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LACEETA PKATICOLA Evebsm.

A MAGYAE FAUNA EGY ÚJ GYÍKJA.*

Méhely Lajos tanártól, Brassóban.

Magyarország gyík-faunájában &,Lacertanemhöl eddig csak a következ

négy fajt ismertük : zöld gyík (Lacerla viridis Laue), fïirge gyík (L. agilis

L.), elevenszül gyík (L. vivipara Jacq.) és fali gyík (L. muralis Laue).

Azt hittük, hogy ez a sorozat Magyarországra nézve be van fejezve,

mert annyi kutatás után nem volt föltehet, hogy ebbl a nembl még
ismeretlen fajok legyenek hazánkban. Annál nagj'obb volt tehát csodálko-

zásom s egyúttal örvendetes meglepetésem, midn ez év június havának els

napjaiban a Cserna völgyéhen, Herkules-fürd közeiéhen, Q,Lacertapraticola

EvEESM. nev fajra bukkantam, mely eddig csupán csak a Kaukázus vidé-

keirl volt kimutatva, s így nemcsak Magyarországra, de a tulajdonképeni

Európára nézve is új jelenség.

Meglepett, hogy ezzel a gyíkfajjal épen olyan területen kelle találkoz-

nom, hol elttem már nagyon sokan, bel- és külföldi zoológusok, st szakszer

herpetológusok is kutattak s hol ez az állat épen nem ritka, a mennyiben
nekem rövid id alatt 80 példány jutott birtokomba. Eldeim azonban,

minthogy ez a faj termetében és viselkedésében, st színezetében is némikép

az elevenszül gyíkra emlékeztet, valószínleg emennek tartották s nem
méltatták figyelmükre.

A Lacerta praticola-t Eveesmann fedezte fel a Kaukázusban s írta

le elször 1834-ben. Azóta már többen foglalkoztak vele s különösen Kessler,

dr. J. V. Bedeiaga, dr. 0. Boettger és G. A. Boulengee írtak róla tüzeteseb-

ben. Ha én most újból leírom, nemcsak azért teszem, hogy mint hazai fajt

a magyar irodalomba bevezessem, hanem mert oly sok eleven példány levén

módomban tanulmányozhatni, mint a korábbi észlelk egyikének sem, a

régibb leírásokat sok tekintetben helyesbíthetem és kiegészíthetem s nem
egy, eddig ismeretlen vonást közölhetek állatunk biológiájából.

* A M. T. Akadémia Ill-ik osztályának 1894. szept. 22-én tartott ülésén bemu-
tatta dr. Entz Géza r. tag.
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Nagyság s termet.

A magyarországi példányok nem kisebbek a kaukázusiaknál ; legna-

gyobb példányom 154 mm. hosszú, az irodalomban említett legnagyobb

példány 154'5 mm.* A hímek általában valamivel kisebbek.

Termetében némikép az elevenszül gyíkhoz hasonlít, azonban fejé-

nek, törzsének, farkának és végtagjainak alakja tekintetében közelebb áll

a fali gyíkhoz. Feje aránylag hosszabb, tetemesen alacsonyabb s a halánték

táján keskenyebb, arczorra valamivel hosszabb, karcsúbb s hegyesebben ke-

rekített, mint az elevenszül gjáké. Törzse lapított, a nstényé hosszabb

(35—42 mm.), a hímé rövidebb (29—33 mm.). Végtagjai karcsúbbak, mint

az eleven szül gyíkéi s a fali gyíkéira emlékeztetnek ; a hátulsók a hímeknél

hónaljig, a nstényeknél csak a törzs els harmadáig érnek. A sugártermet

fark fokozatosan vékonyodó, 1*48

—

l*76-szor foglaltatik az egész test hosz-

szában, a hímeké valamivel hosszabb. Karmai rövidek.

Pikkelyruha.

A fejvért paizsai nagyobbrészt közönséges alkotásúak, csupán a követ-

kezk emelendk ki. A két falpaizs (se. parietalia) között — mint már

EvEESMANN haugsúlyozta— többnyire három páratlan joaizs található (21 cf

és 27 ? -nél), minthogy a falközti paizs (se. interparietale) hátsó harmada,

olykor a fele, négyszög kis paizs alakjában külön vált. Ha csak két páratlan

paizs van e helyen (17 cf és 13 j -nél), úgy a falközi paizs hátrafelé nagyon

keskenyed, hosszúra nyújtott ötszög, melyhez a valamivel szélesebb s csak

félakkora hosszúságú, trapézalakú nyakszirtpaizs (se. occipitale) csatlakozik.

E tájék tekintetében feltn hasonlatosság constatálható a fali gyíkkal.

Ugyanis, ha a fali gyíknak a falpaizsai között csak két páratlan paizsa van,

ezek a L. praticola hasonló paizsaival teljesen megegyezk, csakhogy a fali

gyíknak szintén igen gyakran három paizsa van (különösen a délibb fekvés

lelhelyekrl származó példányoknak), s így 26 herkulesfürdöi példány között

9-szer, 20 fiumei példány között 11 -szer, 17 budapesti példány között 5-ször

és 3 nagy-disznódi (Erdély) példányon fordul el ez az eset. A mi tehát

más Lacertáknál nagyon ritka kivétel, az a fali gyíkon nagyon gj^akori

jelenség, a L. praticolá-n pedig már a faj határozott jellegéül tekinthet,

mely idvel bizonyára teljesen meg fog állandósulni, annyival is inkább,

mivel három paizsuk a nstényeknek, kett pedig a hímeknek van gyakrabban

* Dr. O. BoETTGER «Radclé's Fauna n. Flora des südwestlichen Caspi-Gebietes»,

p. 38. Leipzig, 1886.
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s ismeretes, hogy a Lacertáknál a nöi jellegek sokkal általánosabban örök-

lödnek át az ivadékokra.*

A falpaizs külsö-mellsö széle soha sem érinti a legfels szem mögötti

paizsot (se. postoculare),** minthogy azt a negyedik fels szempaizs (se.

supraoculare IV.) s az els fels halánték-paizs találkozása megakadá-

lyozza.*** Az öt, vagy hat szemöldök-paizs (se. supraciliaria) a fels szem-

paizsoktól állandóan egy 2— 7 tagú szemcsesor által különül el. Allatunkon

mindig csak egy orr-kantárpaizsot (se. naso-frenale) és hét fels ajakpaizsot

találunk, melyek közül az ötödik áll a szem alatt. A falpaizs küls széléhez

két vagy három négyszögletes fels halántékpaizs illeszkedik, ezek közül az

els fölfelé mindig a negyedik fels szempaizszsal, lefelé pedig többnyire

(59 esetben 80 közül) a nyolczszögletes nagy rágópaizszsal (se. massetericum)

érintkezik ; ez utóbbi eset a fali gyíkon is elég gyakori. A rágó paizsot a

a félhold alakú dobpaizstól (se. tympanale) s a fels ajakpaizsoktól csak egy,

a szemtl azonban három paizssor különíti el. Az alsó ajak-paizsok száma

6—6, az állpaizsoké 6 pár, melyek közül mindig 3 pár találkozik az áll

középvonalában. A torok-barázda elmosódott; a nyakörvig a leghosszabb

sorban 17—18 torokpikkely áll; a nyakörv 6—9 tagú, gyengén fogazott.

A hát pikkelyei — mint az elevenszül gyíkon — hosszúkás hatszö-

gek, gyengén cserepesek ; a törzs oldalán levk kisebbek, kerekített négy-

szögek ; valamennyi átlós gerinczet hord. A háton 1 cm.-nyi hosszaságra

1 8^— 19 pikkely megy(az elevenszülgyíkon 10(c)
— 16(cf),a fali gyíkon 25)

.

Egy haspaizs hosszára többnyire 2 pikkelysor megy, helyenkint 3. A törzs

közepe körül 36—40 pikkely áll egy keresztsorban. A haspaizsok hat sorban

mennek hosszában, egy hosszanti sorban a hímeknek 25—27, a nstények-
nek 28—31 paizsukvan; a mellékpaizsok kicsinyek. A nag}' alfelpaizsot

(se. anale) egy 8— 10 tagú paizssor övezi. A fark hátát hegyezett, gerinczes

pikkelyek födik; a hím farkán 83—97, a nstényén 62—81 pikkelygödröt

számláltam. A czombmirigyek száma 9— 14, rendesen 10—12; a mirigy-

szájadékok a hímen ellyptikusak, nagyok, kiemelkedk, a nstényen kerek-

dedek, kicsinyek, laposak.

* Dr. J. V. Bedeiaga bizonyára csak vizsgálati anyagának elégtelensége folytán

vonhatta kétségbe Eversmann jogos állítását, mondván: «Gerade in Bezug auf die

von den Parietalen begrenzten medianen Scliildehen weist Lacerta praticola nichts
Bemerkenswertes auf». («Beiträge zur Kenntniss der Lacertiden- Familie». Abh. d. sen-
ckenberg. naturf. Ges. XIV. 1886. Sep. Abdr. p. 353.)

** Összes hazai Lacertáink pholidosisának összehasonlítása arra a meggyzdésre
juttatott, hogy a szem hátulsó szögletéhez illeszked paizsocskát nem a szemöldök-
paizsok (se. supraciliaria) utolsó, hanem sokkal természetesebben a szemmögötti paizs-
sor (se. postocularia) els tagjául tekinthetjük. A szóban lev szemmögötti paizs itt is

ilyen értelemben veend.
*** Ép így van ez a zöld és a fürge gyikon ; ellenben ennek fordítottját tapasz-

taljuk az elevenszül s a fali gyikon.
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Színezet.

Allatunk fejvértje vörös-barna, vagy bronz-barna; szepltlen, vagy

kicsiny, sötét pettyekkel behintett. A hát középmezeje a fejvért szélességé-

ben sárgás-, vörhenyes-, vagy olajbarna, néha azonban hamvasszürke. Ezen

a középmezön a nyakszirtj)aizs hátsó szélén ékalakiian ered, hátrafelé

szélesed s a fark els vagy második harmadában ugyancsak csúcsba futó

sárgás-, vagy olajbarna sötét szalag vonul végig, mely azonban a hamvas-

szürke példányokon élénk téglavörös is lehet. Ezt a szalagot szabálytalanul

elhelyezett sötétbarna vagy feketés, szögletes foltok és vonáskák szegélyezik,

minek következtében oldalszélei mintegy csipkézettek. E szalag szegélyfolt-

jaival együtt gyakran nagyon elmosódik. A fark háta egyszinü szürke ; a

végtagok fölül vörhenyes-barnák, sötéten pettyezettek. Az orr csúcsa s a

fels ajakpaizsok sárgás-fehérek. A törzs oldalán, az orrlyukon ered s a

szemet átszel széles, sötétbarna pánt húzódik, melynek fels szélét sötét

pettyek kisérik ; alsó harmadában egész hosszában egy fehéres csík szeli át ;

fels szélesebb részében a himnél sárgás foltok tnnek el. Az áll s a torok

fehér; a mell s a has a hímen világos borsózöld, a nstényen ragyogó

kénsárga ; a fark alul fehéres.

A fiatalok a felnttek színruháját viselik, színeik azonban még kevésbbé

kifejezettek s a test alsó oldala többnyire fehéres-zöld.

Ivari dimorphismus.

Hím. Kisebb, karcsúbb, törzse rövidebb ; haspaizsai 25—27 kereszt-

sorban állnak. Hátsó végtagjai hónaljig érk. Farka erteljesebb, hosszabb,

tövén duzzadt, 83— 97 pikkelyörv van rajta. Czombmirigyeinek szájadékai

nagyok, ellyptikusak, kiemelkedk. Hátrajza kifejezettebb ; oldalpántja fels

részében sárgás foltok tnnek el ; alsó oldala borsózöld, szepltlen.

Nstémj. Nagyobb, vaskosabb, hosszabb törzs. Haspaizsai 28—31

keresztsorban állanak. Hátsó végtagjai csak a törzs els harmadáig érnek.

Farka karcsúbb, tövétl kezdve egyenletesen vékonyodó, 62—81 pikkelyörv

van rajta. Czombmirigyeinek szájadékai kicsinyek, kerekdedek, lajtosak.

Hátrajza kevésbbé kifejezett; oldalpántja egyszín ; alsó oldala kénsárga,

szepltlen.

Földrajzi elterjedés.

A faj eddig csak a Kaukázusból volt ismeretes, és a Cserna völgyének

alsó részében a következ hegyeken találtam reá: Coronini-magaslat,

Clepeiiiacu, Ogasiil Cosianc, Locu ursului, Funtina mosului, Poiana enperi

és Kusiu. Csak a hegység alacsonyabb részeiben tartózkodik s legfeljebb

569 méter magasra hág. A magyarországi s a távol fekv kaukázusi lel-

helyeket nehéz szerves kapcsolatba hozni, fkép mivel a faj Oroszország déli

Természetrajzi Füzetek. XVni. köt. «5



részeibl ismeretlen ; annyi azonban bizonyosnak látszik, hogy úgy ott,

mint nálunk, a kénes források környékét kedveli.

Életmód.

A vízhez közeled erdtisztások kedvencz tartózkodó helyei. Állandó

lakásul bokrok alá s a gyökérzet közé 10— 15 cm. hosszú, 1—

1

V2 cm. széles

s 45° alatt hajló hengeres vaczkot ás magának. Kitn kúszó s lazakötés

talajban jól ás. Vadászni déleltt 9—1 1 óra között jár ki; a déli nap perzsel

hevétl óvakodik. Természettl fogva szelid s jóindulatú, a fogságban

mihamar megbarátkozik ápolójával. Leginkább rovarokkal táplálkozik, de

válogatós. Legjobban szereti a legyeket, kis pókokat, kicsiny sáskákat, cicá-

dákat, apró molypilléket s a lágytest hernyókat ; másodsorban a Panorpa-,

Forficula-féléket s kis levéldarázsokat ; a Cantharis-, Ehagonycha- és Oede-

mera-féléket bekapja ugyan, de rögtön kiveti ; Orina-féléket, Chrysomelákat,

Coccinellidákat, fulánkos darazsokat s nagyobb mezei poloskákat soha sem

eszik, bármily éhes legyen is ; a földi gilisztát csak immel-ámmal eszi, a

csupasz csigákat pedig utálja. Más gyíkok módjára ritkán iszik, inkább a

harmatot nyalogatja fel a növényekrl. Bizonyára május közepe táján páro-

sodik, mert a június els napjaiban gyjtött nstények már mind hasasok

voltak. A terhes nstény június végén — mint fogságban tartott állataimon

négy ízben tapasztaltam — éjnek idején 4—6 tojást tojik. A tojások hófehé-

rek, 10 mm. hosszúak, 6*5 mm. szélesek, egyik végkön hegyesebben, a

másikon tompábban gömbölyítettek ; héjuk pergamenszer, meglehetsen

vastag. A terrariumban 10 napig jól fejldtek a tojások, azután — sajnála-

tomra — összeasztak.

Rokonsági viszonyok.

' A L. praticolá-i általában a L. vivipara legközelebbi rokonául tekin-

tik ; szerintem a L. muralis-hoz áll közelebb. Mérvadó reám nézve a fej,

törzs, a fark s a hátsó végtagok hasonlatossága ; a fels szempaizsok s a

szemöldök paizsok között lev szemcsesor, a rágó paizs hasonló alakja és

fekvése, a falpaizsok közt fekv páratlan paizsok megegyezése, fleg a fal-

közti paizsnak a L. muralis-on is gyakori ketté oszlása s nem utolsó sorban

a szaporodás módja.

A mennyiben egyes szerzk a L. praticolá-i a L. vivipara helyette-

sít fajául (vicariirende Form) tekintik, én e tekintetben inkább annak a

föltevésnek hódolnék, hogy az egyik faj kizárja a másikat a nélkül, hogy

egymást kölcsönösen helyettesítené. A Kaukázusban a L. praticola elfor-

dulási területén a L. vivipara nem fordul el ; ugyanazt jelenthetem a

Cserna-völgy alsó részére vonatkozólag, hol a bejárt nagy területrl 80

példány L. praticola jutott kezeim közé, de az elevenszül gyíknak nyomára

sem akadtam.


