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Abstract: Zoropsis spinimana (Dufour, 1820) new synantrop spider species in Hungary. Zoropsis spinimana
(Dufour, 1820) is the most known European member of the family Zoropsidae. The species’ natural distribution
area is the Mediterranean, but due to its facultative synantropy abilities we could witness a spectacular range
expansion towards to the north. Recently several authors have reported it has colonized several Central-European
contries, thus it was to be expected to found in Hungary. A female and a male has been found in the autumn of
2013 in Szombathely, one of the westernmost cities, and an additional male has been found a few months later
from another part of the city.
The aim of this paper is to report this species, which considered as a new member of the Hungarian fauna, and
additionally to share result of similarly synantrop spider literature. We assume, three adult specimen, represented
by both sexes mean, it established a population here, thus further occurences might be expected in the colse future,
from other parts of the country as well. Due its synantropism, it is important, that more people could recognize
this species. Also important to notice, in the case of an accidental bite, there is no medical risks, but its size may
cause some uncomfort among laypeople. Outside Europe, Z. spinimana could be found in North-America, where it
has been introduced as well.

1. Bevezetés
A Zoropsis spinimana (Dufour, 1820) a Zoropsidae család legismertebb
képviselője. A faj természetes elterjedési területe a Földközi-tenger melléke
(HÄNGGI–ZÜRCHER 2013). Napjainkban fakultatív épületlakó hajlamának
köszönhetően látványos északi irányú terjedésének lehetünk szemtanúi. A
közelmúltban több szerző is beszámolt közép-európai megtelepedéséről
(HÄNGGI–BOLZERN 2006, STAUDT 2012, van HELSDINGEN 2012), így
magyarországi megjelenése is várható volt. Szombathelyről 2013 őszén,
ugyanabból a lakásból egy nőstény és egy hím kifejlett példány került elő,
majd néhány hónappal később egy másik városrészből egy további nőstény
példányt fogtak. Jelen közlemény célja a faunánk új tagjának tekinthető
pókfaj bemutatása, továbbá a hasonló épületlakó fajok elterjedésével
foglakozó közlemények tapasztalatainak közreadása.
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Három, mindkét nemet képviselő, ivarérett példány előkerülése a faj
megtelepedését jelzi Szombathelyen, és valószínűsíthető, hogy a
továbbiakban az ország más területein is számolni lehet a faj előkerülésével.
Tekintettel az emberi lakókörnyezetbeli előfordulásra, indokolt, hogy minél
többen azonosítani tudják a fajt. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy
esetleges marásának nincsenek egészségügyi kockázatai, de látványos
mérete okkal kelthet félelmet a laikusokban. A Z. spinimana Európán kívül,
mint behurcolt faj Észak-Amerika jelentős részén is jelen van ma már, ahol
szintén hangsúlyozzák a faj veszélytelenségét.
2. Anyag és módszer
2013 szeptemberében egy szombathelyi lakásban élő állapotban
befogtak egy szokatlanul nagy pókot, melyet a lakás tulajdonosa azonosítás
céljából eljuttatott az NYME Állattani Tanszékére. Az első ránézésre
nagymérető farkaspókjainkra – elsősorban cselőpókokra  emlékeztető
nőstény példányt terráriumba helyeztük és három hónapon keresztül
sikeresen életben tartottuk. A faj jellegzetes hátoldali mintázata mind a
fejtor, mind pedig a potroh területén jól felismerhető volt. A példányt
begyűjtő elmondása szerint egy további nagyon hasonló pókot is látott
egyidejűleg a lakásában, de azt akkor nem sikerült befogni. Feltételezhető,
hogy a két hónappal később előkerült példány azonos volt a korábban
megfigyelttel. A második, ivarérett hím példány sérülten érkezett, és bár
élve kaptuk meg, néhány órán belül elpusztult. Négy hónap elteltével a
város északi lakókörzetében, az első lelőhelytől viszonylag távol eső (kb. 4
kilométerre) másik lakásból egy lakásban tartott házimacska által megfogott
frissen elpusztult további ivarérett nőstény példány érkezett tanszékünkre. A
közleményben szereplő képek ezekről a példányokról készültek. A
felvételeket Nikon D3200 digitális tükörreflexes fényképezőgéppel
készítettük, amit egy Olympus SZ60 típusú mikroszkópra rögzítettünk. A
digitális rétegképeket digiCAMControl szoftverrel rögzítettük, ezekből
Zerene Stacker programmal készítettük a végső rétegfotót. A pásztázó
elketronmikroszkópos felvételekhez a preparátumokat BIO-RAD CPD750
kritikuspontszárítóban készítettük elő, Quorum Q150R ES készülékkel
aranyoztuk. A PEM képek egy Hitachi TM3000 elektronmikroszkóppal
készültek. A példányok a tanszék gyűjteményében kerültek elhelyezésre.
Vizsgált példányok:
1 nőstény: 2013. augusztus 26. Szombathely déli városrész, lakóépület
szobabelső, leg: Szarka Ildikó.
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1 hím: 2013. október 14. Szombathely déli városrész, lakóépület
szobabelső, leg: Váradi Attila
1 nőstény 2014 Szombathely északi városrész családi ház, előszoba, leg:
Dr. Gautierné Kéry Éva
3. Eredmények és értékelésük
3.1. Morfológia
A Z. spinimana külső habitusában erőteljesen emlékeztet a legnagyobb
méretű hazai farkaspókjaink, a cselőpókok kifejlett példányaira. Nőstényei
20, hímjei 15 mm testhosszúságot érnek el. Lábaik fesztávolsága 60-80 mmt is elérhet. Alapszíne szürkés-, illetve sárgásbarna. A fejtorának világos
középsávjában a hátulsó középszemek vonalában elöl két feltűnő sötét foltot
visel. A középsáv ezt követően erősen beszűkül, majd a tori részen
ismételten kiszélesedik egy csillag, vagy lepkeszerű világos folttá. A
világosabb alaptónusú potroh közepén egy hármas tagolódású sötét
középfolt látható, melyet a potroh vége felé felhajló végű harántsávok
kísérnek. A Zoropsis fajok jellegzetessége a középen osztott szövőlap
megléte, mely többek között a felületes hasonlóságot mutató farkaspókok
családjától is biztosan megkülönbözteti őket. Szemeik két sorban állnak, az
első szemsor egyenes, a hátulsó sor erősen hátrahajló, így az oldalszemek
akár harmadik sorként is értelmezhetők. Testtartásuk és mozgási viselkedésük is hasonlít a farkaspókokra, de a vidrapókok jellegzetes testtartását
is felismerhetjük e tipikus vadászpókokban. A cselőpókokkal való összetéveszthetőségét fokozza, hogy a Z. spinimana kifejlett alakjaival való
találkozás legnagyobb valószínűséggel a nyár végi, kora őszi időszakra esik,
amikor a két cselőpók faj alkalmilag szintén feltűnhet olyan épületekben,
ahol a környező füves területekkel viszonylag közvetlen kapcsolat
biztosított (raktárhelyiségek, szerelőcsarnokok, stb.). A Zoropsis spinimana
gyors azonosítását lehetővé teszik a háti oldal említett jellegzetes mintázata.
(1. kép A-E). Az ivarérett példányok esetében a külső ivarszervek biztos faji
azonosítást tesznek lehetővé (1. ábra).
Más európai Zoropsis fajoktól való elkülönítéshez elsősorban THALER
et al. (2006) közleménye, illetve az ONLINE elérhető európai pókhatározó
(NENTWIG et al. 2014) javasolható.
3.2. Életmód, viselkedés, életmenet és élőhely.
A Zoropsis fajok bár szövőlappal rendelkeznek és jellegzetes
fonálszűrős szövedékkel vonják be búvóhelyeik tereptárgyait, a
zsákmányszerzéshez más vadászpókokhoz hasonlóan nem használnak
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fogóhálót (HÄNGGI–ZÜRCHER 2013). Éjszaka táplálkoznak elsősorban,
ekkor hagyják el rejtekhelyeiket. A közelükben lévő rovarokat lerohanással
zsákmányolják. A zsákmányukat gyors marással elpusztítják és szövedékbe
csomagolás nélkül elfogyasztják. Minden méretükhöz mérten alkalmas
rovart elfogyasztanak. Laboratóriumi nevelési kísérletek során a növekvő
méretű egyedek táplálását a legfiatalabbaknál ecetmuslincával (Drosophila
melanogaster), a közepes méretűeknél a kozmopolita pikkelyke fajjal, a
kemencehalacskával (Thermobia domestica) a kifejletteknél házi tücsökkel
(Achaeta domestica) végezték (HÄNGGI–ZÜRCHER 2013). Az általunk
tartott nőstény példányt kétfoltos tücsökkel (Gryllus bimaculatus) tápláltuk.
A faj eredeti élőhelyén elsősorban erdőkben fordul elő, ahol kövek és kéreg
alatt tartózkodik (THALER–KNOFLACH 1998). A szabad természetbeli
előfordulás mellett Dél-Európában is gyakran figyelhető meg épületek
környékén és azokon belül is (HÄNGGI–ZÜRCHER 2013). A
lakóépületekben változatos körülmények között figyelték meg, gyakran a
többemeletes házak felső szintjein is. Nappal visszahúzódik egy szűk
szövedékkel bélelt védett zugba. A megtermékenyített nőstények is ilyen
szövedékeken belül rakják le petecsomóikat, melyekből HÄNGGI és
ZÜRCHER (2013) megfigyelései alapján másfél hónap elteltével kelnek ki a
fiatalok. Számuk 20-50 közötti. A nőstények több petecsomót is rakhatnak
egymást követően. Ivarérett példányok elsősorban az őszi hónapokban
fordulnak elő, de kivételesen találhatunk ivarérett példányt az év bármely
más hónapjában is. Teljes élettartamuk nőstények esetében általában másfél,
a hímek esetében pedig egy év.
3.3. Földrajzi elterjedés
A Zoropsidae család az egész Földön elterjedt, ma 15 nemzettségük
együttesen 87 faját ismerjük A 15 nemzetségből mindössze kettő fordul elő
Európában, a legtöbb faj a déli féltekéről, Ausztráliából, Afrikából és DélAmerikából ismert (WORLD SPIDER CATALOG 2014). A Zoropsis genus
15 eddig ismert fajából 4 fordul elő Európában, valamennyien a Földközitenger mellékén. Néhány további fajuk a Földközi-tengerrel határos kisázsiai, észak-afrikai területen, illetve egyes szigeteken él. A legnagyobb
elterjedési területtel a Z. spinimana rendelkezik, mely az egész mediterrán
térségben továbbá Dél-Oroszországban honos (HÄNGGI–ZÜRCHER 2013).
A további három dél-európai faj eddig ismert áreája lényegesen kisebb. A Z.
lutea (Thorell, 1875) a Kelet-, a Z. media Simon, 1878 a NyugatMediterráneumban, a Z. oertzeni Dahl, 1901 pedig Olaszországtól
Törökországig fordul elő. E három faj esetében eddig nem ismert, hogy
eltávolodnának a Földközi-tenger mellékétől, illetve, hogy épületlakó
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hajlamuk volna. Ezzel szemben a Z. spinimana, melynek eredeti elterjedési
területe a Földközi-tenger teljes medencéje, áreájának látványos bővülésével
hívja fel magára a figyelmet a huszadik század utolsó évtizedétől
kezdődően. Az Alpoktól északra első ízben Baselben gyűjtötték, 1994-95ben (HÄNGGI 2003). 1997-ben Innsbruckban is előkerült (THALER–
KNOFLACH 1998). Németországban 2005-ben (HÄNGGI–BOLZERN
2006), pár év múlva pedig már Belgiumban is kimutatták (STAUDT 2012,
van HELSDINGEN 2012). Az emberi közvetítés, a véletlenszerű behurcolás
következtében betelepült az Egyesült Államokba is (GRISWOLD–UBICK
2001). Feltételezhetően szintén így jutott el Grúziába is, ahonnan MARUSIK
és KOVBLYUK (2004) közölték. Az első közép-európai adatai minden
bizonnyal potyautasként szállított példányokra vonatkoztak (HÄNGGI–
ZÜRCHER 2013). Növekvő számú előkerülése egyértelműen azt támasztja
alá, hogy mára már megtelepedett, önfenntartó épületlakó populációi élnek
egyes közép-és nyugat-európai országokban. Ezt támasztja alá az is, hogy
2008 és 2012 között Svájcban mintegy 68 bizonyított előfordulást regisztráltak (HÄNGGI–ZÜRCHER 2013). Minden jel arra utal, hogy a faj
szinatróp terjedése keleti és északi irányba folytatódik és Magyarországon is
egyre több esetben számíthatunk megtelepedésére és önfenntartó népességeinek kialakulására.
4. Konklúziók
A spontán városlakó állatvilág – szinantróp fauna – egy új és viszonylag nagyméretű pókfajjal bővült Magyarországon. A Z. spinimana három
kifejlett példányának előkerülése arra utal, hogy nagy valószínűséggel nem
csupán alkalmi behurcolásról van szó. A faj szinantropizációra való
hajlamát az európai példákon kívül észak-amerikai betelepülése is
bizonyítja. A látványos méretű pókfaj éjszakai aktivitású aktív vadászként
zsákmányolja a környezetében élő rovarokat. Búvóhelyén jellegzetes
fonálszűrős szövedéket készít. A faj laboratóriumi megfigyelések alapján
nyolc hónap alatt válik ivaréretté a pete állapottól. A nőstények másfél, a
hímek valószínűleg legfeljebb egy évig élnek. Ivarérett példányokkal az ősz
folyamán, szeptember-november időszakában találkozhatunk. Méretükből
és fokozott aktivitásukból következően elsősorban ebben az időszakban
várhatóak a megfigyelései, előkerülései. Megnyugtatásul hangsúlyozandó,
hogy a faj bár képes a csáprágóival átszúrni az emberi bőrt, mérge
veszélytelen. A faj látványa a pókoktól idegenkedők számára minden
bizonnyal kellemetlenséget jelent, de bízunk benne, hogy ez a veszélytelenség ismeretében nem társul majd indokolatlan félelemmel. A faj
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elterjedésének nyomon követése, illetve biológiájának jobb megismerése
érdekében a szerzők szívesen fogadják, ha a faj további hazai előkerüléséről
tájékoztatást kapnak 1.
5. Summary
The spontane urban fauna – synantrop fauna – has been enriched by a
new and relatively large spider species in Hungary. The three Zoropsis
spinimana adult specimens, representing both sexes indicating this is
probably more, than just a single occasional introduction event. The
synaprope preference of this species has numerous evidences besides
European examples, its quick colonisation in North-America. This
imposingly large spider is nocturnal, hunting various insects in its
surroundings. It builds a typical cribellate sheet around its refuge. In
laboratory conditions adulthood were reached in 8 months from egg.
Females live one and a half year, whereas males live about a year only.
Most adults could be found during autumn, from September till November.
Due their active livestyle and size most of the reports coul be expected
during this period. Although the species is able to penetrate the human skin
with its fangs, its venom is completely harmless to humans. The spider’s
occurence might cause unease among arachnophobiacs, but we hope with
the recognition of its harmlessness it won’t cause panic. To be able to trace
the changes of species’ distribution and to collect new data on its lifestyle,
the authors welcome any Hungarian data available on this species.
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került elő Szombathely egy további, az előző lelőhelyektől különböző részén, szintén lakóhelyiségből ( leg. et det.
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1. ábra. Zoropsis spinimana habitus képek
Figure 1. A és C a két nőstény példány háti oldala, D az elsőként befogott nőstény példány terráriumában, B a hím
háti oldala, illetve E a frissen befogott hím példány.
Fig. 1. Zoropsis spinimana, habitus images
A, C the two females’s carapace, dorsal view, D, first reported female, habitus, B male, dorsal view, E last
collected specimen, dorsal view
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2. ábra. Zoropsis spinimana női és hím ivarszervek .
Figure 2. Zoropsis spinimana, male and female copulatory organs. The epigyne of females, pedipalp of males
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