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Gyır-Moson-Sopron megye elsı ízben ad otthont az évente megrendezésre kerülı Magyar 
Pókász Találkozóknak. Idén, nyolcadik alkalommal Szigetköz (Dunasziget) látja vendégül a 

magyar pókászokat. Ennek okán győjtöttük össze és mutatjuk be a megye területén napjainkig 
végzett arachnológiai kutatásokat. Összesen nyolc, olyan munka született, mely a megyére 
vonatkozó arachnológiai adatokkal szolgál: két könyvrészlet, egy önálló közlemény és egy 
kutatási jelentés (kézirat). Kronológiai sorrendben elsı az 1918-as Kulczynski munka. A 
mőben több Soproni eredmény és egy –két Szigetközre (Hédervár) vonatkozó adat van 
feltüntetve. A Szigetközi Tájvédelmi Körzet 1990-es években végzett állapotfelmérés 

részeként készült az a kézirat, mely elsısorban a Mosoni-Duna árterén növényzetrıl, valamint 
a lakott területekrıl győjtött 79 pókfaj listáját közli (Szinetár 1992). 1993-ban készült az a 

szakdolgozat, mely a Hanságban egyes kerekhálósok alkalmazkodását vizsgálta a 
megváltozott vegetációban (század eleji lecsapolások) (Németh Gyızı BDTF, 1992). Szintén 
a Hanság területére koncentrálódott az 1998-ban született szakdolgozat, mely az állaspókok 
(Tetragnathidae) elterjedését mérte fel: eredményei kimutatták, hogy mind a kilenc állaspók 

megtalálható a megyében a Fertı és a Szigetköz (Mecsér) vidékén (Takács Gábor BDTF 
1998). Ugyanebben az évben készült el egy átfogó kutatás részeként az a munka, mely három 

dunántúli borókás pókjait  hasonlította össze. Ezek között a Pannonhalmi-dombság lábánál 
található Felpéc község melletti ısborókás lombozatlakó fajait mérték fel (Gergely Boglárka 

BDTF, 1993). A munka vizsgálta a boróka lombozati pókegyüttesét, a szezonális változásait a 
stratégiai kompozíciókban, illetve a három helyszín különbözı mértékő fajgazdagságát. 2002-

ben a Fertı-Hanság Nemzeti Park területén történt átfogó arachnológiai felmérés. A 14 
helyszínrıl (Sopron, Balf, Sarród, Lébény, Csorna, Kapuvár, Újrónafı, Fertırákos, 

Fertıújlak, Osli, Tárnokrét, Répeszemere, Csáfordjánosfa; Fertıboz) a legváltozatosabb 
élıhelyeken történtek a győjtések. Összesen 180 faj került elı, melyekbıl öt faj a hazai 
pókfaunára nézve is új (Szita és mtsi, 2002). A hazai pókfauna kutatás sajátos területét 

képezik a homokterületeken végzett vizsgálatok. 2006-ban született egy szakdolgozat, mely a 
Gönyői-erdı, homokpusztagyep talajlakó pókjainak vizsgálatát végezte, mely 2004 ıszétıl 

2005 nyár végéig bezárólag 53 pókfajt mutatott ki (Vörösházi Tibor BDF 2006). Elıkerültek 
ritka fajok, mint például az Improphantes geniculatus a Meioneta simplicitarsis és a védett 
Atypus muralis. A 2006-ban íródott „Magyarország tájainak növény- és állatvilága” címő 

könyvben közölt, a megyére vonatkozó arachnológiai adatok, alapvetıen a fentebb említett 
munkákra támaszkodtak (Szinetár, in Fekete G. Varga Z. 2006). Összességében 

elmondhatjuk, hogy a megye területérıl közölt fajok száma a 240-et is meghaladja. Ebbıl öt 
faj a hazai pókfaunára is nézve új. A kutatások fıként védett területekre koncentrálódtak, így 

a nemzeti park közvetlen térségére, illetve egyéb tájvédelmi körzetekre, természeti 
területekre. Elıreláthatólag az elkövetkezendı egy-két évben számos további kutatás indul, 



mellyel bıvíthetjük majd a megyére vonatkozó arachnológiai ismereteinket. 

 


