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Abstract: In this paper we are summarizing, completing our factual knowledge about the phenology, habitat 

preference, reproductive biology and occurrence of eusynanthropic theridiid spider species, Steatoda grossa in 

Hungary. We give a summary to the description and biology of the species, adding new observations and data 
concerning its behavior.   

 

1. Bevezetés 

 

A világszerte elterjedt törpepókok (Theridiidae) egyik jól ismert 

európai képviselője a nagy faggyúpók (Steatoda grossa [C. L. Koch, 1838]). 

Az ázsiai eredetű fajt valószínűleg több alkalommal is behurcolták 

Európába, míg stabilan megtelepedett (NENTWIG és mtsai 2018). A 

Steatoda nemzetséget hazánkban jelenleg 5 faj képviseli. 

Jelen közleményünkben bemutatjuk a hazai pókfaunából is régóta 

ismert kozmopolita, Közép-Európában kizárólag épületekhez kötődő 

(euszinantróp) faj biológiájának megismerésére irányuló vizsgálataink 

eddigi eredményeit.  

A S. grossa Magyarország történelmi területét illető első említését 

CHYZER és KULCZYNSKI (1894, 1918) munkáiban találjuk meg, míg 

hazánk mai területére vonatkozó fajlistában mindössze 3 hivatkozást 

láthatunk (SAMU és SZINETÁR 1999).  

A Magyarországról kimutatott törpepókokkal eddig egyetlen önálló 

közlemény sem foglalkozott, illetve a nagy faggyúpók biológiájának 

megismerését célzó magyar nyelvű tanulmány eddig nem készült. A faj 

biológiájának részletes elemzését GWINNER-HANKE (1970) és 

BARMEYER (1975) végezték el.  
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2. Anyag és módszer 

 

Jelen tanulmányunk elkészültéhez 2015 novemberétől 2018 márciusáig 

végeztünk vizsgálatokat. Az adatgyűjtés során, 11 élőhelyen végeztünk 

megfigyeléseket, melyeket az egyedek párhuzamos laboratóriumi 

vizsgálatával egészítettünk ki. A viselkedés-, és szaporodásbiológiai 

adatgyűjtéshez 46 példányt (15 hímet és 31 nőstényt) használtunk fel.  

A faj fenológiai jellemzőinek megismerése érdekében egész évben 

végeztünk megfigyeléseket. A szemrevételezéses vizsgálatokon túl lég-

hőmérsékleti értékek is rögzítésre kerültek. A további kutatás szempontjából 

releváns megfigyelésekről fotó, és rövid mozgókép-dokumentációkat is 

készítettünk. A viselkedés-, és szaporodásbiológiai megfigyelések céljából 

begyűjtött egyedeket laboratóriumban, 154 (magasság) x 98 (szélesség) x 99 

(mélység) mm méretű ragasztott üvegterráriumokba telepítettük. Az 

edények aljára 1-2 cm rétegvastagságban száraz homokot terítettünk. A 

hálókészítés megkönnyítésére mászó ágakat alkalmaztunk. A pókok táplálá-

sára megfelelő méretű házi tücsköket (Acheta domestica) kínáltunk fel. A 

begyűjtött egyedeket hetente átlagosan egy alkalommal etettük. Folyadék-

szükségletüket a szövedékükre cseppentett vízzel biztosítottuk. Az itatást 

kéthetente ismételtük. Az alkalmazott tartási hőmérséklet napi átlagértéke 

20
o
C volt. 

Méreganyag-hatékonysági vizsgálataink során a rovarzsákmányt ért 

marás pillanatától mozgásképtelenségük beálltáig eltelt időtartamokat 

lemértük és átlagoltuk. 

Az ivarszerveket ábrázoló fotókat LEICA MZ FL III. sztereó-

mikroszkóp és Canon Q Imaging Micro Publisher 5.0 RTV fotófeltét 

segítségével készítettük el. 

 

3. Eredmények és értékelésük 
 

3.1. Morfológia 
 

Fejtor: A nőstények fejtora csokoládébarna színű, a mellpajzs kissé világo-

sabb. A hímek fejtora vörösesbarna. Az ajak ovális alakú (URQUHART 

1886). A fejtor és a szív alakú mellpajzs finoman ráncolt (BLACKWALL 

1846, NENTWIG és mtsai 2018). A hímek hátlemeze finoman szemcsézett 

(LEVY és AMITAI 1982). 

Elülső oldalszemeik feltűnően visszatükrözik a fényt, így még gyenge 

megvilágítás mellett is jellegzetesen csillognak ezek a pontszemek. 

Potroh: A kifejlett (ivarérett) példányok a fajra jellemző mintázatot 

mutatják: a tükörfényes, csillogó, csokoládébarna színű potroh közép-
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vonalában a fonószemölcsök felé egyre csökkenő méretű, és szabálytalan 

körvonalúvá váló szürkésfehér színű, 3-4 külön tagból álló háromszög alakú 

foltsort, illetve oldalsó részein 2-2 kisebb háromszög alakú, míg a nyélhez 

közeli elülső részen egy félkör alakú sávot láthatunk. A fonószemölcsökhöz 

közeli régióban lévő kisebb foltok inkább hosszúkásak. Az idősebb, több 

peterakáson átesett nőstények világos foltjai fokozatosan elhalványulnak, 

illetve sötétvöröses színűek lesznek, majd teljesen eltűnnek. (Megjegyzés: 

sorrendben elsőként a potroh oldalsó részén elhelyezkedő, a középső 

foltsorral néha kapcsolódó mintázat tűnik el). Ezzel együtt a potroh feketés-

barnává, vagy barnás-lilává válik. Az első vedlésen átesett juvenilis 

példányok már a kifejlett kori mintázatot mutatják. PICKARD-

CAMBRIDGE (1902) munkájában közölteket megerősítve, a hímek potroh-

foltjai egész életükben markánsabbak maradnak, illetve kifejlett korukban 

sem halványulnak el. A hátoldalnál kissé világosabb színezetű potroh 

hasoldalán, a hasi barázdától a fonószemölcsök felé egy kettős, vékony, 

halványsárga színű sáv húzódik. 

Ivarszervek: A hím tapogatólábának (1. ábra) középnyúlványa horog 

alakú, csúcsa középre hajlik, a rövid, kiemelkedő, spirális, filiform embolus 

széles alappal rendelkezik, csúcsa pedig a kisméretű, membránszerű gyűjtő 

alatt helyezkedik el (LEVI 1962, HANN 1994, NENTWIG és mtsai 2018). 
 

 
 

1. ábra. A nagy faggyúpók (Steatoda grossa) hímjének tapogatólába oldalnézetben. 
Figure 1. The palp of males Steatoda grossa (retrolateral view). 

 

A petelemez (2. ábra) hátulsó határa egy elkülönült, kiemelkedő, és 

kevésbé szklerotizálódott, ajakszerű képletté vált, míg középső határ-

szakaszának elülső része egy karcsú hártyává alakulva kettéosztja a 

petelemezt. A vulva (3. ábra) spermatartói jól láthatók az áttetsző 

petelemez-kutikulán keresztül (HANN 1994, LEVY és AMITAI 1982, 

NENTWIG és mtsai 2018).  
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2. ábra. A nagy faggyúpók (Steatoda grossa) nőstényének petelemeze felülnézetben. 

Figure 2. The epigyne of females Steatoda grossa (dorsal view). 
 

 
 

3. ábra. A nagy faggyúpók (Steatoda grossa) nőstényének vulvája felülnézetben. 

Figure 3. The vulva of females Steatoda grossa (dorsal view). 
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Lábak: A nőstények végtagjai egységesen feketésbarna színűek, míg a 

hímek lábai és palpusai halvány sárgásbarnák. Az ízületi membránok 

környezetében a kutikula sárgásbarna színű. 

Testméret: A fejtor 2,5-3 mm hosszú (KOVÁCS 1997, NÉMETH 2006). A 

hímek 3,8-6,8 mm (LEVY és AMITAI 1982), míg a nőstények 6,5-10,3 mm 

testhosszúságot érhetnek el (HANN 1994, NENTWIG és mtsai 2018). 

A faj színezete erősen változékony, mely leginkább az egyedfejlődés 

egyes szakaszaira jellemző pigmentáltsággal magyarázható. 

 

3.2. Földrajzi elterjedés 
 

A S. grossa elsődlegesen a Palearktikum keleti részén elterjedt faj, így 

többek között megtalálható Romániában (WEISS és URÁK 2000, URÁK 

2007, NAE 2008), Bulgáriában (BLAGOEV és mtsai 2008), Németországban 

(BELLMANN 1997, NENTWIG és mtsai 2018), Belgiumban (VAN KEER és 

mtsai 2010), Angliában és Írországban (ROBERTS 1985, 1995), Litvániában 

(BITENIEKYTE és RELYS 2011), Ukrajnában (FEDORIAK és mtsai 2012), 

Finnországban (PALMGREN 1974), Törökországban (KAYA és UĞURTAŞ 

2011), Izraelben (LEVY és AMITAI 1982), Szardínián (TROTTA 2011, 

PANTINI és mtsai 2013), Krétán (BOSMANS és mtsai 2013), az Ibériai-

félszigeten (CARDOSO és MORANO 2010), Kínában, Indiában 

(KHANDELWAL és SHARMA 2014), Koreában és Japánban (YOSHIDA 

2001). Megtelepedett Észak-Amerikában (Gulf Coast és West Coast: LEVI 

1957, Kalifornia és Washington: LEVI 1967, Mexikó: LEVI 1962, DURÁN-

BARRÓN és mtsai 2013), de előfordul a Karibi-térségben, a Szent Helena-

szigeten is (LEVI 1967), és Ecuadorban, Peruban, Chilében (LEVI 1962, 

SEDGWICK 1973, ALCAYAGA és mtsai 2013, TAUCARE-RIOS 2010, 

2013), Argentínában (FAÚNDEZ és mtsai 2017), valamint Makronéziában 

is. Épületlakó népességeit Európában, Algériában, illetve a Hawai-

szigeteken is megtalálhatjuk (WORLD SPIDER CATALOG 2018). LEVI 

(1957) szerint kozmopolita faj, melynek URQUHART (1886), majd később 

HANN (1994) Új-zélandi előfordulási adatait is közli. SACHER (1983) 

véleménye szerint a fekete özvegyre hasonlító nagy faggyúpókot a laikusok 

gyakran összetévesztik egymással, és utóbbit éppen ezért gyakran el-

hurcolják az állatbemutató terráriumokból, ezzel is elősegítve globális 

elterjedését (KOVÁCS 1997). 

Hazánk történelmi területét illetően CHYZER és KULCZYNSKI (1894, 

1918) Budapestről (Zugliget), Kecskemétről, Sopronból, Kámról, 

Felcsútról, Újbányáról, Új-Moldováról és Buccariból jegyzi a fajt. (Meg-

jegyzés: HERMAN (1879): Magyarország pók-faunája című alapművében a 
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fajjal kapcsolatban nem találunk hivatkozást. Herman alaposságát és 

körültekintését figyelembe véve valószínűsítjük, hogy korábban a nagy 

faggyúpók hazánk történelmi területét illetően sem volt stabil faunatag).   

Hazánk mai területéről eddig Szegedről (KOLOSVÁRY 1928), Felső-

marácról, Körmendről, Szakonyfaluból, Szombathelyről, Csonkahegyhátról  

(SZINETÁR 1992a, KOVÁCS 1997, KOVÁCS és mtsai 2012), Mecsérről 

(SZINETÁR 1992b, KOVÁCS és mtsai 2012), Gencsapátiból, Bezedekről, 

Tapolcáról, Szigligetről, Salföldről (KENYERES 1997, KOVÁCS 1997, 

SAMU és SZINETÁR 1999, SZINETÁR és mtsai 1999, KOVÁCS és mtsai 

2012), Bükről, Peresznyéről (NÉMETH 2006, KOVÁCS és mtsai 2012) 

került elő. Saját eredményeinkre utalva a faj stabil jelenlétét Bordányból, 

Szegedről, Hódmezővásárhelyről, Budapestről és Pécsről tudtuk igazolni.   

 

3.3. Élőhely választás 
 

A mérsékelt éghajlati övben a törpepókok az épületlakó pókfauna egyik 

legjellegzetesebb csoportját alkotják.  

A S. grossa elsősorban az idősebb, málló vakolatú, illetve a terméskő 

lábazattal rendelkező épület homlokzatokat preferálja. Ezeken a helyeken 

készíti erős, feltűnő sercegéssel elpattanó fonalakból álló, viszonylag nagy 

teherbírású fogóhálóját, melyet a sűrűbben szőtt „közlekedő sávról”, és a 

fonalak szakítószilárdságának terepi felméréséből, illetve a csokoládébarna 

színű vedlési maradványokból kellő biztonsággal felismerhetünk. Szegedi 

lakóépületek árnyas falainak sekély beszögelléseiben, illetve párkányok 

alatt tavasztól késő őszig figyelhetjük meg példányait. Ezeken a helyeken a 

szélmozgás által összehordott falevelekből, nyárfatermésekből, és málló 

vakolatból álló apró búvóhelyeket építhetnek. 

Az emberi lakótereket tekintve gyakran találkozhatunk vele a konyhák, 

vagy a szobák állandóan sötét helyein, erre utal egyik ismert angol 

megfelelője is („cupboard spider” = szekrény pók). Falusi mellék-

épületekből, illetve városi lépcsőházakból is egyaránt előkerült (KOVÁCS 

1997, NÉMETH 2006). Párkereső hímjeivel leginkább sötétedés után, akár a 

fürdőszobákban is találkozhatunk. 

Míg Közép-Európában mindig épületekben láthatjuk, Dél-Európában 

barlangokban is előfordul (NENTWIG és mtsai 2018), így ezeket a habitato-

kat illetően a faj a hemiszinantróp kategóriába is besorolható. Több más 

fajjal együtt botanikus kertek üvegházaiban is könnyen rábukkanhatunk 

(KIELHORN 2008). 

LEVI (1962, 1967) tanulmányaiban megemlíti, hogy a faj Oxapampa 

szubtrópusi esőerdőiből, és a Guano (Ballestas)-szigeteken kövek alól is 



 97 

előkerült, míg SEDGWICK (1973) Chilében banáncserjéről is gyűjtötte 

példányait. KHANDELWAL és SHARMA (2014) Indiában sziklafalakból és 

erdős területen, szabadon heverő sziklák alól gyűjtötték a fajt. LEVY és 

AMITAI (1982) közleményükben az izraeli példányok jellegzetes élő-

helyének a házi legyek által sűrűn látogatott, magas hőmérsékletű istállókat 

és ólakat jelöli meg.  

 

3.4. Viselkedésbiológia 
 

Az egyes városi élőhelyeken egymástól átlagosan 60 cm távolságra 

találtuk meg a példányokat. Fogóhálóikat az épületfalakon maximum 2,10 

m magasságban lelhetjük fel.  

A nyári hónapokban végzett éjszakai vizsgálataink során a falak 

réseiből előmerészkedő, zsákmányra várakozó nagy faggyúpókok jól 

megfigyelhetőek voltak. A S. grossa példányok gyakran már a rövid idejű 

megvilágítás (ld. villanófény - vaku) hatására is elmenekülnek. Laboratóriu-

mi körülmények között hirtelen fényhatásra sok egyed menekülésbe kezd, 

illetve azonnal búvóhelyére húzódik vissza. 

Zsákmányszerzés során a függőleges lépvesszőfonalak mentén le-

ereszkedő pók viszonylag nagy távolságra is elhagyhatja hálóját, sőt 

laboratóriumi körülmények között fogóháló nélkül is sikeresen zsákmányol. 

Erős fonalaival olyan robusztus zsákmányokat is sikeresen megbéklyóz, 

mint a konyhai svábbogár (Blatta orientalis). Az esetlegesen célt tévesztett 

fogófonalakról a ragasztócseppeket visszaszívják. Laboratóriumi körülmé-

nyek között történt megfigyeléseink alapján ilyenkor egy csüngő-

csimpaszkodó „várakozó testtartást” is felvehetnek, így a készenlétbe 

helyezett IV. pár járólábaikkal egy ismételt fogófonal-vetést nyomban 

kivitelezhetnek. 

A megbéklyózott és megmart áldozatot rögzítő tartófonalakat, illetve a 

rovar testéhez ragadt apró tárgyakat (talajszemcsék, növényi törmelékek) 

csáprágójukkal, tapogatólábaikkal és az első járólábaikkal, akkurátus módon 

eltávolítják. (Megjegyzés: ezen eltávolított tereptárgyak egyébként gyakran 

akadályát képeznék a zsákmány rejtekhelyre hurcolásának). Az aljzathoz 

feszített lábaikkal, illetve csáprágóikkal képesek a zsákmányt annyira 

felemelni, hogy egy húzófonalat rögzíthessenek hozzá. Áldozatukat ezután 

az álkaszáspókoknál (Pholcidae) is megismert „vontatóköteles” technikával 

búvóhelyükre, illetve a hálóik felsőbb régiójába hurcolják, ahol nyugodtan 

elfogyaszthatják, vagy elraktározhatják.  

A megbénított préda mozgatásának üteme annak méretétől függ: a 

kisméretű rovarokat IV. pár járólábaik között függesztve sebesen 
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elhurcolják, míg a nagyobbakat több lépésben (rögzítő fonalak elvágása-új 

húzófonal mentén történő elmozgatás) viszik rejtekhelyükre. 

Laboratóriumi körülmények között a kifejlett hímek is táplálkoznak. 

Áldozatukat a lehető legrövidebb időn belül (egymást követően 

többször is) próbálják megmarni. A marás, illetve a méreganyag beinjektálá-

sa körülbelül 4-5 másodpercet vesz igénybe. Az első marást követően a 

zsákmány válaszreakciói meghosszabbodnak, melyet a pók ismételt 

támadásokra használ fel. A mozgásképtelenné tett préda mellől hosszabb 

időre már nem távolodnak el, hanem mielőbb hozzálátnak a táplálkozáshoz. 

Megfigyeléseink alapján az éhesebb egyedek a felkínált házi tücskök 

elejtése közben megmart és levált ugrólábak részleges kiszívását előnyben 

részesítették, mielőtt még a rovartest felé fordultak volna. [Megjegyzés: a 

megmart tücsöklábak autotómiája minden bizonnyal a bejuttatott 

méreganyag okozta fájdalomérzettel is magyarázható, mely a préda számára  

elméleti túlélési stratégiát jelenthet (EISNER és CAMAZINE 1983)].   

Zsákmányszerzést követően a fogóháló javítását csak felületesen végzik 

el. Szövedékükben a huzamosabb időn át használt közlekedő sáv, illetve 

„mennyezet” (WIEHLE 1937, KOVÁCS 1997) idővel bolyhos szerkezetűvé 

válik. 

A fogóhálóba helyezett alacsony mozgási aktivitású préda meg-

közelítése során a fonalvetés távolsága és sebessége minimális, mely az 

áldozat aktivitásával arányos mértékben fokozódhat. Az áldozat élet-

képességéről az álkaszáspókokhoz (Pholcidae) hasonló „piszkálással”, 

illetve próbamarással győződnek meg. Zsákmányukat kisebb „pihenőidők” 

beiktatásával több menetben is kiszívhatják. Eddigi megfigyeléseink alapján 

egy kifejlett házi tücsök kiszívása körülbelül 8-12 órát vesz igénybe. 

A végtag-, és testtisztogatások a hálószövő pókoknál közel azonos 

koreográfia szerint történnek: a nagy faggyúpók is félredőlt testhelyzetben 

függeszkedve, azonos oldali végtagjait egymás után, módszeresen végig-

tisztogatja, miközben az ellentétes oldali végtagjaival kapaszkodik hálójába. 

Amennyiben a zsákmányszerzés során testük erősen szennyeződött, úgy az 

elcsendesedett préda mellett is alapos tisztálkodásba kezdenek. A 

táplálkozást követő, illetve a rendszeres végtagtisztogatások alkalmával a 

rostrumon összegyűlt szilárd szemcséket az I. pár járólábuk erőteljes 

kicsapó mozdulatával messzire elpöckölik (Megjegyzés: ez a magatartás 

mintázat eltér a Latrodectus-fajok esetében tapasztaltaktól, mivel azok erre 

a feladatra kizárólag a palpusaikat használják – Kovács, nem publikált adat). 

Amennyiben a hálóban vergődő préda túl erős, vagy kitartó, úgy a pók 

lábaival erősen rángatja, illetve hirtelen összehúzza a fonalakat, ezzel 

próbálja távozásra bírni a hívatlan látogatót. Ugyanezt teszi abban az 
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esetben is, amikor egy pillanatra elveszítette a kontrollt az árulkodó 

hálórezonanciák felett, így győződve meg arról, hogy az áldozat még 

elérhető közelségben van-e. (Megjegyzés: ez a magatartásmintázat meg-

egyezik más Steatoda, illetve a Latrodectus-fajok esetében tapasztaltakkal – 

Kovács, nem publikált adat). 

A városi mikrohabitatok vizsgálata során fogóhálóikban több esetben a 

verőköltő bodobács (Pyrrhocoris apterus), illetve BARMEYER (1975) köz-

leményében közölteket megerősítve az érdes pinceászka (Porcellio scaber) 

kiszívott tetemeit találtuk meg. Laboratóriumi körülmények között egyéb 

poloskaféléket, kisebb futrinka fajokat, illetve kétszárnyúakat, vagy hártyás-

szárnyúakat is eredményesen zsákmányolnak (BARMEYER 1975), illetve 

LEVY és AMITAI (1982) munkáikban ezerlábúak elfogyasztásáról is be-

számolnak. 

A S. grossa esetében a kifejezett szexuális kannibalizmus és az 

araneofágia párhuzamos igazolása is megtörtént. Eddigi adataink alapján a 

kannibalizmus fiatalabb korban nem annyira jellemző, mint később. Azonos 

terráriumba zárt kifejlett nőstény egyedek kíméletlen hajszába kezdenek, 

melynek végén egyikük mindenképpen elfogyasztja  a másikat. A faj 

ugyanakkor több más pókfaj eredményes vámszedője, így egyes zugpók 

fajok (Tegenaria spp.), néhány kisebb testű farkaspók (Pardosa spp.), 

illetve a nagy eretnekpók [Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830)] pár-

kereső hímjei is szerepelhetnek étlapján. Természetes mikrohabitatjaikban a 

nagy álkaszáspók [Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775)] és a márványos 

álkaszáspók [Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763)] jelentik legádázabb 

ellenségeit.  

 

3.5. Szaporodásbiológiai és fejlődésbiológiai megfigyelések, fenológiai 

jellemzés 

 

A nagy faggyúpók kopulációs periódusa az őszi hónapokra (IX-X.) esik 

(KOVÁCS 1997). URQUHART (1886) az Új-zélandi populációkat illetően a 

párkereső hímek téli hónapokra tehető jelenlétére utal. Párképzésnél a 

nőstényeknél nagyobb lábfesztávolságú hímek a subadult nőstények mellé 

telepedve várják azok utolsó vedlését. Megfigyeléseink szerint csak a fajra 

általánosan jellemző potrohmintázattal rendelkező, fiatal nőstények élnek 

egymás közelségében, míg az idősebb, egységesen sötét utótestű, már több 

peterakáson átesett egyedek sokkal nagyobb távolságot tartanak egymástól. 

Eddigi adataink alapján októberben, +16,5
o
C hőmérsékleten is 

kimerészkednek éjjelente hálójukból és reggelig lesben állnak. November-
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ben, +14
o
C hőmérsékleten az épületfalak hézagaiban még minimális 

aktivitást mutató párképző egyedeket is találtunk.  

A hónap közepén, +3,5
o
C hőmérsékleti érték mellett is láthattunk 

hímeket, melyek a hónap végén már leginkább a védett falrésekben 

tartózkodtak, és még ebben az időszakban sem tűntek el szem elől. 

Ugyanekkor kifejlett nőstényeket már nem találtunk, helyettük fiatal 

egyedek „uralták” az épületek falait. Újabb hímeket ezt követően 

leghamarabb csak február végén láttunk. Kiadós esőzések hatására néha 

hálójukat elhagyó nőstényekkel is találkozhatunk. 

Júniusban és júliusban leginkább a fiatal egyedek jelenléte számottevő. 

Szegedi épületeken kifejlett egyedeket leginkább július végétől találtunk 

ismét. LEVY és AMITAI (1982) munkájukban a kiegyenlítetten magas 

hőmérsékletű és bőséges zsákmányállat ellátottságú izraeli populációk 

esetében csaknem egész évben jellemzőként írják le a kifejlett egyedek 

jelenlétét.  

Pároztatási kísérleteink során a nőstények hálóiba bocsátott hímek 

azonnal egy szaggatott ritmusú násztáncba kezdtek, melynek időtartama 

átlagosan 9 perc volt. Amennyiben a nőstény fogadóképes, a hím akkor sem 

párzik azonnal, hanem előtte minden esetben elvégzi a nőstény hálójának 

kismérvű átalakítását, egyes fonalak lebontását, illetve saját tartó-, és 

fogófonalaival való kiegészítését. Ebben a műveletben időről-időre 

megközelíti, és első járólábaival megérinti a nőstényt. A nőstény a többszöri 

megközelítés hatására hátulsó lábaival függeszkedve várakozó pozícióban 

felkínálja magát.  

Párzás során a hím kb. 8 perces palpus váltását a nőstény egy finom 

érintéssel kezdeményezi. Ennek során csáprágóival a hím hátlemezének 

szemrégióját alig észrevehetően „megkoppantja”. A sperma átadás során 

átlagosan 3 másodperc pumpa funkcióval történik a palpus vértömlőinek 

felfújása. Udvarláskor és kopuláció közben a hím ritmikusan mozgatja a 

potrohát.  

A kopuláció befejeztével a nőstény hirtelen rendkívül agresszívvé válik, 

és legtöbbször elfogyasztja a túlzottan késlekedő hímet. Laboratóriumi 

körülmények között olyan nőstény példányt is megfigyeltünk, mely a 

pároztatási kísérletek során egymást követően 2 hímet is elfogyasztott. A 

hím elejtésekor a nőstény a végtagok ízületi membránjai mentén megmarva 

gyorsan mozgásképtelenné teszi udvarlóját. A hím násztáncának 

megkezdésétől a (sikeres) kopuláció befejezéséig olykor 40 perc is eltelik. 

Amennyiben a hím nem esik áldozatul a nősténynek, úgy a háló 

közelében marad, de nem vadászik, hanem a párja által hátrahagyott 

maradékokból próbál táplálékhoz jutni. 
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URQUHART (1886) a kokonkészítés lehetséges időszakaként Új-

Zélandon a decembertől májusig tartó időszakot jelöli meg. (Megjegyzés: 

ettől eltérően Európában a téli hónapokban kizárólag az épületek fűtött 

helyiségeiben élő egyedek esetében lehet jellemző a peterakás). 

A teljes peterakási folyamat körülbelül 20 percig tart. Eddigi 

eredményeink alapján az egymást követően elkészített petezsákok 

maximális száma 8 db/nőstény (N=2) lehet. KHANDELWAL és SHARMA 

(2014) közleményükben ezzel szemben azonos hálóból 12 kokonról is 

beszámolnak. Az átlagosan 5-10 mm átmérőjű kokont (URQUHART 1886, 

KHANDELWAL és SHARMA 2014) a nőstény több tartófonallal is 

stabilizálja. A lerakott peték megközelítően 0,8 mm átmérőjűek (LEVY és 

AMITAI 1982). 

Eddigi eredményeink alapján a petezsákonkénti átlagos utódszám 84 

(N=16). URQUHART (1886) munkájában 88-120 petét említ. A peterakó 

nőstények laboratóriumi megfigyelése alapján optimális körülmények 

között a párképzés-peterakás-keltetés folyamatos. Két, egymást követő 

peterakás között átlagosan 16 nap elteltét regisztráltuk (N=7). [Megjegyzés: 

eddigi vizsgálataink alapján a peterakások között eltelt időintervallumokat 

koplaltatással széles spektrumban tudjuk változtatni (10-67 nap)]. 

KHANDELWAL és SHARMA (2014) tanulmányában közölteket meg-

erősítve, – a faj számára optimális habitatokat jellemző egyéb környezeti 

tényezőket leszámítva –, a lerakott peték, illetve az elkészült petezsákok 

számát illetően a legjelentősebb befolyásoló tényezőt egyértelműen a 

zsákmányállat-ellátottság jelenti. 

A kokonok laboratóriumi körülmények között történő vizsgálata során 

azt tapasztaltuk, hogy a centrális helyzetű petékből kikelt, peteburkot levető 

prelárvák a petezsák alsóbb részébe mozdulnak el. Ezzel egy folyamatos 

átrendeződés veszi kezdetét, melynek végállapotát a kokon felső részén, 

illetve szélső zónájában, körben tömörülő, szürkés színű kispókok tömege 

jellemzi. Így a kezdetben fehér színű, laza szerkezetű, vattacsomó-szerű 

petezsák fokozatosan megszürkül. A peteburkok (deutovumok) levetése a 

peték lerakásától számított átlagosan 23 nap (N=10) elteltével következik 

be. 24,6
o
C-os tartási hőmérsékleti átlagérték mellett a peték lerakásától 

számított átlagosan 45 nap (N=6) múlva hagyják el a petezsákot a kispókok. 

A kikelő fiatalok a petezsák felfüggesztése mentén, felfelé haladva 

távolodnak el „szülőhelyüktől”. A fiatalok 1. vedlésüket követően, – a 

petezsákból történő kirajzásukat követően átlagosan 5 nap elteltével (N=5) – 

szélednek szét.  

Az „útban lévő” (már kiürült) petezsákokat a nőstény eltávolítja a 

hálóból.  
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A hátrahagyott kokonokban lévő levetett peteburkokat jól meg-

figyelhetjük. Eddigi eredményeink szerint a petezsákot elhagyó pókok 

inkább szétszélednek, minthogy egymás életére törjenek, így a faj esetében 

az egészen fiatalkori kannibalizmus kevésbé jellemző. 

Az utódokról való gondoskodást illetően az anyapók által elejtett 

áldozatok felkínálását is megfigyelhettük, sőt egy túlzottan legyengült 

anyapók esetében a matrifágia jelenségének eseti rögzítésére is alkalmunk 

nyílt. A terráriumi körülmények között tartott utódnemzedékek esetében a 

fiatal pókok az anyapók zsákmányszerzése nyomán keltett hálórezonanciák 

alapján közelítik meg a megbénult prédát, és az ízületi membránok mentén 

azonnal hozzálátnak a táplálkozáshoz, azaz egyenként nem szövögetik be a 

zsákmányt.  

A kispókok a kokon elhagyását követő 24 órán belül már táplál-

kozhatnak. Eddigi eredményeink alapján, a petezsákon kívüli második és 

harmadik vedlés között 24
o
C-os tartási hőmérsékleten 7 nap, míg a 

harmadik és negyedik vedlés között 24,5
o
C hőmérsékleten mintegy 30 nap 

telik el. 

A nőstények átlagosan 6 hónap alatt válnak ivaréretté. Laboratóriumi 

körülmények között a kifejlett nőstények 2 évnél is hosszabb ideig élhetnek, 

kivételes esetben azonban 5 éves élettartamot is megfigyeltek már (LEVY és 

AMITAI 1982). 

 

3.6. Méreganyag-hatékonysági vizsgálatok eredményei 

 

A hírhedt Latrodectus-fajok mellett több egyéb törpepókfaj 

méreganyagának vizsgálatát is elvégezték már világszerte. A recens mo-

lekuláris kutatások meglepő eredményei a Steatoda-fajok, - így a S. grossa 

esetében is - a Latrodectus-fajoknál kissé hatékonyabb α-latroinsectotoxin-

aktivitást igazoltak (GARB és HAYASHI 2013, ATAKUZIEV és mtsai 2014). 

A kutatók a Heteronychus arator bogárfaj 12 egyedébe a L. 

tredecimguttatus, a L. hasselti, valamint a Steatoda-fajok méreganyagának 

komplexét változatos koncentrációkban juttatták be: 0,060 μg/g 

méreganyag-koncentrációnál például a bogarak teljes bénulásának 

időszükséglete a Latrodectus-fajoknál 20-30, míg a Steatoda méreganyag 

esetében csak 10-15 percnek adódott.  

Az előzőekben idézett közleménynek megfelelően, különféle ízeltlábú 

taxonokon végzett méreganyag-hatékonysági vizsgálataink során a követ-

kező bénulási időtartam átlageredményeket kaptuk: Acheta domestica: 3 

perc 59 másodperc (N=7), Chortippus sp.: 5 perc 30 másodperc (N=7), 

Calliphora vicina: 40 másodperc (N=3). (Megjegyzés: saját vizsgálataink-
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hoz felhasznált taxonok Latrodectus méreganyagokkal szembeni reakcióját 

eddig részletesen nem tanulmányoztuk, és erre vonatkozó összehasonlító 

irodalmi adatokat sem találtunk). 

A S. grossa leginkább a L. hesperus, L. tredecimguttatus, és a L. 

geometricus fajokkal azonos kládba sorolható méreganyag (α-latrotoxin) 

génszekvenciákat mutat (GARB és HAYASHI 2013, McCOWAN és GARB 

2014). Hasonló filogenetikai rokonságot közöltek DURÁN-BARRÓN és 

mtsai (2013) is. Munkájukban a L. mactans, a L. geometricus és a S. grossa 

közös leszármazási vonalát feltételező Latrodectinae alcsaládot hivatkoznak. 

Noha a nagy faggyúpók marása okozta balesetről az európai 

irodalomban egyáltalán nem találunk feljegyzést, NENTWIG és mtsai 

(2018) véleménye szerint a S. grossa képes átmarni az emberi bőrt. A 

Steatoda marás ugyan a Latrodectus maráshoz hasonlóan hosszú ideig tartó 

fájdalmat, és különféle szisztémás hatásokat okozhat, de annál minden-

képpen kevésbé súlyos kimenetelű. GRAUDINS és mtsai (2002) be-

számolója szerint a S. grossa marás általános tünetei lehetnek a hányinger, 

illetve hányás, és a marás környékének jelentős fájdalma. A szimptómák 

lehetséges időtartamát tekintve McKEOWN és mtsai (2014) közleményük-

ben 3 óra intervallumot közölnek. A törpepókok méreganyagának fentebb 

hivatkozott filogenetikai rokonsága miatt ezek a tünetek hasonlóak a 

Latrodectus-fajok marása esetében tapasztaltakhoz, és ezért sikeresen 

kezelhetők a L. hasselti faj okozta balesetek esetén alkalmazott 

ellenszérummal is. 

 

4. Summary 
 

Data on the biology of the cupboard spider: Steatoda grossa (C. L. Koch, 

1838), (Araneae, Theridiidae). 

We studied 46 specimens of Steatoda grossa both in the field and in the 

laboratory from 11 sampling sites between November, 2015 and March, 

2018. We found that this species is capable of capturing prey successfully 

under laboratory conditions even without web. Glue droplets of gumfoot 

treads that missed the target are consumed by the spider. Small bits of soil, 

plant debris and anchor threads sticking to the prey item are accurately 

removed using chelicerae, pedipalps or the forelegs. With legs pressed 

against the ground and using chelicerae as leverage, they are able to lift the 

prey high enough to attach a carry-on thread to it. After finishing feeding, 

this species habitually remove solid impurities from the rostrum by using 

the first pair of legs. Males continue feeding after molting into adult under 

laboratory conditions. We found that specimens with minimal activity still 
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formed pairs in wall cracks even in November at a temperature of 13.7
o
C. 

These spiders left their retreats at nights and moved onto their web where 

they waited for the prey until morning even in October, at a temperature of 

16.5
o
C. We still found males on their own web in the middle of November, 

at a temperature of 3.4
o
C. However, these males moved into their protected 

retreat of wall cracks by the end of the month.  

During our coupling experiments we observed that males placed into the 

web of females immediately began a courtship dance with an intermittent 

rhythm, which lasted about 9 minutes in average. During copulation, males 

switched palps after about 8 minutes. In one case, switch of palps was 

apparently initiated by the female, applying a slight touch of the male’s eye 

region with her chelicerae. Sperm was transferred by inflating the 

haematodocha for about 3 second. During courtship and copulation, males 

moved their opisthosoma rhythmically up and down. Females abruptly 

became aggressive after copulation, and slowly reacting males were usually 

consumed. We noted cases, in which females consecutively consumed 2 

males after copulations under laboratory conditions. Egg laying took about 

twenty minutes. The maximum number of egg sacks produced by a single 

female was 8 (N=2). The average number of eggs per egg sack was 84 

(N=16). According to our records, the average time elapsing between two 

consecutive egg layings was 16 days (N=7). Intervals between consecutive 

egg layings could be artificially modified by starving the mothers (10-67 

days). Casting off deutovums took place about 23 days after egg laying at 

24.6
o
C (N=10), while spiderlings left the egg sack after 45 days, as an 

average (N=6). Young spiders dispersed about 5 days after their first molt 

outside the cocoon (N=5). Cannibalism among spiderlings was not typical 

for this species. Mothers cared for their offspring by offering prey items for 

them. In one exceptional case, an extremely weakened female was 

consumed by her offspring (matriphagy). Spiderlings oriented themselves 

towards the prey by following the clue provided by the vibration of the web. 

They set about feeding at the membrane between joints of the prey; this was 

not accompanied by the use of gumfoot treads. The time elapsing between 

the second and third molt outside the cocoon was 7 days at 23.4
o
C, while 

between the third and fourth was about 30 days at 24.4
o
C. 

Surprisingly, recent molecular studies found a higher activity of α-

latroinsectotoxin in the case Steatoda spp – including S. grossa – than in the 

case of Latrodectus spp. Our toxicity studies gave the following time span 

required for immobilizing prey: Acheta domestica: 3:59 min. (N=7), 

Chortippus sp.: 5:30 min. (N=7), Calliphora vicina: 40 sec. (N=3). 
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Köszönetnyilvánítás: Az ábrák, valamint az angol nyelvű összefoglaló elkészítésében 

nyújtott segítségét köszönjük Dr. Gyurkovics Henriknek (MTA Szegedi Biológiai Központ 

Genetikai Intézet) és Vári Gábornak (SZTE, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 

Informatikai Osztály). A szaporodásbiológiai megfigyelések értelmezésében nyújtott 

segítségéért külön köszönetünket fejezzük ki Barbara Thaler-Knoflachnak (University of 
Innsbruck, Institute of Ecology). 
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