
Gnómpókgond van a Gondwana körül. 

Az Orsolobidae család morfológiai és molekuláris rendszertana, taxonómiája, különös 
tekintettel az afrikai fajokra. 
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A Föld déli féltekéjén található diszjunkt elıfordulások évszázadok óta foglalkoztatják az 

állatföldrajz mővelıit. A déli-bükkök, a futómadarak vagy a pingvinek nagyszerő példái az 

ú.n. gondvánai elıfordulásnak: az afrikai, dél-amerikai, ausztráliai és madagaszkári 

elterjedéső fajok egymás legközelebbi rokonai egymástól többezer kilométerre egy másik 

kontinensen találhatóak. A múlt század közepe után történt tudományelméleti fejlıdésnek 

köszönhetıen a filogenetika és a lemeztektonika segítségével a vikarizmust (fajhelyettesítés) a 

nagytávolságú terjeszkedés vonzó alternatívájává emelte. A századvégi molekuláris 

filogenetikai módszerek fejlıdésének köszönhetıen a mutációs rátákból számolt, fossziliákkal 

kalibrált molekuláris órák pontosítják egy-egy állatföldrajzi vizsgálat eredményeit. 

Kutatásaink során a fojtópókok öregcsaládjába tartozó, szintén klasszikus gondvánai 

elıfordulású óriás gnómpókok (Orsolobidae) molekuláris rendszertani vizsgálatát végeztük el. 

Madagaszkár és az Indiai félsziget kivételével minden nagyobb Gondvánamaradványon 

megtalálhatóak, és érdekes módon pont a legkisebben, Új Zélandon, található a legtöbb faj. A 

mintegy 200 orsolobida fele fordul elı a mini kontinens két nagyobb szigetén, míg a jóval 

nagyobb területő Afrikából a vizsgálataink elıtt mindössze 4 faj volt ismet.  

Eleddig 2 külön, de egymáshoz kapcsolódó vizsgálatot erısítette meg azt, hogy minden egyes 

kontinens óriásgnómpókfaunája monofiletikus azaz egy közös ısre vezethetı vissza. A egyes 

kontinensek Orsolobidae fajainak egymáshoz való viszonyából következtethetünk a 

kontinenvándorlás és/vagy faunakicserélıdésre, azt feltételezve, hogy a legtovább 

együttmaradó Gondvánatöredékek faunája egymás közeli rokonjai lesznek. 



 

A gondvanai elterjedéső óriás gnómpókok (Orsolobidae) könnyen felismerhetık az utótest sávozásáról. 

Az illusztráció Rachel Diaz-Bastin munkája 

 

 

Az óriás gnómpókok habitusa hasonló a fojtópókokéhoz bár lényegesen nyúlánkabbak 

Fotó: Szőts Tamás, 2011 



 


