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Összefoglaló: A természetes élőhelyek elvesztésével egyre nagyobb jelentősége van a biodiverzitás 
települési környezetben történő megőrzésének. Ehhez azonban ismernünk kell az egyes fajok városi 
elterjedését befolyásoló tényezőket. Vizsgálatunkban arra kerestük a választ, hogy melyek azok a 
környezeti tényezők, amelyek a fali gyík (Podarcis muralis) budapesti elterjedését befolyásolják. 
A www.herpterkep.mme.hu segítségével 18 mintavételi helyet jelöltünk ki. Az adatgyűjtés 2013-
ban történt, mintavételi területenként 5 alkalommal. Az alábbiakat rögzítettük: ivar, kor (juvenilis, 
szubadult, adult), a búvóhelyek relatív sűrűsége, az emberi zavarás mértéke, környezeti szerkezeti 
diverzitás, ragadozók jelenléte. Összesen 539 egyedet észleltünk. Lineáris modellel vizsgáltuk az 
egy méterre eső észlelések és a környezeti változók kapcsolatát. A ragadozók jelenléte negatív, míg 
a búvóhelyeken belül a bazaltköves vasúti töltések és az avar jelenléte pozitív hatást gyakorolt az 
egyedsűrűségre. A környezeti szerkezeti diverzitás az adult egyedekre és a nőstények egyedszámá-
ra hatott pozitívan. Az élőhelytípusok közül a vasútvonalak környezete bizonyult a legjobbnak. A 
bazaltköves vasúti töltések búvóhelyként szolgálnak a fali gyíkoknak, és helioterm életmódjukhoz 
is ideális környezetet nyújtanak. A töltések széle többnyire fás, bokros, lágyszárú- és avarborítás-
sal, ideális táplálkozó és szaporodó helyek a fali gyíkok számára. Urbanizálódó hajlama ellenére 
azonban a fali gyík is igényli a változatos szerkezetű, természetes elemekkel jellemezhető városi 
élőhelyeket.

Kulcsszavak: élőhelyszerkezeti változatosság, hüllők városi elterjedése, környezeti tényezők, raga-
dozók, transzekt, zavarás

Bevezetés

Az emberiség 60%-a 2025-re város-konglomerátumokban fog élni (Mitchell 
& Brown 2008). A városiasodás egyre nagyobb hatással van a fajok eloszlásá-
ra és dinamikájára (Clarck et al. 2008), leginkább a specialista fajok kerülnek 
veszélybe (Magura et al. 2006). A városok peremén található élőhelyeken sza-
badidős tevékenységével az ember az ott élő állatok pusztulását okozhatja (pl. 
kerékpározás közben) (Vandeman 2008), vagy egyszerűen csak zavarja azokat 
(Fernández-Juricic 2000, Burger 2001, Mikula 2014). Az ún. ember által támo-
gatott ragadozók (subsidized predators) is veszélyt jelenthetnek a városi faunára 
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(Gompper & Vanak 2008, Loss et al. 2013). A városok azonban főleg generalista, 
opportunista fajoknak kedvezhetnek (Bruke et al. 2008, Fletcher et al. 2008, Mitc-
hell & Brown 2008, Zapparolti & Mitchell 2008). Ahhoz, hogy városi környe-
zetben is meg tudjunk őrizni fajokat, meg kell értenünk, hogy az urbanizálódás 
milyen hatással van a fajok élőhelyére és elterjedésére. E szempontból környe-
zeti igényeik és kutathatóságuk miatt kiváló modellszervezetek a kétéltűek és a 
hüllők (Lind 2008, Banville & Bateman 2012). Vizsgálatunk célfaja, a fali gyík 
– Podarcis muralis (LAURENTI, 1768) volt, amely Európában (Gruschwitz & 
Böhme 1986) és hazánkban is (Bády & Vági 2012) széles körben elterjedt. Egyes 
szerzők szerint kerüli az emberi környezetet (hemerofób) (Mollov 2005), mások 
szerint jól alkalmazkodik (Burke & Deichsel 2008), és stabil városi populációi 
léteznek (Strijbosch et al. 1980). A fali gyík Budapesten is megtalálható (Bády 
& Vági 2012), városi élőhelyhasználatáról azonban keveset tudunk. A hollandiai 
Maastrichtban készült tanulmány szerint az ott élő fali gyíkok otthonterülete 15-
25 m2 (Strijbosch et al. 1980). Egy cincinnati (USA) tanulmány szerint az oda be-
telepített fali gyíkok előszeretettel tartózkodnak parkokban és kertekben (Brown 
et al. 1995). Smith & Ballinger (2001) kimutatta, hogy az élőhely szerkezete, a 
predációs veszély és a táplálék mennyisége korlátozó tényezők a populációk szá-
mára, bár a hollandiai vizsgálatban ez utóbbit nem találták korlátozó tényezőnek 
(Strijbosch et al. 1980).

Vizsgálatunkban arra kerestünk választ, hogy melyek azok az élőhelyi ténye-
zők, amelyek a fali gyíkok városi elterjedését befolyásolják, és hogy melyek hat-
nak az egyedsűrűségükre, az ivararányra és a koreloszlásra városi élőhelyeken.

Módszerek

A mintavételezéseket 2013-ban, összesen 5 alkalommal végeztük: hármat nyáron, 
június 12. és augusztus 2. között, kettőt ősszel, szeptember 1. és 20. között. A min-
tavételezések napi időpontjai az évszakos hőmérsékleti viszonyok miatt eltérőek 
voltak (Bády & Vági 2012): nyáron 9:00 és 11:00, valamint 14:00 és 16:00 között, 
ősszel 9:00 és 12:00, illetve 14:00 és 16:00 között. A minimum hőmérséklet 23 oC, 
a maximum 33 oC volt.

1. táblázat. Az élőhelyek kategorizálása és pontozása az emberi zavarás mértéke alapján.
Kategória Alig zavart 

területek
Enyhén zavart 

területek
Zavart területek Erősen zavart 

területek

Zavarás mértéke
(4 pont) (3 pont) (2 pont) (1 pont)

< 2 ember/50 
méter

2-5 ember/50 
méter

5-10 ember/ 50 
méter

>10 ember/50 
méter
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A mintavételi területek kiválasztásánál törekedtünk arra, hogy azok reprezen-
tálják a budapesti fali gyík élőhelyeket. A www.herpterkep.mme.hu segítségével 
és saját megfigyelések alapján összesen 18 területet jelöltünk ki, melyeket 5 élő-
helyi kategóriába soroltunk: a Belvárosi területeken a felszínt főleg aszfalt borítot-
ta, a növényzet emberi gondozás alatt állt. Ide tartozott az Info Park, a Duna-part, 
a Margitsziget nyugat, az Orczy kert, és a Villányi út mintavételi helyek. A Ma-
gukra hagyott, erősen degradált területek emberi gondozás alól kikerült helyek 
voltak. Épületromok, szemétlerakók és gyomos területek jellemezték a Mester 
utca és Kőbánya alsó mintavételi helyeket. A Természetközeli, zöld felületű terü-
leteken a növényzeti borítás dominált: parkok, gyepek, erdőszélek domináltak a 
Denevér u. I., a Denevér u. II., a Margitsziget, a Tájék u. és a Határ út mintavételi 
helyeken. A Kertvárosi területeket családi házak, konyha-, és hobbikertek, dísz- 
és fásszárú növényzet jellemezték. Ide tartozott az Egyenes u. I, az Egyenes u. 
II, és a Mártonhegyi út. A Vasútvonalak környéke kategóriába tartozó mintavételi 
helyeket, bazaltköves töltés és magas növényzeti borítás jellemezte. Ilyen volt a 
Ferihegy, a Népliget és a Veres Péter u. mintavételi hely.

A gyíkok állománybecslését változó sávszélességű transzektmódszerrel végez-
tük (Williams et al. 2002, Faragó & Náhlik 2007, Babocsay 2011). A transzektek 
hossza minimum 50 méter, maximum 200 méter volt. Koordinátáikat GPS-készü-
lékkel rögzítettük.

Feljegyeztük az észlelt egyedek ivarát és korát (juvenilis, szubadult, adult), va-
lamint az élőhelyi tényezőket: emberi zavarás mértéke, búvóhelyek száma, kör-
nyezeti szerkezeti diverzitás és a ragadozók jelenléte (házi macska, dolmányos 
varjú, vetési varjú, szarka). Az emberi zavarás mértékét négy kategóriába soroltuk 
az alapján, hogy a mintavételezések során 50 méterenként hány emberrel találkoz-

Bazaltkö-
ves vasúti 

töltés

Szemét- és 
törmelék 

halom

Cserjék, 
bokrok

Ágrakások Avar Falak repedéseinek egymás-
tól való távolsága

(6 pont) (4 pont) (4pont) (3pont) (2pont) (3 pont) (4 pont) (5 pont)
Gyakor-
latilag 

végtelen 
számú bú-
vóhelyet 
biztosít

Erőteljes 
struktu-
ráltság, a 
ragadozó 
nem fér a 

zsákmány-
hoz

Strukturált-
sága aka-
dályozza a 
ragadozót; 
érvényesül-
het a rejtő 

szín

Gyengébb 
strukturált-
ság; érvé-

nyesülhet a 
rejtő szín

Csak 
rejtő szín; 
minimum 
1 méter 

átmérőjű 
avarbo-

rítás

100-50 
cm

50-30 
cm

<30 cm

2. táblázat. Az élőhelyek pontozása a búvóhelyek száma alapján. A „falak” búvóhelytípust további 
három kategóriába soroltuk a repedések egymáshoz viszonyított távolsága alapján.
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tunk (1. táblázat). Tízméterenként feljegyeztük a transzekt két oldalán található 
búvóhelyek számát. Búvóhelynek tekintettünk minden olyan üreget és tereptár-
gyat, amely alkalmasnak látszott gyíkbúvóhelynek. A búvóhelytípusokhoz rendelt 
pontértéket (2. táblázat) transzektenként összeadtuk, majd az összeget elosztottuk 
a transzekt hosszával, és a kapott érték alapján összehasonlítottuk a mintavételi 
területeket. Az élőhelyeket a környezeti szerkezeti diverzitásuk alapján is pontoz-
tuk, a szerkezeti diverzitást adó élőhelyi tényezők előfordulásának arányában (3. 
táblázat). A ragadozók jelenlétének mértékét az adta meg, hogy hány mintavétele-
zés alkalmával észleltünk potenciális gyíkragadozókat.

Az állománybecsléshez feljegyeztük az észlelt gyíkok mintavételezőtől való tá-
volságát és a mintavételezőhöz viszonyított, transzekttel bezárt szögét, amelyből 
szinusz-függvény segítségével kiszámítottuk a vonaltól való merőleges távolsá-
gukat.

Az élőhelyek összehasonlítására összevethető denzitásbecslésekre volt 
szükségünk. A transzektek mentén észlelt gyíkszám akkor használható relatív 
denzitásbecslésre és az élőhelyek összehasonlítására, ha az élőhelyenkénti ész-
lelési valószínűségifüggvény megegyezik. Ez utóbbit az R-program Distance-
csomagjának „ds” függvénye segítségével becsültük, amely a transzekttől mért 
merőleges észlelési távolságokra illeszt félnormál eloszlást. Ezen eloszlások 
egyezését a MASS-csomag „fitdistr” függvény segítségével ellenőriztük. Az 
észlelési valószínűség-függvények egyezése esetén az adatok összevonhatók, 
és az összevont adatokra becsült észlelési valószínűség-függvénnyel megbízha-
tóbb abszolút denzitást becsülhetünk. Jelen vizsgálat céljaira elegendő ugyan a 
relatív denzitásbecslés, azonban az abszolút denzitásbecslés is hasznos a popu-
lációméret becslésén túl is, hogy eredményeink összevethetők legyenek mások  
eredményeivel.

Eredmények

Összesen 539 fali gyíkot észleltünk (99 juvenilis, 205 szubadult, 235 adult). A 
szubadult és adult példányokból 81 volt hím és 359 volt nőstény. A legtöbb (65) 
egyedet a Népligetben, a legkevesebbet (11) a Margitsziget nyugat mintavételi 
helyen figyeltük meg. Az 1 méterre eső észlelések száma is a Népligetben volt a 
legmagasabb (0,63/m). A legkevesebb egyedet (0,06/m) az Orczy-kertnél láttuk.

Az észlelési távolságok eloszlásának szórásai nem mutattak szignifikáns kü-
lönbséget az élőhelyi kategóriák között. A denzitásértékek tehát összehasonlítha-
tók voltak. Csupán a Határ út mintavételi helyen tapasztaltunk kiugró értéket. A 
legjobban illeszkedő észlelési valószínűség-függvényt akkor kaptuk, ha a modell-
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ben hagytuk a Határ út mintavételi helyet, 5%-os szélsőérték-levágást eszközöl-
tünk, és gyenge monotonicitást állítottunk be, AIC: 686,0556 érték mellett.

A legmagasabb méterenkénti egyedszámot a Vasútvonalak környékén észleltük 
(0,084/m2), majd ezt követte a Magukra hagyott, degradálódott területek (0,073/
m2), a Természetközeli, zöld felületű területek (0,052/m2), a Kertvárosi területek 
(0,036/m2), és végül a Belvárosi területek (0,033/m2). A lineáris modellben az 1 
méterre eső gyíkészlelések vizsgálatakor is ugyanezt a sorrendet kaptuk. A vasút-
vonalak környékén szignifikánsan (p = 0,03) több gyíkot észleltünk méterenként, 
mint a többi élőhelyen.

Az élőhelyi tényezők közül a ragadozók jelenléte negatív (p = 0,008), a búvó-
helyek száma pozitív (p = 0,052) összefüggést mutatott az 1 méterre eső fali gyík 
észlelésekkel. A hímekre (p = 0,008) és a nőstényekre (p = 0,001) egyaránt pozi-
tívan hatott a búvóhelyek magasabb száma. A nőstények 1 méterre eső észlelési 
számát a környezeti szerkezeti diverzitás is pozitívan (p = 0,03) befolyásolta. Az 
adult gyíkok észlelését a búvóhelyek (p = 0,000) és a környezeti szerkezeti diver-
zitás egyaránt (p = 0,05) növelte. A szubadult egyedek egyedsűrűségével csak a 
búvóhelyek száma mutatott pozitív összefüggést (p = 0,05). A juvenilis egyedek 
észlelési gyakoriságára a ragadozók jelenléte gyakorolt negatív hatást (p = 0,03).

Előfordulás a transzekt mentén Avar Cserjék, bokrok Napozóhelyek

< 40 % 1 pont 1 pont 1 pont

40-70 % között 2 pont 2 pont 2 pont

70 % < 3 pont 3 pont 3 pont

3. táblázat. A környezeti szerkezeti diverzitást befolyásoló tényezők pontozása borítási értékeik 
alapján.

Észlelések/ 
1 méter 

Összesen Adult Szubadult Juvenilis Hím Nőstény

Ragadozók 
jelenléte

0,008 0,068 0,43 0,03 0,302 0,127

Búvóhelyek 0,057 0 0,05 0,506 0,008 0,001
Környezeti-
szerkezeti 
diverzitás

0,559 0,03 0,921 0,416 0,578 0,03

Bazaltkő 0,068 0 0,002 0,106 0,001 0
Avar 0,02 0,167 0,941 0,271 0,54 0,423

4. táblázat. A jelentősebb vizsgált élőhelyi tényezők és az észlelt fali gyíkok száma közötti össze-
függések (p-értékben kifejezve). Szignifikáns értékek (p ≤ 0,05) vastagon kiemelve.
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Az élőhelyi tényezőkön belül az avar pozitív (p = 0,02) összefüggést muta-
tott az 1 méterenként észlelt gyíkok számával. A nemek bontásában a bazaltkő 
jelenléte pozitív összefüggést mutatott hímeknél (p = 0,001) és nőstényeknél  
(p = 0,000) egyaránt. A korosztályok közül a bazaltkő jelenléte az adult  
(p = 0,000) és szubadult (p = 0,002) egyedek észlelésével mutatott pozitív össze-
függést. A többi élőhelyi tényező egyik kontextusban sem mutatott összefüggést 
az észlelt gyíkszámokkal (4. táblázat).

Értékelés

Az 5 mintavételezésünk során összesen 539 fali gyíkot (359 nőstényt és 81 hímet) 
észleltünk. A vizsgált populációk stabilnak voltak tekinthetők. Eredményeink 
alapján a fali gyíkok jól alkalmazkodnak a városi környezethez (Gruschwitz & 
Böhme 1986, Burke & Deichsel 2008).

Az észlelt ivararány okára vizsgálatunkban nem kerestük a választ, de a fali 
gyík hímjeinek territoriális viselkedése és a nemek otthonterületének szinte teljes 
átfedése (Strijbosch et al. 1980) adhat rá magyarázatot.

A Vasútvonalak környékén észleltük a legmagasabb egyedsűrűséget. A környe-
zeti szerkezeti diverzitást adó tényezők ennél az élőhelytípusnál magas pontszá-
mot értek el (napozóhelyek, avar- és cserjeborítottság szintje). A búvóhelyek és 
a magasabb környezeti szerkezeti diverzitás tehát pozitív hatást gyakorolnak a 
populációkra. A bazaltkő például végtelen mennyiségű búvóhelyet nyújt a gyíkok 
számára, ugyanakkor a termoregulációban betöltött szerepe is jelentős (Kühnel 
2008). Az avar jelenléte is pozitív hatást gyakorolt az egyedsűrűségre. Hason-
ló megfigyelést tett Clark et al. (2008) is kétéltű-populációknál. Az avar, mint 
szubsztrát valószínűleg nem csak a ragadozóelkerülést segíti, hanem a szapo-
rodást (tojásrakás) és a táplálkozást (ízeltlábúakban gazdag) is (Gruschwitz & 
Böhme 1986). A ragadozók jelenléte negatív összefüggést mutatott a fali gyíkok 
észlelési gyakoriságával. Mintavételezéseink során házi macskákat (Tóth 2002, 
Loss et al. 2013), dolmányos varjakat és szarkákat is észleltünk, amelyek más-
más mértékben, de fogyasztanak hüllőket (Faragó 2007). A „félelem vidéke” 
(landscape of fear), amelyet a ragadozók jelenléte alakít ki, megváltoztathatja a 
préda viselkedését (Brown & Alkon 1990, Brown et al. 2006), ez tükröződhetett a 
csökkent észlelési gyakoriságban. Egy korábbi tanulmánnyal ellentétben (Mollov 
2005), az emberi zavarás nem befolyásolta negatívan az észlelt gyíkszámot.

Eredményeink egyértelműen arra engednek következtetni, hogy még az olyan 
urbanizálódásra hajlamos fajok számára is, mint amilyen a fali gyík, fontos, hogy 
városi élőhelyük változatos legyen, és mutasson bizonyos mértékű természetes-
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séget. A biodiverzitás megőrzéséhez urbánus környezetben tehát szükség van a 
természetességet növelő tényezők (növényzet, élőhelyi mikroszerkezet stb.) mes-
terséges biztosítására.
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Loss of natural habitats renders conservation of species in urban environments important. For suc-
cessful conservation, however, we need to understand which factors influence the urban distribution 
of a particular species. The aim of our study was to reveal the most important factors that influence 
the distribution of Podarcis muralis in Budapest. Using maps on www.herpterkep.hu we designated 
18 study sites that we assigned to five habitat categories. Our methodology followed the protocol of 
the National Biodiversity Monitoring System of Hungary. Observations were made at five occasions 
in the summer and autumn of 2013. We recorded sex, age (juvenile, subadult, adult) of the lizards, 
structural diversity of the habitats, number of hideouts, the extent of human disturbance and the 
presence of predators along transects. We observed altogether 539 lizards. Linear model was used 
to uncover the relationship between environmental factors and the observed number of lizards. The 
presence of predators had a negative while basaltic track bed and leaf litter had a positive effect on 
the population density of lizards. The structural diversity of the habitats correlated positively with 
the number of adults and females. We observed the largest density of lizards along railways. The ba-
saltic ballast shoulders of railroads serve as intricate networks of hideouts, while provide ideal plots 
for basking. They usually covered with leaf litter and a wide diversity of vegetation that provides 
superior sites for egg laying and hunting. Our results show that even Podarcis muralis that is prone 
to live in highly urban environments needs diverse, semi-natural elements in its habitat to maintain 
viable populations.

Keywords: disturbance, environmental factors, habitat structure diversity, predators, urban distribu-
tion of reptiles, transect


