Μάθε τα πάντα για τις πασχαλίτσες
1. Οι πασχαλίτσες είναι μικρά σκαθάρια.
2. Δεν είναι όλες οι πασχαλίτσες κόκκινες. Υπάρχουν και κίτρινες ή πορτοκαλιές, αλλά όλες
έχουν μαύρα πόδια, κεφάλι και κεραίες.
3. Δεν έχουν βούλες όλες οι πασχαλίτσες. Μερικές έχουν ρίγες, στίγματα ή κηλίδες.
4. Τον χειμώνα βρίσκουν ένα ζεστό, προφυλαγμένο μέρος και πέφτουν σε χειμερία νάρκη.
5. Ο κύκλος ζωής της πασχαλίτσας έχει τέσσερα στάδια: αυγό, προνύμφη, νύμφη και
ενήλικη πασχαλίτσα.
6. Οι πασχαλίτσες μπορούν να γεννήσουν μέχρι 40 αυγά τη φορά.
Από το αυγό της πασχαλίτσας εκκολάπτεται μια προνύμφη που μοιάζει κάπως με σκουλήκι
ή κάμπια. Οι προνύμφες πεινούν πολύ και τους αρέσει να τρώνε μικροσκοπικά έντομα που
ονομάζονται αφίδες. Στη συνέχεια μετατρέπονται σε νύμφες. Στο στάδιο αυτό αλλάζουν
χρώμα και βγάζουν φτερά, ώσπου στο τέλος μεταμορφώνονται σε… πασχαλίτσες!
7. Η πασχαλίτσα λέγεται αλλιώς και λαμπρίτσα. Και τα δύο αυτά ονόματα έχουν προκύψει
επειδή οι πασχαλίτσες εμφανίζονται στις αρχές της άνοιξης, την εποχή του Πάσχα.
8. Όταν απειλείται, εκκρίνει ένα κίτρινο υγρό, που μυρίζει άσχημα. Αυτό απωθεί τους
εχθρούς, που θεωρούν πως η πασχαλίτσα είναι άρρωστη και δεν την πλησιάζουν.
9. Οι προνύμφες της πασχαλίτσας μοιάζουν με μικροσκοπικοί κροκόδειλοι! Θέλουν περίπου
ένα μήνα για να μεγαλώσουν, ενώ σε αυτό το διάστημα τρώνε εκατοντάδες αφίδες.
10. Επειδή οι πασχαλίτσες τρώνε τα έντομα που κάνουν κακό στις καλλιέργειές τους, οι
αγρότες και οι κηπουροί τις συμπαθούν πολύ!

Μύθοι και παραδόσεις σχετικά με την πασχαλίτσα
1. Η πασχαλίτσα είναι αγαπητή σε πολλούς τόπους. Πιστεύεται ότι φέρνει γούρι και είναι
από τα ελάχιστα έντομα που επιθυμεί κάποιος να κρατήσει στο χέρι του.
2. Στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες συνηθίζεται όταν βλέπει κανείς μια πασχαλίτσα να κάνει
μια ευχή. Άλλοτε πάλι η πασχαλίτσα θεωρείται σημάδι ότι μια ευχή που έχει κάνει σύντομα
θα εκπληρωθεί.
3. Στην Άπω Ανατολή, πιστεύουν πως αν πιάσει κανείς μια πασχαλίτσα και μετά την
ξαναφήσει ελεύθερη, αυτή θα πετάξει προς την αληθινή αγάπη του, μεταφέροντας το
μήνυμά του. Ο αριθμός των κηλίδων στην πλάτη της πασχαλίτσας θεωρείται πως
συμβολίζει τον αριθμό των μηνών που θα περάσουν προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
ευχή της αγάπης.
4. Οι αγρότες πάντα τη θεωρούσαν θετικό οιωνό.

