
„Ahogy a nap rásüt, aranyosan fénylik a háta,
s olyan cifrázatokat mutat, mint az arannyal ed-
zett, damaszkuszi kardok.”

(Gárdonyi Géza, 1901)

l hazánkban egy olyan gyíkfaj, ame-
lyet joggal nevezhetünk a miénk-

nek. A fajt Gárdonyi Géza egyik novellá-
jában „magyar gyíknak” keresztelte el.
Latin tudományos nevében is sokáig ben-
ne volt a „pannonicus” szó, elsõ példá-
nyait pedig több mint 200 évvel ezelõtt
Kitaibel Pál, a nagy magyar természettu-
dós fedezte fel. Európai elterjedésének
északi és nyugati határát a Kárpát-meden-
cében éri el, ezért fennmaradása a mi fele-
lõsségünk.

A magyar vagy pannongyík (Able-
pharus kitaibelii fitzingeri) megjelenésé-
ben és életmódjában egyaránt eltér a szo-
kásos, gyakori nyakörvesgyíkoktól (La-
certidae család): a fürge vagy a zöld gyík-
tól. Utóbbiak a tipikus gyíkalakot mutat-
ják, viszonylag nagy fej, vaskos törzs, el-
vékonyodó farok, erõteljes végtagok.
Élénk színûek, gyors mozgásúak, gyakran
látni õket napozni vagy futkározni az al-
kalmas élõhelyeken. Velük szemben a
pannongyík kicsiny termetû, alig 10 cm
testhosszúságú, vékony, sima, sötét bronz-
barna, apró lábacskáival szinte kígyósze-
rûen siklik a rövid füvû sziklagyepekben
vagy a meleg bokorerdõk avarjában. Rit-
kán kerül szem elé, legtöbbször csak sur-
ranását hallani, és általában észrevétlenül
tanyázik akár az ember közelségében (pél-
dául a Budai-hegyekben, a Sas-hegyen) is. 

A pannongyík a vakond- vagy ásógyík-
félék (Scincidae) családjába tartozik, a
szkinkek egyetlen hazai képviselõje. Tes-
tüket körben szinte teljesen egyforma, ke-
rek pikkelyek fedik (a nyakörvesgyíkok
hátán apró pikkelyszemcsék, hasukon
nagy négyszögletes pajzsok vannak); fejük
alig különül el a testüktõl, lábaik sokszor
csökevényesek, sõt hiányozhatnak is, élet-
módjuk többnyire a talaj felsõ rétegeihez
vagy a sûrû növényzethez köti õket. Eurá-
zsiában nem túl sok fajuk van; Ausztráliá-
ban azonban ez a gyíkcsalád képviselteti
magát a legnagyobb fajgazdagsággal; itt a
nyakörvesgyíkok helyét átvéve szinte min-
denféle életformát és élõhelyet betöltenek.

Magyarországon sokfelé elõfordul, de
egymástól elszigetelt, kis kiterjedésû po-
pulációi vannak, amelyek meleg szikla-
gyepekhez, homokos területekhez, mész-
kõ- vagy dolomitlejtõkhöz, esetleg vulká-

nikus sziklakibúvásokhoz vagy ligetes,
molyhos-tölgyes karsztbokor erdõkhöz kö-
tõdnek. A talajfelszínen élõ apró rova-
rokkal, hangyatojásokkal, férgekkel táplál-
kozik, és pici, alig borsószemnyi tojások-
kal szaporodik, amelyeket a nap melege
költ ki. Külalakjáról, életmódjáról sokat
megtudott Teschler György körmöcbányai
tanár, aki 1884-ben saját – ma úgy monda-
nánk, „hobbi-” – kutatásairól több mint
200 oldalas monográfiát jelentetett meg.
Gárdonyi is õrá hivatkozik, amikor 1901-
ben Lendl Adolftól (1862–1942), az állat-
kert késõbbi igazgatójától kapott hét pél-
dány pannongyíkot, s érdekességként meg-
próbálta azokat otthon tartani. „A magyar
gyík” címû rövid tárcájában lenyûgözve ír
az állatkákról: „Lehetetlen szavakkal le-
rajzolni, hogy a hajlékonyságnak mennyi
finom változata van az õ mozgásukban.
Más gyíkok legfeljebb egy betût csinálnak
fekvés vagy futás közben, ezeknek az a leg-
közönségesebb testtartásuk. Mikor a mo-
hán mászkálnak, a fejüket a saját testük
karikáján át dugják lefelé haladtukban, ha
pedig többen vannak együtt, egymás he-

gyén-hátán olyan vitézkötéseket és török
betûket csinálnak, hogy akárhányszor ked-
vem lett volna õket lerajzolni. Elképzelhe-
tetlenül grasziõz hajlékonysága ez a ge-
rincnek: néha úgyszólván önmaga mellett
csúszik el a bájos kis teremtés, és az ilyen
meghajlásaiban semmi feszesség vagy
erõltetettség nincsen, mert hiszen szabad
téren, saját mulattából teszi.”

A pannongyík fölfedezése Kitaibel ne-
véhez fûzõdik, az állat mai tudományos
neve is ezt örökíti meg. Kitaibel Pál
(1757–1817), aki éppen 250 éve született,
zseniális polihisztor volt, a természettudo-
mány több területén (botanika, zoológia,
ásványtan) mutatott fel maradandó ered-
ményeket. Sajnos önállóan nem jelent
meg egyetlen florisztikai vagy faunisztikai
munkája sem; ma is érvényes, és sok eset-
ben nevezéktani szempontból elsõbbséget
élvezõ megfigyeléseit a Magyar Termé-
szettudományi Múzeum Növénytárában
fennmaradt útinaplóiból böngészhetjük ki.
Kitaibel kereken 20 ezer kilométert uta-
zott a korabeli Magyaroszágon, naplóit
1795-tõl vezette (Jávorka 1957). 

A pannongyíkot õ találta meg és írta le
elõször 1797-ben az Iter baranyense
(„Baranyai utazások”) naplójában „Lacer-
ta nitida mihi” néven (Buda, Budaörs,
Csákvár és Várpalota környékérõl); ha ez
publikáció lenne, akkor bizony Kitaibel
szerzõségét viselné ma is (Horváth 1918).
Sajnos több más állat- és növényfajjal
együtt Kitaibel leírása kéziratban maradt.
Késõbb a bécsi Ritter von Schreibers a kis
gyík Kitaibeltõl kapott két példányát
1813-ban Scincus pannonicus néven tette
félre, s csak a szintén bécsi Leopold Fit-
zinger vette végre a fáradtságot, hogy
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(Kitaibel halála után Sadler Józseftõl ka-
pott újabb példányok alapján) Ablepharus
pannonicus-ként leírja (Fitzinger 1824). A
bonyolult nevezéktani történet ezzel nem
ért véget, mivel másutt (Görög- és Török-
országban, Kisázsiában) is sorra találtak
hasonló gyíkokat, amelyeket mind el is ne-
veztek, végül 1952-ben Robert Mertens né-
met herpetológus rakta rendbe a neveket, s
a kárpát-medencei alfajnak – Kitaibel és
Fitzinger érdemeit egyaránt tiszteletben
tartva – a ma érvényes Ablepharus ki-
taibelii fitzingeri nevet adta (Mertens
1952). A pannongyík felfedezése tehát vég-
sõ soron a magyar herpetológia igazi „si-
kertörténete”, ráadásul az elsõk közül való.
Kitaibel naplóiban több helyen is említi az-
tán ezt a gyíkot (továbbra is Lacerta nitida
néven) (Iter croaticum 1802, N. Szál = vá-
ci Naszály: Iter arvense 1804, Animalia
Hungariae: Oct. Lat. 85, Horváth 1918). A
sors különös fintora – vagy inkább az el-
múlt 200 év ember okozta változásainak
eredménye –, hogy az eredeti lelõhelyek
közül a Vértes (Csákvár) és a Bakony (Vár-
palota) vidékérõl azóta sem sikerült fellelni
a pannongyíkot. Hozzájuk csatlakozik egy
másik kétséges elõfordulási hely is a Bala-
ton északi partjáról: Tömösváry Ödön
(1852–1884) sajnos soha sehol nem közölt,
szóbeli megfigyelését idézve került be a
szakirodalomba a Szent György-hegy,
mint a pannongyík egyik lehetséges élette-
re, de itt sem találták meg, azóta sem. Is-
mert elterjedése ma a Kárpát-medencében
magában foglalja a Budai-hegységet, az
Északi-középhegység több foltját (Bör-
zsöny, Cserhát, a Bükk Eger mellett, Agg-
teleki-hegység), a Gödöllõi-dombság és az
Alföld peremének egyes pontjait, sõt
Kecskemét mellõl is van elõfordulási ada-
ta. A legészakibb élõhelyek Szlovákiában
az Ipoly-vidéken találhatók, Garam-
kövesd, Ipolyság, Somos környékén, ahol
meleg, napsütötte, tölgyes bokorerdõkkel
borított gyepfoltokban él. 

Sokféle élõhelye minden bizonnyal ko-
moly fejtörést okozhat a tudósoknak. Bár a
pannongyík rokonságánál fogva is egyér-
telmûen mediterrán faunaelem, ahogy Gár-
donyi írja, igazi „napimádó”, a talajadott-
ságokat és a növényzeti viszonyokat te-
kintve úgy tûnik, kevésbé válogatós. Elõ-
fordul mészkövön és dolomittörmeléken,
homokon és andezittufán vagy gabbrón,
tölgyerdõben és sziklagyepen, homok-
pusztán és meredek kõkibúvásokon. Hogy
ezeknek az eltérõ jellegû környezeti adott-
ságoknak mely tényezõi hatnak az állo-
mányra kedvezõen, az még további kutatá-
sok kérdése. A Magyarországon szétszór-
tan elhelyezkedõ populációk a legújabb
vizsgálatok szerint genetikai állományukat
tekintve szinte teljesen azonosak. Ennek
magyarázata lehet egy viszonylag késõi, a
jégkorszakot jóval késõbb követõ, déltõl
észak felé tartó terjeszkedés, amelynek so-

rán az állományok úgynevezett „palack-
nyakhatáson” mentek keresztül, azaz a
szûk ökológiai körülmények hatására je-
lentõsen csökkent genetikai változatossá-
guk, majd a klimatikus felmelegedést kö-
vetõ terjeszkedés során hódították meg na-
gyobb számban a mai területeket. Bár néha
az ember által zavart élõhelyeken is rájuk
bukkanhatunk, például Káposztásmegyer
környékén, azért a gyepfoltok érintetlensé-
gére nagyon érzékenyek, s ezzel kiérde-
melték a fokozottan védett természetvédel-
mi státuszt. A taposás, gyomosodás, be-
erdõsülés, a háziállatok (kutyák, macskák)
elszaporodása, az erózió komolyan veszé-
lyeztetik a pannongyík életterét. Az állo-
mányok csökkenését a rejtett életmód mi-
att esetleg csak évtizedek múlva vehetjük
észre. A pannongyík ugyan csak kis testû,
nem látványos állatfaj, de magyar gyík, így
mégiscsak különleges, védelemre érdemes
tagja élõvilágunknak.
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Leopold Fitzinger rajza az Ablepharus pannonicus-ról, 1824-bõl




