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Abstract: During the year of 2015 the partially albinistic larva of fire salamander (Salamandra sala-
mandra Linnaeus, 1758) has been observed several times in the Börzsöny Mountains. This is the sec-
ond record for the occurrence of a leucistic salamander in Hungary. The first one has been found in 
the summer of 2008 by János Varga, also in the Börzsöny Mountains. The larva has been transport-
ed to Poroszló, Lake Tisza Ecocentre. The transformation into adult stage was unsuccessful, and the 
specimen died. 
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Az albinizmus több formája ismert az állatvilágban, mely jelenségnek kiterjedt iro-
dalma van; fiziológiai, genetikai hátterét, recesszív öröklésmenetét ismerjük 
(Kinnear et al. 1985). Kétéltűek esetében ritkábbak a megfigyelések, ennek ellené-
re albínó foltos szalamandrák előfordulásáról Európa számos országából tudunk, 
például: Franciaország (Rauch é. n.), Svájc (Herger & Krapp 1968), Németország 
(Freytag 1982), Ausztria (Menzl 2006), Spanyolország (Benavides et al. 2000) és 
Magyarország (Varga 2010).  

A Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) 2015-ben a Börzsöny-
hegység szaproxilofág bogárvilágát kutatta a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgató-
ság megbízásából. Ennek keretében nem csak a Bogárgyűjtemény, de hozzám ha-
sonlóan más gyűjtemények dolgozói is részt vettek a terepmunkában. 2015. június 
17-én Grabant Aranka, Merkl Ottó és Szőke Viktóra társaságában a Kemence te-
lepülés közelében lévő Fekete-völgybe is eljutottunk, ahol a partok közt való 
többszöri gyalogos átkelés során a Csarna-patakban (Fekete-patak) több szala-
mandralárvát (8–10 pld.) is sikerült megfigyelni. A völgy felsőbb szakaszán találha-
tó a Fekete-kút elnevezésű kikövezett forrásfoglalás (koordináták: N 47° 58,783' E 
18° 53,773' 323 m), ahol számos szalamandralárvát találtam, és a sötét, bomló 
avarral borított aljzattal éles kontrasztot képezve feltűnt számomra egy kb. 4 cm-
es, fehér színű példány is. Méretben nem tért el az azonos korú társaitól.  

A felfedezést követően 2015. július 2-án is sikerült munkatársaimnak (Grabant 
Aranka, Merkl Ottó, Németh Tamás és Szőke Viktória) megfigyelni ezt a különle-
ges példányt, ekkor már fotók is készültek róla (1–2. ábra). Jól látható, hogy a lárva 
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nem teljesen fehér; a szemei sötétek, és a testén, farkán is találhatóak pigmentált 
foltok. Ezért leucisztikus, azaz részlegesen albínó egyedről van szó.  

Az első ismert hazai részlegesen albínó szalamandra lelőhelye a Királyrét mel-
lett folyó Nagy-Vasfazék-patak (Varga 2010), az itt bemutatott második példányé 
a Fekete-kút volt (3. ábra). Az említett vízfolyások a Börzsöny két ellentétes olda-
lán találhatók (délkeleti, illetve északnyugati), és így különböző folyók vízgyűjtő te-
rületéhez tartoznak (az Ipolyba, illetve a Dunába vezetnek). A két lárva lelőhelye 
közti távolság légvonalban több mint 10 km, ami arra utal, hogy noha egy populá-
cióba tartoznak, (Puky et al. 2005) de közvetlen rokonságuk kizárható, mivel az 
egyedek élőhelyei viszonylag kis területre korlátozódnak (Schute et al. 2007 és 
Balogová et al. 2012).  

A MTM blogja egy héttel később hírt adott róla az alábbi címmel: Fekete for-
rásvíz, fehér szalamandra - Diversas diversa iuvant. (Szőke 2015) Majd az illegális 
begyűjtés elkerülése érdekében javaslatomra Kovács Gyula és Kóródy Olivér se-
gítségével július 28-án a lárva befogásra került. A Poroszlón található Tisza-tavi 
Ökocentrumba szállították, ahol a tartásának személyi, jogi és materiális eszközei 
is rendelkezésre álltak. (Befogási engedély: 14/6261/15/2011 Országos Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, állatkert működési enge-
dély: 9100-20/2012 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség.) Így – ismerve a hasonló szalamandrák felnevelésének ne-
hézségeit, eseti sikertelenségét (Freytag 1982) – lehetőség nyílt fejlődése és növe-
kedése nyomon követésére, dokumentálására, és további vizsgálatok elvégzésére 
(pl. genetikai mintavétel) is. A növekedésében – az azonos, kedvező körülmények 
ellenére – idővel lemaradt fajtársaitól, és míg azok sikeresen átalakultak, a 
leucisztikus példánynak ez nem sikerült, és 2015. október elsején elpusztult. A pél-
dány a MTM Állattárában, a kétéltűek és hüllők gyűjteményében lett elhelyezve 
(leltári száma: 2016.1.1.).  

A MTM Börzsöny-kutatása nem csak bogarakra szorítkozott; a lepke- és szita-
kötő-adatok gyűjtése mellett az alábbi hüllőfajokkal is találkoztam: Podarcis muralis 
– fali gyík (június 3. – 2 pld.), Lacerta agilis – fürge gyík (június 3. – 1 pld.), Anguis 
colchica – kékpettyes lábatlangyík (június 3. – 1 élő és 1 elütött pld.), Zamenis 
longissimus – erdei sikló (június 3., – 1 pld., június 8. – 4 pld., július 1. – 1 pld.) és 
Natrix natrix – vízisikló (június 8. – 1 pld., július 1. – 1 pld.).  
 
Összefoglalás: A Börzsöny hegységben 2015-ben a foltos szalamandra 
(Salamandra salamandra Linnaeus, 1758) részlegesen albínó, lárvaállapotú példányát 
sikerült több alkalommal is megfigyelni. Magyarországon ez a második megfigyelt, 
leucisztikus példány, az első hasonló színezetű lárvát hét éve, 2008. nyarán találta 
Varga János, szintén a Börzsönyben. A második ismert hazai példány a Tisza-tavi 
Ökocentrumba került, de átalakulnia nem sikerült, elpusztult.  
 
Köszönetnyilvánítás: Szeretnék köszönetet mondani a programban való részvételemért Merkl Ot-
tónak, a fotókért Németh Tamásnak, a lárva befogásáért és az ökocentrumba juttatásáért Kovács 
Gyulának és Kóródy Olivérnek, végezetül pedig Bálint Zsoltnak a cikk megírásában nyújtott segítsé-
géért.  
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1. ábra. A természetes környezetben megfi-
gyelt, részlegesen albínó foltos szalamandra-
lárva (Fotó: Németh T.) 
Fig. 1. The partially albino larva of fire 
salamander observed in natural habitat  
(Photo: T. Németh) 

2. ábra. A leucisztikus példány és hasonló ko-
rú, normál színezetű fajtársai  
(Fotó: Németh T.) 
Fig. 2. The leucistic larva among the normal 
colour salamanders of the same age  
(Photo: T. Németh) 

3. ábra. A magyarországi
leucisztikus foltos szala-
mandra lárvák lelőhelyei el-
helyezkedése a Börzsöny-
ben:  
1= Királyrét, Nagy-Vasfa-
zék-patak,  
2= Fekete-völgy, Fekete-
kút. (Google Maps) 

Fig. 3. The overview of 
leucistic salamander 
occurrences in the  
Börzsöny Mountains:  
1= Királyrét, Nagy-Vasfa-
zék-patak,  
2= Fekete-völgy,  
Fekete-kút. (Google Maps) 
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