott s küls oldala csúcsán egy ers, a pikkely tiive fele görbült

körmöt visel. A pikkely keskeny, tompa csúcsú; uemzszerve liarna, egyszer, nu'idosan kidagadi) gyjtt

mutat, mely a pikkely csúcsa felé kissé letörpííl.

Mertekek. ""
: Torzs r.-S '"j„ ebb/il

fejmeli (állkapocs nelkul) lí'S «

Állkapocs (töve) Í'S n

T labpav 'i---2 »

1\ « ."i"7 «

E leírást íigy kezeltem, hogy a fajnak sok változata is felreismerhet legyen.

Igen messze elterjedt, mindenütt közönséges tavaszi és nyári faj, mely lakott helyeken (házakon,

alilakokon, jialánkokon, stl).), de ezektl távol is (liokrokon, kövek között, fák törzsén, stb.) elfordul s leg-

inkább a, ver("ifenven sürög-forog, gyakran meg-megáll, eltestét felemeli és széjel néz. Látóképessége

kitn s a feléje iriinyozott újnak minden mozdulatát követi. Sik falakon, az ablakok üvegein igen biztosan

mozog; de minden lépését es ugrását fonallal biztosítja. Üesekben, kövek között es kérgek alatt rende.sen

igen számos tagliól álló telepek zacskói találhatók, nu'lyek tömötten együtt állanak s a inelyi'klie iv/. Tdlatok

rossz idben, telelésre és petéik lerakására ugy mint vedlésre is visszavonulnak.
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Is'iit^i'fin, i-nk'lyi reszt'klM'il : Kiili)/,s\;ui-ol, Szäsii-Ve.sszösröl, ^Iczii-Zalirol, H(i.ss;jUtL'lkt'röl, Pariijil-

ról, Szebeiiliiil (Sill es Bt-TfileitiT j^yüjtiMiiciiy) ; ma|;var iX'sZfklicil : 1 )iir()szli>n)l, Apatinl)i')l, Paláukáról, Pan-

(.üováról, Tokajból, az Alwo-Hiimorlml : a m. uemz. uiuzeuiulutn Jjiulapeströl (Priviiklszky) , Uugvárról

(Vidra Ferdiuántl).

SPEC. -J. FA.i. Erir.LEMl'M flNGULATUM. (P.vnz.). OVES V. gi h t k l w.

(i-iutiulum = ilv ; ii véytfSt liaráutnh lajzuin'il.)

Si/ii. 17!-t7. Armiiii i-iiuinlnta Panzer «Fuuu. Ins. Genn.» ÍÜ. -J-'.

Viele : TlluRELL «Ixeuuiiks» pai;. olJt, :j(J7.

? Az elolilii l'ajnal sokkal kisrlili. A tVjiiU'll iVlulete, jeleisen a iiR'Ilri'sz [likkcly/fte, szivai'ványosan.

de nein tTiisen fcnylö : a liátsi) szemek niii!j;i)tti lielini-pasztfis ~^ alakban l'elirr pikkelyekkel lioritott.

A vegtest felületének alapsznie feluT, benne nelia egy, nelia ket, igen fsiiiDsau összel'utó, J\ szer,

szépen l)arua jegy. Láliai sárgák : a negyedik pár szára és másodvegize töven jól kivehet sötétes gyrvel,

A szemuégyszög eliil-liátul magasságánál szélesebb.

A zár köldökszeruen kiemelked es egy egyszer, kerekded kiv:ijást mutat.

Mertekek : + Turzs '",;„ ebbl

i'ejmell ií"o d

I lábiiár :!"8 u

IV » 'í-i »

^f Elííttem ismeretlen.

Tart('izkodása es eletuKalja — iigy látszik — a megelz fajéval azonos.

]\[int kora tavaszi alakot, ke\es példány iitáu, csupiin csak lioroszloml ismerem.

SPEC. 3.1 A.j. EPIBLEMUM TENEIÍUM. (C. K.i. TOPPE V. zweko w.

(tciH'ium = zsc'Uge ; az alak jikziseiieiül.)

Si/ii. IslU. CuUitthri-d tiiui-n C. KoLH «1>ÍL' Ai-ac-huideii'i XUI. p. l:i.

Viile ; Thurell «lleniaiks» p. '.'Mb. olJ7.

^ Kicsiny. Az el- es vegtest kissé szennyesfeber, pikkelyzete szmes zomanczu. Lábai barnák,

a hátsc) ket iiár térde legnagyobb részijén vikigos.

A vegtest rajzok uelkül való.

A rágok karcsnk, szejelágazók, lefele irányozottak s a fejmell feleboszszanak megfelelk. A tapo-

gató lieren<lezese legjobb megkulonl)óztetöje a fajnak. Terdize vastagságánál egy felszer hosszabb es

hosszabb a szárnál is; a szár küls) oMala csúcsán egy göcsszer, tompa iludorodas latható: alulról

tekintve a szar vege melyen kivágott; pikkelye keskeny, kissé legorbiil : nemzr)szerve egyszer, elegge

kidagadó, elöl kissé lenyomott.

Mertekek: -f Törzs '-l "%i ebbil

fejmell M »

? Elttem ismeretlen.

E fajnak csak egyetlen példányát ismerem Doroszlorol. ()uallosa-a nem kétséges, legalább Thoiíkli.

az idézett helyeken fajnak veszi, bár beismeri, hogy a nstény ivarszerv sziiánt is alig különbözik az

E. cingulíitum nsténytl.
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<ii-,N. 4. NIM. IIELIOPIIANIS. ('.. K.

(/jXtOii = ^\;\\<, (f(l.lvo) = iV'ii.vlnii ; ;i friiyli'i tcstl'eliili'trril,
|

.Sí///. [S'S-'i. C. Kdcii in Henic-'li ScliiüTers « Deutsolil. Ins. p. 119, 1, ä.

Viile : Thorull «Ou Europ. Spid.» [) L'll.

Az elsii li'ihpárok niásodvégizei tüskékkel fegyverzettek. A haniiadik szemsor ket szeme nem

áll távolai ibra a fejrész széleti'il, mint egj'mástól ; a szemnégyszög bátúl kevéssel szélesebb; az els (alsó)

sor szemei majdnem érintkezk, s a mélyen kivágott homlok szélét majdnem elérik. A fejmell szélessé-

génél kétszer hosszabb, kissé magasló; oldalról tekintve hátvonala hatiirozottan ívesen emelkedik.

Apró, sötétszinü, de élénken fényl alakok, a, melyek a veríifényt kedvelik, köveken, fatörzsökön

tart(')zkodnak, folytonosan szökdécselnek s telepszámra szövik zacsk('iikat, úgy kövek alá mint repedésekbe is.

A bordás körmök -— a Heliophauns ciipreus I-s lábpárján — karcsuk. kamp(ijuk horgos, fogacso-

lásuk kiilonbö/.íi ; az egyik köröintele rövidelil) cs síírülib, bisd : 11. kot. VI. tábla I 'l 'l-, //.

SPEC. 1. i'A.i. HKLlOl'llANnS CUPKEUS. (W.m.ck.I. hK/KS CSlLLAiil'uK. kcm-iíkku.; fi.immekspinnk

((Minciis r= rezes ; itt a féiiNlés iiiiiiséííérl.)

Síjii. ly.lii. ,l/-((//íi( riipivii Walciíenakr «Fiiuii. ruris» II, p. Üi-.j (s;ilt. ud part.).

^'ide : Thükell «líeujarks» p. o!l!).

? Elteste fekete alapon zöldes-rezes zománczn pikkelyekkel bontva (rendesen lekopt)tt) ; it lnitsó

szemek mögött egy haránt ^ vonal fehér pikkelyekbl, a nyelecske felett szintén ily szinü, páros vonalka.

Vógtestének fehilete zöldt^s-rezes zománczu középtcrrel, niolylicn iv/, ingödrök állásának megfelel négy fehér

foltocska, néha ^^ szer voiialkit bitható, a vegtest olda.lailian egy íVher szakig, niely köröskörül fut.

A vegtest fehér rajzai kiilönbeu igen változók ; néha a fehér foltok enyeszk, st hi;inyza,na,k is. A lál)ak s

tapogatók kénsárgák, néha liarnássárgák ; néha a negyedik kibpár szára., belül, barna hosszcsikkal.

A fejmell, felülril tekintve, majdnem párluiza.mos oldtibikkal, mellreszében alig tágult, ell elvá-

gott, hiitul elkerekitett ; oldalról tekintve, a nyelecsketöl ívesen emelkedik. A mellvért szélességénél kevéssel

hossza)))), kissé domljoru, l)arna-, sima. A rágok, oldalról tekintve, kissé hátnitoltak, ügy hogy a homlok

kiáll, majdnem hengeresek, ))!irnák, ti ttipogató végízénel valiinüvel hosszabbak. Az állkapcsok barnák, az

alajk elég széles, az állkapcsok felehosszát kissé felülmúlja. A tapogató sárga; szára és végíze mintegy össze-

forrotta.k s az érintkezés helye a legvastagal)!) ; a végiz tilig rovidebli mint ti térd és szár együttvéve. A lábak

elég vaskosak ; az els és második pár uiásodvégíze, alul, ket pár tüskevei, ugyané ptirok szártii, alul-kivül,

egy vagy két sertetüskével. A végtest hossztojásdad, módosan lapuló.

Az els (alsó ) szemsor két középs szeme nagy, majdnem érintkezik ; oldalszemei ii közéjisknek

alig egy harmadát érik el s kissé feltoltak, ugy, hogy a sor alsó vonala kihajló ; a második sor két

szeme igen kicsiny s alig eszrevehetleg közelebbre esik az els mint a harniíidik sorhoz : a. harmadik

sor ket szeme az els sor oldíxlszemeinel nem kiseljb s valamivel távolahbra áll egymástól, mint az

els sor oldalszemei szintén egymástól.

A zár egy vörös))arna., majdnem köridomu, kissé dondjonido terese, ii legzörés felöl egy haránt-

fekv, keskeny, élénken bariiiisvörös, gviintásszerü ))etettel.

Mertelvek : V Törzs (i >'% ebbl

fejmell -l-l »

I liil)])ar '.Vl «

W 1) l-ll .)
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(f Kiselili : kuliinoscn a vcgtestc íva elötestliez ke}irst kicsiny. Ijalmi liani;iss;iriiak. a czomliok

lef!;nagyol)li reszbeu barnák; a, tublii \7„ helül, hosszcsikos. A tapogató sajátHágos l)erenclezésti : czombja

vastagodott, oldalt összenyomott, e szélesedés lefelé terjed s egy egyszer, vaskos, bátrafelé és

kevéssé kihajló körmbe kifut; átérd lioszszánál szélesebb ; a .szár vastagságánál es a térdnél hosszabb,

alulr(>l tekintve egy kigyózé> hajlású, finom tiisket s egy ers, inajdnem sa.rl('>alaku kíirmöt visel ; a pikkely

a térdnél és szárnál hosszabb, keskeny ; a nemzörész egy majdnem háromszögletes, páruaszerüen daga-

dozó gyjtt mutat, mely felett a pikkely csúcsa messze kiáll, a gyjt küls oldalán egy rúgószer,

vékony nyújtvány látható.

Mertekek, cf : Törzs 4-:5 '"/„, ebbl

fejmell "i-d »

I lál>]iár '.>-í
II

IV II l-l' ii

Messze elterjedi'tt faj, iiirly az elhegysegbe is felnyoiiiiil s tiiben, bdkrokon, görgetegeken,

fatörzsökön gyakori, a. midlett tavaszti'il íiszig mindig kapbatc) ; igeu iigyes ugr('i es gyorsan mozogva

halad. A verfenyt kiilonosen kedveli, de azrrt a, bokrok töven hever sziiraz lomb között sem ritka.

Finom szövet apró zacskóit kis telepekbe rakja, iieha résekbe, néha kövek vagy tönkök alá.

Ismerem, erdélyi részekbl; Kolozsvárr(')l, Mez-Zálinil. ()Iab-l''enesn")l, (ivekeböl, Parajdrdl.

Nagy-Szel.)enbl (Sill es Bergleiter gyjtemény); magyar reszekbil ; 1 )oroszlc)ri'il, Apatiiib('il, Pancsova-

ról, Orsováról, Báziásról, Tokajb(il, líakamazról, S.-A.-l'jhelybl, Alsii-lhimorbdl. Budapestrl (Muz. gy.

Pável és Frivaldszkv János).

SPEC. 2. FA,T. HELIOPHANUS YAEIANS. Hui. YALTOZP-KONY CS. vekändekliche f.

(vai'iiuis = valtdzij ; a sziurül.)

íSi/n. l.sG!). Hilioji/iaiiiis rariaiis tíi.iioN «Mono},'r. des Attidus» p. (J!S^ (Ül(j|.

^<" A megelz faj alak-rokona, Simon szerint a, H. tlavipes Hahn szomszédja, azonban más beren-

dezés tapogatóval. A tapogató czombja vastagodott s lefele irányozott nyujtványa nem egyszer körmiit,

hanem iv7/íí7 képez, melynek hátsó ága a rövidebbik ; e nyújtvány egészben láthati')lag hátrafele irányul;

szára alig egy harmadrész olyan hosszú a milyen vastag s alulról egy hosszú, nyúlánk, a vegén hirtelenül

es befelé horgos nyujtványt liocs,-it, mely eliire irauyozott ; a nemz/iszerv eg>' szeles afapbol indulu, kupsze-

reii csúcsos gyjtt mutat.

A térdiz tojásdadra ersödött. Mas hímeknél a szar nyujtványa, hiányzik s a gyujt(í kevesbbe kúpos.

? Elttem ismeretlen.

E fajt csak Eucíéne Simon auctontasára vettem be a. Faunába, mint a, ki (ily szives volt a Helio-

phanus fajokat szemle alá venni, s e ket, szerintem elegge lényegesen eltéri alakot, a «variáns» névvel

jelöle. E faj leírása (lásd az idézett helyen) nem volt elegend kétségem elos/,latására. Saját leírásomat

példányaimhoz szaljtam.

Példányaim Doroszli.u'ól es Orsováról származnak.

SPEC. ;j. r.u. HELIOPHANl'S KtK'IlII. Sím. Koril CS. iv.inis f.

(vilii' : Liiiinaiium Kurhii, Xv^tifiis Kui-Ji.}

Sl/ll. 1MJ!I. Hrlln/'llillllls Knrllii SlMuN « Mnlidl,'!-. d. .\ II illl ., » Ji. U'l'.l {-'XU.

^ Arany zomauczu ; kicsiny. 'ra[iogatojariLik czomiija vastagodntt. e \astiigodas igen közel a czomb

vegéhez ketiigu nyujtványt bocsát, nielyiirk ágad igen tetemesen (de k( vcsbbe mint ;i Simon rajzán) szejjel-

ágazuak, az egész nyujtvaiiy annyira hatra, iraiixi.izott, hogy hátsó :iga horogviszonyba jut a, czomb also
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vonalával. A g.ynjt(") iiiajdiU'in rriiaalakra csuchos t's olilaJt irányult, tdvi'ii kct igen api-('>, ki«sc linv^^ns nvujt-

vany látliat/). (Sinuin iiciii említi.)

Mértekek: / Turzs :i '",;„ ebliöl

fejmell [••") »

H fajt Simon ur am-torit;isára sorolom l'auuauklia. Pehlányoiii Or.sováról való. A ? nem ismerem.

SPEC. i. FAJ. HELIOPHÄNUS AUEATÜS. C. K. AlíANYOS CS. goldige r.

(anriitus =; luauyus ; a fúmlés jfUugérül.)

Si/ii. lSi-8. HcliiijiJiaitiís aiiratus C Koch «Die Arac-hnideu» KIV, p. .54.

» liSG'J. — Brantcul'iji Simon «Munogr. des Att.» p. GSi (tilS).

'? Aránylag s/.eles es magas, fekete elötesttel. Vegteste a.raíiyos i)iklvelyekkel horitott ; a has pik-

kelyei felieresek, selymesen fénylk. A tapogató czombja barnás, a többi va kénsárga. A laliak legnagyobb

részben barnák, végok felé világosodok, alsó félkrl tekintve — különösen az els pár — egy sárgás hossz-

csíkkal, mely a száron élesen határolt, a ozombon és végeken elmosódó.

A második szemsor ket szeme láthatólag közelebb all az aJsi') mint a. hátsó sorhoz.

A zár egy harántfekv, keskenyen vesealaku terese, melynek — a légzres fele irányozott— homo-

ruságában egy gyantaszeríien ilttetsz, kis betet látható, mely a legzrés fell lie van horpasztva.

Mertekek : ? Törzs .j-:i ";;„ ebb(il

fejmell !^-(i »

I lábpár ?y\- «

IV I) .5 »

'/ Elíiteste magasra fölemelt, lábai sötetebliek. Ta|i(iga,tój;inaJ\ czombja módosan vastagodott s a

czomli nyujtványa. tetemesen hatra,, bíiven az iz hátsó felebe elhelyezett, kétágas ; a hátsó ág igen rövid,

mind a ket ág egy felig nyitott rákollóhoz hasonló ; az egész nyiijtv.íny láthatólag hátra irány(5zott ;
' a terdiz

vastagságánál nem hosszaljb ; a szár eltnén rövidke s csak mintegy függelékét képezi a hosszú pikkely-

nek; nemzöszerve módosan kidagadó, töven egy igen picziuy csiícsocska (ripacs) vehet észre.

Mertekek : 'f Törzs 4 %, ebbl

fejmell ::!'3 »

E fajt Panesováról és Szekes-Fchérvarról ismerem, az elbbi helyen tavaszi, az utóbbin szi alak.

Életmódja mint a Heliophauusoke áltabiban.

liKN. ."). NEM. BALLUS. (C. K.)

(ßilJJiO = liajitó, ilubálú; a iiinzfíásiVil.)

>S'_í/íí. IS.jd. C. ivorii «Uibérsioht des Arac-h. Syst.» V, p. (iS.

^'ide : Thokell «Oii euroii. Spid.» p Ül 2.

A fejmell szélességénél alig hosszabb. A fejmell hdapitott, felülete majdnem sik, a fejrész nagy es

széles. A harmadik szemsor ket szeme sokkal távolabl.ira áll egymástól, mint a fej szelétl; a szemnégyszög

hátúi szélesebb mint elöl, a harmadik sor ket szeme a fejmell hoszszáiiak fidehez közel áll; az alsó szemsor

a homlok szelétl meglehettís tiivolsagra esik.

1 Simon az iilézctt lajzuu a c/.iiiub iiMijtváu.vát n.y állitja elii, mintlia az ilülfrll iHes lU'réközogbcu emelkednék, az éu lu'd-

daiivaimon az uincseu mei;.
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E ni'inneli ('.livctlfii tájat mint ^y:lkllli jclciisrLict u,L;y:ni. dr csak liariiniiidiiak isiiifvrin : ITilieii, de

lelmUiitt loiiili alatt is cliil'orilul s u.ht liitszik. l]<i,L;y a/. :irnyfkiit keresi.

A l)(>r(l;isköi<'>iii — a ]!a.llus (lepressns 1 -s(") bilipárjáii — karcsú, módusan kam]H'>s : az e,t;yik fele

bordutlan, a iiiasik e'n eiietleii, aiirct f'ogacsokkal. l;isd : TT. ki'it. YT. tnlila, 14.") c

SPEC. 1. FA.T. r.ALLT'S PEPRESSUS. (Walck.I. LAPOS, DOCZOCW »PóTv'. flache trollspinxe.

((lc|a'i'ssii!; r= Ifiiyomott ; az alakról.)

Si/ii. l.'^^í. Annini ihprr.sHii Wai.ckenaf.r «Faun. Tai-is» IT. p. 2i:2 |

'^ 1.

Vidc : TnoUFi.i, «licinaiks» p. :i7n.

? Elöteste fekete, megfekyö, sárgás szöríízettel, mely az alapszint nem fedi el. Yégteste szürkés

fuldiin vöröses barna rajzok:it mutat, ugy, lioi^y a. világos részek szíinisek. a sötétek kopaszok : a vertest

hossza közepe táján ket nauyolili. sötétes folt, ez alatt -^— szeren kil^anyarsö ;i,tírajz : az oldalakba resiin-

tös csikocskák hatolnak: hasfele liarnásviiros, szerfelett apró, j;yer szrözettél. A tapoi;ati'i czoiiibja es térde

barna, szára es vegize vilá<Tos sárgás. Az elsí'i lábpár szára és czomlija vastagodott, legnagyoVili részben

barna, a végizek világos sárgák : a t<ibbi lábpar sárga, az izek végei barna gyüríifoltokkal.

A fejmell lapos, majdnem ni'gysziigletes, mellreszel)en alig keveset tiigult : oldalri'il tekintve, hát-

vonala igen lapos-ives. A mellvért tojrisikad. barna. A rágok kurtiik. olilalvíM tekintve, a hondok alá tolot-

tak s kisHé az állkapcsokra csapottak, barnák. Az állkapcsok s:irg;ik. elég szélesek; az alajk barna, maj(hiem

háromszögletes. A tapogató szára nem hosszalib a térdnél, vegize es szára kissé vastagodottak : a vegize

bven oly hosszú, mint a térd és szár együttvéve. A lábak nividek es vaskosak, különösen a czombok fej-

lettek ; az els pár különösen kivastagodott. .\z els) lábpár másodvégizéu, alul, két pár — kivastagodott

szárán, alul, szintén két pár tüske, az utóbbi sok szir köze felig rejtve: a második pár sz;irán, alul, a bels)

oldalon, két tüske áll ; a többi lábpár fegyvertelen.

A végtest szélességénél hosszabb, lelapított, ell keskenyebb, mint hosszának második harmadrdian.

Az alsó szemsor ket középsi szeme nagy, nem érintkezi es szi'p ziildes szinben jiltszik ; e sor ket

oldalszeme alig egy harmaila a középsnek s valamivel t;ivolabbra ;ill a kcizépsktil, mint ezek egymástól, a

sor alsó vonala kihajbi : a második sor ket szeme picziny s ketszernél is nagyobb távolságra áll a hátsó

sortól, mint az alsó sor oldaiszemeitil. A harmadik sor ket szeme valamivel nagyobb az alsó sor oldal-

szemeinel.

A z;u' egy lencsealaku, lnniiurfi terese, mely a, b'gzirés feb'll egy b aránt fekvi . jiálczikí'iszerü

lemezbe iltkizik.

Mertekek: í Törzs 4-4 '"/„, ebbl

fejmell 1"!^ »

I lábpár -•"> i>

1\ 1. ?. »

cf Ivurtább; rövidelib végtesttel, egészen sötétszíu. Az els lábpár aránylag roppantul fejlett, vas-

kos, sötétbarna ; végízei sárgák ; a többi lábpár baruássárga, sötét gyürüfolttal. A fejmell felülete durván

szemcsés. Tapogatója végig barna, czombja nem vastagodott : térde vastagságánál nem hosszabb, szára igen

kicsiny, hosszánál kétszer vastagabb ;
pikki'lye hosszú, keskeny, módosan szirös ; nemzszerve egyszer:

oldalról tekintve tciven jobban mint vegén kidagadó.

:\rertekek: '-f Törzs '<'> "% ebbd

fejnu'll 1'7 II

Mint tavaszi és nyári alak nem ritka : ismerem erdélyi részekbl: Kolozsvárról. Tm-dáról iTordai

hasadék): magyar részekbl: i)oroszlór(il, Apatinból, Pakinkáról, l'ancsováról, Tokajb('il, líakamazrol,

Székes-Eehervárról, Budapestrl (Miiz. gy. Erivaldszky), Nagy-^.ira(lrol (Mii/,, gy. Mocsáry).
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<iEN. c. NKM. JMAKPESBA. V. K.

[ )l(iii-Y^nrT//. = siiiOR név.l

Sifn. INl^'i. C. KocH sub Marpissa «Die Araclmiclen» XIII, p. .">(!.

Virle : Thorell «On rnrop. Spiders» p. 213.

A fejmell nincsen kétszer oly hosszú, a milyen széles ; lenyomott, majdnem sík felület. A törzs

elég hosszú, lapos (néha a végtest igen keskeny). A harmadik szemsor két szeme távolabbra áll egymástól,

mint a fej szélétl. A szemuégyszög hátul alig vagy nem szélesehli mint elöl. A harmadik szemsor messzire

az elötest hoszszának fele eltt elhelyezve. Az alsó sor szemei között tetemes közök, e sor közéjjsi a hom-

loknak alig kivágott szélétl oly távolságra esnek, mely átmérjük egy harmadának megfelel.

Ers alkotású, kitnen ugró alakok, a melyek színezet szerint a tartózkodási helyekhez néha

kitnen alkalmazkodnak, szeretik a verfényt, kerítéseken, fatörzsökön, bokrokon és a nádakon nem

ritkák, ers, egy kijáratú burkaikat résekbe vagy a nádak bojtjaiba szövögetik, hol a nstények a peté-

ket is lerakván, azoknak kikelését bevárják. Látóképességök igen éles.

A bordáskörmök a különl)özö lábpárokon, legalább a Marpessa muscosánál, különbözk ; a kivas-

tagodott els lábpáréi kurták, igen vaskosak, kutyakörmökre emlékeztetk, kevés bordáik rövidkék és

tömötten sorakozottak ; a negyedik jábpáréi hosszúk, karr-snk, közepök táján szélesedk, tövüknél is haj-

lottak, uKuldsaii kurtakampiisak ; az egyik körömfél sriilib, ;i másik ritk;ibb fogacsolással, lásd: II. kötet,

VI. tábla, l'Ml r. d.

sHKc. 1. FA.T. :\ÍARPESSA Ml'SCOSA. (Cr,.). MOHOS j\L\RPESSAPÓK. moosige marpessaspinne.

(musccisa ^ raolins : az nliitest szrozetérl — «peetus lílaiiruui ut luust-us srpiuifiitoniin iuveteratiis, t'i.KncK».)

6'//;/. 1 T")?. Ardiiciiít Diiificii.iiin t'i.ERcic «.\rau. Siiep.» paj;. Í16.

Vide : Thorell «líciuai'ks'i p. .'J67.

¥ Elteste barnás, ])arnasárgával és fehéressel elegyes. Végteste barna földön fehérrel, feketével és

vörösesbarmival olyformán elegyített, hogy némi csipkésszélü középsáv (hosszában) észlelhet; hasfele vilá-

gos. Az els lábpár hatalmasan nekier/isödött; barna, sárgással elegyes; a többi lábi)ár barnássárga, a czom-

bokon terjedelmes barna folttal, a töbl>i ízeken barna gyrüzettel. A homloknak szemalatti része hosszú,

testszín szrökkel borítva, az alsó sor két nagy szeme rók.avörös, néha tüzes szrkarikába foglalva.

A fejmell ers, lapos ; majdnem párhuzamos oldalú; szélessége körülbell ket harmadát teszi a

hosszúságnak ; oldalról tekintve , a hátvonal hátul lekerekített , felül majdnem vízszintes , kissé elre

lejt ; barna földön fehéres és vörösesbarnás, elfolyó, megfekv pikkelyekkel borított ; gyér és felálló sz-

rökkel. A mellvért tojásdad, aránylag kicsiny, liarna; hosszú, fehéres szrökkel liorított. A rágok kurták,

vaskosak, har;íntul kissé behdrjiasztottak, vörösbarnák, gyéren álló, hosszú, fehéres szrözettél. Az állkap-

csok vörösbarnák, szélesek, ell elkerekítettek s kissé széjjelállók ; az alajk hasonló szín. A tapogató kurta,

fegyvertelen, igen szrös ; a szrözet szárán és végízén kétsoros (úgy mint a mókus-farka), úgy, hogy az

ízek lapítottaknak látszanak ; a tapogató színe vöröses sárga, barna foltokkal, szrözete fehéres. A lábak

vaskosak, pikkelyekkel, gyéren és elálló szrökkel borítottak. Az els pár czombja es szára igen vastago-

dott: a szárán, alul, három — a másodvégízen, alul, ket pár ers, vaskos, rtivid tüske ; a második pár hasonló

izein ugyanily fegyverrel; a többi lábpár szárain, ;ilul. ntdiány gyenge tüske, másodvégízeiknek csúcsán

pereszlenszeren elrendezett néhány gyenge tüske.

A végtest hosszú, kissé lenyomott, hátúi csúcsl>a kifutó : említett színezete bagolyszerü elegyítésre

emlékeztet.

Az alsó szemsor ket középs szeme igen nagy (szárított példányoknál határozottan kivehet bogár-

ral), egymáshoz közelelib, mint az oldalszemekhez; az oldalszemek alig egy harmadrészét teszik a középsk
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nii.uysiÍLianak s aimyirii reltultak, linK.y ii sor alwo vonala ersen, felsje nKulosau kiliajló ; a második sor ket

szeme ajiri) s annvira :ill a/, als('), minta hátsó sortol: a liarmailik sor ket szeme akkora, mintáz alsó sor

oldalszeme s alip: áll távolalibra egymiistól, mint az alwi) sor oldalszeme szinten egymást('>l ; de sokkal tiívo-

lahlira egj'mástól, mint a homlok (fej) szélétl.

A zár egy köldökszerü emelkedés, mely közepén legsötetelih hania s itt egy, szélességénél hosszahli.

egyenetlen szelü nyílást mutat.

Mértekek: ? Törzs li' "'/„, ehhl

fejmell í''> »

I lálipár 7 i>

IV .) S-8 »

(legnagyobb példány).

d" Kisebb, karesnbb, a nstényhez hasonló színezet; a vegtest rajza azonban élesebb, közepén

yV szer barna ágrajzokkal, a melyek egy közös szárból indulnak. A tapogató kurta; pikkelye, felülrl

tekintve, szélesen szivalaku; szára rövidebb a térdnél s kiUs(i oldabibol egy ercis, maeskakörömalaku, haj-

lású és él, elre is befele irányozott, sötetliarna kormot bocsát, melynek esuesa ket tompa nyujtvány köze

esik, a mely a nemzszerv tövebi indul; a nemzöszerv, oldalról tekintve, kucsma-alaku . jol kiálló

barnássárga. ,.,,,., - , , ,

:\Iertekek : ^ Torzs / '"/„, ebbl

fejmell ''>'''<
II

I labpar -"<"7 «

IV .) 5-9 II

Nyári alak, mely a. regi. beba.niult palánkokat, kari'ikat es ezolo[i(.iket elszeretettel lakja; de régibb

erdövágások tönkéin is eliifovdul, a verfeuyt keresi, iigyesen ugrik, messze lát s iinuiitalt színezetével

ügyesen kerüli ki a gyakorlott szem figyelmet. Mozgása gyors ; de sokszor meg-megáll, elötestevel ágasko-

dik s forogva szertenéz ; üldözés ell gyorsan s ügyesen menekül a deszkák közeibe, résekbe.

Messze elterjedett faj, mely az elöhegységben is elfordul.

Ismerem, erdélyi reszekluil : Sz:isz-Vesszsröl, Kolozsvárról, ^Iezö-Z;iliról, Olálifenesrl, Bzelienbl

(Sill es Bergleiter gyjteménye) : magyar részekbl : Doroszlóról, Apatinból, Pancsovári)l, Ogradena (Mra-

gonya-völgy vágásai), Alsó-Hámorból, Ungvárról (Muz. gy. Vidra Férd.)

SPEC. 2. FA.T. MARPESSA ÜADIATA (Geube) CSÍKOS :\I. gestreifte m.

(railinta =: sugaras, csikus; a lábak injiiáról.l

.S'í/if. 18.Ö!). Alfiif: radiiitiis Gruke «Verz. iler Araclin. Kiir-, Liv- uud KstlihiiiilM' p. 171. (oTl.

1S61. — slriiiijiia Wkstkiní; «."^r. Suecice» p. ,5.51

1865. Eiiniihri>; nulinhi Óhlert «Araclmol. Stud.» p. 10.

1S67. — — Ohi.ert «Arau. der Pimv. Preusseii» p. KiL'.

1871. Marjiissiií radiatiis Simdn «Révis. d'xAttides» p. l'I8. (ii.

Vide : Thorei.l «Hemarks» p. 368, 375, i23, .580.

(X, tábla, 211 a Ij nagyítva, 212 a <:f uagvitva, 213 a J záija, 214 a :/' taiiogatúja oldah.il, 21."i. u. a. uemzöszerve alulról.)

? Alapszíne — els tekintetre — sárgás. Fejmelle fehéres-sárgás és vöröses pikkelyekkel elegye-

sen fedett ; vegteste sárgás, elején néha két enyész, vöröses csíkkal (borszeszben a fejrész barnafekete, a

végtesten ket fekete liosszesik.)

Var. </) A végtesten a két fekete hosszcsík enyészett, vagy egeszén hiányzik.

Var. ,;) A végtest két hosszcsíkja apró, rhombos foltokra szakadozott ( ? junior).

Borszeszben a fekete fej mögött két világosodó folt látható. A lábak síirgák : fegyverzetok es serteik

liarna foltokból indulnak, e foltok néha enyész csíkokká alakulnak. Az els('i lalipar vastagodott.

HF.BMAS r,ir,,: MA.,YAB"KSZA.. n.K-FArNA.TA. 111. HKHMAN riTTO: T.NüAKNS SMNNKS rAlNA. 111. 3!'
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A íejiiiell jol iV'jlctt ; oldalri:)! tekintve, egyenes liátvonulii hatul uieredek ívesen liiíjlik iinyelecskere;

niellrésze alig tágult. A mellvért kicsiny, tojásdad, közepén sárga, szélein finom barna szegélylyel, külön-

ben fehéres szörözetü. A rágok rövidek, vörösessárgák, fehéres szörözetüek. Az állkapcsok és az alajk vörö-

sessárgák. A tapogató sárga, szára és végíze bven, hosszú, fehéres szrökkel fedett. Az els lábpár szára,

ahtl három pár és oldalt még egy tüskével — másodvégíze, alul, két pár ers tüskével ; a második pár

szára, alul, öt tüskével, másodvégíze ket pfirral ; a harmadik és negyedik pár szárán, alul a vegén, egy pár

— másodvégíze vegén pereszlenformára néha 4— 5, néha í2 tüske.

Az alsó szemsor két középs szeme nagy, zöld tzben ragyog s vöröses körrel kerített ; a homlok-

nak szem alatti része tömötten álló, élénken világos sárga szrözettél teljesen borított ; e sor ket oldalszeme

egy harmadát teszi a középsknek s ezektl valamivel távolablira. lill, mint azok egymástól; a második sor

ket kis szeme valami kevéssel távolabbra áll a harmadik, mint az als() sortól.

A végtest hosszú, közepén kissé tágult s alig lenyomott, hátúi csúcsos.

A zár egy vöröses-sárga, kis emelkedés, melynek legzrésfelli oldaJán ket sötétbarna, apró ") C szer

(ludorka látható. , . , , ,„

.

, . , , , .

,

Mertekek : X Torzs K» "% ebbdi

fejmell o'? »

I lábpár 5'8 1)

IV i> (1-5 i>

^ Kisebb, karcsú ; vastagodott és hosszúra fejlett els láljpárral. A lábak sárgák sok liarnával, a

liarna szín elesrajzu, többnyii'e párosan futó hosszcsíkokat képez.

Az ekalakú, keskeny végtest felülete tiszta haragos-sárga, elénk selyemfeuynyel ; közepén es végig

egy élénken vörös csíkkal. A fejmell, mint a nsténynél.

Var. />) A végtest elenk-vörös s egy sárga ágrajz áltuf tdbli rlunnboicus teresekre osztott (rí" junior).

A tapogató sárga ; pikkelye szélesen szívalaku, elegge (^omboru : száríze vastagságánál rövidebb,

küls olilalán egy nyúlánk, toiupavégü oldalt és elre irányozott, vi'kony, barna nyujtványnyal ; a pikkely

tövén, küls oldalán (alulról tekintve) egy rövidke ))arna fogacs, mely a szár nyujtváuyával szemközt áll, a

nemzszerv egy kocsonviis kinézés, süvegszer, tetemes dudorodás, mely tiivebl, ell, egy kifele kanyarí-

tott, vékony, iiarna nyujtványt bocsát.

Mertekek : c? Törzs 7 ";„, ebbl

fejmell o'í »

I lábpár 7*4 «

IV » <r:i »

A Grube-fele leírás felíiletessege s azon körülmény folytán, hogy a typusok elvesztek, e faj sok zavarra

szolgáltatott okot. A magyar ? példányok után sem Thorell sem Koch nem ismerte fel, mert mindeddig

a ? tökéletesen ivarérett állapotban nem volt kellleg ismertetve. Simon azonban határozottan annak állítá.

A faj eldöntése fleg a f példányon fordult meg s megfeszített igyekezetemnek sikerült r? példányokat

Doroszló nádjailfan keríteni. A hím a mellett tanúskodott, hogy teljesen egyezik az «Euophrys radiata

Olilerti) azon példányaival, a melyeket Ohlert Thorell tanárnak ajándékozott. Ez a körülmény eldönte a

fajt. Thorell tanár szavai szerint: «stimmt genau mit Originalexemplaren von M. radiata Ohlert überein;

die Weibehen müssen dann aurli wohl zu dieser Art gehören.»

Mint tavaszi, nyári, szi és teli alakot a nádasokból ismerem, hol a uádbojtokat lakja, melyeknek

szírmait zacskóvá szövi, e zacskót finom, tömött, hófehér szövettel kikárpitozza.

A nádbojtokbaii képezett e ('somók már messzirl feltiinnek. Itt rakja le a nstény petéit is

(38—40) s l)evárja a, liak kikelését. Ivarérett es harmadvedlesü alakuk teleu át is találhatuk, a. teli alom

egy nemébe merülve.

Ismerem, erdélyi részekbl: ^lezíi-Záhról ; magyar részek r( "i 1 : l'droszlóról, mind a ket helyen igen

bven talalhat(i. A hímek igen ritkák.
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SPEC. 3. FAJ. M.Vlíl'ESSA l'OMAl'IA (Walck.) ALMAZOLI) M. apkhi.grl nk m.

(|i(iiiiMtift r= nlm.T/.íilil ; nz alni'ízinezt'tn'il.)

Si/ii. lS'J."i. Alliis jiiiiiuiíiiis Wai.i KKNAEi: «,\i-;iii. ilc Franci'» ]i. 2ii.

1S6!). MiiriiisKiiü — Sniox «]\roii(ii,'i'. des Atticl.» ji. 10. (9|.

ISfiO. — inttiiiirhiia SnioN, ilnilem. p. ^o, (lo).

Viile : Thorei.i, «Ueinarks» p. liUíS, 369. ^iu j Marpessa radiatal.

? A törzs alapszíne (felülrl) fekete ; az eltesten fehéres és tüzes pikkelyek elfolyva elegyednek

egymás közé, igen finomak s mintegy deresen boritják a tért. A végtest közepén végig egy keskeny, alma-

Z()]desbe (borszeszben fehérbe) játszó lándzsiifolttal. inkább hosszcsíkkal ; ettl kétoldalt, az oldalokban is,

fehéres és vöröses pikkelyek váltakoznak, a ni'lkül. hogy az alapszint elfednék : a pikkelyzet fenyhi. de néni

érczes zománczn ; a has fekete ; apró, gyéren a IIii, felieres pikkelyekkel. Az els lábpár ersödött, világos

liaiTiás-sárga, barna foltokkal s vonásokkal, melyek helyenközön hosszesík jelleget öltenek : a többi l;íb])ár

liasonl(') alapszín, helyenközön kissé szakadozott barna hosszosíkkal.

A fejmell szélessége hfirom negyedet teszi a liosszüságnak. A mellvert szelein szélesen barna, köze-

pén világos. Az ;illkapi'Mik fs alajk vegei vila.^nsak. A rágok sárg.is bariuik, rnvidek: fehéres, gyéren álló

szrökkel. A ta.pogat(') s;irga. kevés liarnTis pmittal : bosszii, jiereszUiiszfríieii kön'il- i's elTilló fdirrrs sz-

rözettél.

Az els hlb2>ar sz:ir:in, alul Uegy, mfisodvegizén, alul ket pár ers tilske : a második lubiüír szárán,

alul rendesen csak öt tüske, a h.-itsó p:iratlan : v:ilamcuiiyi czomli fclíilcicn cri'is serteti'iskck állanak: az els

párén, ell a végén, három ilyen együttesen.

A végtest kevéssé lenyomott, hosszú, csúcsos.

Az alsó szemsor két középs szeme pompás zöldes tzben ragyog: alatta a luunlok fehéres, hosszú

szrökkel takart. A második sor ket aprc) szeme valamivel kíizeleblire áll az alsó, mint a li;ítsó sorhoz.

A zár egy barna, kissé harántránezos terese, melynek hátsí'i (légzres felíili) szelén egy kis nyilas

látható, melybl egy fényes dudorka kissé kidomboriidik.

.Mertekek: ? t(')rzs 10-.". "';„, ebbl

fijiiu'll '.1'4
1)

1. l.'ibpiir ti-.") i>

1\' o r,-7 .)

^ Ekalaku kisebb vegtesttel, melyen a liimlzsafolt hiányzik, ellenben a fehéres es vöriises pik-

kelyzet több es elénkel)li, mint a, m'istenvnel. Liil)ai ersek, az els pár a, tobliinel vaskosalib. A tapogató

kurta, vöröses sárga : pikkelye sajátsiigosan szeles levclalaku. lapos es hajlott: szára a terduel rovid-ldi :

küls oldalán egy kifele s kissé eb'ire irányzott, egyenes, tompa es gyenge nyujtvány áll, mely a hosszú

szrözet által némileg boríttatik ; a nemzszerv (belülrl oldalról tekintve), hátsó felében világos, kucsma-

szer, elöl barnult s itt egy felhajló, hosszú, finom tüskét visel.

jMertekek :
' Tiírzs 7-.J '"%, ebl.il

fejuiell :l-4 »

I labpar 7-1 »

\\ n (,!) »

Simon jegyzése szerint, a leirt alak a vnlta'krjipciii «pumatia Walck» fajnak változata: en azt tar-

tom, hogy ugvan az, a melyet Simon az ideZ(tt helyen dmonacha» nev alatt uj faj gyanánt közölt volt.

j\[int tavaszi alakot csuiián csak Pahmkanil, Apatinl)(>l es Paucsovárol ismerem :
mind a, három

helyen eleven l)odzafasövényekrl, melyeknek levelein e pókok a verfeuyeu vadászgattak, gyorsan mozog-

tak s üldözös ellen a levelek alá rejtztek. Friss állapotban a vegtest láudzsafoltja almazoldesbe játszik s

talán erre vonatkozik Walckeiiaer adta fajneve ('?) is.
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SPEC. 4. KAj. MARPESSA ENCARPA'l'A. (Wal.k.). KKZES :\I. hanij m.

(eiieariiatit, tiili'in £v és y.(i.ii7l(lMß-, nii bizonyiis uiiimkus láiiczia vonatkozik .< a iiiozfrásia czélozua.)

Híjn. 1802. Aranea encarpatd Walckknaer «Faun. Par.» II. p. 2il.

Vide : Thurell «Reniarks» p. 'AlO (in 5. M. museo.sa).

'i Keskeny, nyújtott kiselil) alak. Az elsí» lálipár igen csekély mértékben ersödött. A fejmell alap-

színe sötét s a fehéres, kevés liarnással és vörösessel elegyített pikkelyzet dérszerüen lepi el; szelein a felier

pikkelyek szegélylyé srsödnek ; a homlok szem alatti része fehér. A végiest felülete sötét, közepén végig

egy, fehér pikkelyeklxil iiUó, lánczszerü, keskeny rajz vouúl ; az oldalak és a has világosak sok fehéres pik-

kelylyel. A lábak barnasárgák, sok bebarnítással s gyürüfolttal ; fehér szrözettél.

A fejniell kicsiny, nem epén széles, mellrcszelien alig lágnló; oldalról tekintve, h.itvonala egyenes,

háti'il ívesen lekonyuló. A mellvért hosszúkás, barna, fényl, gyéren álló fehéres szrözettél. A rágok vörös-

barnák, r;lncziisak, de fénylk, néha gyengén zománczosak ; nem éppen vaskosak. A tapogató sárgás, szára

és végize — kiilönösen olda,lt— hosszú, fehér szrí'izettel : vegíze oly hosszú, mint a térd és szár együttvéve.

A laJiak rövidek: a ket els párnak küloníisen czonibja, vastagodott; az els pár szára módosan

vastagodott.

Az els lábpár másodvégízén alul, két pár igen apró tüske ; szárán alul néha egy, néha semmi tüske,

a tolibi láb fegyvertelen (a negyedik pár másodvégize csúcsán ueha egy sertetüske).

A végtest hosszii, keskeny, hátúi csúesodó, majdnem hengeres.

A szemnégyszög hosszánál szelesebb ; a máso<lik sor két apró szeme kórülbeh'íl annyira esik az

alsó sor oldalszemeihez, mint a harmadik sorhoz.

A zár egy vörösesbarna terese .t, szer, kurta, nyel osztólemezzel, melynek liónaljaiban két sekély

benyomás látható.

ilertekek : Y T(irzs 7-;i »;;„ ebbl

fejmell 2 «

I. Iá1)pár 2-S »

l\' » :',-2 »

rí' Kisebb; más színezet. A törzs alapszíne szép sötét dohánybarna. A fejmell közepén egy fehér

hosszcsík, mely a szemtércse mögött kezddik, de a nyelecskét nem éri el ; az oldalakltan egy-egy finom

fehér szegély. A végtesten végig, közepétl két oldalt ( ) szeren két fehér hosszcsik : a has közepe barnás,

oldalai szennyesfehérek. Az els lábpár barna, hosszú és vastagodott ; másodvegízéu, alul, két pár rövid

tüske, szárán, alul, a bels) oldalon, egy tüske. A t;ipogató kurta, pikkelye kauálalaku (nem szélesedett),

szára nem hosszabb a térdnél, küls oldala végén egy kurta, vaskos nyujtványnyal ; a nemziiszerv, alulról

tekintve, jól kidomborodik, barna, göcsszer : töve liels oldablbi')! (gy finom, hosszú, tüske indul, mely a

pikkelybe befekszik s oldalról nem látható.

Mértekek : '
<' Tcirzs 4.-7 '«/„, ebbl

fejmell i-\ »

I lábpár %•'.> i>

l\ » i-C, »

E fajt, mint tavaszi alakot leginkTibb gvümi)lcsf;lk kérge alól ismerem, hol telepszámra szövögeti

burkait s ugy e tulajdonsággal, mint alakrokonsagávaJ is k('izel áll az Epiblemum nemhez, melytl azíuilian

lábfegyverzete elkiiloníti.

Ismerem, erdélyi részekbl: Sziísz-Vesszsrl ; magyar részekbl: Doroszlóról, lljvidékröl és

Veszprémbl.
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SPEC. :.. v^.í. MAill'KSSA CAN KSTIÜNU, I'wksi (;.') (XiNr.') CANKSTHINl U. .ankstkinis m.

(Ciaiipstriiii, jc'Irs olasz Araneolofíns tisztflctrie.)

Si/u. 1869. Marjiissii Ciiiirntriiiii I'avesi «Araii. Italiani» iu Atti ilella Snc. italiaiia di Soicu. Xaturali» XI, 3, p. 129.

? Hosszú, nyuliink akik, aráiiytiikiiiiil fejlett els kíbpár : pompás ai'íiuyfényben ragyogó rajzokkal.

A fejmell szemtércseje feber és aranyos pikkelyekkel elegyesen lioritott, a mellrész febér (alapszíne fekete).

A végtest közepén végig egy bófebér lándzsafolt, mely kétfel/il színarany közé vau foglalva : az arany sze-

gély az oldalok felé ket-biiroin szeles ágat liocsát, melyeknek közei bárst)nyfeketék. Az oldalak es a bas

szeunyesfeberek. Az els lábpáruak különösen térde és szára bebarnitdtt ; a tiiblii lábpár sárga.

A fejmell jól fejlett, szélességénél l)üven másfélszer bosszabb, oldalról tekintve az egyenes bátvonal

baiul laposívesen a nyelecskére bajlik. A mellvért barnás sárga, finom barna szegélylyel, kicsiny és kordéd
;

szörözete bosszú. A rágok rövidek, elég vaskosak, vörösl)arn;ik, tiiviik részben a bnmli)k bosszú, feberes

szörözete által fedett. Az alajk és az állkapesok vöröses liarnák. A tapogatók sárgák, végíziik és száruk feile-

res, bosszú szrözettél. Az elsíi l,-ibp:ir vaskos, bosszú, ers fegyverzet; másodvegízén két pár ers tüske;

szárán, alul, a küls oldalon négy ai)ró, a. bels oldalon öt bosszú, ers tüske, az utóbbiak közül a két liátsó

tüske egymás mellett es nem (.'gymás mögött :ill : a térd liels okbdiín szintien egy— a ezoinlHiu, elrd, b;iroiii

tüske egy csoportlian: — a nuisoililv Lilipfir nem vastagodott; szárán, atul, éú tüske, masodve,t4Ízen két

pár tüske.

A végtest bosszú, keskeny, c-suesos, nem epén lenyomott.

Az alsó szemsíir kct kiizépsi'i szeme igen nagy s annyira egym;isti'il, mint az alig egy negyedrész

uagyságii oldalszemektl ; az als('i oldal- és a második sor szemei alatt kt'>t-ket fekili('i. fekete serte-ecset : a,

másddik sor két apró szeme az alsó es liTitsó sor között közepén ;ill.

A zár barnás, köldökszertíen kiemelked sa légzres fell egy szivalaku kis nyílást mutat.

l\íertekek : ? Té)rzs 11 %, el)bl

fejmell -I- »

I l,ilip:ir S 11

I\' i> OS I)

cf Valamivel rövidebb (sokszor arfinytalanul kiesiny) : meg údtünííbbre fejlett eist") lábpárral. Fekete,

az eltestben gyéren álló aranyos pikkelyekkel ; végtestenek felülete egeszén aranyozott, közbe-közbe gyé-

ren álló fekete sertékkel. A láliak füstbarnák, a nstenyebez hasonló fegyverzettel. A tapogató nyúlánk,

pikkelye nem feltn ; szára a térdnél valamivel rövidebb s küls oldala csúcsán egy sarlóalakra hajlott

körömmel fegyverzett; nemzílszerve fekete, egyszer, majdnem beiigerded. kevéssé kidomborodó, luítsó vége

kúpos és a pikkely tnven kissé tul terjed.

Mertekek :
' Tihv.s 10 '%, ebbíll

fejmell i-1- «

T lábpár 1 • • «

IV » S-!) »

Nelui : Torzs (i'ö »

fej mell á-7 «

I lábp;ir 'i'-j i>

IV >.
'1-7

..

E pompás pók ugy látszik a nádasok lakója, bol veWlfenyen a nád es sás levelein vadászgat. Ritka.

Eddig mint a nádas lakóját csupán csak Doroszbú'ól es Apatiiiból ismerem, mint nyári és tavaszi alakot, s

ugy tapasztaltam, bogy a fényes Donátiakkal mimieri viszonyban áll. Eredetileg Olaszországból lett

ismertetve.
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GEN. 7. NEM. DENDRYPHANTE8. (C. K.).

[oivii/iov = fatörzs, //(pái/T'f^^ — takiics; n lukasról.)

.S'í//í. IN'i7. C. Koch «Uiliers des Ar. Systems» I, p. r!l, (iid lüirtein).

Viile : Thoreli, «On europ. Spid.» p. íll.

A harmadik sor két szeme távolabbra esik a homlok elejétl, (szélétül) miut egymástól. A fejmell kocz-

kaszerüeu igeu kimagasló ; a íej lapja elrefele auuyira meueilekeseu lejt, hogy a luirmadik szemsor sokkal

magasabban áll az els sor oldalszemeinél.

Az alsó szemsor kissé kihajló, középsi a kivágott homlokszéltl oly távolságra esnek, mely egy

szem félátmérjének megfelel. A hátsó lábpárok másodvégizei i)ereszlenformára állított tüskékkel fegyver-

zettek. A test hosszabb szrözettél borítva.

A bordáskörmök nyújtottak, ji')l kampósak: a Dendryphantes l)ilineatus I-so lábpárján az egyik

körömfel csuk három nagvobb, a miisik tibb kisel)b,de egvenetlen bonbit mutat, lásd: II. k. VI. tábla I4S, d

spFc. 1. FAJ. DENDRYPHANTES RILTNEATUS. (Wat.ck.). KftTCSÍKOS LE.TTPÓK. zweistkkifi.ik schwunusp.

(Iiis, liuHii =r kétszer, vcmal; a vetítést feli'^r rajzáról.)

.S'//í/. is:i7. r.'i Attiix liilliuatiis Walckenaer «Hi.st. Nat. ilcs Ins. Apt.» I. p. 4ü5.

IS'ül. Driiilrii/ihtiiitrs hili)ieati(.i Simon «Mnnogr. des Att.» p. 6;i5, |lt>9|.

¥ Barnásfekete; a fejuielleii egy finom, fehér kózepesik, mely a nyeleesket nem éri el, ket oldalt

hasonló két csík, mely a fej lapját szegélyezi s a mell közepe táján kissé összehajlik, de nem érintkezik; a

végtesten két hófehér, finom csík, mely nem eri el a végtest elejét, a fonók felett pedig egymásfelé közele-

dik. A has és az oldalak szennyesfehérek. A lábak sötétsárgák barnával, csípik tiszta rozsdasávgák.

A fejmell, oldalról tekintve, a. nyelecsketiil meredeken emelkedik : magas ; a szemter elre lejt,

sok sárgásfehér pikkelylyel, melyl)r)l sok hosszú, ers szr áll ki. A mellvért fekete, kevés fekete szrökkel.

A rágok barnásfeketék, vaskosak, bven oly hosszúk, mint az els lábpár szára; kevés fehér szrökkel.

Az állkapcsok l>aruiik, világosodó szelekkel. A tapogató rozsdasiirga fehér szrözettél s némi elmosódó

gyürüzettel ; végíze oly hosszú mint a térd és szár együttvéve. A láliak közül az els pár a legvaskosabb

;

szárán, ahil, öt, bels oldalán három tüskevei, másodvégízen, alul, két pár, bels oldalán még két tüskével,

a második lábpár hasonló helyen kevesebb tüskével; a negyedik lábpár szárán, alul, két pár, bels oldalán

három tüske : másodvégízén, úgy a végén, mint köröskörül hosszálian is pei'eszlenformára elrendezett

több tüske.

A végtest tojásdad, vastag, kissé csúcsosodó véggel ;
pikkelyzete sárga, mi az alapszínnel barna-

feketés kinézést eszközöl.

Az alsó szemsor kihajló : két középs szeme nagy, megközelített, részben — különösen alulról —
tüzsz nü pikkelyekbe foglalt; az alatta elterül homlok s felette a fej szele sárgásfehér; e sor ket oldalszámé

fele nagyságát éri el a középsknek s távolaljra áll tlük mint azok egymástól.

A második sor két apró szeme az els és harmadik sor között a közepet tartja. A harmadik sor

továbl) áll az alsó sor közepsöitil mint egymástól s valamivel távolabbra egymástól, mint az alsó sor oldal-

szemei .szintén egymástól.

A zár egy szennyesbarna, szélességénél hosszalib terese, mely kétfell sekélyen csatornás.

Mértékek, ¥ : Torzs '.)

fej mell ;'>•')

1 labpar (i-S

iV » 7-4

/III
ehliol
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"f Eliittcni ismeretlen.

E fajt Erdélybl Kutyfalváról es Míigyarországból Palánkáról isinerem, igen kevés példány ut;ín.

Mindig füves helyeken találtam. Simon Lengyelországból idézi. Dendryphantes volta elttem kétes, mert

hátsó lábpárjaiiink másodvegízei nemcsak végeiken tüskések. Azonban ugj- Thorell, mint Simon a «Deudry-

lihantes» jelzés ellen nem tetttek kifogást.

spKc. -2. KA.i. DENDRYPHANTES MUCIDES. ('. K. TENKSZKS LElTÖPoK. s, himmft, kch.

(niui-i'Ui> z= iienészes.)

Sjin. IS4G. Lhnilnjph.iiilrs „utridiix C. Kom «Die Arach.. XIII, p, Sti. Tiil.. W\. fiú- I I Hl.

? iiElteste fehér, ruzsdabania fejtetvel es egy ilyen hosszcsikkal oldalt a szrniek alatt: vegteste

a hatfelen rozsdabarna, az ingndrók szerint elhelyezett négy felicr ponttal; oldalai rozsdavörösek; tapoga-

tója vörösessárga; lábai rozsdavörösek, fekete gyürüzettel. Törzse 7 '";,„«.

KocH C. szerint Dr. Rosenhauer (Erlangen) a <i Bánságból« hozta. Közelebbrl nem ismeretes.

oKN. S. NEM. EUOPHÜYS. iC. K.i.

[í'J, niIO')^ = szfinoUlnk; a kiálb) Immliiliról )

Si/il. 18.S4. C. KiMH 111 Hen-R-!i-Scli;iff «Deutsclil ln>.« \^2'S. 7, s, (iul iiaiteiu.')

Viele ; TH'ikkll «Oh curop. Spiilei->.., p 'Jl.ö.

Az els labjnirok másodvegízei tüskések. A fejiuell magas, elil nem keskenviMlo, oldalred tekintvt^

ívesen emelked. A harmadik szemsor ket szeme valamivel távulabiir.i, egymástíil mint a fej szelétl.

A szemnegyszög ell-hátul egyenl szélesség. Az also szemsor szemei érintkeznek ; a k(izepsíik oly távol-

ságra állanak a homlok szelétl, mely átmenijuk egy negyedet nem haladja meg. A vegtest rajzai a brtl

s nem pikkelyektl erednek.

SPEC. 1. FA,i. EUOPHRYS FRONTALIS. (Walck.). H(JMLUK(_)S BIGEPÓK. (.estiknte ballspinne.

(frontalis r= homlokü" ; a kiugró hcimloknil).

Si/n. IfíOÜ. Arancii fmiitulis Walckenaer «Favm. Píir.» II. \t. ítÖ. ^.

Vide : Thurell «Remarks» p. Kii'.

? Eustbarna. Eeje teteje fekete, elején kevés sárgás pikkelyekkel, ^'egtesten egy tobbretii \ szerü

világos ágrajz. Lábai szennyes-barnássárgások. Kicsiny.

Fejmelle koczkásan magasra felemelt, elil elvágott; szeles; oldalról tekintve a nyelecskétöl resün-

tösen, majdnem egyenes vonalban emelkedik, háta laposives. A mellvért tojásdad, keskeny, szennyes barna-

sárga, kevés szrözettél. A rágok messze a homlok alá tolva, rövidek, szennyes barnasárgák. Az állkapcsok

barnássárgák, széleik fele elmosódva világosodok, .szélesek, elkerekitettek ; az alajk keskeny, ell elkereki-

tett, az állkapcsok felehoszszát nem eri el. A tapogati) czomlija, térde vékony ; szára és végize kissé vastago-

dott, — térde, szára és vegíze majdnem egyenlen rövidek. Lábai elég hosszuk : az els pár szárán, alul,

három — másodvegizen alul ket pár karcsú, elég hosszú tüske ; a- harmadik es negyedik lábpár szárán es

másodvegizen, alul es oldalt is kevés karcsú tüske.

A végtest tojásdad, a vegén kiálló fonok következtében csúcsos.
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A alsó sor szemei érintkeznek ; igen finom szenuyessárgás koröklie fugluitak : a második sor ket

apró szeme annyira áll az alsó mint a hátsó sortól.

A zár, ifjabl) péklányomon, még nem oltott határozott alakot.

Mértekek, ? : Törzs 4-4 "'/„, ebbl

fejmell 2 »

I lábpár 8 »

IV .) 3-5 »

(f Elttem ismeretlen.

Egyetlen példányomat, mint tavaszi alakot, Doroszlóról, reticil ismerem.

(íen. 0. NEM. PHILAET'S. T n o i; e l l.

iffic/.ato^ = KÖIÖK név.)

Si/ii. 1870. Thokk.ll «Ou europ. Spidüi-s.» p. 37, et 217.

A harmadik sor szemei távolabbra a fej szelétl mint egymástól. A fejmell magas, fejeresze elre

lejt, ugy hogy a harmadik szemsor magasabban áll az elsméi. A rágok, eliilril tekintve, az arcz magassá-

nál legaláljb másfelszer (a himnel kétszer) hosszal)bak. Az alsó szemsor módosan kihajló, szemei szétvetet-

tek, a líözepsök a kivágott és gyéren szrös homlok szélétl oly távolságra, mely fel átmérjüknek alig felel

meg. A lábak hosszacskák.

E nemnek egyetlen képviselje jelesen a meszes hegységet s ott a görgetegeket lakja ; kedveli a

veröfényt, elénk mozgású ügyes ugró.

A bordáskörmök hosszuk, meglehetsen kampósak ; az I. lábpáron az egyik körömfel ritkább, a

másik srbb bordázattal ; a talpecset knlönösen tömött, inkább bunkósodó mint lapiezkás szrökbl való,

lásd: II. kot. YI. tábla 1 ID, d.

SPEC. I.FAJ. PHILAEUS CHRYSOPS. (Poda). AEANYSZEM PHILAEUSPÖK. goldaugige philaeusspinne.

^yji'jaui = aiauv, íij^'i ^ szem ; a szemek féiiyéiíil.)

Si/ii. 17(il. Araiieiin chryaops Poda «Ins. Mus. Graec» p. iL'o.

Viele : Thoeell «Eemarks» p. 388.

? Fekete ; bozontosán szrös; rajzai fehéresek. Az eltest fekete, fehérrel mintegy lisztezve. A vég-

test közepén egy szeles, tiszta fekete lándzsafolt, mely különösen a vége felé fehéred, () szeren álló csik-

párba van foglalva; a hát sárgás és fehéres szrözettél borítva. A lábak sötétbarnák, sok rövidebb fehéres és

hosszabb barna szrözettél, végizeik barnasárgák, barna gyrkkel.

A fejmell koczkaszeren, magasra emelked ; széles ; oldalról tekintve, a nyelecskétöl ivesen emel-

kedik s szemtere élre lejt, úgy, hogy a harmadik sor szeme magasabban áll az alsó sor oldalszemeinél.

A mellvért barna, fehéres szrözttel. A rágok barnák, kissé nyújtottak, az arcz magasságánál majdnem

kétszer hosszabbak, oly hosszuk mint az els lálipár szára. Az állkapcsok barnák, széleiken (végokon) sár-

gák, lapiczkások, elkerekittettek s kissé szejelállók ; az alajk barna, keskeny, csúcsosodó, az állkapcsok fele-

hoszszát meghaladja.

A tapogató karcsú, barnássárga, barna gyrs ; végíze bven, fehéresen szrös, szinte bojtos s alig

rövidebb mint a térd es szár együttvéve. A lábak vaskosság mellett elég hosszúk ; az els pár szárán, alul

három — másodvegizen, alul, ket pár tüske; a szar bels oldalán meg ií — a térden 1, a czombén, ell,
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If.L^alalilj ;'. tüske
; a. niusodik lal)i)anii hasinili)kcj]cii. A liariiiadik es uci^yeilik lalipar iiiiiulcii izc tnskcs ;

a iiirisodvt'^iz. IV'liil-aliil, (•,i;-usz hosszáliau hosszú tüskékkel fegyverzett. A vegtest elöl szeleseilT), hátul esuesos"

Az also szeüisor ket középsje na^íy, megközelített, aranyosan ragyogó, — két szélsje a középs-
nek kevesebb mint fele s ettl háromszor tilvola.l)bra mint a középsk egymástól; a sor kihajtó. A második
sor ket szeme apró s közelebbre esik az els mint a harmadik sorhoz. A harmadik sor két szeme távolabbra

esik a fej szélétl mint egymástól. A szenu'k között sok serteszr ágaskodik.

A zár egy szélességénél hosszabb, l)arnás terese, mely egy lándzsához hasonlít.

Mertekek, ? : Törzs 10 «;„ ebbl

fejmell i-.j »

I labprír !• »

IV » 10 »

d" Nem kisebb; hosszabb lába,kk;i,l ; más szmezettel. Elteste fényesen fekete; sértetlen állapotlian

(mely igen ritka) finom, hófehér pikkelyek a harmadik szemsor szemeitl kezdve ket vonást alkotnak,

mely a hát közepe fele tart. Vegteste rikit(') ezinober vörös, közepén egy tiszta fekete, terjedelmes lándzsa-

folttal, mely elejétl majdnem a fonókig lehatol; hasa, a fonrikt()l a legzílresig, ezinolniTÖrös, a legzöres

felett fekete. Az els es második lábpár sziíra legnagyobl) részében rozsdavörös, a lábak kiilömben liarna-

feketék. A rágok haráutránezosak, barnák, oly hosszuk mint a hosszura fejlett els lábpár szára,.

A tapogató liariia, karcsú; vegize ninesen pikkelylye alakítva-, csak kissé szélesedett s kivájt; rövid

szára küls végén egy vaskos, rövid tüske ; iH'iiiZí'iszerve egy ujj alakú, hosszú, barna, gyjt, melynek bels

felébl egy serteszerü, igen hosszú nyujtviiny indul, mely az egész gyujtíit belíilfell megkerüli s eg.' ora-

rugóra emlékeztet.
Mertekek, <* : Torzs 10 '";,„ el)b(il

fejmell 4-7 i>

1 lálipiir ..15. II

IV » 11 ..

néha feltuníieii kicsiny :

törzs (')
11

fejmell d-'.} «

(Üákos Muz. gy.)

E szep faj ivarai a legkozeleiibi idíikig is kulon fajok gyanánt targyaltattak (lásd Thoiikll i. h.l.

l>elies jelleg, de termkvriíleti'iben a hegységbe m.agasra felhatoló faj, mely a verfényes helyeken hever

száraz sudarakat, de — tajnisztalásom szerint — leginkább a. lueszkhegyseg görgetegeit es Karst-szerü

területeit kedveli, hol a kövek köze gyapjúszerü szövetbiil terjedelmes burkokat szövöget, a melyekben rossz

idiben megvonúl. Vadászatát nagy szökésekkel a verfény teljes heveben üzi. Mozgásának élénksége,

tartózkodásának természete ugy hozza magával, hogy rajza gyorsan lekopik, különösen a nstéuj'é. Mint

tavaszi és nyári alakot csak magyar részekbl ismerem u. m. : Pancsováröl, Mehádiáröl (Damoclet csúcsa),

Orsováról, O-Ogradenáról, Tokajból, Bükkhegyseg (Kolyuk Gálya csúcs), l)emanováról (Liptó). Veszprém-

bl, B.-Füredrl, Budapestrl (Muz. gy. Pavel), Mehadia-Orsova (Muz. gy. Eriwaldszky), Rákos-Palotáröl

(igen apró, Muz. gy. Pável).

GEN. lU. NEM. ATTL'S. (Wal CK.).

(víiíií i'Attuiilaei)).

Si/ii. ISVo. AVaL( Ki'.NAi'.K «T;ilil. iVArun.» p. '_':.', lail jiarfeml.

Viile : Thiikkll «Ou Euroji. Spidfis» p. L'lN.

A hátsó lábparok másodvegizei egész híjsszasságukban gazdagon tuskések. .\ ragok az arcznál

kevéssel vagy nem ma,ga,sabbak. Az alsó szemsor egyenes, va,gy kevéssé kihajb) s oly távolságra all a hom-

lok s/.eletíd, mely a. középs szemek atmerije b'leiiek megfelel.

HERMAS OTro: 5IA,-.yiRiiHS/.Ai. H iK FAI KAJA. 111. "ITn HUl.HA.-i : ISl.AKSS Sl-iS.SE.N-rAf.V A. III. lO
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A It'gtölili fajt maival);! fóliáin nein, niclv mess/i.' cltiTJedi'tt. K(.'[)vist'l<")i iii^yes moz^á«!!, jó ugrók,

uiclyt'k a. vt'rfíféuyt kodvelik ; i'üvcs helyi'ken es liokrokou, köveken, görgetegeken,, wtb. tartózkodnak.

A bordáskörmök — legalább az Attus lak-atus 1. lál)párján — karcsúk, módosan kampósak; az

egyik körömfel keves, ritkás, apró és egyenetlen l)ordákkaI, a másik fel több, sürül))) s elre fele növeked,

de általában kurta- liorditkkal, lásd II. kötet, VI. tábla, 150, c.

spKc. I.FA.i. ATTUS FALCATUS. {Cl.). SAELoS SZOKOPíUv. sichei, hipfspinne.

(fitlcatus = saiiúklüil uUátutt ; líz ulütfst fólliolilszLTtt, vih'igas lajzárúl.)

Si/ii. 17.57. Aranriis falcnfu.'i Clerck n.\r. Surc.» p. 1^5.

Viile : Thorell «ReLuarks» p. 394.

'4-' A szemnegy.szög tere, tehát a fejtet, négyszögben tiszta fekete; a mellresz liarna; a, fekete

fejtet mögött egy félhold (sarló) alakú, széles, harántfekv (-^), világos folt. A végtest felülete barnás, sok

selymes fény, sárga pikkelylyel ; az oldalakban határozatlan résüntösen futó, bordaszertí, sötétes vonalak

láthatók. A lábak baruássárgák néha vörösesbarnák, kiseblvnagyobb mértékben határozott liaruás gyürü-

zettcl. (A fejtet rendesen lekopott, tiszta fekete; sértetlen állapotban, mely ritka, rezes fény, sárga pikke-

lyekkel borított, a mellresz sok fehér pikkelylyel).

A fejmell aránylag kicsiny, koczkásau magasra kiemelked; oldalról tekintve; a hátvonal vizszni-

tes, liatul majdnem derékszögben hirtelenül és egyen(>sen a nyeleeskére lecsapott. A mellvert kicsiny,

tojásdad, barnássárga fehéres szrözettél. A rági'ik az alsó szemsor ket középszeme térfogatánál

nem szélesebbek, az arcz magasságánál alig hosszabbak, vörösessárgák, finom, gyér, fehéres szrözettél; az

állka.pcsok es az ahijk vörösessárgák, az elbbiek széleiken néha világosodok. A tapogatók barnássárgák,

sötetebl) gyürüzettel ; a végiz alig valamivel hosszabb a szármil es sokkal rövidebb mint a térd és szár

együttvéve.

A lál)ak vaskosak; az els pár szárán, belül a vegén, egy tüske; alul, három pár, a másodvégizén,

alul, ket pár ers, hosszú tüske; a mást)dik lábpiir szárán, alul, küls oldalán rendesen 3, bels oldalán egy

vagy két tüske ; a harmadik és negyedik pár szára és másodvégize felül is tüskés.

A végtest hossztojásdad, hátul csúcsosodó, elég pohos; hasfele szennyesfeher, néha egy sötétes

közepcsik nyomaival.

Az alsó s(U' ket középs szeme majdnem érintkezik, finom fehéres karikália foglalva (sértetlen

példányoknál e karikák felül egy daralion vörösösek) ; az oldalszemek a középsknek felenagyságát érik el,

— s kissé felfele tolva — a sort módosan kihajlóvá teszik, valamivel távolabbra esnek a középszemektl

mint ezek egymástól. A második sor két apró szeme annyira áll az alsó mint a hátsó sortól.

A zár egy sötétbarna, havant fekv, felholdszerü s homorú oldalúval a nyelecske fele néz lemez,

melynek homoruságában ket kis dudorodás látható.

Mertekek, ? Törzs 7—8 "'
/»'

eiiiioi

fejmell -'7 «

1 lábpár i"S I)

l\ » (j ('

f Rovidel>b; fejlettebb fejraellel, kis vegtesttel, élesebb rajzok mellett másnem színezettel. Fejte-

tje rezessárga (lekopottau vagy borszeszben fekete) ; a mellrész sötét barna, a hátsó szemektl kétoldalt

egy-egy Mwr \ szer csík.

A végtest közepe sárga,, ketfelil fekete keretbe foglalva.; a fekete keret tehát a végtest szelén körös-

körül fut s keskenyen, fehéren szegelyzett ; a has szenuyesfehéres. Az els kibpár ersödött, sötét

;

czombtöve világos, a többi lábpár czombja alsó felen világos-, fels felén sötétbarna; a többi iz barnás, söté-

tebb karikákkal. Valamennyi lábon sok világos pikkely. A tapogató barna, pikkelye elég terjedelmes, világo-
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salili es srtrgás szörözt-ttrl lidiitutt : S7.;ii';i v;ist;iR'srii;;m;il iiriii liiissz:ilili. kiil-^i'i (iMahi Veiten v^y clrircirányzott.

liosszii ('S vaskos, tonipalif^yü nviijtvihiynyal : ni'inz('ls/,crvi- t'lc'il dkiTokitett. liaicsoalakii. lapus; liTitiil kissé,

süvegesen kidoiiihorodik ; sötet vörösbarna.

árértékek. '•"
: Törzs '>'>

'"„„ rlili(il

fcjlllrll ;') 1)

I liilipar '>•')
i>

I^" .. r. «

]\Iessze elterjedctt tavaszi és szi faj. mely a havasokra is felhatol ; de ugylátszik a fenvii tenyészt

övét nem haladja meg : füves helyeken, hnkrokoii nem ritka.

Ismerem, erdélyi reszeklx'il ; Kolozsvárról, Parajdról (Szováti völgy), Gyergj'ú-Szt-Miklósról, Szász-

Vesszösr(')l : magyar részekhcil : ])oroszlóról, Palánkáréil. Orsov;íri'il. ( )-()grailenárúl. Báziásról. Tialiamazról,

Csorbáról (Kárpát, csorbái tó, (díakitou Wrch», Jama tó).

sPKC. t>. FA.T. ATTUS F.-VIÍINOSUS. (C. K.). LISZTES SZ. mehlkie h.

(fariiiiisus ^ li-;ztp^: ;i )ioi(is szíiiWjI.I

Si/ii. Istd. I\iinjiliri/s fin-iiiDXír ('. KocH »Die .Vi-iicliniileii i XIII. p. 2í'-'l.

Vidr : TmiüKi.i, «líciiiarks» )i, oO(i,

? Elöteste szürkessárga. (fejeteteje lekcípva. fekete) : mellresze barnás). Végteste szürkéssárga: a

vége felé és végéig terjedve egy vörösb'ien szegélyezett, fekete V szer rajz all, melynek szárai hossziUv

közepet;iján resntöseu megszakítottak. A l.-ibak voroses-agyagsárgák. minden gyürüzet nelkidiek.

Az Attns falcatusnak legközideblii rukona, mely az erintett szinezetl)eli különbsé'geki'n kívl legin-

kább a zár berendezése által tnik ki.

A zár egy felholdszerü, harrnitfekvi"), szeles, barna lemez, mely a nyelecske fele nezö oldalon ^^'

szeren kivágott, (bidornkat nem kerit be, s a kivágáscdc között kissé lencseszeren folytat('idik.

iíertekek, ? : Törzs fl-O «;,„ ebbéd

fejmell -•> II

I labpar •"'
»

IV 1)
-"»"ö

d* Elttem ismeretlen.

Ugy látszik, hogy e faj a didibb fekvés \idekeket ink:ibb keilveli. Tartózkodásra n('Zve kedveli a

füves helyeket.

Ismerem: ])oroszl('iriil. Aiiatinbul, l'alankariil. 'J'okajbi'il es Nagy-\'aradiiil.

SPEC. .'í. KAJ. ATTUS RUPK'OLUS. (C. K.). KOSZALf SZ. i- k r. s k n h.

(niiM'S rrr szikla ; fi tiirtrizkiiil.Msvól.)

Si/n. 1848. Ennphriis riijiicolii C. Kiicii «Dif Aiacliuiilfu« XIV. p. III.

Vido : Thobeij, « üeiaarks» p. :i9'_'. lin ; Att. tluriculal.

d" Gyönyören sötét-bíborbarna. Elöteste igen finom hófehér szegélylyel. midy a fej elén is végig fut

tehát az eltestet elölrl es oldalairól is körülfogja, — közepén egy finom, fehér hosszcsik, mely a szem-

négyszög közepe táján kezddik s nem eri el a, nyeleeskét. Végtesten ;iz els ingiidörpár táj.-in ket igen

finom, fehér pont, — a második ingiidorpfir táj;in ket harántfekv. InM'elier, ^^^ szeríi folt. a. fonók felett

hasonló, kissé szennyesedTi foltpar : a vegtest közepén végig t'gy barna orsófolt. mely hatul kissé ága,s
; a

40"
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has sárgásfehér. A lábak haraiíos-viirösessárgák, süríín iillii liarna »v(í rulettel, a viláj^'os helyek sok h('ifi)liér

|iikkolvlyel. A tapogató barnás, czomb-vége es térde linléber pikkelyekkel fedett.

A fejmell szélességénél hosszabb, elöl elvágott ; oldalról tekintve elég magasan-iveseu emelkedett,

legszéle finom fehér szegélylyel ; a szemnégyszög elölrl es oldalról kíilon finom szegélybe foglalva. A mell-

vért barna, fehéres szrökkel. A rágok hiborharnák; az arcz magasságánál valamivel hosszabb. Az állkap-

csok s az alajk bikorbarnák. A lábak czomh és sznrrészökben ersek, végeik vékonyodéik. Az els pár másod-

végíze, alul, két pár, — szára, ahil, a küls oldalán egy tüskevei; a hátsó lábpárok másodvégizei körüskörül s

egész hosszukban tüskések.

A végtest széle.sségénél csak kevéssel hosszabb, hátsó felében tágult, legvégén csúcsosodó, kissé

lenyomott.

Az als() szemsor szemei opalizálok ; a sor igen módosan kihajléi, szemei tüzes szinü finom kari-

kákba fogkdtak ; az oldalszemek a középsknek felenagyságát megközelitik. A második sor két apró szeme

közelebb áll az alsó mint a liáts(') sorhoz.

A tapogató rövid, térde hosszabb a szárnál; a szár vastagságánál sokkal rövidebb; a pikkely kanál-

alakú, a iieinz("iszorv alig kidagadó, s egy laposan-lencsealakú, sötét vörösbarna gyüjtrit mutat,

.Mértekek, "
: Torzs ö '";;„ eblx'il

fejmell d'Ci «

1 líiliimr 4-4 »

IV « 5-^ .)

E pompás faj nstényét nem ismerem. Mint öszebii alakot (augusztus) ritkaságképen a Kárpátok-

ról (Kriván 4."in0' táján) és a Biharból (Viegyásza) ismerem.

SPEC. i. FA.I. ATTUS BRASSAYI n. sp, BRASSAY SZ. p.r.assays h.

(Brassay Sámuel kitn magyar tuiL'is tiszteletéip.)

(X, tábla 21(1, a
"J

nagyítva, 217 annak -/.aija,)

? El-és végtestének felülete tiszta fekete, hófehér pikkelyekbl álló rajzokkal : a fejrészen, elöl, a

két nagy szem felett, egy hófehér folt, a ket hátsó szem mögött egy-egy hófehér szemöldök, — a végtest

elején egy fehér iv, közepén végig egy fehér szalag, mely a fonókat megközelíti, de az említett ivet nem éri

el, minden oldalon ket, ri'Siintösen alulról-hátulról fel es eh'irefele tartó, fehér esik; a homlok a szemek alatt

hófehér, a két nagy szem keskeny, narancsvörös gyrben fekszik; a has és mellvért gyéren álló, fehér sz-

rözettél fedett : a, lábak liaruák, kevés fehéres pikkelylyel ; a tapogatók sárgák.

A fejmell vaskos, koczkásan emelkedett, egyáltalában az egész test zömök. A szájrészek sötét

vörösbarnák.

A zár ket öblös, sekély mélyedésbl áll, a két mélyedés között egy .t. szer osztólemez, mely hasított

s a nj'clecske felli végen nyilast mutat.

:\Iertekek: T Tíirzs 5 "'/„, ebbl

fejmell 2-:! »

1 labpar i »

c? Elttem ismeretlen.

E szép faj, melyet Tiioükll tanár nem ismei't es SntoN is újnak tart s az Attns arcigeriis ^\'alck

közel rokonfinak mond, mint k<n'a nyári al:ik az ürsova melletti Aliion hegven keridt birtokomba.
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sPKc. r,. FAI. .\T'i'rs ciircKiF.iirs \V\i.,k. kkiíksztks s/. kkimtz ».

(iTux, tjercri' = UrTpszt, viselui ; ,i YÓi;tést vilájros rajzkríú.)

Si/ii. I.SL'.'). Alhis er II ri(/er II a Walckenaer «Faun. Fiaiic.» ]i. ."lü.

Villi- : Thorili. «Remarks» p. :191.

? (junior). A fejiuell fejerószt' l)arna, sárgás pikkelyekkrl : uu'llrt'szf liarnás. Végteste elején egy

fehéres, az els iugiidurpiir állásának megfelel fekete, kis pontpárral; hátsó fele egy finom, fehéres kereszt

által négy ahlakszerü feketf nit-ziirt' van felosztva, a mezk koczkaa.laknalt ; az olilalak és a has fehéresek.

A tapogatók sárgák. A lahak ozumhjai sárgák, végokon haruuléik : a tóhlii iz sok vörósharnával füstölt.

A fejmell szelesse,!j;enc'l sokkal hosszalih, oldalról tekintve, a nyeleesketl Ívesen emelkedik.

A rágok feketék, kevés, fehéres szrözettél, az arcz magasságánál nem hosszal ihak, az alsó szemsor

két kiizépszemének térfogatánál szélesebhek.

A tapogató sárga, fehéres szríizettel. Az els lábpár sz;irán, alul. ot tüske (példányomon a johh

lálion 5 tüske, a halon esak kct piin. miísodvégizen. alul. ket p;ir tiiske.

Az alsó szemsor módosan kihajló, szemei egyenl távolsiigra egymástól, a középsk félátmérönyirc

a sárgásfehér szrözettél tömötten hni'itott homlok szélétl. A második sor két !i|)ró szeme valamivel köze-

lebb az alsó, mint a hátsó sorhoz.

A zár pfldiinyomou nem fejlett.

Mertekek : V (ifjtibb) törzs ', »% ebbl

fejiuell -'-i- ..

1 \:>\i]>:iv :'.-S »

IV ,. i

'< Elttem ismeretlen.

Egyetlen példányomat a, Bmla. melletti Gellérthegy erdje alatti kopár térségen, mint nyári alakot

találtam. E fajnak jellemz rajza,, mely könnyen felismerhetvé teszi, reá birt, hogy leírását egy ifjabb pél-

dányra ahipitsam. Dr. TiioiíELr, a faj azonosságát megerösíté.

sPF.e. (i. FA.i. ATTUS WAGVE Si.m. WAGA SZ. w a i; a s h.

(Wa^'a, a faj ^yíijtöjéuék tí^ztelntéiT.)

Si/ii. \^^7]~~2. A/tiis TT'</(/(í< SiMiiN «Revis, des .Vtt.» Aiiu. ile la Soc. Eiit. ile Francé {. Ser. \. p. 14>i.

•^^ Az Attus rupieolus legközelel)bi rokona,; hosszú karesii, láliakkal. EKiteste biborbarnás, fejen sok

vöröses-sárgával elegyített ; közepén egy finom, sárgásfehér hosszvonással, mely a szemtércse közepén kez-

d()dik s a nyelecske felett megsznik ; a szemiiegyszög elöl és két oldalt egy elmosi'idó, világos keretbe fog-

lalva, e keret az oldalakon az elötest vegéig lenyomül s itt legvilágosal)b. A végtest biborl)arnás, vörösessel

elegyes ; közepén egy fehér, vörösessel elegyes ágrajz, melynek nyele, a végtest elején kezddve, a második

íngödörpár táján, ^^ szeren ágasodik ; az egész ágrajz durva; az oldalak vörösesfehérek, a hátmez felé,

jelesen hátul, csipkések; a has sárgás. Lábai ezombrészökbeu vörösbarná.k, vegök fele világosodok és gyürü-

zöttek, az elálló szrözet között sok sárgás pikkelylyel ; hosszuk, karcsuk.

Az els lábpár szárán, alul, három finom tüskepár, — másodvégizé)i hasonlóképen ; második lab-

[larjiin hasonlóképen; a többi lál)páron a szár és másodvégiz felül is tüskés.

A végtest tojásdad, kissé lenyomott, nivid.

Az alsó szemsor középsi oly t;ivolsá.;;ra, a homlok szélétl, mely egy szem félátmérjénél uagyobii,

a sor módosan kiliajb'i, oldalszemei lávolablira esnek a, középsktl, mint ezek egymástól ; a miisodik sor

két igen apró szeme nem kiizelebbre az alsó, mint a hátsó sorhoz.
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A tapogató vch'üsessái-ga, sok sárgás piklu'lylyel : a Vf'gc l)arna ;
pikkelye nein feltüiioen fejlett

;

szára a tértinél röviilebli, vastagságáiKil nem liosszalili. alulr('il tekintve, küls olilala végén egj- finoin,

befelé görbült, hegybe vegzödu sarokkal ; nenizöszerve egy sötét vörösbarna, nia.ndulaalaku, alig kidagadó

gytíjtöböl all.
^^^^^^^^^ _ ^ ^^^^^ ,..,

„^^^^
^,^,,..j

fejinell •!- »

I lábpár !• »

IV .1 S-:! ,.

(nelia kisebb, t rzs :
4-."> "';„,).

Csupán csak két jiéldány után ismerem, melyek egyiket a, csorbái tó környékén (Kárpát) magam

találtam : a, imisik, igen kis példány, a Rákosról v.aló. (Muz. gy. Dr. Horváth Géza.)

SPEC. 7.FA.I. ATTU8 NIDICOLENS Walck. FÉSZKES SZ. nest h.

(nidiciileiis = fészekben l.akú ; terjeilelmes lakásáról.)

Si/ii. l>H-7. .4//».'! ii'kVicoIchs Walckknaiír «Hist. Niü. des Ins. Apt.» IV. p. 4-11.

Vitle : Thoreli. «Beniaiksi) p. 3CS. 380.

? (
junior). Eb'lteste agyagsárga pikkelyekkel horitva (borszeszhen sötét vöi"ösl)arna). Végteste

sárga pikkelyekkel horitva., oldalaiban, különösen hátsó felében, néhány fehér ^^ szeren álló bordacsík

(borszeszhen az alapszín Imsszínü) ; hasa szeunyessárgás, közepén egy széles, hússzín hosszcsíkkal. Lábai

élénken vörösessárgák.

Fejmelle rövid, koczkásan felemelt, szélességénél csak kevéssel hosszabb; oldaIn'>l tekintve, a

nyelecskétl ívesen emelkedett. A mellvért barna, fehéres szrözettél. A rágok az arcz magasságánál alig

hosszabbak, oly szélesek, miut az alsó szemsor két középs szemének a térfogata; tövük részben a hom-

loknak világossárga tihuött szörözete által fedett. Az állkapcsok és az alajk sötétvörösliarnák. A tapogató

sárga, végíze fehér szrözettél eléggé borított s alig rövidebb, mint a térd és szár együttvéve. A lábak

rövidek; az els pár vastagodott; a negyedik lábpár szára és végíze, tövén, hússzín, elmosódó gyr.

Az els lábpár szárán, alul, három pár, — másodvégízén, szintén alul, két pár sötét tüske ; a második láb-

pár szárán semmi tüske, másodvegizen, alul, ket pár tüske; a töbl)i lábpárokon a szárak fegyverte-

lenek ; a másodvégízek végeiken 2— :{ gyenge tüskével.

A végtest hossztojásdad, hátul csúcsosodó : nem lenyomott.

Az alsó szemsor módosa-n kihajló, szemei egyforma távolságra egymástól ; a középsk oly távol-

ságra az igen szrös, sárgásfehér homlok szelétl, mely egy közepszem félátmérjét meghaladja, a közök

sárgásfehér szrrel kitöltve ; a második sornak két apró szemcséje kétszer akkora távolságra a hátsó,

mint az alsó sortól.

A zár példányaimon nem egészen fejlett, egészben 1 szer lemez-berendezést gyaníttat.

^[értekek : V Torzs ('> '";„ el)bl

fejmell ^l'^l »

I lábpar V;! »

l\ ,. 5 »

c? Alig rövidebb, fejlettebb fejmellel, vaskosra és hosszúra fejlett els lábpárral, mely barnavörös.

A színezet úgy száraz állapotlian, mint borszeszben a níistéuyéhez hasonló, egyedül az eltest borszeszhen

világos barnavörös. A lábfegyverzet a nstényével azonos. A tapogató vékony, végíze nincsen pikkelylyé

tágítva, és sokkal hosszahb, mint a térd és szár együttvéve, a szár vastagságánál nem hosszabb, fegyvertelen
;
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íi nemzöszerv egy sötet-vörösbarnn. hengeres gyjt, mely vegel)öl egy igeu finom, görl)e, iírszei'ü liajhisn.

hosszú sértet bocsát, e serte a vigiz kiv;iiásaoalv lviils("i oldalTihoz illeszkedik s egészen megfekvö.

^{értekek: '' Torz^ ">-V i; ";„, iIiIhiI

' íejiiK'll :.'-S

I lálijtár .")
1)

IV .. 1-S

]\[int nyári alakot leginkahb kögörgetegekhííl, hol nagyterjedeliuü hurkokat szo\'oget, saját tapasz-

talásom szerint esupan csak Tokajból es Sátoralja-Ujhelyrol (Kopaszhegy mindkét helyen) ismerem. Továbbá

Budapestrl a muzeuni-kertbl (Muz. gy. Frivaldszky).

sPKr. S. FAJ. ATTUS AÜCUATUS (Ci..) ÍVES SZ. hooko-; h.

(.in'uatii.- =: ivt's, ili' Imltiizatiis is; az clöti'st di'iulinrrisú^áiúl.)

Si/ii. I7-J7. Artiiitii.s nniiiliin Clei;(K «Ar. Succ.» p. I"J.").

ViJc : TiiiikhIjI, »lii-inarks» p. 31(0.

d* Fekete; areza s a tapogató szárának küls oldalán egy ecset, fehérek; az elsii Iáb]iar tiTde. ahil

sok fi'her szrrel ; üz (d es vegtest felületen sok sárgás jnkkcdy; a. has szeunyess;ir.L;a. A lábak, melyek

közül az els pár aránytalanul vastag es hosszti. sotet liarnafeketek, csípik es vegizeik barnássárgák, az

utiibbiak barna gyürüzettel. Az elsíi labpar, alul, kefeszerü, tomott. hosszú szrözettél.

A fejmell nagy, szélességénél hosszabb, koczkásau felemelt ; oldaln'd tekintve, hatvonala vízszintes,

hatul hirtelenül es meredeken a nyelecskére lecsapott.

A mellvert tojásdad, aránylag kicsiny, fehéres szi'irozetü. A rágok vonisbarnak, az arcz magassá-

giiuál nem hosszaJibak, az als('i szemsor ket közepszeme térfogatánál szelesebbek, tiniikcSn hosszsorba tiuno-

riil fehér szirözettel ; a homlok fehér szrözete három harántsorba tömörül, melyek közül a fels sor,

a bzemsort felülrl megkerüli. Az állkapcsok és az alajk vörösbarnák, az elblüek vegök lielsö szélén

kissé világosodok. A lábak ersek; az els pár szárán, alul, három pár, a másodvégizeu, alul, ket pár ers

tüske; térde bels oldalán egy kisebb tüskevei; czombjának felületen, ell, négy tüske, ezek közül liánim

egymás mogtt ; a többi i)ár czombja felületen 4—5 tüske; a második pár szárának es másodvégizenek

fegyverzete az els lábi^áreval azonos ; a töbVii láljpár szára es másodvegiz.e az oldalakban is tüskés s terd-

izeiken mindkét oldalon egy-egy tiiske.

A vegtest csucsosan tojásdad.

Az alsó szemsor kihajló; oldalszemei távolabbra esnt'k a. középsktl, mint ezek egymástól, a

középsk a homlok széleti oly távolságra, mely közel szemátmernyi ; a második sor ket kis szeme liit-

hatólag közelebbre esik az alsó mint a, hátsii sorhoz.

A taiwgató vörösbarna, pikkelye luodosan fejlett: szára, saját vastagságánál es a terdml ro\idebli;

alulról tekintve, küls oldala vegén egy farkasfülszerü, vaskos nyujtvány látható ; nemzöszerve egy sötét

vörösbarna, ell lelai)itott s elkerekitett, hátul kissé dudorodó gyjtbl áll. melyhez ell egy kissé csavart,

ujjszer, kívülrl befele irányozott, tompa toldalék csatlakozik.

Mertekek: <" Torzs 7 ";,„ ebbcd

fejmell '.1"7
i>

I labpar S-:í i>

IV 1) l-'. «

(néha csak, torzs: V\ '"/,„; e ket nagyság kozott a közepet tartó alakok a le;_;gyakoriabbak i.

? Elttem ismeretlen, ugy latszik, rejtett eletet folytat.
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A lioki'üH helyek veröfényeH tisztásain i^cn j^yakori tavaszi és nyári alak s a icjíjdlil) szokok ej^yike.

Szanio.s lum mellett soha sem sikerült níistenyt találni s Tiiurkll is ritkának numdja.

Ismerem : Dorosülóról, Aiiatinból, Faláukáról, Tokajlwl és Eakamazról, a magy. nemz. Muzeum-

lian : Nagy-Várailról (Mocsáry) és Pécs vidékérl (Frivaldszky).

sPEe. II. FAJ. ATTUS FLOIIK'OLA (C. K.) YIEAGLAK(') ÍSZ. blumen h.

(Hipiicula ;= .iiánbau lakii; a g.yakmi tartózkuibUi hulyrl.)

Syii. 1S37. Eiiophrijs floricohi C. Koch Ueliersicbt iles Ar. Syst. I. p. -11.

Viele : Thorell «Eemarks» \}. 391.

? (junior). Vörösessziirke ; a végtesten négy fekete folt, párban állva ; a hátsó foltpár kiselib ; a

has sárgásszürke. A szemtércse hátsó feleljen egy elmosódó, rövidke, finom, világos vonás ; oldalán, a

második és harmadik sor szemei alatt, a pikkelyzet szintén világosodó. Az egész test pikkelyzete fehéres-

vörösessel elegyesen felhzött. A lábak barnássárgák, Ijarnán g}'ürtízüttek, suk fehéres pikkelylyel ; az els

pár nem vastagodott.

A fejmell koczkásan emelkedett, szélességénél vala.mivel hosszabb : oldalról tekintve, a nyelecskétöl

ívesen emelkedett. A mellvert kiesiny, tojásdad, Ijarua., kevés világos szrözettél. A rágok, oldalról

tekintve, tetemesen a homlok alá visszatolva, ba.rmik, az arcz magasságánál bithatólag rövidebi lek. Az áll-

kapcsok s az alajk barnák. A tapogató sárgás, csúcsán kissé füstös, czombja barnás, végize rövidebli mint a

térd és szár együttvéve.

A lábak rövidek; az els pár szárfm, alul, barom par, másodvegizen, alul, ket pár karcsú tüske.

A végtest tojásdad, elég pohos, hátúi alig csúcsosodó.

Az alsó szemsor szemei rókavörös gyrkbe foglalva, egyenl távolságra egymástól ; a sor kounye-

pen kihajtó ; közéj)söi körülbelöl fél szemátmérönyire a homlok szeleti ; a, második sor ket apró szemcséje

annyira az alsó mint a hátsó sortól.

A zár harmadvedlesü példányomon meg nem fejlett.

Mertekek: + TiU'Zs l'S '"„, i'l.bdl

l-SlejUlell

1 lábpar •> :! »

IV » '1-7
..

' Fejlettebli fejuiellel ; hosszaljb, majdnem egysziníien Ijaniás lábakkal es világosalib alapszínnel.

A tapogató berendezésénei fogva könnyen megkülönböztethet. A tapogató szára nem rövidebb a térdnél,

hosszúságánál nem vastagabb ; küls oldalán egy lapos, párhuz'amos oldalú, végen elkerekitett, kissé elre

irányozott nyujtvány áll, mely magánál a szárnál valamivel hosszabb. A pikkely doinboru, rövid: nemz-
szerve laposan lencsealakú, nemi kigyózó sculpturával ; különlteii sotetszmü.

Mertekek : ^ Torzs '|-7
"'/„,

fejmell i2-i »

I lábpár 4-.5 »

IV » b-1 «

Mint (iszi alakot i-supaii csak Iv'delybl. Szász-Vesszösrl ismerem, hol a DegeiiiVld-fele szl füves

helyen találtam.
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SPEC. 10. FA.T. ATTUS EEEATirrS Wai.ck. líOLYGÓ SZ. ikrende h.

(erraticns = bolyf,'i'i, kóborló ; a uyüzsgö élcmtódról.)

Síjii. 182.5. Attiis crf<iticus Walckkxaer «Faun. Franc.» p. Ui.

Viile : Thorkll «Eemaiks» p. SUÜ.

? Elöteste szürkéssárg.a (lekopva : fényes fekete); végteste vöröses szürkés, vége fele yv szeren

állított néhány világos ágrajzzal, ezek felett az olilalból jöv néhány résüntös vonalkával (lekopva : barnás-

fehéres rajzokkal, melyek a börtöl erednek). Lábai sárgások, sflrün álló barna gyürüzettel.

A fejmell jól emelkedett, szélességénél hosszabb ; oMalrul tekintve. iVlülete vízszintes, szenitere

kissé elörc lekonyuló ; hátiil a mellrész meredeken lecsapott.

A mellvért tojásdad, barna, igen gyéren sztirös.

A rágok vörösesbarnák, meglehetsen hátnitoltak, az areznál alig hosszaljbak. Az állkapcsok és az

alajk barnások. A tapogató sárga, enyész barna gyiirüzettel ; vegize oly hosszú, mint a térd és szár együtt-

véve. A láViak rövidek, nem erösödöttek; az els pár szárán, alul, három pár, másodvégizén szinten három

pár hosszú, karcsú tüske.

A vegtest kissé lapított, szelesen tojásdad.

Az alsó szemsoralig kihajb); szemei, ej^yforma távolságra egymástól; fmom, vöröses gytírtikbe fog-

lalva, a két középs körülbelill felátmerönyire a homlok szélétl; a második sorket apró szemcséje annyira

az alsó, a mennyire a háts(') sorti'il.

A zár egy harántfekv, felholdszerú, barna, fényl lemez, mely domborusagaval a legzöres fele all.

Mertekek : ? Törzs 4 "'/,„ ebbl

fejmell - «

I lálipár ä'7 I)

IV I. -.Vi »

d" Alig kisebl) ; barna, csak a csuklóklian világosodó láliakkal : tapogatójának czombja, térde es

szára világos sárga, pikkelye sötetliarna; a szár vastagságánál rovidebli, kalsö oldala vegén egy finom, egye-

nes, hegyes nyújtványnyal. mely magánál a szárnál hosszabb ; a nemzszerv egy jól kidagadó, hengeres,

ell-hátul golyószerüen elkerekitett vörösbarna gyjtt mutat.

Mertekek : H- Torzs :'.•('.
'"/„,

fejmell 1 '8 »

I lábpár 'r, II

IV I)
;>•.")

II

Leginkább verfényes fekvés görgetegeken, de reteken is tartózkodó tavaszi es nyári faj, mely nem

ritka. A ? igen terjedelmes burkot sz, melyben a petéket a kikelésig rzi.

Ismerem : Pancsováról, Orsováról, ( )-Ogradenáról, Szajolml, Tokajból. S.-A.-l'jhelyrl, az Alsó-

Hámorliól, B.-Furedrl; Unghvarról (Muz. gy. Viilra Férd.).

SPEC. ll.rA,T. ATTUS PUBESCENS (Fabr.) BOZONTOS SZ. zottioe h.

(}uilii'scciis ^^ szöró^fíuló ; a ^Z("irö-ségröl.)

Stpi. 1775. AriiHtii jiii!h>.ciiis Fabricius «Sy.st. Kiitoiu.» p. lüs.

Viile : Thoreel «Kemarks» p. oSl.

? Szürke (lekopva ; feketebarnal. Lábai egyszinfien vörösbarnák, szürkés pikkelyekkel.

A fejmell fejeresze koczkásan felemelt, ell egyenesen elvágott, oldalról tekintve, a nyelecsket(Jl.

lioltozatosan emelkedett : a szemtércse tetemesen elre lejt ; felulnil tekintve, az alsó sor kozepszemei csak

HF.BMAN "Itó: JIAliíARoRSZAü IV.K-FAl-XAJA. lU. OH" I1KU51AN :
rNtiAllXS sriNXKN-t Al .\A. Ili H
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kevéssé a lionilok eltt kiállók. A rát;ók az arcz magasságánál nem hosszabbak, az alsó sor ket középsze-

menek térfogatánál nem szélesebbek, vöröses barnák, fehéres szrözettél. A taiíogató vöröses barna, térde,

szára es végíze majdnem egyforma hosszúságúak.

A lábak elég hosszúk, nem ersödöttek ; az els pár szárán, alul, barom pár karcsú, — másodveg-

izen, alul, ket pár igen hosszú, karesú tiiske.

A végtest rövid-tojásdad, hátúi nem csúcsosodó.

Az alsó szemsor módosan kihajló, szemei egyforma távolságra egymástól, a középsk bven egy

fel szemátmcriryire a homlok szelétl.

A második szemsor két igen apró szeme annyira az alsó a mennyire a hátsó sortol ; a iiátsó sor

ket szeme megkülönböztetbetöleg közelebbre egymáshoz, mint az als(') sor oldalszemei szinten egymáshoz.

A zár egy terjedelmes, világos barna, majdnem kerek terese, melynek kell közejien egy tetemes,

szivalaku benyomás látható.

Mertekek : ? Törzs 5 »%, ebbl

fejmell ^'5 »

I lábpár :í.S II

IV I) (j I)

cf Kiselib vegtesttel, a- nstényéhez hasonló színezettek A tapogató szára nem rövidebb a térdnél,

kúlsö oldalán egy lapos, ell elkerekített s kissé kanálszerén kivájt, elre irányozott nyujtványt visel,

mely magánál a, szarnál hosszabb s a szár vastagságánál nem keskenyebb. A nemzszerv egy sötet-vörös-

barna, lapos gyjtbl all (a hini tapogatója igen hasonlít az A. Horicolaehoz).

Mertekek : o" Törzs 4 '%,, ebbl

fejmell 2.3 »

I lábpár 4 «

IV .) G-2 »

Csupán csak egy pár után ismerem, melyet Pozsonyban a l)unahget füvében találtam.

NEM. 1 I . GEN. AELUROPS. T II K I, L L.

{il.iXo'jf)Oi = macska, w^'' = szem; a uagy szemek feilett elhnlyezéséröl
|

Síjn. 1870. Thokell «üu Euimji. Sjiiik-rs» \i iíllt

A homlok annyira kihajb'i, li(_igy — fehUríil tekintvi^ a fejet — az alsó sor közepszemei nem látsza-

nak. Az alsó szemsor kihajló ; középsi oly távolságra a homlok szelétl, mely fél átmérjüket feliilmulja.

A hátsó lábpárok az elsknél hosszabbak. A negyedik lábpár szára láthiitólag rövidelib mint másod- es

elsdvegize együttvéve.

A bordáskörmok karcsuk s legaláldi az Aelurops festivus 1-s lábpárján hosszú bordákkal felsze-

relve ; e bordázat már egy ers nagyitólencse segítségével is kivehet, lásd: II. kötet, YI. tábla, 151, c.

SPEC. I.FAJ. AELUKÜPS FESTIVUS (C. K.) DÍSZES MACSKAPÓK. geschmickte katzensp.

(febtivus = csiuos; a rajzokia vouatkozik.)

íiijn. ISob Eutiphrijs fcutiva C. Koch in Hcrrk-li-ÍScliaffer.s «Deutsclil. Ins.»

1 Gesztenyebarna, sok íVlK'r rajzzal. A szemtercsen barom fehér hosszvonalka, az egyik közbül,

egy-egy a szemnegyszög bels oldM Ián : a mellresz közepén egy felhs, fehcr rajz. A vegtest legelején két

fehér, párhuzamos, rövid vonalka, a köztük elterül köz fekete ; e két vonalka térfogatának megfelel széles-

ségben s a fonókig erve, egy feher-liarna, elegyitesü szalag vonul, mely ketfeir»! ket-ket liarna folttal szege-

lyeztetik.
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A ve^'tfst (i|(l;il:ii liiiniaii es fclitTcii. pardiic^szt'i-iion es rikiti'niii t;ivk;ik. A li;is tiszta siirt^asfelicr.

A hiliali ffliercn es barnán, párdnozszerííen tavliak.

A ffjniell nao-y, szelessetifiicl lidsszaliK ; (ilil-ilrul tekintve, a. nyeleeskt teil nia^asivesfii ddiriliDrodó,

elöl iekt)nynlii. A mellvért keskeny, lios-zukas : felieres szi'írrel Ix'iven fedett. \ rá|íók az állkapcsokra csa-

pottak, az arez niaeassaf^anaJ mvidi'liliek. .az alsó sor ket kozepszenienek terfoi^atanál sokkal szelesebbek.

A tapo<j;ató sfuv'a,, fehér es barna szrrel Ix'iven fedett, szara, nem hosszabb a térdnél, végize alig rövidebb,

mint a szár es térd együttvéve. .\ ket elsii lábpár roviilitett, vaskosodó; az els piír szárán, aliil három pár,

oldalt két tüske, másodvegízen, ahd, ket par tilske, oldalán I c.') tüske; a hiítsó lábp;írokon kid<inösen a

miísodvegizek sok karcsú tüskékkel fegyverzet tek.

A végtest szélesen tojásda-d, eléggé pohos.

Az n.lsó szenisor kihajló, oldalszemei sokkal távolabbra esnek a közepsílktd, nnnt ezek egymástól;

a kiizepsk, zöldes tzben égve, a, fehér homlok szélétl majdnem szemátméri'inyire állanak. A második sor

kicsiny szemei annyira, az alsci, nnnt a, hatsc') sort('il ; a szenuiegyszog magasságánál alig szelesebb, k'elulröl

tekintve, az a.ls(') sor középszemei felett egy serteszerü szrökbe")! vab) erny látható.

A zár egy világos vörösessárga térése, -^^ szer, sekély benyomással.

Mertekek : ? Torzs 7-S
/III

eiihoi

í'ejmell '.j-S I)

I lábpár 5 »

TY. I) S-,S ,•

'<" Kisebb, kevésbe tavka lábakkal es torzszsel. Tapogatc'ija kurta, izei sfirgák, felieres sznizettel,

aczoinbizeii, felül ket tiiske ; terJe szélességénél alig hosszabb: a, szár a ti'rdnel valamivel nividebb, kevéssé

tá^^ult, s egy meglehetsen hosszn, iiynlfiil alaku nyujtv.'inyban vegzidik, mely nyujtvrmy a pikkel\re ráfek-

szik, de feliilnil bajosan kiveheti, iii<i1 pikkelyszer sziréizettel fedett; a pikkely kanálalaku, kissé liarnult,

kevés szrözettél ; iiemzíiszerye, oldalról tekintve, egy barna., gesztenyealakra. kidagadó, sima. gyjtit mutat.

Mertekek: " Törzs <>7 "'/„, ebbl

fejmell '4 d

I lábpár •"'
"

II » 5-8 .1

TTl ..
7-8 ,.

IV S-:í »

E fajt mint nyári alakot leginkábli Erdelybil, meg pedig Sebesváraljáról es Kolozsvárról ismerem,

hol rendesen a dombok verfényes olda.lain vailaszgat ; nagysága es nyüzsgése lUtal r()gtun feltnik. Magyar

részekben csupán csak Tokaj mellett találtam.

SPEC. ± F.V.I. AKLl'IiOPS SIMPLEX N. RP. EGYSZER M. einfache k.

(siiiivl''^ — eí.'yszfi ü ; .1 sziiii'/i'tiül.)

(VlII. tM<hi. IS'.I II f titlint,'iit..ja, l'.IO 11 f tu|ioKató,Íáii;ik s-/árÍ7.f, l'.ll n. ii. lint-^ó liU»l.|

1" Elteste barna, fakó szrocskekkel : vegteste fekete, szennyessárga pikkelyekkel; lábai barnák,

valamivel világosabb czombokkal. a többi iz fust.iseii liebomalyositva. Az els lábpár szárának bels, oldalán,

elli, barom niegfekvi, ebire irányzott tilske.

A fejmell vaskos, magas; szemtercseje elirefele lejt, homloka áthajló, ugy, hogy az alsó sor ket

nagy szeme, a, fejet felülrl tekintve, nem láthaté, ; a szemtercse sok durva szrökkel boritva. A mellvert

kordéd, kicsiny, barna, kevés sárgás szrözettél. A rágok töve barna., vege világosodó. A lábak vaskosak,

a második par szárán, belül es ell. ket megfekv tüske. A vegtest hatso leieben kissé tágult.

41*
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A tapogató elég Imnkós : trnlr vastagságánál nem hosszalili, a szár a. trrdiicl rovidclili, a, vegén,

felül, egy nyiilfülszerü, kissé (ililalt-kifele gíirliülci nyiijtványnyal, mely a, pikkely (loniliorusagalioz alkal-

mazkodik és a bö szrözet alatt eltnik; a pikkely kanáhilaku, durván szrös, elég domború; uemziiszerve

egy egyszer, barna, czipóalaku nagy gyjt, mely igen ki és kissé oldalt kifelé dagadozik.

Mértékek :
-^ Törzs ('>?> '"'/„, ebbl

fejmell .!•(> »

I lábpiir 4-'.l »

II » ')
i>

III t>
(',•.", „

IV .) 7-'.l »

? Elttem ismeretlen.

E fajnak egyetlen példányát, mint tavaszi nlakut i)oros}5lo retjein tarlaitam
;
példányom arrul is

nevezetes, liogy jobl.i tapogatója csonka-, nélkülözi a pikkelyt és a gyjtt.

spKc. :í. faj. AELUKOPS GTLVUS (Sím.) MflZKS M. hdniu k.

(nilvus =: mézsáviía ; az áltülániiM szinézotríJI.)

.S'///í. |N(1(I. Al/iis i/ilni.s SiMux 'I ]\[(nio<ív. (les Atfiil.» ji. -"i.'ltí. |(iti.|

•-? Barnafeketi' s mindenütt sárgás pikkelyekkel ugy borítvni, liogy az alapszín kilátszik. Lábai vörös-

barnák, sok sárgás pikkelylyi^l ; a ket els pár kurtított, vaskos.

A fejmell szélességénél sokkal bosszabb, eb'íl ívesen elvágott ; oldalról tekintve. ;ir nyeleesketiil magas-

ívesen emelked, a szemtéi-csén ívesen lekonyuló. A mellvert hossziüiás, keskeny, barna, szriis. A rágok

vörösbarnák, az állkapcsokra csapottak, az arez magasságánál valamivel rtividebbek. Az állkapcsok szele-

sek, ell elkerekltettek, vörösbarnák szennyes fehéres szrözettél.

A lilbak bven fegyvérzettek ; az els pár szánhi, alul, bárom pár, bels) cildalán meg ket tííske :

másodvégizen, alul, egy pár, bels oldalán bárom bosszú tüske ; a czomli felületének vége felé három kar-

csú, hosszú tüske egymásmögött ; a negyedik lábpár szára és másodvégíze hosszában, ktiröskih-ül tüskés.

A végtest tojásdad, nem lapított, vegét a kiálló fonók csúcsossá teszik.

Az alsó szemsor kihajló, szemei között tetemes közök vannak, a középszernek, közel szemátnierö-

nyire az alig szrös homlok szelétl, zöld tzben ragyognak: a szemnégyszög magasságánál sokkal szeleselib
;

a második sor két apri) szeme annyira az alsó, mint a hátsó sortól.

A tapogató liarna ; szára es pikkelye fehéres szrözettél borított, a szár a, térdnél rövidebb, saját

bosszfuiM,] vastagabb, fegyvertelen. A nemzszerv, a küls oldalr(>l tekintve tetemesen kidomborodó, süveg-

alakii, Sütet-vórösbarna.

Mertekek :
" Törzs (;-;i '«'„, ebbl

fejmell 1.0
i>

I lábpár 4-4 «

IV » 7 1)

Y Elttem ismeretlen.

Egyetlen példányomat, mint szeli (szeptemberi) Mlnkol, evekkel .'Zejitt Vesz]ireni mellett. &'/,

ittani meszes hasadékok silány növényzet gyepesein találtam.
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Az Opilidk víi,l;_vís KuszásjHikok ina.iíyai' Kaiuiujii ininilcddÍL; mi'.n nrin kcpi'ztc a tuzrtt'srlili vizsj^ií-

lódás és tanulmány tíirgyát. Ma.gani is csak uu'llfkfst'n foiílalkoztani vek' ; mindazonáltal hasznos ilolj^ot

vclek mivelni, a midn mindazt, a mi fZokrül az alakokról tudomiísomrai jutott, Ic^^aláUb egy átnezetesen

taj^lalt es tartott kis doltíozatliaii közrebocsátom.

A nemek es fajok synopticus t:ililazatainal I>r. Km'H La.ios kitn szakliuv;ir mi'idszeret követtem,

u.uyanazt. a. melyet e liuvár IS'.l-lu'n a következ) rzimü füzetben tárgyalt: .'.Zoiiliiiii^cln' Mitllii'iliuiíjíii mis

Tiirol. Der 43. l'iTsdiiiiiiliuni ilciitudifr Xdlnrf'ir.siln r inni Arr^ír iji iiiilmrt rmii tinil.-inrnrlli. Liiiiilrs-

Musriim ( ['rriliiiinuliinii ). Iinislinich ISIi'J."

A füzet synopticus táblázatai az összes nemekre es fajokra terjednek ki.

R D

OPILIO N EK K A yZ A SiH )K() K.

A fejmell a vegtesttel összeforradt. A fej es mellresz tökéletesen összeforrott: a mellresz es vegtest

közötti batár alulnd meg kivebetö.

Ket szem.

Nyolcz, rendszerint hosszú, karcsú lab, melynek izülete (7) a tulajdonkepeni pókokéval egyenl

beosztású.

A rágó feleknek mindenike hrt/n^:. cdbunodra miikod csipkormiiiuel.

A tapogató megvan s miml a ket ivarnál egyforma.

Semmi fonószervezet.

A NEMEK SYNOPTICUS ATNEZETE.

§ A tapogató vegén semmi kori un.

1. A rágok feltnen meghosszabbítottak:

-. A ragok nem feltnién hosszuk.

§^ A tapogató vege egy köroimiiel.

f A köröm fogacsolt.

''>. A testen semmi tuskek :

genus: ISCHYROPSALIS C. Koch.

genus: NEMASTOMA C. Koch.

GKNus: J.lvRUU'M'.M C. KocH.



OPILIONES. 328 KASZÁSPÓKOK.

ft A tapoj^ató kdriiif iiuni lof^acsult.

!. A negyeilik laliprír czoiul),, tcrd, szar es másodvegize liosszaMi. mint a tolilii laliiniron u^-yan-

azon izek.

GENis: EGAENUS C. Koch.

."). A szemdudor igen nagy, hosszánál szelesebb

:

(íenus: PLATYLOPHUS C. Ko.ii.

' A szemdudor arányos nagyságú.

('). A tapogató hosszú, karcsú ; a rágok feliíl szarvszerüen kinyújtva,

:

uKNis: CERASTOMA C. Kocn.

7. A tapogató ueni hosszabbított; a rágó nem szarvszerüen nyújtott:

GENUS : OPILIO Herbst.

A FAJOK SYNOPTICUS ATNKZETE.

1. (íenus: ISCHYHOPSALIS C. Koch.

§ A ket szem kulou-kulon dudoron áll.

i. / llilciijn Panzek.

!;§ A ket szem kozos dudoron all. A lábak láthatólag szrösek. A rágó es a tapogatópár fekete

:

2. /. iitaiiicíihi L. KocH.

2. genus: NEMASTüMA C. Koch.

Egyszmü, sötét fajok

:

§ A tapogatókon egyszer szórok :

I. A'. Diiriciiin 1 L. Ki>cH.

§ Az egész tapogatón a szrök gomliokliol indulnak. A szemdudor nem rovátkolt. Az állat egeszén fekete :

'1. X. trigtr C. KocH.

Tarka fajok :

§ A tapogató fekete (a vegtesten egy világos foltpár).

''>. \. hiiiKiridütiim Fabr.

). A'. Sillii 0. Herm.

•"). A', iliiniiiitiiiiin C KocH.

§ A tapogatók vilagosabli szuiezetiiek.

f A törzsön aranyos rajzok.

í. A háton, a szemek mögött, ket csecsalaku dudor:

•">. A háton semmi dudor :

;i GENUS : LEIOBUNUM C. Koch.

§ A czombok fogacsoltak.

1. A rágok töven, felül, egy-egy, sertebe végzd, kúpidomu dudor.

1. Lridbiiiiiuii hicdior ¥abii.

2. A rágó töve felett két szeles lemez ; a törzs felülete szemcsesen-ripacsos, kopasz

:

2. L. Iicmispliiiiriciuii Herbst.

§ A czombok seriekkel ellátva,.

f A tajiogató terdizen semmi nyujtvany.-'^

I . A lábak felülete durván szemcsés-ripacsos

:

'). L. ///'// íC(i/ís- ('. Koch.

I Kik H L. »Jiiií'í.M'iiiii» 11; .szfi inteni Hacia után a 'liafiouni» a lii'lyct>.

Az ellentétes faj; L. liiliiacliiatiini a tapogatú térdén nyujtvAiívt vi.sel ; e faj Pclilig magyar foliUöI ismeretlen



nplLIuNF.S. 32!-^ KASZÁSPÓKOK.

3. A laiiiik ijiiiiíik ; a szciiKliiilnr ma.^as, díil fiio>;ölefj;es :

'(. /.. iihiliniiii Tj. Koch.

4. GENi-s: EGAENTR ('. Koch.

!; A Vfgtesten semmi foj^MC-solasok.

'

I. A ráííók, a ta-pogatd czomlnzt' aliil-f'clíil, cz utuliljinak tcnlizc is fVlül l'ogacsokkal fegyverzett:

I. 7'J. tiiiin:i'ii'< C. KucH.

2. Ugyauazüu részek csak seriekkel ellátva

:

2. E. ictcririis C. KocH.

5. <;enus: rLATYT.l^PITrS C. Korn.

í; A lábak seriekkel ellátva.

1. A tapogatók végíze «ertekkel Imritva; terdize oldalt liarom fogai-sesal

:

1. /'. l'iiiiliinitn C KocH

iíjíi A lábak fogacsokkal fegyverzettek.

2. A tapogató terdizen semmi fogacs

:

t A tapogató vegizen, aJnl, semmi tüske.

o. A tapogati) ezoinbizt'ii. alul, a toveii egy sertés kiszogidles:

4. A tapogati'i ezombizeii alul semmi kiszögellés.

A vegtésten semmi fogacsolás.

(). r.ENLis: CEEASTOMA ('. Koch.

V. nifijiix C. Koch.

1. 1'. .s7í-íí/().S/(.s L. KocH.

i. P. (ilpcMrifi C. Koch.

§ A cziiiiibdk tiiskekkel fegyverzettek.

I . A fejrész elöfeleuek a szele alatt, a rági^k felett, ket apr(') fogacs. A tapogató czombize sertékkel ellátva,

:

\. ('. ciiniii/inn Linné.

§§ A eziunbok esatv sertekkel ellátva.

-. A fejrészen semmi fogacs. A labparok szárizei bengerdedek.

-

2. ('. molhiscinn L. Koch.

7. ciENis: OPILIO Herbst.

§ A test felszme szemcsés.

1. A test elszelén semmi elóre- vagy kialli) tüske.'' A vegtésten semmi fogarssorok.

1. ( >. iiisinilii>: L. Koch.

2. A M'gtesteii barautsoros fogacsolás. A szárak bengerdedek.

2. (>. piincliiiKs De Geer.

f A szárak szögletesek (negyeliiek).

* A rágok töve felett ket fogacs.

o. A tapogató czomliján, alul. bosszú, sertekben vegzödö fogacsok :

'.!. O. pi-isli-'i L. Koc:h.

i. A tapogató czoudijan, alul, kurta, a. sertekt't oldalt liocsatí'i fogacsok:

í. (). roni.r L. Koch.

' Az elleutétes faj : E. lumilax ('. Koch a végteateii liaráutsorba állitott tii^'apsakiit víspI. RddÍK iifiii találtam.

- Az ellentét: C. brerieonir szci^jlete.s szárakkal; nálunk nem találtatott.

' Az ellentét; ". trrricii/n :i fo^aesesal ; nálunk nem találtatcptt.

HEKMJN OTIfi: JIAf.V.lHORSZAG P"KFA1NA1A. UI. nirn HhKMAS : VSGARSS SPi^.N^.^ FAINA. ni- *2
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"** A ráj^c'ik itivi' tVlutt semmi IVii^acs es semmi lemez.

« A tiipogató ezomljize sertekkel ellátva.

5. A ezomlxik szögletesek (uegyelííek).

5. (). iiljiiiiH>i Heebst.

• >. A czomliok heugerdedek :

('). (>. íjrusfiiiics Hkiíjist.

§§ A test felszíne sima.

7. A tapogató serti'kkel ellátva : czomhize fels vegén egy belek' allíi, kefeszerüeu sertés kiszögellés; a

második es iH'gyedik lalipar ezomlija szögletes (negyelíi)

:

7. (). Ilhoiliidriiilri L. Kocil.

AZ ELTERJEDÉS.

Isclij/ropsdlis ni'hi<jii Panzer. dMagyarlmrlang» Ijiliarmeuvcben, gynjte Krivaldszky -Tános

;

Erdélybl Kis-Disznódról es Praesbéröl említi Hill Metor.

I.'iilii/i<)ji>!(ili>i iiKiiiiciilii \j. Kocii. Erdélyi (Nagy-Szebeii környékbeli) jieldanyok után leirta

|)r. KocH L. (Zool. Mltth. aus Tirol. I)er l'.). ^'ersanllnlg. deutselier Naturforselier und Aerzte gewidmet

ete. luusbruek ISC'.M.

Nciiiasluiiiii l)iici(s)iiiiit L. Koen. Erdélyi példányok ut.-in leirta l>r. Ivoeli L. (mint a megelz
aj). Jlagam (TÖrgény-Szt-Imren kíivek alatt találtam.

Xciiiii>;fiii/iii tii-tlrC KocH. Pozsoiiy ( Duualigetek nyirkos, árnyek(W helyeken) gynjte l>r. Ijoekli (ry.

Magam Erdélyben, Görgeny-Szt-Imnn gyiijtöttem, leginkálib fakéreg alatt.

Xfinti>>(oiii(t hiiiitiriihttiun Faüi;. Pozsony (Dunaligetek)T)r. ]?öekli. Alsó-Hámor (Borsod) kövek es

hullott lomb alatt elgyüjtöttem.

Xí'iii'i>itiiiii(i Sillii (). Hl i;,M. l'h'dely, Nagy-Szeben kornyelveiííl (leiiasa «Biitrag zur Kenntniss der

Ar. Fauna Siebenbürgens. Verhandl, u. Mittli. des sieb, ^'er. iiir NaturwissensehaJ'ti'ii in Hn-manstadt, Is71 )

;

lásd jeleli kotet X. tábhi. i' IS r. egesz alak nagyítva, dl'.) hirzs ahdrol, /;/ r;igri, / allkapoes, es a tapogati'i

C'zombja, r esip("ik, </ melhirt. // ráncz, ir vegbelnyilás.

Ni'iiifixtiiiiiii ildriiiiiiiiiuii C. Kovn. Erdély : esiki havasok, a. sziklafalak töven gyjtöttem. Seidlitz

György Nagy-Szeben kond, Erivaldszky .lános n Krasso nn'g_\i'ben fekvi nl'lopa» barlangbiil szerezte.

Lciiihiniiiiii hicolor Eaii;. Kolozsvár (Muzeumkert kerítései, v:il(')szinleg a fenyvekkel keriilt e

kertbe) ; Bihar uVlegy Tiszán, «Piaira talhnrnlni» és az «Oncsásza)) liarlang kiiriili sziklákon: az<inkivnl a.

Körösszoros sziki'alain is.

Lciohiuiiiiii Iniiiisjiliiii rii iiiii Hei i;s'r. Kolozsvár (Muzeumkert kerítése).

LlÍoIiiuiiiiii líitjncdiiS C Korn. (.'siki havasok (Egyesk) Erdelylien; Sül Victor Praesl)er)l, ])r. Seid-

litz N.-Szeben kornyékérl ismertettek.

Láohnimm i/líibridii L. Koen. A KrosszíU'os sziklafalain.

/v/ííí/ííí.s (()// rc.cíf.s C. Koi'H. I\feh:i(li:irol es ()rsovári')l szerze Krivaldszky János; Nagy- \ aradról

MoL'sáry Sándor. Erdélyben Devarol. K.-DisziKidról Sillnel; Hr. Seidlitznel es Bergleiter G.-nel Xagy-Sze-

benböl: uz erdélyi muzeiuubaii Kolozs\;irról es Mezö-Záhról.

Kijaeintii ictcricus C. Koen. Kolozsvárról es Maros-Vásaihelyrd az erd. nmzt'undian; Sillnel

N.-Szeben környékérl.

l'hiri/Ioiihiis iiiiiiioiiiin V. Kneir. Kolozsvárról es a. Hargihi hegységrl (Mez)liava,s) az erdélyi

múzeumban
; Tátra-Eiireden gyjti' Krivaldszky .János.

l'lati/loplui^ niiiiicx C. Kocu. A Hargita he.uysegríil (Mezhavas-Kaeza) az erd. Múzeumban; Sillnel

Nagy-Szeben videkeríil.

J'lüli/li'phiiíi .slrii/osiis L. Koiii. Kolozs\Hrr(d es Nyarádszeredarid az erdélyi múzeumban.
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J'lillllliipliils iiljii strici ('. KiH'II. K(ll(lX^^;í|^lll s M 11ili;iniil i ( )l|.'s:i~za s/.ilJ;if,-||i ;iz (l-ilrlyi liHIZiMllll-

lian : Na.iiy-Szclun \iilrlíi'MÍl Silliirl. HergleitiTiwI rs Dr. Si-iillitz jcLivzcki'beii.

CpraxIoiiKi ittrinilinii L. 1 U'jváv lú'iriil L;viijt(' \'iilr,t I'iiiIíiimihI ; Kii-izcuriil, tiiv;ililia ImiIcIvIhiI (csiki

liavasok) ÍS Nany-Szeliculiiil iiiaü;aiii ismcifiii.

('nii--iti)iii(i iiinllii!<riiiii L. Kdc II. \ c^iki lia\asiilu'iil lNa;_;v HaL;yiiias-Kiiriii;itiira l a,z mlclvi

umzeuuiliaii.

Ojiiliii iii^lratiis \j. Kiicir. üailapesttu líviijti' P;i\t'l -hinos. INfauaui ImiIiIvIhíI isiurmii n. in. : a

«Ylegyászárnli). a o^tcziíliavasniln : ISovülcitcr (i. N.-Szclioii kuriil uyiijti'.

tljiHiii jiiiiiilimo; I ti; (ÍKK.i:. ]'',rilrlylii n llalaiiliaiiva. Kis-I )isziii')il. NaLíy-Szi'lnii kmiil tenyészik.

< Ijiiliii piixfia L. l\i)(ii. Kiil(izsv;lr i's Xa.ey-Szclu'ii kurnyrlii'ii l'oi-.liil clii.

Ojiiliit mrírc Tj. Ivocii. Im'iIcI vlieii a «^ lc"4Viiszáii d cs a «l'i'acslirti » talaJtatntt.

Ojiiliii (iljiiiuis TIkkhst. Jirdi'lylifU a <iXa,.Líy-lítigyiii;iS)), «^[czoliavíis» cs ci \'li',i;yaszaii liavasokról,

tiivalilui Silliu'l a l'i-aeslicrt'il isiiifi-ftcs.

()jiiliii (//(ix.sv'/»c.>í IIi:t!I;st. EiilrK lírii K( ili izsv:irrúl cs Nany-Szcl.u'ii knnil takiltatutt.

();iili,i Ji'hniliiilniili i ]j. Kiii'n. l'.ilianiii';4\clicii cs Tatia-Füví-dcii .^yiijtc Frivalilszky Jruios

;

n^Iauyarursza'jii |clz('ivcl ;;yiiitc i'ctcuyi S. : ui;iL;a,iu a Kii\au turpcl'euyo-ovebeu (Hau lel) gyjtöttem;

T)r. Kocli L. is Eiilelvliíll említi.

4i'
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A N H A N G.

ÜBERSICHT DER SPINNEN UNGARNS.





ÜBERSICHT irnil SPINNEN UNdAKNS.

Im Vurwcrte ztiiii /.wcitrii ]!;ni(If ilii'Srs Werkrs habe ich dir Griinilc iin^rfiilirt. wck-hc luirli

lic^vogeii Jialifn. von einer wort.netreiien Uebersetzunii des 111., In/Jeliunj^sweise desrriptiveu Bandes

alizugelien.

Ich halle mich ahcr aiudi eiitsidildssen, diesem Baudr eine [\'liersieht heizugelien, welche di'n

Aiit'cirdcruni^en meiner aiislandis(dieii l-'rcinidc und (Adlegen entui'nen liunimen soll, und welcher ich hie-

mit einige Ijenurkun^i n vtiraiiLiihrn lasse.

In der Einleitung des I. Bandes pag. '.'> lialie ich den Plan des Buches entwickelt und dort zweier

Anhange gedacht, deren erster eine kritische IveCension derjenigen Arten enthalten sollte, welche in

anderen Wi'rken als aus Ungarn stammend an.uefuhrt erscheinen. Ich habe micli dieser muhevollen Arbeit

auch unterzogen und diesellie auch durclieL'fuhrt.

Es traten jedoch Umstände ein, welche mich bewogen haben von der Publication dieses Anhan-

ges abzusehen.

Es ward mir nandich mittlerwi'ile gestattet, Spinnenarten zu untersindien, welche die Grundlage

zu verschiedenen Fublicationen bildeten, und ich halie mich vollkonnnen überzeugt, dass die, zumeist auf

W. IIaun und C. Kocii"s grosses Werk und ausschliesslich auf ]"'arbuug basirten Bestimmungen so ober-

flächlich, eigentlich so unrichtig waren, dass eine Eeductiou derselben, d. h. der ihnen beigelegten

C Kocu'schen Benennun,'j:en, auf Tuhhkli/s synonymisch berichti.ete lieneiuiungen mehr als gewagt

erschien. Dieser Umstanil musste mein \'ertrauen zu solchen Btnennun.i;en, weiche icli mit den betreffen-

den Typen nicht confroutiren konnte, überhaupt vollkommen erschüttern.

So ward es mir z. B. gestattet, l)r. (íeoüo Böckii's gesammtes Materiale fvir das ungarische

National-Museum zu erwerben, dasselbe: zu überprüfen und mit den lietrelfenden l'ublicatioiien zu ver-

gleichen. Ich liaUe mich liald ulierzeugt, dass meine, auf die kritis<die lÜchtigstellung der «Ueber die

Spinnen der Umgebung Pressliurgs» betittdten Aldiandlung dieses Autors aufgewandte Mulie eine ver-

gebliche war.

So führte' Dr. Bcii-'Ku z. B. unter «Argu'oneta aquafica» an, die liintere Augenreilie sei «etwas

gebogen» — der Zeichnung nach "[iroeurvan — wo doch diese lieihe Ina der wirklichen Argyronefa leicht

auseebogen, also «recurva» i^t. Sclion dieser Umstand war selir storeiid. Weiters sagt er ulier das \'or-

kommen; „iititiT iSlviin ii
.'". Die Uelieriirufung der sielien, in Dr. Bíkku's Sanimhuig als « Argyronetaaipia-

ficaii bestimmten Tliiere e^rgab, dass dieselben sammt und semders Aiiiiiiii-nhiiis hm.r (W.M.e'K) waren, auf

Welche Art dann Dr. Bííckh's Kennzeichen allerdings passen.

Noch merkwürdiger erwies sicli Dr. B(i('Ku's «Mithras undulafus», aJsei eine (U'liifi larie, wi lebe

sich nach zahlreichen Exemplaren der Sammlung als Mhikíi.-hí; niiii-i>lii>í ((.'. Koeii), alse) eine' Laferierade

erwie'Sen hat.

Eine Meu,L,e ahnliidur Ealh' liat mieh ilazu liewogen den Anhang faUeu zu lassen unel diese-n

Gegenstand fiir eine spatere Zeit aufzufiewahren.



036

Ich kann dies wohl um so h'iclitcr tliiin, als ich ja ohnehin hcstrcht war, alles kritisch gesich-

tete, wichtigere Matcriale zu \ erwemlen und statt einer Kecension von höchst prohleniatischem Werth,

eine auf kritisch liestimmtes Material gestützte Ue))ersicht zu gehen.

Was nun diese Uebersicht anbelangt, so enthält dieselbe alle bisher beobachteten Arten nebst

deren Verbreitung, soweit die letztere derzeit bekannt ist.

Eingefügt erscheinen alle neuen Arten, dann die Bemerkungen, welche sich fiir weniger bekannte

oder sonst interessante Arten orgeben.

Mit Eiicksicht auf den, im zweiton Bande publizirten Versuch eines biologischen 8ystemes, habe

ich den Unterordnungen deren biologische Charakteristik vorangestellt.

Dann habe ich zu bemerken, dass ich mich rücksichtlich der Nonieuclatur und der Schreibart,

der Namen thuulichst an Thorell"s synonymische Bestimmungen und die, die Schreibart regelnden Aus-

hihrungen gehalten habe.

Der Umstand, dass die nachfolgende Uebersicht mit dem im ersten Bande gegebenen Verzeichniss

nicht ganz genau übereinstimmt, findet in Folgendem seine Erklärung : bei einigen Namen, wie z. B. bei

Mctii filmen (De Geer) musste auf (irund des Icr priorifufia eine synonymische Richtigstellung platzgreifen

u. z. zu Gunsten Scopolis, der diese Art schon 17G3 unter dem Speciesnamen „Mniaiuic" anführt; einige

wenige Arten, so Epctra n'<iin habe ieli fortgelassen, weil mir hinsichtlich der betreffenden Thiere nach-

träglich Zweifel aufstiegen ; dagegen habe ich einige neuere Funde eingereiht.

Endlich habe ich zu lienierken, dass das Manuskript des dritten, also descriptiven Bandes im

März des Jahres 1875 der königlich luigarischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft eingereicht wurde,

was bei Beurtlu'ilung der Prioritätsrechte zu berücksichtigen sein wird.

Der Plan des Werkes, besonders aber die Erweiterung des zweiten Bandes haben es nicht gestattet,

den descriptiven Theil früher erscheinen zu lassen.

Ausser diesen ergeben sich noch folgengo ganz specielle Bemerkungen.

Die synonymischen Bestimmungen sind nach Thoeell gegeben und habe ich in gegenwärtiger

Uebersicht dem Genus und Speciesnamen ausser dem Autor auch noch die Jahreszahl der Creirung bei-

gefügt. Im ungarischen Texte ist die Quelle für Synonymik sowohl beim Genus, als auch bei der Species

immer angegeben und kann dort leicht nachgesehen werden.

ABKÜRZUNGEN.

.\us.



ORDNUNG :

A R A N E A E.

Orismologif5che Bestimmung.

Flügellose Thiere.

Der Leib besteht aus zwei Theilen : aus dem Cephalothorax uud aus dem nicht segmentirten

Hinterleib, welche beide durch ein dünnes Stielchen verbunden sind.

Am Thorax vier Paar siebengliedrige Füsse.

Am Ende eines jeden Fusses ein, aus gezinkten Klauen bestehendes Webeorgau.

Am Ende des Hinterleibes ein warzenförmiges, paariges, gegliedertes, mit Spulen versehenes

Spinnorgan.

Die Klaue der Mandibeln einschlagbar, der Länge nach duru-hbohrt.

Einfache Augen in symmetrischer Gruppirung.

Keine Fühler.

Die Maxillen mit fussförmigen Tastern, welche je nach dem Geschlechte anders eingerichtet sind

und eine verschiedene Bestimmung haben.

Biologische Bestimmung.

Keme Metamorphose. Die Entwicklung geschieht durch Häutungen, welche an der postembryo-

nalen Form des Thieres keine wesentliche Yeriimlerung bewirken.

Letztes Moment der Entwicklimg ist die volle Ausbildung der Geschlechtsorgane.

Das Spinn- und Webeorgan wirkt vom Momente des Ausschlüpfens aus dem Ei bestandig.

Der Function dieser beiden Organe entspricht die Lebensweise uud die Organisation.

HERMÁK i'IIÓ: .MAcilAKOKSZAO PÓK-1 AI.-NA.li. Ul. OTIO HhKMAX : U.NOARSS tl'ISNf..Si At.SA. 111.



I. SECTION.

THERATRICAE.

I. UNTERORDNUNG.

O 11 B I T E L A E I A E.

Die Eadnetz-Spinnen geben der Organisation und Lebensweise nach unstreitig das typische Bild

der Ordnung.

Die Art und Weise, wie dieselben in den Kreis der Naturerscheinungen eingreifen, ist die echte

Spinnen-Art und Weise, und diese wird wie folgt charakterisirt : sie beherrschen leere Räume und nehmen

dort Aufenthalt, wo fliegende Thiere lilos durchzufljegen vermögen.

Das Hauptwerlizeug dieser Eigenschaft ist das, geometrische Formen weisende, in planer Fläche

gespannte Eadnetz, welches stets den Verhältnissen angepasst ist ; die Extreme der Spannung bildet die

vertikale und horizontale Stellung ; zwischen beide fallen die endlosen Reihen der geneigten Stellungen.

Die Fähigkeit des Netzknüpfens ist innerhalb der Unterordnung nicht gleich ; in der zweiten

Unterfamilie, bei den Uloborinen nimmt dieselbe sichtlich ab.

Auf drn vertikal und geneigt gespannten Netzen ist die Stellung der Thiere stets kopfabwarts und

stets auf der geschützteren Seite.

Ihre Füsse sind zum Weben und zum Verkehre auf den Fäden geschaffen, was besonders durch

eine gewisse Steifheit der Tarsenglieder Itekundet wird, welche eine Ausbiegung der Tarsen nur in gerin-

gem Maasse gestattet, woraus folgt, dass die Thiere auf dem Boden mit den Fusspitzen auftreten und auf

glatten Flächen durchaus nicht fortkommen können.

Rücksichtlich der Körpergrösse sind Abstufungen vorhanden ; sie variirt von der Grösse eines

Hanfkornes bis zu jeuer einer Haseluuss : dieser Abstufung entsprechen auch die Netze besonders rück-

sichtlich der Fadenstärke.

Die Hauptperiode ihrer Wirksamkeit fallt der Tageszeit nach auf die Dämmerung, vorzuglich

jene des Abends; dort jedoch, wo die Beute häufig ist, sind sie auch tagsüber thätig, vornehmlich im

Schatten, welchen sie mit Vorliebe aufsuchen.

Eine gemeinschaftliche Eigenschaft Aller ist die, dass sie, berührt, zu Boden fallen und dort mit

an den Leib gezogenen Füssen eine Weile liegen bleiben; sobald die Störung aufhört, kehren sie auf dem-

selben Faden zum Netz zurück,' welchen sie während des Falles entwickelt haben. Jene Erschütterung des

Netzes, welche die einfallende Beute verursacht, unterscheiden sie von jener, welche ein in das Netz gera-

thener lebloser Körper bewirkt ; sind sie über die Natur der Erschütterung im Zweifel, dann eilen sie zum
Miftrlpuidit des Netzes, krallen sich fest und vollfüliren ungemein schnelle schwingende Bewegungen,
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wt-lclie Jas ganze Netz crsi-lnilti rn iiinl ilas Selilat;eii der Beute, Ije/.ielimigsweise i1as Fallen des fremden

Körpers be\\irken.

Die starke Beute wird mit grosser Eile eiugesponnen, sicditlieh um das Netz zu sebouen : zu die-

sem Behufe kebreu sie der Beute die Spiunwarzen zu, drücken dieselben an die Beute, stellen sie in eine

Reibe, wodurcb die Fäden bandartig berausströmen und wickeln so die Beute mit Hülfe des bintersten

Fusspaares förmlicb ein.

Ist die Beute geeignet, so wird sie von der FangsteUe abgelöst, frei zum Mittelpunkte befördert

und dort verzelu't ; ist die Beute scliwer, dann wird sie vermittelst ]''äden zum ^Mittelpunkte , bezie-

.bungsweise zum Verstecke befördert, u. z. so, dass die Fiiden in der Förib-rungsricbtung stets straff

gespannt, in der entgegengesetzten dagegen nacb und naeb geloclcert werden.

Die allzuscbwere Beute saugen sie auf der Fangstelle aus ; bat dieselbe das Netz nicbt ganz zer-

stört, so wird sie losgelöst imd fallen gelassen, worauf das Netz sorgfältig ausgebessert wird. Die Uel)er-

reste der kleineren Beute werden mit einer abstossenden Bewegung des Vorderleibes entfernt (i)los Cyr-

topbora conica scbeint bievon eine Ausnabme zu bilden).

Eücksicbtlieb des Aufentbaltes berrseben sie besonders in den Niederungen, im Vorgebirge und

am Fusse des Hocbgebii-ges und nebmen gegen die Baumgrenze der Alpen ab, werden über die Baum-

grenze binaus stets seltener, liis sie in einer Höbe von etwa 2(MlO Metern iib.r dem ^Eeere bloss durcb

eine Form repräsentirt werden. So weit in den Hidden das Halbdunkel berrscbt . sind sie ebenfalls

vorbanden.

In ibrer Tbätigkeit werden sie mebr durcb die Feinbeit des Füblens , als durcb die Sebkraft

geleitet ; vom Gebörsinne ist keine Spur vorbanden. ^

Ibre Tbätigkeit kennt kaum irgend welebe Grenzen, da sie mit Hidfe des Fadenscbiessens überall

biugelangen, wo ibr Eingriff am Platze ist.

In dem System, welebes die Tbätigkeit der Spinnenordnuug darstellt, fällt ibnen die Aufgabe zu,

die Insekten im Durcbfluge zu massregeln.

Hinsicbtlieb der Generationsfolge ist diese Unterordnung die Winterperiode bindurcb beinabe

durcbgehends nur durcb Eier gesicbert ; in gescbützten Lagen, besonders in den Wobnuugen des Men-

scben jedoeb, überwintern einige Arten und balten eine Kälte von (1 bis h»" 1{. (dnie Scbaden aus; die

Winterperiode verbringen sie regungslos in einer Art Erstarrung.

Ibre Eier versorgen sie sebr umsicbtig : dieselben sind in ein warmes Gewebe gebullt und meist

nücb durcb eine pergamentartige äussere Hülle gescbützt.

' Riieksiclitlifh iliesfs Sinnes habe ich din-ete Beobarlitungen :iugcsti-llt. Auf ih'Ui Üangc meiner Wohnung, welcher vor

Luftzug \ ollkommen geschützt ist, habe ich Epeira coniuta (Cl.) angesiedelt, welche gar bald über die wohlverkitteten Fensterscheiben-

Netze spannten. In der Abenddämmerung, als die Thiere im Mittelpunkte des Netzes LauerstcUung nahmen, also am regsten waren,

näherte ich ihnen eine ausserordentlich hellklingende, b' gestimmte, mit federndem Kliippel versehene Tiscliglocke nud liess dieselbe

plötzlich erschallen, ohne dass die Tliiere Unruhe gezeigt hätten. In einer Entfernung von etwa i Cfm wurden die Thiere gestört, sieht

lieh dadurch, dass das Schwingen des Klöppels die Luft und diese das Netz erschütterte. Da es aber gewiss ist, dass manche Thiere für

gewisse Geräusche eine erhöhte EmpHiuUichkeit zeigen, führte mich die, den Insecteu entnommene .Analogie zur Anwendung eines

schrillenden Geräusches, welches ich vermittelst einer feinen Feile und eines Bleches bald schwächer, hiild stärker hervorrief, jedoch

ohne Elfolg. Es scheint gewiss, dass alle jene Fälle, welche in der I^iteratur enthalten sind und unter Anderem von einer musikalischen

Vorliebe der Spinnen sprechen, tmS /iihlbnie Schwingungserscheinungen zurückzuführen sind ;
hierher gehört die Spinne Grétrys, welche

Praeludien «bewundert» hat; die Spinne Pelisson's in der Bastille, welche durch die Töne einer Geige hervorgelockt wurde; so Walcke-

naers Taucherspinnen, welche auf die Oljeriläche kamen. .\uf Fortepianos sieht man oft Spienen, welche während des Spieles der

Schwingung luichgelieii.
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I. F A M ILIÉ. EPEIROIDAE. SPEICHKNWEBEK.

I. SUBFAMILIE. EPEIRINAE. KREUZSPINNEN.

1. GENUS : AEGIOPE Duf. (1825).

1. Argiope lobata (Fall 1772). Tafel IX 192 ?, l!i:^, o' nat. Gr. Budapest, Ofuer Seite (Zugliget),

Pester Seite (ßakos) ; Neograder Comitat (unbekannter Punkt). Ende Juni gesclilecbtsreif ; spannt ihr

schönes Netz in schattigen Lagen der Gebüsche, im hohen Grase.

2. Argiope Bruennichii (Scop. 1772). Klausenhui-g , Hemiannstadt, Grosswardein, Budapest,

Doroszló. Im Juli geschlechtsreif; liebt feuchte, üppig bewachsene Lagen.

2. GENUS: EPEIEA (Walck. ISOü).

1. Epeira grossa C. K. (1845). Klausenburg, Bonczhida, Szász-Vesszös, Sátoralja-Ujhely, Fünfkir-

chen, Budapest. Im Juli geschlechtsreif; liebt Wälder, Gesträuche, Ziergärten.

2. Epeira Circe Sav. et Aud. (1825?). Untere Donau, Gegend der Veteran! Höhle au Felsen,

Mehadia; mit der Bezeichnung «Banat» im Hofmuseum in Wien.

3. Epeira angulata (Cl. 1757). Klausenburg, Balánbánya, Hosszutelke, Hermanustadt, Diósgyr,

Alsó-Hámor, Sátoralja-Ujhely, Budapest, Ungvár. Im Juli gesehlechtsreif ; in Wäldern und Parkanla-

gen häufig.

4. Epeira dromadaria Walck (1802). Klausenburg, Mezö-Záh, Szász-Vesszös, Apatin, Palánka,

lUok, Pancsova, Orsova, Donauenge bis Báziás, Piakamaz, Tokaj, Grosswardein, Fünfkirchen, Budapest,

Dabas. Oft schon Ende Mai geschlechtsreif; Netz im üppigen Graswuchse, meist nahe am Boden; .häulig

an Waldrändern auf Gesträuch.

5. Epeira arbustorum 0. K. |]8:í7). Hermannstadt unter dem Namen E. bicornis bei Sill

angeführt.

ß. Epeira diademata (Cl. 1757). Von den Niederungen, wo sie überall häufig ist, bis zur Höhe

von etwa 2000 Meter (Central-Karpathen) verbreitet. Im Spätsommer geschechtsreif.

7. Epeira inarmorea (Ol. 1 757). Mit vier Varietäten, worunter Cleeck's Araneus mai-moreus,

babel und pyramidatus und unzähligen Uebergängen. Klausenburg, Mezö-Záh, Békás-Passe (Ost-Sieben-

bürgen), Bonyha, Szász-Vesszös, Hermannstadt; «Prvnyiszka» bei Csorba in den Central-Karpathen

besonders reich, Orsova, Alsó-Hámor, Lykauka, Piuttka, Lucsivna, Insel Csepel.

8. Epeira quadrata (Cl. 1757). Klausenburg, Mezö-Záh, Parajd, Tölgyes, Hermaunstadt, Szász-

Vesszös, Csiker Alpen, Alsó-Hámor, Lucsivna, Veszprém, Eákospalota. Ende Juli geschlechtsreif: liebt

den hohen Pflanzenwuchs in feuchten Lagen, Disteln, Maispflanzungen, Sumpfräuder.

9. Epeira cornuta (Cl. 1757). Klausenburg, Szamosfalva, Mezö-Záh, Gyeké, D.-Szt.-Márton,

Hermanustadt, Doroszló, Zombor, Kácz-Militics, Bogojeva, Apatin, Neusatz, Zimony, Pancsova, Békés-

Csaba, Szajol, Rakamaz, Tokaj, S.-A.-Ujhely, Veszprém, Balaton- Füred, Stuhlweissenburg, Grosswardein,

Fünfkirchen, Budapest, Gyilkostó in Siebenbürgen (merkwürdiges Vorkommen, da der See erst im 3. Jahr-

zehent dieses Jahrhunderts durch Bergrutschung entstand und das Piohr erst später, wahrscheinlich durch

Wasservögel verpflanzt wurde). Mehrere Generationen. Im Piohre der Sümpfe, sonst in feuchten Lagen

überaus häufig ; ausschliesslich den Niederungen angehörend.

10. Epeira patagiata (Cl. 1757). Klausenburg, Szász-Vesszös, Hermaunstadt, Bogojeva, Doroszló,

Palánka, Pancsova, Tokaj, Rakamaz, S.-A.-Ujhely, Lucsivna, Csorba, Liptó-Szt-Miklós , Kremnitz,

Veszprém, Grosswardein, Budapest, Ungvár, Balánbánya. Scheint nur eine Generation zu haben; im

Gesträuche, oft auch im Grase häufig.
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1 1. Epeira ALsiuo (\Vai,,( k. isitiíi. Als K. lutea C. K. la-i Sn.i.aus der IiiiuvIiiiul;- von Ht-ruiaiuistadl

augefülirt .

li'. Epeira umbratica (Cl. 1757). Klausenburg, Mez-Záh, (jyeke, Parajil, (iyei-gyú-8zt-Miklós, Bor-

szék, ilva, Hosszutelke, Torda, SzEÍsz-A^esszös, Doroszló, Illók, Pauesova, Orsova, Jeseluicza, Mehadia,

Ungvár, Alsó-Hámor, Miskok-z, Selurunitz, Güns, Fünfkirchen, Heruiaunstadt. Stdieint zwei Generationen

zu haben ; mit Vorliebe in der Umgebung iiienscblieher Wohnungen. Ausschliesslieh Sehattenthiere und

nur des Nachts thatig.

13. Epeira sclopetaria iCi.. 17.J7i. Gh-iehe W-rhreitunü; und ähnliche Lehensweise mit der Vorigen

.\rt. Das ganze -Tahr hiudnvcdi gcs(d]lrchtsreife Individuen Vdrliandcu. Teberwintert in menschlichen

Wohnungen.

14. Epeira sollers Wauk (ISil). Klausenhurg, Mezö-Záh, Doroszló, Fünfkirchen, Budapest,

Orsova, Komjáti, Sza^z-Yesszös. Aul' allgestorbenen Pflanzen im Friihjahr und Herbst.

lö. Epeira agaleiia (WaIíCK. 180:íj. Hill führt dieselbe aus der Umgebung von Hermanustadt sub

E. agelena C. Koch an.

If'i. Epeira Victoria Thot;. (IS70). Klausenburg, Gyeke, Budapest, Piákospalota. Scheint im Gegen-

satze zur folgenden Art, den Niederungen anzugehören.

17. Epeira ceropegia (Walck. \Sú2). Hargita Trachytgebirge bis IDOO-löOO Meter, Gyergyó-

Szt-Miklos, Balánliánya, Csorba. Ausschliesslich in hohen Lagen, Grasthier.

18. Epeira adiauta (Walk. \S0-2). Klausenburg, Mezö-Záh. Mitte Sommers geschlechtsreif; bei

Klausenburg auf Schlehdorn; bei M.-Záh besonders licht gefärbte Varietät.

1'.'. Epeira CUCUrbitina (Gl. 17.J7). Klausenburg, Oláhfenes, Mezö-Záh, Gyergyó-Szt-!Miklós, Har-

gita (bis 1500 Meter) Hermannstadt, Bázna, Pauesova, Orsova, Ogrademi, Báziás, Tokaj, S.-A.-Ujhely,

Bükkgebirge, Csorba, Grosswardein, Budapest, Ungvár. Häutig; in den Niederungen Früh-, in lióhereu

Lagen Hochsommerthier, mit ausgesprochener Vorliebe für Gesträuch.

20. Epeira alpica L. K. (18G9). Alsó-Hámor, Tátrafüred. Bisher als seltene Erscheinung aus der

'l'aniu'uregion bekannt.

-1- Epeira acalypha (Wamk. ISOá). Klausenburg, Szäsz-Vesszös, Kdroud, liairmhánya. Tölgyes,

Mezö-Záh, Gyeké, Szent-László, Torda, Hermannstadt. Uj-Paláuka, Pancsova, Orsova, Ogradena, Baziás,

Tokaj, Tarczal, Eakamaz, S.-A.-Újhely, Alsó-Hámor, Grosswardein, Fünfkirchen, Meliádia, Budapest,

lm Mai geschlechtsreif: in hohem Pflanzenwuchs, am Bande der Gesträuche häufig; ausschliesslich

Tagthier.

--. Epeira cliodia i Walck. lS(»i>). Ogradena, Klausenlmrg. Am Fusse von Felsen, im Schatten.

?,. GKNus: CYBTOPHOliA (Si>l I 8C. 'ii.

1. Cyrtophora COliica iPall. I77:i). Klausenburg, Szász-Vesszos, Mezö-Záh, Balánbánya, Bókás-

Pass, Hermannstadt, Bogojeva, Palánka, Orsova, Mehadia,, Ogradena., Alsó-Hámor, Fünfkirchen, Buda-

pest, Dabas. Zwei Generationen; in Garten, auch in ^^alderu theils am Rande, theils im Hochwald.

1. oKNis: SINGA tC. K. I8;i('.).

I. Singa hamata (Cl. 1757). Orsova, liakamaz, Grosswardein, Klausenhurg, Szamosfalva, Mezö-

Zah, Hermainistadt. Disznód, Doroszló, Apatin, Palánka, Neusatz, Pauesova, Orsova,Ogradena, S.-A.-Fjhely,

Stuhlweissenhurg, Grosswardein, liudapest. Im Frühjahre geschlechtsreif, hat wahrscheinlich auch eine

llerbstgeneration : am häutigsten an Sumpfränderu, aber auch im hohen (4rase.

2. Singa Luciua (Sav. et Arn. ls-25'?) Doroszló und Plattensee. Mit syrischen Typen vollkom-

men übereinstimmend ; im Piohre.

3. Singa Herii (Hahn. 1.S31). Pauesova, Klausenburg. Fruhjahrsi'orui ;
im Schilfe der Sumpfe.
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1-. Siüga pygmaea (Sund. ls;;0). Klanstoiliui';^. Bairuniáiiya, ^iezö-Ziili, Doroszlú, Apatin,?;iláiika,

Panesova, Tokaj, Grosswanlein Friilijabrsfonu ; besond. an grasÍR<n Eöí-chungeu ilerl »aiiimi' ( mir "i bekannt. )

;j. Singa albovittata (Wkstk. 1851). Klausenburg (Heuwiesen).

6. Singa sanguinea C. K. (1S45). Ü-Hutta, ßakamaz, Hermannstadt. Seltenere Sommerform.

5. GENUS: CEECIDIA Th. (18G9).

1. Cercidia promiuens (Wiisn;. Isöl). Aiiatin, Ogradcna, Tokaj. In Schilf und (-ifstraufli ziem-

lich sclti^n.

c. (iKNus: ZILLA (C. K. ]s:li).

I. Zilla X-notata ((':.. 17-"i7). Prosslmrg (J)oimuaucn) auf Fi)]uilus Ciinadensis.

2. Zilla montaua ('. K. (1S39). Hohe Tátra (Oentral-Karpathen) Kriván , Region iilur der

Krummlidlz-Zone bis zum Zeleno-See ; an Granitblöeken.

"3. Zilla Thorelli Aus. (1871). In Dr. G. Böckh's Sammlung ein typisches Exemplar (?) unter

der Benennung II Epeira Modrensis Böckhi), wornaoh der Fundort Modern ist. Unstreitig hat Dr. Böcku

diese Form früher als Dr. G. Mayr entdeckt, sie aber nirgends beschrieben.

4. Zilla Stroemii Tu. (lS7(t). Doroszló, Panesova, Görgény-Szt-Imre. Sommerform., besonders an

Baumstämmen, Holzstöaseu

. 7. GENUS: META (CK. 1830).

1. Meta Meiiardii (Late. 1804). Klausenburg, Körös-Schluchten (in Höhlen), Biliargebirge

(Oncsásza-Hóhle), Alsó-Hámor (Keller), ehendort Szeleta-Höble, Grosswardein ; La Cruce-Höhle, Buda

pest. In wärmeren Höhlen beständig vorhanden : liebt das Hallidunkel.

2. Meta Meriauae (Scop. 17r)3». Im Verzeichnisse des I. Bandes als M. l'usca (De Geer) ange-

führt, lllok, Mehadia. Ponyikova-Höhle (untere Donau), Ogradena, Báziás, Tokaj, Tarczal, Bodrog-

Keresztur, S.-A.-Ujhely. Alsó-Hámor, Szilvás (Borsod), Ujhutta, Csorba (See), Kremnitz, Schemnitz, Buda-

pest, Körös-Schluchten, Klausenburg, Csiker Alpen. Liebt fem-hte Oertlichkeiten, weniger Pílaiizen als

Erdreich und Felsen. ])en ganzen Sommer hindun-h vorhanden.

3. Meta segmentata (Gl. 17."j7). Klausenburg, Szamosfalva., Szász-Vesszös, D.-Szt-Márton, Illók,

Panesova, Mehadia, Pi.akamaz, Alsó-Hámor, Lykauka, Kremnitz, Veszprém, Budapest, Insel Csepel. Hat

zwei Generationen ; auf üppigen Pflanzen feuchter Oertlichkeiten tagsüber tliätig.

S. oENus: TETBAGNATHA (Latk. 1S04).

1. Tetraguatha exteusa (J^ l7r)S.) Klausenburg. Obihfmes, Mezö-Záh, Gy.-Szt-Miklós, Hermann-

stadt, Doroszló, Apatin, Palánka, Illók, Neusatz, Zimony, Orsova, Panesova, Mehadia, Sebuppanek, Ogra-

dena, Báziás, Eakamaz, Tarczal, S.-A.-L\jhely, Alsó-Hámor, Diósgyr, Ceutral-Karpathen bis zur Tanueu-

grenze, Balatonfüred, Stuhlweissenburg , Grosswardein , Güns , Schmecks , Budapest, Ungvár. Zwei

Generationen; am liuinle der Gewässer besimders häutig; tagsüber thätig.

-2. Tetragnatha obtusa "Wkstu. (ISOl). Duroszló, Apatin, Tokaj, Grosswardein, Ungvár. Im Som-

mer ; scheint fiir das Lauli der Bäume und trockenere Lagen eine Vorli(die zu haben.

II. SUBFAM. l'L()l>ORINAE. FRESSSPINNEN.

lt. GRNis: FLOBOIUIS. L.atii. (180(1).

1. Uloborus Walckenaerii. L\ti;. (I80(í). Orsova, Rákospalota. Sommerform; nach eigener

Beobachtung auch in Bachgeröllen.



10. GENUS : HYPTIOTES Walck. (1833).

I. Hyptiotes paradoxuR (('. K. I^yli. Sárpatak, Szász-Vess7,ös. An Ijeulen Fundorifii im

Gestraiuhe Non Berglehneu.

II. UXTEBOEDNUNG.

E E T I T E L A R I A E.

Die Unterordnung der Eetitelarien zeigt der Gestalt, der Organisation und den Geweben nach

Abweichungen : sie ist nicht so gleichmassig, wie die vorige.

So weit die Formen im Knüpfen der Gewebe Beständigkeit zeigen, beherrschen sie ebenfalls die

leeren Räume, sie begnügen sich jedoch mit beschränkteren Localitäten, auch bildet der Fangapparat

keine ebene Fläche, sondern ein emjifindlich gespanntes Fadenlabyrinth, dem sich ein Segel oder ein aus

fremden Korpern erliauter Schirm auschliesst.

In sehr beschrimkten Localitäten werden eben nur einige, den Umständen angepasste Schlingen

angebracht ; manche Formen scheinen ihre Fäden in einem gewissen Umkreise anzubringen und diesen

zu begehen.

Die Biegsamkeit der Tarsen gestattet es, dass sie sich auch auf dem Boden ziemlich rasch und

sicher bewegen.

In ihren Geweben und Schirmen ist ihre Stellung stets mit dem Pvucken nach abwärts gekehrt.

Der Grösse nach stufen sie sich von Erbsengrösse bis zu jener eines Hanfkornes ab.

Ihrer Thätigkeit nach sind sie meist Tagthiere : ein gewisser Tlieil entzieht sii/h der directen Ein-

wirkung der Sonnenstrahlen ; ein anderer Theil sucht absoluten Schatten und liebt das H;ilbdunkel, ja.

sogar die ewige Finsterniss der Höhlen.

Berührt, lassen sich einige fallen; andere retten sich durch die l'lucht oder das Verbergen.

In zweifelhaften Fällen erschüttern sie auch ihr Netz ; die Beute befestigen sie durch Schlingen,

auf die Art, dass sie ihr die Spitze des Hinterleibes zukehren, mit dem vierten Fusspaare Fäden ziehen

und mit diesen die Beute bewerfen. Nur grosse Beute verzehren sie an der Fangstelle : die schwächere

wird befreit, vermittelst eines Fadens an eines der Beine des vierten Paares befestigt und so schwebend

zum Verstecke getragen ; oft schleppen sie die Beute auch vermittelst Fadenspannung fort.

Eucksichtlich des Aufenthaltes entfällt die grössere Zahl el)enfa]ls auf die Niederungen; sie gehen

aber auch über die Baumvegetatioii dn- Alpen hinaus, auch steigen sie liis in dii' tiefsten Tiefen der

Schächte und Höhlen.

In ihrer Thätigkeit sind sie selir frei; sowohl durch Fadenschiessen, als auch durch da;^ Auf- und

Nieder-Fahren vermittelst der Fäden vermögen sie die denkbar verschiedensten Lagen zu erreichen. Das

pendelartige Fortschwingen steht ebenfalls in ihrer Gewalt. Dieses besteht darin, dass sie sich an einem

Faden hängend durch den "Wind von Gegenstand zu (Gegenstand fortschwingen lassen. '

Im Systeme der Spinnenthätigkeit sehen sie es auch auf die l^eschränkung durchtliegeiider

Insecten ab. ganz besonders auf kleiui' und kleinste Formen derselben. Mit ilireii Gi'weben iilierspannen

sie nicht nur die liäume, sondern sie füllen dieselben auch aus.

' Dieses ist eine neuere Beobachtung. Diese Art vuii Ortsveranderuug der Sinmie ist höchst interessant und anziehend, ganz

besonders dadurch, dass die Spinne die Länge des Fadens expeririientell bestimmt, indem sie denselben bald verlängert, bald verkürzt

und so denselben der Windstärke anpasst. Nachdem hier das Verhältniss des Thiorcs zum F.ideu jencra des Pendelkopfes zu dessen

Stiele entspricht, habe ich diese Art der Fortbewegung «peudelartig» genannt.



344

Hinsichtlich der Generationsfolge hängen sie nicht ausschliesslich von überwinterten Eiern ah,

sondern es überwintert der grössere Theil in iiostembryonalen Stadien, und setzt die Fortpflanzung fort.

Sowohl hinsichtlich der Lebensweise als auch der (íenerationsfolge zeigen sie eine Menge \on

Uebergangen zur vorigen und der nachfolgenden Unterordnung.

I. FAMILIE. THERIDIOIDAE. ^virkspinnen.

I. oENus. PACHYGNATHA, Sund. (1823).

I. Pachygoatha Clerckii, Scnd. (18^3). Doroszlo, Apatm, L'ugvár, Kaschau. Schon im März

geschlechtsreif ; Gewebe unbekannt ; fleissig im Fadenschiessen. Ueberwinterung ganz ausser Zweifel
;

wurde bei starkem Frost am 5-ten Jänner 1874 unter einem Hufe eines umgestandenen Pferdes auf einer

"Wiese durch den tüchtigen Hemipterologen Dr. G. v. Horváth in Mehrzahl gesammelt.

-2. Pachygnatha Listeri, Sund. (1830). Doroszlo. Im Frühjahre beim Fadenschiessen beobachtet.

3. Pacliygiiatha De Geerii, Sund. (1830). Klausenburg, Torda, Szász-Vesszös , Csiker Alpen,

Mezö-Záh, Hermannstadt, Doroszlo, Pancsova, L3'kauka, Kremnitz, Balaton-Füred, Budapest, Ungvár,

Komjáti, Kaschau. Weitaus die häufigste und weitverbreiteteste Art, welche ebenfalls überwintert (durch

Dr. v. Horváth mit P. Ck-rkü, Sund, unter ganz gleichen Umständen und zusammen gesammelt.)

2. GENUS. EPISINUS, Walck. (1809).

1. Episinus truncatus, Walk. (1809). Pressburg, Apatin, Ogradena, Tokaj, S.-A.-Újhely, Buda-

pest. Sommerthier, welches ich im Verdachte einer Orhitelarie habe ; wenigstens fand ich ein ? am Fusse

des Felsens Csukar mare in der unteren Donauenge auf dem Leitfaden eines kleinen Puidnetzes in Streck-

stellung, ohne dort ein anderes Thier entdecken zu können. Freilich war ebendort die kleine Epeira dio-

dia häufig. Sonst Sommerthier ; oft im Moose herumstreifend.

3. GENUS : LINYPHIA (Latr. 1804).

1. Linyphia montana (Cl. 17.í)7). Klausenburg, Nagy-Czég, Görgény-Szt-Imre , Hermannstadt,

Szász-Vesszös, D.-Szent-Márton, Apatin, Doroszlo, Zimony, Pancsova, Orsova, LTngvár. Das ganze Jahr

hindurch vorkommend, überwintert sie in halbwegs geschützten Localitäten ; ist vorwiegend in der Nähe

von Wohnungen, besonders in Gärten zu treffen, liebt aber auch Auen, besonders die Höhlungen alter

Weiden und Eichen.

2. Lmyphia bucculenta (Gl. 1757). Doroszlo, Kaschau, Klausenburg, Hermaunstadt. Sicher

überwinternde Art, welche besonders den Rasen an festen Gegenständen, wie Grabsteine etc. liebt. Wurdr

von Dr. Horváth mit Pachygnata Clerckii i;nd De Gerii (vide oben) im Winter gesammelt.

'>. Linyphia marginata C. K. (1834). Klausenburg, Parajd, Mezö-Záh, Nagy-Czég, Hermannstadt,

Doroszlo, Pancsova, Orsova, Ogradena, Báziás, Tokaj, Tarczal, Alsó-Hámor. Sommertliier ; vorwiegend

auf Gesträuchen ; im Süden des Landes besonders häutig.

4. Linyphia empliana (Walck.) Alsó-Hámor, Diósgyr. Sommerthier; besonders in Schhigenim

Geäste gefällter, ausgedorrter Bäume.

ö. Linyphia phrygiana, C. K. (1836). Tátra-Füred (Schmecks). Von J. von Frivaldszky unter

unbekannten Umständen gesammelt.

6. Linyphia triangularis (Cl. 1757). Alsó-Hámor, Csorba, Central-Karpaten, Pribilina, Zakame-

niszko, Lykauka, Euttka, Kremnitz, Schemnitz, Veszprém, Budapest, Szász-Vesszös, Körös-Pass, Klau-
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scnliiirg, llfruiauustailt. Ix'rj^'tLiir auf (iLstrauclR'ii ; >t(i,L;t muh \'urguliirj;i- weit in diu subalpine Region

hinaiif ; Köriiergrösse stark variirend.

7. Linyphia frotetorum, C K. (ISo4i. Palänka, lUok, ürsova, Mebiidia, Ogradena, S.-A.-Ujhely,

Alsó-Hámor, Funfkircbeu, Klausenburg. Auf Gestriiucben bäufig; im Süden des Landes im Frübjare, im

Norden Sommers gesebleehtsreif.

i^. Linyphia hortensis Sind. ilSSü). Doroszlo, Tokaj. Alsó-IIámor. Als Frnblings- und Sommer-

Erscbeinuns, jedoeli nicbt naber beobacbtet.

''. Liuyphia clatlirata Sunp. i18:!()). Zombor. In den Adiselwinkelu von Grabkrenzen.

M*. Linyphia pusilla Sund. (Ií^30). Tarczal, Klausenburg, Mezö-Záh. Meist unter dem überbün-

gendeii iiasrii abstürzenden Erdreiebes.

I I. Linyphia alticeps, Sind. (IS:;;; i. Central-Karpatben, Kriván-Stock an der ol)ereu Baumgrenze

im iippigen (irasi' am Fusse \i>ii Tannen. Im August gescblecbtsreif.

1-2. LINYPHIA ALPINA n. sp. iVH. Taf<'l. i:>'2, ,i Augenstellung, /- Hinterleib des ? Seitenan-

sii-bt, <• desselben Epigyne von rückwärts lietraebtet, </ Taster des '/ von der Seite dargestellt).

? Klein. Cepbalotborax liebt braungelb mit baarfeinem, scbwürzlichen Rand. Beine liebt brauugell).

Oberfläche des Hinterleibes weisslicb, mit scbmutzigbraunem Geiider netzartig überzogen, in der

Mitte ein \er\vascbener bräunlicher Mittelstreif, in den Seiten ein braunes Feld, welches vom scbwärzli-

clien Bauche weiss abgegrenzt ist. Brustplatte braun.

Mittelaugen der vorderen Augenreihe so wie die Seitenaugen beider Augenreiben in gemeinschaft-

lichen scbwarzen Flecken ; die Mittelaugen der hinteren Reibe je in einem besonderen schwarzen Ringe.

Die Mittelaugen beider Reihen in ein nach vorne verengtes Trapez gestellt; die hintere Augenreihe hei-

nahe gerade, die vordere Reihe ausgebogen ; die Seitenaugen der Vorderreihe um ihren Durchmesser von

den Mittelaugen entfernt, letztere unter Allen die kleinsten. Maase, Leib 3 »%, Cephtb. M '%,I Beinpaar

5-2, II -4, III 3, IV 4-7 %, laug.

-" Kaum kleiner. Vorderleib und Beine rotblichgelb: Hinterleib w-ie beim ?, jedoch reiner gefärbt

und schärfer gezeichnet. Taster schlank, kolbig ; Tibia kürzer und stärker als Patella: Deckschuppe löffel-

formig, seitwärts nach innen gestellt: Sexualorgan complizirt, vorne mit hufeisenförmig hervorstehendem

Embolus. Maase, Leib: 3— Cephtb. 1-2
'"/i,^.

Im August an der oberen Baumgrenze des Krivanstockes fCentral-Karpathen) im Grase erbeutet.

l)r. Koi'H kennt diese Art aus den tyroler Alpen.

IM. Linyphia alacris Blackw. (1853). Hermannstadt. Sill erwähnt dieselbe unter dem Namen

(1 Linyphia terricola Kochi>.

14. Linyphia leprosa 0hl. (18G5). Veterani Höhle, Tokaj, Alsó-Hámor, Lucsivua, Schemnitz,

Pribilina, Ungvár, Hermannstadt. Liebt das Halbdunkel der Höhlen, Stallungen aber auch im Wurzel-

werk der Bäume.
-----15. Linyphia Kosenhaueri L. K. (1872). Baradla Tropfsteinhöhle bei Aggtelek. Ursprünglich aus

den Höhlen des fränkischen Jura beschrieben, fand Dr. v. Horváth dieses Thier in der Entfernung von

nahezu 5000 Metern vom Eingange der berühmten Höhle, also im ewigen Dunkel.

1<;. LINYPHIA THOEELLII n. Sp. (VII. Tafel, 153, a Augensteüung, b Webeklauen, c Hinter-

leib des ? mit der Epigyne, d Taster des d").

Sehr klein. Vorderleib und Beine einfarbig lebhaft bräunhchroth ; Hinterleib erbsengelb. Keine

Zeichnungen. Cephalotborax herzförmig, Kopftheil etw'as erweitert, kaum erhöht, seicht abgegrenzt : Mittel-

ritze bedeutend. Brustplatte sehr breit-herzförmig, bräunhchroth, dünnbehaart. Mandibeln stark, bräunlich-

roth, von der Seite betrachtet, leicht zurückgedrängt, äusserst spärlich behaart, glatt. Maxillen und Lippe

bräuulichroth. Taster schlank, bräunhchroth, dessen Patella, Tibia und Tarsus, besonders das letztere

Glied stark, zum theil stachelborstig behaart — keine Klaue. Beine schlank. Femur mit wenigen Borsten,

Tibién obeffmit i—3 Fühlhaaren, unten reichlich borsteuhaarig ; Klauen sehr schlank, fein, sichelförmig,

deren Zinken ungemein zart, die Aferklaue einzähnig.

HEKMAN Oir" : ilAC.lAKOBSZAO rÖKI AI NAJA. 111. •HO HEKMAS : INüAB.SS .-MSM.N-I ilNA. lU. H
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Hinterleib sehr schön oval.

Die hintere Augenreihe leicht eingebogen, die vordere leicht ausgebogen ; die Mittelaugen beider

Eeihen in ein nach vorae verengtes Trapez gestellt, die unteren klein ; die Seitenaugen beider Eeihen auf

einer gemeinsamen, flachen, schwärzlichen Ei-höhung, weiter entfernt von den Mittelaugen ihrer Reihen,

als diese von einander.

Maase, Leib : 26 '"%, Cephth. 1 %,. I. Beinpaar 3-8, U 3, III 2-s, IV 4 «',„,.

f Kleiner, schlanker ; in der Färbung übereinstimmend. Der Taster schlank, kolbig ; dessen Patella

kmz, dünn ; Tibia einfach verstärkt, napfförmig ; Deckschuppe schmal-löjffelförmig : seitwärts nach innen

gekehrt, behaart, das Sexualorgan zeigt einen schlängelnd quergestreiften Bulbus, an dessen Yordertheil

eine knorplartige Erhöhung sichtbar ist, und dessen untere Parthie einen schwärzlichen, ankerförmigen

Umsehlag zeigt.

Maase, Leib: :i-4 '%, Cephth. \.-l '%.

Diese interessante Spinne fand ich zuerst in der Szeleta-Höhle ^Alsó-Hámorj. Sie hält sich an

den rauhesten, trockenen Stellen der übersinterten Wände auf, wo sie ihre Fäden zieht und vor dem Ker-

zenhcht verschwindet. Sie bewohnt das ewige Dunkel. Merkwürdigerweise fand ich dieselbe Art auch in

der 148-ten Klafter des Schachtes des Glanzenberg Unterstollens in Sehemnitz.

4. GENCs. ERIGONE Sav. et Aid. (1S:^.5—7).

1. Erigone altifrons (Cambr. IsiiS). Tafel IX, li'4 ^ vergr. Pancsova. Als Sommerthier auf

Holzstössen.

2. Erigone apicata (Backw. ls.50i. Doroszló, Pancsova. Schon im März zu Tausenden beim

Fadenschiessen besonders auf düiTen Pflanzen, welche förmlich eingewebt erscheinen.

'''. Erigone dentipalpis (Wid. 1834). Tokaj, Budapest, Szász-Yesszös. Im Jimi geschlechtsreif,

k Erigone isabellina (C. K. 1841). Klausenburg, Hermannstadt, Central-Karpaten (.Baumregion),

•j. Erigone bituberculata (Wm. 1834). Mezö-Záh. Sehr- zeitig im Frühjahre (März) besonders

an schwer zugänglichen Stellen im Piohre der Seen.

6. Erigone rabens (Blackw. IS33i. Sátor-Alja-Ujhely. Als Sommerform auf Pflanzen des

(I Kopasz I) -Bergeí

.

7. Erigone rufipes iL. 17ö8i. Aus Grosswardein bekannt.

S. Erigone cornuta (Blackw. 1833). Panosova, Tokaj. Als Baumfoi-m erbeutet.

'•'. Erigone fuscipalpis iC. K. 1836). Budapest (Blocksberg) auf Pflanzen.

5. «EXi-s. NESTICUS Th. (1869—70 i.

1. Nesticus cellulanus (Gl. 1757). Alsó-Hámor (Höhlen), Erlau ^Keller), Sehemnitz (Schachte),

Klausenburg (Soiaterain). Liebt feuchtere Winkel dimkler oder halbdimkler Localitäten ; je dunkler der

Aufenthalt, desto verwischter die Zeichnung. In Höhlen ist es aufl'allend, dass sich an die Fäden ihres

Gewebes Tipulideu und sonstige Dipteren zur Euhe an den Yorderfüssen aufhängen, ohne haften zu blei-

ben oder die Spinne dadurch zu stören.

(i. GEXLs. EEG (C. K. 1837).

I. Ero thoracica (Ww. 1834). Doroszló. In Ziegelhaufen als Frühlingform.

1. Ero tuberculata (De Geer. 1778). Eakamaz. Als Sommerform in üppigen Gesträuchen.

7. GEXus. mMETUS He.ntz (1832).

1. MinetUS laevigatus (Keys. 1863). Auf Eichen der Hutweiden zwischen Tokaj und Eakamaz

als Sommerform.



s. öi:>x>. r»lPOES"A. Th. !>«;••— 7ö .

1- _.-.7_: _T. .. iäiter C. h.. i"^?-j . Hom^iiiiä. Auf Pinus srivesiris.

9. eEsri. PHYLLONETHI?. Te. I^-km—70*.

1. PíiTÍloTiethÍ3 Imeata Cl. 1757. Klausencru-^. >zjvit Har^xa-Zni: l-is l««y» Mei^r . Gyer-

gyó-Szi-Miklós. Panesova. Báziás. TarezaL Tc-kaj. S.-A.-Lpirlv. Aií-I-Hámor. Mix-sc-Iyás. Sohenmitz.

Bihar ?;. Budapest. Sommerfonn in <3áríeii: auch 5Ql«aIpin : áie selbe und rothirezi-ieliiiet'í: Varietät meist

iD derserti^n Loeslitát : S'ílieiiit Linvphien za Tertrei'r-en und deren (Tew^r^ ra nsrnT'ir-n.

10. c-52ir>. THERmiOi WüLcx. !>^>3 .

1. Yk^''- T-
"

:_ CK. ilstl, SiaaseniLir - .üü- . Gör^rnT-Szt-Imre Kasteil-

Gän^'. Ogra.ir^ . :^ . -r _i_:.i in Glashäusc-m immer ^^_ --'"-? ^^ ~^tri.

— Tücridiimi fonLijm Cx. 17-J7> Ktansenborg. Mez-'^ZáL, I»i.?&:-.Szt-Mínon. Ikoroszió, Apatin.

Panesova. Palánka. MeMdia. Sc-hiippanek. Ors^jTa. Jeselniesä. S.-A.-tjlieIj, UnTrár. Als.;»-Hámor. Kósayor.

In den Niederr^i^-n aneli in der Nähe Ton Wöimnnsen. t-es^i-ndTr? in 'jänen ^rf i Terbreitet. Sommerthier.

3- TaerLainm i-"*"::" •~r: "^ ii^H . C'rs-jva. Mehá.üa. Ogradena. IMziá?. -^r
~ ':

Alsö-Himor. Ba^iäpest. ~ - üt- Felsen t»es<:'ndTr? iiert. je-i-x-h anc-h an . __

Torkommt.

4. Therlcüaiii liziTtzzz BLi-rsw. 1S>4'. HermannsTadt. Sm. fülirí die Art tznter dem Namen
< TKeri.lJTlTTi -.-4T

- '

" -
"

]i» SuH.

-5. T"ri-~ Tiriäili HiHX. t'lS'Sl'. KTansentur-^. Eielien der Hutweiden V>ei Tosaj. Als Som-

merform im Ls:ic^.

•?. Th^r-iTJTrm jrjrrphi-Tr. iCl. 1757 . SzajoL Ais»ii-Hámor. Cäori:<a-See. Luc-sivna. Prfbilina. Lv-

kan'gj^, }».-Hagvmás. Stc-ek in Osteiebenbär^en. Ton der El>ene bis in die ot-errr Bamngrenze der Alpen

verbreiitte Art.

7. Tieri-iinin Dicnm "^ii...-z. lv")íu Ceuiralkarr-aihen a-i: J^nip^rüs.

5. THERHITL- TSTTAirSZST in. si;.. Vn TaiVL i->4. .1 Aü^rnsteLrnn^. ö Leik í eisten Bein-

paar, d mánnEciier Taster .

^ Torderieib liebt " r •:' r ' " " '
:

. -^ -
-_:

. :- - ^ , ^ ~ - :• -hem Min^rl-

streif. s-eleher gegen den £:_:.._ ^ _ _ _

Beine Hebt brätmliebgelb, am Ende eines j>rden GKedes ein breiter, s-rbwarzer Bing. Oberääebe

des Hinierieibes ^eiss mit seefcs oder siet-en s-itwarzen Pimkren. «•o^on drei aof die Miite entáUen. seit-

lieh am Ende ;- ein . ^nter sei' ~~-:-k. Air-iomen bräoniieb. Die Zeiehnnng in der Ba^el seharf.

ätiSallend. nnr mjäzi._: ;:~as Ters-_' rn.

Cepbaltboras erweiterí. Brasttbeil z'iniilieb. in der Mitte der Lioge naei» missig rinnenförnrii;

vertieft, der Kopf wenig erbafc^en. Brostplatte benfömng. bräanliebgelb. mit feiner sebwarzer Einiassnng.

Mundtbeiie bTSünii "
.

'"
"~as rötL'.' .

" bt. Die Beine ianir. seiiiank.
"" ~'

:
' r annallend:

anf den Patellen je r-_- ^ .i-örste.E : ----- - ^1- von der Seite beTricbtei: zie: i- -. :.

Die iEitelangen l«eider Reiben im Beebic-:-k stebend. die unteren kleiner. 5<;-b»arz : -üe brnteren

opaüsirend. Ke hintere Beibe ka-TT-. merküeb einget>ögen. die untere azisget>ögen ; 'die Augen der hinteren

Eeihe in gleicher Entfemnng von einander ; 'üe Mittelangen der Yorderreíbe weiter vom Stimrand. als

von den hinteren Mitteiatigen.

Die Taster schlank, dessen PateUa nicht langer als dick, die Tibia n-jeb kürzer, am äusseren

Ende mit langem, sebnaalem, abgestumpfteni Fortsatz, •sreleber sieh an den Gescbleebtibc-ü ansebmiegi

«-
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und nach vorne gericlitet ist ; der Bullnis von aussen birnenförmig, etwas abgeflacht, auf der Fläche mit

schwarzem Schlängelband.

Maase, Leib: 3-5 "%, Cephth. l-."), I Beiupaar 11 -ö, 11 7-3, III 5-2, IV 7-5 %.
? Unbekannt.

Bei Tokaj und Rakamaz Auf Eichen. FrivaldszlvV hat diese Art selion früher um Fünfkirclien

herum gesammelt.

I». Theridiuin triste, Hahn (18:11). Hutweide bei Tokaj auf Eichen.

10. Theridium bimaculatum (L. 1767). Wie die vorige Art. Sill l)esitzt Exemplare aus der Umge-

bung von Hermannstadt.

11. Theridium pulchellum (Walck. 1802). Palánta. ])r. Seidlitz und Hill führen die Art aus

Siebenbürgen an.

11. GENUS. STEATODA Sunp (1833).

1. Steatoda castanea (Cl. 1757). Klausenburg, Mezö-Záh, Görgény-Szt-Imre, Sárpatak, Oláh-

fenes, Parajd, Gyergyó-Szt-Miklós, Hermannstadt^ Doroszló, Apatin, Neusatz, Zimony, Pancsova, Mehádia,

Orsova, Báziás, Szajol, Eakamaz, S.-A.-Ujhely, Ungvár, Párád, Veszprém, Budapest. Beinahe ausschliess-

lich dem Aufenthalte des Menschen angepasst, selten an Waldrändern und auch dort stets in der Nähe

menschlicher Wohnungen.

2. Steatoda bipunctata (L. 1758). Torda, Sárospatak, Klausenburg, Hermanustadt, Görgény-Sz.-

Imre, BaLínbáuya, Doroszlo, Zombor, Apatin, Orsova, Pribilina, Budapest, Ungvár. Seltener als die vorige

Art, mehr im Freien, besonders unter abstehenden Baumrinden. Auch in Ställen.

3. Steatoda triargulosa (Walck. 1802). Doroszló, Pancsova, Orsova. Neigt dem Süden zu (Thorell

fand sie in Florenz und Niza 1. c. im ung. Text). Lebensweise mit St. castanea üliereinstinnnend, das

Gewebe jedoch stets bescheidener.

4. Steatoda guttata (Wm. 1S34). Alsó-Hámor. In Gerollen.

12. «iKNt's. LITHYPHANTES Tu. (I8C,9— 70).

1. Litliyphantes corollatus (h. 17.")S). Orsova, Báziás, S.-A.-Ujhely. Sommerform; stets in

Gerollen der Bäche gefunden.

2. Lithyphautes Paykullianus (Walck. 1806—8). Klausenburg. Auf lierasten Hügeln in Löchern

von Gryllus campestris durch C. Schustek entdeckt.

13. GENUS. ASAGENA Sund. (1833).

1. Asagena phalerata (Panz. 1801). Szász-Vesszös, Doroszló. Somnierthier, meist umherschwei-

fend oder in Mehrzahl unter Steinen gefunden.

II. FAMILIE. SCYTODOIDAE. nacktspinnen.

I. SUBFAJIILIE. PHOLCINAE. SCHIELSPINNEN.

1. GENUS. PHOLCUS (Walck. 1805).

1. Pholcus Forskälii Thor. (1870). Zombor, Orsova, überhaupt im Süden des Landes; in Hch-

toren Kellern und schattigen Winkeln häufig. Die Art wurde auch ursprünglich nach ungarischen Exem-

plaren beschrieben, siehe «Remarks on Synonymus« p. 151.
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2. Pholcus phalaugioides (Fle.sl. 1775). Xagy-Barom. Rákospalota. Klausenburt;. In Stallungen.

Hühnersteigen liäufiL;.

3. Pholcus Plucliii iScor. 1703). Klausenburg, Szent-László, Torda, Váiialva, Mehadia, Orsova,

Ogradeua, Szajol, Tarezal, Ungvár, Alsó-Hámor, Balaton-Füred. Sowohl unter Dachtraufen besonders der

ländlichen Wohnungen als aucli im Freien ar. Felsen, in Steinhaufen. Sommerform.

II. srBFAiriLiE. SCYTODINAE. buckelspinnen.

2. GENUS. SCYTODES. Lati;. (1s04).

1. Scytodes thoracica Latr. (1804). Zimony, Budapest, Szarvas. Selten, wenig beobachtet, jedoch

hisnichtlieh des Gewebes und der Haltung vielfach an riiubnis erinnernd.

TIT. FAMILIE. ENYOTDAE. SCHORKRSPIN'XKX.

1. cFNUs. ENYO. Sav. et Acd. (1S5.-}— 7i.

1. Enyo germanica (C. K. 1837). Balaton-Fured, Alsó-Hámor. Sommertliier ; unter Steinen: mit

schoí)erf(irmÍL;er, aus fremden Gegenstanden zusammengewebter Wohnung. Selten.

IIT. UNTRIiORDNTNG.

T V Vy 1 T E T. A R I A E.

So vielartig die Organisation dieser T^ntrrordnung, so verschiedenartig ist deren Lel)ens\veise und

so manigfach sind deren (Jewebe : und wenn wir das System der Spinnenthátigkeit als ein ununterbro-

chenes Ganzes betrachten, so können wir es ausprechen, dass die Tubitelarien mit ihrer Thätigkeit dieje-

nigen Lücken ausfüllen, welche sonst entstehen würden. Eben dieses zeigt nucli die grosse FormVerwandt-

schaft mit anderen ['nterordnungen.

Die Hauptorgane sind im Kreise dieser Unterordnung sehr verschieden. Bei dem Weheorgan

finden wir sowohl das Drei-, als auch das Zweiklauensystem vertreten, dabei den Umstand, dass mit dem

Zweiklauensystem eigenthümliche Haarsohlen verbunden sind, welche andeuten, dass hier neben der spe-

citischen Siiinnenthätigkeit, d. h. nel)en dem Fangnetz auch das (Telien platzgreift. Uas Spinnorgan zeigt

ebenfalls Verschiedenheiten ; manche Spinnwarzen siml verlängert, mehrgliedrig, das System der Spulen

ist anders angebracht, daher sind auch die Gewebe anders lieS(diaft'en. Die Grösse des Hinterleibes bleibt

fort. Zum kräftig entwickelten Cephalothorax kommt ein verhültnissmässiger Hinterleib hinzu : die Füsse

sind kräftig und selbst die gestreckteren zum Gehen eingerichtet. Indem bei den vorhergehenden zwei

Unterordnungen die Ernährung in erster Linie von der Einrichtung und Anbringung des Gewebes und

vom geduldigen Aliwarten der Beute abhängt, also eine gewisse Passivität zur Schau trägt, tritt bei den

.Tubitelarien die Activität in den Vordergrund; sie offenbart sich im meuchlerischen Ueberfall der Beute.

' Selbst in jenen Gruppen dieser Unterordnung, bei denen auf die Gewelie noch grosses Gewicht

fällt (Agalenoidael, ist der C'liarakter der Gewebe, so auch deren Wirkung von jenen der Orbitelarien und
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Piétitelai-ien wesfiitliob verscliitilcii. l'iini iiulcia iliest- letzterrii iliie (iewclic den fliegenden Tnsecten in

ilen Weg stellen, ihre Beute also diulurcli erlangen, weil diese das Gewebe nicht sirjii, wehen es die Tubi-

telarien mit ihren Geweben auf das An/sit.w)! der Inseeten ab; ja die Mehrzahl ladet die Beute förnilieh

zum Aufsitzen ein. Die weitläufigen Gewebe der Winkelspiuuen (Tegenaria), welche horizontal gespannt

sind und mit der Zeit aueli noch staubig werden, locken die Inseeten förmlich an ; so aucb das trichter-

förmige Gewebe der Agalenen. Die Amaurobiinen hchuim mit ihren Geweben solche Punkte, welche zu

Ruheplätzen für Inseeten besondere Eignung haben.

Bei den Di'assoiden fällt das Gewicht nicht mehr auf das Gewebe, sondern auf die Organisation

der Gangorgane ; bei diesen herrscht das Zweiklauensystem und die Scopula; diese verlegen sich auf die

Lauer, um die Beute zu überfallen, oder sie verbergen sich in kunstlich erzeugte oder natürliche Höhlun-

gen, und erwarten die Beute, welche sich dahin vi-rirrt. Diesem entspricht auch die Taucherspinne

— Argyroneta — welche ihre Taucherglocke verlässt, \\m ihre Beute im Utricularien Dickicht zu

beschleichen.

Eine allgemeine Eigenschaft ist die, dass bei den Geweben iiberhaupt auf die Wohnung ein grosses

Gewicht fällt, liei mancher Familie sogar das Hauptgewicht ; in diesen letzteren Fällen ist das Gewebe

nurmehr für Momente der Vermehrung und Entwickelung liestimmt und hat mit der Ernährung nichts

mehr zu schaffen.

Hier beginnt also neben der Fixirung des Aufenthaltes die Freiheit der Bewegung in einem

gewissen Umkreise.

In der Veränderung des Aufenthaltsortes sind sie weniger frei, auch in der Wahl desselben sind

sie beschränkter: sie sind in höherem Maase an die Scholle gebunden, als dies bei den vorgehenden Unter-

ordnungen der Fall ist. Es überwiegt hier schon die Zahl derjenigen Formen, welche unter Steinen,

Schollen, unter abgefallenem Laub lebt und wirken.

Hinsichtlich der vertikalen Verbreitung gehört die Mehrzahl der Formen zwar den Niederungen

an ; sie steigen aber auch in bedeutende Höhe hinauf. Die Ci-yphoeca carpathica 0. H. lebt auf den

Gipfeln der hohen Tátra, hingegen gibt es Formen, welche in der Tiefe der Höhlen zuhause sind.

Die Generationsfolge wird hauptsächlich (ich kann nicht sagen ausschliesslich) durch überwin-

ternde Thiere gesichert ; die Sicherung besorgt die überwinternde Generation selbst. Die Mutter bewacht

die Eier, sorgt so lange für die .Tungen, bis sich diese selbst fortzuhelfen vermögen.

r. FAMILIE. UROCTEOI])AE. zottklspinnkn.

1. GENUS. UROCTEA. DuF. (1820).

I. Uroctea Duraudii (Walck. 1809). Fiume unter Steinen.

II. F AMI LIK. AGALENOIDAE. flüchtspinnen.

1. SUBFAMILIE. AMAUKOBIINAE. ketzerspinnen.

1. GENUS. DICTYNA. Sund. (1S3H).

1. Dictyua arundinacea (L. 17.J8). Klausenburg, Szász-Vesszös, Torda, Mezö-Záh, Hermanu-

stadt, Doroszlü, Apatin, Palánka, Pancsova, Orsova, Ogradena, B. Csaba, Tokaj, O-Hutta, Stuhlweissen-

burg, Grosswardein, Budapest. Frühjahrs- und Sommerform, welche besonders die abgestorbenen Dolden-

ptlanzen liebt. Gemein.
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2. Dictyna latens (Fabk. 1775). Hermaiinstailt. Dr. Seidlitz fuhrt (liusulbf auf Gniml von L. Kocu's

Bestimmung an.

;!. Dictyna vicina Sím. (IS74>. Hutwuitle bei Tokaj, auf Eichen. Scheint suillieh verbreitet zu

sein. (Simon besclirieb die Form von der Insel Corsicaj.

4. Dictyna uncinata Thor. (185(i). Budapest (Stadtwäldchen auf (iesträuch).

•j. Dictyna variábilis C. K. (IS:;i()). Budapest, Rákos-Pabjta, Tokaj, B. -Füred. Besonders auf den

Blättern von Syringa vulgaris.

-J. GENUS. TITANOECA Th. !S(',!)_7()i.

I. Titanoeca quadriguttata (Hahn. Is3l). Orsova, Mehádia, Báziás, Alsó-Hámor, Mocsolyás,

Párád, Schemnitz, Fünfkirchen. Sommerform, steigt hoch in das (iebirge ; meist unter Steinen.

á. Titanoeca Schineri L. K. (1S7:2). S.-A.-I\jhely, Tokaj, Veszprém. Sommerform; besonders an

steinigen Stellen.

^. TITANOECA VETERANIOA n. sp. (\11. Tafel, lo.j, „ Augengruppe, h Epigyne des ?,

' Tasti'r des -J" ).

? Vorderleib dunkel rothbraun mit wenig gelblichen Haaren ; Beine ebenso gefärbt, etwas rauchi-

ger. Hinterleib braun, mit nicht eben dünner aber erst bei Vergrösserung auffallender, gelblichröthlicher

Behaarung.

Cephalothorax so lang als Tibia und Patella des IV. Beinpaares zusammen ; Koi)ftheil etwas ver-

längert, vorne abgerundet, von seitwärts betrachtet aus der bedeutenden Biickengrube sanft aufsteigend.

Der ganze Cephalothorax fein geraudet.

Brustplatte oval, braun, mit schmutziggelber Behaarung.

Mandibeln ziemlich stark, etwas rauh und genügend behaart \on der Seite betrachtet — mit

dem Grunde vorgewölbt. Maxillen gerade, parallel, vorne abgertnidet : rothbraun : dir Lippe schmäler als

eine Maxille, abgerundet, von halber Länge der Maxillen.

Der Taster rauchig rothbraim, dessen Tarsus reichlich lieliaart und beborstet und so lang als

Patelhi und Tibia zusammen. Die Beine ziemlich schlank, dir Behaarung ziemlich reichlich, gelbbraun

gemischt, die Bestachelung nicht beständig: Femur des I. Paares oben am Ende ä—3 anliegende Stachel ;

oi't an der Tibia, unten vorne, ein Stachel. Das Abdomen breitoval, etwas Nachgedruckt.

Die vordere Augenreihe sehr leicht, die hintere mehr eingebogen ; die Seitenaugen getrennt ; die

Seitenaugen von den Mittelaugen ihrer Beihen weiter, als letztere von einander entfernt ; die Mittel-

augen beider Reihen in ein nach vorne bedeutend verengtes Trapez gestellt, die unteren kleiner als die

oberen : die hinteren Mittelaugen weiter von den vorderen Mittelaugen als von einander.

Maase, Leib: ö-ö '%,, C^ephth. -2-:\, 1 Beinpaar 6, II 5, III 4, IV '.-G '"/„,.

•'' Schlanker, etwas kleiner. Vorderleib sehr lebhaft rothbraun ; Beine rauchbraun : Hinterleib

schwarz, spärlich gelb behaart, ohne Zeichnung. Auf allen Tibién, unten, in einer Reihe mehrere Stachel-

borsten. Der Taster stark, kolbig ; dessen Patella nicht länger als dick : die Tibia sehr complizirt : an der

inneren Seite ein am Grunde starker, in eine feine Spitze auslaufender, glänzend schwarzer-, geschwun-

gener, nach vorne gerichteter Fortsatz, am Grunde desselben, nach innen, ein daumenlormiger, kurzer

stumpfer Fortsatz, dahinter ein dritter, nach rückwärts offener, ohrförmiger Fortsatz.

Maase, Leib: VO >'%, Cephth. : á-4, 1 Bi'inpaar 7-5, II TrS, 111 4-7, iV Ö-C '",;„.

Diese hübsche, kleine Spinne fand ich im Juni in der unteren Donauenge, besonders in der Nahe

der historisch berühmten Veteraui-Höhle, dann bei Jeselnicza, wo dieselbe auf rasigen Stellen unter Kalk-

steinhaufen vorkam. Das Thier lebt an der Unterseite der Steine in einer sehr schütter gewebten Röhre,

zieht sich bei Berührung zusammen und muss sehr beunruhigt werden, ehe es tiüchtet. Die Art ist nahe

verwandt mit Simon's Titanoeca monticola, welche derselbe aus den Pyrenaeen und den Alpen der Provence

beschrieb, jedoch auch nach Dr. L. Koch verschieden (vide «Les Arachnides de France J87i, I, p. 214,

PI. III, fig. 10).
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:]. «ENVs: AMAUEOBIUS (C. K. lsa7).

1. Amaurobius ferox (Walck. ISoO). Klauseuburg, Mezö-Záh, Hermannstadt, JJoroszló, Palánka,

Diósgyr, Miskok-z, (iörömbölyi-Tapolcza, Erlau, Güns, Budapust, Mehadia. Im Frühjahr geschleclitsreif;

in Kellern, Winkeln, al)er aneli in Felsenspalten ; in wärmeren Localitiiten wahrscheinlich stets vorhanden.

Gewebe vielfach angepasst.

2. Amaurobius fenestralis (Stu. 1768). Klausenbnrg, Görgény-Szt-imre, Mezöhavas, Bucsin,

Nagy-Hagymás. Hermaunstadt (l)r. ökidlitz sub CiniHo atrox), Mehadia, Als(3-Hamor, Pribilinn,Lykauka,

Schemnitz, Budapest. Weit verbreitete Art, welche auch in das Hochgebirge steigt, besonders in Nadel-

hölzern unter al)stehender Kinde häutig : kommt auch in der Nähe menschlicher Wehnungen, am Ein-

gange der Grubenstollen, in Steinhaufen und Mauerritzen vor ; niichtliches Tbier, Nachts oft auf dem

Laube der Gebiische herumstreifend.

3. Amaurobius claustraiius (H.vhn. 1831). Bisher nur in den Karpathen : Csorba-8ee, Pribilina,

im August unter Steinen angetroffen. Nach L. Koch auch in Siebenbürgen. (Dr. Seidlitz sub Cinifio).

4. Amaurobius pallidus L. K. (1808). IX. Tafel, 195 ?•, 19(; i", 197 Epigyne des ?, 198 Taster

des d"). ? Durch Dr. L. Koch lieschrieben. d" Kleiner, schlanker, lichter gefärbt, die Zeichnung des Hin-

terleibes lebhafter. Die Beine gestreckter. Der Taster proportionirt ; auf der ÜberÜäche des Femur vorne

3 Stacheln ; die kurze Tibia bandförmig, von oben lietrachtet, zeigt sie drei kurze Fortsätze, von welchen

der innere der kürzeste ist, er ist gebogen, stumpf; der äussere ist derb, cylindriscb, am Ende abgerundet,

röthhchgelb; die Deckschuppe ist stark convex, an der Spitze bürstenartig behaart, am äusseren Bande des

Grundes bedeutend ausgeschnitten ; Geschlechtstheil stark hervorquellend, von unten betrachtet erscheint

der Bulbus einem starken halben Ringe ähnhch, aus dessen Mitte eine schnabelförmige, kurze, rothbraune

Doppelspitze hervorsteht, am Grunde dagegen ein unten licht, an der Spitze dunkel gefärbter Fortsatz

nach vorne gerichtet ist.

Maase : Leib 8 '«/„,, Cephth. 4 '"/„„ I Beinpaar 15 '%,.

Diese Art wurde ursprünglich durch Dr. Paliardi bei Mehadia gesammelt, ich selbst kenne sie auch

ausschliesslich aus dieser Gegend als Frühjahrsform, wo sie meist im Gerolle, seltener unter der Rinde

gestürzter Bäume vorkommt und weit in die Höhe geht. So bei Orsova (Allion), Mehadia (Nadelholz-

region), Ogradena, Báziás (Ausläufer).

5. Amaurobius Erb eri (Keys. 1863). Ausschliesslich Budapest (Blocksberg) ; ist weiters nur von

Syra, Lesina und aus den Pj'renaeen bekannt. .
.

.
. :

II. SUBFAMILIE. AGALENINAE. trichterspinnen.

4. GENUS: GYBAEUS L. K. (1868).

1. Cybaeus tetricus (C. K. 1839). Alsó-Hámor, Máramaros íPietrosz Stock) selten unter Steinen.

5. GENUS: COELOTES. Blackw. (1841).

1. Coelotes atropos (Walck. 1830). Görgeny-Szt-Imre, Mezö Havas, Hermannstadt, Orsova,

Ogradena, Alsó-Hámor, CentrabKarpathen, Pribilina, Ruttka, Schemnitz, Tátra-Füred. Gebirgsform im

Sommer geschle<;htsreif. Geht bis 2000 Meier in den Alicen, -wo sie dünn das Labii-yntfa vei-tieft tmct-

complizirt. • .-..-'. .. .

:

_ ;. .. .v . : ——— •--- •
--'

i. Coelotes inermis L. K. (ISöoY. Görgeny-Szt-Imre, Schemnitz. An bei<len Orí-eri-H^rl^tyttíripr;'

im Gerolle \un Mauerwerk. -.--•"-
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3. Coelotefä roscidus? (C. K. l.s:;7i. ßnitk;i. im Kurospass. P:iu -!' im Srptemlicr erbeutet. Zur

Aubringuug des :^ hat mich der Uinataud bewogen, dass von Coelotes roseidus C. K.= segestriformis Dufonr

bis jetzt nur ? bekannt sind. Da dieses d" jedoch zu keiner der bekannten Arten gehört, und dem Grössen-

\erhältniss nach der grossen weiblichen Form Koch 's resp. Dufour's entspricht, so habe ich es mit Vor-

behalt hieher gestellt.

i-. Coelotes solitarius L. K. (ISß.S). Ju Dr. H. Zimmrrmann's (Linilnirgi Sanmihnig aus der

liolicn 'i'atra. : Dr. Si'idlitz; fand die Art um Hernui.nnstailt.

C. „KNL's; TEGENAKiA (Latk. ISOI).

i. Tegeuaria Domestica (Ci.. I7">7). IJeberall, besonders in uml um Wohnungen verbreitet;

kounnt jedoeli audi im Ereién vor.

2. Tegeuaria Derhamii {Hcov. ilCo). Ganz liesnnders in Wolmungcn, und da vorziiglicli in Kel-

lerhälsen, Fenstern, dann in Stallungen sehr liaulig.

:>. Tegenaria campestris G. K. (ISiSj. Klausenburg, Hermannstadt, Doroszló, Orsova, Baziás,

Also-Hámor, Pribiliua, Budapest. Geht bis lOOU Meter in das Hochgebirge; meist im Wurzehverk und

in Steinhaufen.

7 GExrs. CRYPHOECA Thor (ISC.il— 70).

1. CRYPHOECA CAßPATHICA u. S. p. (Vn. Tafel, 15G, a Augengruppe, b Epigyne des ?,

c Taster des cf).

? Vorderleib und Beine grimlichgelb; Hinterleib ohlbraun, mit gelblichen a Zeichnungen. An

allen Beinen die Tibia und Metatarsus mit langen, anliegenden, lichten Stacheln bewehrt, welche auf den

zwei ersten Paaren in zwei Reihen paarig gestellt sind. Die vordere Augenreihe stark eingebogen, deren

Mittelaugeu viel kleiner als die seitlichen; die hintere Augenreihe leicht eingebogen, deren Augen

von gleicher Grösse ; die Mittelaugen der vorderen Pieihe vom Stirnrande um mehr als den Durchmesser

eiues Seiteuauges entfernt.

Cephalothorax länglich-herzförmig; Kopftheil gut abgegrenzt, verschmälert, vorne abgerundet;

Eückengrube puuktartig; der Thoraxtheil mit einigen sternförmig auslaufenden Vertiefungen, welche der

Lage der Beine entsprechen. Brustplatte länglich-schildförmig, zwischen den Hüften des IV. Beinpaares

zugespitzt, etwas eonvex, lehmgelb, spärlich behaart. Die Mandilieln lehmgelb, gut entwickelt, schwächer

als der Schenkel des ersten Beinpaares, nicht vorgewölbt uud mit dem Ende auf die Maxillen zurück-

gedrängt. Maxillen lehmgelblich, breit, vorne abgerundet, nicht gegeneinander geneigt, dünn behaart; die

Lippe ähnlich gefärbt, breit, vorne abgestutzt, erreicht nicht die halbe Länge der Maxillen. Taster grün-

lichgelb, dessen Tarsus stark, so lang als die Tibia, beiderseits mit mehreren anliegenden, langen Stacheln.

Sämmtliche Schenkel der Beine grünlichgelb, die- übrigen Glieder mehr ins Piöthliche ziehend ; auf der

Patella des 111. Paares, oben, ein aufrechter, langer Stachel. Hinterleib länglich-eiförmig, hinten etwas

zugespitzt ; oben, vorne, in der Mitte ein unregelmässiger, lichter Fleck, darunter einige Winkelfleckchen,

welche sich schlängelnd in den Seiten verlieren und oft sehr undeutlich sind ; Bauchtläche olivengrünlich ;

der ganze Hinterleib anliegend, nicht eben dicht behaart. Spinnwarzen in ein Trapez gestellt, gelblich,

gleichlang ; das Endglied des oberen Paares zugespitzt und sehr kurz, etwa einem Viertheil des Grund-

gliedes entsprechend.

Maasse : Leib 4-2 '%,. Cephth. !•'.), I.lJeinpaar 5, IV. -J-S™^,,. Verhältniss der Füsse 4, 1,2, :!.

f Etwas kleiner, mit schlankeren Beinen imd lichterem Vorderk'ib. Die Bestachelung der Beine

schwächer. Der Taster verhältnissmässig stark, dessen Patella und Tibia gleichlang, am Grunde der äusse-

ren Seite der Tibia ein nach vorne und seitwärts gerichteter, gestreckt ohrförmiger Fortsatz ; Deckschuppe

sehr eonvex, weisslich, spärlich behaart ; Geschlechtstheil sehr hervorquellend ; von unten betrachtet,

durch einen langen, spiraligen emliidus ausgezeichnet.

IIFB-MAN "iTl'i; MAi:,\,Ui'tHsZA'. l'i>h-rAt NA.IA. iH. mTH' HF.>:MAN : INf.ANNs SriNM^N-FA' SA. 111. +-^
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Maasse: Loib ;>.j ";,„. Crplitli. Mi, IV. Beiupaar 0-4 '";„,.

Central-Karpatlien ; a,uf dem Kriván im August nicht seitt-ii, steigt beinahe bis zum Gipfel. Ist

stets auf der unteren Seite der Steine in einem schütter gewebten Eöhrchen zu treffen und leiclit zu sam-

meln, da sie sich statt zu flüchten, nur zusammenzieht.

8. GENUS AGALENA Walck (1805).

1. Agaleua labyrinthica (Cl. 17.57). In der Ebene eben so gut als auch im Vorgebirge und der

entschieden subalpinen Region zuhause. In den Niederungen an manchen Punkten geradezu in Masse

vorhanden.

2. Agalena similis Kkys. {186S). Klausenburg; durch Dr. G. Böckh auch in Pressburg gesam-

melt und als «Ag. labyriuthicau bestimmt (zu finden im Wiener Hofmuseum), besonders Herbstform.

9. GENUS HISTOPONA Thor. (1869—70).

I. Histopona torpida (C. K. ISil). Doroszló. Als Sommerform unter Rinden nur einmal gefunden.

10. genus: TEXTRIX Sund. (1833).

I. Textrix deuticulata (Ouv. 1789). Doroszló. Als Sommerthier einmal angetroffen.

11. genus: AGROECA Westr. (1S61).

1. Agroeca Haglundii Thor. (1874). Apatiu, Szász-Vesszös. Zweimal als Sommerthier angetroffen.

III. stTUFAMiLiR. ARGYRONETINAE. taucherspinnen.

\± GENUS : AEGYRONETA Latr. (1804).

I. Argyroueta aquatica (Cl. 17.57). Szamosfalva, Szász-Vesszös, Doroszló, Budapest (im Abzug-

graben der Ofner Thermen!). Sonstige Daten im allgemeinen Theile und im biologischen System (L, IL B.).

III. FAMILIE. DEASSOIDAE. meuchelspinnen.

1. GENUS: ZORA (C. K. 1848).

1. Zora maculata (J^lackw. isa:!). Doroszló, Apatin, Orsova, Schuppanek, Tokaj, Rakamaz,

Kaschau. Eine seltenere Sommererscheinung : bisher stets umherschweifend im abgestorbenem Laul)e unter

Bäumen und Gesträuchen gesammelt ; besonders dort hiiufig, wo Poduren reichlich vorhanden sind. Geht

nicht auffallend hoch ins Gebirge und überwintert bestimmt. Dr. von Horváth fand sie im strengsten

Winter vor (siehe : Pachygnatha (Terckii Sund).

. 2. GENUS : LIOCRANUM L. K. (18(5(5).

1. Liocranum domesticum (Wii>. 1834). Szász-Vesszös, Pressburg. In Wohnungen, des Nachts auch

bei Kerzenschein thatig ; mit fixer AVdimung und -lagdgebiet. Dr. G. Böckh sammelte diese Art mehrfach,

und bezeichnete sie mit «Drassus».



2. LIOCRANUM KOOHII n. sj). (VTI. TatVl, i:,7, ,/ Aii.l;civ4Víiiiih, /.Taster,], 'S ^ Sfitfiiansic-lit :

c Geuitaltheil von iintunj.

^'ol•(lt•lleib imd Beine licht braiingelb; Hinterteil) .ijraulicl). mit verwaschenen, undeutlichen,

dunkleren Flecken un<l anliegender Behaarung.

Cephalothorax herzförmig : Kopftheil verengt, von der Seite lietrachtet eher niedergedrückt als

erhoben; Mittelritze sehr fein, ziemlich lang. Brustplatte schildföruiig, braungelb, spärlich behaart. I)íb

Mandibeln gelb, nicht eben kräftig, genügend behaart; seitlich betrachtet knieförmig vorgewölbt; Maxil-

len breit, etwas gegeneinander geneigt : die Lippe zuugeuförmig von halber Maxilleulänge. Beine lang,

schlank, bewehrt und behaart ; auf den Schenkeln oben zwei anliegende, lange Stacheln; auf der Tibia

des ersten Paares, unten, fünf Stacheln in zwei lieihen, \Yi)Vün drei auf der inneren Seite; auf dem Meta-

tarsus desselben Paares, unten drei Paar Stacheln ; auf der Tibia und dem ^ietatarsus des zweiten Paares

unten je drei Paar Stacheln ; auf denselben Gliedern der beiden letzten Paare, unten 5— 6 Stacheln. Der

Hinterleib oben und unten einfarbig; sonst eiförmig, vorne etwas verengt; verhältnissmässig klein.

J)ie vordere Augenreihe kaum bemerkbar, die hintere merklich eingebogen; die hinteren Mittel-

augen viel weiter von einander als von den Seitenaugen entfernt ; die Mittelaugen der vorderen P>eihe

schwarz und grösser als die Seitenaugen, die letztei-en so wie jene der hinti'ren Beihe opalisireud. Die

Seitenaugen berühren sich.

Der Taster ziemlich kräftig ; Deckschuppe spitz-löft'elförmig, am äusseren Bande mit einer finger-

förmigen Nebenschuppe : Patella wenig länger als dick, ilie Tibia kürzer als die Patella, einfach, unbe-

wehrt; das Geschlechtsorgan sehr charakteristisch: der ziemlich dache Bulbus verwandelt sich hinten in

ein schlängelndes Bohr, welches verloren in eine feine, gekrümmte Spitze ausläuft.

Maasse : Leib 5-2 "%, Cephth. i-C<, I. Beinpaar S, IL 7-2, HL G-'J, lY. 9-9.

? unbekannt.

Diese sehr interessante Art fand mein Neffe E. Ylkolinszky in Schemnitz. Ist von L. domesticum

auch nach Dr. L. Koch specitisch verschieden.

?,. GKNUs: ANYPHEANA Sund. (ISB:;).

1. Auyphaeua accentuata (Wauk. \S02). Doroszlö, Bogojeva, lUok, Panesova, .Ylso-Hämor, Bu-

dapest. Als Sommerform besonders auf dem Laube der Bäume vorkommend.

4. oExus: CLUBIONA Lath. i1S04).

1. Clubiona corticalis (^YALcK. isOrii. Schemnitz. Im Basaltgerölle des «Kalvarienberges». im

Spätsommer.

2. Clubiona triviális ' C. K. (IS'ti). Mehadia, Spitze des Damoclet ; aus den Ceutral-Karpathen

von Dr.L. Koehbestimmt, in der Sammlung des Dr. Zimmermann (Limburg); scheint eine Alpenform zu sein.

;i. Clubiona montana L. K. (1SG7). Kremnitz. Als herbstliche Form unter Steinen gesammelt.

4. Clubiona holosericea (.De Gfau. 1778). Doroszlö. Gleicher Aufenthalt mit der nachfol-

genden Art.

5. Clubiona pallidula (.17.37). Szász-Yesszös, Klausenl)urg, Szamosfalva, Parajd, Hermannstadt,

Doroszlö, Apatin, Palänka, Illok, Tokaj, Diösgyör, Lucsivna, Grossw ardein, Budapest. In Gärten, im

Bohre, im Gesträuch und überhaupt in üppiger ^'egetation zu finden. In der Abenddämmerung umher-

schweifend. Sackartige Wohnung sehr mannigfaltig.

6. Clubiona terrestris Weste. (1851). Tokaj, In einem Steinbruclie als Souauerthier.

7. Clubiona coerulescens L. K. (ISr.Gi. Palänka. Im Frühjahre, unter einem Holzscheite.

' Im Verzeiehnisse de» I. Baude» unter dem Svuuuyin "[jalleus» nugeiiUii t.

45'
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S. Clubioiia lutesceilS Wkstu. (1851). Szász-Vesszös, Budapest. Im Gestniuche, selten.

^- Clubiona paradoxa L. K. (18(i7). In der Sanimlnn« des Grafen Keyserling, ans Orsova

stammend.

10. Olubioua frutetorum L. K. (1866). Tokaj, Budapest? Ungvár? (die Exemplare von letzteren

Orten als jüngere Forien nicht ganz sieher). Auf Eichen als Sonnnerthier.

1 1

.

Clubiona brevipes 1 Blackw. (1841). In der Sammlung des Grafen Keyserling, aus Orsova-

stammend.

5. GENUS: CHIRACANTHIUM (C. K. 1839).

1. Chiracantliium italioum Canestr. et Pav. (1869). Klausenburg, Szász-Vesszös, Görgény-Szent

Imre, Budapest, Doroszló. Hochsommerform ; webt in Pflanzen einen geraumigen Sack, wo die Paarung

erfolgt imd auch die Eier bewacht werden.

i*. Chiracanthiumcarmfex (Fabr. 1775). Klausenburg, Rakamaz. Sommerform; webt ihre Sack-

wohnung in die Pifspen der Gräser.

3. Ohiracanthium Pennyi Cambr. (1874). Palánka, Piakamaz. Wie die vorige Art.

4. Ohiracauthium uutrix (Walck. 1802). Klausenburg, Mezö-Záh, Gyeke, Szász-Yesszös, Her-

mannstadt, Doroszló. Wie die vorige Art.

5. Ohiracanthium elegáns Thor. (1875). Ogradena. Webt ihre Säcke in das Gerolle der Kalkberge.

Sommerform.

6. OHIRACANTHIUM RtJPESTRE n. sp. (VII. Tafel 158, a Augengruppe, h Epigyne, cCepha-

othorax von der Seite).

? Cepbalothorax röthlichgelh, in der Augengegend etwas verdunkelt: ]\fandibeln bräunliehroth,

Beine gelb ; Hinterleib bräunlichgelb.

Cepbalothorax derb, hochgewölbt, so lang als Patella und Tibia des IV. Fusspaares zusammen;

seitlich betrachtet ist die Riickenlinie gewölbt, vom Scheitel nach rückwärts halbkreisförmig abfallend ;

der ganze Theil mit feinen, anliegenden Haaren liedeekt. Die IMittelritze ist durch eine kaum wahrnehm-

bare Verdunkelung angedeutet. Brustplatte schildförmig, bräunlichgi'lb, ziemlich behaart. Die Mandibeln

derb, kräftig, etwas nach vorne gerichtet, am Bande des Klauenfalzes mit einer dichten Borstenreihe ver-

sehen, etwas kürzer als der Metatarsus des I. Beinpaares ; die Maxillen breit, vorne abgerundet, etwas

gegeneinander geneigt, bräunliehroth, vorne lichter : Lippe rothhräunlieh, breit, zungenförmig, erreicht

V4 der Länge der i\faxillen. Der Taster schlank, lilass röthlichgelh, am Tarsus In-äunlicbroth. ziemlich

behaart, dessen Tarsus so lang als Patella und Tibia zusammen. Die Beine schlank, lang; Tibia und Me-

tatarsus des ersten Paares, unten, in der Mitte mit einem Stachel])aare, Hinterleib oval, mit gelblicher

Behaarung bedeckt.

Die Augengruppe ist sichtlicli dreitheilig; die Mittelaugen beider Beiben in ein, nach vorne ver-

engtes Trapez gestellt, und dieses Trapez weiter von den Seitenaugen, als die grösste Entfernung der

Mittelaugen untereinaiuler
; die vorderen Mittolaugen in einem gemeinschaftlichen dunkeln Fleck, die

übrigen Augen jedes für sich dunkel eingefasst. Die Seitenaugen einander genähert ; die vordere Reihe

sehr leicht ausgehogen.

Maasse: Leili 9 >";„„ Ceplith. 4-6, I. Beinpaar 15-6, II. LI, III. 9-7, IV. l:'.-4.

r? unbekannt.

In einem steinigen (Kraben bei ^Majláth (Diós-Györ) unter einem Steine erbeutet.

7. CHIRACANTHIUM EFOSSUM n. sp. (VII. Tafel, 159, a Augengruppe, h Cepbalothorax von

der Seite, c Epigyne).

¥ Cepbalothorax bräunlichgelb ohne Verdunkelung; Mandibeln ins Bräunhchrothe ziehend;

Beine grünlichgelb. Hinterleib schmutzig-lehmgelb.

' Im Vi'i-zeiehuiss des ersten Eiiuiles als «fusciila Westr.« :ui^'efiiliit.
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Cfplialdtliiii-ax \iJU iliL- Seite lietracJitet .nciiiif^einl hvwoIIjI. kurzer als Patella und Tibia iles IV.

Eeinpaares ziisaniineii : Küpftlieil bogi.ti (weniger convex, als bei iler vnrij^en Art), ürustplatte lierzförinig,

schmutziggelb mit briiunlieher, am Kaude verdichteter Behaarung. ^landibelu ziemlich stark, gestreckt,

massig nach vorne gerichtet, am Grunde licht, gegen das Ende verdunkelt, etwas langer als der Metatar-

sus des ersten Beinpaares. I)ie ^^axillen sehmutzigbraun, an den Enden lichter, gerade, vorne zugerundet:

die Lippe zungenförmig, vorne abgestutzt, reichlich -
:; der Maxiilen lang. Der Taster schlank, grimlieh-

gelb, an der Spitze rauchig verdunkelt, reichlich, anliegend behaart, dessen Tarsus so laug als Patella

und Tibia zusammen. Die Beine schlank, lang ; Tibia des ersten Paares, unten, in der Mitte mit einem

Paar — der Metatarsus, unten, au beiden Enden mit je einem Paar Stacheln. Der Hinterleib oval,

feinbehaart.

Die Augengruppe dreitbeilig : die Mittelaugen lieider P>eihen in ein, nach vorne nur wenig ver-

engtes Trapez gestellt ; die Seitenaugen der vorderen Eeihe von den Mittelaugen nur wenig weiter, als

letztere voneinander: die vordere Pieihe gerade, die hintere leicht eingebogen; die Seitenaugen berühren

sich nicht, jedes für sich steht in einer Yei'dimkelung.

Maasse, Leib: 10 '",„,, Cephth. ;i-!^, L Fusspaar 18-7, IL 12, III. 0, IV. 14.

d' unbekannt.

Diese Art fand ich auf dem Kopasz-Berge bei S.-A.-Ujhely, tief in der Erde, unter einem Steine,

u. z. : als Sommerform.

S. CHIRACANTHIUM CÜNICÜLÜM n. sp. (VII. Tafel, ICo, „ Augengruppe, b Cephalothorax,

c Epigyne).

? Vorderleib schön liclit-braunlichgelb, vorne verdunkelt: Alandibeln bräunlich, vertical. Der

Hinterleib gelblich-leibfarben, unter Vergrösserung mit vielen, lichteren Hirseeckcheu liesäet.

Cephalotliorax im (nmzen gewölbt, am Scheitel etwas abgeflacht, etwas kürzer als Patella und

Tibia des IV. Beinpaares zusammen. Die Brustplatte herzförmig, blassgelblich. Die Maxillen gestreckt

vertical, am Ende dunkelbraun, gegen den (irund verwaschei: lichter, so lang wie der Tarsus des ersten

Beiupaares. Die Maxillen gerade, vorne abgerundet und licliter, am Grunde rothbräunlich, die Lippe

zungenförmig, abgestutzt rothbraunlich. Der Taster sehr schlank, gelblieh, feinbehaart, am Ende etwas

verdunkelt, dessen Tarsus länger als Patella und Tibia zusammen. Die Beine lang, fein: Tibia des ersten

Paares unten, in der Glitte mit einem Stachel: der ^Metatarsus, unten, an beiden Enden mit einem Sta-

chelpaare. Der Hinterleib oval, etwas zugespitzt.

Die Mittelaugen beider Reihen in ein naeli vorne verengtes Trapez gestellt, jene der vorderen

Reihe in einen genu^nsamen dunklen Fleck: die Seitenaugen der hinteren Reihe weiter von den Mittel-

augen, als diese von einander entfernt: die Mittelaugen der vm-deren Reihe grösser als die Seitenaugen

derselben Reihe ; die vordere Reihe gerade, die hintere eingebogen. Die Seitenaugen beider Reihen berüh-

ren einander nicht.

Maasse, Leib: 7-5 "';„,, Cephth. :'., 1. Reinpaar 1 l-.'), IL 7-'.l, 111. 7, IV. '.Iw.

Diese Art fand K. Vlkolinszky in Schetnuitz, in Sti inliaufen \or dem Eingänge des Klinger-

stollens.

0. «ENUs : PHRUROLITHUS (C. K. I Sli'.lj.

L Phrurolithus festivus (C. K. IS;',.')). Alsö-Hamor, im Moose auf der Spitze des Szent-Istvän,

als Sommerform.

2. PHRUROLITHUS SZILYI n. sp. (VII. Tafel, Uli, ,1 Augenstellung, b Epigyne des ^, c Taster

des Mannes.)

? Sehr klein. Vorderleib braun, mit vielen weissen Härchen, welche einigermassen eine stern-

förmige Zeichnung bilden. Der Hinterleib sehwärzlich, auf der oberen Fläche vorne ein. in der Mitte ilrei.

ober den Spinnwarzen ein weisses Fleckchen. Die Schenkel des ersten Beinpaares braun, die übrigen
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Braun zu sehen. Bauch schwarzlich mit weisslicber Behaarung.

Cephalothorax breit-her/.föruiig, mit etwas verschmiilertem Kopftheil ; Brustplatte Itraun. Die

Mandibelu stark, braun, dünn behaart, der das Genus charakterisirende Stachel borsteuförmig. Der Tas-

ter ziemlich stark, braun, dessen Tarsus mit vielen weissen Haaren und so lang wie dessen Patella und

Tiliia zusammen. Die Beine in den Schenkeln etwas verdickt, sonst dünn auslaufend; die Schenkel der

beiden ersten Paare seitlich und unten braun, obeia gelblich; Tibia und Metatarsus des ersten Paares

unten mit je vier aufstellbaren, langen, gelben Stacheljiaaren. Der Hinterleib länglichoval, sehr massig

abgeflacht.

Die Mittelaugen der vorderen lieihe unter Allen die kleinsten : beide Reihen leicht eingebogen :

die Entfernungen der Augen, sowohl in den Pieihen als auch sonst, gleichförmig.

:\raasse, Leib : ú-C, %„ Cephth. I, I. Beinpaar -2-5, IT. áá, HL 2, IV. '.VG '»;,„.

^ Kaum kleiner. Die Beine sehr lebhaft gefärbt und auch auf den hinteren Schenkeln mit so

viel Braun, dass die gelbe Farbe einen längsstreif bildet. Der Taster kräftig, kolbig; dessen Schenkel

verbreitert, unten mit einer Ecke endend ; die Patella nicht eben schlank ; die Tibia kürzer als Patella, an

ihrer äusseren Seite ein starker, hornCörmiger. mit der Spitze gegen die Deckschuppe geschwungener,

schwarzer Fortsatz.

Maasse, Leib : 2-5, Cephth. I -il '%,.

Bei Orsova. im Monate Juni auf üppigen Pflanzen des sogenannten neutralen Gebietes ei'beutet.

7. ciENUs: MICAßlA Westk. (1851).

1. MICARIA ROGENFOHERI n. sp. (VII. Tafel, 1G2, a Augengruppe, b Epigyne des ?,

c Taster des cT).

? Prächtig schimmernd. Vordeideih rothbraun mit kupferig schimmernden Schuppen, auf der

hinteren Parthie des Brusttheiles ein -^ förmiger, schneeweisser Winkelfleck. Der Hinterleib mit kujjferig

und grünlich schimmernden Schuppen bedeckt, vorne mit zwei bohnenförmigeu, querliegenden weissen

Flecken, in der Mitte mit einem weissen, schmalen Gürtel, der in den Seiten kräftiger ist und auf die

P)auchseite nicht ül)ergebt, diese kupferig und violett schimmernd. Die Schenkel der vorderen Beinpaare

beinahe ganz braun, mit schimmernden Schuppen, sonst blassgelb ; die beiden Hinterpaare bräunlich.

Cephalothorax gestreckt ; keine Mittelritze ; der Koi)ftheil verschmälert, von der Seite besehen

etwas niedergedrückt. Die Brustplatte länglichoval, schwarzbraun mit weisser, etwas sternförmig ange-

ordneter Behaarung. Die Mandibeln nicht eben kräftig, gerade, vertical, röthlich-braun, am Grunde lichter.

Die Maxilleu eingedrückt, rothbräunlich mit lichteren Piändern ; die Lippe dunkel. Die Beine, besonders

die beiden ersten Paare in den Schenkeln verstärkt, auf allen Tibién unten 1—4 Stacheln, am Metatar-

sus unten am Ende meistens ein Stachelpaar.

Der Hinterleib etwas walzig, zugespitzt, in der Gegend des Gürtels massig eingeschnürt.

Die vordere Augenreihe massig, die hintere stark eingebogen ; die Mittelaugen der hinteren

Eeihe sehr bedeutend weiter von einander als von den Seitenaugen ; die Augen der vorderen Pieihe gleich-

gross, gleich weit von einander; der Zwischenraum zwischen den Seitenaugeu beider Pieiheu wenig klei-

ner als jener zwischen den Mittelaugeu beider Pieihen.

Maasse, Leib : 5 -7 '%„ Cephth. 2— 2-G, I. Beinpaar .3, IL 5-8, IIL 5-5, IV. 8-5

.

d" Schlanker, mit in die Breite entwickeltem Cephalothorax, mit lebhafterem Glanz. Der Taster

schlank, mit ziemlich kräftigem Schenkel, an dessen Unterseite die Behaarung abstehend gereihet ist ;

die Patella mindestens dreimal so lang als dick, die Tiliia nicht kürzer als das vorige Glied, aussen, am
Ende mit einem kurzen Sporn ; die Deckschuppe schmal, zugespitzt ; der Bulbus länglich-oval, auf der

äusseren Seite mit einem dunkleren Längsband.

Maasse, Leib: 5 '»%„ Cephth. 2-ü";;„. Oft sehr klein.
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Dieses prachtvolle Thierclieii kam anfangs Juni in der Umgebunf» von Orsova unter Steinen vor,

liebt besonders die oberen, trockenen Parthien in Steinhaufen. Jedes Tliierehen ruht tagsüber in einem

besoderen Siickchen, und gestört, tltichtet es mit wahrer Blitzesschnelligkeit.

2. Micaria radiata L. K. (1800). Gombos-Bogojeva. Als Frühjahrsform in Schlagen der Donau-

auen unter der Rinde gelallter Eiesenitaume (Populus Canadensis).

0. Micaria cincta L. K. (IStjti). Orsova. Diese Art wurde auch ursprunglich nach Orsovaer

Exemjilaren beschrieben, welche aus der Sammlung des Grafen Keyserling stammten. In der ersten

Beschreibung wird der Metatarsus I als wehrlos angeführt, bei meinem Exemplare trägt er unten am
Grunde ein Stachelpaar, wesswegen Dr. Thorell die Art nicht ganz bestimmt entschied : Dr. L. Kooh hat

mir jedoch mitgetheilt lin litt, i dass das ^'evh;iltniss der Bestachelung nicht constant ist und er selbst

Exemplare liesitze, deren Metatarsus I bewehrt ist.

1'. Micaria pulicaria (Sunp. 1833). Grenzstein zwischen Ilosenlierg und Lykauka als Herbstform;

massenhaft in einem gemeinschaftlichen Zellengewebe.

8. GENUS: DRASSUS íWalck. (1805).

1. Drassus quadripunctatus (L. 1758). Alsó-Hámor. Im Juli geschlechtsreif.

2. Drassus rubens (Walck 1837—47). Ungvár, Doroszló.

3. Drassus SCUtulatus li. K. (18GG). Klausenburg, Mezö-Záh, Hosszutelke, Hermaunstadt, Buda-

pest, Orsova, Doroszlo. In Doroszló besonders in Wolmungen, auch im A\'inter: in (h-sova jedoch auch in

Bachgeröllen.

4. Drassus minusculus L. K. (IStKí). Orsova. Sommerforui unter Steinen.

5. Drassus umbratilis I.. K. (ISüli). Orsova, Alsó-Hámor. Als Frühjahrs- und Sommerform

unter Steinen.

(1. Drassus troglodytes ('. K. (1839). Klausenburg, als Waldthier unter abgefallenem Laub.

7. Drassus lapidicola (Wai.ok. 1802). üel)erall verbreitet, scheint jedoch die Vegetationsgrenze

der Buche nicht zu überschreiten. Besonders unter Rinden und im Steiugerölle luiuiig.

!^. Drassus angUStrifrons Westi;. (I8lil). Alsó-Hámor. Nur ein ? in einer Felsenritze erbeutet.

•^. Drassus loricatus L. K. ( ISCiCi). Doroszló, Schemnitz. Selten. Beidesmal in Wohnungen bei

Kerzenscheiu erbeutet.

10. Drassus pusbescens Tuoi;. (ISSll). Bihar (Vlegyásza Stock) in der Nadelholzregion im Juni

erbeutet.

;t. genus: FROSTHESIMA L. K. (Is72).

1. Prosthesima Petiverii (Scorl. Mehadia, S.-A.-Fjhely, AIso-HíÍuku-. (jebirgsform, welche über

die Region des Laubwaldes emporsteigt.

2. Pr0Sthesim?i oblonga (CK. ls')4). Orsova, Baziás. Als Sommerform unter Steinen. War

bis jetzt nur aus Tyrol bekannt.

:'.. Prosthesima atra (Lati;. iSOCo. Fünfkirdien. Durch Frivaldszky einmal erbeutet.

Í. Prosthesima praefica iL. K. IsOCi). Orsova. ^^'urde auch ursprunglich nach Orsovaer Exem-

plaren beschrieben.

5. Prosthesima longipes (L. K. 18(JiJ). Budapest. Als Herbstform einnuil auf dem Blocksberge

erbeutet.

6. Prosthesima pedestris (C. K. 1839). Orsova. In Gerollen des Gratzka Baches.

7. PROSTHESIMA CALCEOLATA n. sp. (VII. Tafel, 163. ., Augenstellung, /> Vorderfuss,

c Taster des f").

c' Reinschwarz; Vorderleib kaum bemerkbar braunlich angehaucht. Beine raudibraun, die Tar-



360

seu der beiden ersten Paare rothlieligelh, jene der übrigen weniger auffallend, liraunliebroth. Der herz-

förmige Ceplialotliorax um etwas kiirzer als Patella und Tibia des IV. Beinpaares zusammen.

Die Hiiftgeleuke der beiden hinteren Fusspaare bräunlichgelb, jene der übrigen Paare braun.

Alle Beine mit Ausnahme der Tarsenglieder verstärkt, die Tarsen schlank. Die Tibién der beiden ersten

Paare ohne Stacheln, deren Metatarseu, unten, in der Mitte mit einem Stachelpaare ;
die Tibién der

Hinterpaare, so der Metatarsus, unten, mit mehreren Stacheln, die letzteren auch seitwärts bewehrt.

Die Augen sehr flach, wenig o[ialisirend ; dii^ Mittelaugen der vorderen Reihe auf einer kleinen

Erhebung, rund, die übrigen Augen unregehuässig in der Form; l>eide Pveihen beinahe gerad, die Ent-

fernungen nahezu gleich; die Mittelaugen der vorderen lleihe kaum etwas weiter von einander, als jene

der hinteren Keibe ebenfalls von einander entfernt.

])er Taster sehr charakteristisch; dessen Schenkel verstärkt, bildet unten eine abgerundete

Ecke; die Patella mindestens IVa-mal so lang als dick, die Tibia kaum kürzer, lang behaart, aussen, am

Ende ein derber, spitzer, etwas gegen die Desckchuppe gekrümmter Nagel ; die Deckschuppe tief- stumpf-

löffeiförmig, behaart ; der Geschlechtstheil durcli einen nach unten und aussen widderhornförmig gewun-

denen, starken, breiten Embolus ausgezeichnet.

Maasse, Leib: 5-7, Cephth. 2-4, I. Beinpaar (r7, II. .5-7, III. -j, IV. TS >"/,„.

? Unbekannt.

Auf dem Blocksberge bei Budapest unter Steinen erbeutet.

8. Prosthesiina serotina (L. K. 18G6). Orsova (Alli(m-Berg). Sommerform, unter Steinen.

i». Prosthesiina femella (L. K. 18G6). Wie die vorige Art.

10- Prosthesima couspicua (L. K. 1866), Guus, Mehadia. Einmal in abgelöstem Easen an einer

Kellermauer erljeutet.

11. Prosthesiina biinaculata (C. K. 1S3"J). Pancsova. Als Frühlingsform auf Urtica erbeutet.

C. Koch beschrieb die Art nach griechischen Typen, Dr. L. Koch fand jedoch diese in der Sammlung

nicht vor, wesshalb er die Art nicht sicher aussprach. Es ist gewiss, dass sie eine Verwandte der P. cons-

picua ist (Cephth. länger als Patella und Tibia IV). ? Schwarz ; Cephalothorax in der Mitte mit weissen

Häärchen ; Hinterleib vorne ebenfalls weiss behaart, in der Mitte, zu beiden Seiten je ein schneeweisser

Fleck. Die Hüftgelenke der beiden hinteren Beinpaare schwefelgelb, alle Schenkel wie auch die Hüft-

gelenke der beiden Vorderpaare schwarz, die übrigen Glieder schwefelgelb. Kleine, schlaiuke (xestalt.

Totallänge 5-7 »%,.

Epigyne: eine beinahe quadrate Platte, am Grunde zwei i?^ förmige Oeffnungen.

12. Prosthesima petrensis (C. K. 1839). Alsó-Hámor. Hochsommerform.

13. PEOSTHESIMA ALLIONICA n. sp. iVII. Tafel, 164, a Augengruppe, 6 Taster des :f von der

Seite, c dessen Genitaltheil von unten).

' i" Vorderleib dunkel schmutzigrothbraun ; Hinterleib dunkel ohlbraun ; Beine licht olivengrun,

Tibién und Patellen der beiden ersten Paare rauchbraun ; alle Beine schlank, ungewöhnlich lang, das

vierte Paar besonders auffallend. Cephalothorax so lang als die Tihia des IV. ßeinpaares allein. Brust-

platte schön oval, olivenfarben ; Maxillen und Lippe ebenso gefärbt.

Die Schenkel verstärkt, sonst schlank; Tibia des ersten Paares unbewehrt, ^Metatarsus desselben

Paares unten mit zwei Paar Stacheln ; Tibia des zweiten Paares unten mit zwei starken Borsten, Meta-

tarsus wie beim ersten Paar; die Tibién der übrigen Paare, unten mit mehreren Stacheln, die j\[etatarsen

unten und an den Seiten bewehrt.

Ilintcrleil) schmal, l)einahe parallel ; das untere Spinnwarzenpaar walzig, auffallend lang (bei-

nahe 1 "%}.

Die Mittelaugen der hinteren Keilie, gross, oval, gegen einander geneigt, in der hinteren Nähe-

rung näher zu einander als die Mittelaugen der unteren Eeihe gleichfalls zu einander.

Der Taster lang, schlank, ziemlich kolbig; dessen Patella gestreckt, die Tibia kurzer, aussen,

um Ende mit einer Erhöhung, welche plötzlich in einen feinen Dorn ausläuft; Deckschuppe löffeiförmig
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gemigi'tid brliuiirt, um aussfreii liuiulc ausgiTandct, uiitur dur Spitze eiu seitwärts uaeh aussen gerich-

teter, sichelförmiger, feiner und spitzer, braimrötbhcher Embolus.

Maasse: Leib 4-9, Ceplith. ±)], I. Beinpaar IS, IL (i, III. ."3, IV. '.)•.-,
«;„,.

? Unbekannt.

Bei Orsova auf dem Berge Alliou Endo Mai erbeutet. Nach Dr. L. Kocn eine höchst auffallende

neue Form.

14. PROSTHESIMA TRAGICA n. sp. (YU. Tafel, iC..-., „ Augengruppe, h Epigyne).

? "\'orderleib dunkelrothbraun, Hinterleib öhlln-aun mit anliegender, grober Behaarung. Die

Beine dunkelrothbraun, die Sehenkel des ersten Paares am (irumle tleekförmig durchscheinend, jene des

zweiten Paares weniger, und mit undeutlichem Längsstreif.

Cephalothorax herzförmig mit verengtem Kopftheil, so lang als Patella und Tibia des vierten

ßeinpaares zusammen. Brustplatte oval, rotlibraunlich, behaart. Maxillen eingedrückt, gestreckt, am Ende

heller; die Lippe dunkler, zungenförmig, reichlich ^/s der Maxillen lang.

Der Taster derb, dessen Schenkel verstärkt, die Behaarung mit Stacheil lorsten untermischt,

dessen Tarsus etwas kürzer als Patella und Tibia zusammen.

Die Beine in den Schenkeln verstärkt : die Tarsen im Verhaltniss zu den Tibieu, schlank. Tibién

und Metatarsen der beiden Vorderpaare unbewehrt : Tibia des dritten Paares unten und oben mit einem

Stachel, jene des vierten Paares, unten, mit zwei Paar langen Stacheln.

Hinterleib gestreckt, etwas niedergedrückt.

Die Augen klein; die Seitenaugen der vorderen Pieihe die grössten, oval, nach auswärts divergi-

rend : die hinteren und vorderen Mittelaugen gleichweit von einander entfernt.

Epigyne : laut Abbildung.

Maasse: Leib 5-7, Cephth. i*-5, I. Beinpaar 5
^"f„i.

d" Unbekannt.

Ein Exemplar im Friihjahre im Gratzka-Thale nächst Orsova erbeutet.

15. PROSTHESIMA ACCEPTA n. sp. (VII. Tafel, KiC, „ Augengruppe, b Epigyne).

9 Vorderleib öhlbraun : Hinterleib schwarz mit Oelilbraun angehaucht: Beine ohlgruu, alle

Tibién verdunkelt.

Cephalothorax herzförmig, so lang als Patella und Tibia des IV. Beinpaares zusammen. Brust-

l^latte herzförmig, dunkelöhlliraun, behaart. Die Maxillen eingedrückt, licht öhlgrün; die Lippe etwas

dunkler, zungenförmig, ^,'3 der Maxillen laug. Der Taster licht öhlgrün, mit abstehenden Borsten unter-

mischt behaart, dessen Tarsus kürzer als Patella und Tilna zusammen.

Die Beine, besonders deren Schenkel, kräftig, die Tarsen schlank, licht öhlgelli. Tibia des ersten

Paares unbewehrt, dessen Metatarsus, unten, am Grunde mit einem Stachelpaar, am zweiten Paare

ebenso : an den Tibién und Metatarsen der beiden Hiuterjiaare, unten und an den Seiten, mehrere

Stachel.

Der Hinterleib verhältnissmässig klein.

Die untere Augenreihe leicht eingebogen, deren Mittelaugeu rund, die Seitenaugeu unregel-

mässig geformt; die Mittelaugen der hinteren lieilie flach, gross, unregelmässig geformt, einander

sehr genähert.

Epigyne : laut Abbildung, auffallend gross.

Maasse: Leib .".-y, Cephth. i-S, I. Beinpaar l')-8. II. C III. 'i-:.', IV. S-8 "';„.

Í' Unbekannt.

Im -luni auf dem Berge Allion nächst (Jrsova erbeutet. Icli bemerke, dass die Art der P. Allio-

nica (). H. nahe verwandt zu sein scheint, der Unterschied ist in der liestaebelung des Metatarsus des

ersten Fusspaares ausgesprochen.

16. Prosthesima nigrita (Fabk. 1775). Fünfkirchen. Durch J. von Frivaldszky gesammelt.

HH!M*N "ÍTÓ ; MA'.\.*K"líS/A'> r-'iK- 1 A' ^.A.I A. 111. "Uri (MIíMAN: 1 Nl.MíNS M'lNNLN-l A' NA- III. Uí
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10. genus: GNAPHOSA (Lati;. Iso'i).

1. Gnaphosa lucifuga íWmak. ISO^). Klauseiiburg, Mezö-Zali, i'arajd, Balánbánya, Tölgyes,

Hermaunstadt, ^lehadia, Orsova, S.-A.-Ujhely, Gyöngyös, Fünfkirchen (hier besonders gross). Sommer-

forni, häufig, besonders in den tiefsten, dunkelsten Lagen von Steinhaufen; ihr Biss dringt leicht

durch die Haut, erzeugt einen dumpfen Schmerz und bei Fingern Steifheit, welche 24

—

"M", Stunden

lang dauert.

2. Gnaphosa lugubris (C. K. LSo'J). S.-A.-Ujhely. Als Sommerform auf dem Berge «Kopasz» ein-

mal angetroffen.

3. GNAPHOSA SOROR n. sp. (VIL Tafel, 16!», „ Aixgengruppe, b Epigyne).

? Vorderleib dunkelrothbraun, die Beine etwas lichter ; der Hinterleib bräunlichgrau, staubig,

bei Vergrösserung, mit bräunlichen HirseÜeckchen bestreut. Grosse, kräftige Form.

Cephalothorax derb, herzförmig, mit dickem Kopftheil, länger als Patella und Tibia des IV-ten

Beinpaares zusammen. Brustplatte breitoval, dunkelrothbraun, behaart. Die Mandibeln dunkelrothbraun,

derb, länger als der Metatarsus des ersten Beinpaares ; die Maxillen sanimt Lippe dunkelrothbraun,

bilden in ihrer (lesammtheit beinahe einen Kreis; die Lippe '^U der Maxillen lang. Der Taster rothbraun,

an der Spitze dunkler, dicht behaart, dessen Tibia und Tarsus, oben, mit 2— 3 in der Behaarung verbor-

genen Stacheln, das letztere Glied so lang als Patella und Tibia zusammen. Die Beine kräftig, verhält-

nissmässig kurz ; am Metatarsus des ersten Paares, unten, in der Mitte ein Stachelpaar ; die Tibia unbe-

wehrt : Tibia des zweiten Paares, unten, am Ende mit einem Stachel (oder Paar ?), Metatarsus unten, in

der Mitte mit einem Stachelpaar; an den übrigen Füssen Tibia und Metatarsus, unten, mehrere Stacheln.

Hinterleib länglichoval, ziemlich convex ; Beschuppung mit gesägten Rändern.

Die untere Augeureihe leicht eingebogen, deren Mittelaugen kleiner als die Seitenaugen und etwas

weiter von einander als von den seitlichen entfernt ; die hintere Reihe ausgebogen, deren Mittelaugen

unregelmässig geformt, divergiren nach vorne, in der Convcrgenz näher bei einander als die unteren

untereinander ; die hinteren Seitenaugen weiter von den unteren Seitenaugen als von den hinteren Mit-

telaugen entfernt.

Epigyne : laut Abbildung.

Maase: Leib 14, Cephtli. 5-:;, 1 Bempaar 11, 11 10, 111 '.)-S, IV 12-5 ™,,

'f Unbekannt.

Budapest : durch .lohann Pavel gesammelt.

'!. Gnaphosa fumosa (C. K. 1843). Ein ? in S.-A.-Üjhely auf dem Berge Kopasz im Juni erbeu-

tet. Diese Spinne wurde sowohl durch Thorei.l als L. Koch mit Vorbehalt als fumosa (C. K.) bestimmt.

Rücksichtlich der Bestachelung der Füsse stimmt sie mit G. lapponum L. K. überein, unterscheidet sich

jedoch durch die Augenstellung.

5. GNAPHOSA DOLOSA n. sp. (Vll. Tafel, 167, a Augengruppe, b Epigyne, c Taster des /,

d dessen Genitaltheil von unten).

? Vorderleib dunkler, Beine lichter schmutzig-braungelb ; Hinterleib öhlbraun ; Spinnwarzen

lichter braungelb ; Cephalothorax in der Augengegend verdunkelt.

Cephalothorax Hachgewölbt, breitherzförmig, so lang als Patella und Tibia des IV. Beinpaares

zusammen, oben mit spärlicher, schwarzer Behaarung ; Brustplatte oval, rothbraun, behaart. Die Mandi-

beln derb, rothbraun, mit langen, abstehenden, dunkeln Borsten reichlich bedeckt. Die Maxillen rothbraun,

eingedrückt, beisszangenartig gegeneinander geneigt, am Ende etwas heller; die Lippe dunkler, breit-

oval, reichlich ^k der Maxillen lang. Der Taster kräftig, rauh ; dessen Schenkel oben mit einigen auf-

rechten, geschwungenen, schwarzen Stacheln, übrigens haarborstig. Die Beine genügend lang, kräftig, mit

spärlicher, abstehender Behaarung; Tibia des ersten Paares unbewehrt, Metatarsus, unten, innen mit einem

Stachel ; Tibia des zweiten Paares manchmal unbewehrt, manchmal, unten, mit zwei Stacheln hinter-
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Hintorpaaru uiiteu und seitlich mit mehreren Staeli.dn. x\m Tarsus der vonlrreu J]eiupa,-ire und aucli auf

den Metatarsus übergehend eine dichte 8eopula.

Hinterleib etwas flach, verbreitert, oben und unten spiirlich behaart.

Die vordere Augenreihe leicht eingebogen, die hintere bedeuti'ud ausgebogen ; die Mittelaugen

der vorderen Eeihe kleiner als die seitlichen und weiter von einander, als von den letzteren entfernt ; die

hinteren Mittelaugen Mandelförmig, mit dem spitzigeren Kiule convergirend und hier viel näher zueinan-

der, als die unteren ebenfalls zu eiiumdcr stehend; die hinteren Seitenaugen von den Mittelaugen um
den dopjielten I)urchmesser geschieden.

Epigyne : laut Abbildung.

Maase: Leib 10, Cephth. 4-S, l Beinpaar 12, II li-:l, III !»•(;. IV I.
-,•.-,

";;„.

d" Kaum kleiner, im Ganzen dunkler : dessen Cephalothorax lothbraun. Der Ta.ster massig kol-

big : dessen Patella kaum länger als die Tibia, am äusseren Ende der letzteren ein kurzer, derlier, etwas

gekriimmter, dmdvler I<\irtsatz ; auf dem Schenkel, olien, aufrechte Stachelliorsten : l)eckschuppe loffelför-

mig, grob behaart ; der Bulbus gelblich, vorne mit einem Knötchen, längs der inneren Seite eine roth-

braune Hornleiste, welche unter der Spitze der Deckschuppe in einen leicht geschwungenen, spitzen

Embolus ausläuft.

Maase: Leib 10, Cephth. ö-2 '",;„.

Die Art variirt in der Grösse von (i bis 10 "jj,, Leibeslänge.

Bei Orsova im Juni besonders unter abgefallenen Laub und zwischen Steinen ziemlich häufig.

Dr. L. Koch hebt ihre Verwandtschaft mit G. lucifuga hervor, hält sie aber für neu.

<'i. Guaphosa leporiua (L. K. isr.d). Dr. G. Seidmtz hat diese Art in Siebenbürgen entdeckt. Ich

keime sie nicht.

7. Guaphosa bicolor (Hahn is;; h. Als Sommerform in Alsó-Hámor unter Steinen.

8. GNAPHOSA SÜSPECTA n. sp. (VII. Tafel, KiS, a Augengruppe, h Epigyne).

? Cephalothorax röthlichbraun, graulich Itehaart; die Beine gelbliehbraun, röthlich angehaucht;

Hinterleib öhlbraun, staubig.

Cephalothorax herzförmig, mit ziemlich breitem Kopftheil, etwas länger als Patella und Tilüa des

IV. Beinpaares zusammen.

Brustplatte oval, gelbliehbraun, behaart. I)ie Mavulibeln verhaltuissmässig, am (irunde knieartig

vorgewälbt, rothbraun, mit spärlicher, abstehender, borstenartiger Behaarung ; die Maxillen gelbbraun.

Der Taster derb, dessen Tarsus verdunkelt, die Tibia und Tarsus etwas verstärkt, der letztere etwas kür-

zer, als Patella und Tibia zusammen. Die Beine kräftig ; auf dem Metatarsus des ersten Paares, unten

vor der Mitte ein langes Stachelpaar, die Tibia unbewehrt ; die Tibia des zweiten Paares, unten, am Ende

mit einem, der Metatarsus unten ebenfalls mit einem Stachelpaar; Tibién und Metatarsen der Hinter-

paare unten und seitlich mit mehreren Stacheln.

Der Hinterleib breitoval, etwas flachgedrückt.

Die vordere Augenreihe beinahe gerade deren Mittelaugen kleiner, alle ihre Augen rund ; die hin-

tere Reihe ausgebogen, deren Mittelaugen oval, hinten convergirend und hier näher zu einander, als die

vorderen Mittelaugen von einander entfernt.

Epigyne : laut Abbildung.

Maase: Leib 7-, Cephth. 3-4 I. Beinpaar 7, II. ti'7, III. G, IV. 9-8 »%,.

^ Unbekannt.

Bei Orsova und S.-A.-Ujhely im Juni unter Steinen gesammelt. Ich habe diese Art ursprunglich

für G. fumosa C. K. gehalten. Herr Dr. L. K. hält sie jedoch für selbstständig.

9. GNAPHOSA MOLESTA n. sp. (VII. Tafel, 170, a Augengruppe. /, Epigyne).

"i Vorderleib schmutzig röthlichbraun; Beine in den Schenkeln licht röthlich-braungelb, «lie

übrigen Glieder dunkel-rothbrauu ; Hinterleib öhlgrün.

46*
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GepLiilütlim'iix diTb, lirrzFormiLi, siiiirlioli belniuirt mit ziemlich liruitcm schwärzlichem liiiiidum-

schlag. Die Brustxilatte elyptisch, lieht rothbraun, siiiirlidi lidiarrt. Die Mandibeln dunkelrothbraun,

kräftig, nicht lang, aiu Grunde kuieartig vorgewölbt, mit vielen abstehenden Borstenhaaren bedeckt ; die

Maxillen lichtrothbraun, am Ende beller, im Ganzen kreisförmig; die Lippe zungenförmig, am Grunde

verengt, dunkler als die Maxillen, mehr als '^'3 dieser letzteren lang. Die Beine verhältnissmässig, ziem-

lich kräftig; Tibia <ler ersten Paare, unten, am inneren Ende mit einem Stachel, die Metatarsen unten in

der Mitte mit einem Ktaclielpaar : Tihien und Metatnrsen der iihrige'n Paare unten und seitlich mit meh-

reren langen Stacheln.

Der Hinterleili massig l)ehaart, länglieh, etwas flach.

Die vordere Augenreihe eingebogen, die hintere ausgebogen; die Seitenaugen der vorderen Pieihe

viel grösser als die Mittelaugen und viel näher zu den Mittelaugen, als diese zu einander; die Mittelaugen

der hinteren Reihe oval, hinten convergirend ihre längere Achse nicht länger, als der Durchmesser der

Seitenaugen ; die Seitenaugeu der hinteren Reihe reichlich um anderthalb Durchmesser von den Mit-

telaugen entfernt, diese viel näher unter einander, als die vorderen Mittelaugen ebenfalls unter einan-

der entfernt.

Epigyne: laut Abbildung.

Maase : Leib 9, Cephth. 4, L ßeinpaar 8-5, IL 7-.j, IIL 7, IV. 1 1 "'/j^.

cT unbekannt.

Bei Orsova unter Steinen gesammelt. Mit G. suspecta 0. H. nahe verwandt, jedoch auch durch

Dr. L. Koch unterschieden.

10. GNAPHOSA OPAOA n. sp. (VII. Tafel, 171, a Augengruppe, h Taster des ^, c desselben

Genitaltheil von unten).

d" Vorderleib dunkel, schmutzig-gelbbraun; Beine öhlgrün ; Hinterleib öhlbraun. Kleine Form.

Cephalothorax herzförmig, massig behaart, mit feiner, etwas rauher Randnath. P>rustplatte

bräunlich öhlgrün, spärlich behaart. Die Mandibeln ziemlich kräftig, öhlbräunlich, ihre Klaue röthlich,

ihr Grund hervorgewölbt, mit wenigen Borsten ; die Maxillen im Verhältniss zur Lippe selir breit, im

Ganzen kreisförmig, bedeutend eingedrückt, licht öhlgrünlich; die Lippe verhältnissmässig schmal, zun-

genförmig, reichlich -,3 der Maxillen lang. Die Beine ziemlich kräftig, lang, im Tarsaltheil schlank, mit

auffallend grober Behaarung; Tibia des ersten Paares unten, am Ende und in der Mitte mit je einem

Staehelpaar, Metatarsus, unten, ebenfalls mit einem Stachelpaar, das zweite Beinpaar wie das vorige
;

die Tibién und Metatarsen der übrigen Paare unten und seitlich mit mehreren Stacheln, welche besonders

am Ende des Metatarsus IV quirllormig gestellt sind.

Der Hinterleib klein, spitzoval.

Die hinteren Mittelaugen nicht oval, aber flach, mit jenen der vorderen Reihe beinahe in ein

Quadrat gestellt, welches nur um weniges höher als breit ist ; die hintere Reihe stark ausgebogen, die

vordere gerade, deren Seitenaugen grösser.

Der Taster ziemlich kräftig und kolbig, dessen Patella länger als dick ; die Tibia, kürzer als die

Patella, endet aussen in einen derben wolfsohrförmigen Fortsatz ; Deckschuppe löft'elförmig, ziemlich

behaart; der Bulbus licht, einfach, ausgedehnt, unter dem inneren Rande der Deckschujjpe etwas vorste-

hend, am Ende, unter der Spitze der Deckschiippe in einen fingerförmigen Fortsatz endend ; längs des

inneren Randes der Deckschuppe läuft der feine, rothliraune beinahe borstenförmige Embolus, welcher die

Spitze der Deckschuppe erreicht.

Maasse : Leib 5, Cephth. 2, I. Beiupaar '>%>, IL 5, III. 4-2, IV. Cri '"/,„.

? Unbekannt.

S.-A.-Ujhely auf dem Berge «Kopasz» im Juni unter Steinen erbeutet.

11. GNAPHOSA FALLAX n. sp. (VIII. Tafel, 1 73, </ Augengruppe, Z- Epigyne).

? Vcn-derleib schmutzig öhlbraun ins Röthliche ziehend : die Beine lichter; Hinterleili öhlbraun

mit staubiger Behaarung.
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Ceiilialdtliurax her/.l'oriiii.L;, mit ziriulicli (Inhciii Ivojit'tlioil und spärlk-hiT, staul)Si'aiier Bfliaanm^f :

Brustplatte breitfUptiscli, l>raun, spiirlicli, kurz Leliaart. Die Mandibeln tlerb, brauuröthlitli, am Grunde

knieartig hervorgewölbt, mit spärlicher ; kaum auffallender, borstiger Behaarung, die Klaue röthlicb. Die

Maxillen gelblichbraun, gegen einander geneigt, breit ; die Lippe dunkler, zungeuförmig, breit, -; 3 der

Maxillen lang. Der Schenkel des Tasters öhlgelMi<-li, dessen Tarsus etwas rötlielnd, ziemlich l)ehaart und

solang als Patella und Tibia zusammen. Die Beine ziemlich kriiftig, grob behaart; Tibia des ersten

Paares, unten, am Ende mit schwachem Stachel, der j\Ietatarsus, unten, in der ]\Iitte mit einem Stachcl-

paar : die Tibia des zweiten Paares, unten, am Ende mit einem Stachelpaar, ifetatarsus wie vor; die

Tiliien und Metatarsen der übrigen Paare unten und seitlich mit mehreren Stacheln.

Der Hinterleib länglich, etwas abgeplattet.

Die vordere Augenreihe eingebogen, deren Seitenaugen viel grösser als die Mittelaugen : die hin-

tere Keihe stark ausgebogen, deren Mittelaugen oval, klein. Jiinten dicht convergirend.

Epigyne: laut Al)bildung.

Maasse : Leilj ö-i'>, Cephth. 2-.J, 1. Beinpaar •"), IL %:>, III. 1--2, IV. (r5.

cT Unbekannt.

Orsova und S.-A.- Ujhely im Juni erbeutet.

12. Giiapliosa exornata (C. K. 1839). Orsova, Báziás. Sommerform, an sonnigen Stellen zwischen

abgefallenem Laub : ungemein rasch. Hinsichtlich ihrer Verbreitung (Sahara, Griechenland, Südtyrol)

jedenfalls eine interessante Form.

IH. Gnapliosa montana (L. K. 18(16). Central-Karpathen. In der Sammlung des Dr. Zimmermaim
(Limburg) ; durch ])r. L. Koch bestimmt.

14. Guaphosa nocturna (L. I7.J8). Klauseuburg, Hermannstadt, Paucsova, Orsova. Sommerform;

besonders unter der Binde ausgedorrter, starklieschienener Holzstöcke; ungemein rasch, daher unbeschä-

digt nur selten zu erlialtcn.

15. GNAPHOSA SCHÜSZTERI n. sp. t VIII. Tafel, 17:i, ,1 Augengruppe, /- Mandi])el. r Epigyne,

d Taster des cf, c dessen Genitaltheil von unten 1.

¥ Vorderleil) reinsclnvarz, mit gelblichwcissen. atlasglänzenden, gefiederten Schuppen bedeckt ;

Hinterleib schwarz mit gelblich untermischt, ^orne mit halbmondförmigem Fleck, in der Gegend des

zweiten ßückenstigmen-Paares mit zwei Punkten, ober den Spinnwarzen abermals mit zwei Flecken;

sämmtliehe Zeichnungen gelblichweiss, atlasglänzend ; die Schenkel der Beine braunschwarz, alle übrigen

Glieder lebhaftgelb: der innere Falzrand der ^fandilieln mit einem derben, stumpfen, kuotenartigen Zahn

Cephalothoras. herzförmig, Kopftheil liedeuteud verschmälert, zugespitzt. Brustplatte spitzoval,

pechbraun, spärlich behaart. Die Mandibeln braun, glatt, glänzend, von der Seite betrachtet birnförmig,

am Grunde knieartig vorgewölbt, mit spärlicher, schwacher Behaarung. Die Maxillen schmutzig-ln-äun-

lichgelb, breit, eingedrückt, gegeneinander geneigt, am äussern Bande mit stumpfer Ecke ; die Lippe

zimgenförmig, ziemlich breit, kaum -, :i der Länge der ilaxillcn erreichend. Die Beine schlank, lang, deren

Schenkel etwas verstärkt ; die Tibia des ersten Paares etwas rauchig, unten mit drei Paar laugen, schwa-

chen Stacheln, am Metatarsus, unten — am Ende — ein Stachelpaar ; das zweite Paar wie das erste

bewehrt ; die Tibién und Metatarsen der übrigen Beine unten und seitlich mit einigen schlanken Stacheln.

Hinterleib länglich, etwas abgei)lattet.

Die vordere Augeureihe sehr massig eingebogen, die Seitenaugeu grösser; die hintere Reihe

gerad, deren Mittelaugen länglich, querliegend ; der Zwischenraum zwischen den Seitenaugen beider

Reihen etwas grösser als jener zwischen den Mittelaugen beider Beiben.

Epigyne : laut Abbildung.

:Maasse : Leib ÖS, Cephth. 2, I. Beinpaar 5-7, IL 4-8, III. 4-!t, IV. 7-4
iiir

•-"" Kleiner, schlanker ; die Zeichnung des Hinterleibes sehr ausgedehnt. Der Taster dunkel, ziem-

lich derb: dessen Patella ein wenig länger als dick, die Tibia kürzer als die Pa.tella, mit langen, abste-

henden Borstenhaaren : die Di'ckschuppe löfleUVirmig, beiuiart ; vuu der Seite lietracht<'t, steht untei- der
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Spit/c <lc'r 1 )ccksclnni})e ein idfiiK's KdiiIVIicu hervor, «cli-lics sic.li - \nu initi'U besclicn — iils gewun-

dener Embolus darstellt.

Maasse: Leib 4-3, Cephtb. 2, I. Beinpaar ö-'j, IL 4-S, IIL 4-6, IV. G-.J "%,,.

Im Juni bei Orsova erbeutet. Sie lebt in trocken liegenden Steinhaufen, ist ungemein rasch,

daher schwer zu erheuten.

:> GKNus: THYSA (?) Kempelen (ISC.7). '

Si/ii. ( hinjiliiiiiii Jiii-ifitijit AVat.ck.

Dieses fragliche (-ienus, welches in den seit 1S()7 erschienenen systematischen Arbeiten stets nur

mit Vorbehalt angeführt wurde, hat sich nach eingehender Untersuchung, welche nach dem Tode des

Autors an dem Thiere, welches in das Eigenthum des kaiserl. Hofmuseums in Wien überging, vollfuhrt

wurde, als eine interessante Monstruositiit der Gnaphosa lucifuga Walck herausgestellt.

Die Monstruositiit betrifft die Augengruppe, deren vordere Mittelaugen fehlen ; die übrigen sind

minder gut entwickelt.

Das Exemplar wird wie folgt characterisirt : Am inneren Palzraude der Mandibeln eine breite,

feingeziihnte Platte mit vorsjjringenden Ecken, jener von Gnaphosa lucifuga (Walck) vollkommen

entsprechend.

Der Cephalothorax mit breitem Randumschlag, liinger als Tihia und Patella des IV. Beinpaares

zusammen; der Kopftheil deutlich abgegrenzt; die Mandibeln so lang als Patella I, so dick, wie der Schen-

kel I, am Grunde hervorgewölbt ; der Metatarsus TV länger als die Tilna. Das untere Spinnwarzenpaar

das längste und stärkste.

Die hintere Augenreihe stark ausgebogen, deren Seitenaugen von den Mittelaugen beiläufig so

weit, wie von den vorderen Seitenaugen.

Die Epigyne stimmt vollkommen mit jener Form üherein, welche Dr. L. Kocn im I. Hefte der

(iFam. der Drassiden» Fig. 5 abgebildet hat.

Die Bestachelung ging verloren.

Das schlecht conservirte Exemplar stammt von Erlau.

i\. i'AMiLiK. DYSDEKOIDAE. mordspinnen.

1. GENUS: SEGESTKIA Latr. (1804).

L Segestria senoculata (L. 1758). Mezöhavas (Hargita-Zug), Nagy-Hagymás (Csiker Alpen),

Hermanustadt, Mehádia, Alsó-Hámor, Schemnitz. Als Sommerform kenne ich sie nur aus dem Gebirge,

wo sie sich bis in die Nadelholzregion erhebt. Besonders unter Rinden abgestorbener Bäume, manchmal

unter und zwischen Steinen thätig.

2. GENUS : DYSDERA Latr. (1804).

1. Dysdera Cambridgii Thor. (1873). Báziás, ürsova, AlsóHámor, Grosswardein, Ungvár. Som-

merform ; unter Rinden und in Steinhaufen lebend.

2. Dysdera Ninii Pav. (1871). Mehádia. In Felsenritzen. Durch Dr. L. Koch bestättigt ; mit

Typen aus Südtirol verglichen, zeigen diese letzteren eine etwas dichtere Punktirung des Cephalothorax.

3. Dysdera Westriugii Cambr. (187:2). Budapest (Rákos) durch Dr. G. v. Horváth gesammelt.

Dr. L. Koch hat die Art revidirt.

'!. Dysdera longitarsis (I)(>iii,. (
|S53). Orsova, Mehadia. Sommerform; unter Steinen.

' Siehe : 0, Hbrman «I'Ijhi- Thysn etc.» iii eleu Verli. der k. k. züol. bot. Ges. Jaliigaiig 1878 p. 471.
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•A. oKNi-s: HARPACTES Templeton i 1SH4).

I. Harpactei? rubicundus {C K. ISHO). IX. Tafel 19í» h" vergr.. i'OO Bnistplatto nud ]\riindtheile

viiu unten. :!0 1 Klauensystem, li*0:i Kopf von vorue). Torda. Szász-Vesszös, Klausenburg, Olálifenes, Mez-

Záh, Gyeké, Görgény-Szt-Imre, Hermannstadt. Doroszló, Tokaj, S.-A.-Ujbely, Alsó-Hámor, Erlau, Sebem-

nitz, B.-Fiired. Budapest, Mebádia. Sommertbier: die gemeinste Dysderoide, welche das ganze .Jabr bin-

durcb auch in Wobnungen — besonders ländlicben — vorkommt. Ungemein verwegen und kräftig im

Angriffe, wagt sieb selbst an Camponotus liguiperdus. Hat als ,,D//-s(/c;v(" rubicunda vielfache Irrtbümer

herbeigeführt und wird in diesem Werke auf Grund des Klauensystemes und der verticalen Stellung der

Mandibeln voraussichtlich eudgiltig als echter Harpactes eingestellt.

^J. HARPACTES SAEVUS n. sp. (Tafel VTH. 174.. <i Augengruppe, b Taster des ^'\.

? Vorderleib rauchbraun mit r()tbliehem Anhauch: Beine rötblichgelb ; Hinterleili grnu.

Schlanke Form.

Cephalothorax herzförmig, etwas erweitert, mit abgerundetem Kopftbeil. die Oberfläche ungemein

fein gekörnt. Brustplatte rötblichgelb, lang-elyptisch, den Hüften entsprechend ausgerandet. Die Mandi-

beln senkrecht gestellt, etwas kürzer als Patella T, sonst gestreckt, walzig, dunkel-gelblichroth, massig

behaart. Die Maxillen schmal, gerad, die Eiulcnkungsstelle (stipes) des Tasters frei sichtbar — gell)lich-

roth ; die Lippe von gleicher Färbung, schmal; zungenförmig, '•'/.s der Maxillen lang. Der Taster gelblich-

roth, schlank, gleichmässig, nicht idien dicht behaart, dessen Tarsus kürzer als Patella und Tibia zusam-

men. Die Beine ziemlich lang, schlank, gleichmässig behaart, auf den Schenkeln der beiden ersten Paare,

oben, vorne je drei Stacheln, am ersten Paare, oben — am zw^eiten hintereinander ; auf den Schenkeln

beider Hinterpaare, oben, vier Stacheln, am dritten gegen das Ende, am vierten gegen den Grund zu :

Patella des dritten Paares, oben, am Ende mit einem Stachel: die Tibién und Metatarsen der beiden

hinteren Paare, unten und seitlich mit mehreren Stacheln.

Der Hinterleib lang, walzig.

Die sechs Augen Imfeisenförmig gestellt ; die zwei vorderen einen hallien Durchmesser von einan-

der entfernt ; aUe Augen opalisirend.

Die Epigyne eine glatte, häutige Fläche, durch nichts ausgezeichnet.

Maasse: Leib 8, Cephth. 'A, L Beinpaar S, II. 7-2, IIL G, IV. 8-7 >",',„.

f Schlanker ; Cephalothorax schon braunrotb. Der Taster sehr charakteristisch gebaut : dessen

Schenkel ungleichmässig verdickt, glatt, glänzend, die Patella kürzer als die Tibia, der Tarsus entspricht

^U Theilen der Tibia; am Grunde des Tarsus, sehr kurz gestielt, hängt der kugelförmige glatte, glänzende

Bulbus, dessen Embolus derb, etwas nach vorne gerichtet und an den Kauten gezähnt ist.

Maasse: Leib 8, Cephth. 3, I. Beinpaar 9, II. 7-8, III. (1, IV. U-i '";;„.

Orsova (Allion-Berg) Ogradena (Mragonya-Thal) unter Binden gesammelt. Ist sehr lebhaft

imd rasch.

IV. UNTERORDNUNG.

T E IMM r K LAKI A K.

Bei dieser Unterordnung erreicljt die I'ixiruug iler W'oliiumg und daher des -lagdgebietes ihren

Gipfelpunkt, wie dieses besonders durch die verschliessbaren Wuhiiungen liewiesen wird, welche uns audi

belehren, dass die so wohnenden Formen auf Lebensdauer an einen Punkt gebunden siml.

Da diese Unterordnung hinsichtlich des Eeichthums der Formen in den Tropen culminirt, so wird

ibre Stelle im Systeme der Spinnonthätigkeit erst dann bestimmt werden können, wenn es uns gelingt.
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ausser dtm Foriueu sellist, auch noch die nötbigen l)iologischen Daten zu erwerlieu. Leider sind wir davon

noch weit entfernt.

So viel wissen wir jedoch schon, dass die Fixirung der Wohnung bei den Tubitelarien beginnend,

bei den Territelarien culminirt: und wenn wir auf Uebergänge — sei es auch nur muthmasshch —
Sclüüsse ziehen wollen, so müssen wir dann zur folgenden Ordnung der Laterigraden übergeben. Gewisse

Laterigraden, besonders Micrommata, und überhaupt die europaeischen Eepräsentanten der Heteropo-

doiden, nähern sich der Form nach gewissen Formen der Territelariae, wogegen es den Anschein hat,

dass bei den Territelarien die volllvommeue Fixirung der Wohnung nach und nach in Vereinfachung, end-

lich in eine Adaptirung geeigneter Lauerplätze übergeht, was dann ebenfalls zu den Laterigraden

hinüberleiten würde.

1. FAMILIE. THERAPHOSOIDAE. miniespinnen.

I. SU BF AM. ATYPINAE. KOPFSPINNEN.

1. GENUS: ATYPUS Late. (1804).

1. Atypus piceufS (Sulzee 1770). Tafel IX, 203 cj" von oben, 204 dessen Leib von der Seite. Ein

schönes cT frei herumschweifend, im .Juni 18GS zu Mezö-Záh, erbeutet; Wohnungen bei Klauenburg,

Torda und Budapest angetroffen. Thorell hält mein Exemplar mit A. anachoreta L. K. (Äusserer)

für identisch und zieht auch A. Sulzeri Blackwall hierher. Ich wünsche hier anzudeuten, dass die

Augenstellung hinsichtlich der relativen Entfernungen nach den Beschreibungen und Abbildungen grosse

Unterschiede zeigen, u. z. :

A. Sulzeri Blackwall Die beiden grossen Mittelaugen auf einen Durchmesser von einander ent-

fernt ; die beiden grossen Seitenaugen von den Mittelaugen mehr als um
einen Eadius des Mittelauges entfernt, länglich elyptisch : die beiden Inn-

teren Augen nmd, klei'i, auf Augdurchmesser von einander entfernt.

Atypus jiirciis AussEiíER Die beiden Mittelaugen um ein und um einen halben Durchmesser von

einander und noch weiter von dem unteren Seitenauge entfernt.

Ati/pus r(/í((r/í,/rrí'/ ArssERER . Die beiden Mittelaugcu luium auf Durchmesser-Entfernung von einander,

und beinahe eben so weit vom grösseren Seitenauge entfernt.

Atiipn'< jiicrns TuorxKh] Diebeiden Mittelaugen nicht ganz auf einen und einen lialben Durch-

messer von einander entfernt und eben so weit von den grösseren

Seitenaugen.

Ah/iiiia pi<ciix Mihi Die lieiden Mittelaugen auf dojjpelten Durchmesser von einander, und

kaum a.uf Durchmesser-Entfernung von den Seitenaugen.

Daraus folgt, dass Tuorell's Atypus piceus mit Atypus piceus .\iisserer übereinstinunt ; Atypus

Sulzeri Blackwall hingegen dem Atypus anachoreta Äusserer entsimcht ; mein Atvjins dagt'gen keiner

dieser Formen beigezählt werden könnte.

Thorell vermuthet Uebergänge. Ich für meinen Theil wünsche blos zu bemerken, dass die rela-

tiven Entfernungen der Augen nebst den Genitalien die treuesten und beständigsten Charactere abgeben,

und ich mich mit einer so Ijedeutendeu Schwankung nur schwer befreunden kann. Ich gestehe aber auch,

dass ich mich zur Entscheidung der Sache nicht berufen fühle, weil ich dafür halte, dass diese nur durch

Vcrgleiclnmg der Typen und niclit auf Grund von Beschreibungen und Abbildungen gefällt werden kann.
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II. sri-.FAM. 'rAPINOCEI'iíALI. mixiiísi-innen.

•_>. liKNus: NEMESIA Sav. ct Aud. (1S:>:..)

I. NEMESIA PANNONICA n. sp. (VIII. Tafel. 17.-.. ,1 Au.i^eii-ruppe, 6 Vonlerfuss des r?,

( Klaen, d Taster des ^).

" Fiu-hsroth. ira (íimzen ins (Telblielie ziehend. Ceplialothorax ziemlich spitz-herzförmig, mit

klemem Kopftheil, '^ förmiger Eufkengiube ; der Kopftheil gut abgegrenzt: aus der Piückengrube ziehen

der Lage der Beine entsprechende Strahlen ; von der Seite betrachtet ist die Euckenlinie horizontal, durch

die Piückengrube vertieft, liinter dieser bogenförmig abfallend. Die Brustplatte elyptisch, massig conves,

gelblichroth. mit dichter, jedoch nicht zottiger Behaarung. Die Mandibehi viel schwächer als der Schenkel

des ersten Beinpaares, so laug als der Metatarsus dieses Paares, parallel, gegen das Ende zu bürsten-

förmig gelbroth behaart, am Ende mit fünf ziemlich langen, dünnen, rechenformig nach vorne gestellten

(irablamellen, — von der Seite betrachtet sind die Mandibeln etwas nach vorne gerichtet und schwach

bogig gewölbt; ihre Klaue ist braunrotb, stark, nicht kürzer als der Stock, nach hinten einschlagbar.

Die Maxillen vollkommen hüftenartig, an der inneren Kaute zottig l)ehaart, röthlichgelb : die Lippe

klein, halbkreisförmig. Die Beine lang, kraftig, in den Tarsen schlank, ihre Bewaffnung ist sehr bedeu-

tend. Die Schenkel, oben, mit •")—•) Stacheln : die Tiliia des ersten Paares verdickt, am Ende, unten, mit

einem gewaltigen, nach vorne starrenden und nach oben gesshwungenen Stachel, dahinter noch zwei

Paar, seitlich noch je zwei Stacheln : die Tibia des zweiten Paares, vorne, unten mit drei, dann noch mit

zwei Paar Stacheln, jene des dritten Paares mit drei Paar Stacheln, so auch jene des vierten Paares; die

Tibia des dritten Paares auch oben und seitlich, jene des vierten Paares nur seitlich bestacbelt. Die

Metatarsen überall dicht bestachelt, die Tarsen unbewehrt, jene der beiden ersten Beinpaare mit Scopula,

welche auch auf den iletatarsus übergeiit.

Der Hinterleib röthlichgelb, mit anliegender, kurzer, goldig-glänzender Behaarung, welche mit

zahlreichen braunen, hervorstehenden Borsten untermischt ist. Das obere Spinnwarzenpaar kraftig,

cylindrisch. zweigliedrig, das Endglied sehr kurz; das untere Paar sehr klein, kaum auffallend.

Die Augen auf gemeinsamer, brauner Erhöhung: die beiden mittleren so gross wie die vorderen

seitlichen, die übrigen kleiner : die mittleren um ihren Durchmesser von einander und um etwas weniger

\ on den vorderen Seiteuaugeu entfernt ; der durch diese vier Augen geViildete Bogen ist so beschaffen,

dass eine unter den Mittelaugen gezogene Linie die vorderen Seitenaugen tangiren würde ;
die hinteren

Seitenaugen langelyptisch, beiläulig um den kleiutii Durchmesser von den vorderen Seiteuaugen entfernt;

die hinteren mittleren Augen rund, von den Mittelaugen beiläutig auf Halbmesser-Entfernung und mit

den hinteren Seitenaugen beinahe in Beriihrung : die unteren Seitenaugen so weit vom Stirnrande ent-

fernt, als die Augengruppe hoch ist.

Der Taster fussförmig, kräftig ; dessen Schenkel, obi^n, am Ende mit fünf Stacheln; die Tibia,

oben, am Ende mit drei lamellenhirmigen Stacheln, welche im Baue jenen der Mandibeln entsprechen

mid mit diesen wahrscheinlich die gleiche Bestimmung haben : das Endglied ist mehr Tarsus als Deck-

schuppe, kurz, kaum ein Drittel der Tibia, oben, vorne mit S- 10 Stacheln bewehrt; der Bulbus ange-

hängt, zwiebeiförmig kurzgestielt, in eine lange sehr feine Spitze auslaufend,

Maasse: Leib 10, Cephth. 5, I. Beinpaar 12-5, IL 11-5, IIL 10-6, IV. 10 "%,

Zimony (Sanlini im Vorsommer umherschweifend angetroffen. Lebensweise unbekannt.

2. Nemesia Sauvagesii (Dokthi s. 1794). Budapest (Earkasvölgy = Wolfsthal ?) durch Johann Pavel

erbeutet. Sonach wäre nicht "Wippach bei (lörz (Ausseeek). sondern derzeit Budapest der bekannte nord-

lichste Punkt der Verbreitung dieser merkwürdigen Spinnen; ich muss aber bemerken, dass es mir bis

jetzt nicht gelingen wollte die Art durch neue Funde zu bestätigen, und es hat mich nur die ausseror-

dentliche Püukthchkeit und Verlasslichkeit des Sammlers unserer Anstalt (National Museum) bewogen

auf die Behandlung einzugehen.

IIEKJIAS .aiV.: jiA..vir,.ir,'-,:.i.. i-..k-i ai nah. iii. ..l im uh;man : is'íai;s- sí-inni:ki ai sa. lU. W
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II. SECTION.

I IdTI! I CA Iv

V. UNTEIIOHUXUNG.

L A T E K 1 G R A I) A E

Eine Folge des Baues der Beine ist es, dass sieb die Formen dieser Unterordnung nach vor-

ruek- und seitwärts zu bewegen im Stande sind.

Das Spinnen und Weben l)eginnt hier also sebon siebtlieb in den Hintergrund zu treten und

obwohl wir hier noeh ein wohl entwickeltes Zwei-Klauensystem antreffen, ist dasselbe nicht mehr Haupt-

bedingung der Erhaltung, sondern nur ein nebensachliches Hülfsmittel.

Das Gewicht fallt auf die Eigenthiimlichkeit der Bewegung.

Die ruIicHiIc Beute zu beschleichen, diese mit deu horizontal gehaltenen, sichelförmig geschwun-

genen Vorderbeinen zu umklammern, das ist die echte Art inid Weise der Laterigraden, womit sie in

das System der Spinnfutbiitigkeit eingreifen.

Wir finden wohl noch Wobnungen (siebe Diaea I. 13and, Tafel iU, (W), aber die meisten Formen

begnügen sich schon mit Schlupfwinkeln, wie sie der Zufall eben bietet, sie richten ihre Angriffe also

schon umherschweifend gegen die Beute.

In ihrer Thätigkeit ist diese Unterordnung schon sehr frei, da sie von Punkt zu Punkt fortwan-

derud (Fadenschiessen) sofort ihrer Nahrung nachgeben kann.

Hinsichtlich der Verbreitung gehören diese Formen überwiegend den Niederungen an und nur

wenige steigen bis über die Baumvegetation hinauf. ^

Die Generationsfolge wird, wie es scheint, durch überwinternde Formen gesichert, da es gewiss

ist, dass die Weibchen das Ausschlüpfen der Jungen abwarten.

I. F.vMiLiK. HETEROPODOIDAE. fussspinnen.

I. genus: MICKOMMATA Latk. (l.sui).

I. Microinmata virescens (Cl. I7r)7). Klausenburg, Szász-Vesszös, Mezö-Záb, Balánbánya, Her-

mannstadt. Boroszló, Pancsova, Orsova, Ogradena, Baziás, Tokaj, Pi,akamaz, Alsó-Hámor, Csorba (See),

Grosswardein, Fünfkirchen und noch mehrere Orte. Frühjahrs- und Sommerform, welche liis in die Nähe

des Krummholzes in die Hohe gebt, jedoch in den Niederungen, im hoben Ptlanzenwucbs am häufigsten

angetroffen Avird. Die Form, welche C. Koch ((Arachniden» XII. p. '.»<•, Tafel 417, Fig. lO'Il unter dem

Namen Sj^arassus ornatus beschrieben und abgebildet bat, Thorell jedoch als Art bezweifelt, kommt bei

Klausenburg nicht selten vor. Ich fand sie stets unentwickelt, und nur '<", halte sie bestimmt für das junge

Männchen von M. virescens. (Cl.)

' Pavesi «Ragni dcl C'aiitonc Ticiiio» ].. llfi faivl Tliaoatus Arcnarius 2200 liocli.



2. «ENus: PHILÜDßOMÜS. Walck (
lSi).j).

1. Philodromus aureolus (Gl. 1T.')7). Sehr verbreitet: ausscbliesslieh Ptlanzeiitliier, welches den

Souuenscheiu lieht.

2. PHILODROMUS PELLAX n. sp. (Tafel MIl. 17C., ,/ Aunenoruppe, /- F.pigyne).

? Vortlerleih hlass röthliehgelli ; Beine hlass grünlichgelb: Hinterleib blass gelblichweiss. Die

ganze Oberfläche bei Yergrösseruug wie mit Kohlenstaub bestreut.

Cephalothorax herzförmig, mit erweitertem Kopftheil, in der Mitte bandartig breit gelichtet. Die

Brustplatte herzfcirmig, schmutzigweiss, wie mit Kohle bestaubt. Die Mandibeln und iiberhaupt die Mund-

theile gelblichweiss. Der Taster grünlichgelb, sehr licht, am Tarsus mit einigen dunklen Borsten, nicht

liinger als Patella und Tibia zusammen. Die Beine schlank; auf den Schenkeln, oben, wenig Stacheln,

auf den Tibién und Metatarsen, nuten und seitlich einige schlanke Stacheln.

Hinterleib avh, länglich, in der Mitte am breitesten, hinten zugespitzt.

Die Tor<lere Augenreihe mtdir, die hintere weniger ausgebogen, die letztere viel langer: <lie Mittel-

augen beider Reihen in ein nach vorne verengtes Trapez gestellt ; die unteren Seitenaugen mit den hinte-

ren mittleren in ein nach hinten verengtes Trapez geordnet ; die Seitenaugeu der hinteren Pieihe näher

zu den mittleren, als diese zu einander.

Epigyne : laut Abbildung.

Maasse, Leib: -2, Cephth. 1-0, I. Beinpaar 7-8, ü. 10, HI. OO, TV. frl ";;«.

-< Unbekannt.

Bei Orsova im Gratzkathale im Grase. Dr. Thueell sciir.ibt mir, er keime <lie Form aucdi aus

Schweden.

;'). Philodromus poecilus (Thor. 1870—7.3). Doroszló, Neusatz, Eakamaz, Budapest und noch von

mehreren Pmikten. Ueber dessen Miun'crismus siehe biologisches System im H. Bande, so auch im ersten

Bande «Gestalt und Färbung d.

:!. GENUS: THÄNATUS 0. K. 18;;7.

1

.

Thauatus oWougUS (Waeck. 1802). Szász-Vesszös. Klausenburg. Mezö-Záh, Hermannstadt,

Doroszlo, Pancsova, Orsova, Stuhlweisseuburg, Komjáti. Schon im Fmdijahr geschlechtsreif; gehört zu den

Heissigsten Luftschiö'ern ; höchst listig und verschlagen,

2. Thanatus formiciuus (Gl. 1757). Klausenburg, Doroszlo, Kasehau, Veszprém, Budapest. Auf

sterilen Stellen und in der Nähe von Ameisenhaufen, nicht eben häufig : liberwintert bestimmt, da er durch

Dr. G. V. Horváth im strengsten "Winter aufgefunden wurde.

Jl. KAIVIILIK. THOMISOIDAE. AUMSPINNKN.

1. fiKNtis: MONAESES Thor (ISfiO— 70).

I. Mouaeses CUUeolus iG. K. iS:i8). Klausenburg, Doroszlo, Pancsova, Tokaj. Budapest. Friih-

lings- und Soramerform : am lielisten an sonnigen Waldriindern im Grase.

2. .;enus: THO:\nSUS (W.veok. 180.J).

1. Thomisus ouustus Waiak. 180ä. Klausenburg, :Mezö-Záli, Hermannstadt, Doroszló, Orsova,

Fünfkirchen. Budapest. Ni<dit elien selten. Dessen Eigenschaften im allgemeinen und systematischen Theile

reichlich abgehandelt.
47-
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3. genus: MISUMENA Lath. (1804).

1. Misumeiia vatia (Cl. 17."j7). In deu Niederungen weit verbreitete Art, welche aber auch in der

Nadelholzregion vorkommt.

"2. Misumena tmncata (Pall. Uli). Klausenburg, Nyárád-Szereda, Hermannstadt, Palánka,

Orsova, Budajjest. Diese Art scheint für Stachellieersträuche, so auch Eosensträuche eine besondere Vor-

liebe SU besitzen.

•j. Misumena villosa (Walck. IS37j. Güns, Budapest, Komjáti. Aus üppigen Pflanzenwuchs der

Niederungen bekannt.

4. GENUS: DIAEA Thor, (ISfiO— 70).

1. Diaea globosa (Fabr. 1775). Klausenburg, tízász-Vesszös, Mezö-Záh, Palánka, Paucsova,

Orsova, Báziás, Alsó-Hámoi', Grosswardein, Ungvár, Budapest. Frühjahrs- und Vorsommerform, welche

besonders die Schirme der Doldenpflanzen liebt.

i. Diaea tricuspidata (Fabr. 1775). Klausenburg, Mezö-Záh, Hermannstadt, Doroszlo, Apatin,

Palánka, Pancsova, Orsova, Tokaj, Rakamaz, Grosswardein, Budapest, Ungvár, Mehadia. Besonders auf

üppigen Wiesen zu treffen.

3. Diaea cappariua (C. K. 1845). Eine Form, welche Dr. Piosenbauer 1844 im «Banate» gesammelt

hat. Mir unbekannt.

5. GENUS: XYSTICÜS (CK. 1835).

1. Xysticus impavidus Thor. (187h. Klauseuburg, Mezö-Záh, Alsó-Dabas. Sommerform; im

Gesträuche. Dürfte wohl mit Dr. L. Kocii's X. luctator identisch sein, welch letzterer dann die Prioritiit

(1S70) hatte.

2. Xysticus cristatus (Gl. 1757). Klauseuburg, Mezö-Záh, Medgyes, Szász-Vesszös, Doroszlo,

Palánka, Orsova, Tokaj, Piakamaz, Schemnitz, Grosswardein, Füufkirchen, Ungvár. Frühjahrs- und Som-

merform ; mit der folgenden Art übereinstimmend.

3. Xysticus Kochii Thor. (1871). Von zahlreichen Punkten bekannt. Auf staubigen Wegen,

Gesträuchen, Pfählen u. s. w. umherschleichend ; höchst gewandt im Anschlich, benützt sehr umsichtig

Deckungen um der Beute beizukommeu.

4. Xysticus lateralis (Hahn. 1831). Doroszlo, Fünfkirchen. Sommerform.

5. Xysticus sabulosus (Hahn. 1831). Klausenburg. 'Sliv weniger bekannt.

C. Xysticus bifasciatus C. K. 1835. Doroszlo, Mehadia und Orsova. Mir weniger bekannt.

7. Xysticus Ulmi (Hahn. 1831). Doroszlo. Besonders auf Weiden am Piande der Sümpfe : scheint

für solchen Aufenthalt eine besondere Vorliebe zu besitzen.

8. Xysticus perogaster Thor. (1871). Veszprém. Als Herbstform ausschhesslicii auf Schlehdorn

an Wegrändern erbeutet.

Í*. Xysticus marmoratus Thor. (1875). Rákos-Palota. Im Grase. Wurde durch Thorell nach süd-

russischen Exemplaren ln'schrieben.

10. Xysticus robustus (Hahn. 1831). Szász-Vesszös. Auf abgestorbenen Disteln. Die Identität mit

tucatus (Walck) ist noch fra.glich und bin ich nicht im Stande dieselbe zu entscheiden.

11. Xysticus acerbus Thgr. (IS7I). lUok, Paucsova, Orsova, Ogradena, Báziás, Grosswardein,

Budapest. Auf Blossen der (icsträuche im Grase, manchmal auf abgestorbenen Disteln.

H. XYSTICUS FRATEE, n. sp. (Tafel VIII, 177, a Augengruppe, h Epigyne, IX. Tafel, 205 9

von oben).

9 Vorderleil) schön l)räunhchschwarz; Hinterleib schön gelliliih lichtgrau, schwarz gesprenkelt,

so, dass manchmahl die, diesem (!cnus eig"ntliümliche gesägte /cichnuni;- zum \'orsc]iein kommt. Die



Sfhenkr] dri- luúdcu vonlfi-cii llrinpaurc sdiün In'uimliclisi-liwarz, ilir Tarsen i^elliliclirotl], am Ende

seliwarz geringelt: die Tihien beider Hinterbeinpaare scdiön gelblielirotb, am Ende mit einem Ring ; die

Patellen und Tibieu dieser Paare schön braun, mit lichtem, gelblichweissem Liingsstreif (auf dem dritten

Fusspaar am schärfsten und doppelt), die Tarsen wie auf den ersten Paaren. Das Gesicht licht, hings der

vorderen Augenreihe ein gellilicliweisses Querliand : ober dem Stielchen beginnt ein breites, gellilichweis-

ses Mittelliaud, welches sich bald in zwei Aeste theilt, welche gabelförmig bis zu den hinteren Augen

reichen : hinter den hinteren ?ilitt<'laiigen drei verwaschene, lichte L-iugsstrichelchen, welche manchmal

die fiabel ausfallen. ])ie Mandibeln am (Grunde dunkelbraun, an der Spitze gelblichweiss. Die Brustplatte

gelb und braini schäcliig. l)ie Hüften l)esonders zierlich: lichtbraun, am Ende schön weiss eingefasst, am
Grunde mit mehreren lichten Längsstrichelchen. Der Taster kurz, dessen braungelber Tarsus verdünnt,

der ganze Taster wenig behaart. Die lieiden vorderen Beinpaare kraftig, lang: die beiden Hinterpaare

kürzer und schwächer. Auf dem Schenkel des ersten Beinpaares, oben, drei aufrechte Borsten in etwas

schiefer Reihe, die Tibia, unten, niit vier, der Metatarsus ebendort mit drei Stachelpaaren.

Der Hinterleib breitoval, nur wenig länger als breit, hinten zugerundet.

]>ie vordere Augenreihe wenig, die hintere leicht ausgebogen: die Mittelaugen beider Reihen

in ein etwas breiteres als hohes Rechteck gestellt ; die Seitenaugen beider Reihen grösser als die

mittleren, die vorderen grösser als die hinteren : die hinteren Seitenangen weiter von den hinteren

Mittelaugen als von den vorderen Seitenaugen.

Epigyne: laut Abbildung.

Maasse, Leib: G, Cephth. ^-3, I. Beinpaar 7-5, H. 7-0, HI. -j, IY. 5-1

.

Palánka : als Frühlingsform im Grase einer Waldblösse erbeatet.

13. Xysticus praticola C. K. (1837— 8). Doroszlo auf Grasplätzen.

14. Xysticus horticola (C. K. 1837.). Hermannstadt. Bei Sill sub. Thomisus horticola C. K.

angeführt.

!•"). Xysticus? devius (CK. 184.j). Aus dem «Bánát» durch C.Koch beschrieben. Scheint mir

eine auft'alendere Farbeiivarietat von Misunuma vatia (Cl.) zu sein.

Hj. Xysticus? ceviuus (.C. K. 184.5). Wie die vorige Art.

VI. UNTEKORDXUXG.

C I T I G E A D A E.

Trotzdem die Beine ohne Unterschied das Dreiklassensystem weisen, tritt das Weben in den Hin-

tergrund, was auch dadm-eh cliai-akterisirt wird, dass bei den typischen Formen dieser Unterordnung

(Lyeosoidae) hin und wieder schon eine Verkümmerung der Webeklauen beobaclitet werden kann. Die

verhältnissmässige Entwickelung der Gehwerkzeuge hat die Befähigung zu raschem Laufe, überhaupt

rasche Bewegung zur Folge, und macht die Formen dieser Unterordnung zu hciitesuchcnden Jain'rn.

Die typischesten Formen sind derartig unstät, dass selbst die zur Sicherung der Generationsfolge

gehörigen Momente sie nicht an einen Ort fesseln : das Weibchen trägt die in ein Gewebe gehüllten Eier

fortwährend mit sich, ebenso wie später die ausgeschlüpften -Tungen auf seinem Rücken, so lange, bis diese

ihr Leben selbstständig zu erhalten vermögen.

Wir linden wohl auch hier Wohnungen ^Trochosa) : aber diese folgen nicht aus der speciellen

biologischen Richtung dieser Unterordnung, sondern sie folgen aus den Umständen, unter welchen diese

Formen leben, wo ihre Sicherheit an das Vorhandensein einer Wohnung gekmipft ist (Trochosa infernalis

in der Steppe, Trochosa cinerea auf Flussgerollen).
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Diese Wulmiingcii kiuiiifen diese Formen einigermasseu an die Tevritelarlen (liiologiseh). Hin-

siclitlich der Organisation finden wir Anklänge an die Tubitelarien (Zora). und wieder au die Laterigraden

(Oxyopes mit Micrommata).

Die ruhende oder innher-^ehweil'ende Beute íJíí/í/ísí/c/u'/í, sie offen anzugreifen, wenn sie flüchtet, oder

die Annäherung an dieselbe erschwert ist, sie mit einem Sprunge zu überfallen : dieses ist die Art und

Weise dieser Formen.

Das Weben als Hifsmittel bei der Ermihrung, tritt gänzlicdi in den Hintergrund ; das (iewicht

fällt auf die Bewegung.

Mit einigen Ausnahmen begnügen sich diese Formen mit solcher Unterkunft, wie sie eben der

Zufall gewährt; sie schweifen daher frei umher.

Hinsichtlich der Einwirkung sin<l sie — obzwar eigentliejj an die Scholle gebunden — in hori-

zontaler Richtung gänzlich frei.

Von der Seholle der Niederungen bis zum ewigen Schnee der Aljien überall finden wir Reprä-

sentanten dieser Unterordnung: ihren Formenreicbthuni entfaltet sie jedoch in den Niederungen.

Auf trockenem Boden, an Gewässern, auf den Gewässern, überall finden wir Citigi'aden, deren

Artreiheu Luftfahrten unternehmen, daher in gi'ossem Umkreise wii'ken.

Die Sicherung der Generationsfolge wird, wie es scheint, durch überwinternde Formen besorgt.

I. FAMILIE. LYCOSOIDAE. wolfsspinnen.

1 . GKNUS : AULONIA C. K. ( ! S48).

I. Aulouia albimana (Walck. 1S05). Doroszló. Die jüngere Generation beginnt schon an schö-

nen Märztagen mit dem Fadenschiessen ; sie liebt ihre Luftschifi'erkünste besonders auf der Sjutze der

Pfähle längs der (xewässer zu betreiben, wo sie meist in Gesellschaft angeti'offen werden kann.

%. GENUS: LYCOSA Latr. (1S04).

1. Lycosa ameutata (Cl. 1757). Eine der gemeinsten Arten, welche sowohl im Frühjahre als auch

im Herbste angetroffen wird. Scheint die Type des obscuren Namens «Lycosa saccata» zu sein, welcher

in der Systematik so viel Verwirrung verursachte, da er auf alle kleineren Lycosoideu passt. Ihre jüngere

Generation itt sehr fleissig beim Luftschiffen.

2. Lycosa lignaria (Gl. 1757). Sommerform, welche in höheren Lagen und wie es scheint, auch

hochalpin vorkommt. Ich kenne sie aus Holzschlägen in Alsó-Hámor, und halte jene Art, welche iu den

Ceutral-Karpathen seliist auf der Kiivanspitze vorkommt, jedoch dort zwischen den Blöcken kaum zu

erbeuten ist. für L. lignaria (Cr,.). Ihr Eiersack ist grünliehblau.

'•^>. Lycosa lugubris (Wauk. 1802). Klausenburg. Mez-Záh, Doroszló, Apatin, Orsova. Als Früh-

jahrsform bisher nur in den Niederungen angetroffen.

4. Lycosa monticola (Cl. 1757). Doroszló, Mehadia, Tokaj, Alsó-Hámor, Kriváu (unterm Gipfel),

L\'kauka. Obwohl auidi in der Ebene vorhanden, ist diese Art doch vorwiegend Gebirgsform, welche weit

über die Baumgrenze emporsteigt.

5. LYCOSA PEOFUGA n. sp. (VIII. Tafel, 181, ,/ Augengruppe, h Taster des d).

' Vorderleib schwarz, mit weisslichen Härchen; der Hinteideib mit staubgrauer Behaarung
;

die Schenkel der beiden vorderen Beinpaare vom Grunde an bis zur Mitte schwarz, die lilirigen (Glieder

lebhaft hell-braungelb, die l)iiden Hinterpaare ganz bräunlichgelb. Die Beine schlank, lang.

Der Kopftheil prismatisch, der Thoraxtheil erweitert. Die Brustplatte bräunlichschwarz, behaart.

Die Hiiften der liiuleren B(iii[iaare bi-äunlichgeib, jene der Vordt'rpaare schwarz mit bräunlichgelli



;;emisflit. ])io Míindibi'hi schwarz, <s,;mÁ lUii EinL; in .^eriiifíuiu Grade lir;iiiiilicli,<;rll) : dir M;i\illrn lirauii-

lichgell). Die Tibia des ii-stcii ]5einpiiares mit vier, der Metatarsus mit drei Paar iaiiKeii, srhlankeii Sta-

elieln : das zweite Paar desi^leicluai. Der Hiuterleil) klein, versehmiilert.

Die Stirne selnnutzii;-rotliy;ell). Die zweite Augenreilie liiuger als die \-ordere, die Augi-n der letz-

teren sehr Idein. gleiehgross : die Augen der zweiten Reihe gross, etwas weiter als um ihren Durchmesser

von einander; die Augen der dritten Pieihe etwas weiter \un einander, als von <len Äugender zweiten lieiln'.

Der Taster schwarz, dessen Tibia etwas länger als Patella und ziemlieli verdickt ; die Behaarung

lang, abstehend; die Deckschuppe niedergeueigt, siiitz-löfleUormig ; der (ienitaltheil, von der Seite be-

trachtet, zeigt einen schwarzlirannen sattelförmig eingedruckten Bulbus, dessen rückwärtige Partie bei-

nahe kegelförmig hervorsteht.

Maasse : Leib •"), C'ephth. i'-'., I. Beinjiaar 7, 11. C.-."), Hl. .".•.-,, |V. S-S.

/ Unbekannt.

Die ungemein rasche, hujjfende Art erbeutete ich auf der Hutweide zwischen Tokaj und Kakamaz,

u. z. im Juni.

<i. LycOfSa proxima C. i\. (1848). Doroszló. Frühjahrsform in den grasigen Plündern der Sinnpfe.

Dr. Thorell kennt sie ans der Umgegend von liom ; scheint also nach Siiden zu incliniren.

7. Lycosa prativaga L. K. (1870). Apatin, Tokaj. Als Sommerform erbeutet.

8. Lycosa aniüata Tuoi;. (1871). Doroszló. Sumpfränder. Dr. Thorell hat die Art auf franzosische

und italienische Formen begrumlet; scheint also südlich zn sein.

0. LYCOSA POECILA n. sp. IVIII. Tafel, 178. „ Augengrnppe, b Leib, , Epigyne.)

9 'S'orderleil) braun; das Augenfeld schwarz; Pnind des Cephalothorax mit breiter, gelblicher

Einfassung, welche auf der Stirne zusammentrifft, ober dem Stielchen dagegen unterbrochen ist ; vom
Stielchen an beginnt ein Mittelstreif, der vor dem Angenfeld verscliwimlet ; Beine schlank, rothgelb, das

vierte Paar sehr lang : alle Glieder mit dichten, ungleichrandigen, braunen Ringen geziert. Hinterleili

(ihlliraun, vorne mit gelblichem Spindelstrich; die Bauchseite schmutzig-gelblich.

Cephalothorax liinglich, beinahe prismatisch; die Mandibeln rötlilichgelli, \on der Seite liesehen

gegen die Maxiilen gedruckt. Die Brustplatte elyi)tiscli, gelb, dicht behaart. Der Taster gelblich, mit weni-

gen, sehr verwaschenen Meckeii, massig behaart, auf jedem Gliede einige Stachelborsten, dessen Tarsus

so lang als Patella und Tiliia zusammen. Die Beine schlank, fein endend ; die Tibia des ersten Paares,

unten ganz am Ende, mit zwei kurzen, in der Mitte und gegen den Grund zu je ein Paar sehr langen

Stacheln, der Metatarsus ebenso ; das zweite Beinpaar ebenso, jedoch die Tibia auch an der inneren Seite

mit einem Stachel ; die Tibién und Metatarsen der beiden Hinterpaare unten und seitlich mit mehreren

Stacheln.

Der Hinterleib elyptisch, verhältnissmassig klein. Die vordere .Vugenreihe gerade, etwas kurze)-

als die mittlere, ihre Mittelaugen etwas vergrössert, so weit vom Stirnrande wie von der mittleren Reihe
;

die beiden Augen der mittleren Reihe gross, auf anderthalb Durchmesser von einander entfernt ; die beiden

Augen der hinteren Reihe kleiner als die vorigen, viel weiter von einander als von der letzteren Üeihe.

Epigyne: laut Abbildung.

Maasse: Leib (\ Cephth. :M, I. Beinpaar U, II. 8':!, III. 8, IV. !;_! "',„,,.

r? unliekannt.

Szász-Vesszös, Körös-Enge, Apatin, Lucsivna, S.-A.Ujhely. Das Iniliscln' Thierchen fällt durch

seine Behändigkeit auf und liebt feuchtere Wiesengründe.

K». LYCOSA FARINOSA (Vlll. Tafel, 179, „ Anpengruppe, l> Epigyne, , Taster des ", ,1 dessen

Genitaltlieil von unten).

'f Vorderleib braun mit weisslicher Behaarung, welche a.uch das Augenfeld bedeckt: der Hinter-

leib braun, mit schmutzigweisser Behaarung, welche gegen das Ende zu eiuige A gestaltete Winkelfieck-

chen bildet; die Bauchseite braun, schmutzigweiss liehaart; die Beine röthlichbraun mit schmutzigweisser

Behaarung, verwaschen fleckig und der)).



Cepbalothorax niiisslg prismatiscl], vorne abj^fnuiilet ; die Wangen etwas gewölbt. Die Brustplatte

l)reit, licrzförmig, rötblicbbraun, glänzend, spärlich behaart; die Mandibeln am Grunde schmutzig gelb-

weiss, am Ende gebräunt. Der Taster mit viel gelb, und verwaschen gefleckt ; dessen Tarsus kürzer als

Patella und Tibia zusammen. Die Tibia des ersten Beinpaares, unten, mit drei Stachelpaaren, der Meta-

tarsus desgleichen.

Hinterleib binglich elyptisch, genügend hoch. Die vordere Augenreihe so lang als die mittlere,

um wenig weiter vom Stirnrande als von der mittleren Eeihe, ihre Augen gleichgross ; die beiden Augen

der mittleren Reihe gross, reichlich auf Durchmesser-Entfernung von einander ; die beiden Augen der

hinteren Reihe etwas kleiner, weiter von einander als von den Mittleren.

Egigyne : laut Abbildung.

Maasse: Leib 10, Cephth. 4-8, 1. Beinpaar 9, II. 8-(;, III. 8, IV. 1 1 '%,.

^ Kaum kleiner, mit längeren, kräftigen Beinen. Die Behaarung des Clephalotborax bildet ein

Mittelband von Augenbreite, die Farbe ist schmutzigweiss, das Band ist l)raun begrenzt: auf dem Hinter-

leib oben ein gleiches Band : in der Behaarung ist viel schmutzig-rothgelb, was die Färbung erdfarben

erscheinen lässt. Der Taster dunkel ; dessen Patella etwas länger als die Tibia: die Deckschujjpe löffei-

förmig ; der Genitaltheil, von der Seite betrachtet zeigt einen einfachen Bulbus, von unten betrachtet,

weiset der Bulbus eine quere Windung : am äusseren Rande der Deckschuppe ist ein kleiner, etwas gebo-

gener Stachel zu sehen.

Maasse: Leib 8, Cephth. i-4, I. Beinpaar iU-:^., IL '.)•;», lU. 9-.j, IV. H.

Das einzige Paar habe ich auf den morastigen ufern der Sümpfe von Doroszl(3 erbeutet. Die

Bescbafl'enheit der Bücken weiset diese Form gewissermassen zu Tarentula.

11. LYCOSA FESTINANS n. sp. (VITI. Tafel 180, ,/ Augengruppe, /- Epigyne.

? Vorderleib braun, in der Gegend der Mittelritze licht: die Beine schlank, lang, röthlichbrauu

mit zahlreichen Ringflecken: der Hinterleib braun, vorne mit kurzem Spindelstricb.

Kopftheil prismatisch, Thoraxtheil etwas erweitert ; das Augenfeld dunkel, die Backen ein wenig

lichter. Die Brustplatte breit, herzförmig, dunkel rothbraun, spärlich weiss behaart. Die Mandibeln am
Grunde verwaschen bräunlichgelb, am Ende verdunkelt. Der Taster bräunlichgelb mit zahlreichen bräun-

lichen Ringflecken, ziemlich behaart mit weing Borsten: dessen Tarsus solang als Tibia und Patella

zusammen. Die Tibia des ersten Beinpaares unten mit drei Paar-, seitlich mit zwei Stacheln : der Meta-

tarsus unten mit drei Stachelpaaren : das zweite Paar desgleichen : die am Ende der Glieder stehenden

Stacheln kurz, die übrigen lang, fein.

Der Hinterleib breit-elyptisch, verhältnissmässig klein. Die vorderi' Augeiu'eihe gerad, ihre Augen

klein, diese Reihe kürzer als die mittlere, vom Stirurande so weit als von der Mittelreihe entfernt : die

beiden Augen der zweiten Reihe gross, mehr als einen Durchmesser von einander entfernt; die hinteren

Augen kleiner, viel weiter von einander als von den Mittelaugen.

Epigyne : laut Abbildung.

Maasse: Leib rr8, Oephth. li-d, I. Beinpaar 7-8, IL 7-3, III. 7, IV, 11-4.

f" Unbekannt.

Als Frühjahrsform an sumpfiger Stelle bei Doroszló gefunden.

\± LYCOSA EXORNATA n. sp. (VHI. Tafel, 18a, a Augengruppe, /- Leib, r Vorderbein).

Í (junior), (.'ephalothorax mit gelblichweisser Behaarung, welche ein breites Mittelband und cinr

ziemlieh breite Einfassung bildet; Hinterleib schwärzlichbraun, auf der Oberfläche eine auffallende, vorne

ästige, hinten gezackte Zeichnung aus gelblicher Behaarung gebildet; die Bauchseite sclimutziggelb
;

Schenkel, Tibia und Patella dunkel : der Schenkel etwas gefleckt, jeuer des ersten Beinpaares mit lichtem

Längsstreif ; die Tarsen schmutzig-röthlichgelb.

Kopftheil prismatisch, der Thoraxtheil massig erweitert. Die Brustplatte bräunlichsehwarz, glän-

zend, spärlich behaart. Die Mandibeln bräunlichschwarz, am Grunde mit schmutzig-röthlichgelber

Behaarung. Der Taster schmutzig-rothbräunlich, dessen Schenkel dunkel gefleckt, dessen Tarsus etwas
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kürzer, als Patelhi und Tibia zusammeu. Tibia und Metatarsus des ersten Beinpaares, unten mit je drei

Stachelpaaren.

Der Hinterleib langeiförmig, hinten etwas zugespitzt. Die vordere Augenreihe sichtlich eingebogen,

die Mittelai;gen etwas grösser; die Augen der Mittelreihe gross, beiläufig auf Durchmesser-Entfernung

(eher mehr) von einander ; die hinteren Augen etwas kleiner, weiter von einander als von der Mittelreihe.

Epigyne : unentwickelt.

Maasse : Leib (J-5, Cephth. 3, I. Beinpaar 6, IL öS. IIL -j-.j, IV. 0-.5 '«'„,.

d" (junior). Noch lebhafter gefärbt mit schärferen Zeichnungen.

Die Exemplare hatten die dritte Hiuitung hinter sich. Mit Piücksicht auf die aussei'gewohnliche

Färbung und die Beschaffenheit der vorderen Augem-eihe, wagte ich es die Art zu beschreiben.

Fundort : Rákos bei Budapest.

3. GENUS: TAEENTULA Sund. (1833).

I. Tarentula radiata (Latu. 1817). Bei Komjáti durch Dr. G. v. Horváth erbeutet. Das Exemplar

entspricht der ^'arietiit ;•, welche Thoreil angeführt hat.

i!. Tarentula inquilina (Cl. 1757). Alsó-Hámor, Budapest, Szász-Vesszös. Stellenweise häufig;

scheint für kalkige Vorgebirge eine Vorliebe zu haben
;
grabt oft unter flach aufliegende Steine Höhlen

und setzt au deren ^Mündung den Eiersack der Sonnenwarme aus.

3. TAEENTULA SOLITAKIA n. sp. (Tafel VIII. 183, a Augengruppe, b Epigyne.

Í Erdbraun. Auf dem C'e[)halothorax ein vom Stielchen kommendes, in der Gegend der Mittel-

ritze erweitertes, schmutziges Mittelband, welches dann auf das Augeufeld und die Backen übergeht; eine

gleiche, am inneren Rande ausgezackte Randeinfassung ebenfalls vorhanden ; der Hinterleib mit vielem

Erdgelbgrauen gemischt, braun ; die Bauchseite erdgrau ; die Beine gelblich erdgrau, die Schenkel oben

und seitlich braun gewölkt ; die JMaudibeln am Grunde gelblich erdgrau, am Ende gebraunt.

(.'ephalothorax derb, dessen Ko2)ftlK'il erweitert, abgerundet, bedeutend backig. Die Brustplatte

breit, herzförmig, braun, ziemlich behaart. Der Taster wie die Beine gefärbt, reich behaart, dessen Tarsus

so lang als Tibia und PateUa zusammen. I)ie Beine kraftig, ziemlich lang, mit kräftigen Tarsen ; Tibia des

ersten Paares, unten, mit drei schwachen Stachelpaareu, der Metatarsus unten —• in der Scopula verbor-

gen — mit -2 ("?) Stachelpaareu, an beiden Gliedern auch seitlich je zwei Stacheln hintereinander; Tibieu

iler Hinterpaare, unten und seitlich, mit mehreren Stacheln, die Metatarsen überall mit langen Stacheln

bedeckt. r)er Tarsus und Metatarsus der vorderen Boinpaare mit dichter, schwarzer Scopula.

Die vordere Augem-eihe sehr leicht eingebogen, deren Mittelaugen sichtlieh grösser ; die beiden

Augen der mittleren Reihe gross, nicht ganz auf Durchmesser-Entfernung von einander; die beiden hin-

teren Augen kleiner als div vorigen und weiter von einander als von der Mittelreihe.

Epigyne : laut Abbildung.

Maasse: Leib 13-8, Cephth. 7, 1. Beinpaar 17, IL l'rö, 111. 14-U, IV. l'.t-.J.

'-' unbekannt.

Diese ansehnliche Tarantel habe ich als Herbstform bei Lykauka nächst Rosenberg, am Fusse

der Burgruine unter einem Steine erlieutet. In der Gefangenschaft wurde sie bald ganz sauft und nahm

die Fliegen aus der Hand.

4. Tarentula Cronebergii Taun. ( 1875). Szász-Vesszös, S.-A.-Ujhely, Komjáti, Budapest. Ursprüng-

lich aus Russland beschrieben.

-i" Nicht kleiner, bloss etwas schlanker als das S , mit gleicher Farbe und Zeichnung. Der Taster

ziemlich lang, schlank, dessen Schenkel wie jeuer des ? bewehrt (3—4 Stacheln oben, am Ende, quer

gestellt, dahinter zwei hinter einander), dessen Tibia so lang als die Patella, ziemHch behaart ; die Deck-

Schuppe dunkel, spitz-löflelförmig, unter der Spitze reichUch, zottig behaart ; der Bulbus gelblichroth,

HZBMAN Pilo; MAuYAr,<'liSi:iC. ruh 1 AVN.\ JA. Ml. OTTO UEKMA.'; : ^^OAr.^í- sriNNL:»! AI :.A. UI. V>
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welchem síl-Ii von dtuu ;iussin-eii lla-ndii aus ein spitzer, zahnfunuii^er, einmal längsgerippter, dunlilrr

Fortsatz anschmiegt. Das c? hier zum ersten Mal beschrieben.

5. Tarentula Eichwaldii Thor. (1875). Budapest (Blocksberj;). Unter Steinen als Sommerform

erbeutet.

G. Térentula striatipes (Dul. 1852). Szász-Vesszös, Budapest. Als Sommerform stellenweise

ziemlieh häufig.

7. Tarentula trabalis (Gl. 1757). Fiume. Als Sommerform einmal unter Steinen angetroffen.

8. Tarentula albofasciata (Brüll. 1833). Orsova. Ursprünglich von der Halbinsel Morea beschrie-

ben, kommt diese schöne Tarantel in ganz typischen Formen als Frühjahrsform unter abgefallenem

Laube vor.

9. Tarentula cuneata (Cl. 1757). Klausenburg, Szász-Vesszös, Boroszló. Im F^ri^hjahre und

Herbst im Gesträuche und auf Grasplätzen nicht selten.

10. Tarantula pulverulenta (Cl. 1757). Boroszló, Central-Karpathen, Ungvár, ist im Süden des

Landes Frühjahrs-, im Norden Spätsommerform.

11. Tarentula nebulosa Thor. (1873). Kutyfalva (Maros-Ufer), Szäsz-Vesszös (Bachufer), Orsova

(oft inundirte Gerolle der reissenden Cserna). Lebensweise und Organisation nähern diese Spinne sehr zu

den Trochosen. Der abgerundete Kopf, die Grösse der Mittelaugen der Vorderreihe, deren Entfernung

(beinahe 2 Durchmesser) vom Stirnrande weisen sie zu den Trochosen ; mit Tarentula hat sie nur die

Kürze der vorderen Augenreihe gemein.

^. Kleiner, schlanker; mit lebhafter geflecktem Hinterleibe als das ? ; die Beine licht lehmgelb

mit verwaschener Eingelung. Der Taster rauchbrann, dessen Tibia und Deckschuppe schwarz, zottig

behaart ; die Tilna länger als Patella, nach vorne verdickt : die Deckschuppe spitz, unter der Spitze nur

massig behaart ; der Bulbus — von der Seite betrachtet — länglich, mitten getheilt, auf jeilem der Thei-

lungsränder ein seitlich auswärts gerichtetes Zähnchen. Hier zum ersten Male beschrieben.

H. Tarentula Cursor (Haiin. 1831). Piákos-Palota. Lebensweise mir nicht bekannt. Obzwar

TiiORELL diesen Namen den Synonymen der T. aculeata beigezählt hat, stellte er die Art (Piemarks p. 323

und 578) wieder her. Ich habe sie auf Thorell's Autorität eingereiht.

Í. .iKNus: TßOCHOSA U. K. (
is'iS).

1. Trochosa cinerea (Farr. 17!):'0. Kutyfalva (Maros Ufer), Klausenburg (Szamos Gerolle), Retyi-

czel (Gebigsbach-Gerölle), Herniannstadt, Orsova (Cserna-Gerölle), Gyöngyös, Grosswardein. Lebt auf

Inundatiousgebieteu der Flüsse und Bäche, besonders dort, wo das Gerolle auf dem Sande aufliegt. Sie

griibt ihre Piöhren und Höhlen in Sand und sichert sie durch schütteres Gewebe vor dem Einstürzen. Sic

schweift in der Aljenddämmeruug umher und beschleicht ihre Beute; ihre Bewegung ist ganz eigenthüm-

lich, sie besteht aus ruckweisen Läufen ; während der Pausen streckt das Thier die Beine flach aus und

bleibt ganz unbeweglich ; in dieser Stellung ist es selbst dem geübten Auge kaum bemerkbar, da die

Färbung genau dem Farbengeinische des Sandes entspricht. Im Frühjahre ist sie geschlechtsreif. Im Juni

bewacht das 9 schon die Eier; der Cocon ist rund, schneeweiss oder gelblich, oft 12— 13 '»jn,
im Durch-

messer haltend, mit G—800 Eit'rn gefüllt. Die ausgeschlüpften -lungen trägt die Mutterspinne auf dem

Rücken, sie bedecken dieselbe gleich einem Bienenschwarm in mehreren Schichten, so, dass nur die

Beine frei bleiben. An sonnigen Tagen setzt die Spinne den liiersack der Sonnenwärme aus und ver-

schwindet damit bei nahender Gefahr wie der Blitz, bleibt 5—15 Minuten lang am Grunde der Eöhre,

um dann wieder langsam und vorsichtig zum Vorschein zu kommen. Manchesmal schiebt sie den Sack

vor sich her, meistens zieht sie ihn jedoch hinter sich nach, und macht erst an der Eöhrenraündung eine

entsprechende Wendung.



1. Trocbosa iuferualis iMots. ISWi.' (Tafel X, 20('.
,> nal. Cl Wisse, ríoT ll.-uicliscite, i'os Leili

V(iu cler Seite, :209 Epigyue, i\0 Taster des -"i. Doroszlú, Piiliinka, F:nirs.\a. Zuiulior, Orsova, lllok.

Unstreitig eine unserer interessaütesteu Arten, welche wir mit den Russischen Stejjpen gemeinsam besitzen

und die im Verein mit T. Singoriensis (Laxm.) der Ijerüchtigte «Teljim» der Kalmülilien ist. An diese

Spinne knüpfen sieh eine Menge von Sagen, gerade wie an die Tarantel Italiens. In der Darstellung der

Lebensweise (1. Band, Tafel III, Fig. Cn' und Text), halii' icli diese Spinne eingehender behandelt, finde es

jedoch angezeigt, meine ferneren Beobachtungen hierher zu setzen. Hinsichtlich der ^erbreitung kenne

ich die Spinne von zahlreichen Punkten der Bácska, so auch von Orsova und lUuk (letzterer Ort schon

jenseits der Donau, westliches Ufer) her: l)ei Orsova und lUok steigt sie nun auch an den Berglehnen

empor. Ihr Liehlingsaufenthalt ist alier dennoch die Ebene, namentlich die echte Steppe und der küm-
merlichere Weideplatz. Hier grabt sie ihre l(i--2() % tiefen, -l—^-:) % weiten, senkrecliten Röhren,

deren Mündung sie austapeziert und mit grosser Findigkeit vor "Wassersgefahr sichert. Sie lauert gewöhn-

lich in der Mündung der Röhre und jiackt mit blitzschnellem Schlage ihres Yorderbeiupaares die vorüber-

ziehenden Insecten. darunter besonders Dorcadiou und Cicindeiii-Arten. dinn Reste dann auf dem Boden

der Rühre oft in Menge vorkounnen. Sic konimt das ganze .fahr hin(hin-li in allen möglichen Fntwiek-

lungsstadien vor. Ihr Eiersack ist kaum etwas abgeflacht, rund. 15

—

IC ™„, im Durchmesser, gepfercht

voll mit anfangs hirsekorngrossen Eiern. Den Eiersack befestigt sie an ihre Spinnwarzen und setzt ihn

in der Mündung der Röhre der Sonnenwärme aus. Zur Zeit des Aussclilüpfeiis der Jun.i^en schliesst siedle

Röhrennniudung mit einem feinem, dun-hsichtigen, gewoliiten Netze ab. und setzt darunter das Brut-

geschäft mit Hülfe der Sonne fort. Ihre -Jungen trägt sie auf dem Rucken, bringt sie haulig an das Tages-

licht, wobei die Jungen bald auseinander gehen, sich dann wieder auf dem Rücken der Mutter versam-

meln ; bald besteigen sie Grashalme, springen hinal), laufen in die Rohre, bald wieder hinaus, bald

liedecken sie die erlegte Beute.

Nach der zweiten Häutiuig der-Iun^en stirbt die Mutter, die Jungen zerstreuen sich und beginnen

zu graben. Die Röhre ist anfangs kaum i- %( tief und ;i ";,„ weit. So, wie mm die Spinne an Grösse

zunimmt, erweitert sie auch die Röhre. Das Graben wird in der Abenddämmerung und des Nachts

betrieben ; die kleinen Erdklümpchen werden sorgfältig zersehle[)pt, so, dass keine Spur der Arbeit zu

sehen ist. Es scheint, dass die Thiere, welche ihre Wohnung verlieren, verlassene Wohnungen beziehen

und das Graben fortsetzen, trotzdem, dass die Röhre schon tief genug war. Ich schliesse dies daraus,

dass ich, wenn auch selten, dennoch bis 30 ^^ tiefe Röhren augetroffen hal>e, wo doch die normale

Tiefe durchschnittlich 10—20 <;(„ beträgt. Die Männchen wohnen ebenfalls in Röhren, verlassen jedoch

diesell)en zur Paarungszeit und suchen die Weibchen in ihren Wohnungen auf.

In der Gefangenschaft befinden sie sich bald ganz wohl und werden ziemlich zutraulich, nehmen
lebende Fliegen aus der Hand ; Fluchtversuche machen sie nur, wenn sie von Hunger und Durst geplagt

«•erden ; gut gepflegt, verhalten sie sich sehr ruhig. Das Wasser können sie nicht entbehren und saugen

jeden zweiten Tag ihre vier-fünf Tropfen auf. Ich habe einige lebende Exemplare an Prof. Thorell nach

Upsala gesendet, welche die eilftägige Reise gut überstanden haben.

Diese Spinnen überwintern. Um auch den letzten Zweifel zu beseitigen, halie ich im Herbste

1874 bei Doroszló einige Röhren mit Pflöcken so l)ezeichnet, dass ich diesellten auch bei Schnee wieder

findeu konnte. Im December drang die Sonde nur mehr i % tief ein, woraus folgte, dass die Spinne die

' Ich liabe diese Art für ueu t^Hlialten und sie Prof. Thouei.i. unter dem Niiiueu <'Trocliosii huugarica« mitgetlieilt. Thorell
meiot aber, es sei die MoTscHoiiLSKYsehe Art, was ich — weuu gleich mit Widerstreben — mm angenommen habe. Es ist gewiss, dass

die nichtssagende Beschreibung Motschoulskv's auf jede dunlile Lycosoide passt. ebenso, wie auch die beigegebene Abbildung durchaus
nichts bietet, was der Beschreibung zu Hülfe kommen könnte. MoTscHorLSKv kann eben so gut eine junge X. Singoriensis, als T. vul

tuosa in Händen gehaljt haben. Mir seheint es mehr als gewiss, dass lIoTsrHofLSKY überhaupt nie eine echte T. infern:ihs Thor, gesehen
hat, denn die jungen Thiere der T. iufernalis Thorell sind so lebhaft rießirht iiru} (lezeichnet, dass Färbung und Zeichnung selbst

MoTscHouLSKV aufgefaBen wären. Ich glaube, es müsse die erste Beschretbung eines TliiiTcs doch wenigstens ein Kennzeichen, woran
mau die Art wiedererkennen kann, enthalten. Motschoulskv's Beschreibung und Abbildung enthält kein einziges ! Was er über die

Lebensweise sagt, das 1 asst eben auch auf die grossen Artverwandten. Da jedoch Thokell iu «Europ. and North-Africun Spiders.,

die Ai-t unter Motschoulskv's Namen lixirt hat, so wollte ich damit weite keine Veränderung vornehmen.

4S'
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Spiuiu' ilie PiöLrc vcrstopil liat. hu l''cliruar is?;') stellte sieh strenge Kälte ein lunl ieli seliritt zur üuter-

suebung der meist expouirteu Köbre. Der Boden war etwa 40 %i tief steinhart gefroren, so, dass ich zum

Beile greifen musste. In gehörige Tiefe gelangt, griff ich zum Messer und öffnete vorsichtig die Röhre der

ganzen Länge nach ; die Eöbre drang 28 % tief in den Boden ein, war etwa 4 % von der Mündung mit

Erde und Ptlanzentbeilen verstopft, der Pfropf war 4
<^lm lang. Auf dem nackten Boden der Piöhre sass

ein prachtvolles, gescblecbtsreifes Weibchen, mit etwas angezogenen Beinen, welches sieb — berührt —
träge bewegte. Ich versorgte dasselbe in einer Schachtel und steckte diese in die Tasche. Unter dem Ein-

flüsse der Wärme wurde das Thiev in einer Minute vollkommen frisch und munter und nahm sofort

Nahrung au.

Diese Untcrsuclunig bestätigte meine alte Vermuthung, wornacb die Lycosoiden überwintern :

es ist wohl auch nur so zu begreifen, dass die ersten, wärmeren Sonnenstrahlen des Frühjahres, schon

geschlechtsreife Lycosoiden bescheinen, ja dass diese schon Eiersäckchen umhertragen.

3. Trochosa ruricola (De Gker. 1778). Klausenbm-g , Mezö-Záh, Hermannstadt, Doroszló,

Apatin, Palánka, Orsova, Ogradena, Ungvár, Alsó-Hámor, Gyöngyös, Eosenberg, Bév, Grosswardein,

Budapest. Weit verbreitete Art, welche an steinigen Punkten unter Steinen, in Waldern unter Bäumen und

abgefallenem Laub ihre Höhlen gräbt.

4. Trochosa terricola Tuon. (185r.). Doroszló, Apatin, Orsova, Budapest. Ihre Lebensweise ent-

spricht jener der vorhergebenden Form ; sie ist aber etwas seltener.

5. TEOCHOSA HÜNGARICA n. sp. (Tafel YIII, 184, a Augengruppe, /- Epigyne, c Taster des

<? von der Seite, d dessen Genitaltheil von unten).

9 Gross. Das ganze Tbier lohbraun. Cephalothorax mit einem sehmalen Mittelstreif ; die Schen-

kel, aussen, kaum merklich lichter; die Mandibeln am Grunde dunkler, am Ende mit reichlicher fuchs

rother Behaarung. Der ganze Leib mit dichter, anliegender Behaarung bedeckt.

Cephalothorax derb, mit erweitertem, vorne zugerundetem Kopftheil ;
zwischen den grossen

Augen der Mittelreihe ein nach vorne gerichteter, aus 8— 10 Borsten bestehender Schopf. Die Brustplatte

elyptiscb, lohln-aun, mit filzartig dichter Behaarung. Die Mandibeln derb, von der Seite betrachtet am

Grunde stark knieartig vorgewölbt, grob, liorsteuförmig liehaart. Die Mandibeln lohliraun, an ihren Enden

lebhaft fuchsroth behaart : die Lippe abgestutzt, von halber Länge der Maxillen. Der Taster lohbraun,

derb, sehr dicht behaart, auf dessen Schenkel, oben, am Ende einige Stacheln. Die Beine kräftig, ziem-

lich lang ; die Tibia des ersten Paares unten, mit drei Paar anliegenden derben Stacheln, seitlich innen

noch ein Stachel ; der Metatarsus mit drei Paar in der dichten Scopula verborgenen Stachelpaaren ; die

Tibia des dritten Paares, unten, mit vier Stachelpaaren, seitlich noch einige Stacheln ; die Tibia des vier-

ten Paares, unten mit drei Paar, seitlich mit mehreren Stacheln; die Patella der beiden Hinterpaare aussen

und seitlich mit je einem anliegenden Stachel.

Der Hinterleib elyptiscb, ziemlich gewölbt.

Die Augen bernsteinartig, mit dunkler Pupille, wie Eulenaugen ; die vordere Eeihe sehr leicht

eingebogen, deren Mittelaugen bedeutend grösser als die seitlichen, auf gut zwei Durchmesser vom Stirn-

rande entfernt ; die beiden Augen der mittleren Eeihe sehr gross, nicht ganz auf Durchmesser-Entfernung

von einander und boiliiufig auf Halbmesser-Entfernung von der Vorderreibe ; die beiden hinteren Augen

wenig grösser als die vorderen Mittelaugen, viel weiter von einander, als von der Mittelreihe.

Epigyne : laut Abbildung.

Maasse: Leib 21, Cephth. 9-ü "%, I. Beiupaar 23-4, IL 21-0, III. 21, IV. 28
«f,„.

Manchmal

kleiner : Leib 17, Cephth. 8-0, I. Bp. 21, IV. 2G-5 '«/,„.

^ Kleiner, schlanker, im Ganzen lichter gefärbt; die Beine schlank; Cephalothorax ausser dem

Mittelstreifen'auch'nocb undeutlich eingefasst. Der Taster schlank, wenigkolbig; dessen Schenkel, Patella

und Tilüa mit mehreren, kräftigen Stacheln bewehrt ; die Tibia etwas länger als die Patella ; die Deek-

schuppe schmal, zugespitzt, unter der Spitze mit dichtem Haarpinsel ; Bulbus einfach, braun, vorne

liebter und hier durch einen hackenförmig gewundenen Farbeneinsatz gezeichnet.
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Maasse: Lei). I i, (A'i.litli. !:>. 1. BeiuiKiar i:'.-r>, [I. _'l-.'., ÍII. dO:;. IV. d><-A '%,.

Eiiif unseroi- f^rössteu Spinnen, \Yolche ich am Ufer des Plattensees unter Steinen antraf.

t"i. Tl'Ochosa Stigmosa Thok. (1873). Orsova, Eosenherg, Ungvár. In Fluss und Baeligeröllen. Ist

der Gestalt und Lebensweise nach das Diminutiv der T. cinerea.

5. (iF.NTs: PIRATA SuNi.. (IS?/.!).

1. Pirata piraticus (Cr,. 17.'.7). Kiausenburg, Mezö-Záh, Gyeké, Doroszló, Orsova. C'entral-Kar-

patlien, (irosswardein. Besonders an stellenden Gewässern, und besonders wo Wasserpflanzen an die Ober-

fläche gelangen. Das Thier läuft gut auf dem Wasser, und taudit oft unter Pflanzen, wobei den Hinterleib

eine sillierig glänzende Luftblase einhüllt.

-. Pirata LeoparduiS (Si-xn. 18?>3). Duroszló- Orsova. Als Sommerform selten, basonders in frisch

aufgegrabenem Erdreich, in unmittelbarer Nähe feuchter Stellen. Sie grabt •>
"',i„ weite horizontale Piöhren.

'

.\uf Grund der Augen und des Cephalothoi'ax nähert sich diese Form dem vorgehenden Genus.

'''. Pirata Kuorrii (Scoe. 170?)^. Doroszló, Báziás. An Sum]ifrändern und feuchten Stellen zweimal,

stets 9 , evj'eutot.

n. GENTS : DOLOMEDES (Latu. 1804).

1. Dolomedes fimbriatus (Ol. 1757). Klausenlturg, Kutyfalva, Csorba, Ungvár. Auf Grund

genauer Untersuchung theile ich die Auffassung Thoreli.'s, wornach D. plantarius bloss eine Farbeu-

varietät der C'LKKOK'schen Stauunfurm ist. Die junge Generation \ariirt von Gelligriui las Dunkelschwarz,

hat schreiend lichte Einfassung. Eine unserer grössten Spinnen, welche ausschliesslich au Gewässern vor-

kommt, kühne Sprungjagd treibt, auf der Obertläche des Wassers hüpfend fortkonnut. Das 9 befestigt den

beinahe haseluuasgrossen Eiersack mit längeren Fäden an die Spinnwarzen und fasst denselben dann mit

den Mandibcdn. Im -luni oeschlechtsreif.

7. GENUS: OCYALE. S.w. et Arn. (1825).

1. Ocyale mirabilis (Ci,. 1757). Von zahlreichen Punkten bekannt. Geht bis zur subalpinen

Piegiou hinauf, gehört jedoch bes(>nders den Niederungen an. Sie variirt bis zum einfachen Braun.

II. FAMILIE. OXYOPOIDIE. LUCHSSPINNEN.

1. GENUS : OXYOPES. Latu. (1804).

1. Oxyopes ramosus (Panz. 1804). Klausenburg, Mezö-Ziih, Palánka, Pancsova, Grosswardein.

Sommerform: besonders im üppigen Grase lebend: scheint mehr den Niederungen anzugehören.

-. Oxyopes lineatus Latr. (180i;i. Klausenburg. Doroszbi , Orsova. Nach Aufenthalt mit der

vorigen übereinstimmend, beide Arten k<immen zusammen vor, die vorgehende scheint jedoch die häufi-

gere zu sein.

''<. Oxyopes transalpiuus (Walck. ISOCi— 8). Doroszló, Palánka, Orso\a, Báziás. Sommerforru

von südlichem Charaeter. welche im Grasi' stidlenweise sehr häufig vorkommt.
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VII. UNTERORDNUNíJ.

S A L T I G E A D A E

r)ie typischeste Fonu dieser Unterordmuip;, die Attoiden, bilden eine r;leic-hartio;e, zusammen-

hängende Formenreihe, welche dadurch charakterisirt wird, dass das WeVieorgan dem Zweiklauensysteme

angehört luad mit der Scopula zusammen vorkommt, welch' letztere zur Sicherung des Sprunges, zur Fort-

bewegung auf glatten Flächen unliedingt nothwendig ist: dass ferner die vordere Augenreihe aus vier

Augen besteht, worunter die mittleren besonders gross sind, die iibrigen vier, weniger entwickelten Augen

dagegen, in zwei Reihen vertheilt, die Ecken eines Viereckes markiren.

Das Sehvermögen ist also in der Richtung nach vorne gesteigert und resultirt in Yerbindmig mit

den Eigenthumlichkeiten der Bewegungsart diejenige Art und Weise, vermittelst welcher diese Formen in

das System der Spinnenthütigkeit einfliessen. Zu diesen Eigenthumlichkeiten kommt auch noch eine

andere hinzu, nämlich die ziemlich stabile Wohnung, vermöge welcher diese Formen an einen gewissen

Fmkreis gekettet siml : hinsichtlich des Ortes ihrer Thatigkeit sind sie bei weitem nicht so frei, als die

typischesten Formen der Citigradae.

Eine allgemeine Eigenschaft ist die. dass diese Formen in geschützten Örtlichkeiten, manchmal

geradezu in Colonie ihre dichten, feinen Wohnungen weben, wo sie zu ruhen pflegen, ihre Häutungen

durchmachen und ihre Eier liewachen. Die sonnige I^mgebung dieser Colonien bildet das Gebiet für ihre

Thätigkeit.

Hinsichtlich der Verlireitung, gehören sie überwiegend den Niederungen an, und nur wenige

Arten steigen in alpine Regionen. Die Sicherung der Generationen scheinen durchgehends überwinternde

Thiere zu besorgen.

i. FAMILIE. EKEiSOlDAE. MuIíDKKSPINNEN.

I. suBFAM. ERESINAE. stierspinnen.

1. GENUS: ERESÜS Walck. (1805).

1. Eresus cinabarinus (Oltv. ITS'.i). Klausenburg, Mezö-Záh, Schemnitz, Orsova. Ich kenne die

Art als herbstliche Erscheinung und durchaus nur cf.Es kommen vor die N'arietäten «, /? (laut Thorell)
;

eine dritte Varietät, welche ich mit ;- bezeichne, ist die folgende: c? Vorderleib mit vielen schmutzig gelb-

braunen Haaren : Hinterleib oben graulich, mit vier schmutzig gelbbraunen Punktflecken. Das erste Bein-

paar schmutzig gelbbraun, die Enden der Glieder weiss ; die hinteren Beinpaare lichter. Die 9 scheinen

in Löchern zu leben.

2. Eresus ruficapillus C. K. (is4(i). Budapest, Báziás. Stets in horizontal gegrabenen, tiefen

Röhren durch J. Pavel erbeutet, u. z. : immer ? . Dieser Umstand führt mich zu der Vermuthung, dass

Eresus unterirdisch lebt, die ? desswegen so selten erbeutet werden, die d" dagegen zur Zeit der Begat-

tung umherschweifen und eben desswegen nicht selten sind.
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ir. KAMTMK. ATTOIDAE. HUPKSPINXKN.

l.(iEMs: SALTICl^S iLati;. Iso'i).

1. Salticus forinicarius [Dv. (tkee. 177S). Zoiuluir, Jjalaton-Fured, Budapest. Sommerl'orm. wel-

rhe. wie i'S seheint, im Xonlen des Lamles l'eLlt und sudlieli iu(dinirt. Steht mit Pa.ederus loniíipeunis im

Mimieri-Verhaltniss.

-'. SALTICUS SIMONIS n. sp. (Tafel Vlll, is:., „ Auuengrnppr, /, Epi-yne, r Taster des /,

ISCi •* vergrössert. 1S7 <" nat. (ir., ISS Jxopl'theil von ohen, vergr.l

•? Yordefleih liraun, das Augenfeld besonders dunliel. Das Ende des Hinterleibes liraun; vorne

zwei lichte, verschwommene ^ förmige Winkeltleekclien ; die Bauchseite sclnnutzig-liclitbraun, von den

Spinuwarzen beginnend ein dunkles Mittelband, welches vor der Rima verschwindet. Die Beine briiunlich-

gelb, mit verschwommenen, bräunlichen Längsstreifen ; der Metatarsus des ersten Paares reiubraun.

Ko[iftheil über den Thoraxtheil aufgesetzt, würfelförmig ladioben. der Thoraxtheil ausserdem ver-

engt, die ganze Oberfläche ungemein fein punktirt-runzlich. Die Brustplatte ungemein schmal, braun.

Die Mandibeln dunkelbraun, derb, so laug als der Metatarsus des ersten Beinpaares; seitlieh betrachtet

sind sie am Grunde stark, knieartig vorgewölbt, etwas nach vorne gerichtet. Die Mamillen schmal, braun,

etwas gegeneinander geneigt: die Ijippe schmutzigbrauu. vorne abgerundet, breit. Der Tasti^r l)raun,

lang, das Endglied abgeflacht; \on olien ln'tra.chtet zeigt der Tmtsus zwei Stiielieln.

Hinterleib länglich- walzenförmig.

Die beiden ]\rittehiugen der vorderen Pieihe gross, feurig gruu glänzend, beruhreu sieh nicht ; die

8eitenaugen dieser Pieihe viel kleiner, auf Halbniesser-Entfernmig von den mittleren; die beiden Augen

der zweiten Eeihe sehr klein und naher zur ersten als zur hinteren Pieihe; die lieiden Augen der hinteren

Reihe nicht kleiner als die Seitenaugen di'r vorderen Reihe, mit ganz seitlichem Ausblick, weiter von

einander als die beiden Augen der zweiten Reihe ebenfalls von einander, und weiter \'ün einander als von

der Stirue entfernt.

Epigyne : laut Abbildung.

Maasse: Leib, ü-.j, Cephth. 3, 1. Beiupaar l-O, IL 'l-, IH. i-1-, IV. (Vö '";„,.

' Sehr dunkelbraun; Hinterteil), vorne, mit einer Spur eines WinkelÜeckcheus ; die beiilen

Hinterbeine reinl)rauu das zweite Paar gell)lich ; das erste im Schenkel und Metatarsus braun, dessen

Tibia, Patella und Tarsus gelb. Die Mandilteln horizontal vorgestreckt, In'aun, mit schwachem lironze

Schimmer, oben abgeflacht, am inneren Ealzrande mit neun grösseren und euigen kleineren Zähuchen

bewehrt, die Mandibel-Klaue braun, lang, schlank, am Cirunde und an der Spitze leicht geschwungen, im

ersten Drittel vom Grunde gerechnet ein seitlich nach innen und etwas noch vorne gerichteter dolcharti-

ger Stachel. Der Taster schlank, liraun ; dessen Tibia etwas verstiirkt, am äusseren Ende mit einem Dorn

liewehrt; die 1 »eckschuppe löffelförmig, behaart; der Bulbus lauglich, einfach, glatt, ohne Auszeichnimg.

Maasse: Leib, ö'S, Cephth. !2-."i, Mandibelstock % L Beinpaar i '%,.

Nur einmal bei Feketetö in Siebenbürgen, unter einem, tief in den Rasen eingewachsenen Steine

angetroffen.

± <;k,nus: LEPTORCHESTES Tu.ik. IS7i).

I. Leptorchestes formicaeformis (Lue. IS.jO). Illok, Apatin. l'ancsova, Orsnxa, l'arad, Budapest.

Eriilijahrs- und Sommerform. Die typische Form nur bei Illok auf Obstbäumen, an den übrigen Punkten

kommt var. a vor: Reinschwarz : der Hinterleib vorne nicht liraun, jedoch mit der weissen Auszeichnung,

die Hüfte des ersten und dritten Beinpaares braun, jene der übrigen Paare gelb ; der Schenkel des ersten

Paares braunschwarz, nur der Tarsus gelb; im übrigen mit der typischen Form überemstimmend. Meist

unter Rinden alter Pflöcke, besonders wenn dieselben dem Sonnenscheine ausgesetzt sind.
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3. genus: EPIBLEMUM (Hentz. 1832).

1. Epiblemum scenicum (Cl. 1757). Aus den Niederungen von zahlreichen Punkten bekannt;

kommt nicht nur in und an den Wohnungen des Menschen vor, sondern befindet sich auch auf Gesträu-

chen wohl ; ist Sonnenthier mit vortrefflichem Sehvermögen ausgestattet ; erhebt den Vorderleib und hált

l'mschau, folgt dem vorgehaltenen Finger u. s. w., ist in Ritzen oft colonienweise anzutreffen.

2. Epiblemum cingulatum (Panz. 1797). Doroszló. Nur einmal angetroffen, u. z. : als Früh-

jahrsform.

3. Epiblemum tenerum (C. K. 184G). Doroszló. Nur einmal angetroffen; ist — wenigstens das

9 , mit E. cingulatum nahe verwandt.

4. GENUS : HELIOPHANUS C. K. (1833).

1. Heliophanus cupreus (Walck. 1802). In den Niederungen von zahlreichen Punkten bekannt;

wohl die gemeinste Art, welche an gut beschienenen Obstbaumstämmen, aber auch auf Gerollen und am

Fusse der Gesträuche unter abgefallenem Laube häufig angetroffen wird.

-'. Heliophamis variáns Hm. (18G9). Doroszló, Orsova. Mir der Lebensweise nach unbekannt.

:>. Heliophamis Kochii Sim. (18G9). Orsova. Mir durch Herrn E. Simon als Art bezeichnet. Die

Lebensweise kenne ich nicht.

4. Heliophanus auratus C. K. (1848). Pancsova, Stuhlweissenburg. Diese Art ist wohl = H. Bra-

iiickyi Simon. Ich kenne deren Lebensweise nicht näher.

5. GENUS : BALLUS (CK. 1850).

1. Balkis depressus (Walck. ]8Ut'). Klausenburg, Torda, Doroszló, Apatin, Palánka, Pancsova,

Tokaj, Eakamaz, Stuhlweissenburg, Budapest, Grosswardein. Frühjahrs- und Sommerforui. Meist unter

Steinen, abgefallenem Laube, aber auch im Grase ; scheint den Schatten zu lieben.

(). GENUS : MAEPESSA C. K. (1846).

1. Marpessa muscosa (Gl 1757). Szäsz-Vesszös, Klausenburg, Mezö-Zah, Olah-Fenes, Hermann-

stadt. I )oroszló, Apatin, Pancsova, Ogradena, Alsó-Hámor, Ungvár. Sommerform, welche für Planken, alte

Pflöcke, besonders wenn dieselben gut beschienen und altersgrau sind, eine Vorliebe hat : sie kommt

jedocli auch auf den Stöcken der Schläge vor. Hat ein vortreffliches Sehvermögen und haltet oft Umschau.

± Marpessa radiata (Gruüe. 1859). Tafel X, 211 9 vergr., 212 .-^ vergr., 213 Epigyne, 214

Taster des -f von der Seite, 215 dessen Genitaltlieil von unten.

9 Grundfarbe — auf den ersten Blick — gelblich. Cephalothorax mit weissgelblichen und röth-

lichen Schuppen bedeckt ; der Hinterleib gelblich, vorne manchmal zwei undeutliche, röthliche Längs-

streifen (im Weingeist erscheint der Kopftheil braunschwarz, die beiden Streifen des Hinterleibes

schwarz, deutlich).

Var. « : Die zwei Längsstreifen auf dem Hinterleilje verschwunden.

Var. ,v' : Die beiden Längsstreifen aus kleinen rhomliischen Flecken zusammengesetzt. (? junior).

Maasse: Leib, 10, Cephth. 3-7 '",;„.

<" Kleiner, schlanker, mit verdicktem und verlängertem vorderen Beinpaar : die Beine gelb mit

viel Braim, die braune Farbe bildet meistens scharfe Längsstreifen. Der keilförmige Hinterleib, oben,

lebhaft gelb mit lebhaftem Seidenglanz, mit einem lebhaftrothen Mittelstreifen.

V. ,?:Der Hinterleib k'bhaft roth durch eine gelbhche Aderzeichnung in rhombisclie Feldchen

getheilt. Taster laut Abbilduu".
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Maasse : Leib, 7, Ceiihtli. :Vf, I. Beinpaar 7-4, IV. OH '"/„,.

Grubes oberflächliche Beschreibung, so wie der Umstand, dass die Typen zu Grunde gingen,

waren Schuld daran, dass diese Art zu vielfachen Irrungen Anlass gal). Auf Grund der ungarischen ?

liat weder Kocu noch Thokell die Art erkannt, wt-il das ganz ausgebildete 9 eben unbekannt war.

Simon hat sie dagegen sofort als <a-adiatai> bestimmt. J)ie Entscheidung hing vor Allem von der Erwer-

liung der -' ab, und icli habe nun solche in dem Rohrdickiclit der Bácska gefunden. Diese Mannchen

stehten es dann ausser Zweifel, dass hier jene Spinne vorliegt, welche Ohliítit nach Miinnchen als «Euophrys

radiata» liestinnut und dem Prof. Thorell libergelien hat. TiioüEiir, schrieb mir «stimmt genau mit

Griginalexemplaren von M. radiata ühlert überein: die Weil)clien miissen dann auch wohl zu dieser

Art gelioren.

Ich kenne die Art von Boroszló und Mezö-Záh und ist sie das ganze Jahr hindurch zw haben. Sie

webt in (he Quasten des Eohres einen weiten, feinen Sack : die so zusammengesponnenen Quasten erkennt

man schon aus grosser Eiatfernung. Hier wohnt das Tkier, legt seine SS —40 Eier ab und erwartet deren

Ausschlüpfen. Sie jagt im Sonnenschein auf den Stengeln und Bliittern. Im Winter ist sie ebenfalls

anzutreffen.

i>. Mai'pe.ssa pomatia (W.vlck. 18i'5). Palänka, Apatin, Pancsova. Im Frühjahre auf den, aus

Sambucus gezogenen lebenden Ziiunen der Weingarten. Ist identisch mit der Art, welche Simon in der

«Monogr. des Attid.» imter dem Namen «Marpissus monachus» beschrielien hat.

i. Marpesisa encarpata (Walck. 180i'). Szäsz-Vesszös, Boroszló. Neusatz. Frühjahrsform:

besonders unter der Binde gut beschienener Obstl>aume zu timlen. Ist mehr nur durch die Bestachelung

der Beine von Epiblemum getrennt.

ö. Marpessa Canestrinii Pav. (iSCiU). Boroszló, Apatin. Biese prachtvolle Spinne kenne ich bis

jetzt als Bewohnerin des Eohres, wo sie im Sonnenschein, besonders auf den Blattern ihre Jagd betreibt.

Ihre gestreckte Gestalt sowohl als ganz besonders ihre goldige Beschujipung führen mich zu der Yermu-

thung, dass sie zu den ebenfalls im Rohre lebenden, glänzenden und vielfach variirenden Bonatien im

Mimicri Verhältnisse steht.

7. tiENus: DENBEYPHANTES (C. K. 1837).

1. Deudiyphííantes bilineatus (Walck. 1837?). Kutyfalva, Palänka. Immer im Grase angetroffen.

Bie Eigenthümlichkeiten der Leliensweise mir wenig bekannt.

i. Deudrypliantes mucidus G. K. (IS'tG). C. Koch beschrieb diese Art nach Typen, welche

Br. Eosenhauer im «Bauate» sammelte.

8. GENUS: EUOPHEYS (C. K. 1834).

1. Euophrys frontalis (Walck. iSOi'). l)oroszló. Bie Lebensweise dieser Art mir weniger

bekannt.

'.). GENUS: PHILAEUS Thor. (1870).

I. Philaeus chrysops (Poda. l7iW). Pancsova, Mehádia, Grsova, Ogradena, Tokaj, Bükk-Gebirge,

i>emanova, Veszprém, B.-Fiired, Budapest, Eäkos-Palota. Sommerform, welche besonders in felsigem

Gebirge weit über die Buchenregion hinaus vorkommt : besonders häufig im Kalkgebirge, an karstartigen

Stellen, und ganz besonders im Gerolle der Berglehnen. Liebt die sonnigsten Stellen und besteigt erhöhte

Punkte um dort den aufsitzenden Insecteu beizukommen ; das / ist ein vorzüglicher, kühner Springer.

Das 9 lialtet sich meistens im Gerolle verborgen. Ich liin dessen ganz sicher, dass die Formen, welche

C. Koch im Xlll-ten Bande der dArachniden» unter dem Namen Dendryphantes xanthomelas und leuco-

melas beschreibt, die Weibchen des Philaeus chrysops sind.

BT:nMAN <tTTn : WAr.YARORSZÁG rÓK-FAUNÁIA . Ul. -^TTn HF.E.MAN : rsGABNS SPINNEN-FArNA. IH. iO
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10. genus: ATTUS (Walck. 1805).

1. Attus falcatus (Cl. 1757). Klausenburg, Parajd, Gyergyó-Szent-Miklós, Szász-Vesszös,

Doroszló, Palánka, Orsova, Ogradoua, Báziás, Kakamaz, Csorba. Weit verbreitet ; geht weit in die alpine

Region hinauf, jedoch mehr in den Niederungen und im Vorgebirge verbreitet.

2. Attus farinosus (C. K. 1846). Doroszló, Apatin, Palánka, Tokaj, Grosswardein. Liebt besonders

das üppige Gras, und kenne ich die Form bisher nur aus den Niederungen. Scheint südlich zu incliniren.

'.!. Attus mpicolus (C'. K. 1848). Centralkarpathen, Bihargebirge. Aus Höhen von über 1000

Meter als seltenei-e Erscheinung mitgebracht.

4. ATTUS BRASSAYI n. sp. (Tafel X, Í16 ? vergrössert, 217 Epigyne).

Cephalothorax und Hinterleib reinschwarz : die Zeichmmgen aus schneeweissen Schuppen beste-

hend : auf dem Kopftheile, vorne, ober den Mittelaugeu der vorderen Reihe, ein weisser Fleck, hinter

jedem der hinteren Augen ein weisser Mondfleck ; der Hinterleib, vorne mit weissem Bogenstreif, in der

Mitte mit weissem Mittelstreif, welcher bis in die Niilie der Spinnwarzen dringt, den vorderen Bogenstreif

jedoch nicht erreicht; auf jeder Seite zw'ei, schräg nach vorne laufende, weisse Rippenbänder; die Stirne

unter den Vorderaugen weiss, die beiden grossen Mittelaugen in schmale, orangeugelbe Ringe eingefasst
;

die Bauchfläche und Brustplatte spärlich weisslich behaart ; die Beine braun, mit wenigen, weissen Schup-

pen; der Taster gelb.

Epigyne : laut Abbildung.

Maasse : Leib, 5, Cephth. 2-3, I. Beiupaar 4 "'/„j.

d" Unbekannt.

Orsova (Allion-Berg) als Sommerform einmal erbeutet. Simon stellt diese Art in die Nähe des

Attus arcigerus Walck.

5. Attus crucigerus (Walok. l!"25). Budapest (Blocksberg). Nur einmal erbeutet.

<>. Attus Wagae Hm. (187)— 2). Central-Karpathen (Csorbaer See), Rákos. Nur einmal selbst

erbeutet.

7. Attus nidicolens Walck. (1847). Tokaj, S.-A.-Ujhely, Budapest. Als Sommerform kenne ich

das Thier besonders aus Steingeröllen, wo seine volkreichen Colonien leicht zu ünden sind.

8. Attus arcuatus (Cl. 1757). Doroszló, Apatin, Palánka, Tokaj, Rakamaz, Grosswardein, Fünf-

kirchen. Sommer- und Frühjahrsform ; die d" sehr häufig auf sonnigen Blossen der Waldränder zu finden,

die ? dagegen höchst selten ; die letzteren scheinen unterirdisch zu wohnen.

'•. Attus floricola (C. K. 1837). Szász-Vesszös. Mir bisher nur als Herbstform bekannt.

10. Attus erraticus Walck. (1825). Pancsova, Orsova, Ogradena, Szajol, Tokaj, S.-A.-Ujhely,

Alsó-Hámor, B.-Fiu-ed. Ungvár. Besonders auf sonnigen Gerollen, aber aucli im Grase häufig anzutreffen.

1 1. Attus pubescens (Faük. 1775). Pressburg (Donau-Auen). Einmal ein Pärchen erbeutet.

11. GENUS: AELUEOPS Thoe. (1870).

1. Aelurops festivus (C. K. 1834). Klausenl>urg, Sebes- Váralja-, Tokaj. Auf sonnigen, steinigen

Berglehnen als Sommerform, welche vermöge ihrer (Grösse und Lebhaftigkeit leicht auffällt, erbeutet.

2. AELUROPS SIMPLEX n. sp. (Tafel Vin, 18".), „ Taster des ^, IDO Tibia des Tasters,

1i»l Hinterbein).

cf Vorderleil) braun, mit gelblichgrauen Häärcheu; Hinterleib schwarz mit schmutziggelben

Schuppen ; die Beine braun, mit etw-as lichteren Schenkeln. Die Tibia des ersten Beinpaares vorne-innen

mit drei anliegenden, nach vorne gerichteten Stacheln.

Cephalothorax derb, hoch ; das Augenfeld nach vorne geneigt, die Stirne überhängend, so, dass

die grossen Mittelaugen von oben nicht sichtbar werden ; das Augenfeld mit vielen, groben Haaren
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heileekt. Dif Brustiiliittf ely))lisi-]i. kli-iii, hiaiin, mit sjiarlirlicr u;fllii'i- llcliaanin.L;. |iir Maiiililulii ;uii

Grunde braun, gegen das Ende zu lichter. Diu Beine stiimniig.

Hinterleib nach hinten zu etM^as erweitert.

Der Taster ziemlich kolbig, dessen Patella nicht langer als stark, die Tihia noch kiirzer, am Ende
mit einem etwas nach aussen und seitwiirts gewendeten, auf die Deckschuppe aufliegenden, hasenührför-

migen Fortsatze. Die Deckscbuppe grob behaart ; der Bulbus einfach, etwas nach aussen zu hervor-

gequollen.

Maasse : Leib Cr?,, Cephth. :"!•(), I. Beinpaar 4-D, II. .5, III. (1-5, IV. 7-9 >"/„,.

? Unbekannt.

Doroszló, auf einer Wiese erbeutet. Der rechte Taster der Type ist reproducirt und i'ntbehrt die

1 )eckschup2ie sammt Bulbus.

'•!. Aelurops gilvus (Sni. lSr,9). Veszprém. Zeitig im Herbste auf karstartiger Stidle einmal

erbeutet.

49-
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strigosus L. K 329

PIR.iT.\ 281

Knorrii (Scop.) 283

I.eopardus iSuND.) 282

piraticus iCl.) 281

PEOSTHESIJI.V 175

accepta O. H 186

AUioniea O. H 185

atra (L.\tr.) 177

bimaciüata iC. K.) 183

calceolata (>. H ISO

conspicua [h. K.) 183

femella (L. K.) 182

longipes (L. K.l 179

nigi-ita iFabr.) 187

ciblonga |C. K.l 17fi

pedestris |C. K.l 180

Petiverii iScor.l 175

petreuüis (C. K.l 184

ju'aefica (L. K.l 178

serotiua iL. K.l I8l

tragica O. II I N5

Pi/thonissa.

i'.vornata V. K. ... 197

fumostx C. K 191

/rporimt ].. K li»2

higuhrix (\ K 189

moniarui L. K 19^

RETITELAELVE :.0

SAT.TICTiS 293
!

tbrmicarius (I)K Gkek.i 29t;'

Simonis 0. H 295

SALTIGEADAE 291 !

srYTODES 103
!

thoracica J,.iTK I(t3

SCYTODINAE 1(13

SCYTODOIDAE Um
se(;estri.\ -201

seuoculata (I..I 201

SING.\ 32 .

albovittata (Westr.1 36
'

liamata (Cl.'i 32
'

Herii (Hahn.) 34

Lucina lÜAv.) 33

uitiJiila C. K 33

]ivgmar;i iSuND. i
. . 35'

Lap

sangiiinea ('. K 36

Sparassus
orvafKS C. K. 217

Sphassits

transaljjniiti; \Val( k 290

STEATODA 92

bipiinctata iL.) 9t

castanea (Cl.i 92

guttata (WuM 96

triangulosa iWaia'k.i 95

TAPINOCEPH.\LI 212

TAKENTÜLA .'. 261

albofasciata (Bruli..! 269

Cronebergii Thor 264

cuneta (Cl.i 270

Cursor (Hahn.) 273

EicbwaUlü Thor 265

inquiUna (Cl.) 262

nebulosa Thor 271

pulverulenta (C'l.I 271

radiata (L.\tk.1 261

soMtaiia O. H 263

striatipes (DoL.l 266

trabalis (Cl.) 267

TEGENAKIA ... 126

camjK'stris C. K 128

Derbaiuii (Sfop.l 127

domestica (Cl.i 126

TEERITELAEIAE 209

TEXE.W4RATHA 45

chrijsochlorii SiM 47

exteusa (L.l 46

obtusa Westr 47

TEXTEIX 133

denticidata iOliv.) 134

torpida C. K 133

TH.\>'ATns 221

l'iinuiciuus iCi.. I
222

cddongus (Wah'K.I 221

THEHAPHOSnm.VE 210

THERATRICiE 4

THEI{U)10n)AE 51

THERIDIUM 83

l>imaculatuni iL.l 91

hitiilieri-iiliihim Reuss 73

deuticnlatuui (Walck.) 85

(Iniiijiidpis Wio 72

Frivaldszkyi O. H 89

forniüsum (Cl.I S4.

tjiitliifiiiii AVii) 96

l'dilkiilliaiiinii Walck 98

jiictuiii iWauk.I ... 89

pulcbellum (Walck.I 91

pijtjiiiiiriiin Sund, 3.">

iliKiilriyuttdtinn Hahn 112

riparium (Black.) ,S6

sisypbiuia (Cl.) 88

Tepidai-iorum C. K. 83

thoracicum Eeuss 78

triste (Hahn.) 90

variáns (Hahn.) 87

TITANOECA 111

Lap

quadriguttata (Hahn.) 112

Sehineri L. K 113

Veteranica O. H. 113

THOMISOIDAE 223

THOjnsrs 225

capparinus C. K 232

ccrinus C. K. 247

devius C. K ... 247

Inferalis Hahn 237

onustus Walck 225

rohusfiis Hahn 242

sabiilosiix H.iHN 238

riiiii Hahn 239

i-illonK.^ Walck 229

Thi/>i,i 200

pij/hoiiliif<iirf<>riiii.i Kemp 200

TROCHIISK . 273

cinerea iFabr.i 274

Hungariea O. H „ 279

infernalis iJMoTS.) 275

ruricola (De GeerI 278

stigmosa Thor 280

terricola Thor 279

TUBITELAEIAE Wh

ULOBOBINAE 48

ttloborus 48

Walckenatrii Latr 48

Uptiotrs 49

URnCTEA 106

Durantbi (Walck.) 107

UEOCTEOIDAE 106

Walcktiiaera.

(illi/roiis Cajibe 70

XYSTiciTS 233

acerbus Thor 243

bilasciatiis C. K 238

cerinus (C. K.i 247

cristatus iCl.i 234

i-inuú/ii.s C. K 224

devius (C. K.l 2t7

fi-ater O. H , 241

graecus C. K 246

horticola C. K 246

impavidus Thor 233

Kocbii Thor 235

Uiteralis (H.\hn.) 237

bu-tator L. K 233

nuirmoratus Thor 242

perogaster Thor 240

praticola C. K 2t5

roliustus (Hahn.) 242

sabulosus (Hahn.) 23s

ülnii (Hahn.i 239
,

zu.LA 38

niontana C. K 39

Stroeinii Thor 41

TboreUii Auss 40

x-notata (Ci.l 38

ZORA 137

niacnlata (Bl.) 137
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AKNÁSZOK 212

AKNÁSZPÓK 212

inagj'ar 212

Sauvages 213

ÁLLASPÓK 45

njiijtó 46

zömök t7

ARASZPÓK 49

furcsa 49

AKMOPEPÓK.

Brünuiclié 7

tarajos 6

li.ÁNYÁSZPÓK 121

fegyvertelen 123

harmatos 124

remete 125

vaskos 122

LICIEPÓK 311

homlokos 311

BIKAPÓK 291

skarlát 292

Nörösfejii 293

EOKOEPÓK 81

vonalas ,S2

UONTÓPÓK 141

jegyes 141

BOBZOSÜK 106

BOIiZPÓK 106

Durand 107

BÚVÁEOK 136

EVÁBPÓK 136

vizi 136

BÚVÓK 104

BÜVÓPÓK 104

német lOl

CSELÖPÓK 273
i'ökli 278

jegyes 280

magyar 279

mezei 277
[lokoli 275

Kzürkfc 274
CISILLÁKPÜK - 300

aranyos 302

Kocli 301

rezes 300

változékony 301

CSÖSZÖVÖK 105

CSÜZÖK ilO

CSUPASZOK 100

CSÜPASZPÓK 103

hátas 103

nARÓCZPÓK 201

hatszemii 201

DICTYNAPÓK 108

búvó 109

horgos 110

nádi 108

rokon 110

változékony Ili

DIPUÉNAPÓK 81

feketehasu 81

DÖCZÖGÓPÓK 303

lapos 303

EHETNEKEK 108

ERETXEKPÓK 114

ablakos 116

Erber 119

fakó 118

vad 115

zárkózott 117

EEIGONEPÓK 70

fogaskezfi 72

füstöskez 76

homlokos 70

ikerfejü 73

izabellszínii 73

süveges 71

szarvas 75

vöröslábú 74

vörösl 74

EROPÓK 78

csücskös : 79

vaskos 78

EAGYÚPÓK 92

cseppes 96

gesztenyeszín 92

hái"omszögös 95

kéti>ontoH 94

FABKASOK 248

FAEKASPÓK 249

bolygó 254

diszes 260

gyászos 252

gyors 259

gyrüslábú 257

hegyi 253

lisztes 258

Lap

parittyás 250

rétjáró .. 25'i

rokon 255

tarka 258

tönk 251

PE.JESPÓKOK 291

FÉNYPÓK 161

bolha 164

öves 163

Kogenhófer 162

sugaras 163

lO.'lÓSPÓK . . _ 51

Clerek .. 51

i)e üeer 53

Lister „ 53

FOJTÓK 201

FOJTÓPÓK -202

Cambriílge ... K).)

lábas l'U6

Nini .-.
: 204

Westring 205

FÖLDBESZÖYK 209

FÜEAPÓK 286

csodás . ... 286

FUTÓK ... 247

(ÍYÁSZPÓK «175

Allioui 185

czipos . ... 180

czombos 182

éjjeh 181

fekete 177

feltiinö 183

fogadott - 186

gyászoló 178

hosszúkás ... . ... 176

hossziüábú 179

kétpettyes ....... 183

kormos 187

kövi 184

lábas 180

Petiver 175

szomorú .". 185

OYUjKOSP(')KOK 291

HÁLÓZOK 4

HÁTASOK 103

niúzPóK 287

csíkos 289

olasz 290

tiiskés . 288



Lap

HirzriJKoK -287

HfNVÓPÓK 210

zuklelö ÜI6

HUEOKK()T(")K 5o

ILL()K 108

KAIJTPÓK .' 142

liokoi- 151

elüt 150

toldi 1*7

halaväny 14G

hcgyi llt

kékl : ... 148

kérgez " 14Si

közöuséges 143

rövidlábú 152

sárgás 149

selymes 145

K.\LÖZPOK 281

Knorr 2S3

párduez 282

rabló 281

KANCSALOK 100

K.ÍNCSALPÓK 100

Forskal 100

lábas 101

Plucb 102

K.iPARÓPÓK 233

bátor 233

féli'ujáró 247

fövenyes 238

görög 246

basas 240

kerti 246

kétcsikos 238

Koch 235

komor 243

márványozott 242

"Halas 237

réti 245

rokon 244

szil 230

tarajos 234

vaskos _ 242

viaszos 247

KAPÓPÖK 165

barlangi 170

hengeres 167

keskenyfej 172

komor 169

kövi 170

négygödrös 165

piczi 168

pirosló 166

szrös 174

vértes 173

KAUOLÓK 223

KÁEPIIOSPÓK 133

merev 133

KASZÁSPÓKOK 325

KAZÁBPÓK 139

házi 139

Kooh I iO

HF.KMAN nxrn ; MAIiY.4R""KSZ.\<:. POK-Í At.N.\ l.\. 111

l.„l.

KEXtiYELl'UTÓPÓK 217

aranyos 218

csalla 219

czifni 220

KEREKHÁLÓSOK 4

KEKESZTESEK 6

KEEESZTESPÓK S

ál 30

bvös 10

cserje 13

eresz 21

havasi 28

hsöl 19

koronás 13

kökény 26

márványozott 15

nádi 17

négyes 16

nyugtalan 23

óriás 9

öves 18

rés 20

réti 29

teve 12

tök 27

ügyes 22

vállas 11

vaaszos 25

Victoria 24

KESZEGJÁRÓK 215

KESZEr,póK 226

alakoskodó 227

borzos 229

vaskos 228

EEZESPÓK 152

csinos 156

dajka 156

földi 158

hóhér 154

kövi 157

olasz 153

Penny 155

vájó 159

KÓEOKPÓK 98

ékes 99

KOSPÖK 248

fehérkez 248

köszövOpók 96

koszorús 97

Paykull 98

KrLLOPÓE 30

kúpos 31

KÜLLÖSZÖVÖE 6

LÁBASOK 216

LATOBPÓK 221

hangya 222

hosszúkás 221

LEJTÖPÓK 310

kétcsikos 310

penészes 311

LESÖPÖK 54

csonka 54 1

Lap

MACSKAPÓK
,. ... 322

díszes 322

egyszer 323

mézes 324

WAKÓPÓK 187

álnok.. 188

bajos 195

csalékony 191

cshios 192

díszes 197

éjjeli .- 198

fura 196

füstös 191

gyanús 194

gyászos 189

hegyi 198

kétszín 193

komor 195

Schuszter 199

testvér 190

MAEPESSAPÖK 304

almazöld 307

Canestrini 309

csíkos 305

kezes 308

mohos 304

MÉTAPÓK 42

gyrs 44

Menárd 42

Mérián 44

MÉSZPÓK 111

négycseppes 112

Schiner 1 13

Veterani 113

MONAESESPÓK 223

ékelt 224

NYES PÓK 230

bütykös 230

Kapparisz 232

villás 231

OEZÓK 137

P.AKASZTPÓK

Haglund 135

PÁKDÜCZPÖK 137

tarka 137

PKELAEUSPÓK 312

aranyszem 312

PÓKOK 3

BABLÓPÓK 207

dühös 208

vörösl 207

EÁKPÓK 225

hasas,., 225

KEJTPÓK 129

kárpáti 129

SZIKLAPÓK 160

díszes 160

SzUy 161

skctAPók 32

ékes 33

fehérjegy 36

Her 34
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394

Lap

nyilas 32 i

törpe 35
|

véres ;i(i

SZÍNÉSZPÓK 7!»

síkos 80

SZÖCSKEPÓK S93

hangya 294

Siuiou 295

SZ(')KÖK 293

SZÖKÖPÓK 313

bolygó 321

bozontos 321

Brassay

.

fészkes

31 (i

3 IS

319

317

315

315

314

320

317
j

133

jves ,.

keresztes ...

kszáli

lisztes

sarlós

' viráglakó...

Waga
SZÖVÖPÓK

fogacsos 134

lAKÁCSPÓE 76

búvó 7<)

TteCzospóK 296

liangyaalakú 296

TABNAPÓK ... 120

búvó 121

TARENTULAPÓK
. 20

1

búvó 262

csíkoslábii ... 266

Croneberg 264

Eicliwald 265

Lap

í'ehérilíszíi 269

futó 273

kódos ... 271

metszett 270

poros , 271

remete 263

sugaras 261

szálas 267

TÜLCSÉKPÓK 130

illó 131

rokon ' 132

Tr»WL(")SriK 120

TOEKOSPÓK i8

Walckenaer íS

TOBKOSPÓKOK 1-8

TÖEPEHURKOL(')K 51

TÖEPEPÓK 83

osinos ... 91

díszes... ,. 84

festett ... 89

Frivaldszky . 89

frészes 85

gyászos 90

kétpettyes 91

parti 86

Sisyphus 88

változó 87

virágbázi 83

TORZOK 210

TOKZPÓK 210

szurkos ... 210

UGRÓK .. 291

ÜLDÖZK 215

VETELoPOK .. 37

Lap

hátas 37

VETÓPÖK 297

öves 299

színész 297

törpe „ 299

VIDRAPK 284

szegélyes 28-4

VITOUL.\PÓK 56

bokor 62

csinos 68

czímeres 59

fejes 65

fiirge *. 67

háromszöges 61

havasi . 66

hegyi . 56

lmzett 60

kerti 63

piczi 65

pofás ... 57

rácsozott 64

Eosenhauer :. ... 69

szegél.yes 58

ThoreU 69

ZILLAPÓK 38

liegyi 39

Stroem 41

ThorclI ... 40

x-jegyü 38

ZUGPÓK . 126

Derham 127

házi 126

mezei . . .128



.tk(;yzk,tkk i:s kia/ítasok.

I. KÖTET.

P. 107. és tuváltb a "Xcvezütfsebb lelbelyck" .suiozatalutu ne

bány )iont politikai mugbatáiozása javításra sznrúl, u. m. Baziás,

Krassü megye ; (irebenácz, Temesmegye ; Illók, Szerémség; Újvidék,

BáesmegAe ; Panesova, Torontálmegye ; Zimony, Slavouia terülctfi-

hpz tartoznak. Tátrafrprlnél „.Síf,?*'-«" helyett Nrpprf teeiul.

II. Kr)TET.

"Tartalomjegyzék» VIX-ik oldal tárgj-sora es lapjelölése a jelen

ni-ik kötet ".Utalámos tartalomjegyzéke» szerint kiigazítandó.

in. K(>TET.

A mü elsö és második kötetében az .,ohi1nmín"-t magyarul

,,potroh"-nak neveztem ; a harmadik kötetben következtésen

,,végtest"-et írtam azért, mert a potroh — legalább nézetem sze-

rint — a has túlságát kifejezve még gúnyos értelemben is használ-

tatik s azonkívül nyelvérzékemnek bizonyos aversiója van ellene.

Ugyan e kötetekben a szvöszerv részeit karmok-nak nevez-

tem, liolott a jelen kötetben körmök-nek mondom. Ugy taj^asz

taltam, hogy a nép e kettt vegyesen használja s nem áll, a mit

némely mszó készít hisz, hogy t. í. a karomban benne van a he-

gyesség, a körömben ellenben a laposság fogalma; tehát karom a

sasé, köröm az emberé.

15. oldal «Spec. 8. Faj.» helyett «Spec. 7. Faj.» teend satöbbi faj

sorszáma is ehhez képest kijavitaudó.

•34. » Episínus alatt «a'.v;'cj.a{» helyett i<5Ívoij.«vi

70. » Mértékek; «2.fi 7„i» 'helyett «2.6 "y™»!

72. » Syn. «dentípalpes» helyett «dentípalpis».

181. » Phyllonethis etym. .,v;:-;;" helyett ,.-nfiU'\

103. » Scytodes «Syn. 1084» helyett «Sra. 1801»

109. • «Díct. latens F.uiR.» helyett «Dict. latens (Fabe.I»

110. » Dfct. uncinata Thoe. a Syn. mellé «18."ifi» teend.

129. » Tegen. campestris, leihelyek «Hliva» helyett «Hliua».

133. • Textr. toriMda C. K. a Syn. mellé «1841» teend.

137. » «Drassoídoe» helyett «Drassoídae», saz etym. megfejtés

ben ,,irpÍ75o;j.a'." helyett „opi^-joaa:'.".

141. B Liocr. Kochíi n. sp. «VI. tábla» helyett «VII. tábla».

143. .iMmI .(ImI.. tnvahs (L. K.l» lielvi tf «Club. tnviaUs L. K.-

147. I hib. terrestris (Westr.I • Club. terrestr. Wkstk.

I4;i. » "Syn. la.il» belyttt «Syn. 18.51» teend.

132. » «Club. brevipes (Bi.ackw'i» helyett »Chüi. Iirevijies

Bl.\ckw .

»

I.5.T. » Chir. Penuyí (Cambk.)» helyett «Chir. Peunyi C'ajibr.»

IRl. " Phrurol. Szilvi : «6 J» helyett «íi j* », továbbá a leírás

élére cf helyett J teend.

Ifiti. • «Drassus rubeus (Walck,)» helyett «Drassus rubens

W.ILCK.»

17Ö. " Prosthesima, etym. megfejtés ,,7:',o.>;" helyett „h'-ójje".

180. » Prosthesima pedestris (C. K.) Az elterjedésrl szóló jegy-

zet amijilian hibás, hogy a faj eredetUegnem Orsóval,

hanem Nfirnbergi példányokra alajiittatott. Dr. Koch
Orsovai példányok után felújította.

181. -1 7-ik sor, felülrl "fels feléu» lielyett, «II/.^Y; felén».

185. » Prosth. AlUonica, mértékek, III labjiár 2 »"/,„ helyett

ö '"/,/, teend.

18tí. » Prosthesima aeeepta n. sj^. A tábla magyarázatba még
«166» beteeud.

187. " «Fekete Gy.» helyett «Äormos Gy.» teend, mivel a «fe

kete» !il77-ik oldalon mar fölhasználíatott.

196. " Gnaphosa molesta n. sp. Az elsö sor élére cf helyett 2
teend.

196. » Gnajihosa opaca : «d" elttem ismeretlen« helyett « J
elttem stb.» teend. Ugyanott 8-ík sor, felíürl «szé-

lén» helyett «szélével» teend.

201. ' 19-ik sor, felühöl, «alsó középsktl» helyett „alsó szél-

sökth teend.

216. » Micromm. virescens (Gl.) Syn. «Aianea« helyett «Ara

neus» teend.

223. » Thomisoidae etym. megfejtés „jiüaííiu" helyett

248. , Auloia etym. megfejtés „ajXoju" helyett „ÍjXoj-/-.

284. " Dolomedes etym. megfejtés ,,oo>,0|irjo::" helyett „ooXo-

í.r]or^:.

286. » Ocyale etym. megfejtés ..lijzJaÁci;" helyett „(üzjiXo;."

293. » Attoidae etym. megfejtés „itaow" helyett „iíasio."

29n. » TiPptorehestes etym. megfejtés ,,op/r,'7TÍ-7*' helyett ,,öp/rj7-
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