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A Magyarországon elıforduló bikapók fajok (Eresus spp.) biológiájának megismerése 

céljából 2004-ben megkezdett kutatásaink folytatásaként átfogó mikroszkópos vizsgálatokat 

végeztünk az általunk győjtött, illetve különféle hazai győjtemények és magánszemélyek által 

rendelkezésünkre bocsátott példányokon. A korábban elvégzett összehasonlító morfológiai és 

taxonómiai revíziók eredményei, valamint a tavaszi idıszakban elıkerült egyedekre 

vonatkozó irodalmi adatok alapján kiterjedt elemzést kezdtünk az eltérı fenológiához tartozó 

morfológiai sajátosságok feltárására.  

A rendelkezésünkre álló irodalmi adatok feldolgozása során azt találtuk, hogy a „tavasziság” 

korai irodalmi hivatkozásainak száma nem áll arányban az elérhetı győjteményi példányok 

(bizonyító példányok) számával, így a „tavaszi-ıszi” kettıs aktivitási csúcs (kopulációs 

periódus) megállapítása elsısorban terepi megfigyelések nyomán történhetett. 

A 2004-2011. közötti idıszakot tekintve a tavaszi győjtésekbıl származó egyedek esetében a 

vizsgált egyéb fajoktól (E. kollari, E. moravicus) szignifikánsan eltérı ivarszerv-, hátlemez-, 

es torrés felépítést találtunk, melyeket fénymikroszkópos rétegfotózással és pásztázó 

elektronmikroszkópos (SEM) felvételek elkészítésével dokumentáltunk.  

Eddigi eredményeinkre alapozva igazoltnak tartjuk a tavaszi fenológiájú egyedek különálló, 

tudományra új faji státuszba történı besorolását.  

A szigorúan tavaszi fenológiával és ennek megfelelıen eltérı ivarszervekkel rendelkezı 

egyedek eddig két bizonyított (Remete-hegy, Farkas-hegy - Budai-hegység), és két 

feltételezett (Misina-hegy - Mecsek, Gyırszentiván - Kisalföld) lokalitásból ismeretesek 

számunkra. A Pécs környékérıl származó példányok a budai győjtıhelyekrıl ismertté vált 

formáktól kismértékben eltérı morfológiát mutatnak. Eddig elvégzett vizsgálataink, valamint 



a rendelkezésre álló irodalmi adatok alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a bikapókok ivarszerv 

struktúráinak esetében különösen széles intraspecifikus varianciaterjedelmet tételezhetünk fel.  

Folyamatos terepi és laboratóriumi megfigyeléseink segítségével az eddigiekben szerzett 

fenológiai, biogeográfiai és magatartásbiológiai, valamint szaporodásbiológiai ismereteinket 

is sikerült kibıvítenünk, illetve megerısítenünk. Jelenleg a tavaszi formák más bikapók 

taxonokkal történı lehetséges együttélését vizsgáljuk, illetve a kapott morfológiai 

eredményekkel igazolható önálló faji státusz megerısítéséhez szükséges genetikai adatok 

kinyerését tervezzük. 

 

A Magyarország területérıl eddigiekben kimutatott, illetve egy további feltételezett bikapók taxon 
összehasonlító habitusképe. 

Fotó: Vári Gábor, 2011 



 

A jellemzıen tavaszi idıszakban (ld. a baloldali kisebb mérető) és az ıszi idıszakban (ld. a jobb oldali nagyobb 
mérető) elıkerült nıstény bikapókok összehasonlító habitusképe. 

Fotó: Kovács Gábor, 2011 


