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A Velencei tó nádasának 2004-2005-ben végzett talajcsapdás 

győjtésébıl kerültek elı egy tudományra nézve új farkaspókfaj, a 

Trebacosa europaea hím példányai. A genus korábban ismert 

egyetlen faja Észak-Amerikában fordul él. A Trebacosa genus európai 

elıfordulásáról (Franciaország, Belorusszia) két arachnológus is 

említést tett a közelmúltban egy-egy konferencia összefoglalóban, de 

a faj leírására nem került sor egyik esetben sem. A Velencei-tó agárdi 

szegélynádasában a két vizsgálati évben együttesen a faj 16 hím 

példánya került befogásra. A Trebacosa marxi, valamint a T. 

europaea hímjének párzószerve elsısorban a tapogatóláb 

középnyúlványának alakja és arányai alapján különíthetı el. A két faj 

testmérete is szignifikánsan különbözı. A teljes test, valamint a 

testtájak hossz-, és szélesség értékei átlagosan egy harmaddal 

elmaradnak az európai faj esetében az észak-amerikai fajétól. A 

Trebacosa genus megjelenésében feltőnıen hasonlít a kalózpókokéra 

(Pirata spp.) A XIX. század végén leírt Nearktikus elterjedéső faj 

csupán 1981-ben került új, önálló genusba, mikor is Dondale és 

Redner (1981) a kalózpókoktól egyértelmően különbözı ivarszervi 

jellegek alapján leírták a Trebacosa genust. Mindkét Trebacosa faj 

tipikusan vizes élıhelyhez kötıdik. Az európai ál-kalózpók példányai 

a vízszegélytıl 5-15 méter távolságra elhelyezett Barber-csapdákból 

kerültek elı. A talajvíz, itt mindösze 2-5 centiméterre van a 

talajfelszíntıl. A vizsgált nádas talajlakó pókfaunája kiemelkedıen 

fajgazdag, és számos további ritka faj is tagja. A Trebacosa europaea 

elıkerülése állatföldrajzi szempontból különösen figyelemreméltó. 

Feltételezzük, hogy a genus kialakulása az alsó eocén idıszakára 

tehetı, mikor Európa még közvetlen kapcsolatban volt Skandinávián 

és Grönlandon keresztül Észak-Amerikával. A farkaspókok esetében 



hasonló Nearktikus és Palearktikus testvér-fajokról Kronestedt és 

Marusik (2002) számolt be. Az ivarszervi morfológia tekintetében 

egymáshoz rendkívül hasonló két faj közül az Acantholycosa  solituda 

(Levi  & Levi, 1951) Észak- Amerikában, az A. sterneri (Marusik, 

1993) Mongóliában és Dél-Szibériában fordul elı. Feltételezzük, hogy 

a Trebacosa genus már említett franciaországi, valamint belorusz 

adatai a hazánkból közelmúltban leírt T. europaea példányai lehetnek, 

így a faj névadásánál is többnyire erre a körülményre voltunk 

tekintettel. A faj elıkerülése ismételten felhívja a figyelmet a nádasok 

jelentıségére, azok védelmének fontosságára. Bízunk benne, hogy a 

rohamosan fogyatkozó hazai nádasok védelméhez, természetvédelmi 

kezeléséhez e faj révén is adalékkal tudunk szolgálni. 

 

 

 

A Trebacosa europaea (balról) és a T. marxi tapogatólába (jobbról) 
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