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Az interspecifikus kompetíció hatása a pannongyíkra  
(Ablepharus kitaibelii fitzingeri) egy antropogén  

hatásoknak kitett élıhelyen* 
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Összefoglalás. A vakondgyíkfélék családjába tartozó pannongyíkkal együtt elıforduló nyakörvös-
gyíkok, a fali és a zöld gyík pannongyíkra kifejtett káros hatását kívántuk felmérni degradálódó élı-
helyen. A szezonális aktivitásaik az egész aktivitási idıszakban jelentısen átfedtek, viszonylagos ta-
vaszi pannongyík és ıszi nyakörvösgyík túlsúllyal. A területek közti megoszlásukat tekintve a pan-
nongyík és a zöld gyík bizonyos átfedés mellett elvált a fali gyíktól. A potenciális táplálékfelosz-
tásban a pannongyíknak kizárólag a frissen kikelt nyakörvösgyíkok lehetnek versenytársai. A 
fejméret-testméret arány a pannongyíknál már fiatal korban alatta marad a nyakörvösgyíkokénak, és 
az élete során folyamatosan csökken, míg a nyakörvösgyíkoknál ez az arány állandó marad. Ebbıl 
következıen a pannongyíkoknak más a becsült táplálékspektrumuk, mint a hasonló törzshosszú nyak-
örvösgyíkoknak. A pannongyík becsült menekülési sikere jelentısen a nyakörvösgyíkok potenciálisan 
versenyképes fiatal korcsoportjai felett áll. 

Kulcsszavak: Ablepharus, kompetíció, szezonális aktivitás, térbeli átfedés, táplálékbeli átfedés, me-
nekülési siker. 

Bevezetés 

A pannongyík (Ablepharus kitaibelii Bibron & Bory, 1833) a siklószemőgyíkok nemé-
nek egyetlen európai faja és a legészakibb elterjedéső európai vakondgyíkfaj (Scincidae). A 
törzsalakon kívül öt alfaját különítik el (MERTENS 1952, FUHN 1969, GRUBER 1981, 
GÖCMEN et al. 1996). A Magyarországon, Szlovákia déli területein (DELY 1978) és Szerbia 
legészakibb részén (LJUBISAVLJEVIC et al.  2001) elıforduló Ablepharus kitaibelii fitzingeri 
(Mertens, 1952) a legészakibb alfaj.  

A nem többi (31 faj) képviselıjét Ausztráliában, Új-Guineában, Óceániában, Délnyu-
gat-Ázsiában, illetve Afrikában találjuk (DELY 1978). A pannongyík hazánkban sokféle 
élıhelyen fordul elı. Ezek a területek a környezeti tényezık szempontjából igen eltérıek, 
példa erre a fóti Somlyó homokos-homokköves lejtıje, a Budai-hegység mészkı- és dolo-
mit-lejtısztyeprétjei, a Bükk hegység Eger melletti gabbrósziklái (Szarvaskı), a balaton-
felvidéki  Szentgyörgy-hegy bazaltja vagy a kiskunsági homokpuszta, melyek mind jelen-
legi vagy egykori lelıhelyei az állatnak. A pannongyík inaktív idıszakait a földbe beásva 

                                                 
* Elıadták a szerzık az Állattani Szakosztály 914. ülésén (2001. október 10.).  
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tölti, onnan jön elı táplálékért, illetve szaporodni. Testalkata is ehhez az életmódhoz alkal-
mazkodott. Hasoldalát és hátoldalát egyforma, kerek pikkelyek borítják. Szemhéja össze-
nıtt, pislogásra nem képes. Négy lába apró, az állat inkább a törzse kígyózó mozgásával 
halad elıre, hasa érinti a talajt. Maximális testhossza 13 cm körül van, a legkisebb gyíkfa-
junk. A fokozottan védett pannongyík tehát egy taxonómiailag különleges értéke a magyar 
herpetofaunának. 

A fajjal foglalkozó korábbi kutatások túlnyomórészt taxonómiai és faunisztikai, az élı-
helyek felderítésével összefüggı kérdéseket vizsgálták (FITZINGER 1829, LENDL 1899, FE-
JÉRVÁRY 1912, 1917, 1925, BOLKAY 1914, MÉHELY 1918, SZUNYOGHY 1954, FEJÉRVÁRY-
LÁNGH 1943, DELY 1978, SOLTI & VARGA 1988, GUBÁNYI 1999). Az itt említett kutatások 
alkalmi, megfigyeléseken alapuló ökológiai észrevételein kívül az A. kitaibelii más, a volt 
Jugoszlávia területén elıforduló alfajainak napi aktivitásáról, és ennek a teljes aktivitási 
idıszakban történı változásáról (PASULJEVIČ 1965) és a habitat kitettségének, talajtípusá-
nak a faj aktivitására és területválasztására kifejtett hatásáról vannak eredmények (PASUL-
JEVIČ 1976).  

A pannongyík veszélyeztetettségérıl csak különbözı, az ismert elıfordulási helyeinek 
állapotát alapul vevı becsléseink voltak (KORSÓS 1994).  

Idıszerővé vált tehát a pannongyík ökológiai viszonyainak és természetvédelmi helyze-
tének tisztázása. Az alábbi emberi degradáló hatásokat találtuk a pannongyík élıhelyeinek 
bejárásakor és az irodalomban. A legsúlyosabb problémának a becserjésülés, beerdısülés 
vagy erdısítés tájidegen fajokkal, például: orgona (Syringa vulgaris), bálványfa (Ailanthus 
altissima), akác (Robinia pseudoacacia) vagy a fekete fenyı (Pinus nigra) és a beépítések 
(a budaörsi Törökugrató, vagy az irodalomból ismert, mára Budapest belterületéhez tartozó 
élıhelyek) tőnnek. Nem elhanyagolható a bányamővelés (Cserhát és a Mátra: VARGA 1975, 
illetve a váci Naszály), a háziállatok (kutyák, macskák) okozta predáció, az erózió (ember, 
illetve a tájidegen muflon által elıidézve) és a szándékos tőzgyújtás sem.  

Mindezek mellett egy újabb tényezı megléte merült fel. Okozhatja-e a pannongyíkkal 
együtt elıforduló zöld gyík (Lacerta viridis Laurenti, 1768) és a fali gyík (Podarcis muralis 
Linnaeus, 1768) kompetíciós nyomása, különösen bolygatott élıhelyen (VEGA et al. 2000), 
a pannongyík-populációk visszaszorulását?  

Erre a kérdésre kerestük a választ. A gyíkok forrásfelosztásának kutatásakor a három el-
sıdleges szempontot: az idıbeli átfedést, a térbeli átfedést és a táplálkozásbeli átfedést 
(SCHOENER 1968, PIANKA 1973, V ITT et al. 1981) vizsgáltuk, valamint a faroksérülések ará-
nyából következtettünk a menekülési sikerükre (SCHOENER 1979, VITT 1983, MEDEL et al. 
1988, FORMANOWICZ &  BRODIE 1993). 

A fali gyík a nyakörvösgyíkok (Lacertidae) családjába tartozó, száraz sziklákhoz, a ház-
falakhoz és romokhoz is kötıdı gyík, a repedésekben talál búvóhelyet. Ehhez alkalmaz-
kodva egész teste, különösen a feje erısen lapított. Nyakörvét egy vonalba rendezıdött, 
egyenes szélő pikkelyek alkotják. Teljes hossza elérheti a 18 cm-t.  

A zöld gyík szintén a nyakörvösgyíkok családjába tartozik. Változatos élıhelyeken for-
dul elı, a sziklagyepekkel érintkezı régióktól egészen az alacsony fekvéső, mezıgazdasági 
területekig megtalálható, de többnyire bokros, cserjés növényzetet igényel. Teste nem lapí-
tott. A hátoldala középvonalában egy mindössze két sor széles kisebb pikkelyekbıl álló 
szalag húzódik. A kifejlett példányok teljes hossza elérheti a 35 cm-t. 
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Módszerek 

A kutatási területünknek a budai Sas-hegyet választottuk, mivel itt mindhárom gyíkfaj 
elıfordul és sajnálatos módon a beépítést leszámítva a fentebb említett degradáló tényezık 
is megfigyelhetık. Az élıhely a zöld gyík és a pannongyík számára izoláltnak tekinthetı. A 
hegy Budán található, alapkızete a dolomit. A gerincrıl lefelé a nyílt, a zárt és az endemi-
kus budai dolomit-sziklagyepektıl a sziklafüves lejtısztyepréteken és egy speciálisan ala-
csony, többé-kevésbé összefüggı foltokat alkotó orgonáson át egy karsztbokorerdı eredető 
fás, bozótos területig jutunk, amely már a lakóházakkal határos. A hely kiemelt fontosságú 
természetvédelmi értékeket ıriz még napjainkban is, holott a város már régen körülfogta.  

A kompetíció mértékét a három faj szezonális aktivitásainak, területfoltok közötti meg-
oszlásának és a becsült táplálékspektrumuknak az átfedésébıl kívántuk kikövetkeztetni. Be-
csültük még a két gyíkcsalád megfigyeléseink alapján eltérı menekülési stratégiáinak sike-
rét, mint közvetve a kompetíciós képességre utaló jelleget. 

Az állatok befogásához élvefogó talajcsapdákat használtunk. Talajcsapdának közepes 
mérető, sötétbarna mőanyag virágcserepeket (16 cm mély, 14 cm átmérıjő) használtunk, 
melyeknek az alját kilyukasztottuk, az esetlegesen befolyó esıvíz ellen, a tetejére pedig egy 
megfelelı mérető farostlemezt tettünk a perzselı napsütés, illetve a ragadozók ellen. Nyolc-
van darab csapdát ástunk le nyolc egymással kapcsolatban álló élıhelyfolton, az illetı terü-
let nagyságával arányos számban elosztva. Ezek azonos jellegő, bár eltérı paraméterekkel 
(kitettség, talajréteg vastagsága, dılésszög, borítottság stb.) jellemezhetı foltok voltak. Két-
háromnaponta ellenıriztük a csapdákat. A megfigyeléses, aktív keresı befogásokra alapo-
zott kutatás ellen az szólt, hogy nem tudtuk biztosítani a fajok között a befogások egyforma 
valószínőségét, valamint a kiszállások idıben egyforma eloszlását, a keresésre fordított 
mindig azonos idıt, a minden idıjárás és minden napszak alatt végzett ugyanannyi keresést 
stb. Ezeket a problémákat megszüntették a folyamatosan kint lévı csapdák, bár a befogott 
egyedek száma így kisebb lett, és a zöld gyíkok közül csak a fiatalabb korosztályt tudtuk 
megfogni. Ez nem jelentett gondot, mivel kompetítorként amúgy is csak a csapdákból ki-
mászni nem tudó, hasonló mérető gyíkok jöhettek szóba. Azokhoz az analízisekhez, ahol 
kifejlett egyedek adataira is szükségünk volt, a Magyar Természettudományi Múzeum Ál-
lattárának preparált anyagát használtuk fel. A pannongyíkoknak és a fali gyíkoknak minden 
korosztályát megfogtuk.  

A vizsgálat 1999-ben, a teljes szezonban, március 10-tıl november 20-ig folyt. 

A befogott állatoknak lemértük a fejhosszát (orrcsúcstól a fülnyílásig), a fejszélességét 
(a két fülnyílás között), a törzshosszát (orrcsúcstól a kloákanyílásig) és a teljes hosszát (orr-
csúcstól a farokvégig), valamint feljegyeztünk minden rendellenességet, sérülést, illetve azt, 
hogy mikor és melyik területrıl történt a befogás. Az állatok méreteit tolómérıvel mértük 
le tizedmilliméter pontossággal. Ezek után minden egyedet a befogása helyén elengedtünk, 
hogy a stresszhatást minimálisra csökkentsük. Összesen 162 állatot fogtunk be a három faj-
ból, a következı számban: 32 pannongyík, 52 zöld gyík, és 78 fali gyík. A fejméret–
testméret növekedési arányának vizsgálatához 19 kifejlett zöld gyíkot a Magyar Természet-
tudományi Múzeum Állattárának Herpetológiai győjteményébıl használtunk fel. 

Az idıbeni átfedés vizsgálatához a kutatás kezdetétıl számolt tíznapos periódusokat 
használtuk. A relatív egyedszámokat fajonként az aktuális periódus alatt és a teljes aktivitá-
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si periódus alatt befogott egyedek számának hányadosából képeztük. Erre azért volt szük-
ség, mert a két gyíkcsalád napi aktivitása és az általuk naponta bejárt út hossza feltehetıen 
nem azonos, tehát a fajonként csapdába esett egyedek száma magában nem jól reprezentálja 
a fajok egymáshoz viszonyított egyedszámát. A három eloszlást páronként homogenitás-
vizsgálatnak vetettük alá, természetesen itt a konkrét egyedszámokat használva. 

A térbeli átfedést a három faj százalékos megoszlásával jellemeztük a nyolc élıhely-
folton. A százalékos megoszlás lényegét tekintve analóg az elıbb használt „relatív egyed-
számmal” és hasonló megfontolásból használtuk. Az adott területen fajonként elosztottuk a 
befogott gyíkok számát az összes megfogott gyík számával a teljes aktivitási idıszakra vo-
natkozóan. A területenkénti eltérı csapdaszámot azért lehetett figyelmen kívül hagyni, mert 
nem a területeket hasonlítottuk össze, hanem a területeken belül a fajok százalékos megosz-
lását. A százalékos megoszlások eloszlásait páronként homogenitás-vizsgálattal teszteltük, 
az egyedszámokat használva.  

A táplálékspektrumokat a pannongyík fokozottan védett státusza és nem ismert stressz-
érzékenysége miatt indirekt módon becsültük a fejméretek alapján. Azt feltételeztük, hogy 
amennyiben mind a három faj generalista táplálkozású, és a gyíkok táplálékmérete korrelál 
a testméretükkel, a táplálékpreferenciájukat jól közelíthetjük a fejméretekkel (ROUGH-
GARDEN 1974, DEMARCO et al. 1985, LOPEZ et al. 1991, NEWMAN 1999, V ITT 2000). A fej-
szélességeket vizsgálva egy milliméteres tartományokba soroltuk be a Sas-hegyen megfo-
gott összes gyík fejszélességét (18 tartomány) és a Magyar Természettudományi Múzeum 
Állattárából származó 19 kifejlett zöld gyíkot (így mindhárom faj esetében volt mintánk az 
összes mérettartományból, azaz korcsoportból).  

Összevetettük a fej és a test növekedésének ütemét a posztembrionális ontogenezis alatt 
a három fajnál. Ehhez a vizsgálathoz szintén felhasználtuk a tizenkilenc ivarérett zöld gyíkot 
a Magyar Természettudományi Múzeum Állattárának preparált anyagából. A fejhossz–
törzshossz arány változását vizsgáltuk az egyedfejlıdés alatt. Az életkort a törzshosszal jel-
lemeztük. Az adatokat lineáris regresszióanalízissel teszteltük.  

Megfigyeléseink alapján a pannongyík és a nyakörvösgyíkok teljesen eltérı módon me-
nekülnek támadóik elıl. A két nyakörvösgyík faj, ha támadóját észreveszi, akkor jól látha-
tóan és hallhatóan a legközelebbi búvóhely felé iramodik (sziklarepedések, sőrő bozót stb.), 
bárminemő rejtızködést mellızve. A pannongyík ezzel szemben a talajszintre kúszik le, és 
ott az elfekvı, hosszú szálú főtıl, és egyéb élı vagy holt növényi anyagoktól takarva, a tá-
madója számára láthatatlanul menekül, majd feltehetıen be is ássa magát. 

Ez a két stratégia a valóságban természetesen nem ilyen merev, különbözı átmeneti for-
mák fordulnak elı. A menekülési stratégiák hatásosságát a faroksérülésekbıl becsültük, is-
mét indirekt módon. Mivel nem ismert a három faj bármelyikére specializálódott ragadozó, 
a predációs nyomást egyenlınek tekintettük. Feltéve, hogy a farokledobások frekvenciája 
független a menekülési stratégiától (VITT 1983), a sérült farkak arányából a túlélt támadá-
sok arányára következtettünk (SCHOENER 1979, MEDEL et al. 1988, FORMANOWICZ &  

BRODIE 1993). Ezt megerısíti a farokledobás mechanizmusának fiziológiás volta, és a be-
fogott gyíkok bármely más testtáján megfigyelt sérülések hiánya. 

Az adatok statisztikai kiértékeléséhez a STATISTICA 5.0 for Windows programcsoma-
got használtuk fel. 
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Eredmények 

A három faj szezonális aktivitása egész évben jelentıs átfedést mutatott (1. ábra). Ta-
vasszal a pannongyíkok, ısszel pedig a nyakörvösgyíkok relatív egyedszáma volt maga-
sabb. Ez utóbbit az ısszel nagy számban kikelı fiatal fali és zöld gyíkok okozták, melyek 
kompetíciós szempontból kiemelt fontosságúak. A három eloszlás a páros homogenitásvizs-
gálat eredményei szerint függetlennek bizonyult. (A. k. fitzingeri – P. muralis: χ²= 58,56, 
df=23, P= 0,00006; A. k. fitzingeri – L. viridis: χ²= 47,20, df= 23, P= 0.00212; P. muralis – L. 
viridis: χ²= 138,84, df= 23, P< 0,00001). 
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1. ábra. A pannongyík, a zöld gyík és a fali gyík szezonális aktivitásának átfedése. 
Figure 1. Overlap between the seasonal activities of A. k. fitzingeri, L. viridis and P. muralis. 

 
A területek közötti százalékos megoszlásokat vizsgálva (2. ábra) a pannongyík és a zöld 

gyík megoszlása hasonló volt, míg a fali gyíké szignifikánsan különbözött tılük a páros ho-
mogenitásvizsgálat alapján (A. k. fitzingeri – L. viridis: χ²= 12,52, df= 7, P= 0,084796; A. k. 
fitzingeri – P. muralis: χ²= 44,66, df= 7, P< 0,00001; P. muralis – L. viridis: χ²= 58,03, df= 7, 
P< 0,00001). 

A fejszélességekbıl becsült táplálékspektrumbeli átfedést tekintve a pannongyíknak ki-
zárólag a frissen kikelt nyakörvösgyíkok és ezen belül is a fiatal fali gyíkok jelenthetnek 
komoly konkurenciát (3. ábra). 

Mivel az egyéb testméretek közötti átfedés ennél sokkal nagyobb, megvizsgáltuk a fej-
méret-testméret arány változását az egyedfejlıdés alatt. A regresszióanalízisek alapján a 
pannongyík amúgy is alacsony átlagos fejméret-testméret aránya (0,14) az egyedfejlıdés 
alatt fokozatosan csökken (4. ábra), azaz a fejük egyre lassabban nı a törzsükhöz képest 
(R²=0,66, F=55,13, P<0,00001, Std. Err.=0,11).  
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2. ábra. A pannongyík, a zöld gyík és a fali gyík területek közötti százalékos megoszlásának átfedése. 

Figure 2. Overlap between the percentages of distributions of A. k. fitzingeri, L. viridis and P. muralis. 
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3. ábra. A pannongyík, a zöld gyík és a fali gyík becsült táplálékbeli átfedése. 

Figure 3. Overlap of the estimated food selection between A. k. fitzingeri, L. viridis and P. muralis. 
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4. ábra. A fejméret–testméret arány változása az egyedfejlıdés során a pannongyíknál (átlag = 0,14). 

Figure 4. Change of the head–body size ratio during ontogeny in A. k. fitzingeri (mean = 0,14). 
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5. ábra. A fejméret–testméret arány változása az egyedfejlıdés során a fali gyíknál (átlag = 0,25) 
Figure 5. Change of the head–body size ratio during ontogeny in P. muralis (mean = 0,25) 
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A fali gyíknál az egyébként magas átlagos arány (0,25) nem korrelál a testhosszal 
(R²=0,01, F=0,74, P=0,39362, Std. Err.=0,04), a fej növekedési üteme független a törzs-
hossztól, azaz a kortól (5. ábra). A zöld gyíknál a fali gyíkéhoz igen közeli átlagos fejméret-
testméret arányt (0,24) és egy enyhe korrelációt a törzshosszal (R²=0,12, F=9,43, 
P=0,00305, Std. Err.=0,18) kaptunk eredményül (6. ábra). Az összefüggés tüzetesebb vizs-
gálata alapján ez a csökkenés a frissen kikelt zöld gyíkok relatív nagy fejének köszönhetı. 
Mikor a 40 mm-es törzshossz alatti egyedeket kivettük az analízisbıl (R²=0,01, F=0,35, 
P=0,55881, Std. Err.=0,02), a testméret-fejméret arány törzshossztól, azaz kortól való füg-
getlenségét kaptuk eredményül (7. ábra). 

A két gyíkcsalád eltérı menekülési stratégiájának sikerét a faroksérülések arányából be-
csültük. A pannongyíkok 58%-nak, a fali gyíkok 16%-nak, és a zöld gyíkok 19%-nak volt 
sérült, a regeneráció különbözı stádiumában lévı farka.  

Értékelés 

A szezonális aktivitások összevetésébıl az derült ki, hogy tavasszal, a párzási idı alatt a 
pannongyík van relatív túlsúlyban, ısszel pedig a nyakörvösgyíkok, de többé-kevésbé 
egész évben egymással egy idıben aktív a három faj. A fali gyík a másik két fajjal ellentét-
ben nyáron nem tart kényszerpihenıt. A nyakörvösgyíkok ıszi túlsúlya a nagy számban ki-
kelı fiatal fali és zöld gyíkok miatt alakult ki, de kompetíciós szemszögbıl tekintve éppen 
ez a korosztály a fıszereplı. A fiatal zöld gyíkok két-három héttel késıbb keltek tömege-
sen, mint a fali gyíkok. Tehát a pannongyík teljes aktivitási periódusa alatt ki van téve a fel-
tételezett versengés hatásainak. 

A kompetíciónak az idıbeli átfedésen kívül a térbeli átfedés is alapfeltétele. A területek 
közötti százalékos megoszlást tekintve a pannongyík és az általunk megfogott fiatal zöld 
gyík korcsoport jelentıs átfedést mutatott. A fali gyík tılük eltérı módon oszlik el a terüle-
tek között. Ez logikus, hiszen számára a sziklafalak jelenléte elengedhetetlen, ellentétben a 
másik két fajjal. A zöld gyíkok fiatal korosztálya tehát a pannongyíkokkal területileg együtt 
fordult elı, idıben is átfedett velük, sıt a nyári kényszerpihenı meglétébıl a nagyobb élet-
módbeli hasonlóságra is lehetett következtetni. Az ıszi idıszakban tapasztalt nagy számu-
kat figyelembe véve, erıs potenciális kompetítoroknak tőntek. Azt már a vizsgálatnak eb-
ben a stádiumában kijelenthettük, hogy területileg, pusztán a helyhasználatot tekintve ver-
senytársai a pannongyíknak. 

Az idıbeli és térbeli átfedések vizsgálata után az egyik legfontosabb véges forrást, a 
táplálékbázist, és annak felosztását, illetve az átfedésekbıl adódó jelenségeket vettük szem-
ügyre. Ezeket a fajok védettsége miatt csak közvetett módszerekkel tudtuk vizsgálni (ROUGH-
GARDEN 1974, LOPEZ et al. 1991, NEWMAN 1999, VITT 2000). Azt az eredményt kaptuk, hogy 
a pannongyíkoknak kizárólag a legfiatalabb nyakörvösgyík-korosztály, de fıleg a frissen 
kelt fali gyíkok jelenthetnek komoly kompetíciós ellenfelet a táplálékbázis felosztásánál. A 
fali gyíkok viszont teljes korösszetételüket tekintve átfednek a zöld gyíkokkal. Gondot csak 
a táplálékban igen szegény idıszakok jelenthetnek, mikor mind a fali gyíkok, mind a zöld 
gyíkok kisebb mérető táplálékot kénytelenek fogyasztani (feltéve annak meglétét). Mivel a 
pannongyík általánosan is ehhez a mérettartományhoz van szokva, ilyen esetben  valószínőleg 
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6. ábra. A fejméret–testméret arány változása az egyedfejlıdés során a zöld gyíknál (átlag = 0,24). 

Figure 6. Change of the head–body size ratio during ontogeny in L. viridis (mean = 0,24). 
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7. ábra. A fejméret–testméret arány változása az egyedfejlıdés során a zöld gyíknál a fiatalok nélkül 

(Sas-hegyi és múzeumi adatok alapján). 
Figure 7. Change of the head–body size ratio during ontogeny in L. viridis without the youngest  
(up to 40 mm) age group (including specimens from the Hungarian Natural History Museum). 
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elınyben van a másik két fajhoz képest. Ha az apró táplálékból van hiány, a pannongyík 
lényegesen nagyobb mérető táplálékra váltani nyilván képtelen, de ez esetben a másik két 
faj jelenléte sem sokban módosítja a helyzetet. A kifejlett zöld gyíkok mindhárom faj (bele-
értve a sajátjukat is) megfelelı mérető tagjait tápláléknak tekinthetik, ezzel tehát nem hat-
nak külön a pannongyíkra. 

A nyakörvösgyíkok növekedése során végig változatlan a fej növekedésének mértéke, 
leszámítva, hogy a legfiatalabb zöld gyík korcsoport feje nagyobb az átlagos arányból várt-
nál, ez kedvezı a számukra, mivel a velük egy területen elıforduló pannongyíkokkal így 
sokkal hamarabb megszőnik még az a csekély táplálékspektrum-beli átfedés is, ami a zöld 
gyíkok kikelésekor még fennáll. A pannongyíkok fejnövekedésének üteme a testükhöz ké-
pest viszont egész életükben csökken. Ez valószínőleg az ásó életmód miatt alakult ki így, 
de a táplálékbázis felosztásánál is komoly elınyt jelent. Az ısszel nagy mennyiségben kike-
lı, illetve a tavasszal ébredı rendkívül mozgékony zöld gyíkok igen erıs versenyt tudnának 
támasztani, mivel a pannongyíkkal területileg és idıben is átfednek. A fali gyík és az erıs 
kompetítorának tőnı zöld gyík táplálékspektruma erısen átfed. Náluk a térbeli elkülönülés 
csökkentheti a versengést. A pannongyíkra, amelynek pedig potenciális táplálékkompetí-
torai a fiatal fali gyíkok, a területi elkülönülés és az utóbbiak gyors növekedése miatt, a táp-
lálékkompetíció nincs jelentıs hatással. 

A két gyíkcsalád menekülési stratégiája gyökeresen eltér egymástól. Mivel a pannongyí-
kok 58%-ának, a fali gyíkok 16%-ának, és a zöld gyíkok 19%-ának volt sérült, a regeneráció 
különbözı stádiumában lévı farka, a pannongyík menekülési stratégiáját sikeresebbnek tekin-
tettük (SCHOENER 1979, VITT 1983, MEDEL et al. 1988, FORMANOWICZ &  BRODIE 1993).  

Összességében az derült ki, hogy legalábbis az általunk vizsgált szempontok alapján a 
pannongyík számára sem a fali gyík, sem a zöld gyík nem jelent veszélyes kompetíciós el-
lenfelet, egyikük sem veszélyezteti kiszorítással, sıt, az elıbb részletezett menekülési stra-
tégiákat összevetve a pannongyík kimondottan sikeresnek tekinthetı. A pannongyíkra néz-
ve természetvédelmi szintő veszélyt feltehetıen az antropogén hatások jelentenek, és azok 
is elsısorban az élıhelyek vissza nem fordítható megváltoztatásán keresztül. Ez a probléma 
viszont egyáltalán nem lebecsülendı. A pannongyík hazánkban teljesen fragmentálódott, 
izolált területeken fordul elı, metapopulációs struktúra kialakulása, és így a természetes 
visszatelepülés a legtöbb élıhelyén elképzelhetetlen. Élıhelyeinek egy része még ismeret-
len, és az itt élı populációk egy erdısítési vagy beépítési folyamatnak eredményeként ész-
revétlenül pusztulhatnak ki. 

Köszönetnyilvánítás: Nélkülözhetetlen segítséget nyújtott a terepi munkában KONCZ ATTILA  a Duna-
Ipoly Nemzeti Park munkatársa, és HOFFER ERIK, akik nélkül gyakorlatilag lehetetlenné vált volna a 
csapdaellenırzések megszervezése. Köszönettel tartozunk a Duna-Ipoly Nemzeti Parknak a kutatás 
engedélyezéséért (Engedély száma: 2588–2/1998) és a kutatáshoz nyújtott anyagi támogatásért. Kö-
szönjük még REICZIGEL JENİnek, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kara Biomatematika 
Tanszék munkatársának, LIKER ANDRÁSnak a Szent István Egyetem Zoológiai Intézete munkatársá-
nak és CSORBA GÁBORnak a Magyar Természettudományi Múzeum Állattára Emlısgyőjtemény veze-
tıjének a hasznos tanácsokat, valamint VÖRÖS JUDITnak, a Herpetológiai győjtemény dolgozójának az 
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Competition effect on the skink Ablepharus kitaibelii fitzingeri among 
human caused disturbance  

GÁBOR HERCZEG &  ZOLTÁN KORSÓS  
 

This study had to clarify the competition effects of the sympatric Lacerta viridis and Podarcis 
muralis on Ablepharus kitaibelii fitzingeri, among human caused disturbance. Data were collected 
from March to November in the year of 1999, on Sas Hill, Budapest, with pitfall trapping in eight 
different sampling areas, and resulted in details of location, time, and measurements of captured 
specimens. The competition was analysed from three aspects. Temporal overlap: the seasonal acti-
vities of A. k. fitzingeri and L. viridis almost completely coincided, whereas that of P. muralis is 
characterised by normal summer activity instead of quiescence. Spatial use: while occurrence was 
similar between A. k. fitzingeri and L. viridis, P. muralis showed different distribution among the 
sampling areas. Potential food selection: Only the youngest P. muralis age group was competitor to A. 
k. fitzingeri. It was also shown, that in the case of P. muralis and L. viridis, the head-body size ratio 
was stable during ontogeny, whereas in A. k. fitzingeri its rate decreased with age. This is probably an 
effect of the digging life style of scincids, however, it gives an important advantage in the food 
competition, too. It seems that significant competition among the three species is avoided by these 
mechanisms. 

Keywords: Ablepharus, competition, seasonal activities, spatial use, food selection. 


