
Függelék 



1. A HKSZ-ek nagyok, majdnem akkorák, mint a HOSZ-ek. (1-2. ábra) 

PME-s are large, almost as large as the ALE-s. (Figs 1-2.) 

2. 

, 2 . 

— A HKSZ-ek a legkisebbek (3-4. ábra) 7. 

— PME-s are vestigal (Figs 3-4.) 7. 

L 

2. Az előtest lapos, az egész állat szőrökkel sürün borított. (5-6. ábra) 

Carapace flat and hairy. (Figs 5-6.) 

Holcolaetis 

Iiolcolaetis 



3. Az elötest a HKSZ-ek vagy a HOSZ-ek nél a legmagasabb, így az előtest 

oldalról háromszög alakú. A szemmező hátrafelé emelkedik (9-10. ábra) 6 

Carapace highest point at PME-s or PLE-s, carapace is of a triangular shape 

as seen from the lateral side. (Figs 9-10.) 6 

9 10 

— Az elötest oldalról négyszögletes. A szemmező vízszintes, a szemek egy 

magasságban vannak. (11-12. ábra) 4 

Carapace „qudrangular" in shape. All eyes at the same level. (Figs 11-12.) 4 

4. A szemmező kiemelkedik a előtest körvonalából, az első láb másodvégízén 3-4 

pár tüske található. (13-14. ábra) 5 

Ocular area uprised, higher than the thoracic region. First MT with at 

least 3-4 pairs of spines. (Figs 13-14.) 5 

13 14 

— A szemmező nem emelkedik ki, az előtest oldalról gömbölyített, az első láb 

másodvégízén 1 pár tüske van. (15-16. ábra) Sonoita 

— Ocular area not raised, Mt I with 1 pair of spine. (Figs 15-16.) Sonoita 



5. A hím embolus egy kör alakú szklerit köré terekedik, az óramutató járásával 

ellentétes irányban. (17-18. ábra) Asemonea 

Male embolus coiled around a rounded sclerit anti clock-wise. (Figs 17-18.) 

Asemonea 

17 18 

— Az embolus egyenes, vagy az óramutató járásával megegyező irányban hajlott. 

(19-20. ábra) Goleba 

— Embolus more or less straight, or coiled clock-wise. (Figs 19-20.) Goleba 

6. Az utótesten szőrcsomócskák vannak, a hím tapogató lábszárnyúlványa apró. 

(21-22. ábra) Portia 

Abdomen with fringles, male palp with a small apophysis. (Figs 21-22.) Portia 

21 22 

— Az utótest sima, a lábszárnyúlvány membránon keresztül ízesül. (23-24. ábra)Meleon 

— Abdomen smooth, male tibial apophysis with membraneous junction. 

(Figs 23-24.) Meleon 



7. Szemeik 4 sorban helyezkednek el. (25-26. ábra) 

Eyes in four rows. (Figs 25-26.) 

8 

8 

8. A nyél hosszú j ó i látható, az előtest nem takarja. A testméret 2 mm, az 

utótesten scutum található. (29-30. ábra) Depreissia 

Pedicel long and clearly visible from above, body size 2 mm, abdomen with 

scutum. (Figs 29-30.) Depreissia 

29 30 

— A nyelet az utótest takarja, alig látható. 5 mm-nél nagyobbak. (31-32. ábra) Viciria 

— Pedicel covered by the abdomen, hardly seen from above. Body size larger, 

than 5 mm. (Figs 31-32.) Viciria 



9. Hangyaszerüek: a nyél felülről jól látható, az utótest nem takarja. Co II-III 

egymástól távol vannak. (33-34. ábra) 10. 

Ant-like salticids: pedicel clearly visible from above, Co II-III are separated. 

(Figs 33-34.) 10. 

33 

— Nem hangyaszerüek. (35-36. ábra) 

— Not ant-like. (Figs 35-36.) 

10. A hímek csáprágója hosszú, előre áll (ortognath). (37-38. ábra) 

Male chelicerae long, ortognath. (Figs 37-38.) 

11. 

11. 

37 38 

— A hímek csáprágója lefelé áll (labidognath). (39-40. ábra) 12. 

— Male chelicerae labidognath. (Figs 39-40.) 12. 
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11. A hím tapogató jellegzetes sarlószerü nyúlvánnyal, a nőstények petevezetéke 

nem csavart, csak hajlott, spermatékák gömbszerüek. (41-42. ábra) Belippo 

Male palp with apophysis curved downwards, female sperm ducts slightly 

curved, spermathecae spherical. (Figs 41-42.) Belippo 

41 42 

— A hím tapogató nyúlványa nem sarlószerű, a nőstények petevezetéke és 

spermatékái csavartak. (43-44. ábra) Myrmarachne 

— Male palp with apophysis showing upwards, female sperm ducts, 

spermathecae coiled. (Figs 43-44.) Myrmarachne 

43 44 

12. A hímek első lábszára nagyon vastag, a párzószervek Ballus-szerüek, embolus 

csavart. Apró termetűek. (45-46. ábra) Marengo 

Ti I swollen, copulatory organs Ballus -like, embolus coiled. Small sized 

salticids. (Figs 45-46.) Marengo 

45 46 

— A hímek első lábszára nem ilyen [kiv. Eburneana scharffi]. (47. ábra) 13. 

— Male first tibia different [ex. Eburneana scharffi]. (Fig. 47.) 13. 

47 



13. A hím embolus rövid, egyenes, a petevezetékek rövidek. (48-49. ábra) 14. 

Embolus short, straight. Female sperm ducts short. (Figs 48-49.) 14. 

48 49 

— A him embolus hosszt), ostorszerü, petevezetékek hosszúak. (50-51. ábra) 15. 

— Embolus long, filiform. Female sperm ducts long. (Figs 50-51.) 15. 

14. A szemmezö az előtest vonalából kiemelkedik. (52. ábra) Kima 

OCA elevated. (Fig. 52.) Kima 

52 

— A szemmezö az elötest vonalából nem emelkedik ki. (53. ábra) Leptorchestes 

— OCA not elevate, sante level as thoracic region. (Fig. 53.) Leptorchestes 

53 



15. A nyél közepén egy kitüremkedés van. (54. ábra) Enoplomischus 

Pedicel with a remarkable hump in the middle. (Fig. 54.) Enoplomischus 

54 

— A nyélen nincs kitüremkedés. (55. ábra) Eburneana 

— Pedicel without a hump. (Fig. 55.) Eburneana 

_ 

16. Az előtest feltünüen lapos, felülről majdnem kör alakú. (56-57. ábra) 17 

Carapace flat, almost rounded as seen from dorsal side. (Figs 56-57.) 17 

56 57 

Az előtest nem ilyen. (58-59. ábra) 20 

Body form different. (Figs 58-59.) 20 

58 59 



17. A párzószervek Ballus-szeT^ek (embolus felcsavart, petevezetékek csavartak), 

a csáprágófogazat plurident. (60-61. ábra) 18. 

Ballus like copulatory organs, Pluridentati salticids. (Figs 60-61.) 18. 

60 61 

— A párzószervek nem ilyenek, a csáprágó I hátsó foggal. (62-63. ábra) 19. 

— Copulatory organs different, chelicera with one retrolateral tooth. 

(Figs 62-63.) 19. 

62 63 

18. Az utótest majdnem olyan széles, mint amilyen hosszú. (64-65. ábra) 

Pachyballus 

Abdomen almost as wide as long. (Figs 64-65.) Pacliyballus 

— Az utótest jóval hosszabb, mint amilyen széles. (66-67. ábra) Peplometus* 

—Abdomen much longer than wide. (Figs 66-67.) Peplometus* 

* Peplometus (Wesolowska pers. comm.) junior synonym of Pachyballus 



19. Az előtest majdnem olyan széles, mint amilyen hosszú, Fissident 

csáprágófogazat (68-69. ábra) Rhene 

Carapace as wide as long, Fissident salticids (Figs 68-69.) Rhene 

68 69 

— A előtest hosszúkás, a hímek nagy csáprágófoggal (70-71. ábra) Simaetha 

— Carapece longer than wide, male chelicera with a large tooth (Figs 70-71.) 

Simaetha 

20. A csáprágó hátsó szegélyén egynél több fog van, Plurident (72. ábra) 

21 

72 

— A csáprágó hátsó szegélyén egy fog van, ez lehel kétágú (73. ábra) - Fissident, 

vagy egyszerű (74. ábra) - Unident 24. 

— Fissident (Fig. 73.) or Unident (Fig. 74.) salticids 24. 

62 73 



21. A HKSZ-ek mögött egy szűkület található. (75-76. ábra) 

Carapace as with a constriction, behind PME-s. (Figs 75-76.) 

.22. 

.22 . 

— Carapece without constriction. (Fig. 77.) 23 

77 

22. A szemmező a test több mint felét elfoglalja. (78-79. ábra) Tomoccida 

OCA occupying more than 50% of the carapace. (Figs 78-79.) Tomoccida 

— A szemmező a test kevesebb mint a felét foglalja el. (80-81. ábra) Hispo 

— OCA occupying less than 50% of the carapace. (Figs 81-82.) Hispo 

81 82 



23. Az első láb módosult. (83. ábra) 

First leg modified. (Fig. 83.) 

Bristowia 

Bristowia 

83 

— Az első láb nem módosult, a párzószerv spartaenid. (84-85. ábra) Cyrba 

— First leg not modified, copulatory organs spartaenid. (Figs 84-85.) 

Cyrba 

84 85 

24. A csáprágófogazat fissident. (86. ábra) 

Fissident salticids. (Fig. 86.) 

25. 

25. 

86 

— A csáprágófogazat unident. (87. ábra) 33. 

— Unident salticids. (Fig. 87.) 33. 

87 



25. A harmadik comb jóval hosszabb, mint a többi. (88-89. ábra) 

Third femur longer, than others. (Figs 88-89.) 

.26 

.26 

88 89 

— A harmadik comb nem hosszabb. (90-91. ábra) 29 

—Third femur not longer than others. (Figs 90-91.) 2S 

26. Az elötest lapos. (92-93. ábra) 27. 

Carapace flat. (Figs 92-93.) 27. 

92 

— Az elötest nem lapos. (94-95. ábra) 

— Carapace not flat. (Figs 94-95.)... 
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27. Az embolus rövid, a párzószervek egyszerűek. (96-97. ábra) Schenkelia 

Embolus short, copulatory organs simple. (Figs 96-97.) Schenkelia 

96 97 

— Az embolus hosszú, párzószervek bonyolultak. (98-99. ábra) Tarne 

— Embolus long, copulatory organs complex. (Figs 98-99.) Tarne 

107 99 

28. Az embolus rövid, a párzószervek egyszerűek. (100-101. ábra) Habrocestum 

Embolus short, copulatory organs simple. (Figs 100-101.) Habrocestum 

100 101 

— Az embolus hosszú, párzószervek bonyolultak. (102-103. ábra) Cembalea* 

— Embolus long, copulatory organs complex. (Figs 102-103.) Cembalea* 

* Cembalea affinis is unidcnt 

102 110 111 



29. Az embolus és a petevezetékek rövidek. (104-105. ábra) 

Embolus and sperm ducts short. (Figs 104-105.) 

.30 

.30 

104 105 

— Az embolus és a petevezetékek hosszúak. (106-107. ábra) 31 

— Embolus and sperm ducts long. (Figs 106-107.) 31 

107 106 

30. Az előtest oldalról szögletes tori lejtőn meredek. (108-109. ábra) Hermotimus 

Carapace quadrangular from lateral, thoracic slope steep. (Figs 108-109.) 

Hermotimus 

108 109 

— Az előtest nem módosult. (110-111. ábra) Hasarius 

— Carapace not modiíled. (Figs 109-111.) Hasarius 

110 111 



31. Az EOSZ-ek távolsága kisebb mint HOSZ-ek távolsága. (112-113. ábra) 

Harmochirus 

112 

— Az EOSZ-ek távolsága nem kisebb, mint a HOSZ-eké. (114-115. ábra) 

— PEW not longer than AEW. (Figs 114-115.) 

107 114 110 

32. A hím csáprágója nagy, szőrsorral díszített, nőstények petevezetéke felcsavart. 

(116-117. ábra) Tusitala* 

Male chelicera large, with a row of setae. Female sperm ducts spirally coiled. 

(Figs 116-117.) Tusitala* 

116 117 

— A hím csáprágója nem ilyen, a nőstények petevezetéke nem spirálisan 

felcsavart. (118-119. ábra) Saraina 

— Male chelicera not modified, female sperm ducts bent. (Figs 118-119.) Saraina 

118 111 

* Tusitala is a senior synonym of the unident Blaisea 



33. Az előtest feltűnően lapos (~ 2 0 HKSZ). (120-121. ábra) 

Carapace remarkable flat (~ 2 0 AME). (Figs 120-121.).... 

34 

.34 

120 121 

— Az előtest nem feltűnően lapos ( « 2 0 EKSZ). (122-123. ábra) 36 

— Carapace not remarkable ílat ( « 2 0 EKSZ). (Figs 122-123.) 36 

122 123 

34. Az embolus és a petevezeték hosszú, az előtesten ciripelőszőrök vannak. (124-

125. ábra) Pseudicius / Afraflacilla* 

Embolus and sperm ducts long coiled, stridulating setae on carapace. (Figs 

124-125.) Pseudicius / Afraflacilla* 

124 125 

— Az embolus és a petevezeték nem ilyen, ciripelőszőrök nincsenek (126-127. 

ábra). 35. 

— Embolus, sperm ducts different, not stridulating setae (Figs 126-127.) 35. 

* The exact limits of Afraflacilla / Pseudicius still in question, need further study 



35. A gyűjtőn jellegzetes barázda van, a spermatékák a bemeneti nyílások alatt 

vannak. (128-129. ábra) Menemerus 

Bulbus with a sulcus, entrance openings above, spermathecae (Figs 128-129.) 

Menemerus 

128 129 

— Párzószervek nem ilyenek. (130-131. ábra) Festucula 

—- Copulatory organs different. (Figs 130-131.) Festucula 

130 131 

36. Az előtest oldalai nem párhuzamosak. (132-133. ábra) 37. 

Sides of carapace not paralel. (Figs 132-133.) 37. 

132 133 

— Az előtest oldalai többé-kevésbé párhuzamosak. (134-135. ábra) 38. 

— Sides of carapace more or less paralel. (Figs 134-135.) 38. 

134 135 



37. Az embolus rövid, a petelemezen vakon végződő „zseb" van. A harmadik 

comb hosszabb, mint a többi. (136-137. ábra) Pellolessertia 

Embolus short, epigyne with blind-ending pocket. Thir femur longer, than 

the others. (Figs 136-137.) Pellolessertia 

136 137 

— Az embolus hosszú, feltekert, a petevezetékek egy közös nyílásból nyílnak. 

(138-139. ábra) Thyene 

— Embolus long, coiled. Openings in a central hole. (Figs 138-139.) Thyene 

1ê&mÈÈw m 

Thyene imperiälii 
139 

38. A szemmezö rövid (<30%). Az elötest oldalról négyszögletes. A gyűjtő 

általában takarja az embolus tövét. (140-141. ábra) 39. 

OCA short (<30%), carapace robust, quadrangular in shape as seen from the 

lateral. Tegulum covers the base of the embolus (Figs 140-141.) 39. 

140 141 

— A szemmező nem rövid. Az elötest és párzószerv nem ilyen. (142-143. ábra).. 43. 

— OCA not short, carapace posteriorly rounded (Figs 142-143.) 43. 

142 143 



39. A hím embolus hosszú, a gyűjtő mögött feltekert, a nőstény petevezetékek 

hosszúak, és bonyolultan csavarodottak. (144-145. ábra) 40. 

Embolus long, coiled behind the tegulum, sperm ducts long, coiled. (Figs 144-

145.) 40. 
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144 145 

— Az embolus rövid, egyenes vagy hajlott, a petevezetékek rövidebbek. (146-147. 

ábra) 42. 

— Embolus short, straight or bent. Sperm duct short. (Figs 146-147.) 42. 

40. Egy egyszerű tapogató nyúlvány van, előtte erős szőrökkel. Petevezetékek 

bonyolultak. Erőteljes testfelépítesűek (148-149. ábra) Langona 

Palp with one simple apophysis. Sperm duct difficultly coiled. Robust spiders. 

(Figs 148-149.) Langona 

148 149 

-— Két tapogatónyúlvány van. A petevezetékek egyszerűbbek. (150-151. ábra)... 41. 

— Two apophyses present. Sperm ducts more simple. (Pigs 150-151.) 41. 

150 151 



41. A hím embolus a gyűjtő mögül kilátszik. A spermatékák osztottak, 

többkamrásak. (152-153. ábra) 

Embolus visible, spermathecae fragmented. (Figs 152-153.) 

.Phlegra 

.Plilegra 

152 153 

— Az embolus alig látszik ki a gyűjtő mögül. A spermatékák egyszerűek. 

(154-155. ábra) Langelurillus 

— Embolus hardly visible. Spermathecae simple. (Figs 154-155.) ..Langelurillus 

154 155 

42. Az embolus végénei egy hártyás nyúlvány van. A spermatékák egyszerűek. 

(156-157. ábra) Stenaelurillus 

Base of embolus with a memranous apophysis. Spermathecae simple (Figs 

156-157.) Stenaelurillus 

156 157 

— A nyúlvány hiányzik. A spermatékák osztottak. (158-159. ábra) Aelurillus 

— Apophyses missing. Spermathecae fragmented. (Figs 158-159.) Aelurillus 



43. Törékeny testalkatú pókok, a lábak hosszúak, vékonyak. A negyedik láb a 

feltűnően hosszú. A párzószervek egyszerűek, embolus rövid. (160-161. ábra) 44. 

Fragile spiders, legs long and slender. Leg IV. conspiciously long. Copulatory 

organs simple, embolus short. (Figs 160-161.) 44. 

160 161 

— Robosztusabb pókok, nem a negyedik láb a leghosszabb. (162-163. ábra) 47. 

— Robust spiders, Leg IV. not the longest. (Figs 162-163.) 47. 

162 163 

44. Az utótesten befűződés található. (164-165. ábra) 

Abdomen with a constriction. (Figs 164-165.) 

Orsima 

Or sima 

164 165 

Az utótesten nincs befűződés. (166-167. ábra) 45. 

Abdomen without constriction. (Figs 166-167.) 45. 

166 167 



45. Az első lábon a térden, a lábszáron és a másodvégízen vastag szőrökből 

szörsort találunk. (168-169. ábra) 

First patella, tibia and metatarsus with thich brush. (Figs 168-169.) 

.Natta 

Natta 

169 

— Az első lábon a térden, a lábszáron és a másodvégízen vastag szőrökből 

nincsenek. (170-171. ábra) 46. 

— First patella, tibia and metatarsus without thich hairs. (Figs 170-171.) 46. 

170 171 

46. Az elötest széles, lapos, gyakran irizáló szőrökkel borított. Hosszúkás nyújtott 

utótestüek. (172-173. ábra) Cosmophasis" 

Carapace wide, flat, often with irridescent scales. Abdomen long and 

elongated. (Figs 172-173.) Cosmophasis" 

172 173 

— Az előtest keskenyés magas. Utótest nem nyújtott. (174-175. ábra) Mexcala 

— Carapace narrow and high. Abdomen not elongated. (Figs 174-175.) Mexcala 



47. A harmadik comb a leghosszabb. (176-177. ábra) 

Third femur the longest. (Figs 176-177.) 

.48. 

.48. 

176 177 

— A harmadik comb nem a leghosszabb. (178-179. ábra) 49. 

— Third femur not the longest. (Figs 178-179.) 49. 

48. Az embolus rövid, hím tapogató egyszerű. A petelemezben vakon végződő 

zseb van. (180-181. ábra) Pellenes 

Embolus short, male palp simple. Epigyne, with blind ending pocket. 

(Figs 180-181.) Pellenes 

180 181 

— A hím tapogató nem ilyen. A petelemez nem ilyen. A csáprágón jellegzetes fog 

található. (182-183. ábra) Thiratoscirtus 

— Male palp, epigyne different. Chelicera with characteristic tooth. 

(Figs 182-183.) Thiratoscirtus 



49. A hím tapogató térdén is van nyúlvány, fémes fekete színű pókok általában 

sárgás színű lábbal. (184-185. ábra) Heliophanus 

Male palpal patella with apophysis, black coloured spiders, with metallic 

shine and with yellowish legs. (Figs 184-185.) Heliophanus 

184 185 

— Hím tapogató térdén nincs nyúlvány, csak legfeljebb tüskék. (186-187. ábra)...50. 

— Palpal patella without apophysis, maximum with spines. (Figs 186-187.) 

50. 

, ; wmmy?-
186 187 

50. Az embolus hosszú, ostorszerü. A petevezetékek hosszúak. (188-189. ábra).. 51. 

Embulos long, filiform. Sperm ducts long. (Figs 188-189.) 51. 

188 189 

— Az embolus rövid. A patevezetékek rövidek. (190-191. ábra) 

— Embolus short. Sperm ducts short. (Figs 190-191.) 



51. A hímek csáprágója nagy, rajta látjuk a fogakat. (192-193. ábra) 

Male clielicera large, chelicelral teeth visible. (Figs 192-193.) 

.53 

.53 
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— A hímek csáprágója nem nagy, a fogak nem látszanak. (194-195. ábra) 52 

— Male chelicera normal in size, teeth not visible. (Figs 194-195.) 52 

194 195 

52. A gyűjtőn nincs kiemelkedés, a petelemez nyújtott. Apró zömök pókok. (196-

197. ábra) Parajotus 

Teguluin without outgrown, Epigyne elongated. Small stout spiders. (Figs 

196-197.) Parajotus 

196 197 

— A gyűjtőn nyúlvány van. Nagytermetüek (198-199. ábra) Mogrus /Philaeus 

— Tegulum with outgrown. Large spiders. (Figs 198-199.) .... Mogrus /Philaeus 

198 199 



53. Az első másodvégízen 3 pár ventrális tüske található. (200-201. ábra), 

Pochyta 

Mt I. with three pairs of ventral spines. (Figs 200-201.) Pochyta 

" 
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— Az első másodvégízen legfeljebb 2 pár ventrális tüske található. (202-203. 

ábra) Blaisea 

Mt I. with maximum two pairs of ventral spines. (Figs 202-203.) Blaisea 

202 203 

54. A gyűjtőnek prolaterális lebenye van. (204-205. ábra) 

Tegulum with prolateral lobe. (Figs 204-205.) 

..Plexippus / Alfenus 

.Plexipp us/ A Ifett us 

204 205 

— A gyűjtőnek nincs prolaterális lebenye. (206-207. ábra) Evarcha 

— Tegulum without a prolateral lobe. (Figs 206-207.) Evarcha 

206 207 




