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Ne csapjuk le a pókokat

Matt Bertone, az Észak-Ka-
rolinai Állami Egyetem ro-
varkutatója kollégáival 50 

észak-karolinai otthonban folyta-
tott vizsgálatot, amely során kide-
rült: a leggyakoribb fajok a törpe-
pókfélék és az álkaszáspókfélék, 
amelyek egy átlagos európai ott-
honban is gyakori vendégek – ol-
vasható a The Conversation cikké-
ben. Ezek a fajok a tipikusan hálót 
szövő és zsákmányukat abba váró 
pókok, az álkaszáspókok ugyan-
akkor időnként elhagyják háló-

jukat, hogy más pókokra vadász-
szanak. Az efféle pókok többnyi-
re rejtőzködnek, igyekeznek tisz-
tes távolságot tartani az embertől, 
nem jelentenek veszélyt ránk, vi-
szont előszeretettel fogyasztják el 
az olyan kártevő és betegségeket 
hordozó rovarokat, mint a szúnyo-
gok, legyek, apró molylepkék, ka-
ticafélék.

Az amerikai kutató arra ké-
ri az embereket, ne irtsák az át-
lagos házi pókokat, mert e fajták 
csak igen ritkán csípik meg az em-

bert, viszont annál hasznosabb te-
vékenységet folytatnak. Bertone 
szerint a pókiszonyban szenve-
dők is könnyebben meg tudnának 
birkózni az ízeltlábú apróságok-
kal, ha igyekeznének jobban meg-
ismerni ennek az állatfajnak a 
hasznosságát, illetve megpróbál-
nának tudatosan együtt élni ve-
lük. A kutató hozzátette, a súlyo-
sabb arachnofóbiában szenvedők-
nek sem muszáj rögtön lecsapni 
az állatot, inkább engedjék sza-
badon egy családtag segítségével, 
hogy máshol hasznosíthassa ro-
varpusztító tevékenységét.

A pánikrohamszerű tünetek-
kel járó pókiszonyban szenve-
dőknek is pszichoterápia során 
előbb-utóbb szembe kell nézniük 
félelmük tárgyával. A betegeknek 
lassan egyre közelebb kell men-
nie a pókhoz, a rátörő pánikro-
hamot pedig légzésgyakorlatok-
kal kell leküzdenie. Ha meglá-
tunk egy irtóztató ízeltlábút a kö-
zelünkben, igyekezzünk átgon-
dolni, mi lehet a legrosszabb, ami 
történhet velünk abban a hely-
zetben. Ezután figyelembe véve, 
hogy otthonainkban nem gyakori 
vendégek a súlyos méreggel csí-
pő, agresszív pókfajták, valószí-
nűleg könnyebben meg tudunk 
birkózni az apró állattal.
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Ha meglátunk egy ízeltlábút a lakásban, rögtön a leg-

közelebbi papucs után nyúlunk, azonban a pókok 

hasznosak is lehetnek.




