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1. Tabló: Anyag és módszertan - A Szalafő Erdőrezervátum (1. ábra), a rezervátum
vegetációja és a csapdák kihelyezése (2. ábra); a vizsgált élőhelyek (3-5. ábrák), valamint a
vizsgált erdőrészletek jellemzői (1. táblázat) és a használt talajcsapdák felépítése (4. ábra)

Bevezetés
Az ER-53 jelű Szalafő Erdőrezervátum a Nyugat-Dunántúlon, az Alsó-Őrség kistájon
helyezkedik el. Az erdő az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében áll, és része a
Natura 2000-es hálózatnak.
Vizsgálatunk során a rezervátum talajközelben élő pókfaunáját mértük fel a 2014-es évben.
Összesen három, egymástól jól elkülöníthető életteréből gyűjtöttünk adatokat, mégpedig a
magterület két eltérő lombos, valamint a védőzóna lucos állományából.
Célunk volt az erdőrezervátum talajközelben élő pókközösségének vizsgálata, úgy mint: a
magterület és a védőzóna, valamint az eltérő fafaj-összetételű élőhelyfoltok
összehasonlítása; a fajkompozíció állatföldrajzi és a természetességi értékelésének
elvégzése; valamint a közösség-ökológiai mutatók számítása.

2. ábra: A magterület
kihelyezésének módja
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Anyag és módszertan
A Szalafő Erdőrezervátum területe 94,7 ha, amiből a magterület 13,2 ha, a védőzóna pedig
81,5 ha. Vizsgálatunk a rezervátum magterületén, a 13/I részletben, valamint a védőzóna ettől délre található - lucos (L) erdőrészleteiben (13/C és 13/J) zajlott. A magterületen két,
fafajösszetételében eltérő foltba (elegyes lomberdő [E] és erdeifenyő elegyes lomberdő [V])
helyeztünk ki csapdákat. A mintagyűjtéshez védőtetővel ellátott, Barber-féle duplaedényes
talajcsapdákat használtunk. A csapdák kihelyezése 2014.04.15-én történt; párosával,
mindhárom élőhelytípusban két helyre. Így összesen 12 csapda került telepítésre. Ürítésük a
2014-es vegetációs időszak során, májustól októberig, összesen 7 alkalommal,
hozzávetőlegesen egy hónapos időközökkel zajlott. A hasonló vizsgálatok során tapasztalt
májusi csúcs miatt, ebben a hónapban két ürítést is végeztünk. A csapdák összesen 196
napig voltak használatban (1. tabló).
3. ábra: Elegyes lomberdő (E) főként kocsányos tölgy, kocsánytalan
tölgy, gyertyán, bükk, rezgőnyár,
valamint nyír fafajokkal
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Védőzóna csapdái
• Lucos (L) zöld
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8. ábra: Ordinációs vizsgálat (Bray-Curtis hasonlósági index)

A terület mérsékelten száraz és részlegesen nyílt
erdőnek tekinthető. A rezervátum nyílt erdő
jellegét okozhatja az idős, elpusztult fák
összeomlásával járó, talajfelszínt érő fénytöbblet.
Az erdőrezervátum természetességi állapota jó. A
védőzóna és a magterület pókközösségei
elkülönülnek, ami az eltérő fafaj összetétellel és
erdőszerkezettel magyarázható. A rezervátum egy
viszonylag nagy fajszámú, jó természetességi
állapotú, heterogén erdei élőhelynek tekinthető.

Köszönetnyilvánítás
Kutatásunk a „Talentum Műhely - a tudományért és a tehetségekért a Nyugat-magyarországi Egyetemen” című
TÁMOP-4.2.2B-15/1/KONV-2015-0005 számú projekt, valamint a ‘VKSZ_12-1-2013-0034 - Agrárklíma.2’
program keretein belül valósult meg. Köszönettel tartozunk az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
munkatársainak az adatgyűjtés során nyújtott segítségükért.
* Silva naturalis vol. 3. (Bartha D. és Puskás L. [szerk.]) alapján

1. táblázat: A vizsgált
erdőrészletek termőhelyi adatai
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5. ábra: Jegenyefenyő elegyes
lucfenyves (L) - a védőzóna jellemző
állománya

6. ábra: Talajcsapda
felépítése
Atypus affinis
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9-10. ábrák: A fogott torzpókok (aktív hímek) egyedszám-változása és élőhelyek szerinti megoszlásuk, továbbá egy A. affinis
nőstény habitusa
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Egyedszám
11. ábra: A vizsgált ökológiai kategóriákat jelző fajok egyedszámának megoszlása az adott élőhelyekben

Elterjedés és a vonatkozó fajszám
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Az adatgyűjtés során összesen 1305 pók került befogásra. Ezek közül 20 család, 50 fajának,
971 egyedét sikerült faji szinten meghatározni. A legtöbb egyed az erdeifenyő elegyes lomb
(V), míg a legkevesebb a lucos (L) élőhelyen került begyűjtésre. A legmagasabb fajszám a
lucos (L), a legalacsonyabb pedig az elegyes lomb (E) élőhelyen volt (2. táblázat). A
legnagyobb egyedszámban a sárgafoltos gyászfarkaspók (Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833))
volt jelen. A fogott fajok közül faunisztikai és természetvédelmi szempontból is kiemelendő
két rokon, és morfológiailag is igen hasonló faj, a szurkos torzpók (Atypus piceus (Sulzer,
1776)) és a tölgyestorzpók (Atypus affinis Eichwald, 1830) előkerülése (9-10. ábrák).
Mindkét faj ritka, értékes és védett tagja a magyarországi pókfaunának.
Az egyedszám-változás görbéje hasonló lefutású a
2. táblázat: a pókközösség alap adatai
E
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V
Σ három élőhelyen, a legnagyobb eltérést a lucos
Fajszám
28 34 29 50 mutatta (7. ábra). Az egyes ökológiai indexek
Egyedszám
423 254 628 1305 analóg módon alakulnak, mindhárom a lucos
Simpson index
0,67 0,91 0,52 - élőhelyen veszi fel a legnagyobb értéket (2.
Shannon-Weaver index 1,83 2,92 1,44 - táblázat). A legnagyobb arányban minden
Ekvitabilitás
0,55 0,83 0,43 - csapdában a természetközeli élőhelyekhez köthető
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7. ábra: Egyedszám-változás az egyes élőhelyeken
csapdapárok között. A lucosokba kihelyezett
csapdák sokkal jobban hasonlítanak egymásra,
mint ami a magterület csapdái esetében
Magterület csapdái
tapasztalható. A legnagyobb eltérés az eredifenyő
• Erdeifenyő elegyes lomb
(V), kék
elegyes lomb élőhely csapdáinál mutatható ki.
• Elegyes lomb (E), piros

4.
ábra:
Erdeifenyő
elegyes
lomberdő (V) - a fafajösszetétel az
előbbi
területével
megegyező
(különbség az erdeifenyő jelenléte)
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12. ábra: A pókfauna állatföldrajzi összetétele
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