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Újabb adatok a pannon gyík
(Ablepharus kitaibelii) bánsági
és olténiai (Románia)
elterjedéséhez
(Kivonat)
A dolgozat a pannon gyík (Ablepharus
kitaibelii) két újabb lelõhelyét közli Bánságból és Olténiából. A két új lelõhely a
Mehedinþi megyei Herkulesfürdõ (Bãile
Herculane), valamint a Gorj megyei
Cloºani. A szerzõk a faj valószínû elterjedését is tárgyalják a tanulmányozott két
tájegységben.
Bevezetés
A pannon gyík (Ablepharus kitaibelii,
LICHTENSTEIN 1832), amely kelet-mediterrán
faunaelem (STUGREN–KOHL 1980), Románia
egyik legritkább hüllõje. Romániai lelõhelyei az
ország déli részére korlátozódnak – Dobrudzsa,
Bukarest környéke, Bánság, Olténia; a faj teljesen hiányzik Erdélybõl és Moldvából (FUHN,
VANCEA 1961).
Bánságból három lelõhelyrõl került elõ;
ezek valamennyien Mehedinþi megyében találhatók: Orsova (FEJÉRVÁRY-LÁNGH 1943;
MOJSISOVICZ A. 1889), Dubova (FEJÉRVÁRYLÁNGH 1943) és Valea Vodiþei (FUHN 1970).
Három lelõhelyét említik az olténiai területrõl,
Dolj megyébõl: Craiova (CÃLINESCU 1931),
Rudari és Pleniþa (FUHN–VANCEA 1961).
A ’60-as években e populációkat A. k.
fizingerinek tartották (FUHN–VANCEA 1961),
késõbb oszteológiai vizsgálatok alapján a stepaneki alfajba sorolták õket (FUHN 1969).

* Aiud, KÕRÖSI CSOMA Sándor 2, RO-3325
** Centrul Educaþional Interetnic ptr. Tineret, Sighiºoara, Muzeului 6,
RO-3050

Anyag és módszer
1999-ben és 2000-ben több gyûjtõúton
vettünk részt Herkulesfürdõn (Bãile Herculane) és
környékén. A környékbeli fauna felmérését célzó
terepkiszállások egyik eredménye volt a pannon
gyík két újabb lelõhelyének felfedezése is.
A faj elterjedési térképének elkészítéséhez a nemzetközileg elfogadott UTM rendszert
használtuk (LEHRER 1990).
Eredmények és következtetések
A vizsgált térség két megyéjében (Mehedinþi és Gorj) sikerült újabb A..k. fizingeri
lelõhelyeket találnunk. A fajt a Mehedinþi megyei Herkulesfürdõrõl (Bãile Herculane), valamint a Gorj megyei Cloºani helység környékérõl
sikerült nekünk elsõ ízben befognunk.
1999-ben a herkulesfürdõi Domogled
Nemzeti Park területén sikerült egy A. kitaibeliit
fognunk. Ezzel egy új fajjal bõvült a Nemzeti
Park területén elõforduló ritka hüllõfajok listája,
melyek közül említésre méltó a görög teknõs
(Testudo hermanni), a réti gyík (Lacerta praticola) és a homoki vipera (Vipera ammodyes
ammodytes).
Gorj megyében Cloºani helység közelében sikerült egy újabb pannon gyíkot befognunk.
A megye területérõl még eddig nem jelezték a
pannon gyík elõfordulását.
Az A. kitaibelii populációi ezeken a területeken valószínûleg nem csak ilyen elszigetelten
találhatók. A faj elterjedése nagy valószínûséggel
magába foglalja a Cserna-hegységet (Mþii Cernei),
Mehádiai-hegységet (Mþii Mehedinþi), Almáshegységet (Mþii Almãjului), Szörényi-hegységet
(Mþii Semenic), Orsovai-hegységet (Mþii Orºova),
Géta Szubkárpátokat (Subcarpaþii Getici), a Bãileºtilor és Romanilor Síkságot (Câmpia Bãileºtilor,
Câmpia Romanilor). (1. térkép)
A Kazán-szoros nyújtotta feltételek kedvezõek egy termophil fauna kialakulásához: déli
kitettség, az Almás-hegység, Mehádiai-hegység,
Cserna-hegység mély, sziklás lejtõi az északi
szelek ellen védik a vegetációt. A Duna és mellékvizei megfelelõ nedvességet is biztosítanak.
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A pannon gyík védelmének szükségességét már FUHN (1964) felismerte, szerinte
valamennyi lelõhelyét rezervátumként kell védeni. A faj romániai védelme megoldottnak tûnt
a Berni Egyezmény aláírásával, sajnos, 1993 óta
semmilyen határozott intézkedést nem hoztak a
pannon gyík és élõhelyei védelme érdekében.
A faj bánsági és olténiai elterjedésének
pontos ismerete további felmérõ programokkal
érhetõ el. A Cloºani lelõhelyen faunisztikai és
florisztikai felmérések szükségesek, az élõhely
védett területté való javaslása érdekében.
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Date noi pentru rãspândirea
ºopârliþei de frunzar
(Ablepharus kitaibelii) în Banat
ºi Oltenia (România)
(Rezumat)
Autorii semnaleazã douã localitãþi noi
pentru ºopârliþa de frunzar (Ablepharus kitaibelii) din Banat ºi Oltenia: Bãile Herculane din
jud. Mehedinþi respectiv Cloºani din jud. Gorj.
Este discutatã ºi distribuþia speciei în aceste douã
regiuni.

New Records of Ablepharus
kitaibelii in Banat and Oltenia
(Romania)
(Abstract)
The paper presents two new records of
Ablepharus kitaibelii in Banat and Oltenia: Bãile
Herculane from Mehedinþi county and Cloºani
from Gorj county. The possible distribution of
the specie in the studied area is discussed.

1. ábra A pannon gyík bánáti és olténiai elterjedése
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