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PRZEGLĄD DONIESIEŃ O WYSTĘPOWANIU 
 JASZCZURKI ZIELONEJ LACERTA VIRIDIS W POLSCE

A review of data on the occurrence of the European green 
lizard Lacerta viridis in Poland

ABSTRAKT: Występowanie jaszczurki zielonej Lacerta viridis w Polsce od wielu lat budzi kontrowersje. 
Według Polskiej czerwonej księgi zwierząt. Kręgowce gatunek posiada status – gatunek zanikły lub praw-
dopodobnie zanikły w Polsce (EXP). Co jakiś czas pojawiają się niepotwierdzone informacje na temat 
jej obecności na terenie kraju. Mimo to brak jest danych, które w jednoznaczny sposób wskazywałyby 
na naturalne występowanie tego gatunku w Polsce. W niniejszym artykule omawiamy historyczne oraz 
najnowsze dane na temat występowania jaszczurki zielonej na terenie kraju oraz dyskutujemy nad jej 
statusem ochronnym.
SŁOWA KLUCZOWE: gady, Lacertidae, gatunki zanikłe w Polsce (EXP), gatunki wymarłe regionalnie 
(RE), herpetofauna

ABSTRACT: The occurrence of the European green lizard Lacerta viridis in Poland has been a controver-
sial topic for many years. Currently, the species has regionally extinct or probably extinct status in Poland 
(EXP – Polish Red Book of Animals. Vertebrata). Occasionally, there are unconfirmed reports about its 
presence in Poland. However, there are no data that unambiguously indicate natural occurrence of this 
species within Polish borders. In this article, we review historical and contemporary data on the occur-
rence of green lizard in Poland and discuss its conservation status.
KEY WORDS: reptile, Lacertidae, extinct species in Poland (EXP), regionally extinct species (RE), her-
petofauna

Wstęp

W ostatnich latach wiele dyskusji po-
święcono liczbie gatunków płazów i gadów 
występujących w Polsce (Sura i Najbar 2018, 
Kolenda et al. 2019). Dotyczyły one jednak 
przede wszystkim gatunków nowych dla fau-
ny Polski – czy to po raz pierwszy stwierdzo-
nych na jej obszarze czy też wydzielonych w 
wyniku decyzji taksonomicznych (Kolenda 
et al. 2019). Mniej uwagi poświęcano gatun-
kom, które dawniej wykazywano z terenów 
Polski, jak np. jaszczurka zielona Lacerta viri-

dis (Laurenti, 1768). Od wielu lat nie ma żad-
nych danych jednoznacznie wskazujących na 
jej występowanie w Polsce, mimo iż co jakiś 
czas pojawiają się nieopublikowane i niepo-
twierdzone informacje na temat jej obecno-
ści na terenie kraju. Do dziś nie zachowa-
ły się żadne okazy muzealne tego gatunku 
pochodzące z Polski, dlatego też nie można 
jednoznacznie stwierdzić, czy dawniej opi-
sywane osobniki mają pochodzenie rodzime 
czy obce. W niniejszej pracy przedstawiamy 
dotychczasowe dane na temat występowania 
jaszczurki zielonej w Polsce, uwzględniając 
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często zapomniane dane historyczne, i dys-
kutujemy nad jej statusem ochronnym.

Charakterystyka gatunku

Jaszczurka zielona należy do dużych 
jaszczurek z rodziny Lacertidae. Osiąga na-
wet do 50 cm długości całkowitej, jednak 
osobniki z populacji na północnych krań-
cach zasięgu nie przekraczają zazwyczaj 40 
cm (Moravec 2015). Po osiągnięciu dojrzało-
ści płciowej przedstawiciele gatunku charak-
teryzują się wyraźnym dymorfizmem płcio-
wym – szczególnie w okresie godów (fot. 1). 
U samców część podgardzielowa przybiera 
niebieską/błękitną barwę. Część grzbietowa 
ciała pozostaje trawiastozielona, a brzuszna 
jest żółtozielona. Grzbiet samic utrzymuje 
zielony kolor, jednak nie tak intensywny jak 
u samców (fot. 2). Osobniki młodociane cha-
rakteryzują się różnymi odcieniami brązu. 
Gatunek ten jest ciepłolubny, w środkowej 
Europie związany z siedliskami kserotermicz-
nymi. Na północnej granicy zasięgu zasiedla 
południowe, dobrze nasłonecznione stoki 
porośnięte łąkami i murawami z udziałem 
krzewów, zarośla kserotermiczne i obrzeża 
lasów liściastych (Juszczyk 1987, BfN 2011, 
Moravec 2015, Speybroeck et al. 2016). Ga-
tunek ten zasiedla również siedliska antropo-
geniczne – mury, nasypy drogowe i kolejowe 
(BfN 2011). Stanowiska jaszczurki zielonej w 
Niemczech znajdują się w obszarach klimatu 
wykazującego cechy kontynentalizmu: wyso-
kie usłonecznienie (650–700 godzin) i dużą 
liczbę dni gorących (35–40 dni z temperaturą 
nie niższą niż 25°C) w okresie od czerwca do 
sierpnia (Schneeweiß 2014). 

Do lat 90. XX wieku jaszczurka zielona 
uznawana była za gatunek o szerokim za-
sięgu występowania, od północnej Hiszpa-
nii po północną Turcję i od południowych 
Włoch po północną Francję, Niemcy, Czechy 
i Ukrainę. Współcześnie na podstawie badań 
molekularnych wydzielono dwa odrębne ga-
tunki – L. bilineata (Daudin, 1802) i L. viridis, 
z niewielką strefą kontaktu nad północnym 
Adriatykiem (Marzahn et al. 2016). W kra-
jach ościennych Polski (wschodnie Niemcy, 

Czechy, Słowacja, Ukraina) występuje forma 
nominalna L. viridis viridis, co sugeruje, że w 
Polsce należałoby się spodziewać osobników 
należących do tego podgatunku. Dawniej po-
dawano, że zasięg występowania jaszczurki 
zielonej obejmował znaczną część kraju w 
obecnych granicach (chociaż same stano-
wiska miały charakter wyspowy), sięgając 
na północ do Piły i Torunia (Udziela 1910, 
Hecht 1928), a nawet do Gdańska (Wałecki 
1883) i Prus Zachodnich (Sternfeld 1912). 
Stwierdzenia te mają jednak wątłe podstawy i 
były później wielokrotnie krytykowane (Bay-
ger 1937, Fudakowski 1958).

Warto wspomnieć, że na podstawie mate-
riałów kopalnych potwierdzono występowa-
nie jaszczurki zielonej na terenach dzisiejszej 
Polski przed ostatnim zlodowaceniem (Iva-
nov 2007). Mimo niekompletności szczątków 
prowadzącej do ich niepewnej identyfikacji, 
jaszczurkę zieloną opisywano jako dość po-
spolitą w pliocenie (Młynarski et al. 1984).

Historyczne doniesienia o 
występowaniu jaszczurki zielonej 
w Polsce

Spośród doniesień opisanych z okresu 
przed II wojną światową warto przypomnieć 
te bardziej wiarygodne i dokładne. Prawdo-
podobnie najstarszą pisaną wzmianką o wy-
stępowaniu jaszczurki zielonej w Polsce jest 
praca Rzączyńskiego (1742), który określał 
ten gatunek jako „pospolity na Pomorzu”. 
O obecności L. viridis na Pomorzu (a także 
w Prowincji Poznańskiej i Prusach Zachod-
nich) wspominał także Sternfeld (1912). Z 
kolei Wałecki (1883) opisywał populację 
jaszczurek zielonych, która miała utrzymy-
wać się w Puszczy Kampinoskiej niedaleko 
wsi Zakroczym, ok. 37,5 km od Warszawy, 
przynajmniej w latach 1843–1857. Kilka 
osobników miało zostać zdeponowanych 
w Warszawskim Gabinecie Zoologicznym. 
Udziela (1910) podaje, że jaszczurki z tej po-
pulacji były „skarłowaciałe”, co nasuwa podej-
rzenia, że samce jaszczurek zwinek w szacie 
godowej mogły zostać mylnie oznaczone jako 
jaszczurki zielone. Fudakowski (1958) jednak 
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Fot. 2.  U jaszczurek w okresie po-rozrodczym nadal wyraźnie widoczny jest dymorfizm płciowy – 
osobniki z populacji na wschodzie Słowacji, odłowione przez Igora Majlátha, zezwolenie nr 
5498/2011-2.2, Ministerstwo Środowiska Republiki Słowackiej (fot. M. Kaczmarski; lipiec 
2017).

Photo 2.  Sexual dimorphism is still clearly visible among lizards in the post-reproductive period – indivi-
duals from the population in eastern Slovakia, captured by Igor Majláth, permit no. 5498/2011-
2.2 Ministry of Environment of the Slovak Republic (photo by M. Kaczmarski; July 2017).

Fot. 1.  Para jaszczurek zielonych w okresie godowym (samiec w widocznej szacie godowej) – reliktowa 
populacja na terenie ogrodu zoologicznego w Pradze (fot. M. Szkudlarek; maj 2018).

Photo 1.  A pair of European green lizards during the mating season (male in its mating colouration) 
from a relic population in the Prague Zoo (photo by M. Szkudlarek; May 2018).
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odrzuca tę tezę, uznając doniesienia Wałec-
kiego (1883) z Puszczy Kampinoskiej za wia-
rygodne. Ponadto w literaturze znajdują się 
opisy skarlałych populacji formy nominalnej 
np. w Brandenburgii (Młynarski 1987). Nie-
stety, okazy zebrane z Puszczy Kampinoskiej, 
podobnie jak ich dokumentacja, już nie ist-
nieją, co uniemożliwia rozstrzygnięcie sporu. 
W 1863 roku Wałecki miał otrzymać dwa za-
konserwowane w alkoholu okazy jaszczurek 
zielonych z okolic Płocka, jednak ich dalszy 
los jest nieznany (Wałecki 1883). Zukowsky 
(1938) wymienił wśród kilku  wyspowych 
stanowisk tego gatunku na północy ówcze-
snych Niemiec Drawsko Pomorskie (Dram-
burg in Hinterpommern). 

Simm (1931) twierdził, że osobniki tego 
gatunku występują rzadko w Beskidzie Ślą-
skim, podobnie jak w innych częściach Kar-
pat, jednak nie podał szczegółów. O występo-
waniu L. viridis na Lubelszczyźnie, w okolicy 
Biłgoraja, donosił Tenenbaum (1913), jednak 
autor ten opisuje znalezienie jednego, „nad-
psutego” okazu, co może sugerować pomył-
kę z jaszczurką zwinką (wraz z rozkładem 
martwe okazy jaszczurek nabierają zielonych 
i niebieskich barw). Wydaje się, że na Roz-
toczu znajdują się siedliska odpowiadające 
temu gatunkowi, ponadto stosunkowo nie-
daleko, w Stryju (obecnie na Ukrainie), znaj-
dowała się populacja L. viridis (Bayger 1937), 
a gatunek ten był opisywany jako „pospolity” 
w Galicji Wschodniej (Udziela 1910). Czte-
ry okazy z okolic Buska i Świętej Katarzyny 
na Kielecczyźnie podczas I wojny światowej 
zebrał Alexander Pongrácz i zdeponował w 
Węgierskim Muzeum Przyrodniczym w Bu-
dapeszcie, gdzie był zatrudniony. Zostały one 
zbadane przez barona Fejerváry’ego (1923), 
ich identyfikacja wydaje się więc wiarygodna. 
Niestety, także te okazy uległy zniszczeniu 
– podczas rewolucji węgierskiej w paździer-
niku 1956 roku. Kuntze i Noskiewicz (1925) 
argumentowali, że ciągły zasięg gatunku w 
Polsce obejmuje jedynie Podole (obecnie 
na Ukrainie), zaś w pozostałych częściach 
kraju jej występowanie ma charakter punk-
towy. Zgadzał się z tym Fudakowski (1958), 
który sugerował ponadto, że korzystne dla 
jaszczurki zielonej siedliska uległy zanikowi 

związanemu z rozwojem gospodarki rolnej i 
leśnej w XIX wieku, w konsekwencji prowa-
dzącej do zaniku całego (lub niemal całego) 
gatunku na terenie kraju. Ze względu na brak 
zachowanego materiału, teza ta jest obecnie 
niemożliwa do weryfikacji, w teorii jednak 
wydaje się możliwa.

Współczesne wzmianki o jaszczurce 
zielonej w Polsce

Powojenne, w tym współczesne, donie-
sienia na temat występowania jaszczurki zie-
lonej w Polsce tracą na wiarygodności z po-
wodu braku dokumentacji fotograficznej lub 
schwytanych okazów. Wyjątkiem jest opisane 
stanowisko tego gatunku w Ustroniu na Ślą-
sku Cieszyńskim, gdzie w 1968 oraz 1970 od-
notowano zarówno osobniki młodociane, jak 
i dorosłe (Bielawski i Ramik 1972). Obserwa-
cje te potwierdzono fotografiami, niepocho-
dzącymi jednak ze środowiska naturalnego. 
W późniejszych latach wielu herpetologom 
nie udało się ponownie zaobserwować tam 
jaszczurek zielonych, a sam naturalny cha-
rakter stanowiska podawano w wątpliwość, 
gdyż nie odpowiadało ono ekologicznym 
preferencjom gatunku (np. Maślak 1995, Ma-
ślak inf. ustna). Ponadto nie ma pewności, 
czy widziane tam jaszczurki były auto- czy 
allochtoniczne (Głowaciński i Sura 2018). 
Autochtoniczne pochodzenie tamtego stano-
wiska podaje tym bardziej w wątpliwość in-
formacja o próbie introdukcji węża Eskulapa 
(Zamenis longissimus) w okolicach Ostrawy 
przez T. Ramika, podana przez Musilovą et 
al. (2015).

Najbar (2005) podaje, że w 1997 roku w 
rejonie Gubina obserwowano przynajmniej 
jednego dorosłego osobnika (fot. 3A). Ponad-
to domniemane jaszczurki zielone widywano 
od połowy XX w. przynajmniej kilkukrotnie 
(Najbar 2011). Jako potencjalne stanowisko 
tego gatunku często podaje się również re-
zerwat Bielinek nad Odrą (fot. 3B), jednak 
nie pochodzi stamtąd żadna wiarygodna 
obserwacja (Najbar 1995), mimo iż znajdo-
wały się tam siedliska odpowiednie dla tego 
gatunku, a sam rezerwat jest położony nieda-
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leko miejsc występowania brandenburskiej 
populacji jaszczurki zielonej (Maślak 1995). 
Wskazywano również na występowanie tego 
gatunku w okolicach Krosna Odrzańskiego 
i Głogowa, jednak później nie udało się po-
twierdzić tych informacji (Agapow 1994, Naj-
bar 2011, Najbar inf. npbl.). Zarówno miejsce 
obserwacji w okolicach Gubina, jak i okolice 
rezerwatu Bielinek nad Odrą były kilkukrot-
nie przeszukiwane, również przez jednego z 
autorów, jednak poszukiwania nie przyniosły 
nowych obserwacji (Szyndlar i Borczyk 2014, 
Najbar inf. npbl., Zając inf. npbl.). 

W publikacji Wodeckiej i Skotarczak 
(2016) pojawiła się informacja o molekular-
nej identyfikacji jaszczurki zielonej wśród ży-
wicieli kleszcza pospolitego (Ixodes ricinus) 
z dwóch stanowisk w Polsce północno-za-

chodniej – Zielonczynie i Pobierowie. Istnie-
ją jednak wątpliwości co do prawidłowości 
interpretacji wyników sekwencjonowania – 
w bazie GenBank (baza „Gene”) sekwencje 
genu 12S rRNA – na podstawie którego do-
konywano identyfikacji – dla rodzaju Lacerta 
dostępne są jedynie dla L. viridis i L. bilineata 
(ponadto L. viridis jest domyślnym wynikiem 
przy wyszukiwaniu sekwencji dla tego rodza-
ju). Najprawdopodobniej doszło do omyłko-
wego podania w artykule jaszczurki zielonej 
zamiast jaszczurki zwinki Lacerta agilis Lin-
naeus, 1758 – gatunku w Polsce pospolitego 
i także często będącego żywicielem kleszczy 
(np. Gryczyńska-Siemiątkowska et al. 2007, 
Dudek et al. 2016), a niewykazanego przez 
autorki wśród żywicieli (Wodecka i Skotar-
czak 2016). 

Fot. 3.  A – Gubin – bezdrzewny pas pod linią wysokiego napięcia, w obrębie którego dokonano po-
jedynczej obserwacji w latach 90. (Najbar 2005); B – Jedno z potencjalnych siedlisk jaszczurki 
zielonej w Polsce (Bielinek nad Odrą); C - D – Brandenburgia – siedliska, w których nadal wystę-
puje jedna z reliktowych populacji gatunku na terenie Niemiec (fot. B. Zając; lipiec 2016, 2017).

Photo 3.  A – Gubin – a woodless belt under a high voltage line, where a single observation was made in 
the 1990’s (Najbar 2005);  B – one of the potential stands of the green lizard in Poland (Bielinek 
on the Oder river) (photo by B. Zając; July 2016, 2017); C - D – Branderburg – a site where there 
is still one of the relict population of the species in Germany (photo by B. Zając; July 2016, 2017).
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Co jakiś czas pojawiają się informacje o 
obserwacji jaszczurek zielonych w Polsce, do-
tyczące prawdopodobnie osobników intro-
dukowanych lub samców jaszczurki zwinki, 
jednak większość z nich pozostaje nieudo-
kumentowana. Jednym z niewielu wyjątków 
jest  udokumentowana zdjęciem obserwacja 
tego gatunku znad Bugu sprzed około 10 lat 
(M. Wawszczak inf. npbl). Prawidłowe ozna-
czenie pary (samca i samicy) ze zdjęcia zosta-
ło potwierdzone, a osobniki morfologicznie 
odpowiadają podgatunkowi nominatywne-
mu. Podczas kontroli terenowej we wskaza-
nej lokalizacji nie wykryto jednak obecności 
gatunku, a wskazane siedlisko obecnie wy-
daje się niekorzystne dla jaszczurki zielonej 
(B. Zając inf. npbl.). W okolicach są jednak 
suche siedliska borowe na piaszczystym pod-
łożu, podobne do tych z Brandenburgii i za-
chodniej Polski.

Jaszczurka zielona w krajach 
ościennych

W krajach ościennych jaszczurka zielona 
nadal występuje w formie wyspowych popu-
lacji w Niemczech (Brandenburgia; fot. 3C, 
3D), w tym blisko granicy z Polską w okoli-
cach Gubina, oraz m.in. na terenie południo-
wych Moraw, czy na terenie Zoo w Pradze 
(Böhme et al. 2007, Böhme i Moravec 2011, 
Moravec 2015, Rehák 2015). Reliktowe popu-
lacje w Brandenburgii występują głównie w 
ubogich lasach sosnowych na piaszczystych 
siedliskach, gdzie zasiedlają wrzosowiska na 
poligonach i zrębach, obrzeżach dróg leśnych 
i pasów przeciwpożarowych, w przecinkach, 
a także wydmy (BfN 2011). Zanikłe już popu-
lacje z okolic Oderbergu zasiedlały murawy 
kserotermiczne na zboczach Kotliny Freien-
waldzkiej (Schneeweiß 2014). Zanik niektó-
rych populacji z Brandenburgii przypisuje się 
drapieżnictwu kotów domowych (K. Elbing 
inf. npbl.). 

Status ochronny jaszczurki zielonej 
w Polsce

Określenie statusu nowych obserwacji 
komplikuje fakt odnotowanych przypadków 
introdukcji tego gatunku w różnych częściach 
Europy, wśród których najprawdopodobniej 
jedynie część została opisana. W Czechach 
dochodziło do introdukcji co najmniej kilku-
krotnie, a osobniki pochodziły ze Słowacji i z 
Bałkanów (Najbar 2011). Na przełomie lat 80. 
i 90. XX wieku, w ruinach zamku w Siedlisku 
koło Nowej Soli, na stromym brzegu Odry, 
miała miejsce tzw. cicha (nielegalna) intro-
dukcja podgatunku występującego na Bał-
kanach – L. v. meridionalis Cyrén, 1933. Jak 
podaje Najbar (2011) osobniki najprawdo-
podobniej pochodziły z Parku Narodowego 
Arkutino, znad rzeki Ropotamo (Bułgaria). 
Introdukowane były osobniki dorosłe i mło-
dociane pochodzące z chowu terrariowego. 
Gatunek wprowadzany był przez szereg lat aż 
do połowy lat 90., jednak nie utrzymał się na 
stanowisku do czasów współczesnych (Najbar 
inf. korespond. 2015 za Głowacińskim i Surą 
2018). Przyczyny niepowodzenia upatruje 
się m.in. w wyższych wymaganiach termicz-
nych osobników z południa Europy (Najbar 
2011). Jednak, jak podaje Schneeweiß (2012) 
na podstawie doświadczeń niemieckich, roz-
ważyć należy także wysoki współczynnik 
emigracji osobników z miejsc wypuszczania, 
zbyt małą liczbę osobników założycielskich 
i wysoką śmiertelność powodowaną przez 
drapieżnictwo. Nie bez znaczenia pozostaje 
także wiek wypuszczanych zwierząt, bowiem 
osobniki dorosłe mają mniejsze zdolności do 
aklimatyzacji niż młodociane. Dlatego też 
wszystkie pojedyncze obserwacje, nawet jeśli 
są udokumentowane materiałem fotograficz-
nym, lecz niepotwierdzone badaniami mole-
kularnymi, należy traktować z dużą rezerwą. 

Warto wspomnieć, że osobniki różnych 
podgatunków jaszczurek zielonych są chętnie 
utrzymywane przez terrarystów i swobodnie 
dostępne na europejskich giełdach zoologicz-
nych. Także w Polsce pojawiają się w sprzeda-
ży i rozmnażane są osobniki opisywane jako 
L. bilineata (M. Kaczmarski i K. Kolenda mat. 
npbl.).
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W Polskiej czerwonej księdze zwierząt 
(Głowaciński 2001) podgatunek nominatyw-
ny uznano za zanikły lub prawdopodobnie 
zanikły w Polsce (status EXP, z ang. extinct in 
Poland), określany także jako wymarły, jed-
nak zapobiegawczo objęty jest ścisłą ochroną 
gatunkową (Rozporządzenie 2014, 2016). 
Osobniki L. v. meridionalis mają status nie-
inwazyjnego taksonu obcego (IOP 2018). 
Mimo braku zachowanych okazów dowo-
dowych, stosunkowo duża liczba doniesień 
wskazuje, że gatunek ten mógł w sposób na-
turalny występować w Polsce w przeszłości. 
Ponadto jest on obecny w krajach sąsiadują-
cych z Polską, w tym na terenie przygranicz-
nym (Brandenburgia), niewykluczona jest 
więc jego naturalna migracja na tereny nasze-
go kraju. Co więcej, mimo swoich rozmiarów, 
przy niskich zagęszczeniach, szczególnie w 
siedliskach borowych, gatunek ten może po-
zostać niewykryty – możliwe jest więc istnie-
nie dotąd nieodnalezionych reliktowych sta-
nowisk na terenie naszego kraju. W związku 
z tym, zgodnie z zasadą przezorności, zasad-
ne wydaje się pozostawienie statusu ścisłej 

ochrony dla formy nominatywnej (L. v. viri-
dis), jak w obecnym Rozporządzeniu (2016). 
Ewentualne przyszłe wykrycie osobników lub 
populacji jaszczurki zielonej w Polsce powin-
no skutkować niezwłocznym przeprowadze-
niem badań molekularnych w celu ustalenia 
pochodzenia jaszczurek i ewentualnego pod-
jęcia działań ochronnych.
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Summary

Before the last Ice Age, the European green lizard Lacerta viridis was probably a common species on 
the territory of present-day Poland. However, there are no data that unambiguously indicate its natural 
occurrence in Poland in modern times. Several authors reported that green lizards have been collected 
from e.g. the Kampinos Forest, the vicinity of Płock and the Kielce region; unfortunately, these specimens 
are now lost so it is impossible to determine the correctness of their identification. The only photograph-
ically confirmed report of green lizard in Poland is problematic, and its natural character has been put 
to doubt. However, this species occurs in the majority of Poland’s neighbouring countries, in some cases 
very close to the border, so its presence in Poland cannot be confidently excluded. We suggest that the 
European green lizard should be protected by Polish law; however, this should not concern introduced 
individuals.
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