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Abstract: The first records of Scolopendra cingulata Latreille, 1829 from the Bakony Mountains and its
newly discovered occurrences in the Vértes Mountains (Hungary) – Scolopendra cingulata is the only
chilopod species which is protected in Hungary. Up to now, it was only known from a few places in the
country within the Vértes Mts. In spring 2005 a new population was discovered in the eastern parts of
the adjacent Bakony Mts. Besides the first record from the Bakony Mts., two new localities from the
Vértes Mts. are given. These are some of the northernmost places of the occurrence of the species.

Bevezetés

Az öves szkolopendra jelenléte Magyarországon állatföldrajzi szempontból igen érde-
kes, mivel ez a faj egyébként mediterrán elterjedéssel jellemezhetõ, s így fõ areájától ha-
zánk már viszonylag messze esik. Néhány évvel ezelõtt az öves szkolopendra magyarorszá-
gi elõfordulásaival kapcsolatban még csak a Vértes hegység két pontjáról voltak adataink
(LOKSA 1966, SZALAY 1956), majd a 2001-2002. évek folyamán alaposabb kutatásokat végez-
tünk a hegységben, amelyek eredményeként pontosabb képet kaptunk a faj élõhelyigényeirõl, va-
lamint öt újabb élõhelyét is sikerült felfedeznünk (KORSÓS et al. 2006). 2005 tavaszán rábukkan-
tunk a faj egy populációjára a Vértes területén kívül, a Kelet-Bakonyban is. A Bakony te-
rületérõl több mediterrán elterjedési típusú százlábúfaj volt ismert korábban is, és találunk
példát mediterrán elemekre az ezerlábúak (Diplopoda) körében (KORSÓS et al. 2001), va-
lamint a rovarok több csoportja esetében is (pl. MEDVEGY 1987, TÓTH 1980). Az öves
szkolopendra ezen faunisztikailag érdekes fajok között is külön figyelmet érdemelhet rész-
ben törvény általi védettségét tekintve, részben pedig azért is, mert hazai elõfordulása nem
egyszerûen a faj elterjedési területének szélén élõ, hanem a fõ állományoktól térben mes-
szire szakadt és valószínûleg jelentõs ideje izoláltan létezõ populációkat jelent.
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Korábbi ismereteink alapján az öves szkolopendra a Vértes területén kifejezetten a szik-
lagyepekben, illetve a nyíltabb karsztbokorerdõkben fordul elõ (LOKSA 1966, KORSÓS et al.
2006). Ez meglehetõsen szûk élõhelyválasztást jelent, ahhoz viszonyítva, hogy a faj a fõ elter-
jedési területén, a mediterráneumban csaknem euriöknek mondható (ZAPPAROLI 2002). Az el-
sõ bakonyi egyed azonban az eddigi hazai tapasztalatoktól eltérõ környezetben került elõ.

Az elsõ bakonyi elõfordulási adatok mellett közöljük a faj két, újabban ismertté vált
Vértes-béli élõhelyét is (1. ábra).

Anyag és módszer

A Kelet-Bakonyban a Gaja-patak vidékén, valamint a Vértes egy, korábban csak érin-
tõlegesen vizsgált területén, a Mór és Csókakõ közötti vonulaton végeztünk egyeléses gyûj-
tést (az ELTE TTK Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék állatrendszertani terepgyakor-
lata keretében). Egy további Vértes-beli Scolopendra-élõhelyet Kutasi Csaba fedezett fel,
talajcsapdás vizsgálatai kapcsán. Az újonnan felfedezett bakonyi populációból az elsõként
megtalált egyed begyûjtésre került, 70%-os alkoholban tartósítva a Magyar Természettudo-
mányi Múzeum Állattárának Myriapoda Gyûjteményében helyeztük el.
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1. ábra: Az öves szkolopendra (Scolopendra cingulata) magyarországi élõhelyei
(A korábbról már ismert élõhelyek szögletes,

a most közöltek lekerekített fekete foltokkal jelölve)
Figure 1: Hungarian localities of Scolopendra cingulata. 

(Black squares indicate previously known records,
elliptic and circular patches show the new ones)



Eredmények

A Scolopendra cingulata elsõ alkalommal került elõ a Bakony területérõl, a Vértesben
pedig ismert élõhelyeinek száma hétrõl kilencre emelkedett. A bakonyi adatok a faj elsõ
olyan hiteles, bizonyító példánnyal is igazolt elõfordulását jelentik Magyarországon, amely
a Vértes területén kívül esik. 

A faj elsõ bakonyi elõfordulási adatai:
Bodajk, Falutábor, zuhanyzó, 2005. 05. 18. leg. Német András & Krett Gergely
Bodajk, Gaja-szurdok K-i oldala felett, karsztbokorerdõ, 2005. 05. 20.
leg. Szövényi Gergõ
Újabb elõfordulások a Vértesben:
Csókakõ, Csóka-hegy, sziklagyep+karsztbokorerdõ, 2005. 05. 22. leg. Dányi László
Csákberény, Bucka, sziklagyep 2003. 04. 21., 2003. 07. 08., 2003. 09. 23., 2004. 05. 31.
leg. Kutasi Csaba

A S. cingulata magyarországi elõfordulásaival kapcsolatban meg kell említenünk, hogy a
faj jelenlétérõl a Mecsek, a Villányi-hegység és a Hanság területérõl is napvilágot láttak
tudományosan nem kellõképpen igazolt említések. Ezeknél azonban nem kizárható a két
másik, viszonylag nagyra (5-6 cm-re is) megnövõ százlábúnkkal, az óriás vakszkolopendrával
(Cryptops anomalans NEWPORT, 1844), ill. a Mecsek és a Villányi-hegység területén az
Eupolybothrus transsylvanicus (LATZEL, 1882) (Lithobiomorpha) fajjal való összetévesztés.
Ezeknek az öves szkolopendrától való megkülönböztetésekor a C. anomalans esetében a
szemek hiánya (az öves szkolopendránál 4 pontszem van mindkét oldalon (2. ábra)), az
Eupolybothrus esetében pedig a test szelvényeinek száma nyújthat könnyû segítséget: az
Eupolybothrus-nál csak 15, míg a szkolopendánál 21 tergit található (3. ábra). Az utóbbi faj
egyébként más százlábúrendbe is, a valódi százlábúak (Lithobiomorpha) közé tartozik. A S.
cingulata egyéb morfológiai jellemzõirõl KORSÓS et al. (2006) ad részletesebb leírást.

Következtetések

A korábban megismert hazai szkolopendra élõhelyekkel ellentétben, a bodajki Falutá-
bor területe a sziklagyepektõl, illetve karsztbokorerdõktõl meglehetõsen eltérõ környezetet
jelent, valamint az elõbbi élõhelyektõl zártabb erdõk és a Gaja-patak határolják el. Maga a
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2. ábra: Scolopendra cingulata feje a sze-
mekkel. Oldalnézet

Figure 2: Head of Scolopendra cingulata
showing its eyes. Lateral view



patakon való átjutás nem kell, hogy gondot jelentsen egy szkolopendrának (LEWIS 1980), de
a legközelebbi nyílt karsztbokorerdõtõl kb. egy kilométer a távolság. A vértesi tapasztala-
tok alapján tipikusnak tartott élõhelyektõl való ilyen mértékû elkóborlás mindenképpen fi-
gyelemreméltó lehet annak tisztázásával kapcsolatosan, hogy a faj hazai populációi a való-
ságban mennyire elszigeteltek. Ez a kérdés a továbbiakban már nem csak a Vértesen belül
ismert populációk esetében vethetõ fel, hanem kiterjeszthetõ a Móri-árok által elválasztott
bakonyi állomány ezekkel való kapcsolatára is. A mintegy 7 km távolság leküzdése a fenti-
ek fényében, illetve az öves szkolopendra mozgékonyságának ismeretében nem tûnik ugyan
lehetetlennek, de egy, a nagy forgalmú utak és mezõgazdasági mûvelés ellenére, napjaink-
ban is fennálló jelentõsebb kapcsolat kevéssé valószínûsíthetõ. Ténylegesen megalapozott
képhez azonban csak (Scolopendra fajokon még sosem végzett) mobilitás-vizsgálatok ered-
ményeinek segítségével juthatnánk.

A Gaja-szurdok keleti oldala feletti karsztbokorerdõben fogott állat fiatal,
testhosszát tekintve valószínûleg azévi kelésû, amibõl arra következtethetünk, hogy a
Kelet-Bakony ezen részén egy stabil, szaporodó populációval van dolgunk. A populáció
méretének becsléséhez, illetve az élõhely tényleges kiterjedtségének feltérképezéséhez
további kutatásokra lesz szük-ség. E kérdések megválaszolása után egy hosszabb távú
adatgyûjtés esetleg segíthet tisztázni azt is, hogy nem a faj napjainkban zajló hazai ter-
jeszkedésével állunk-e szemben.

A Vértesben ismertté vált újabb két élõhelyen a korábbi tapasztalatoknak megfelelõ
nyílt karsztbokorerdõben, illetve sziklagyepekben találtuk meg a fajt.
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3. ábra: Scolopendra cingulata habitusa. Felülnézet, méretvonal: 1 cm.

Figure 3: Habitus of Scolopendra cingulata. Dorsal view, scale: 1 cm.
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