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Powszechnie wykorzystywaną cechą do rozróżniania jaszczurek z rodziny Lacertidae żyjących 
w Polsce – jaszczurki zwinki Lacerta agilis i jaszczurki żyworodnej Zootoca vivipara – jest liczba 
i układ tarczek zanozdrzowych. Cechę tę wymieniają niemal wszyscy autorzy kluczy i atlasów pła-
zów i gadów Polski, mimo że już od dawna wiadomo o występujących odchyleniach od normal-
nego układu tej cechy. W przeprowadzonych badaniach wykazano, że omawiana cecha charakte-
ryzuje się bardzo dużą zmiennością zarówno w przypadku jaszczurki zwinki, jak i jaszczurki ży-
worodnej. Tak częste występowanie nietypowych układów i liczby tarczek zanozdrzowych nie po-
winno kwalifikować tej cechy jako charakterystycznej i taksonomicznej, ponieważ może to być 
przyczyną wielu błędnych oznaczeń osobników do gatunku.

Wstęp

Jaszczurki z rodziny Lacertidae występują-
ce w Polsce charakteryzują się według danych 
literaturowych odmiennym układem i liczbą 
tarczek umieszczonych za otworem nosowym. 
(Juszczyk 1987). Jaszczurka zwinka Lacerta 
agilis posiada za otworem nosowym tarczki 
ułożone w charakterystyczny trójkąt złożony 
z dwóch tarczek zanozdrzowych (scuta postna-

salia) i jednej tarczki policzkowej (sc. frenale) 
(ryc. 1A). Jaszczurka żyworodna Zootoca vivi-
para posiada tylko dwie tarczki – jedną zanoz-
drzową i jedną policzkową (ryc. 1B). Cecha ta 
jest powszechnie uważana za dobry wyznacznik 
taksonomiczny pozwalający na łatwe odróżnie-
nie tych dwóch gatunków, co niekiedy sprawia 
trudności osobom niezajmującym się profesjo-
nalnie herpetologią. Metodę odróżniania jasz-
czurek na podstawie tarczek zanozdrzowych 
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możemy znaleźć w większości kluczy i książek 
traktujących o polskiej herpetofaunie (Juszczyk 
1987; Berger 2000; Szyndlar 2003; Herczek, 
Gorczyca 2004, Klimaszewski 2013). Dzieje 
się tak pomimo doniesień światowej literatury 
o występującej zmienności w morfologii głowy 
jaszczurek (Voipio 1992; Kaliontzopoulou i in. 
2005). Spotykane są odchylenia od typowe-
go układu tarczek zarówno u jaszczurki zwin-
ki (Majlath i in. 1997; Tuniyev, Tuniyev 2008), 
jak i u jaszczurki żyworodnej (Smajda, Majlath 
1999; Arribas 2009; Ljubisavljević i in. 2010) 

występujących w innych krajach. Wiadomo, że 
cechy morfologiczne jaszczurek mogą wykazy-
wać zmienność związaną z ich zasięgiem geo-
graficznym (Ljubisavljević i in. 2010). Celem
badań przedstawionych w niniejszym opraco-
waniu jest ustalenie czy omawiana zmienność 
w układzie i liczbie tarczek zanozdrzowych wy-
stępuje także u jaszczurek krajowych oraz zna-
lezienie odpowiedzi na pytania, jaka jest czę-
stość występowania anomalii omawianej cechy 
oraz w konsekwencji, czy układ i liczba tarczek 
zanozdrzowych jest odpowiednią cechą takso-

Ryc. 1. Typowy układ i liczba tarczek zanozdrzowych i policzkowych u jaszczurki zwinki (A) i jaszczurki żyworod-
nej (B), C – jaszczurka zwinka o układzie tarczek typowym dla jaszczurki żyworodnej, D – jaszczurka żyworodna 
o tarczkach typowych dla jaszczurki zwinki
Fig. 1. The typical number and arrangement of postnasal and chin shields in sand lizard (A) and common lizard (B), 
C – Sand lizard with scales typical for common lizard, D – common lizard with scales typical for sand lizard
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nomiczną jaszczurek żyjących w Polsce i czy 
można z zaufaniem na jej podstawie rozróżniać 
gatunki krajowe, co ma duże znaczenie także 
w kontekście prawidłowo prowadzonej ochro-
ny przyrody.

Obiekt i miejsce badań

Od kwietnia do czerwca w latach 2008–
–2010 w okolicach miasta Odolanowa (51°34′N, 
17°40′E) prowadzono badania na dwóch przed-
stawicielach jaszczurek z rodziny Lacertidae ży-
jących w Polsce – jaszczurce zwince i jaszczur-
ce żyworodnej. Jaszczurki chwytano za pomocą 
siatek herpetologicznych lub gołymi rękami na 
łąkach, nieużytkach w ekstensywnie wykorzy-
stywanym krajobrazie rolniczym (Ekner i in. 
2008). Po złapaniu każdy osobnik był oznacza-
ny do gatunku, określana była jego płeć i wiek. 
Do dalszych analiz brane były wyłącznie osob-
niki dorosłe, ponieważ wykorzystywano je do 
innych badań (Ekner i in. 2011a; Ekner-Grzyb 
i in. 2013). Każdy osobnik miał sprawdzaną 
liczbę i układ tarczek zanozdrzowych po oby-
dwu stronach głowy, a następnie był znakowa-
ny kauterem (Ekner i in. 2011b) w celu unik-
nięcia pseudoreplikacji danych. Po wszystkich 
zabiegach jaszczurki wypuszczano w miejscu 
ich złapania.

Wyniki

Złapano ogółem 124 osobniki (62 samice 
i 62 samce) jaszczurki zwinki i 56 osobników 
(16 samic i 40 samców) jaszczurki żyworodnej 
(tab. 1). Analiza morfologii wykazała występo-
wanie nietypowego układu tarczek zanozdrzo-
wych u 32% jaszczurek zwinek i u 21% jasz-
czurek żyworodnych. Test chi kwadrat wyka-
zał brak różnic w występowaniu odchyleń mię-
dzy płciami u obydwu gatunków (odpowiednio 
χ2 = 0,02, df = 1, P = 0,888 i χ2 = 0,01, df = 1,  
P = 0,920). Nietypowy układ i liczba tarczek 
występowały na jednej stronie głowy (19 przy-
padków u jaszczurki zwinki i 7 u jaszczurki ży-
worodnej) lub na obydwu stronach (18 przy-
padków u jaszczurki zwinki i 4 u jaszczurki 

żyworodnej). U jaszczurki zwinki nietypowy 
układ najczęściej polegał na: (1) występowaniu 
tylko jednej tarczki zanozdrzowej (N = 20), (2) 
dwóch tarczek policzkowych (N = 12), (3) bra-
ku tarczki policzkowej (N = 5), (4) braku tarcz-
ki policzkowej i jednej zanozdrzowej (N = 1) 
i (5) dwóch tarczek policzkowych i braku za-
nozdrzowych (N = 1). U jaszczurki żyworod-
nej zaobserwowano dwa rodzaje odchyleń od 
normy: występowanie dwóch tarczek zanoz-
drzowych (N = 6) oraz brak tarczki policzko-
wej (N = 5).

Dyskusja

Przeprowadzone badania wykazały wystę-
powanie odchyleń w układzie i liczbie tarczek 
zanozdrzowych u polskich jaszczurek. Co trze-
cia jaszczurka zwinka i co piąta jaszczurka ży-
worodna ma nietypowy układ tarczek i co cie-
kawe różny ich układ i liczba mogą występo-
wać po obydwu stronach głowy. Wykazano, że 
nie ma zróżnicowania w częstości występowa-
nia odchyleń między płciami jaszczurek, a więc 
cecha ta jest niezależna od płci. Badania te po-
twierdziły obserwacje innych autorów donoszą-
ce o dużej zmienności w morfologii taczek gło-
wowych jaszczurek (Majlath i in. 1997; Smajda, 
Majlath 1999; Tuniyev, Tuniyev 2008; Arribas 
2009; Ljubisavljević i in. 2010). Na podstawie 
tych badań można wysnuć wniosek, że układ 

Tab. 1. Liczba jaszczurek z typowymi i nietypowymi 
układami tarczek zanozdrzowych
Table 1. The number of lizards with a typical and un-
typical number and arrangement of postnasal scales
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Jaszczurka zwinka 
Lacerta agilis

62 62 43 44 19 18

Jaszczurka żyworodna 
Zootoca vivipara

16 40 13 32 3 8
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i liczba tarczek zanozdrzowych nie jest wła-
ściwą cechą charakterystyczną i taksonomicz-
ną jaszczurek występujących w Polsce. W klu-
czach i atlasach wydawanych za granicą nie jest 
ona nawet wymieniana jako cecha taksono-
miczna (Böhme 1984; Arnold 2002). Używanie 
tej metody rozróżniania jaszczurki zwinki i 
jaszczurki żyworodnej powinno zostać zanie-
chane i niewprowadzane także do kluczy do 
oznaczania gadów Polski, ponieważ może pro-

wadzić do wielu błędnych oznaczeń do gatun-
ku (ryc. 1C–D).
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Dudek K., Sajkowska Z., Gawałek M., Ekner-Grzyb A. Pa�ern and the number of postnasal shields as 
a taxonomic trait of sand lizard Lacerta agilis and common lizard Zootoca vivipara

Differentiation between the two species of lizards from the family Lacertidae occurring in Poland – the sand 
lizard Lacerta agilis and the common (or viviparous) lizard Zootoca vivipara – is often difficult for the laymen. 
In popular books and reptile species identification keys, a simple method of species identification is presented. 
This method is based on the determination of the number and arrangement of shields located behind the nasal 
aperture of lizards. The method is commonly recommended although it has long been known that the pattern 
of shields varies. The research presented in this paper show that deviations from this characteristic are common 
in Polish populations of lizards. Every third individual has a different pattern of shields compared to the typical 
one. Therefore, the number and arrangement of shields behind the nasal aperture should not be regarded as 
taxonomic features. Application of this method may lead to many mistakes in species identification.


