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Jósvafő barlangjai és barlangi pókjai 
 

 

Röviden magamról. 1966-ban jöttem először Jósvafőre – a barlangok miatt. Azóta 

Jósvafő első kőházának („Huszita-ház”) boldog tulajdonosa vagyok. Messze 

környéken enyém a pince, amelyben fürdőszoba van. Nyugdíjasként pókokkal 

foglalkozom. 
 

Barlangi keresztespókok 
 

Egy közbevetéssel kezdem: tudom, legalább egy olyan lehetséges olvasóm van, aki 

irtózik a pókoktól. Kérem ezért valamelyik bátrabb hozzátartozóját, hogy legalább a 

következő három mondatot olvassa fel a pókoktól rettegőknek. A barlangi 

keresztespók (Meta menardi) kimondottan szép, színes élőlény. A pókok általános 

tulajdonságaikkal ellentétben lassúak, nyugodtak. Nincs adat, hogy bárkit is 

megcsíptek volna (még engem se, pedig elég sokat piszkálom őket). 

Sötétben minden tehén fekete: miért lenne egy barlanglakó élőlény színes? A 

barlangi keresztespókok a barlangok, pincék, stb. bejáratához közel, az úgynevezett 

félhomályos zónában élnek és csak ritkán tévednek mélyebbre. Általában egész 

évben, de leggyakrabban június körül párzanak, ugyancsak a félhomályos zónában. 

A nőstény júliusban készíti el a petéket tartalmazó és védő petecsomót. A petecsomó 

könnyedén felismerhető: hasonló Magyarországon nincs. Kissé tojásdad, 2 cm 

átmérőjű, hófehér csomó. Benne egy sárga gömb: ezek a peték. A peték száma 300 

körüli. A petecsomó mindig a bejárat közelében található. 

Egy hónap múlva a sárga gömb eltűnik, olyan lesz, mintha pelyhes lenne a 

petecsomó belseje. Újabb egy hét múlva fekete gombostűfejeket láthatunk a 

petecsomóban: ezek az egyszer vedlett apró pókocskák. A pókocskák közel tíz 

hónapig békésen megmaradnak egymással a petecsomóban. A következő év áprilisa 

elején nagyobb részük elhagyja a petecsomót és rövidesen a barlangot is. Egy-két 

hónapot élnek, növekednek a szabadban, majd barlangot keresnek maguknak. 

Élettartamuk 2-4 év. Tíz hónapig békében megvoltak egymással, de a szabadban, 

meg a barlangban már megeszik egymást és más pókokat is. Felnőtt barlangi 

keresztespók a szabadban nem él meg. 

Talán túl hosszan írtam róluk, de előfordulhat, hogy a pincénkben, nedves, sötét 

helyeken találkozunk velük. Akit ismerünk, nem bántjuk… 
 

Egyéb pókok 
 

Elsősorban a rejtett keresztespókokat (Metellina merianae) említem. A szabadban is 

megtalálhatók, így egy újonnan feltárt barlang első meghódítói lehetnek. Szintén a 

bejárat közelében élnek. A barlangi keresztespók – ha nincs veszélytelenebb 

zsákmány – megeszi. A bejárat közelében gyakran találunk még zugpókokat 

(Agelenidae) és eretnekpókokat (Amaurobiidae): ezek felszíni fajok. 
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Barlangi keresztespók, hím 

(az úgynevezett tapogatólábakon nagy képletek láthatók) 
(Fotó: Szabó Géza) 

 

 

 
 

Barlangi keresztespók petecsomó az anyával 

(a petecsomóban jól látszanak a sárga peték) 
(Fotó: Szabó Géza) 
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Rejtett keresztespók (a barlangi keresztespóknál kisebb, szürkés, néha szinte fekete) 
(Fotó: Szabó Géza) 

 

 

Jósvafő barlangjai 

 

Barlangnak nevezem azt, amit a magyar állami természetvédelem hivatalos honlapja 

(http://www.termeszetvedelem.hu/) annak ismer el. Jósvafő közigazgatási területén 

30 barlang van. Ezeket jobbára bejártam és pókok szempontjából tanulmányoztam. 

Többször hivatkozok az említett honlapra (továbblépés: Tematikus keresők / 

Országos Barlangnyilvántartás / Település: Jósvafő – így: Jósvafõ). A barlangok 

helyét nem részletezem. 
 

Apalin 1. sz. barlang 

Az első kérdés, ami felmerül: honnan származik az Apalin név? A világhálóról csak 

annyi derül ki, hogy női név, az Apollónia változata. Talán van még a faluban, aki 

tud segíteni ebben a kérdésben. A második kérdés, ha van 1. számú, akkor hol a 

többi? Nincs (a név előbb-utóbb önálló életet él és megmarad). Sajnos egy-két 

évtized múlva, a fokozatos feltöltődés miatt ez a barlang is teljesen el fog tűnni. 

Nincs benne pók. A barlang magánterületen nyílik, a tulajdonosoktól elnézést kérek, 

hogy behatoltam, ha netán kutyát keresnek, érdemes benézni. 
 

Babot-kúti-forrástáró 

Itt is felmerül a Babot név eredete! Ez egyébként nem barlang, hanem a forrás 

mesterséges tárója. A pókokat nem érdekli a természetvédelem véleménye. A bejárat 

ráccsal van elzárva, a bejárat előtt tág tér, így a pókok könnyen megtalálják: be is 

http://www.termeszetvedelem.hu/
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költöztek. Barlangi keresztespók és rejtett keresztespók is van benne. Érdekes 

módon petecsomót nem találtam. A pókok rendszerint az oldalfal mentén haladó 

csövek mögött tartózkodnak. 
 

Babot-kúti 1. sz. inaktív forrásbarlang 

Találtam barlangi keresztespókot és rejtett keresztespókot is. 
 

Babot-kúti 2. és 3. sz. inaktív forrásbarlang 

Egyikben sem találtam pókot. Talán nincs jó kapcsolatuk a felszíni törmeléklejtővel. 
 

Baradla-barlang 

Ezzel a barlanggal nem foglalkoztam, de korábban leírtak innen barlangi 

keresztespók előfordulást. A mostani vasajtók elzárják a pókok mozgását, de a 

barlangnak számos ismert és nem ismert, nem pókmentesen lezárt bejárata is van. 
 

Baradla Hosszú-Alsó-barlang és Baradla Rövid-Alsó-barlang 

Mindkettő ráccsal van lezárva, nem jutottam be. Alkalmasak lehetnek pókok 

számára. 
 

Bobby-barlang 

A Bobby-barlang feltárásakor jelen voltam. A táborba eljött a Kutatóállomásról egy 

kutya: Bobby. Ha eldobtunk egy követ, utánafutott, visszahozta, szétrágta. A fogai 

teljesen elkoptak. A barlang már akkor is borzlakás volt. Ma már a borz újra 

visszafoglalta a barlangot, s a bejáratot elszűkítette. Nem mentem be – fő a 

békesség. 
 

Farkaslyuki-barlang és Farkaslyuki-hasadékbarlang 

Farkaslyuk nagyon szép, bár rövid szurdok a Kecső-völgyben. Nevének eredetéről 

semmit sem tudok. Érdemes lenne leírni. Talán még valaki emlékszik rá? Barlangi 

pókoknak alkalmatlanok. 
 

Féldecis-barlang 

A legenda szerint 1988-ban mutatta meg a bejáratot egy helybéli Kutas Tamásnak. 

Innen a név. Viszonylag nemrég kibontott, zavart hely: nem élnek benne pókok. 
 

Gergés-lápai-víznyelőbarlang 

A lápa szó jelentése világos, de honnan származik a Gergés? Utoljára 25 éve 

dolgoztunk benne. Bár deszkával lefedtük, a deszkák egy része már eltűnt, így 

megvolt a lehetőség a pókok beköltözésére. Rejtett keresztespókokat találtam. 
 

Harmincnyolcas-barlang 

Nevét az akkor még közeli harmincnyolcas kilométer-kőről kapta. Azóta már más 

kilométer-kő van a közelében. A lakásokban is gyakori törpepók-fajokat láttam a 

barlangban. A barlang akkora, amekkorát kibontottak, száraz, nem igazán alkalmas 

pókok számára. 
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Harmincnyolcas-kőfülke és Harmincnyolcas-csőbarlang 

Kicsik és nyitottak, barlangi pókok nincsenek benne. 
 

Kecső-völgyi-barlang 

A Kecső falu neve ősi családnévből származik. Valószínűleg a közeli törmeléklejtő 

miatt találtam barlangi keresztespókokat a barlangban. 
 

Kossuth-barlang 

A Kossuth-barlangot 1956 januárjában tárták fel. Az akkori hatalom szeretett volna 

valami a rendszerre utaló nevet. Szerencsénkre Kessler Hubert támadhatatlan nevet 

talált. Sajnos nem tudom, mikor készült el a mostani bejárati táró – ennek a 

jelentősége, hogy mennyi idő alatt telepedtek be a pókok, amelyek csak ezen a 

szakaszon vannak (a falazás után 20 centivel már nem találtam senkit). Sokféle pók 

fordul itt elő: barlangi keresztespókok, rejtett keresztespókok, takácspókok, 

eretnekpókok, zugpókok. 
 

Kuriszlánfői-zsomboly 

A Kuriszlán név eredetét, jelentését nem tudom. A zsombolyt csoportunk 

folyamatosan bontja. Pókok nem élnek benne. 
 

Kuriszláni-beszakadás 

Elég gyakran folyik benne víz. Pókok nem élnek itt. 
 

Micimackó-kuckója 

A név Maucha Kristóftól származik. Pók nincs benne, pedig zsákmányállat bőven 

van. 
 

Nagy-oldali-zsomboly 

Alapos vizsgálatát még nem végeztem el. 
 

Por-lyuk 

A felső szakasz rendkívül poros – innen lehet a neve. A nedves szakaszt a pókok 

csak a száraz részen keresztül találnák meg, de nem találták meg. 
 

Szabó-kúti-forrásbarlang 

Vajon ki volt a Szabó? Netán adót (ki)szabó? A természetvédelem nyilvántartásában 

szereplő fényképen Jósvafő szülötte, Váczi Gergő szerepel. 
 

Szelelő-lyuk 

A Nagy-Tohonya-forrás barlangjának feltárását célzó kutatást itt kezdték, végül a 

forrás közelében folytatták táró építésével – ez lett a Kossuth-barlang. Számomra 

meglepő módon mind barlangi keresztespókot, mind rejtett keresztespókot találtam. 
 

Tohonya-oldali-átjáró 

Pókok nem élnek benne. 
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Tohonya-szurdoki-kőfülke 

Talán a nedves szurdok kisebb repedéseiben is élnek barlangi keresztespókok, így a 

kőfülkében is. 
 

Tücsök-lyuk 

Egy hatalmas tücsök lyukára emlékeztet a bejárat. Bár zsákmányállat van bent, 

eddig csak a rejtett keresztespókok hódították meg. 
 

Vass Imre-barlang 

Vass Imre a Baradla-barlang első magyar nyelvű, tudományos igényű leírásának és 

mérnöki pontosságú térképének az elkészítője. Az eredeti bejárat „pókmentesen” be 

van zárva. A barlang valamikor 40 éve kapott új bejáratot – a Kossuth-barlang 

rácsos bejáratával ellentétben vasajtót – denevér-nyílással. A rejtett keresztespókok 

már 10 éve meghódították, a barlangi keresztespókok viszont még nem találták meg 

a szűk denevér-nyílást. 
 

Villa Negra-barlang 

A névadás a Hattyúdal című film ismert dala alapján történt. Újabban megint 

bontják, ezzel zavarva a barlang élővilágát. Csak két kisméretű pókot találtam, de 

nem sikerült megfognom és azonosítanom őket. 
 

Zöld-kőevő-barlang 

A mostani Papp Ferenc Barlangkutató Egyesület akkori címerében szerepelt a Zöld 

Kőevő, innen a névadás. Rengeteg élőlény hull be, de barlangi élőlények nincsenek 

bent. 
 

Nem tudom mi a neve 

A pásztorházzal szemben van egy sziklaüreg, ez mesterséges, ezért nem minősül 

barlangnak. Időnként rejtett keresztespókok tanyáznak benne. 

 

Összefoglalás 

 

Miközben pókokkal foglalkoztam, eljutottam a Jósvafő település területén levő 

földrajzi nevekhez. Talán lesz a jövőben valaki, aki szintén érdeklődik barlangokban 

található pókok iránt – számára hasznos lehet ez az összeállítás. De ugyancsak 

hasznos lehet a jövő azon kutatói számára, akik földrajzi nevekkel, vagy egyszerűen 

csak a nép által adott nevekkel foglalkoznak. Bizonyára van még számos – lassan 

feledésbe merülő – név. Írjuk le őket! 

 

 

Szabó Géza 

 


