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2006 tavaszán elsı ízben, majd 2007-ben és 2008-ban is megrendezésre kerültek a 

Magyar Biodiverzitás Napok a Dél-Zselicben megbúvó apró falucska, Győrőfő területén. A 

rendezvény 2006 májusában a Biológiai Sokféleség világnapja alkalmából valósult meg 

elıször a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, illetve a Győrőfő Egyesület 

közös szervezésében. A mozgalom elsıdleges célja a figyelemfelkeltés a biológiai sokféleség 

veszélyeztetettségének hangsúlyozása. A megvalósítás lényege, hogy a lehetı legrövidebb idı 

alatt (általában 1 nap) a lehetı legtöbb növény és állatfaj kerüljön kimutatásra egy 

meghatározott területegységrıl (általában 1 km2). Kifejezetten tudományos célzatú, rövid 

idejő, de egyúttal nagyráfordítású diverzitás vizsgálatokra is találunk számos példát, melyet 

általában egy élılénycsoport több specialistája végez egyidejőleg. Talajcsapdás, főhálós, 

kopogtatásos, motoros rovarszívós (D-vac) és egyeléses módszerrel történt a pókok 

begyőjtése. A győjtések eredménye együttesen 143 faji szinten determinálható pókfajt 

eredményezett. Ez a hazai pókfauna mintegy 20%-át jelenti. Az eredményeink alapján 

megállapítható, hogy a korábban arachnológiai szempontból teljesen ismeretlen terület 

faunája a vártnál gazdagabbnak bizonyult. A fajok bolygatásra vonatkozó tolerancia jellemzıi 

alapján az elıkerült fajok 34%-a bolygatást legfeljebb kismértékben toleráló, 44%-a 

közepesen zavarást tőrı, míg 21%-a tipikusan bolygatást tőrı faj. Az elıkerült fajok közül 

kettı esetében nem rendelkezünk korábbról publikált adattal: Sintula corniger (Blackwall, 

1856), Zora paralella Simon, 1878. Egy vitorláspókfaj (Diplocephalus sp.) taxonómiai 

helyzetének tisztázása még folyamatban van. Meg kell említeni a védelem alatt álló szurkos 

torzpók (Atypus piceus) elıfordulását, mely két évben is elıkerült nagyobb egyedszámban. 

Hazánkból korábban egyetlen adata volt ismert a Metapobactrus prominulus vitorláspóknak. 

Győjtéseink során két nıstény példányát fogtuk.   Ugyancsak ritka faj a Saloca diceros, 

melynek idáig Bakonyból és Tömördrıl volt egy – egy adata. Végül ki kell emelni még a 

Phintella castriesiana-t, dél-európai elterjedéső ugrópókot, melyet hazánkból a Mohács és a 

Dráva-mentérıl ismerünk. 2006-ban és 2008-ban egy-egy példányát győjtöttük lombozatról.  

 



 


