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A rákosréti vipera Kolozsvár környékén 

KORSÓS ZOLTÁN és ÚJVÁRI BEÁTA  

Magyar Természettudományi Múzeum Állattára, H-Budapest 1088. Baross u. 13. 

Összefoglalás. A rákosréti vipera (Vipera ursinii rakosiensis) egykor összefüggı földrajzi elterjedése 
magában foglalta a Bécsi-medencét, a Duna-Tisza-közét és az Erdélyi-medencét. A kolozsvári Széna-
füveken a szakirodalomban is megemlítve utoljára az 1950-es években győjtöttek rákosréti viperát. Az 
1996 augusztusában tett látogatás megerısítette azt a gyanút, hogy a botanikai rezervátumként védett 
élıhely kevéssé alkalmas már egy életképes rákosréti vipera (Vipera ursinii rakosiensis) populáció 
fenntartására. Vancea et al. 1980-ban beszámolt egy másik lehetséges erdélyi rakosiensis-elı-
fordulásról is, mégpedig egy fénykép alapján, amely 1962-ben készült Bonchida (BonŃida) és Szék 
(Sic) között. A Kolozsvártól szintén nem messze esı területet 1997 augusztusában kerestük fel, és a 
környéken elképzelhetınek tartjuk néhány olyan eredeti állapotú rét meglétét, amelyen esetleg akár 
napjainkig is fennmaradhatott ez a Magyarországon is rendkívül megritkult kígyó. 
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Bevezetés 

A rákosréti vipera (Vipera ursinii rakosiensis Méhely, 1893) egykori földrajzi elterjedése 
magában foglalta a Bécsi-medencét, a Duna–Tisza közét és az Erdélyi-medencét. 
A Kárpátokon túli, moldáviai, Duna-deltai és északkelet-bulgáriai állományok a legújabb 
vizsgálatok szerint más alfajhoz tartoznak (NILSON &  ANDRÉN, submitted). A rakosiensis 
alfaj mára már Ausztriából kipusztultnak tekinthetı (TIEDEMANN, 1986, KAMMEL , 1992). 

A romániai, erdélyi populációt bizonyítottan csak egyetlen helyrıl, a Kolozsvár melletti 
Szénafüvekrıl (Fînatele Clujului) ismert állatok jelentették. Elsıként az alfaj tudományos 
leírója, MÉHELY LAJOS említi 1895-bıl, PARÁDI KÁLMÁN  kolozsvári tanár által győjtött pél-
dányok alapján, de hivatkozva ENTZ GÉZA korábbi (1888-as) adataira is, amelyeket akkor 
még Vipera berusnak tartottak. ENTZ Kolozsvár környékén a viperának kétféle változatát, 
egy szélesebb fejő, vaskosabb testő, sötétebb és egy keskenyebb fejő („schmalköpfige 
Varietät”), barnásabb színezetőt különít el. Ez utóbbi felelhetett meg a MÉHELY által leírt 
rakosiensisnek (MÉHELY, 1912). A herpetológiai irodalomban innen késıbb CALINESCU 
(1931), FEJÉRVÁRY-LÁNGH (1943), STUGREN (1955), DELY &  JANISCH (1959), FUHN &  

VANCEA és VANCEA et al. (1980, 1985) tárgyalják a rákosréti vipera elıfordulását. 

A példányok morfológiai, taxonómiai elemzését STUGREN (1955) végezte el, aki az ak-
kori rendszertani felfogásnak megfelelıen a Vipera ursinii ursinii alakhoz tartozónak vélte a 
populációt. MÉHELY helyes meglátása (ti. hogy a rakosiensis alak legalább különálló alfaji 
rangot érdemel) csak több mint 50 évnyi késéssel, az ugyanebben az évben KNOEPFFLER &  

SOCHUREK (1955) által közölt állásponttal nyert bizonyítást. A herpetológiai irodalom még 
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ennél is késıbb, csak KRAMER 1961-es összefoglaló munkája nyomán fogadta el a rako-
siensis alfaji rangját. 

A Szénafüveken a szakirodalomban is megemlítve utoljára az ötvenes években győjtöttek 
rákosréti viperát. Bár a terület botanikai értékei (erdélyi endemizmusok: pl. Astragalus 
exscapus ssp. transsilvanicus, Thymus dacicus) miatt 1943 óta rezervátum (természet-
védelmi terület), a közeli egyetemrıl végzett rendszeres terepbejárások mégsem hoztak 
eredményt a vipera fennmaradásáról az elmúlt 30 évben. Az utolsó példányt valószínőleg 
PÉTERFI ISTVÁN, a neves botanikus győjtötte 1971-ben. Az állat bırét jelenleg a tudós fia, 
PÉTERFI-LEONTIN ISTVÁN ırzi a családi könyvek közt könyvjelzıként (TÖRÖK és NAGY-
TÓTH in litt.). 1985-tıl kezdve már minden fellelhetı herpetológiai írás kipusztultnak tekinti 
a rákosréti viperát errıl az élıhelyrıl (K ISS 1985, VANCEA et al. 1985). 

 

 
 

1. ábra: Térkép Kolozsvár környékérıl. 
Figure 1. Map of Romania, and the region of Cluj (enlarged on the left side) 

Felmérések és eredményeik 

A kolozsvári Szénafüveken 1996 augusztusában tett látogatás (KORSÓS et al. 1997) saj-
nos megerısítette azt a gyanút, hogy az élıhely kevéssé alkalmas már egy életképes rákos-
rétivipera-populáció fenntartására (1. ábra). Az Erdélyi-medence nyugati határán, Kolozs-
vártól északra 4 km-re fekvı 2,9 hektáros védett terület 30-40 méter magas buckákkal 
szabdalt kaszáló, intenzív, de hagyományos módszerekkel mővelve és legeltetve (2. ábra). 
Eredeti növényzetét sztyeppvegetáció-maradvány, a szırösvirágú árvalányhaj (Stipa lessin-
giana) társulása jellemzi. Ritka pontusi és kontinentális növényfajok is elıfordulnak, így 
például a volgamenti hérics (Adonis volgensis), a keleti macskamenta (Nepeta ucranica), a 
mezıségi búzavirág (Centaurea trinervia), a bókoló zsálya és a törpe nıszirom (Iris humilis) 
(CSŐRÖS 1974). 
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2. ábra. A kolozsvári Szénafüvek 
Figure 2. Hayfield in the vicinity of Cluj-Napoca, Romania (Fînatele Clujului) 

 

 

 

 
 

3. ábra. Lehetséges parlagivipera-élıhely Bontida és Sic környékén 
Figure 3. Potential habitat for the Hungarian Meadow Viper between Bontida and Sic 
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VANCEA et al. 1980-ban beszámolt egy másik lehetséges rakosiensis-elıfordulásról is, 
mégpedig egy fénykép alapján, amelyet N. ROMAN készített 1962-ben Bonchida (Bontida) 
és Szék (Sic) között. A képen minden bizonnyal rákosréti vipera látható, de közelebbi adatot 
az állományról és az élıhelyrıl nem sikerült kinyomozni.  

1997 augusztusában felkerestük a Kolozsvártól szintén nem messze esı területet, és a 
környéken elképzelhetınek tartjuk néhány olyan eredeti állapotú rét meglétét (3. ábra), 
amelyen esetleg akár napjainkig is fennmaradhatott ez a Magyarországon is rendkívül megrit-
kult kígyó (DELY &  JANISCH 1959, KORSÓS 1991). Bár Romániában a védelem szükségére már 
régen felhívták a figyelmet (BACESCU 1937, FUHN 1964, VANCEA et al. 1980), mégis csak 
1994-ben született végre kormányhatározat (No. 127/30.03.1994) a Vipera ursinii termé-
szetvédelmérıl (NÉMETH 1994). 

A továbblépést az Erdélyi-medence száraz, reliktum gyepjeinek és kaszálóinak részletes 
térképezése jelentheti, melyek során rendszeres bejárással lehet ellenırizni a rákosréti vipera 
elıfordulását. Kiegészítı taxonómiai eredményeket hozhat a Kolozsvári Egyetemen ırzött, 
régi példányok felkutatása és morfológiai vizsgálata (GHIRA pers. comm.). 

Köszönetnyilvánítás. A tanulmány az OTKA T16608 és T23454 sz. kutatási téma támogatásával 
készült. A Kolozsvár környékén tett tanulmányutat a Magyar és a Román Tudományos Akadémia tu-
dományos együttmőködési keretegyezménye (ügyintézı: KOVÁCS KATALIN ) tette lehetıvé. 
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The Hungarian Meadow Viper in the vicinity of Cluj 

ZOLTÁN KORSÓS &  BEÁTA ÚJVÁRI 
 

 

The original distribution of the Hungarian Meadow Viper (Vipera ursinii rakosiensis Méhely, 
1893) once included the Vienna Basin in Austria, the Great Plain in Hungary, and the region of Cluj 
in Transsylvania, Romania. Other records from Romanian Moldavia, the Danube Delta Region, and 
Northeast Bulgaria are considered today as belonging to different subspecies (NILSON &  ANDRÉN 
submitted). The population in Austria is extinct according to TIEDEMANN (1986) and KAMMEL  (1992). 

There is a hayfield in the vicinity of Cluj-Napoca, Romania (Fînatele Clujului) which supported a 
rakosiensis population until the early 70-s. It was first mentioned by MÉHELY (1895), then repeated 
and studied by several subsequent authors (CALINESCU 1931, STUGREN 1955, FUHN &  VANCEA 1961, 
VANCEA et al. 1985). The last specimen was caught most probably by botanist I. PÉTERFI in 1971, 
since then all publications consider the population as disappeared. The meadow itself is a protected 
botanical reserve since 1943, due to its peculiar Transsylvanian plant endemics and rarities (e. g., 
Astragalus exscapus ssp. transsilvanicus, Thymus dacicus, Stipa lessingiana, Adonis volgensis, 
Nepeta ucranica, Centaurea trinervia, Iris humilis, see CSŐRÖS, 1974).  

The meadow viper of Fînatele Clujului was morphologically and taxonomically investigated by 
STUGREN (1955) who regarded them as belonging to Vipera ursinii ursinii. Later, after the revalidation 
of rakosiensis by KNOEPFFLER &  SOCHUREK (1955), DELY &  JANISCH (1959), and KRAMER (1961), the 
population was considered as the only Vipera ursinii rakosiensis population outside Hungary. 
Specimens are housed in the collection of the University Babes-Bolyai, Cluj (I. GHIRA, pers. comm.). 

A visit to Fînatele Clujului in August 1996 (KORSÓS et al. 1997), unfortunately, gained no further 
evidence on the survival of the Hungarian Meadow Viper in this locality. The habitat itself (2.9 
hectares of an isolated, traditionally managed hayfield) looked less appropriate to maintain a viable 
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population, and the lack of observations in the past 30 years, despite the regular botanical surveys 
made by the students of the Cluj University, proves with almost total certainty the extinction of the 
population. Other possible localities in the surrounding of Cluj were also visited, including the 
meadows between Bontida and Sic, from where an occurrence of the meadow viper was reported by 
VANCEA et al. (1980), based on a photograph made by N. ROMAN in 1962. Although no specimens were 
found due to the unfortunate weather, the quality of the habitat seems to be acceptable, so the survival of 
the meadow viper cannot be excluded. Repeated surveys are needed, also extending the target meadows in 
the range, and so it is hopeful that the administrative protection of this rare East European snake form is 
not in vain in Romania (Governmental Act No. 127/30.03.1994, NÉMETH, 1994). 


