
Téli szinglik – nyári álmodozók, avagy áttelnek-e a bikapókok? 
Adatok a Magyarországon elıforduló bikapókfajok fenológiájához. 

(Araneae, Eresidae) 
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Hazánkban - egyéb közép-európai területekhez hasonlóan - két kopulációs 

periódusban, tavasszal és ısszel találkozhatunk ivarérett hím bikapókokkal, melyek a 

nıstények tárnáit keresve kóborolnak (Szinetár 2006). Az Eresus kollari faj egyedei március 

végén, illetve áprilisban, majd augusztus végén, illetve szeptember elején válnak ivaréretté 

(tavaszi-ıszi kettıs aktivitási csúcs). A faj fenológiájára vonatkozó irodalmi adatokra, 

valamint saját győjtési eredményeinkre utalva, az E. kollari esetében 3 párhuzamos generációt 

feltételezünk. Az elıadásunk keretében bemutatásra kerülı, 3 egymás mellett élı generáció 

segítségével felvázolt modell ellentmondásmentesen magyarázza a tavaszi-ıszi idıszakban 

egyszerre, azonos idıpontban, több egymást követı esztendıben is elıkerült fiatal, illetve 

kifejlett egyedek együttes jelenlétét. Az áttelelt fiatalok tavasszal ivaréretté válnak, majd 

kopulációs periódusuk végén, legfeljebb július közepén elpusztulnak. A velük párhuzamosan 

fejlıdı, elızı évben pete formájában áttelelı generáció nıstény egyedei leghamarabb csak 

két esztendı múlva válnak ivaréretté, miközben egy harmadik nemzedék idıközben felnıtté 

váló egyedei a megfigyelt éves kettıs aktivitási csúcsnak megfelelıen ısszel párosodnak, 

majd petéket raknak. A lerakott peték, valamint a nıstények áttelelésével a ciklus ismét 

elkezdıdik. A párhuzamosan egymás mellett élı, illetve egymást átfedı generációkat alapul 

véve feltételezzük, hogy az éves elsı kopulációs periódusnak megfelelıen a nemek ivaréretté 

válása elsı ízben mindenképpen a tavaszi idıszakra tehetı. Egy 2008. 04. 05-én győjtött 

nıstény 2009.04.12-én, 27 0C tartási hımérséklet biztosítása mellett vedlett, mely adat 

megerısíti a tavaszi kopulációs periódusra való felkészüléssel kapcsolatos elméletünket. 

Ezzel összefüggésben pedig úgy véljük, hogy az ısszel begyőjthetı nıstény egyedek egy 

része még nem ivarérett. Mindezeket az áttelelt, de peterakás nélkül elpusztult nıstények 

kapcsán származtatott eredményeink, illetve az idıközben elvégzett ivarszerv vizsgálataink is 

megerısítették.  Az általunk kidolgozott 3 nemzedéket feltételezı modell létrehozásához a 

bikapókok téli aktivitását is megvizsgáltuk. Loksa (1969) adataival ellentétben, a 

novemberben végzett vizsgálataink, valamint a mesterséges tartási körülmények között kapott 



eredményeink csak részben igazolták a bikapókok ivarérett állapotban történı (együttes) 

áttelelését. A budai Remete-hegyen 2008. novembere és 2009. áprilisa között összesen 10 

tárna teljes feltárása történt meg. Ezek egyikében sem találtunk a nıstényekkel együtt 

megbúvó hímeket. Az így szerzett terepi tapasztalatainkkal összhangban valószínősítjük, hogy 

a hím bikapókok mesterséges körülmények között végzett vizsgálata nyomán kapott adataink 

alapján várható maximális élettartamuk nem teszi lehetıvé sikeres áttelelésüket. A 

szeptemberben győjtött, és párakamrában (vagy megemelt nedvességtartalmú aljzattal ellátott 

edényben tartott) egyedek ugyanis szobahımérsékleten legfeljebb december közepéig 

tarthatók életben. A téli idıszakot jellemzı drasztikus talajhımérséklet-csökkenés okozta 

hibernációs hatás dacára sem tartjuk valószínőnek, hogy az augusztusban, illetve 

szeptemberben ivaréretté vált hímek a következı év tavaszán (is) párosodjanak. A 

rendelkezésre álló eddigi megfigyeléseink, illetve a nyári idıszakra vonatkozó hiányos 

irodalmi életmenet-adatok alapján úgy véljük, hogy a bikapókok – egyéb fajokhoz, pl. a 

magyar aknászpókhoz (Nemesia pannonica Herman, 1879) (Lajos 2002, Kovács 2003) 

hasonlóan – a forró nyári hónapokat mélyen a talajfelszín alatt, nyugalomban töltik.  A 

talajfelszínnel közel azonos magasságban lezárt tárnák fedıszövedékei fokozatosan 

fellazulnak, és a légmozgás (illetve egyéb mechanikus hatások) miatt elhordódhatnak.  

Kifejlett (nıstény), illetve szubadult egyedeket a nyári hónapokban nem találunk, így ebben 

az idıszakban a fiatalabb példányok képviseltetik magukat. A tavaszi idıszakot követıen a 

felnıtt példányok ismételten csak nyár végén, illetve ısszel jelennek meg, melyek ebben az 

idıszakban viszont mindenképpen domináns szerephez jutnak. Ezzel összefüggésben azt 

feltételezzük, hogy a párhuzamos generáció júliusban kikelt fiataljai nyáron a 

bölcsıszövedékben maradnak, és csak augusztusban, illetve szeptemberben rajzanak ki 

onnan. A 3 párhuzamos generációt feltételezı modell megerısíti a nıstények közel 3 év alatt 

történı ivaréretté válására vonatkozó korábbi irodalmi hivatkozásokat, valamint a hímek 

várható élettartamát is. Eddigi megfigyeléseink alapján az E. kollari és a sárgafejő bikapók 

(E. moravicus) viselkedésbiológiai jellemzıit illetıen jelentıs különbséget találtunk. Az E. 

kollari fajra vonatkozó irodalmi hivatkozásokkal, valamint eddigi tapasztaltakkal ellentétben, 

az E. moravicus nıstények gyakran figyelhetıek meg tárnájukon kívül. E „kóborló” 

magatartás okainak feltárása a késıbbiekben várható. 

 


