
ADALÉKOK ERDÉLY HERPETOLOG1AJAHOZ. 

(IV. tábla.) 

Dr. Entz Géza egyet, tanártól. 

1. Pelias Berus L.. 

A palaearcticus terület legközönségesebb méges kigyója, a kurta 
Icigyó (Pelias Berus) S c h r e i b e r szerint1) a lappok fagyos hazájá
ban a sarkövön túl a 67-ik szélességi foktól, Oroszországban pedig 
Archangelsktől elkezdve egész a földközi-tengeri tartományokig, sőt 
Olaszországban az Abruzzokban egész Ascoliig, az ibériai félszigetnek 
pedig legalább éjszaki részeibe hatol, a hol azután mediterrán vetély
társai, a homoki vipera (Vipera Ammodytes L.), meg az Áspiskígyó 
(Vipera Áspis L.) vetnek elterjedésének határt; a palaearcticus 
terület ázsiai részében végre a Jeniseiig s a japáni szigetekig isme
retes. Ezen óriási elterjedési területen a legkülönbözőbb helyi viszo
nyokhoz bámulatosan alkalmazkodik: vidékeken epén úgy 
megél, mint ingoványos zsombékokon s az alföldektől elkezdve egé
szen az örökös hó határáig, azaz addig hatol, a meddig a kiválólag 
— bár nem kizárólag — táplálékát képező egerek. Varietásai közül 
a szerzők csupán színvarietásokat említenek, melyek a törzsalak mel
lett külön fajok gyanánt is szerepelnek (Pelias chersea L, P. prester 
L, P. Malanis Pali, P. Scytha Pali.). 

Erdélyből a kurta kígyó számos helyről (Kolozsvár, Torda, 
Balánbánya, Esztény, Besztercze, Eodna, Boiszék, Nagy-Szeben és 

J) Herpetologia Europaea. 1875. p. 20S. 
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vidéke) ismeretes s az egymástól részben távol fekvő eddig ismert 
biztos lelőhelyek után jogosan következtethetjük, hogy egész Erdély
ben előfordul. A faunisticai tekintetben annyi érdekeset nyújtó 
Hunyadmegyóben találkozik a földközi-tengeri faunaterületből benyo
mult homoki viperával s igen érdekes lenne annak a pontos kiderítése, 
hogy miképen osztozkodik ez a két égerésző vetélytárs a vadász
területen. Igen valószínű, hogy a hideg iránt érzékeny homoki vipera 
csak a dombokat és alacsonyabb fekvésű száraz hegylejtőket domi
nálja, a zordonabb fekvésű helyeken pedig s nagyobb magasságban 
a kurta kígyónak engedi át a területet. A Retyezát lábán a Malom
víz melletti Kolczvarról egy homoki viperát láttam Buda Ádám 
réai földbirtokos úr gyűjteményében, mig a Csaka nevű pánkon, 
a fenyőövnek a henye fenyőéhez közel eső egyik tisztásán múlt évi 
augusztusban a kurta kígyónak egy igen szép példányát sikerült 
fognom. 

Azok a teljesen kifejlődött kurta kígyók, melyeknek meglehetős 
nagy számát volt alkalmam eddigelé Erdélyből látni, szinezetöket 
tekintve a törzsalakkal egyeznek meg, melynek alapszíne a tiszta, 
vagy barnásba, vagy olajzöldesbe játszó hamuszín. A fej sötét tar-
kázata, a jellemzetes zigzugos sötét hátszalag szélessége, az .oldal
foltok markirozottsága, valamint a haspaizsok határát jelző foltok 
jelenléte vagy hiánya úgy szólván egyének szerint változik. A kolozs
vári szénafűi példányok különösen kitűnnek világos hamuszínű, vagy 
csaknem szenynyes fehér alapszínükkel, melyről a sötét tarkázat 
erősen kirí, hátszalagjuk pedig az által, hogy minden foltjának a kö
zepe kisebb-nagyobb területen világosabb, mi a tarkázat élénkségét 
még inkább emeli. A rozsdabarna alapszínű példányok ( = P. chersea L.), 
melyeket láttam, mind fiatalok, legfeljebb félig kinőtt példányok vol
tak, s ezeknél a tarkázat is fahéjbarna színű s a jellemzetes tarkázat-
ból csak a fejé, meg a hátszalagé van jól kifejlődve. Több Esztényből 
(Szolnok-Dobokamegye) származó félig kinőtt rozsdabarna példányt 
volt alkalmam vizsgálni, melyek mindegyikének farka, különösen has
oldalának hátsó felében élénk czitromsárga színével tűnt ki. Ez az 
élénk sárga szín különösen a déli svájczi meg olaszországi példányokra 
jellemző s szabálytalan foltok alakjában a Retyezáton fogott kinőtt 
nőstény farkának a hasoldalán is megvan. A test hasoldalának 
színe szintén rendkívül változik; iitkán egészen palaszürke, vagy 
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aczélkékbe hajló, többnyire fehér foltokkal tarkázott, melyek a hasoldal 
mellső része felé egyre sűrűbben állanak s a nyakon, torkon, meg 
állon egészen kiszorítják a palaszürke színt. A szerzők azon állí
tását, hogy a hímek a nőstényeknél világosabb színűek, nem erősít
hetem meg. 

A színnél, mely életkor, tartózkodási hely, de meg egyének 
szerint is variál, sőt még ugyanazon egyeden is változik a vedlés 
előtt meg után, sokkai érdekesebb azon variálás, mely a kurta kigyó 
fejének alakján észlelhető s melyet a rendelkezésemre álló irodalom
ban sehol sem találok kiemelve. Nagyobb számú erdélyi kurta kígyó
kat, melyek mind különböző nagyságú, de mind ivarórett, részint hím, 
részint nőstény példányok, egymással összehasonlítván, arra az ered
ményre jutottam, hogy ennek a kigyónak a fej alakja szerint két, 
szélső alakjaiban egymástól igen élesen különböző fajtáját, hosszá és 
széles fejű, vagy lándzsaalakú meg szívalakú fejű fajtáját lehet meg
különböztetni. Nem tekintve azt, hogy a fej, mint a mellékelt ábrák
ból kivehető, majd hegyes, majd kerekített, majd ismét csonkított 
orrú, igen szembeszökő az a különbség, a mely az egyes példányok 
fejének hossztengelye meg legszélesebb részének haránttengelye között 
létezik. A hosszú meg rövid fejű fajták közötti különbség legjobban 
kitűnik az .1 (1. és 2. ábra), B (3. á'>ra), C (4. <ibra) ós D (5., 
6. ábra) betűkkel jelölt példányok fejének méreteiből. 

A 

B 

ü 

D 

A fej hossztengelye A fej haránttengelye 

milliméterekben 

26 

24 

20 

24 

15 

16 

14 

20 

A hossz- és haránttengely 
aránya 

1,72 : 1 

1,50 : 1 

1,42 : 1 

1,20 : 1 

Tekintetbe véve azt, bog/ a fej legszélesebb része a méreg
mirigy tájára esik, elsőben hajlandók lehetnénk föltenni, hogy az 
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egész különbség ezen mirigynek változó duzzadási állapotára vezet
hető vissva s hogy az e szerint nem lehet állandó, hanem csak idő
szakos. Pontosabb vizsgálat azonban csakhamar meggyőz arról, hogy 
a különbség mélyebben gyökerezik s a fej paizsaira is rányomja 
bélyegét, már pedig ezekre a méregmirigy duzzadási állapota semmi
féle befolyást sem gyakorolhat. 

A Pelias nem fejének felső lapján, a fejvérten (pileus) a fej 
egyéb részét borító pikkelyek közül két páros és egy páratlan paizs 
válik ki : t. i. a két szemfeletti paizs (scuta supraocularia, /. ábra, 
só), a homlokpaizs (scrutum frontale, 1. ábra, /.) és e mögött a két 
falcsonti paizs (scuta parietalia, 1. ábra, p). Mindezek a paizsok 
a hosszúfejű fajtánál aránylag megnyúltak, a rövidfejűnél ellenben 
elszólesedettek. Erősen megnyúlt fejű példányoknál továbbá a fal
csonti paizsok mögött néha még egy pár számfeletti paizs (scuta 
postparietalia, 1. ábva. p>.) van kifejlődve; a szólesfejűeknél pedig 
gyakran van, az ezen esetben keskeny falpaizsok közé 2—3 apró 
paizsocska beiktatva (scuta interparietalia, 4. ábra, ip.); a falpaizsok 
külső szólón végre még egy-egy léczalakú számfeletti paizs (scuta 
parietalia externa, 4. ábra, pe. járulhat. 

A kurta kigyó pikkelyzetónek még egy variálására akarok itt 
figyelmeztetni, mely a torok pikkelyzetón észlelhető. A fej hasi oldalán 
a második alsó állkapcsi paizspár (se. inframaxillaria, 2. ábra, itn.2.) 
s a keskeny harántlemezt képező alsó haspaizs (gastrostegum, 2. és 61 
ábra, sí. 1.) közé a középvonalban rendesen 4—5 pár torokpikkely 
van beiktatva; akadnak azonban, még pedig úgy a hosszú-, mint 
a rövid fejűek között olyan példányok is, a melyeknél a közép
vonalra eső torokpikkely-párok száma 7 —8-ra szaporodott, azaz 
a melyeknél 3—4 haspaizs két-két pikkelyre bomlott fel. 

A kurta kígyónak két fajtáját különben — bár a herpetologok, 
tudtommal, eddigelé nem különböztették meg — ezen kigyónak köz
kézen forgó rajzain is fel lehet ismerni: így Cuvier „Régne ani-
mar'-jában1), nem különben Schreiber Herpetologiájában2) továbbá 

') Les Reptiles. Par M. Duvern'oy. Atlas, Pl. 31, 
') Id. m. p. 203. 
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Thomé állattani kézikönyvében') a hosszúfejű, míg Brehm*) és 
Jager 8 ) a szélesfejű fajtát ábrázolja. 

A két fajtának elterjedésére nézve az idő szerint biztosat mon
dani nem lehet; Kolozsvár körűi tett megfigyeléseim azonban arra 
látszanak mutatni, hogy a két fajta egymást területenkint helyettesíti. 
Kolozsvár körűi mindkét fajta előfordul ugyan, a szélesfejű azonban 
a Nádas patakon innen fekvő erdők tisztásait és bozótos lejtőit lakja, 
míg a Nádason túl, különösen a Szénafüvek elnevezése alatt isme
retes kiterjedt fátlan kaszálókon ós legelőkön a hosszú fejű fajta van 
elterjedve. 

Dr. No t tha f t J., ki a kurta kígyónak Németországban való 
elterjedését tanulmányozza, 1886-ban azt a meglepő adatot tette 
közzé4), hogy Németországban a kurta kigyó meg a sima sikló 
(Coronella austriaca Laur., = C. laevis Merr., Zacholm austriacus 
Wagl.)- vidékenkint egymást kizárja. Hogy ennek a két egészen 
különböző életmódot élő kígyónak egymást való kizárása általános 
szabály nom lehet, ezt minden kétség fölé emeli az, hogy különösen 
erre irányított megfigyeléseim szerint Kolozsvár körűi a kurta kigyó 
lakta területekén a sírna sikló is előfordul, míg a jelenleg egészen 
fátlan Szénafű veken is, holott ez a sikló tudvalevőleg legszívesebben 
az erdős és bozótos területeket lakja. .Ugyanez áll Budapest környé
kéről is, melyen mint saját, évek előtt tett megfigyeléseim, valamint 
másokéi5) bizonyítják, szintén mindakét kigyó megfér egymás mellett. 

') Lehrbueh d * Zoologie. 1872, p. 210 — Továbbá: Az Állattan kézi
könyve. T h o m é tankönyve alapján írta P a s z l a v s z k y J ó z s e f , II. kiadá,s 
1880, p. 170. 

') Ulustrirtes Thierleben, V. Bd., 1869, p. 289. 
3) Deutschlands Thierwelt, I. Bd., 1874, p. U 9 . 
4) Die Verbreitung der Kre.utzotter in Deutsehland. Zoologischer A'nzeig er, 

No. 228. 
5) E. F r i v a l d s z k v , Monographia Serpentum Hungáriáé. Pestini, 1823. 

— K á r o l i J á n o s , Magyarország kígyóinak átnézete. Természetrajzi füzetek, 
III. köt. 1879. — M a r g ó T i v a d a r , Budapest és környéke állattani tekin
tetben. A magyar orv>sok és természet vizsgálók XX. nagygyűlésének Emlék^ 
könyve, 1879. 
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Okén1), Dursy""8), Leunis3) , J a g e r ' ) és mások adataiból pedig 
azt kell következtetnem, hogy Not thaf t elterjedési törvénye Német
országra sem egészen áll, 

2. Lace r t a v i v i p a r a Jacqu . 

(a) L. crocea Wolf., L pyrrhogastra Mert., Zootocn vivipara W»(jl.— 
b) Lacerta montana M-kan, Zootoca montana T*chnd>.) 

Az elevenszülő, vagy hegyi gyíknak hazánkban való előfor
dulásáról csupán egyetlen biztos irodalmi adatunk van, melyet 
J e i 11 e 1 e s jegyzett fel5), ki ezt a gyíkot Kassa környékén a Hola 
ós Holicza nevű hegyeken mintegy 3500 lábnyi magasságban gyűj
tötte. Bielz Erdély gerinézéseinek faunájában") megemlít ugyan egy 
sáfránysárga hasú s a közönséges fürge gyíknál (L. agilis Wolf) kar
csúbb gyíkot s ennek synonymájáúl a L. rrocéát Wolf és L. pyr-
rhoga?trát Merr. említi, azonban egyszerűen a síkok ós dombok 
mezőit ós kertjeit lakó fürge gyík egyik színvarietásának tartja. 

A Hunyad megyébe tett múlt szünidei kirándulásom alatt 
alkalmam nyílt a Retyezát hegységben a L. viv iparát megfigyelhetni 
s mindkét ivarú kifejlődött és fiatal példányait gyűjthetni. Ez a gyík 
a Retyezát hegységben a bükk tenyészeti övnek felső részében, hol 
a bükk meg a fenyő küzdenek az uralomért, váltja fel a fürge gyíkot 
s a fenyő-, meg henye fenyő-övön keresztül az ormok vad szikla-
omladékaikig követhető s kövek, kidőlt fatönkök alul, melyek alatt 
szívesen meghúzza magát, könnyen kézre keríthető. A Bihar hegység 
biharmegyei részéből, az oncsászai barlang körüli fenyvesekből szintén 
sikerűit a múlt szünidőben néhány példányt szereznem. Az Erdélyi 

') Allgemeiue Naturgescliiclite, III. Th., 1836. 
2) Beitrag zur Naturgjschichte deutscher Schlangen. Archív fíir Natur

geschiclite XXI. Jah'g, I. Bd„ 1855, p. 282. 
8) Synopsie der Xaturgeschichte des Thierreichs, 1860. 
') Id. mű. 
'", Prodromus Faunae vertebratorum Hungáriáé superioris. Verbandlungen 

dt's Wiener zoolog.-bot. Vereins. XII. 1862, p. 279. 
") Fauna der Wirbclthiere Siebenbürgens. Hermanns adt 1856, p. 152. 
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muzeum-egylet meg nem határozott gyíkjai között továbbá hasonló
képen van a L. vivipara montana varietásának egy hím és egy nős
tény, példánya Mezőhavasról, a görgényi hegységből; a nagy-szebeni 
gyűjteményben végre láttam példányokat a szebeumegyci hegyekből. 
Mindezeknek tekintetbe vételével bizonyosnak mondható, hogy a hegyi 
gyík Erdély hegységeiben el van terjedve, csak hogy eddig majd 
a fürge, majd meg a fali gyíkkal tévesztették össze. 

A hegyi gyík kifejlődött hímje, különösen az ivarzás idejében, 
kirívó tüzes sárga hasával magára vonja a nem szakértő figyelmét is 
s a székely nép csakugyan meg is külünbözteti „tüzes gyek"]) elne
vezés alatt s a legmérgesebb féregnek tartja. (1 r o s s i n g e r J ános , 
kinek elavult munkájából sok becses adat is böngészhető, szintén 
fölemlíti ezt a gyíkot, mert csak erre vonatkozhatnak a következő 
szavai: „V. Lacerta ex totó lutea, vei llavorubens in Alpibus et 
Carpaticis jugis, et Dacicis rupibus degitur, ubi a Siculis nativa 
lingva Tüzes gyík dicitur, ac velut venenata refugitur, quin adeo 
virulenta esse censetur, ut ubi occiditur et humoré suo terram imbuit, 
ibidem per septennium nulla herba nascatur, quod expei .entia didi-
cisse Siculi affhmant. Cellerime currit, insecta venatur" i). Hogy 
Grossinger az egész gyíkot s nem csupán annak hasát mondja sár
gának, ez abban lelheti magyarázatát, hogy szerzőnk csak hallomás 
után adja leírását, vagy pedig abban, hogy a jó öreg páter maga 
sem merte ezt a rettegett mérges gyíkat közelebbről szemügyre 
venni; hiszen maga bevallja, hogy a bükki tarkától is borsódzott 
a háta, mert: „Faeda est haec bestia, quam sine fastidio intueri 
non poteram" '). 

A hegyi gyík az Erdélyben előforduló többi három gyík közül 
csak a fürge meg fali gyíkkal téveszthető össze. E kettőnek, vala
mint a hegyi gyíknak legfontosabb ismertető jegyei — természetesen 
kifejlődött, ivarérett hazai egyéneket tartva szem előtt — a követ
kezőkben foglalhatók össze. 

1 Ezen elneve.iés után a foltos Salamandrára lehetne gondolni; csakhogy 
a székelyek határozottan megkülönböztetik a Salamandrát, melyet étető gyék"-mik, 
egyebütt pedig Erdélyben- ,.bükki tarka"-nak neveznek. 

2) Universa História naturális Regni Hungáriáé. Begni animalh uars III 
1794, p. 397. 

8) U. o. 
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Á. Feje úgy a hímnél, mint a nősténynél, de az előbbinél 
fokozottabb mértékben, nyúlánk, mell felé szembetűnően elkeskenyedő; 
halántéktáját, azaz a szem és falnyílás közötti területet nagyszámú 
(40, vagy még több) apró pikkelyszeru paizsocska fedi, melyeknek 
csoportjából közvetlenül a fülnyilás mellett egy nagyobb félholdalakú 
paizs (scutum tympanicum), a szemhez közel pedig egy nagyobb 
kerek, vagy kerekded-sokszögletes pa'zs (se. masseterlum) válik ki; 
hátpikkelyei kerekded-hatszögletesek s közűlök 3 — 4 esik egy-egy has-
paizs szélességére; farka mintegy kétszer o!yan hosszú, mint a test 
többi része s tövétől hegyéig egyenletesen elvékonyodó; lábai hosszúk, 
a mellsők a fej mellső cégéig, a hátsók a hónalj g érnek; hátsó lá
bainak negyedik — leghosszabb — vjja a fark 9-10 pikkelyének 
hosszával egyenlő; közepes nagyságú példányok testhossza 15—16 cm. 

Lacerta muralis Laur. 

13. Feje a nősténynél zömök, a hímnél keskenyebb és nyúlán
kabb, de sohasem oly mértékben, mint az előbbi fajnál; halántéktáját 
kevesebb számú (20—30) igen különböző nagyságú és alakú paizs 
fedi, melyeknek csoportjából a scutum tympanicum és se. masseteri-
cum kevésbbé élesen, ragy épen nem válik hi; hátpikkelyei kissé 
megnyúlt hatszögletesek s közű'ök kettő esik egy-egy haspaizs széles
ségére; farkának hossza ritkán haladja túl l1/2-szer a test többi 
részét; lábai rövidek, a mellsők legfeljebb a szem mellső zugáig, 
a hátsók valamivel a törzs közepén túlérnek; hátsó lábainak negye
dik — legho-szabb — vjja a fark 5 — 6 pikkelyének hosszával 
egyenlő. 

a. Falcsonti paizsának (se. parietale), azaz a fejvért leghátulsó 
oldalpaizsának külső szélét két keskeny, hosszú — közepett néha 
egygyéforradt — paizs szegélyezi; gyeplőtáját — azaz az orr nyílás 
és szem közötti tájat négy paizs fedi; farka mintegy llLi-szer 
hosszabb a test. többi részénél s tövétől hegyéig egyenletesen elvéko
nyodó; közepes nagyságú példányok testhossza 18—20 cm. 

Lacerta agilis Wolf. 

b. Falcsonti paizsának külső szélét három kisebb paizs sze-
gélyzi; gyeplőtáját három paizs fedi; farka rendesen csak kevéssel 
hosszabb a test többi részénél s leggyakrabban csak fele hosszától 
kezdve vékonyodik el feltűnően; közepes nagyságú példányok test-
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hossza 13 14 em., s ezen nagyságnak megfele'ö arányban karcsúb
bak is az elobbeni fajnál. Lacerta vivipara Ja ;qu. 

A hegyi gyík testének termetét tekintve a fali meg fürge gyík 
között mintegy közepett áll, első pillanatra azonban inkább az előbbi
vel, mint közelebbi rokonával, a fürge gyíkkal téveszthető össze. 
A Retyezaton gyűjtött példányok kitűnnek rendkívül rövid s otromba 
vaskos farkukkal, mely a test többi részénél csak kevéssel hosszabb, 
sőt egyeseknél rövidebb. A bihari példányok ellenkezőleg rendkívül 
karcsúk s az egyik nősténynek farka kétszer olyan hosszú, mintha test 
többi része; ez a példány a fali gyíkhoz tényleg annyira hasonlít, 
hogy tőle csak pontosabb vizsgálás után különböztethető meg. 

Gyíkunk hátoldalának alapszíne majd barnásba, majd kissé olaj
zöldesbe hajló szürke s ezen az alapszínen három sötétbarna sáv fut 
végig. A páratlan középső sáv a nyakszírt paizsból indul ki, széles
ségben 2—3 pikkelyre terjed s 1—2. cmeternyi hosszban többnyire 
a farkon is követhető; tulajdonképen sötét foltok lánczolatából áll, 
mely, különösen a hát közepétől kezdve, nagy hajlamot mutat ele
meire, azaz az egyes foltokra való szétbomlásra. Szóleit gyakran 
elmosódott zöldesfehér vonal szegélyzi, melyből szabálytalan közökben 
egy-egy világos pikkely zöldesfehér hegye rí ki. A megszaggatott 
sötét foltok meglehetős szabályosan váltakozó keskeny haránt sávokká 
módosulva gyakran a fark hegyéig követhetők. A két oldalsáv, mely 
5—6 pikkely szólességót foglalja el, a szemtől indul ki, sőt keskeny 
eleje rendesen az orrnyílásig, a törzsön túli részlete pedig a farkon 
legalább is 2—3 centiméternyi hoszban, gyakran egészen a fark 
hegyéig követhető. Ez a szalag ismét szabálytalan sötét foltok kettős 
lánczolatából áll, melyek itt-ott szintén elemeikre bomlanak szét 
s gyakran világosabb kőzépsáv által vaunak ketté osztva, mely barnás 
alapján meglehetős szabályosan elhelyezett fehéres foltocskák sorával 
lehet tarkázva. Az oldalsávok hátszélét egy-egy pikkelyre terjedő 
zöldesfehér vonal szegélyzi; ugyanilyen, de halványabb s elmosódot-
tabb vonal szegi végig a sáv hasszélét is s ezen vonalakból szabály
talan körökben gyakran egyes világosabb, csaknem egészén fehér 
pikkelyek rínak ki. Az oldalsáv világos hátszegélyéből néha világos 
foltok hatolnak a szalag belsejébe s ezt csinosan márványozzák. 
A farkra húzódó oldalszalag gyakran egészen szabályos közökben 



minden második pikkelyövre eső sötét foltokból áll, melyeket úgy 
a hát-, mint a hasoldal felé egy-egy kis világos folt határol. Ehhez 
a rajzhoz hozzájárulhatnak még szabálytalan alakú és elhelyezésű 
sötétbarna foltok a közepsáv meg oldalsávok széle mellett, különösen 
a hátoldal fark felé eső felében. Ugyanilyen, de többnyire kevésbbé 
kirívó foltok végre az oldalsáv hasoldali szegélyét is tarkázhatják. 
A fej majd egészen egyszínű, majd szabálytalan sötét foltokkal már
ványozott. A végtagok, rendesen az alapszínnél sötétebb, s gyakran 
világosakkal váltakozó sötét foltokkal tarkázottak. A retyezáti pél
dányok között van egy hím, melynél a sötét színek csak igen gyenge 
árnyalatban vannak meg; hátsávja halvány rozsdabarna, keskeny folt-
lánczolatból, széles oldalsávja pedig szintén igen halavány rozsdabarna 
szalagból áll; ennek a példánynak a színe nagyon megegyezik avval, 
a mely J e i t t e l e s szerint a Kassától éjszak-nyugotra fekvő hegyeken 
gyűjtött hegyi gyíkokra jellemző. 

A hasoldal alapszíne kékesbe hajló világos gyöngyszín, mely a 
farkon, a végtagokon, ritkábban a torkon s a hason is sötétebb pa
lakék, vagy feketés foltokkal tarkázott. A hímeknél ezt az alapszínt 
a hason téglavöröses, vagy sárgás szín szorítja ki, mely egyes — 
nyilván nászruhában levő — példányoknál a legélénkebb sáfrány
sárgáig fokozódik; a végtagakra ez a szín csak kevéssé terjed, 
a fej, torok és nyak, valamint a fark hasoldalának színe a nős
tényekétől nem különbözik, s a sötét foltok is megtartják palakók 
színüket. 

Meg kell azonban jegyeznem, hogy több teljesen kifejlődött hím 
hasán nyomát sem láttam a sárga színnek, nemkülönben azt, hogy 
a sárgás szín kis területen s halvány árnyalatban egyes nőstények 
hasán is meglehet; egyes nőstények hasának középső tája végre el
mosódott halavány rózsaszínbe játszik. A hímeket a nőstényektől kül
sőleg legbiztosabban nem hasoldaluk színe, hanem nyúlánkabb fejük 
után lehet megkülönböztetni. 

A leirt színezetet a retyezáti és bihari kinőtt példányok után 
adom, s megjegyzem, hogy a bihariak a retyezátiaktól, melyektől 
karcsúbb termetükkel s hosszabb farkukkal is különböznek, még hát
oldali tarkázatuk élénksége által is feltűnően eltérnek. 

A 34—56 milliméternyi hosszúságú fiatal, legfeljebb néhány 
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hetes példányok, melyeket augusztus első télében a Ketyezáton gyűj
töttem, színezetüket tekintve a felnőttektől igen lényegesen külön
böznek. Hátoldaluk a legfiatalabbaknál sötét palaszinű kékes árnya
lattal befuttatva, mely a valamivel nagyobbaknál sötét szürkésbarnába 
vagy feketés rézbarnába megy át. A jellemző rajzokból legelőször 
az oldalsávok alsó meg felső világos szegélye jelen meg az alapszín
nél világosabb vonal alakjában, mely meglehetős szabályos közökben 
fehéres petyecskékkel tarkázott, a melyek egy-egy, a többinél vala
mivel nagyobb pikkelyre terjednek, a többi alapszínnél valamivel 
sötétebb udvartól környezettek s a nyaktól egész a fark hegyéig 
követhetők. A sötét hátsávot finom vonal jelzi, a szegélye mellett 
a felnőtteknél gyakran kivehető világos vonalat pedig a hát hátsó felé
ben néhány, meglehetősen szabályos közökre eső világos pettyecske. 
Az egész hasoldal kékes palaszürke s jóval sötétebb ámyolatú, mint 
á kinőtt nőstényeké. — A fiatalok sötét színe megmaradhat a fel
nőtteknél is s ezek képezik azt' a színvarietást, melyet Wol f 
Lacerta nigra név alatt mint külön fajt, Gr 1 ü c k s e 1 i g pedig 
Atropis nigra név alatt mint külön nemet írt le; ilyen példányokat 
azonban Erdélyből, nem ismerek. 

A retyezáti ós bihari kinőtt példányok színezetétől és rajzától 
igen feltűnően különböznek a mezőhavasiak. Az előttem fekvő hím 
meg nőstény példány elég karcsú ós hosszúfarkú; a hímnek hossza 12, 
a nőstényé 11 cm., mely hosszúságból a hímnél 7'7 cm., a nősténynél 
pedig 6-7 cm. esik a tövétől hegyéig egyenletesen elvékonyodó farkra. 
A hím alapszíne zöldesbarna. Hátszalagját alig jelzi néhány egymástól 
igen távol álló elmosódott sötétebb folt; oldalán ellenben, a test többi 
részénél valamivel sötétebb alapról, három hosszsorban, meglehetős 
szabályos közökben álló s egyenlő nagyságú sötét folt jól kiválik, s élesen 
azért rí ki, mert mindegyikök mellett egy-egy zöldesfehér petty foglal 
helyet; ezek közül a világos pettyek közül pedig az első, háti 
sornak pettyeit egy elmosódott világos vonal fűzi egymáshoz. Kétséget 
alig szenved, hogy a három foltsor közül (a háttól számítva) az első 
és második az elemeire szétbomlott oldalsávnak, a harmadik pedig 
a retyezáti ós bihari példányoknál is néha meglevő hasszéli foltsor
nak felel meg. Ezekhez a foltokhoz hozzájárul még egy sor sötét 
folt az elemeire szétbomlott oldalszalag világos hátszegélye mellett, 
melynek megfelelők a retyezáti és bihari példányoknál szintén gyakran 

Urro«-term.-tud. Értesítő. II. 4 
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megvannak, csakhogy ezeknél egészen szabálytalan alakúak s elhelye
zésűek. Mindezek a foltok a farkon is végighúzódnak; a lábak hát
oldala végre szintén néhány elmosódott sötét s világos folttal tarkázott. 
A nősténynek alapszíne világos barnászöld; foltjai egészben véve a hím 
foltozatának typusát mutatják, csakhogy helyenkint nagy közökben 
hiányzanak és sötét részletük igen kirívó zöldesfekete. A hasoldal 
mindkét ivarnál kékesgyöngyszíníí, a hímnél halvány vörhenyes árnya
lattal. Ez a színváltozat az, melyet Mikan Lacerta montana, 
Tschudi Zootoca < ontana név alatt mint külön fajt írt le.') 

3. L a c e r t a m u r a l i s Merr. 
A fali gyík Bielz faunája szerint: „Köves dombokon s az elő-

hegyek napos helyein egész 1000 méternyi magasságig az ország déli 
részében csaknem mindenütt gyakori, pl. Kis-Disznód, Czód mellett, 
a vöröstornyi szorosban stb.; elterjedési köre azonban még megálla
pítandó, mert eddig még nem különböztették meg s ezért kellőleg 
nem is vizsgálták"''). Én a fali gyíkot eddigelé csak Hunyad megyéből 
ismerem, hol igen nagy számmal él pl. a vajda-hunyadi vár körűi, 
meg a dévai várhegy omladékain, még pedig az a színváltozata, melyet 
Sch re ibe r o) betű alatt említ s következőleg jellemez : „Supra 
cinerea vei fuscescens, dorso irregulariter nigro-maculato fasciisque 
lateralibus serratis8). Azok a gyíkok, melyeket én a nagy-szebeni 
gyűjteményben N.-Szeben környékéről láttam, nem ehhez a fajhoz, 
hanem az előbbihez tartoznak. Ismereteink jelenlegi állása szerint úgy 
látszik, mintha a földközi-tengeri faunához tartozó fali gyík Erdélyben 
csak igen kevéssé hatolt volna előre s mintha csakis a több más 
mediterrán állat lakta Hunyad megyében terjedt volna el. Elterjedésé
nek pontos megállapítása azonban még mindig további búvarlatoktól 
várandó. 

4 . Angv i s í ragi l is L. 

A színezetre nézve igen változékony törékeny kuszmának Kolozs
vár körűi nem ritka az a szép színváltozata, melynek háta két 

0 V. ö. S c h r e i b e r , Herpetologia Europaea. p. 432. 
*) íd. mű, p. 153. 
s) V. ö. S c h r e i b e r , Herpetologia Europaea p. 409. 



— 51 — 

hosszvonalba rendeződött pompás buzavirágkék foltokkal tarkázott. 
Kiemelendőnek tartom továbbá, hogy a külső fülnyílás, mely ezen 
kígyót színlelő gyík nyugati példányainál egészen hiányzik, az 
erdélyieknél rendesen megvan, de nagyságra nézve egyónenkint rend
kívül változik: majd alig észrevehető apró szűk, majd. ismét nagyon 
jól kivehető tágabb nyilast képez.. A kék foltokkal ékes és jól kivehető 
külső fülnyílással biró példányok, melyek különösen Kelet-Európára 
jellemzők azok, a melyeket Kryn ick i Angvis incerta és lineata, 
Demidoff Otophis Erix var. colchica, F i t z i n g e r pedig Otophis 
Erix név alatt mint külön fajt, illetőleg nemet írt le1). 

5. A Rana temporaria L.. havasi alakja. 
. Békáink közül a havasi régióba csak a gyepi békának (Rana 

temporaria L.) laposorrú fajtája (Rana oxyrrhinus Steenstrap.) hatol. 
A Retyezát hegységben ezen békának még számos példányát gyűjtöt
tem a Zenogato körűi mintegy 2000 méternyi magasságban. A retyezáti 
példányok a nyugat-európai havasi békától (R. alpina Fitz.) abban 
térnek el, hogy rozsdabarna hátoldaluk számos nagy, szabálytalan 
alakú sötétbarna egész bársonyfekete s gyakran még helyenkint nagyon 
sűrűn • álló apró szennyesfehér folttal tarkázott. 

x) Id. mű, p. 343. 
4;* 
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A IV. Tábla magyarázata. 

1—6. ábra. Pelias lierus L. különböző példányainak feje. 
1. ábra. 0,59 m. nőstény példány Kolozsvár környékéről a Szénafuvek-

ről; hátoldalról. 
2. ábra. Ugyanaz hasoldalról. 
3. ábra. 0,50 m. hosszú nőstény példány Kolozsvár környékéről a Bácsi

torokból; hátoldalról. 
4. ábra. 0,48 m. hosszú nőstény példány a Eetyezát hegység Csaka nevű 

ponkjáról; hátoldalró'. 
5. ábra. 0,603 m. hosszú hím példány Kolozsvár környékéről a k.-mo-

nostori erdőből; hátoldalról. 
6. ábra. Ugyanaz hasoldulról. 

so. 
/ • 

p. 
pp. 
ip. 
pl. 
im 
im 
st. 

1. 
2. 
1. 

= Scutum 
= Scutum 
= Scutum 
= Scutum 

supraoculare. 
frontale. 
parietale. 
postparietale. 

= Scuta interparietalia. 
= Scutum parietale externum. 
= Scutum 
= Scutum 

mframaxillare 1. 
inframaxillare 2, 

= Gastrostogum 1. 




