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A MAGYAROESZAGI THERIDIOIDA-POKOKROL.*

Irta KuLCZYNSKi Ulászló tanár,

a krakkói akadémia 1. tagja.

Az Akadémia kiadásában a múlt év június havában megjelent a már
1891-ben kiadott I. kötet folytatása gyanánt «Araneae Hungarise secundum

collectiones a Leone Becker pro parte perscrutatas conscriptas a Cornelio

Cbyzer et Ladislao Kulczynski» czím alatt a magyar pókok felsorolását és

leírását tárgyaló munka Il-ik kötetének els fele, mely a Theridioidáknak

fajokban gazdag és nehéz családját tárgyalja.

A Magyarországból 1879-ben ismert Theridioidák száma Herman Ottó

«Magyarország Pókfaunája« szerint, kitett 50 fajt. Ezek száma ezúttal 240-re

szaporodott. Idegen adatok alapján csakis négy faj ** szerepel közülök, a

többi 236 faj a két szerz kutatásainak eredménye, s a leírások helyességé-

nek bizonyítékaként gyjteményükben van eltéve és megrizve.

Amaz igen nagy gyarapodás daczára, melyet e család az 1879-ki ada-

tokkal szemben felmutathat, nincs kétség benne, hogy ez a kimutatás is

meglehetsen távol van még attól, hogy a magyar fauna valóságos gazdag-

ságát kimerítse. A régi «Erigone» -nem. fajainak tetemes számát, a melyek-

bl csak nstények kerültek kézre, e munkában nem lehetett tekintetbe

venni, mert az e csoportbeli nösténypókok megkülönböztetése még mindig

jelentékeny, st legyzhetetlen akadályokba ütközik. Hogy pedig másfell

számítani lehet arra, hogy ezen pókcsaládból a magyar fauna még teteme-

sen gazdagodni fog, ha a gyjtési kedv nem lankad, annak bizonyítéka az

is, hogy még egy olyan pókászati tekintetben jól kikutatott környéken is,

mint a milyen most már Eiume területe, csak a múlt év nyarán is sikerült

Bíró LAJosnak egyik legbizarabb alakú pókunkat, a délnyugat-európai Oro-
odes paradoxus (Lucas) fajt felfedezni.

Valamint az I. kötetben, úgy a jelenlegi füzetben is a fajok névsorán
és hazai termhelyein kívül a nemek és fajok megkülönböztetésére szolgáló

* A M. T. Akadémia Ill-ik osztályának 1895. ápril hó 22-én bemutatta dr. Chyzek
Kornél 1. tag.

** Lasaeola torva (Thor.), Enoplognatha crucifera (Thor.), Comaroina Simonii
Bertk., Porrhomma Rosenhauer i (L. Koch).
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táblát talál az olvasó. A meghatározó részt 350 ábra teszi könnyebben hasz-

nálhatóvá.

A meghatározó táblák kizárólagos czélja úgy, mint az I. kötetben is,

a Magyarországból ismert pókfajok biztos meghatározását lehetvé tenni,

illetleg a körülményekhez képest megkönnyíteni. Ennek megfelelöleg pél-

dául a nemek meghatározására szolgáló táblákban minden egyes nem kere-

tében csak a magyarországi fajokat kellett tekintetbe venni és sokszor oly

ismertet jeleket használni, melyek általános tartalmú munkában eset-

leg nem állnak meg helyöket. Más eljárás a pókok rendszertanának jelen

állapotában nem látszott sem ajánlatosnak, sem pedig lehetségesnek.

Azon nehéz feladat megoldásában, hogy a pókok ezen nagy osztályát,

melyet régebben Linyphia, Erigone (Neriene, Walckenaëra) néven nevez-

tek, természetesen beosztani lehessen, a Simon E. útja látszott egyedül

czélravezetönek, hogy t. i. ez az osztály egymással nagyon közeli rokonság-

ban álló fajok igen számos csoportjára felosztassék, míg azok a remények,

hogy ezen a bajon egyetlen vagy néhány kevés új nemnek felállításával

lehetne segíteni, nem bizonyultak igazoltaknak. Ennek megfelelöleg a jelen

munkában a SiMON-tól felállított számos nem vétetett fel szándékosan kiindu-

lási pontúi, de teljesen tekintetbe van véve Dr. Dahl F. «Monographie der

Erigone-Arten in Thorell'schen Sinne» czímü becses munkája is. Ezen-

kívül következ új csoportokat állítottunk fel s láttuk el külön névvel.

Pœciloneta a, Neriene variegafa Blackw. fajra. Ez a faj, melyet West-

ring a Linyphia, Simon a Bathyphantes nemhez sorozott, különbözik mind

a két nevezett nemtl abban, hogy az els lábszárakon oldaltüskéi nin-

csenek.

Oreoneta a Tmeticus niger F. 0. P. Cambr. és Epigone montigena

L. Koch {PorrJiomma montigenum E. Sím.) fajokra. Az Oreonetanak mind-

két faja, az 0. nigra és 0. montigena, igen közeli rokonságban van egy-

mással. Az elst Rev. F. 0. P. Cambridge mint újat irta le (1891.) s a Tme-

ticus newhe sorozta; késbb maga kétségét fejezte ki e faj önállóságára

nézve s azt Porrhomma montigenum (L. Koch) E. Sím. kétséges synonym-

jának állította oda. Már magának CAMBRiDGE-nek ez ingadozása közvetett

bizonyíték arra, hogy e két faj úgy a Porrhomma E, Sím., mint a Tmeticus

E. Sim. nemben idegen s nemi önállóságra — az új póksystematica mér-

téke szerint — jogot formálhatnak.

Leptorrhoptrum az egyetlen Lépt. Huthivaithii (0. P. Cambr.) {Tme-

ticus Huthwaithii E. Sím.) fajjal. Szükségesnek mutatkozott, hogy ezt a fajt

kivonjuk amaz általában véve homogen -kötelékbl, melj'et a Tmeticus

E. Sim. {Centromerus Dahl) nemnek fajai képeznek. E czélra a lábak eltér

tüskézetét a meghatározó táblákban igen gyakorlatilag lehetett felhasználni.

Trachygnatha a Theridium (Gongylidium E. Sim.) denfatum "Wid.

fajra. Ez a meglehetsen elszigetelten álló pókfaj az ivarszervek alkatában
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feltünöleg különbözik a Gongylidium E. Sim. {Neriene Dahl) nagy részé-

tl. Mint a Trachygnatha név jelzi, e fajt a sok másféle rokon fajtól szem-

csés rágóiról lehet megkülönböztetni.

Trichoptema. Egyetlen faja a Tr. {Lophocarenum E. Sim.) Black-

wallii (0. P. Cambr.). — A Lophocarenum E. Sim. (s. str.) (Brachycen-

trum) nemtl kizárólag a 4. lábpár metatarsusán lev ú. n. hallóször jelen-

léte különbözteti meg. A Magyarországban eddig talált «Erigonekn nem
nyújtanak elegend anyagot arra, hogy annak alapján a most említett s

Dr. ÜAHL-tól felfedezett és használt ismertet jelnek systematikai értéke

fölött dönteni lehessen ; mind a mellett az «Aranese Hungáriáé» feldolgo-

zása közben szerzett tapasztalatok feljogosítanak annak kijelentésére, hogy

bár a metatarsusok hallószrei a fajok megkülönböztetésénél mindannyi-

szor lényeges szolgálatot tesznek, mégis másrészt azok következetes hasz-

nálása a nemek szétválasztására megfontolandónak látszik.

Mecynargus. E csoport systematikai értéke ép oly problematikus,

mint a megelz csoportoké ; az Acartauchenius-hoz ép oly viszonyban

van e csoport, mint a Trichoptema a Brachycentrum-hoz, s egyetlen faj-

ból, a M. longiis (Kulcz.)-ból áll.

Troxochrota. Az egyedüli faj, a Tr. scabra n. sp. egyetlen eddig leirt

fajjal sem látszik egészen közeli rokonnak, mind a mellett szembetn
ismertetjelek hiányában nehéz jellemezni.

Lasiargus nevet használunk a ritka és kevéssé ismert Micryphantes

hirsutus Menge-faj számára, mely borzas szrözetével a Misumenoidák-hoz

tartozó iímíiews- fajokra emlékeztet.

A SiMON-tól «Les Arachnides de France» czimû munkája V. köteté-

ben felállított csoportosításon még a következ változtatásokat tettük :

Az Enoplognatha és Pedanostethus nemeket, melyek SiMON-nál az

Erigonini sectio egyik csoportját képezik, a Theridiinák Lithyphantes és

Lathrodectus nemeihez soroltuk. Ezek kétségtelen Theridiinák és csak er-
sen (sokszor feltnen) kifejlett rágóik emlékeztetnek az Erigoninákra.

A Linyphia bucculenta (Clerck) Westr. (Lin. lineata E. Sim.) külön-

álló nemet képez, a Stemonyphantes-t, melyet Menge már 1866-ban fel-

állított ; különben is nagj^on érdemes arra, hogy fentartassék.

Linyphia Keyserlingii Auss. fajt, melyet Simon a Microneta nemhez
számított, a Lephthyphantes nembe kebeleztük.

Simon a Linyphiinák nemeinek beosztására egyik legfontosabb ismer-

tet jelként (i. h.) az állkapcsok alakját használta. Ez ismertet jelt az

«Araneae Hungáriáé» meghatározó tábláiban nem vettük igénybe. Alkalom-

adtán (83. és 104. lapon) figyelmeztettünk arra, hogy a Linyphia-Erigo7ie
csoportban igen gyakran (talán mindig?) különbségeket lehet kimutatni az>
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egy és ugyanazon fajhoz tartozó ivarok állkapcsain. Ezek a különbségek igen

gyakran eléggé jelentékenyek arra, hogy a SiMON-tól használatba vett áll-

kapocsalkat systematical használatát lényegesen megnehezitsék.

Theridium rufam Wid. {Tmeticus E. Sim.) és Lhujphia adipata

L. Koch (Porrhomma E. Sim.) a Dr. ÜAHL-tól (i h.) felállitott Macrargus

nembe tartoznak.

A MicToneta E. Sim. nemet Dahl szerint (a föntebb említett M. Key-

serlingii (Auss.) kizárása után) két nemre tagoltuk, u. m. Micryphantes

(C. L. Koch) Dahl és Microneta (Menge) Dahl. Utóbbi nembe soroztuk a

Linyphia glaciális L. Koch fajt is, mely SiMON-nál a Porrhommák közzé

van helyezve, ellenben a Micryphantes-hez számítottuk a Neriene comi-

gera Blackw. {Sintula Sím.) fajt.

A Simon -féle Gongylidium magyarországi fajai négy nemet képeznek,

u. m. Gongylidium Menge, Dahl, az egyetlen rufipes (L.) fajjal, Neriene

(Blackw.) Dahl, melyhez SiMON-tól a Gongylidium nemhez számított fajok

nagyobb részét beosztottuk, Trematocephalus Dahl {cristalus [Wid.]) és a

Trachygnatha Kulcz.

Az Erigone penicillata Westr. (SiMON-nál Stylodetor) faj számára a

Dr. DAHL-tól felállított Mœbelia van igénybe véve, de azzal a változtatás-

sal, hogy e nembl kizárva marad a Walckenaëra picina Blackw. (E faj

valódi nsténye egyébii'ánt úgy a Simon Plaesiocraerus picinus-éXó\, mint

Dahl Mœhelia picina-jától különznek látszik.

Simon Gonatium-jai közül két faj külön nembe lett utalva : Hypomma
(Dahl p. p.) bituberculatum (Wid.) és Dicyphus (Dahl p. p. cornutus

[Blackw.]).

A Tigellinus nem, melyet Simon «Les Arachnides de France» mun-

kájában a Walckenaerinák csoportjához számít, két egymástól nagyon

különböz fajt tartalmaz, melyek közül csak az egyik {furcillatus Menge,

mely idáig Magyarországban nem találtatott) tartozik valósággal a Walcke-

naerinákhoz, míg a másik : saxicola (0. P. Cambr.) a Lophocareninák

Trichoncus E. Sím. neméhez sorozandó.

A Diplocephalus (Bertkau 1883.) nembe oly fajokat egyesítettünk,

melyek (i. h.) azeltt három nembe voltak beosztva, u. m. Prosoponcus

Sim. {Diplocephalus Bertk.), Araeoncus Sím. és Plaesiocraerus Sim. E nemek

közül az els a Gonatmiák egy részét képezi, a két utóbbi a Lophocaretii-

nák alcsoportjába tartozik. Hogy azonban ezek az alcsoportok, melyek

kizárólag a hátulsó szemsor alkatában mutatkozó különbségre vannak ala-

pítva, nem lesznek fentarthatók, mutatja a Fiume közelében Orehoviczán

felfedezett Diplocephalus connectens Kulcz., melyet míg az ivarszervek

alkata után a Diplocephalus eristatus (Blackw.) közvetlen közelébe kell

helyezni, addig ersen görbült hátsó szemsora a Lophocareninák (s. str.)

közé utalná.
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Dr. Dahl szerint a Walckenaëra obscura Blackw. fajt a többi Cne-

phalocotes-íajokiól elválasztottuk és a Nematognms sanguinolentus (Walck.)

Sim. fajjal egy genusba osztottuk be. (A. Dr. DAHL-tól e nemre alkalmazott

új név: Eusíichothrix mellözhetönek látszik, mert csak a «Nematogmus»

nemnek kibvítésérl van szó, mely nemre nézve a sanguinolentus typus

gyanánt tekintbetö.

Simon két Plaesiocraerus faját, a Beckü (0. P. Cambr.) és insectus

(L. Kocb) fajokat az Erigone pallens 0. P. Cambr.-val a Tapmocyba (Sim.)

mév alá egyesitettük.

A Walckenaerinák csoportjában úgy a SiMON-tól, mint Dr. DAHL-tól

javasolt valamennyi nem (íFiííma, Walckenaëria, Prosopotheca, Tigelli-

nus, Cornicularia Sim., Lophomma, Trachynotus, Phalops Dahl) össze-

Tonatott, mert ezek részint igen kevéssé hasonnemek, részint nem köny-

nyen különböztethetk meg egymástól.

A Ceraünella nem, mely SiMON-nál (a Cineta Sim.-val) az Erigonini

Sectio egyik külön csoportját (Cinetini) képezi, a Walckenaerinák elébe

került, a mivel azt akarjuk jelezni, hogy épen nem illeti meg t az az elszi-

getelt hely, melyre a nevezett szerz érdemesítette, mert a Cinetinák f
ismertet jeleinek egyike, a tövön benyomott rágókarmok a különben köny-

nyen felismerhet Ceratinella nemnek nem minden fajánál fordul el.

*

Új fajok és fajváltozatokként a következ 23-at irtuk le:

Nesticus affinis Kulcz. a selmeczhányai tárnákhói; a N. cellulanus

(Clerck) fajhoz közel rokon, kisebb, halványszín, fekete rajzolat nélkül.

Sajnos, hogy eddig a hím nem került meg s épen ezért nem lehetetlen,

hogy késbb csak a N. cellulanus fajváltozatának fog bizonyulni.

Nesticus fodinarum Kulcz. Fejtora és lábai egyszinek, potroha

feketés, igen változékony rajzolattal. Eendesen kissé nagyobb, mint a

N. cellulanus. A legfontosabb különbség az ivarszervekben van. A nagy

nyúlvány, a mivé a hímnél a tapintólemez küls hátsószöge kinyúlik, elre

hajló részén hirtelen elkeskenyedik és hosszú finom hegyben végzdik ; a

^üjt (bulbus genitalis) is lényegesen más alakú, mint a N. cellulanus-

nál. A nsténynél a zár (epigyne) halványszín középdarabját éles, kétfell

befelé görbült barázdák határolják, maga a lemez sokkal szélesebb, mint a

mily hosszú, (a N. cellulanus és affinis-nél pedig hátrafelé ersen elszéle-

sed és az oldalakon láthatólag határolt), maguk a barázdák ell mély,

haránt fekv gödröcskében elszélesednek. — Példányaink Rézbányáiból a

iárnákból kerültek meg. ügy látszik, hogy e faj a Eézbányához közel fekv
barlangokban elég gyakori, mert Bíró Lajos 1894 szén a biharmegyei-bar-

langok átkutatása közben, a fonáczai, szegyesteli és József fherczeg bar-

langban, valamint az általa újonnan felfedezett Semsey-barlangban, néme-
lyikben számos példányban is megtalálta.
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Nesticus puteonim Kulcz. Csupán a nstény ismeretes. Fejtorán é»

lábain nincs, a potrohán néha megvan, néha nincs fekete rajzolat. Kisebb,

mint a N. cellulanus. A zár középdarabja úgy van határolva, mint az elbbi

fajnál, kissé szélesebb, mint a mily hosszú, az említett barázdák elöl hosz-

szúkás gödröcskévé szélesedettek. Nagyágról kaptuk.

Nesticus hungaricus Chyzer. Fejtora feketén szegett és sötét szín

középsávval, lábai alig jelzett sötétes gyrkkel. A zár középlemeze körül-

bell olyan hosszú, mint a mily széles, hátrafelé keskenyedik, majdnem
háromszög, kétfelöl mély és éles barázdáktól határolt. Nagyságban a

N. cellulanus és N. piiteoriim között áll. Csak a nstény ismeretes Petro-

zsénybl.

Munkánk itt ismertetett kötetének megjelenése óta kaptunk ismét egy

új Nesticus-fâjt, melyet Bmó Lajos 1894 október havában a biharmegyei

fericsei barlangban gyjtött s melyet annak elismeréséül, hogy pókfaunánk

ismeretét több új faj felfedezésével és számos érdekes adattal gyarapította,,

nevével jelöltük meg s a következkben irtuk le :

Nesticus Birói n. sp.

Femina 4'5—5'5 mill, longa, cephalothorace rufescenti-flavo, pedi-

bus flavido-rufis, abdomine flavido-cinereo aut sordide violaceo, plerumque

nigro-maculato ; epigyne sulcis duobus, posteriora versus inter se appro-

pinquantibus, antice foras curvatis, in partes trés divisa, harum media

subtriangularis, paullo latior quam longa, basi parum coarctata; partes

laterales tubera bina formant, quorum anteriora minora, sulcorum comme-

moratorum partibus anticis foras flexis circumdantur, posteriora obscurius

colorata, transverse posita sunt.

Species epigynes forma prœsertim Nestico fodinarum Kulcz. similis,

differt ab eo epigynes parte media angustiore, basi parum coarctata, sulcis

antice in arcus recurvatos productis, neque in foveas profundas dilatatis
;

a N. huiigarico Chyz. differt N. Birói sulcis epigynes antice foras curvatis,

postice acutis quidem, angustis tamen et parum profundis, tuberculis, quœ

epigynes partes laterales posticas formant, transverse, neque oblique posi-

tis cœt.

In antro Fericse (Comit. Bihar).

A nstény 4-5—5*5 mill, hosszú, fejmelle vörösessárga, lábai sárgás-

vörösek, potroha sárgás hamvasszürke vagy piszkos-violaszín, többnyire

fekete-foltos; a záron két barázda van, melyek hátrafelé egymás felé köze-

lednek, elöl kifelé görbülnek, egyébként a zár három részre oszlik, melyek

közül a középs majdnem háromszög, kissé szélesebb, mint a milyen

hosszú, tövén kevéssé szkült; az oldalsó részek két-két dudort képeznek,

melyek közül az elül levk kisebbek, körülkerítve az emUtett barázdák

kifelé hajlott els részétl, míg a hátulsók, melyek sötétebb színek, haránt

vannak elhelyezve.
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Ez új faj a zár alakja tekintetében különösen a Nesticus fodinarum

Xulcz. fajhoz hasonló, de különbözik abban, hogy a zár középs része

keskenyebb, tövén kissé szkült és hogy barázdái ell görbe ívbe nyúlnak

ki és nem mély árokká szélesedettek ; a Nesticus hungaricus Chyzer fajtól

pedig megkülönbözteti a Nesticus Birói-t az, hogy a zár barázdái ell kifelé

görbülnek, hátul élesek ugyan, de mégis keskenyek és kevéssé mélyek,

-azonkivül azok a dudorodások, melyek a zár hátsó oldalrészeit alkotják,

harántosan, nem pedig ferdén vannak elhelyezve.

A fericsei barlang belsejében él, hol a cseppkövek közt kifeszített

hálójába kerül Fericeus (Drimeotus) Kraatzii Friv. vakbogárral táplál-

kozik.

Euryopis orsovensis Kulcz. Színezete az E. laeta (Westr.) fajéra

emlékeztet; lábai fekete gyrsek, potroha fekete, 7 pár ezüstfehér ponttal

és kis folttal, s egy páratlan ponttal a fonók fölött. A zár hátsó nagyobb része

kevéssé domború, az elüls harántfekv vesealakú gödröt képez, mely kézre-

került egyetlen példánynál gyantaszer anyaggal van töltve.* Az orsovai

Allion-hegyen 1889. évi június végén találtatott.

LasÊBola croatica Chyzer. Nem könnyen különböztethet meg néhány

más egyszín potrohú, vörösses vagy barna fejtorú és túlnyomóan sárgás-

vörös lábú Lasaeola4di]io\.. Egyik állandó, habár kevésbbé feltn ismertet

jegyének látszik a hátsó lábszárak tövén egy feketés gyr; különben lábai

egyszínek s csak a lábszárak egészen keskenyen fekete segéiyek a végü-

kön. A tengerparton Buccari és Grkvenicánál több példány került kézre.

Asagena meridionalis Kulcz. Ez az alak könnyen összetéveszthet

az A. phalerata (Panz.)-val ; különbözik attól a lábak kissé elüt színezeté-

ben s a hím tapogatójának alkatában. De nem tévesztend el, hogy az ivar-

szervekben lev különbségek tulajdonképen csak az egyes részek különböz
fokú kiképzdésén alapulnak ; s mivel e tekintetben emez új alaknál pontos

vizsgálat után némi változóság mutatható ki, nincs kizárva az a lehetség,

hogy nem u. n. «jó fajnak», hanem csak fajváltozatnak fog bizonyulni.

Az Asagena meridionalis Magyarországban Sopronnál és Észak-Olasz-

országban észleltetett. A nstény még ismeretlen.

Enoplognatha ambigua Xulcz. Kissé talányszer faj. A budapesti

Sas-hegyrl nehánj Enoplognatha-nösiény és egyetlen hím került meg;

utóbbit az E. corollata (Bertk.) fajtól nem lehet megkülönböztetni, s mint

olyat soroljuk fel az «Araneae HungariaB»-ban. A nstények ellenben az

E. corollata nstényeitl különböznek ; a különbség a rágok eltér fegyver-

* E gyantaszer anyag bizonyára a «párzás jele». Analog képzdmények más
fajoknál is fordultak el, péld, Euryopis flavomaculata (C. L. Kocli), Lasaeolá croa-

tica Cliyzer, Theridium herhigradum Sim., Th. pinastri L. Koch, Steatoda bipun-

data (L.).
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zetében s a zár alakjában rejlik, a mint ez kitnt a Bonn mellett gyjtött

E. corollata-nöstények összehasonlításából, melyeket Dr. Bertkau tanár

volt szíves velem közölni. Hogy vájjon ez az E. ambigua valamennyi

eddig leírt Enoplognatha-ísijtól különbözik-e, az kérdéses marad ; a leírt

fajoknál ugyanis legnagyobb részt hiányzanak az ivarszervek pontos leírá-

sai ; a szemek fekvése és nagysága pedig, mikre különös elszeretettel súlyt

fektettek, semmiképen sem nyújtanak megbízható ismertet jeleket. Ez új (?)

faj nstényei Kecskemétrl is megkerültek.

Pedanostethus Frivaldszkyi Chyzer. A legnagyobb az eddig ismert

Pedajiostethus-íajok közt, s azokhoz habitus tekintetében igen hasonló,

mindazonáltal az ivarszervek alkatáról biztosan, st még a nstények is

könnyen megkülönböztethetk, mert a zár hátsószélén meglehets távol

fekv, ívalakú széles barázdát mutat; hátsó széle rövid széles kiálló részt

képez. A hímek tapogatóinak alkotására nézve a szövegre és ábrákra kell

utalnunk. Néhány példányban Herkules-fürdnél gyjtetett. Azóta Bmó
Lajos Biharmegyében az általa újonnan felfedezett Semsey-barlangban

is feltalálta.

Linyphia frutetorum C. L. Koch var. punctiventris. A törzsalaknál

kisebb, a potroh alsó oldalán két fehér folttal. Úgy látszik, hogy kivált

délen gyakori.

Taranucnus croaticus Chyzer. Egyetlen példány a karstvidéki Vrata

melll (Fuzsine közelében). A zár nagy, szélesebb mint hosszú kiálló részt

mutat, mely hátul mélyen ki van metszve ; a kimetszést öt darab tölti ki :

egy nagy középs és oldalt két-két kisebb rész.

Taranucnus (?) Herculanus Kulcz. Hogy épen ebbe a nembe tarto-

zik-e, kérdésessé teszi kissé elüt szemállása. Zárja messze kiáll, alulról

nézve kissé hosszabb, mint a mily széles, majdnem négyszög, csaknem

párhuzamos oldalakkal, ersen domborodott alsó oldalán sem barázda,

sem hasadás nincsen. Herkules-fürdnél a Tataixzy-barlangban Bmó
Lajos fedezte fel.

Bathyphantes similis Kulcz. Testalkatára a Bath, torrentum (Kulcz.)-

hoz igen hasonló, azonban a négy hátulsó láb czombja fegyverzetlen s a

zár alkata más, nevezetesen felületesen fekv lemezének hátsó széle nincs

kimetszve, hanem ellenkezleg szélesen kerekített, a hátul fekv gödröcske

egészen kicsiny. Ezt is Bíró Lajos találta Herkídes-fürdn ; hímje még

ismeretlen.

Centromerus similis Kulcz. Valószínleg nem ritka faj, mely ezideig

a Szinnaikrl, Sopronból, Buccariból s Lengyelországból Krakkó és

Przemyslbl ismeretes. A nstény a zár alkatára nézve kivált a Ce)ítr. sil-

vaticus (Blackw.)-hoz hasonlít ; a zárgödör elszélé, mely ebbe meglehets

messze benyúlik, csak egészen finomul harántcsíkolt, maga a gödör hátra-

felé kissé szélesbedik s hátsószélét a gödörbl kiálló nyúlvány körülbell
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csak egyharmad részéig fedi. A hímnél a pikkely töve ers, mintegy kúp-

alakú, hegj'én kifelé görbült dudorodást képez ; a melléksajka semmi foga-

zott bordát nem mutat (a mi a C. silvaticus és serrrUus [0. P. Cambr.]-ra^

jellemz), hegye kimetszett s két rövid kerek csücsköt képez,

Trichoncus affinis (Kulcz.). A Trich. saxicola (0. P. Cambr.)-hoz

igen közel áll ; a hímnél azonban a bels lábszárnyúlvány csak kevéssé

görbült, a Tr.saxicola-néX ellenben majdnem félköralakú. A lábszárak nem
sötétebb színek, mint a lábak többi részei. A zár alkata, mely a Tr. saxi-

cola-éhoz igen hasonló, kevéssé változónak látszik. A lehetség nincs kizárva

arra nézve, hogy az ehhez a fajhoz számított nstények részben a Tr. saxi-

cola-hoz tartoznak (?). Meglehets sok helyen találtatott az országnak úgy
északi, mint déli részében (a Tr. saxicola-íajhól csak egyetlen hím került

meg a zempléninegyei Szomotorról /).

Diplocephalus crassiloba (Sím.) var. hungarica a typicus alaktól

— a «Les Arachnides de France» ábrája szerint— abban különbözik, hogy

els fejnyúlványa hegye felé csak kevéssé és egyenlen vékonyodik, hátul

nem duzzadt. Egyetlen hím Mehádia környékén Petnikrl.

Diplocephalus connectens Kulcz. E faj az ivarszervek alkatára nézve

rendkívül hasonlít a D. eristatus (Blackw.) fajhoz, melytl azonban igen

feltnen különbözik a hím fejének alkata s a nstény hátsó szemsorának

igen ers görbülése által. A hím fejrésze két egyenltlen dudorodást visel,

melyek közül az elsn, — a kicsiny, felfelé és elre irányulón, — ülnek az

els középszemek, ell a csúcsához közel ; a hátsó pedig kerekített, kissé

hosszabb, mint magas dudorka, a hátsó középszemeket viseli, melyeknek

egymástól való távolsága mintegy S^A-szer nagyobb, mint átmérjük és

mindkét oldalt mély gödröcskével van ellátva. Ez az ((Erigone^)-i?kiok sys-

temájára fontos faj Fiume mellett Orehovicán fedeztetett fel.

Abacoprœces (?) ascitus Kulcz. Kinézésére nézve az A. saltuum
(L. Koch)-hoz hasonló. A hím fejrésze meglehets élesen körülhatárolt

emelkedéssel van ellátva, melyen a hátsó középszemek ülnek, oldalain mély
gödröcskék vannak, kissé hosszabb, mint széles és hosszabb, mint magas.

A tapogató szára felül a pikkely fölött tompa fogba van kihúzva. Az «Eri-

goiiéh) körében ritka ismertet jelt képez a négy els czomb és lábszárak

feketés színezete. Kár, hogy e csupán egyszer Temesuárott gyjtött fajnak

a nsténye még ismeretlen, s ennélfogva rendszertani helyzete kétséges.

Az AbacojJrœces-nembe tartozása ellen az a körülmény szól, hogy a typi-

cus A. saltuum fajnál az els metatarsusok « hallószre » épen a hegye mel-
lett foglal helyet, ellenben az A. ascitus-nál a hegyétl meglehetsen
távol áll.

Troxochrota scabra Kulcz. A fejtor és mellvért (sternum) ersen és

szabálytalanul ránczos, csaknem fénytelen. A hím fejrésze kevéssé kima-
gasló, kétfell barázdált. A hím tapogatójának a szára felül kevéssé hosszú.
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meglehetsen karcsú, majdnem egyenes, összenyomott, elre irányuló nyúl-

ványnyal van felszerelve. A gyjtn semmiféle feltn nyúlványt nem
látni. A nstény zára közepén oldalt összeér fényes, lapos két bunkóval

van ellátva. Fejtora és potroha barnásfekete, lábai vörösessárgák, térdei

halványak. Hossza mintegy 1 V2 mill. Kevéssé feltn, nem könnyen jelle-

mezhet faj, melyet Bikó Lajos Szilágymegyében Tasnádon, de csak két

példányban talált.

Maso (?) carpatliicus Chyzer. E faj systematical helye nem biztos.

Alól tüskés els lábszárai folytán a Maso-nembe sorozható, ezen tüskézete

azonban feltnen emlékeztet azokra a csaknem tskeszer lábszársz-

rökre, melyek péld. a Pocadicnemis pumila (Blackw.)-nál láthatók. A két

valódi Maso-fajtól ez az új faj a zár alkatában annyira elüt, hogy e nagy-

fokú különbség a valódi rokonságot kérdésessé teszi. Sajnos, hogy csak

egyetlenegy s épen nstény példányban került meg (Suliguli).

Ceratinella maior Kulcz. A közönséges C. hrevis (Wider) fajhoz igen

közel rokon s valószínleg eddig nem volt attól megkülönböztetve. Mint

neve is mutatja, a C. maior valamivel nagyobb ; fejmellének vésményei

elütök, a mennyiben azok a C. brevis-né\ egyszeren hálószerek, mig a

C. maior-nál a háló egyes szemeiben kivált a fejmell széle felé, benyomott

pontok vannak, miáltal többé-kevésbbé elmosódik az a hálószerüség, mely

a C. brevis-nél éles és kiváló. Mindkét fajnak a fejmellén benyomott pon-

tok sugarasan rendezett sorai látszanak ; ezek a C. brevis fejmellén igen

nehezen vehetk észre, a C. maior-on azonban sokkal szembetnbbek,

mert közvetetlen közelükben a hálószer vésmény alig van jelezve. Ivar-

szerveiken szintén vannak különbségek, még pedig feltnbbek a nsté-

nyeknél, mint a hímeknél. A C. maior Kulcz. Magyarországban Zemplén-

megyében (Lelesz, Homonna) és Lengyelországban (Krakkónál) fedezte-

tett föl.

A Walckenaëra simplex Chyzer egyetlen hím példányról van leírva,

mely Zemplénmegyében Czékéró'l került meg. Fején hiányzanak úgy az

élesen határolt dudorodások, mint a bemetszések. A tapogatók szárának

küls oldala csak kevéssé szélesbedett. Ezen ismertet jelek tekintetében

ez új faj összevág a W. vigilax (Blackvs^.) fajjal, mind a mellett a fejmell

alkata lényegesen más ; a fejrész ugyanis kidomborodik, úgy, hogy háta a

szemek és a hátsó lejts rész közt általában kivájtnak látszik (a W. vigilax

megfelel része egész kiterjedésében domború). A W. simplex egyszer-

smind nagyobb a W. vigilax-nál, s általában e két faj a Walckenaerák

közt nem a legközelebbi rokonságban áll egymással.

A Walckenaëra cuspidata Blackw. var. obsoleta Nagyszebenbl

származó egyetlen hímje a typikus lí'^. cuspidata alaktól csak abban ter el,

hogy a szemek terének középpontja csupán alacsony dudorodást képez,

14
Természetrajzi Füzetek. XVIII. köt.
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melynek hegyén két egészen rövid, kissé vastag szr van. Meglehet, hogy

csak a W. cuspidata monstrosus példánya.

Mint az I. kötet elszavában mondtuk, az egyes fajok teljes synony-

miájának felsorolását szükségtelennek tartottuk. Faunistikus munkában

ilyenféle névsorok bizonyára fölöslegesek is. Azonban, midn arra töreked-

tünk, hogy a régibb irodalomból felemlítsük azokat a leírásokat, melyek a

magyar pókfajok biztos meghatározására elkerülhetetlenül szükségesek,

fölmerült mégis néhány kiválóan synonymiai tartalmú kérdés, melyek a

következk :

A Mimetus Isevigatus (Keys.) fajt Simon ugyanazonosnak tartja a

M. mterfedor Hentz. amerikai fajjal. Utóbbi azonban úgy az Embrton J.

H.-tól közölt ábrák, mint a Dr. Marx G.-tl kapott példány szerint is, más

faj. Az európai Mimetus-nak tehát a laevigatus (Keys.) nevet kell meg-

tartania.

Az Episinus truncatus-t C. L. Koch az E. lugubris Sim. synonymái

közé aggály nélkül vettük fel. Úgy látszik, hogy a valódi E. truncatus Latr.

és Sim. kiválóan déli és nyugoti faj, a melylyel az E. lugubris-t bizonyára

gyakrabban felcserélték.

Bár a Theridium impressum hímjét Dr. L. Koch már 13 évvel ezeltt

önálló fajnak ismerte fel és jellemezte, mégis e faj — minden kétségen

kívül — a legtöbb gyjteményben még a Th. sisyphiiim (Clerck) közé

keverve fordul el.

A Teutana Sim.-nem talán a Steatoda nevet fogja kapni s a Steatoda

Sim. nemnek új nevet fog kellene adni, ha ugyanis tekintettel leszünk arra,

hogy Thorell tanár 1869-ben a szorosabban vett Steatoda (Sund.) typusa

gyanánt a Steatoda castanea (Clerck) fajt vette.

Az Erigone globosa (Menge) Kulcz. 1876, 1881. azonos a Crustidina

guttata (Wid.) fajjal; kétségtelen az is, hogy Menge Ceratina globosa-ja. a

Crustulina guttata egyszín potrohú egyetlen példányára van alapítva.

Az Enoplognatha corollata (Bertk.), melynek faji jogosultságát, az

Enopl. mandibidaris (Luc.)-szal szemben, egy ízben maga Bertkau két-

ségbe vonta, önálló faj.

Az «Araneus bucculentus» Clerck (most Stemonyphantes buccu-

lentus) tekintetében okokat sorolunk fel, melyek a mellett szólanak, hogy
helyes a svéd szerzk nézete, mely szerint e faj nem más, mint a Boly-
phantes trilineatus C. L. Koch és hogy a MsNGE-tol és SmoN-tól felvett

synonymia {Linyphia frenata Wid.) nem elég alapos.

A különböz szerzknél Lephthyphantes angulipalpis (Westr.)

név alatt elforduló fajok pontos revisiója igen kívánatos volna. A Thorell-

töl e néven leírt nstény hasonlóbbnak látszik a Centromerus incüium
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<L. Koch)-hoz, mint a valódi L. angulipalpk-hoz ; ellenben a Thokell szí-

vességébl nyert Linyphia infirma Thor. ( ç ) fajt nem voltam képes meg-
különböztetni a L. angulijoalpis-tól. A Lephthyphantes angidipalpis Sim.

úgy látszik, hogy különbözik a valódi angulij)alpis Westr. fajtól.

A Lephthyphantes bidens Sim. azonos a Limjphia mansueta Thor.

fajjal; a, Lephthyphantes mamuetus Sim.-nak ennélfogva más nevet kell

kapnia (L. Simonis Kulcz.).

A Lephthyphantes frigidus Sim. alkalmasint synonym a L. annula-

ius (Kulcz.)-val.

A Linyphia alpina 0. Herrn, valószinleg nem egyéb, mint a Leph-
thyphantes Mughi (Fick.).

Azt a fajt, melyet mind Simon, mind Fr. 0. P. Cambkidge a Wider
által elnevezett Lephthyphantes tenebricola-nak tartott. Wider bizonyára

nem ismerte; valódi neve Lephth. tenuis (Blackw.).

Lephthyphantes Mengei név alatt 1887-ben összetévesztettem egy

más, közel rokon fajt, mely Thorell gyjteményében szintén L. Mengei-

vel összetévesztve és összekeverve Theridium Henricae Six (1858) név alatt

fordul elö. E fajok közül az «Araneae Hungáriáé « -ban a gyakoribb a LepMh.

Henricae (Six) nevet viseli, míg a Lephth. Mengei név annak a másik fajnak

maradt, melyet «Symbola ad faunám arachn. tirolensem» czím munkám-
ban röviden jellemeztem és rajzban is feltüntettem.*

A Linyphia terricola Blackw., L. zebrina 0. P. Cambr. sem egyik,

sem másik nevet nem viselheti, mert Linyphia terricola C. L. Koch kétség-

telen synonymiájsi a Lephthyphantes alacris (Blackw.)-nak s a, Lephth. zeb-

rinus Menge megint más faj, melyet az angol szerzk valószínleg nem
ismertek. A L. terricola Blackw. számára ennélfogva új nevet kellett for-

galomba hozni : Lephthyphantes Blackwallii.

A Linyphia Thorellii 0. Herm. nem különböztethet meg a Porr-

homma errans (Blackw.) nagyszemü alakjától.**

* Eev. O. P. Cambridge szíves volt nekem a Lephth. terricola (Blackw.), L

tenuis (Blackw.) és L. flavipcs (Blackw.) fajokból angolországi példányokat küldeni.

Ezekrl megbizonyosodtam, liogy a két els faj az «Araneae Hungáriáé» -ban helyesen

van jelezve, — csak a Linyphia terricola nsténye nem azonos azzal a nsténynyel,

melyet Thorell gyjteményébl ismerni tanultam ; ez a zár alkatában jobban hason-

lít a L. tenuis-hoz, mint a L. tenebricola-hoz. A L. tenchricola Blackw. tehát önálló

faj, a L. tenebricola Wid.-tl úgy a hímek, mint a nstények biztosan megkülönböz-

tethetk, ezért a neki adott új név nem fölösleges. A L. flavipes ugj'anazonoa azzal a

fajjal, mely az «Araneae Hungarise»-ban L. Henricae (Six) néven van felsorolva; e faj

helyes neve ennélfogva: Lepht/ujphantes /lai'ipes (Blackw.) 1854.

** Mialatt az «Araneae Hungáriáé» a nyomdából kikerült, Rev. F. 0. 1'. Cam-

BRiDGE-tl egy igen becses munka jelent meg, az Augolországban él Porrhomma-

fajok revisiója. (New Genera and Species of Spiders. Ann. and Magáz, of Natur. Hist.

Ser. 6, Vol. XIII., Jan. 1894.) Ebben a Porrhomma decens (0. P. Cambr.), P. incer-

14*
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A Centromerus incilium (L. Koch), mely «Les Arachn. de France»-

ban, mint a C. pabulator (0. P. Cambr.) synonymiája van felsorolva,

külön faj.

A közönséges Micryphantes fuscipalpis C. L. Koch fajtól egy igen

hasonló, valamivel ritkább fajt választott el maga C, L. Koch, M. rurestris

név alatt. Tudvalevleg e két fajt Thokell «Eemarks on Synonyms» czim
munkájában összevonta. E nézet ellen Westring (Bemerkungen üb. d.

arachnolog. Abhandlungen von Dr. T. Thorell . . .) aggályát fejezte ki.

Dr. Koch késbb is két különböz faj gyanánt említi a rurestris és fusci-

paZpis-t (Beschreib, neuer von H. Dr. Zimmermann bei Niesky. . . entdeckt.

Arachniden). Az újabb irodalomban ennek daczára hiányoznak e két alak

megkülönböztetésére vonatkozólag pontosabb, autopsián alapuló adatok.

Az «Araneae Hungáriáé »-ban a Micryphantes rurestris és M. fuscipoÀpis

különválasztása a hímeket illetleg csak igen nehezen megfigyelhet ismer-

tet jeleken alapúi, a nstényekét elég csekély és kevéssé megbízható kü-

lönbségek jelzik ; azonban ezen ismertet jelek alapján a két faj különböz

volta elegendképen igazolható. Hogy vájjon a két fajra használt nevek

helyesen vannak-e alkalmazva, a fölött késbbi vizsgálatok fognak dönteni,

épúgy, mint a munkában felsorolt, gyenge alapon nyugvó synonymia

fölött.

A Velebiten Bmó Lajos által gyjtött példányok alapján Micryphan-

tes corniger (Blackw.)-nek tartunk oly nstényeket, melyek a SiMON-tól

leirt Sintula corniger-töl teljesen elütnek. Ennek alapjául feltehet, hogy a

hím ivarszervének feltn alkata után ítélve következtetni lehet, hogy e

fajnál a nstények zárjának is szokatlan alakúnak kell lenni, a mi a vele-

biti nstényeknél tényleg úgy is van, mig a SiMON-nál leírt nstényeknél e

szerv nagyon egyszer alkatúnak látszik.

A Neriene (Gongylidium) retusa (Westr.) és N. fusca (Blackw.)

Simon- nál a «Les Arach. de France »-ben egymással fel vannak cserélve.

A Scotinotylus aries (Kulcz.), melyet Simon a Scot, antennatu^ (0. P.

Cambr.) synonymájának nyilvánított, legalább az utóbbi alak leírása után

ítélve, önálló faj lesz.

tum (id.) és p. microphthalmum (id.) egy fajba vannak összevonva (a P. Meadii F. O.

P. Cambr. új név alatt) s ez által a BiACKWALL-tól és Rev. O. P. CAMERiDGE-tl leírt angol-

országi PorrAomma-fajok száma négyre száll alá. A Porrhomma errans (Blackw.) és

P. ohlongum (O. P. Cambr.) fajokat Eev. F. O. P. Cambridge külön fajoknak tartja.

E szerint a magyar faunában nem három, hanem négy PorrAowma-fajunk volna,

névszerint: pygmaeum (BL), errans (BL), Rosenhaueri (L. Koch) és ohlongum (0. P.

Cambr.) ; Eev. F. 0. P. Cambridge nézete szerint a Porrhomma oblongum-hoz soro-

zandó az a faj is, melyet én a Magas-Tátrában úgy a lengyel részen, mint a magyar
oldalon gyjtöttem és 1882-ben Linyphia microphthalma (Cambr.) név alatt leírtam.

A magyarországi Porrhomrnák revisiójának az eredményeit, Rev. F. O. P. Cambridge
említett munkája alapján, az «Araneae Hungariee» utolsó füzetében fogom eladni.
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Az Erigone hilaris Thor, név az illet Gonatium-isLJYSi valamivel

régibb, mint az Erigone nemorivaga 0. P. Cambr. név.

A SiMON-tól Magyarországból leirt Diplocephalus (Plaesiocraerus)

opacithorax valószinüleg nem különbözik a Dipl. latifrons (0. P.

Cambr,)-tól.

A Diplocephalus picinus (Blackw.) név alatt leirt nstény különbözik

«Les Arachnides de France »-ban ugyanezen e név alatt leirt nsténytl. Az

elbb emiitett nstény gyakrabban gyjtetett ugyan a Diplocephalus pici-

nus-himek társaságában, de csak Lengyelországban ; míg az eddig Magyar-

országban gyjtött pókok közül az illet hím még hiányzik. Ez irányban

mindenesetre még további megfigyelésekre van szükség.

A Brachycentrum elongatum (Wid). fajból fordulnak el olyan hím
példányok, melyek a B. (LopJiocarenum) insanum Sim. alakhoz tökélete-

sen hasonlók. Az utóbb említett faj önállósága ezért nem látszik egészen

biztosnak.

A Cnephalocotes interjectus (0. P. Cambr.) talán nem külön faj,

hanem csak a Cneph. elegáns (0. P. Cambr.) fajváltozata, mert fejalkata és

a hátsó oldalszemeknél fekv gödröcskék nála változók.

A Microneta pusilla Menge fajra vonatkozólag aligha van igaza

SiMON-nak, mikor azt az Erigone (Cnephalocotes) sila 0. P. Cambr.-val

ugyanazonosnak tartja.

Alig lehet kételkedni a fölött, hogy a SiMON-tól új fajként leirt Maso
Westringii ugyanazonos a Westeing Maso Siindevallii fajával és hogy

SiMON-nak a Maso Sundevallii-ját Westring nem ismerte.


