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BÉLA

Bevezetés
Az 1962-es év folyamán alkalmam nyílt, hogy a hazai hüllőkön végzett féregtani vizsgálatok során a nálunk élő két viperafajból is g y ű j t hessek belsőélősködő férgeket. E két hüllőfaj nálunk elég korlátolt elterjedési!, s előfordulási helyükön is viszonylag csekély számban található. Legnagyobb számban a Vásárosnamény közelében elterülő Lónyaierdőből sikerült Vipera berus-t (6 db) és ennek sötét színű változatát,
a Vipera berus var. prester-t (4 db) megszerezni. Ugyanilyen sötét színű
változatot kapt am a Somogy megyei Kaszópuszta mellett elterülő Baláta
ősláp vidékéről (1 db). A Pest megyei Dabas község környékéről a m á sik vi pera faj unkat, a Vipera Ursinii-t kap ta m meg öt példányban, s
ugyanennek a f a j na k egv példányát sikerült megszerezni a Hanság t e rületéről is. így az említett helyekről származó, valamint a má r korábban Abaúj kér környékéről kapott Vipera berus-sal együtt összesen 18 db
viperát vizsgáltam meg.
A viperák vizsgálata mellett a többi hül lőfaj vizsgálatát is folytattam. A közelmúlt időben különösen az Emys-ek vizsgálatára nyílt lehetőségem. A már korábban ismertetett élősködőfaj okon kívül néhány
eddig nálunk még nem ismert f a j is előkerült.

A fajok ismertetése
Paralepoderma

skrjabini

Sarpilo, 1958

Gazdaállatai: Natri x natrix, Vipera berus, Vipera berus var. preister.
Localisatio: szájüreg, nyelőcső.
Elterjedése: Ukr án SzSzK (kievi, cserkasszi, herszoni, odesszai területek), Csehszlovákia, Magyarország.
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A Paralepoderma s krjabini-t 1958-ban V. P. Sarpilo írta le az ukrajnai siklók és keresztes viperák szájüregéből és nyelőcsövéből. A siklók fertőzöttségét 6%-osnak, a viperákét 8%-osnak találta. A fertőzöttség intenzitása a siklókban 1—60, a viperákban 2—35 között ingadozott.
1961-ben Vojtek és Vojtkova a Komarno környéki siklókban találta meg.

Paralepoderma

skrjabini

1. ábra.
Sarpilo, 1958. Vipera
(Eredeti.)

berus var. prester

oesophagusából.

Hazad előfordulása valamivel sű rűb bnek látszik, mert a vizsgált
12 db keresztes vipera közül kettőből került elő (16,6%). A k ét gazdaállat közül az egyik egy Lónváról származó Vipera berus, a másik pedig
a Kaszópusztáró 1 kapot t Vipera berus var. prest er volt. Az invázió m értéke hazai viszonylatiban alacsonynak tűnik, m ert az elsőből, 2, a második gazdaállatból 1 d b métely került elő. Ellentétben az u k r a j n ai és a
Komarno környéki megfigyelésekkel, a hazai Natrix-eik szájüregéből,
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A Paralepoderma

s k r j a b i n i Sarpilo, 1958 méretei
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valamint nyelőcsövéből ez ideig még nem került elő, de számolni lehet
előkerülésével.
Alakja m eg ny úl t ovális. Mindkét testvég irányába menetelesen keskenyedik, de a caudalis i rá nyba az elkeskenyedés kifejezettebb. A teljes
testfelületet sűrűn, nagyon apró pikkelyek borítják. A szájszívóka subterminaJisan az elülső testvégen, a hasi szívókorong közép pontja a testhossz felezőpontja előtt fekszik valamivel. A szívókák erősen fejlettek,
izomgyűrűik fal a a szájszívókán a caudalis, a hasi szívókorongon a cranialis érintő mellett kiterjedtebb, ami miatt a szívókészülékek vertikális tengelyei egymástól elhajlanak.
A tápcsatornában a száj ü reg után, Sarpilo megfigyelésével ellentétben, egy rövid pr ae p h ary n x következik. Ennek hossza 0,015—0,017 mm
között ingadozik. A ph ary n x jól fejlett, ovális alakú. Az oesophagus a
pharynxt ól kezdve a bélágak bifurcatiojáig menetelesen szélesedik és
törés nélkül megy át a bélágakba. A bélágak a hasi szívókorong caudális szegélyén kissé túlnyúlva, az ovarium magasságában a szikmirigyek
között végződnek.
Az ivarnyílás a hasi szívókorong és a bélágak b ifurcatioj a között
látható. A cirruszsák nagy, a hasi szívókorong alatt, vagy kissé jobbra
tolódva helyezkedik el, s a n n a k hátsó szegélyén túlnyúlik. A vesicula
seminalis a cirruszsák hosszának mintegy k é t ha r ma dá t teszi ki. A herék
oválisak vagy a gömböt megközelítő alakúak. A bal oldali h er e eléri a
szikmirigyek magasságát, a jobb oldali nem. A petefészek lekerekített,
a herék és a hasi szívókorong között helyezkedik el. Az u t er us egy leszálló ággal kezdődik, caudalis irányban megközelíti a testvéget, majd
erőteljes har án thu r kok at képezve a hasi szívókorong bal oldalán haladva
közelíti meg a genitalis pórust. Metraterm nincs. A szikmirigyek telepe
a test kétoldalán, zömmel a hasi szívókorong mögött látható. A telepek
kezdő folliculusai legfeljebb a hasi szívóka feléig t e r j e d ne k cranialis
irányban. A peték kism érték be n megnyúlt ovális alakúak, h é j u k színe
világos sárgás-barna. A test első negyedében a p ha ry n x magasságában
kétoldalt, egy-egy mi r i gy fü r t látható, mel ynek kivezetői a szájszívóka
két oldala felé haladnak.
Opisthioglyphe

ranae

(Fröhlich, 1791), Looss, 1899

Syn.: Fasciola r anae Fröhlich, 1791; Distomum endolobum Dujardin,
1845; Distomum r e t u s u m Beneden, 1861; Monostomum hystrix Molin, 1861; Opisthioglyphe endoloba (Dujardin) in Looss, 1899; Opisthioglyphe hystrix in Ko-ssack, 1910.
Gazdaállatai: Rana esculenta, Rana tem poraria. Bufo bufo, Bufo calamita, Tri turus palustris, Natri x natrix, Vipera berus.
Localisatio: bélcsatorna.
Elterjedés: Franciaország, Németország, Magyarország, Szovjetunió.
Az Opisthioglyphe r a n a e a kétéltűek típusos béltrematodája. Egyetlen, Velencéről származó Nat ri x natrix bél csato rnájában találtam egy
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példányban. A vizsgált Natrix bélcsatornájából még 15 db Telorchis és
18 d'b Cestoda került ki társélősködőként. A vonatkozó irodalomban az
Opisthioglypíhe ranae a Natrix-ok élősködőjeként szórványosan k e r ü l
említésre.
Oswaldocruzia

bialata

(Molin, 1860)

Syn.: Strongvlus auricularis Zeder, 1800.
Gazdaállatai: Rana temporaria, Rana esculenta, Lacerta agilis.
Localisatio: bélcsatorna.
Elterjedés: Európa, Ázsia.
Az Oswaldocruzia bialata (Molin, 1860) fon álférget 6 db Vár blikkről származó Lacerta agilis vékonybelében találtam meg. Az invasió
mértéke gazdaállatonként 2—3, maximálisan 12 db volt. A nemek aránya az 1:1-től csak kismér tékű eltérést mu tat ott a hímek javára. Sevrsenko és Barafaasova a Harkov környéki Lacerta agilisek élősködőjeként említik.
Oswaldocruzia

f i l i f o r m i s (Goeze, 1782)

Syn.: Strongvlus auricularis Zeder, 1800.
Gazdaállatai: Rana temporaria, Rana esculenta, Rana arvalis, Bufo buf o,
Hyla arborea. Pelobates fuscus, T rit urus eristatus, Triturus taeniatus, Salamandra salamandra, Natrix natrix.
Localisatio: bélcsatorna.
Elterjedés: Európa és Ázsia.
Az Oswaldocruzia filiformis (Goeze, 1782)-t 3 Kapuvárról és 1 Kisbodakról származó Natrix natrix bél csatornájában találtam. Az, invasio
mértéke általában 2, egy siklóból került elő 5 db. A nemek aránya 1:1hez. Dubánina a Volga deltájából említi, ahol a vízisiklók 20%-os fertőzöttséget mut at ta k Oswaldocruzia filiformis (Goeze, 1782)-vel.
*

**

Az ismertetett Nematoda osztálybeli élősködőkön kívül egy Anguis
fragilis nyelőcsövében és több Emys orbicularis gyomrában, valamint
bélcsatornájában találtam élősködő fonálférget. Ezek meghatározása ez
ideig még ne m tört ént meg.
Centrorhynchus aluconis
(Müller, 1780) Lühe, 1911.
Syn.: Echinorhynchus aluconis Müller, 1780; Echinorhynchus mergi
(Bloch, 1782) Schrank, 1788; Echinorhynchus tuba Rudolphi 1802;
Echinorhynchus otidis Schrank, 1788; Echinorhynchus inaequalis
Rudolphi, 1808; Echinorhynchus polyacanthoides Creplin, 1825; ,
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Echinorhynchus mirabilis Polonio, 1895; Echinorhynchus con tortus
Molin, 1861; Echinorhynchus croaticus Stossich, 1899; Echinorhynchus bacillaris Zeder, 1803; Centrosoma aluconis Porta, 1909.
Gazdaállatai: Strix aluco, Circus aeruginosas, Falco tinnunculus, Haliaetus albicilla, Aquila rapax, Mergus albellus, Otus scops, Himantopus, himantopus, Felis catus.

2. ábra.
Centrorhynchus
aluconis (Müller, 1780) Lühe, 1911 lárva. Idősebb
feji vége Vipera Ursinzi mesenteriumcystából.
(Eredeti.)

S28

lárva

3. ábra.
Hímnemű Centrorhynchus
aluconis (Müller, 1780) Lühe, 1911. lárva. Idősebb
lárva testének középső része a herékkel. Vipera Ursinii mesenterium
cystájából. tx—12 — herék. (Eredeti felv.)

Localisatio: bélcsatorna.
Elterjedése: Közép-Európa, Anglia, Olaszország, Balearok, Azovi-tenger
környéke, Ázsia.
Hazai köztesgazdái: Lacerta agilis, Lacerta viridis, Vipera Ursinii.
Hazai előfordulása: Duna—Tisza köze (Dabas, Peszér környéke).
A Centrorhynchus aluconis-t lárvaállapotban találtam a Duna—
Tisza közéről származó f ü rg e - és zöld gyíkokban, valamint parlagi viperákban. Négy megvizsgált zöld gyík közül egyből került elő 7 példányban, hat fürg e gyík közül kettőiből 1—1 példányban. A parlagi viperákban találtam nagyobb mennyiségben, ö t megvizsgált vipera közül négyben találtam meg. Az invaislio mér t é ke 2—24 között ingadozott. Az egyes
lárvák egymástól elszigetelten a testüregben, az ivarmirigyen, mesenteriumon, bélcsatorna f al án és a bordaközti izomzatban, cystákban voltak.
A cystákban különböző fejlettségi stádiumban levő férgek voltak ugyanazon köztesgazda szervezetén belül is, ami ar r a utal, hogy az invasio
különböző időpontban játszódott le.
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4. ábra.
Centrorhynchus aluconis (Müller, 1780) Lühe, 1911 larva. Fiatal lárvát
tartalmazó mesenteriumcysta
Vipera Ursinii-ből. (Eredeti felv.)

Acanthocephalus

ranae

(Schrank, 1788)

Gazdaállatai: Rana esculenta, Ra na temporaria, Salamandra salamandra,
Triturus eristatus, Molge vulgaris, Bufo bufo, Bombina bombina,
Natri x natrix, Coronella austriaca.
Localisatio: bélcsatorna.
Elterjedés: Közép- és Dél-Európa.
Az Acanthocephalus ranae a hazai hüllőknek szórványosan előforduló élősködője. A megvizsgált 25 db Natrix natrix közül mindössze
kettőnek (8%) és a megvizsgált 10 db Coronella austriaca közül 1 db
Velencéről származónak a bélcsatornájából került elő. Az invasio mértéke gazdaállatonként 1 db volt.

A hazai hüllőkön végzett eddigi kutatások értékelése
1960—82 között a magyar hüllőfauna 145 tagját vizsgáltam meg
belsőélősködő férgeik megállapítása céljából. Ebben a 145 példányban
azonban több olyan csúszómászó f a j nem szerepel, mely tagja ugyan
a magyar faunának, de ritkább előfordulása, vagy más ok miat t nem
tudtam, vagy nem tartott am célszerűnek begy űjtését és megvizsgálását.
Így ne m vizsgáltam Lacerta vivipara Jacqu.-t, Lacerta murális Laur.-t,
Ablepharus pannonicus Fitz.-t, Zamenis gemonensis (Laur.)-t. Ezeket
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egyrészt szórványos előfordulásuk vagy hasznuk, másrészt pedig előfordulási helyük körülményeit figyelembe véve, s ebből arra következtetve, hogy nagyon kicsi valószínűséggel rendelkezhetnek belsőélősködő
férgekkel, feleslegesnek tartottam pusztításukat. A vizsgálatok céljaira
kiszemelt fajokat igyekeztem az ország különböző természeti adottságokkal rendelkező területeiről beszerezni, különösen azon fajokból, melyek nagyobb számban találhatók, vagy pedig általános elterj edtségűek.
így legtöbbet a leggyakrabban található Lacerta agilis, Natrix natri x és
Emys orbicularis fajokból vizsgáltam.
A vizsgálatok célja — mint m á r említettem — elsősorban minőségi
vagyis a magyar f auna élősködő tagjainak felderítése és az eredmények
külföldi kutatók eredményeivel való összehasonlítása. Másodsorban
mennyiségi, azaz hogy az egyes élősködő f aj o k milyen gyakorisággal és
milyen m értékben találhatók. Harmadsorban, melyek azok a környezeti
tényezők, melyek mellett nagyobb arányú az élősködőfajok előfordulása,
s végül van-e magyar hüllőfaunának olyan élősködője, m el y háziállataink szempontjából is jelentőséggel bír.
Vizsgálataim eredményeképpen az egyes kérdésekre a következőkben tudok válaszolni.
A vizsgált hüllőfajokban a következő élősködőket találtam:
1. Anguis fragilis L.
Nematoda spec, (intestinum-ból)
2. Lacerta agilis L.
PlagiorChis mentulatus Rud., 1819.
Oswaldocruzia bialata (Molin, 1860)
Centrorhynchus aluconis (Müller, 1780) Lühe, 1911 (lárva)
3. Lacerta viridis Laur.
Centrorhy nchus aluconis (Müller. 1780) Lühe, 1911 (lárva)
4. Natrix natrix L,
Macrodera longicollis Abilg., 1788
Leptophallus nigrovenosus Bellingh., 1844
Encyclometra colubrimurorum (Rud., 1819) Dollfus, 1929
Telorchis assula Dujardin, 1845
Astiotrema MonticelÜ Stossich, 1904
Paralepoderma cloacicola Lhe., 1909
Opisthioglyphe ranae (Fröhlich, 1791)
Alaria alata (Goeze, 1782) Krause, 1914
Nematotaenia dispar (Goeze, 1782)
Rhabdias fuscovenosus Raillet, 1899
Oswaldocruzia filiformis (Goeze, 1782)
Acantecephalus ranae (Schrank, 1788)
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5. Natrix tesselata Laur.
Leptophallus nigrovenosus Bellingh., 1S44
Astiotrema Montioelii Stossioh, 1904
Nematctaenia dispar (Goeze, 1782)
Rhabdias fuscovenosus Raillet, 1899
ö. Coronella austriaca Laur.
Macrodera longicollis Abiig., 1788
Telorchis assula Dujardin, 1845
Paralepoderma cloacicola Lhe., 1909
Cestoradum sp.
Acanthocephalus ranae (Schrank, 1788)
7. Elaphe longissima Laur.
Rhabdias fuscovenosus Raillet, 1899
8. Vipera berus L.
Leptophallus nigrovenosus Bellingh., 1844
Paralepoderma cloacicola Dhe., 1909
Paralepoderma s krj abi ni Sarpilo, 1958
Alaria alata (Goeze, 1782) Krause, 1914
Nematotaenia dispar (Goeze, 1782)
9. Vipera Ursinii Bp.
Centrorchynchus aluconis (Müller, 1780) Lühe, 1911
10. Emys orbicularis L.
Cercorchis Poirieri Stossich, 1895
Polystomum ocellatum Rudolphi, 1819
Nematoda sp. (Ventriculus-ból)
Nematoda sp. (intestinum-ból)
A felsorolás alapján látható, hogy a hazai hüllőfauna vizsgált tagjainak mindegyikében található élősködő féregszervezet. Az egyes fajok
között azonban igen nagy eltérés mutatkozik fertőzöttség szempontjából.
A legnagyobb és legváltozatosabb élősködőfaunával hazánkban is,
m int az irodalmi adatok alapján min denütt, a Natrix natrix f a j rendelkezik a hüllők között. Ennék oka életkörülményeiből, elsősorban tartózkodási helyéből és táplálkozási viszonyaiból következik. Feltűnő, hogy
a hasonló körül mé nyek között élő Natrix tesselata fa j élősködőinek
száma csak egy negyede a Natrix natrix-ban élősködő fajok számának.
A Natr ix faj okka l megegyező k ör ülmények között él az Emys orbicularis is, s ennek ellenére mindössze négy élősködőt sikerült belőlük ki mutatni. Ennek magyará zatául az Emysek szervezeti adottságát kell elsősorban megemlíteni. A vastag páncél, de a b őr ük is, ami a siklók bőrénél sokkal ellenállóbb, biztos gátat jelent a test fel ületen áthatolni szándékozó élősködőknek. Tápláléka is kisebb mér té kben tartal ma z fertőző
szervezeteket, m i n t a siklók tápláléka.
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Táblázat

az egyes

élősködőfajok

előfordulásának

gyakoriságáról

A vizsgált
hüllőfaj
megnevezése

Anguis fragilis L.
Lacerta agilis L.
Lacerta viridis Laur.
Natrix natri x L.
Natrix tesselata Laur.
Coronella austriaca Laur.
Elaphe longissima Laur.
Vipera berus L.
Vipera Ursinii Bp.
Emys orbicularis L.
Megjegyzés: 1 db megvizsgált Lacerta taurica a táblázatban nem szerepel. Élősködője nem volt.

A legkisebb m é r t é k ű fertőzöttséget a gyíkfélék és az Elaphe l ongissima Laur.-ok között találtam. Ezek az állatok ki fej eze tt en száraz
kö rül mé ny ek között élnek. Az ilyen t erül et ek az élősködő férgek fe j lődéséhez n e m biztosítják a szükséges feltételeket, s emiatt az esetleg behurcolt élősködők vagy pet ék szaporodása, illetőleg fejlődése erősen k orlátozott.
A felsorolt élősködők közül a LeptGphallus nigrovenosus, Parale poderma cloacicola, Rha b dia s fuscovenosus és a Cen trorh ync hus aluoonis három, a Macro dera longicollis, Telordhis assula, Alaria alata és az
Acanthocephalus ranae ké t gazdaállattal (az Alaria esetében köztesgazdával) rendelkezik a hazai hüll őfau na tag ja i között.
Hü llőinkb en élősködő fé reg fau n a összetételét, az irodalom alapján
megkíséreltem összehasonlítani ha tá rai nkon kívüli vizsgálatok e r ed mé nyedvei. A rend elk ezésre álló adatok azonban csak egy-egy hü llőfajra,
vagy valamely hül lőfaj élősködőinek egyetlen osztályára vonatkoznak,
így teljes összehasonlítást ne m sikerült végezni, kivéve az Annales de
Parasitologic XXXVI. kö tet e 3. számának Franciaország f a u n á j á r a vonatkozó adatait. Az eml ített mu n ká b a n öt, a hazai f a u n á b a n is m eg található és általa m is vizsgált hüllőfaj élősködőjének felsorolása található. Az idézett m u n k a az Anguis fragilis élősködőiként a tápc satornából és a t üdőből közöl Nemat od a osztálybeli élősködőket. Vizsgálataim
során megegyezően az említ ett mu nkáva l, a vizsgált egyedek közül egynek a vék onybelében talá lt am parazitikus Nemato dák at. A Lacerta agilis és Lacerta viridis élősködőviszonyai megegyeznek a két terü l e te n
azzal az eltéréssel, hogy a hazai L. agilisek élősködői között, ha csekély
mértékben is, de Acanthoceplhala osztálybeli férg ek is szerepelnek, larvalis állapotban. A franciaországi Na t rix natr ix -ok mételyélősködőit
négy f a j képviseli, szemben a hazai nyol c faj jal. A hazai Coronella-k
3 T rematoda és 1 Acanthoceplhala osztálybeli élősködőjével szemben a
franciaországi Coronellákból ez ideig n e m si került élősködőket k i m u tatni. Az elmond ottak al ap j á n látható, hogy Franciaország hüll őinek
parazit afaunája s zegényebb a hazainál.
A németországi hüll őfauná ból dr. Klaus Odening a Natrix n at rix-ok
és a Vipera b erus-ok mételyélősködőit vizsgálta. Az előbbiből öt, az
utóbbiból h á ro m f a j t említ. A Natrix natrix -okból leírt élősködők a Neodipl ostomulum sp. kivételével a hazai Natrix-okból is előkerültek, míg
a Vipera berus -bó l leírt Opisthioglyphe r anae (Fröhlich, 1791) vizsgálataim során egy Nat rix-bó l ke rü l t elő. A másik mét el y a hazai Vipera
berusokban is megtalálh ató.
Vojtek J. és Vojtková L. a Koma rno körny éki Natrix-ok métel yeit
vizsgálták. Vizsgálataik során h árom eltérő, és öt megegyező élősködőt
mu tat tak ki a vízisiklóból.
Lengyelország t e r ü l e t é n Ejsmont vizsgálta az Em ys ek élősködőit.
Vizsgálatai e r e d mé n ye ké p p e n egy ú j Trematoda f aj t, az Ast iotrema
emydis E js mo n t 1930-at írta le. A hazai Emy s-ekb en ezt a m é t e l y f aj t
nem talált am.
Allan Lundström Svédország hüllőit Acantho cephala élősködőik fel334•

kut atása érdekében vizsgálta. A két ország f a u n á j á ba n egyező h árom
f a j (Anguiis fragilis, Natrix na t ri x és Vi pera berus) közül a Vipera-ból
említ Acantho cephala élősködőt. Nálunk a Natri x-ok élősködői között is
megtalálhatók az Acanithocephalák.
A bulgáriai hüllők élősködőivel Dimo Bozkov foglalkozva a Nat rix
natrix, Nat ri x tesselata, Vipera berus és Emys orbicularis élősködőiről
közöl adatokat. A közölt élősködők megegyeznek a hazai fajok élősködőivel, eltérést csak a Diplodiscus isubclavatus Goeze 1782-nek a Nat rix
natrix élősködőjeként való előfordulása jelent .
A Szovj etunió területén több ku tató foglalkozik az egyes hüllőfajok
élősködőinek vizsgálatával. Az Ukrán SzSzK t erület én V. P. Sarpilo
Natrix natrix és Vipera berus-ok élősködőjeként a Paralepoderma s k r j abirui ú j mé t e l y fa j t írta le 1958-ban. Ezt a m ét e ly t a hazai hüllők közül
egy Kaszópusztáról származó Vipera berus var. prester sz áj üregében és
egy Lónyárói származó Vipera berus oesphag usában találtam. N. N.
Sevcenko és V. N. Barabasova a harkovi t er ül et Lacert a agilis és Vipera
berus élősködő fau n á j á r ó l közölnek adatokat, összevetve más szovjetunióbeli te rü le tek en (Leningrád, Szaratov, Asztrah an) élők élősködőivel.
A harkovi t erül et f ü r g e gyíkjiaiból két métely t, egy gal andférget és h á rom fo nalférget említ. Ezen a területen élő gyíkok több élősködő féreggel rendelkeznek, me r t a hazai f ü r g e gyík okb an a közöltek közül csak
a Plagiorchis men tu l at u s n evű mételyt és egy Nematoda f a j t találtam.
A leningrádi, szaratovi és asztraháni vizsgálati eredmények hozzávetőlegesen, az élősködő f aj ok számát és minőségét tekintve, megegyeznek
s aj át eredmé nyeimmel. Nagy eltérést m u t a t a Hark ov t erü let i Vipera
berusok élősködő állománya a hazai Vipera berusok-kal kapcsolatos
megállapításaimtól. Míg a hazai állatokban mindössze h á r o m mé t el yf aj t
sikerült ki mutat ni, addig a Harkov területiekben hat mét ely és két Nematoda species élősködik. A hat métely közül kettő megegyezik a hazai
élősködőkkel, míg a Sarpilo által leírt Paral epo derm a s k rj a b i m hiányzik
az általuk g y űj t ö t t élősködők sorából. A többl etet jelentő négy faj ból
háro m (Encyclometra, Astiotrema, Cercorchis) a siklók s egy (Oposthyoglyphe) a békák típusos mételyélősködője.
A Volga-delta te nge rpa rti részén élő Natrix -ok parazitáit M. N.
Dubinina ismerteti (1953). Vizsgálatainak ere dm ény ek én t 12 métely-,
2 galandféreg, 4 fonalféreg és 1 buzogány fejű férge t sorol fel. A 19 élősködő f a j j a l t ehét a Volga deltavidékének siklói m u t a t j á k , irodalmi adatok alapján, a maximális fertőzöttséget. A hazai siklók élősködői között
azonos faj o k az Opi sthyoglyphe, Macrcdera, Encyclometra, Telorchis,
Paralepoderma és a z Alaria. Hián yzanak a hazai siklókból a Volga deltavidékén megtalálhatók közül a Diplodiscus, Codonocephalus, Tetracotyle
Strigea strigis és Tetracotyle crystallina, a Neodiplostomulus majo r és
minor fajok. Viszont a Dubinina által vizsgált siklókból n e m kerültek
elő a Leptophallus nigrovenosus és az Astiot rema Monticelli fajok. Feltűnően magas Dub inin a eredményében a lárvaalak ba n élősködő f a jok
száma, vagyis hat, ami az összmétely faj 50 %-a. A hazai siklók élősködői
között mindössze egy lárvaalak (Alaria) f ordu lt elő, Odening kettőt, és
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Vojtek—Vojtkova három lárva alakú élősködőt mutatt ak ki a Natrixokból Németországban, illetőleg Komarno környékén.
Az elmondottak alapján megállapítható, hogy a hüllők élősködőinek
fajszáma Európában nyugatról keleti területek felé haladva összességében, de az egyes hüllőfajokra vonatkoztatva is fokozatosan növekedik.
A Ny-i területeken élősködő f aj ok általában K-en is megtalálhatók, míg
K-en a többlet zöme abból adódik, hogy a típusos hüllőélősködők mellé
több otyan élősködő is csatlakozik, melyek típusos gazdaállatai elsősorban az Amphibia osztályból kerülnek ki (Diplodiscus, Opisthioglyphe,
Codonocephalus [larva]). Emeli az élősködők fajszámát,, hogv keleten
jóval több olyan larvalis állapotú élősködő fordul elő a hüllőkben, melyek számára a hüllők nem jelentik a végleges gazdaállatot, hanem csak
a köztesgazdát (Codonocephalus urnigerus Rud., 1819; Tetracotyle Strigis (Schrank, 1788) Abilgaard, 1793; Tetradotyle crystallina (Rud., 1819)
Alaria alata (Goeze, 1782) Krause, 1914; Nodiplostomolus major M. Dubinina, 1950; Neodiplostomulus minor M. Dubinina, 1950). A hazai hüllők, élősködőik fajszámát tökintve, középhelyet foglalnak el a K-i és
Ny-i területek hüllői között, élősködőkkel való fertőzöttség szempontjából is.
Mennyiségi szempontból vizsgálva a hazai hüllők élősködőit, elöljáróban azt a megállapítást kell tenni, hogy a leggyakrabban előforduló
élősködők a laposférgek törzsébe tartozok közül kerülnek ki. A siklófélék között alig van példány, amely Trematodával vagy Cestodával ne
lenne fertőzve. Az invasio mértéke igen tág határok között mozog. Telorchis assula-t egy alkalommal 300-on felüli példányszámban találtam
egyetlen Natrix bélcsatornájában. Egy másik Natrix bélcsatornájából
48 db 10 cm-nél hosszabb Cestoda került elő. A legritkább és legkisebb
példányszámban az Opistihioglyphe ranae, Ceroorhis Poirieri és Astiotrema Monticelli nevű mételyférgek kerültek elő. Az elsőt egy (Natrix
natrix), a másodikat három (Emys), s a harmadikat mindössze 12 példányban (Natrix) találtam. A hüllők legkisebb fajszámú és legritkábban
előkerülő élősködői az Acanthocephala osztályba tartozó élősködők. Ezék
is nagyrészt lárvaalakok, melyeknek a hüllők csak köztesgazdái.
A vizsgált gazdaállatok tartózkodási helyének környezeti tényezőit
összehasonlítva, újból bebizonyosodott, hogy azok a fajok rendelkeznek
nagymértékben élősködővel, melyek nedves környezetben szeretnek tar tózkodni. Ugyanazon fajon belül is szembetűnően nagy az eltérés az
élősködők számát tekint ve a száraz és nedves területen élők között.
Pl. a Vipera berus hegyi kaszálók és erdők napsütéses helyein a leggyakoribb. Ezek a helyek vizenyős területekben általában szegények, F
emiatt az itt élő viperák élősködőinek száma is csekély. Ezt a megállapítást támasztja alá pl. az Abaújkér környékéről származó kifejlett
Vipera berus, melyben egyetlen élősködőt sem találtam. Tíz db Vipera
berust vizsgáltam a Vásárosnamény közelében elterülő lónyai erdőből
és egyet a Kaszópuszta melletti Baláta tó környékéről. A lónyai erdőben gyakoriak az ingoványos foltok, sőt a nyílt vízfelületek is. A Baláta
tó környékén ősláp terül el. A 11 Vipera berusból egyetlen Lónyáról
21
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származó állat volt íertőzésmentes, a többi kisebb-nagyobb mér tékbe n
tartalmazott élősködőket. A Szeged-Fehértóról származó siklók egyikének nyelőcsövében 18, gyomrában 4, vékonybelében százon felül, cloacájában 28, tüd ejében 37 db mételyférget, ezenkívül bélcsatornájában
24 db Cestodát és tüd e j éb en 29 db Nematodát találtam. A fertőzöttségnek ilyen szélsőségesen kiemelkedő esete ritka, am i csak úgy t ör t énh etett meg, hogy a fehértói szikes t av a k biztosították a szükséges feltételeket. Igazolja ezt az, hogy egy másik, ugyancsak Fehértóról származó
sikló, ha n e m is ilyen mértékben, de erős fertőzöttséget mut atot t. A Szalajka p at ak völgyéből ugyancsak s ikerült egy Natrix natrix-ot megvizsgálni. De ennek szervezetében, dacára az ott levő tavaknak, mindössze
5 db mételyt találtam, az oesophagusban. Az invasio e nagyfokú k ü lönbségének magyarázata abban keresendő, hogy a Szalajka patak, s a
belőle duzzasztott t av ak hideg vize sokkal hátrányosabb adottságokat
biztosítanak az élősködők köztesgazdái s ezzel az élősködők fejlődési
alakjai számára, min t a Tisza vizéből táplált sekély vizű, k önny e n f elmelegedő tavak Szeged-Fehértón.
A hüllők élősködői között az Alaria alata metacerkariáj a háziállatainkban, sőt Odening kísérlete al ap já n a főemlősökben is élősködhetik.
Az Alaria alata végleges gazdái különféle ragadozók kutya, róka, farkas
st'b. Az ivarérettséget csiak ezekben érik el az említett mételyek. Fejlődésük folyamán azonban több köztesgazda szervezetiben is élősködhetnek egymás után olyan módon, hogy az egyik köztesgazdát, ami táplá lékul szolgál egy más ik magasalbbrendű szervezetnék, elfogyasztja, s
ilyen mód on a fejlődési alak átkerül a magasabbrend ű szervezetbe anélkül, hogy abban elpusztulna. Az Alaria metacercariája nálunk a vízisiklóban ritkán, a keresztes vip erákban azonban nagyon gy akran és igen
nagy számban található. Háziállataink közül a legelőn is t artott sertések (vaddisznók) felf al hatn ak siklót vagy viperát, s ilyen módon az Alaria parateni ku s gazdájává válhatnak. A nem tökéletesen elkészített vagy
nyers állapotban fogyasztott sertéshússal az ember szervezetébe is bekerü lhet az Alaria metacercariája. Előfordulása tehát a közegészségügy,
valamint állategészségügy szempontjából jelentős.
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ZUSAMMENFASSUNG
In den J ah ren 1960—62 vo llführte ich an den, in Ung arn lebenden Reptilien,
mit parasitofaunistischem Ziel, helminthologische Unt ersuchungen. Meine Un tersuchungen erstreckte ich nicht vier Mitglieder der ungarischen Rept ilienfaun a (Lacerta vi vipara Jacqu., Lacerta muralis Laur., Ablepharus pannonicus Fitz. Zamenis
gemonensis Laur.) wegen deren Seltenheit un d Lebensumstand.
Auf Gru nd meiner Untersuchungsresultat e und der Daten aus der L ite ra tur
kann festgestellt werden, dass das qual itative und qu antitative Vorkommniss der
Parasiten wom Westen nach Osten gehend sukzessiv steigende Tendenz zeigt. Der
ungarische Reptilienfauna n im m t — der geografischen Lage entsprechend, mit
Rücksicht auf die qualitative un d quant itative Verhältnisse d er Parasitengattungen
— in Europa eine Mittelstelle ein.
Auch in ungarischer Relation bestätigte es sich, dass sowohl qualitativ e
und quantitative in jenen Reptilen die meisten Parasiten zu fin d en sind, wel che in
feuchter Umgebung leben. Dies beweisen ekl atant die unt er verschiedenen Um stä nden lebenden Vipera berus L.
Un t er den Angehörigen der ungarischen Reptilienfauna haben die meisten
Parasiten die Natrix natri x L. und die wenigsten die verschiedenen Eidechsen und
die Elaphe longissima Laur.
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