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A NÉHAI FENICHEL SÁMUEL GYJTÖTTE ÚJ-GUINEAI

CSÚSZÓMÁSZÓK.

Méhely Lajos tanártól, Brassóban.

Az alábbiakban az új-guineai csúszómászók egy kis gyjteményét

kivánom bemutatni, melyet Fenichel Sámuel, a fiatal magyar zoológus»

Új- Guinea észak-keleti partvidékén, az Astrolabe-öböl mellékén álló

Finisterre-li egység lábán szerzett össze. A tudomány lelkesítette ifjú ter-

mészetvizsgáló, mint ismeretes,* 14 hónapot töltött ott (1891—92) s életé-

vel adózott lelkesedésének. Fképen madárbrökbl, rovarok-, csigák- és

etbnographiai tárgyakból álló gyjteménye sok viszontagság után nem rég

a Magyar Nemzeti Múzeum birtokába jutott, s innen küldettek hozzám

meghatározás czéljából az alant felsorolt csúszómászók is.

Annak daczára, hogy a gyjtött fajok száma nagyon csekély (10 faj,

20 példányban) s hogy Peteks & Dokia, G. A. Boulenger és Dr. 0. Boett-

GEK urak jeles mvei az új-guineai subrégió csúszómászó faunájának meg-

lehetsen tökéletes képét tárják fel, a további adatok — különösen a rit-

kább fajok behatóbb ismerete szempontjából — talán még sem érték-

telenek.**

I. LACEKTILIA.

Família. GECKONIDAE.

1. GEHYEA OCEANICA Less.

Egy eddig ismeretlen nagyságú példány (egész testhossza 240 mm.)

az Astrolabe-öböl környékérl. G. A. Boulenger kitn leírásának minden

tekintetben megfelel, azzal a bizonyára esetleges különbséggel, hogy a

hátsó láb 2. és 3. ujjának kiszélesedett brkarélya az összenyomott végs

* L. Természettud. Közlöny 307. füz. p. 123. 1895.

** A mennyiben itt, hazánk legkeletibb határán, semmiféle összehasonlító anyag

sem állott rendelkezésemre s kizárólag irodalmi, ámbár kitn segédeszközökre kellett

támaszkodnom, esetleges kételyeknek elejét veend, helyénvalónak látom megjegyezni,

hogy a meghatározott példányokat felülvizsgálat czéljából G. A. Boulenger úrnak, a

herpetologia legkiválóbb ismerjének, küldöttem volt el Londonba a British Múzeumba,

ki kérésemet szívélyesen teljesítette s 1895. jan. 26. kelt levelében következkép vála-

szolt : «I have just looked through your specimens and can only confirm your deter-

minations» ;
— szívességéért fogadja e helyt is szinte köszönetemet.
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izek tövéig behasított. Fels ajakpaizs 13, alsó ajakpaizs 12; czombmirigy

mindegyik oldalon 23 (a Boulengek leírta példányokon csak 13—20).

Színezetre nézve felül vörhenyes-szürke, szétszórt sötétbarna már-

ványozással ; alul sárgás-fehér ; a fark alsó színe világos-szürke.

2. GECKO VITTATUS Houtt.

Öt teljesen typikus példány az Astrolabe-öböl mellékén lev Bongu

falu környékérl.

Az orrlyukat elülrl az orrcsúcspaizs s az els fels ajakpaizs, hátul-

ról 3—4 kis paizs határolja. A fels ajakpaizsok száma 13— 14, az alsó

ajakpaizsoké 12—13; a czombmirigyeké 22—29. A farkörvök mindegyikét

felül 11—12, alul 4, keresztben men pikkelysor takarja.

A fiatal példányok felül barnásak, a gerincz mentén fehér csíkkal,

mely a tarkó közelében villásan kettéhasad s egész terjedelmében sötét-

barnával szegélyezett. A fark széles sötét-barna gyrkkel övezett ; a has-

oldal fehéres. A termetesebb példányok a borszesz hatása alatt halavány

húsvörösre változtak, de a gerincz csíkja még nyomokban kivehet.

A test egész hossza: 214, 194, 173, 170 és 162 mm.

Família. AGAMIDAE.

3. GONYOCEPHALUS PAPUENSIS Macleay.

Egy kiválóan pompás példány az Astrolabe-öböl környékérl.

Peters & Doelí s Boulenger leírásaival egyez, mindazonáltal az

alábbi eltérésekkel. A dobhártya csak épen olyan széles, mint a szemrés.

A fej hátulját borító pikkelyek kisebbek, mint a fej elején állók. A háttaraj

a tarkótarajnál alacsonyabb s fokozatosan törpülve megy át a farktarajba,

mígnem a fark els ötödében elenyészik. Az el felé hajlított s kinyújtva

a test oldalához szorított hátsó láb vége az arczorr csúcsáig ér.

A borszesz-példány felül s a test oldalán halavány szürkés-rózsa-

szín ; a fej hátulja, a halánték s a tarkó fels része feketebarna, fehérrel

pettyezett ; a dobhártya alatt álló korongszer nagy pikkelyek (szám sze-

rint 6) fehérek; a tarkó oldalán nagy, kerekded-háromszög, fekete folt

van, melyet — mint már Peters &Doeia s újabban Boettgerís kiemelte—
ívalakban a vállig terjed, széles fehér félgyr fog körül; a törzs és fark

oldalán s a végtagokon sötétbarna harántszalagok s ugyanolyan pettyezés

vehet ki. A fogazott brtaraj ez id szerint halvány palaszürke, életben

azonban kéknek látszott lenni. A test alsó oldala szennyes fehér, a torok s

a torokzacskó szürkével márványozott.
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Méretek.

642]
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Famüia. SCINCIDAE.

6. TILIQUA GIGAS Schneid.

Fenichel az Astrolahe-öböl partvidékén két felntt, 532 és 512 mm.
hosszú példányt kerített birtokába.

BouLENGEE leirásától csak annyiban különbözk, hogy a falközti paizs

jóval keskenyebb, mint egy falpaizs, melynek csak fele szélességét éri el.

Az egyik példánynak törzse közepe körül 30, a másiknak 32 pikkely-

sora van.

A színezet felül csaknem hamuszürke ; a fajpaizsok szegélybarázdái

feketebarna szélek; a törzsön keresztül 9, a farkon keresztül 14 fekete-

barna, szabálytalan harántsáv húzódik. Az áll s a torok sárgás-fehér, na-

gyon szétszórt sötét foltokkal; a törzs oldala s a végtagok csaknem teljesen

feketebarnák s világos szürkével tarkázottak. A kisebbik példány hasa tiszta

fehér, a nagyobbiké sötéttel foltozott.

II. OPHIDIA.

Família. BOIDAE.

Subfamilia. Boinae.

7. ENYGRUS CARINATUS Schn.

Az Ó-világ ez apró óriás kígyója egy példányban, még pedig a Bou-

LENGEE-féle B. változatban van elttem. Lelhelye az Astrolabe-öböl

környéke.

A leírásokkal megegyez, csupán annyit vélek kiemelendnek, hogy
a fejtet pikkelyei teljesen simák. Az arczorr vége felül három nagyobb

paizsocskával borított, melyek középsje mögött egy nagyobb s e mögött

két hosszanti sorban összesen hat paizs áll. A szemek között 9 sor pikkely

húzódik és pedig 3 sor a középvonal táján, melyet mind a két oldalon egy-

egy szélesebb s ezektl kifelé ismét 2—2 keskenyebb pikkelysor határol.

A szemörv 10 pikkelykébl s az 5. és 6. fels ajakpaizsból áll; eltér tehát

BoETTGEEnek Új-Guinea délkeleti részébl való példányaitól, hol a 6. és 7.

(ritkábban a 7. és 8.) fels ajakpaizs lép be a szemörvbe. A fels ajak-

paizsok száma 10— 10.

Pikkelyképlet :

Squ. 34; G. "/n ; V. 175; A. 1 ; Se. Vi+51+ 1 (53).

Meretek: A test egész hossza 598 mm., a fark hossza 96 mm.; a fark

hossza 6*2-szer foglaltatik a test egész hosszában.
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Színezet. Felül szennyes vörhenyes-sárga, a gerincz mentén szögletes

sötétbarna foltokkal és harántpántokkal, melyek a hát középvonalában

szabálytalan zeg-zugos szalaggá olvadnak össze s ezenkívül még szabály-

talan sürü reczézettel is összekapcsolvák. Alul sárgás, barnásszürke pettye-

zéssel és hálózatos mustrázattal.

8. ENYGBUS ASPER Gthh.

Három példány az Astrolahe-öhöl partvidékérl.

A leírásokkal — kisebb eltéréseket nem számítva — jól egybevágó.

A szemtl a szemig 8—11 pikkely van a fej tetején; a szemet 10— 13 pik-

kelybl álló örv keríti körül; a fels ajakpaizsok száma 10— 11, az alsó

ajakpaizsoké 12— 13.

Fikkelyképlet:

Squ. 34—35; G. Ve+ G vagy Ve+ T; V. 135—140; A. 1 ; Se. 17—18.

Méretek :

mm.A test egész hossza ...
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olvadt, miáltal az orrlyukak is a fej oldaláról felfelé tolódtak. A kantár-

paizson kívül egy keskeny és magas elszempaizs található, melynek fels

sarka nem éri el a homlokpaizs mells küls szögletét. A szem mögötti

paizsok száma 2 ; a halántékpaizsok kifejldése nagyon ingadozó, mert

míg a nagyobbik példányon jobbról 3+2+ 3 (a hátulsók nagyon hosszúak

és keskenyek), bah'ól 3+ 3 (az utóbbiak közül a két fels hosszú s keskeny,

az alsó pedig három paizsra szakadt), addig a kisebbik példányon jobbról

3+2+2, balról 3+3+2 ilyen paizs jelenik meg. A törzs és fark pikkelyei

tökéletesen simák s végporusaik nincsenek ; a gerincz fölött fekvk a leg-

nagyobbak, hatszögek s mind a két oldalon egy-egy sor nagyobb pikkely

kiséri ket. A has éles szél.

Pikkelyképlet :

Squ. 21 ; G. 2/2; V. 245; A. 1 ; Se. 'Vvs+ l

Squ. 21 ; G. V2 ; V. 247 ; A. 1 ; Se. 68/68+ 1.

Méretek :

A test egész hossza — -

A fark hossza .__ — --

Az utóbbi foglalt az elbbiben _._ ,.

Színezet. A nagyobbik példány felül vörhenyes ólomszürke, hátán

csúcsukkal elfelé fordult, szögletes, sötét palaszürke harántsávokkal, me-

lyek a farkon kicsiny foltokká törpülnek. A sötét halántéksáv csak nyomok-

ban van meg. Alul sárga, hasán vörhenyes-barna pettyezéssel ; a fark alsó

oldala szürke. A kisebbik példány hasonló mustrázatu ; de a hát alapszíne

világos sárgás-barna és a szögletes harántsávok sötét vörösbarnák.

Subfamilia Elapinae.

10. DIEMENIA MUELLEEI Schleg.

Ez a szép és ritka mérges kigyó egy példányban van meg az Astro-

labe-öböl partvidékérl.

Schlegel eredeti leírása pompásan reá illik. Az orr mögötti paizs a

szem elttivel érintkezik ; 2 szem mögötti és 7 fels ajakpaizs, melyek kö-

zül a 3+4. csatlakozik a szemhez; a halántékpaizsok száma 1+ 2; mind

a két oldalon 4 alsó ajakpaizs érintkezik az állpaizsokkal.

1392
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Pikkelyképlet :

Squ. 15; G. 3; V. 157; A. Vi; Sc. «^35+ 1.

Méretek: a test egész hossza 528 mm., a fark hossza 72 mm.; a fark

hossza 7"33-szor foglaltatik a test egész hosszában.

Színezet. Az eddig ismeretes példányok színruháinak nagy eltérése

miatt helyén valónak látom a FENiCHEL-gyüjtötte példány tüzetesebb leírá-

sát. Háta világos fahéjbarna, a hasa felé halaványabb ; a hátgerincz fölött

IV2—2 pikkelysor szélességében ólomszürke csík fut végig a nyaktól a

fark hegyéig. Feje teteje zöldes-szürke (életben valószínleg fzöld), finom

sötétbarna pettyezéssel. A fels szempaizsok s a homlokpaizs hátsó részén

fekete horgonyalakú idom vehet ki, mely nyelével a falpaizsok közös

varratán fekszik s két oldalán egy-egy tojáskép fekete folt társul hozzá.

A fej hátulján széles szívalakú folt van, melynek hátsó vége a tarkón, a

szem mögötti fekete sáv felhágó széles ágával találkozik ; a tarkófolt mögött

a nyakon még egy fekete örv látható. Az említett rajzoknak a fejvértre es
részük élénk fehér szegélylyel van körülvéve. Az orrmögötti paizs hátsó

sarkán keskeny, mély bársonyfekete sáv ered, mely a szem mögött kiszéle-

sedve vízszintesen a nyakörvig húzódik s alulról ép oly széles fehér (élet-

ben talán világos rózsaszín) sáv kiséri. A fels szempaizsok küls szélén

két kicsiny, kerekded folt áll, a szem alatt X -alakú fekete idom, melynek

mells ága az állkapcsot szegélyezve egészen az orrcsúcspaizsig terjed.

Álla, torka s nyakának alsó oldala mély feketés- szürke és aczélkék csillo-

gású. Hasa világos sárgás-barna (életben talán világos zöld), szepltlen.

A megszáradt példányon valamennyi szín rendkívül csillogó és színjátszó.

Meg kell még jegyeznem, hogy a szemmögötti fekete s az t kisér világos

sáv a nyak oldalán korántsem terjed oly messzire hátra, mint a hogy azt

Schlegel 1. és 2. ábrája (Verb. Nederl. overzeesche bes.) feltünteti.


