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Abstract 

In the Hanság area near Lébény research for disclosing the habitats, surveying 
populations and tracking population changes of the Hungarian Meadow Viper 
(Vipera ursinii rakosiensis MÉHELY, 1893) has been conducted from the year 2001, 
assigned by Fertő–Hanság National Park Directorate. During our survey we 
succeeded in identifying altogether 154 Hungarian Meadow Viper individuals 
based on photographs. Among them the body length of 117, tail length of 35 of 
these and body mass of 30 vipers were measured. 

Based on earlier literature and sightings on the habitats Fűzfa-sziget and Polgár-
Pintér-Hany there is a small populations drifted to the edge of vanishing. Based 
on sighting data a significant decline of populations could be experienced until 
2010, then sightings got more frequent following the release of artificially raised 
individuals.  

According to all sighting data the proven area inhabited by the Hungarian 
Meadow Viper was 5.67 ha on Fűzfa-sziget (together with individuals sighted 
outside the fence 6.33 ha), 3.99 ha on Nagy-domb and 0.37 ha in Polgár-Pintér-
Hany. 

Based on shots of camera traps significant predators of the Hungarian Meadow 
Viper include, apart from birds fox, badger and wild boar.  

For conservation of the populations it is necessary to stop fragmentation, 
increase effective size of habitats suitable for the vipers significantly and to 
manage the area optimally, what may mean a total abandonment of conventional 
agricultural management. Beside earlier conservation measures repatriation 
aiming at the increase of active population size and genetic variety as well as 
reintroduction of the species to the site Nagy-domb newly established within the 
LIFE+ program (2009–2013) became necessary. 

Surveys confirmed that for the collection of demographic data supporting 
conservation measures it is necessary to capture and measure individuals as well 
as to take photos of their heads from several angles enabling individual 
identification.  
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The 152 mature vipers raised in the Hungarian Meadow Viper Conservation 
Centre offered opportunity to introduce and track 16 individuals with radio tags. 
As a result of this a high rate of predation could be proven which could explain 
the rapidly dwindling population size of the last decades. According to the 
downloaded body temperature data row of 3 retrieved tags hibernation period of 
these individuals in the surveyed year ranged from 105 to 126 days. Based on the 
data of tagged individuals home ranges of Hungarian Meadow Vipers are 0.5 ha 
on the average, strongly influenced by the grassland structure and the amount 
of grass litter in the habitat.  Average home range was greatest on the restored 
Nagy-domb, smaller on the regularly mowed Fűzfa-sziget, and smallest in Polgár-
Pintér-Hany grazed moderately by sheep and receiving no further management. 
This was also the habitat where most individuals were proven to overwinter. The 
supposed background for differences in home ranges is that vipers can satisfy 
their daily needs – find appropriate food and sunbathing places as well as shelter. 
The results indicate as well that in habitats of the Hungarian Meadow Viper 
mowing and mulching should be replaced with grazing as management measure. 

Bevezetés 

A rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis MÉHELY, 1893) valaha az Erdélytől az 
Alföldön és a Kisalföldön át egészen a Bécsi-medencéig húzódó sík vidéken 
elterjedt volt (BOULENGER 1893, MÉHELY 1912, DELY & JANISCH 1959, KORSÓS 
1991, NILSON & ANDRÉN 2001). Az ezen a területen kívül leírt előfordulásait ma 
vagy más alfajhoz tartozónak (NILSON & ANDRÉN 2001, FERCHAUD et al. 2012), 
vagy téves adatnak tekintjük (DELY 1986). Magyarországon előfordulásai két jól 
elkülönülő tájegységből, a Duna–Tisza közéről és a Kisalföldről ismertek, utóbbin 
a Hanság és a Mosoni-síkság találkozásánál vannak előfordulási helyei. A 
MÉHELŸ (1895) által WERNERre (1892) hivatkozva leírt Vas megyei példányok 
pontos lelőhelyadatai ismeretlenek, és a DELY (1978) által említett kispösei (ma 
Gyöngyösfalu része) előfordulás, illetve a szombathelyi Savaria Múzeum 1932. 
évi természettudományi leltárkönyvében „Velem” lelőhely-megnevezéssel 
bejegyzett példány (régi nyilvántartási száma: Ac.6., jelenlegi leltári száma: 
2002.60.1.) (DANKOVICS & VIG 2003) sem nyújt biztos támpontot az alfaj múltbéli 
Vas megyei jelenlétéhez. 

A 19. század végén a rákosi vipera a Dunától nyugatra eső térségben, a 
Hanságban, a Mosoni-síkon és a Fertő mentén keresztül egészen a Bécsi-
medencéig gyakori volt (BOULENGER 1893, MÉHELY 1912, KORSÓS & FÜLÖP 1994, 
NILSON & ANDRÉN 2001). Ausztriában, a HABSBURGok laxenburgi birtokain a 19. 
század végén még tömegesen irtották, amiről a Bécsi Természettudományi 
Múzeum gyűjteménye is tanúskodik (MÉHELŸ 1895, BOULENGER 1913). Az 1950-
es évekre alsó-ausztriai valamint burgenlandi élőhelyeinek megsemmisítése és a 
szándékos pusztítás hatására állományai lecsökkentek, és az 1970-es évekre 
egyre ritkábbá vált. Az utolsó megfigyelt egyed egy 1984-ban a Fertőzugban 
(Hölle) talált példány volt (MARIO SCHWEIGER pers. comm.). Alig száz évvel az 
alfaj leírását követően Ausztriában már nem sikerült jelenlétének kimutatása, így 
ott nagy valószínűséggel kipusztult (GRILLITSCH et al. 1983, TIEDEMANN 1986, 
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KAMMEL 1992a, 1992b, CABELA et al. 1997). A Magyarországhoz tartozó Fertő 
környéki területekről előfordulási adata nem ismert. 

 
1. ábra: A felmérések kezdetén rákosi viperát kutatva átvizsgált területek a Lébényi-Hanságban 

 

1911-ben az alfaj tömeges hansági megjelenéséről számoltak be a Lébény melletti 
Bormászpusztáról, amit MÉHELY (1912) a lecsapolások hatására létrejött új 
élőhelyek kialakulásával magyarázott. A lápvilág utolsó foltjainak 
felszámolásakor, az 1957-től közel tíz éven át zajló további lecsapolások és 
belvízmentesítő csatornázási munkálatok (ZÁDOR 1982) során JANISCH (1979) 
szerint a rákosi viperák nagy számban estek áldozatul. Egyes feltételezések 
szerint ekkor ezres nagyságrendben pusztítottak el kígyókat az építőtáborok 
diákjai (KORSÓS & FÜLÖP 1994). Feltételezhető azonban, hogy a kígyók 
ismeretének hiányában ezek többsége vízisikló (Natrix natrix) volt, s csak 
töredéke lehetett parlagi vipera. DELY OLIVÉR GYÖRGY és JANISCH MIKLÓS 1959-
ben tett gyűjtőútján Kisudvar (ma Mosonmagyaróvár része) környékén gyűjtött 
több példányt, majd SEY OTTÓ (1964) 1960-as évek eleji kutatásai alapján vált 
ismertté az alfaj jelenléte Lébény térségben, ahonnan aztán 1978-ig nem volt 
adata. A Lébény mellett újra felfedezett (JANISCH 1979) kis állományt az 1984 és 
1991 között öt alkalommal hazánkba látogató Európai Herpetológiai Társaság 
Természetvédelmi Bizottságának (Societas Europaea Herpetologica 
Conservation Committee) munkacsoportja három alkalommal is meglátogatta 
(NILSON & ANDRÉN 2001). Az 1990-es évek végére a kutatók többsége az élőhely 
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kis kiterjedése és az észlelési adatok hiánya miatt gyakorlatilag kipusztultnak 
vagy menthetetlennek tekintette a hansági rákosivipera-populációt. 

A Hanság néhány megmaradt élőhelyfoltja kivételével a feltételezett hajdani 
elterjedési terület több száz éve szántóföldi művelés alatt áll, ezért az alfaj 
fennmaradására csak a nehezen megközelíthető, védett, kis kiterjedésű, 
korábban csak gazdaságtalanul művelhető gorondokon, homokdűnéken volt 
esély. A hansági lelőhelyek jegyzékét MÉHELY (1912), DELY & JANISCH (1959), SEY 
(1964) valamint FÜLÖP (1992) közli. A vizsgálatok során a történeti adatokból 
korábbról is ismert két észak-hansági élőhelyen tudtuk csak kimutatni az alfaj 
jelenlétét (DANKOVICS et al. 2002, DANKOVICS 2005, DANKOVICS 2007). 

Természetvédelmi helyzet 

A hazai élőhelyek három nemzeti parkban találhatóak: a Duna–Tisza közén a 
Kiskunsági Nemzeti Park és a Duna–Ipoly Nemzeti Park, a Dunántúlon pedig a 
Fertő–Hanság Nemzeti Park területén. A folyószabályozások és a lecsapolási 
munkálatok után a Hanság megmaradt természeti értékeinek megőrzésére, 
védelmére az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 14/1976. OTvH 
számú rendelete alapján 1976-ban létrejött a Hansági Tájvédelmi Körzet. A 
védetté nyilvánításból akkor kimaradt lébényi lápréteket 1990-ben nyilvánította 
védetté és csatolta a tájvédelmi körzethez a 2/1990. (XI. 21.) KTM rendelet. A Fertő 
és a Hanság hajdan természetes egységet alkotó területe 1994-től, az 5/1994. (III. 
8.) KTM rendelet alapján Fertő–Hanság Nemzeti Park néven egyesült. 

A rákosi vipera hansági élőhelyei állami tulajdonban, a Fertő–Hanság Nemzeti 
Park Igazgatóság kezelésében vannak. A fajnak a Polgár-Pintér-Hanyban lévő 
élőhelye fokozottan védett, a Fűzfa-szigeten megtalált terület viszont jelenleg 
nem fokozottan védett természetvédelmi státuszú. Mindkét terület rendszeresen 
ellenőrzött, továbbá elektromos kerítéssel védett az emlős predátorok kártétele 
ellen. Az élőhelyek kezelése részben nemzeti parki eszközökkel, részben külső 
gazdálkodók bevonásával zajlik. A területeken a vadászati jogot a Lajta–Hanság 
Zrt. gyakorolja. 

A rákosivipera-állományok és -élőhelyek változásainak nyomon követése 
érdekében a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 2001 óta megbízásos 
szerződéssel alkalmaz szakértő kutatókat. A kutatások célja 2001 és 2003 között 
a rákosi vipera hansági előfordulásának bizonyítása, majd fennmaradt 
élőhelyeinek felkutatása és jellemzése volt. Ezt követően a cél megtalált 
állományok populációbiológiai sajátosságainak feltárása, a védelem 
lehetőségeinek megalapozása, az élőhelykezelés és a 2009–2013 között a LIFE+ 
program (LIFE07NAT/H/000322) keretében zajlott élőhely-rekonstrukció, 
valamint a repatriáció sikerességének nyomon követése volt. A kutatások 
mindvégig elsősorban természetvédelmi célokat szolgáltak, eredményei azonban 
jelentős mértékben hozzájárultak az alfaj megismeréséhez is. Jelen tanulmányban 
kísérletet teszünk az elmúlt másfél évtized során a témával kapcsolatban gyűjtött 
tudásanyag összefoglalására.  
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Anyag és módszer 

A rákosi vipera hajdani elterjedési területét a fellelhető irodalmi adatok alapján 
próbáltuk minél pontosabban meghatározni. A vizsgálatok során ellenőriztük a 
történeti adatokból ismert és ma is pontosan azonosítható területeket. Az 
élőhelyek rendszeres mintavételezése mellett a potenciális élőhelyek 
számbavétele és kutatása is megtörtént. Átvizsgáltunk minden olyan területet, 
amelyen az alfaj jelenlétét kizáró tényezőt – erdősítést, szántóföldi művelést, 
cserjésedést, nádasodást, a magas aranyvessző (Solidago gigantea) záródott 
borítását – nem észleltünk. A 2001-től 2005-ig terjedő időszakban a feltételeknek 
megfelelt tizenkét élőhelyen összesen közel ezer ha területet kutattunk át (1. 
ábra). A 2009–2013 között az Európai Bizottság és a Magyar Állam által 
finanszírozott LIFE+ program (LIFE07 NAT/H/000322) során élőhely-
rekonstrukcióba vont területek vizsgálata jelenleg is zajlik (2. ábra). 

 
2. ábra: A LIFE+ program beavatkozási területe a Lébényi-Hanságban 

 

A megmaradt állományok vizsgálatát a viperák észlelhetősége szempontjából 
legkedvezőbb időjárási viszonyok között, gyalogos bejárással végeztük. Az észlelt 
viperákat befogtuk, majd az egyedi azonosítás, illetve a morfológiai adatok 
rögzítése után a legrövidebb időn belül ugyanott szabadon engedtük. Az észlelés 
helyének koordinátáit 2006-tól kézi GPS-készülékkel rögzítettük, míg a korábbi 
észleléseket 1 : 10 000 léptékű topográfiai térképen bejelölve rögzítettük. A 
megfogott egyedek mérése során törekedtünk az adatfelvételre fordított idő 
minimalizálására. Az egyedi azonosítás céljából eleinte csak a fejtetőről 
csináltunk fényképet, 2006-tól viszont a fejről három irányból (fejtető, arcok), a 
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teljes testről pedig felülről és alulról készítettünk fotókat. Az észlelt példányok 
jellemző pikkelyzettségi adatait (NILSON & ANDRÉN 2001, ÜVEGES et al. 2012) fotó 
alapján számoltuk, majd az észlelési adatokkal együtt adatbázisba rendeztük, 
ellenőrizve az esetleges visszafogást. Erre a program során fejlesztett Vipera 1.30 
MySQL alapú adatbázisprogramot használtuk fel. 

A 2015-ös kibocsátás során a rákosi viperákat az előre telepített mesterséges 
telelőüregekben (PÉCHY & HALPERN 2010) helyeztük el, azonnali kijutásukat 
zárókupakkal akadályoztuk meg, amelyet a rákövetkező nap reggelén 
távolítottunk el. A kibocsátott állatok közül néhányat rádió-jeladós 
nyomkövetővel láttunk el, melyek pozícióit legalább heti rendszerességgel 
megállapítottuk, Televilt RX900 vevőkészüléket használva a jeladós állatok 
lokalizációjához. A speciális jeladókat a bécsi Forschungsinstitut für 
Wildtierkunde und Ökologie munkatársai fejlesztették a számunkra (HALPERN & 

PÉCHY 2013, PÉCHY et al. 2015). Maguk a jeladók egy 8×17 mm méretű, 
szövetbarát anyaggal hermetikusan bevont központi egységből és egy 6-8 cm-es 
flexibilis antennából állnak. Az elem élettartamának növelése érdekében naponta 
csak 4 órát működtek a jeladók: nyári időszámítás szerint 9:00 és 13:00 között. A 
jeladók beültetését a Fővárosi Állat- és Növénykert állatorvosi csapata végezte, 
a műtétet mélyaltatásban végrehajtva. A beültetést követően az egyes egyedek a 
Rákosivipera-védelmi Központ szabadtéri terráriumaiban kerültek elhelyezésre a 
megfigyelés idejére. 

A tél során REMS CamScope és Olympus VideoScope csőkamerák segítségével 
ellenőriztük a területekre telepített mesterséges telelőüregeket, illetve 
természetes üregeket. 

A kibocsátási területeken előforduló potenciális ragadozók jelenlétének 
vizsgálatára automata mozgásérzékelős kameracsapdákat (Tevion, Bushnell, Ltl 
Acorn típusokat) telepítettünk a telelőüregek közelébe. 

A vizsgált területek 

A Mosoni-síkság és a Hanság peremterülete jó termőképességű földjének 
köszönhetően évszázadok óta mezőgazdasági művelés színtere. A művelési ág a 
talajvízszint-magasság és a termőréteg-vastagság függvényében a szántótól a 
rét- és legelőgazdálkodásig változott. 

Az egymással összeköttetésben álló vízrendszerű Fertő- és Hanság-medence 
vízszintje a történelmi idők során gyakran változott. Adott időszak csa-
padékviszonyainak függvényében az összefüggő víztükör és a teljes kiszáradás 
között minden átmeneti állapot előfordult. A terület egyre intenzívebb gazdasági 
tevékenységbe vonása e szélsőségek kiküszöbölését tette szükségessé, ezért már 
az ókortól ismertek a lápvidék járhatóvá tételére, művelésbe vonására tett 
vízrendezési beavatkozások. A 18–19. század folyamán csatornák (Hegedűs-, 
Szegedi-, Tőzeg-, Herceg-, Tarcsai-, Úrhany-, Kimlei-, Bordacsi- és Kettős-
csatorna, Hansági-főcsatorna, lébényi és mosonszentmiklósi belvízcsatorna, 
Mosonszentjánosi-övcsatorna) létesítésével és a medencébe futó folyóvizek (az 
Ikva, a Kardos-ér, a Rábca, a Répce, a Rába és a Duna) szabályozásával az ember 
egyre nagyobb területeket hasított ki az ingoványból. A 20. század technikai 
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fejlődése újabb lendületet adott a lecsapolási munkálatoknak, így az 1960-as 
évekre a táj hajdani gazdag vízi világa töredékére csökkent.  

A Hanságban az irodalmi adatok alapján azonosítható és a jelenleg ismert 
élőhelyek egyaránt az árvizek idején is szárazon maradó dombokon találhatók, 
így biztonságos telelési lehetőséget nyújtanak a rákosi viperák számára. 

A fokozottan védett, vadhálóval kombinált elektromos kerítéssel elzárt Polgár-
Pintér-Hany élőhelyen és környezetében 2001/2002 telén, majd a LIFE+ program 
(2009–2013) keretei között a tervezett rezervátum nemzeti park által kezelt 
területeinek potenciális, magas aranyvessző (Solidago gigantea) és rekettyefűz 
(Salix cinerea) borította élőhelyein cserjeirtás, szártépőzés történt. A vegetációs 
időszakban a cserjésedés és az özöngyomok visszatartása érdekében 2003-tól a 
Polgár-Pintér-Hanyban évente változó számú (30–100) racka juh legeltetése 
folyt. 

A Fűzfa-sziget rákosivipera-állományának védelme érdekében 2002 őszén 
felállított elektromos kerítés 2015-ben vadhálóval lett megerősítve, amire a 
vaddisznó (Sus scrofa) mellett a borz (Meles meles) predációs nyomásának 
csökkentése miatt volt szükség. KÁRPÁTI (2000) a mintavételei alapján ezt a 
területet hasonlónak találta a Polgár-Pintér-Hanyhoz, botanikai értékei azonban 
elmaradnak attól. Itt is kimutatta a mocsári sásostól a nyúlfarkfüves és a 
kiszáradó kékperjés lápréten át a mezofil kaszálórétig terjedő, a talaj 
nedvességtartalmához igazodó növényegyütteseket. Az élőhely egészen a rákosi 
vipera újra megtalálásáig rendszeresen, gyakran évente kétszer kaszált rétként 
volt hasznosítva. A kaszálás Kemper kaszálógéppel, alacsony vágásmagassággal 
– gyakran a talajfelszínen futó késekkel – június végén vagy júliusban, illetve az 
őszi időszakban történt. A mezofil réten – a kaszálás ellenére – a vaddisznó túrása 
miatt jelentős a magas aranyvessző által borított felszín. A Fűzfa-sziget területen 
2001 óta évente egy alkalommal, a környező mélyebben fekvő rétek pedig az 
adott év csapadékviszonyainak függvényében évente egyszer vagy kétszer lettek 
kaszáltatva. 

A Nagy-domb élőhelyen 2012-ben a LIFE+ program keretében megtörtént a 
22 ha-os szántóterület gyepesítése, majd azt követően évente egy-két alkalommal 
történt meg a terület kaszálása. A rekonstrukció során alkalmazott, lucernában 
(Medicago sp.) gazdag magkeverék következtében 2012–2013 évben a mezei 
pocok (Microtus arvalis) jelentős gradációja alakult ki a területen, amely a 
pázsitfűfélék (Poaceae) borításának emelkedését, a lucerna visszaszorulását, 
továbbá a két év során a predátorok megnövekedett aktivitását eredményezte az 
élőhelyen. 

Eredmények 

Történeti adatok 

A rákosi vipera a Hanság területéről 1911 óta ismert (MÉHELY 1912). Az 1950-es 
évek végén JANISCH MIKLÓS és DELY OLIVÉR GYÖRGY a Magyar Nemzeti Múzeum 
Állattára részére gyűjtött példányokat (DELY & JANISCH 1959), majd SEY OTTÓ a 
Hanság gerinces állatvilágának vizsgálata során (1962-ben) több egyedet 
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gyűjtött, s felhívta a figyelmet az alfaj egyedszámának csökkenésére (SEY 1964). 
Nyomdokain járva talált rá újra az állat három példányára 1978-ban FÜLÖP 

TIBOR, JANISCH MIKLÓS és MÉSZÁROS LÁSZLÓ (JANISCH 1979). Az ezután történt 
észlelések adatait természetvédelmi érdekből – a terrarisztikai célú gyűjtés 
veszélyének kizárása miatt – a Fertő–Hanság Nemzeti Park bizalmasan kezelte 
(1. táblázat). 

Az élőhelyek botanikai és zoológiai jellemzése 

A területek botanikai feltárását a vizsgált időszakot megelőzően KÁRPÁTI (2000) 
majd KESZEI & TAKÁCS (2008) végezte. A fokozottan védett Polgár-Pintér-Hany 
ma egy 9 ha területű rét, pár évtizede viszont még kiterjedt, rendszeresen kaszált 
láprét dombja volt. A LIFE+ program keretében 2010-től zajló 
élőhelyrekonstrukció ellenére jelenleg bokorfüzes és mézgás éger (Alnus 
glutinosa) állománya, valamint nagy foltokban magas aranyvessző (Solidago 
gigantea) zárja el a szomszédos élőhelytől. A homokos talajú domb degradált, 
eredetileg zárt homoki sztyepprétje utolsóként őrzi a gorondok hajdani 
növényvilágát.  

1. táblázat:  A rákosi vipera korábbi észleléseinek adatai a Lébényi-Hanságban 1997-ig 

Megfigyelő(k) 
Megfigyelé

s éve 
Közölt 

egyedszám 
Az adat eredete 

BARNA BALÁZS 1911 8 befogás (MÉHELY 1912) 

POPPL EMIL 1911 1 (+18) befogás (MÉHELY 1912) 

JANISCH MIKLÓS 1957 40 befogás (JANISCH 1979) 

DELY OLIVÉR 

GYÖRGY, JANISCH 

MIKLÓS 

1959 15 befogás (DELY & JANISCH 1959) 
(11 pld. – MTM 59.236.1.) 

JENEY TIVADAR 1959 1 (MTM 59.264.1.) 

SEY OTTÓ 1963 több gyűjtés (SEY 1964) 

JANISCH MIKLÓS 1978 3 befogás (JANISCH 1979) 

ÉRCES KÁROLY 1984 40 becslés (őri jelentés) 

SIPOS TIBOR 1991 14 születés fogságban (őri jelentés) 

FÜLÖP TIBOR 1992 60 becslés (őri jelentés) 

SIPOS TIBOR 1992 16 születés fogságban (őri jelentés) 

FÜLÖP TIBOR 
SIPOS TIBOR 

1993 60–80 becslés (őri jelentés) 

FÜLÖP TIBOR 1994 60–100 
(+2) 

becslés, születés fogságban (őri 
jelentés) 

SIPOS TIBOR 1994 40–60 becslés (őri jelentés) 

FÜLÖP TIBOR 1995  csökkenő állomány (őri jelentés) 

FÜLÖP TIBOR 1997  csökkenő állomány (őri jelentés) 
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A megfigyelések alapján a rákosi vipera élőhelyi kötődése elsősorban a 
domborzattal és a vegetáció szerkezetével, záródásával, szintezettségével, 
másodsorban annak faji összetételével, természetességének mértékével van 
összefüggésben. A hansági élőhelyeken az alfaj félszáraz, 0,5 m-nél ritkán 
magasabb – ez esetben mozaikos, alacsonyabb magasságú részekkel tarkított – 
közel 100% összborítottságú, foltokban kiritkuló növényegyüttesekben található. 

A rákosi vipera hansági élőhelyein eddig 17 egyenesszárnyú (Orthoptera) fajt 
mutatott ki KENYERES (2002). 

A herpetológiai vizsgálatok során hat 
kétéltű: a barna ásóbéka (Pelobates 
fuscus), a barna varangy (Bufo bufo), 
a zöld levelibéka (Hyla arborea), a 
hosszúlábú mocsári béka (Rana 
arvalis wolterstorffi), az erdei béka (R. 
dalmatina) és a kecskebéka (R. kl. 
esculenta); valamint négy hüllőfaj: a 
fürge gyík (Lacerta agilis), 
szórványosan az elevenszülő gyík 
(Zootoca vivipara), a lábatlangyík 
(Anguis fragilis) és a vízisikló (Natrix 
natrix) volt kimutatható (SEY 1964, 
GUBÁNYI et al. 2002). A NILSON & 

ANDRÉN (2001) által közölt rézsikló 
(Coronella austriaca) jelenlétét nem 
tudtuk kimutatni. 

A kutatott területen vegetációs 
időszakban megfigyelt madarak: a 
fehér gólya (Ciconia ciconia), a fekete 
gólya (C. nigra), a rétisas (Haliaeetus 
albicilla), az egerészölyv (Buteo 
buteo), a barna rétihéja (Circus 
aeruginosus), a kékes rétihéja (C. 
cyaneus), a vörös vércse (Falco 
tinnunculus), a bíbic (Vanellus 
vanellus), a fogoly (Perdix perdix), a fürj (Coturnix coturnix), a fácán (Phasianus 
colchicus), az örvös galamb (Columba palumbus), a vadgerle (Streptopelia turtur), 
a búbosbanka (Upupa epops), a gyurgyalag (Merops apiaster), a mezei pacsirta 
(Alauda arvensis), a holló (Corvus corax), a dolmányos varjú (C. corone cornix), a 
szarka (Pica pica), a szajkó (Garrulus glandarius), a cigánycsuk (Saxicola 
torquatus), a rozsdás csuk (S. rubetra), a barázdabillegető (Motacilla alba), a sárga 
billegető (M. flava), a tövisszúró gébics (Lanius collurio), a seregély (Sturnus 
vulgaris), a széncinege (Parus major), a tengelic (Carduelis carduelis), a 
citromsármány (Emberiza citrinella) és a sordély (E. calandra). 

Az emlősfauna észlelt képviselői az erdei cickány (Sorex araneus), a törpecickány 
(S. minutus), a mezei cickány (Crocidura leucodon), a keleti cickány (C. 

3. ábra: A mezei pocok gradáció előnyeit élvező 
vörös róka a Nagy-dombon  

Fotó: HALPERN BÁLINT
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suaveolens), a közönséges vakond (Talpa europaea), a törpeegér (Micromys 
minutus), a közönséges erdeiegér (Apodemus sylvaticus), a sárganyakú erdeiegér 
(A. flavicollis), a pirók erdeiegér (A. agrarius), a kósza pocok (Arvicola terrestris), 
az egyes években tömeges mezei pocok (Microtus arvalis), a csalitjáró pocok (M. 
agrestis), továbbá a mezei nyúl (Lepus europaeus), a vörös róka (Vulpes vulpes), 
az eurázsiai menyét (Mustela nivalis), a borz (Meles meles), az aranysakál (Canis 
aureus), a vaddisznó (Sus scrofa), a gímszarvas (Cervus elaphus) és az eurázsiai 
őz (Capreolus capreolus) volt. A keleti sünt (Erinaceus roumanicus) SEY (1964) 
jelzi a területről, de a vizsgált időszakban a faj nem volt kimutatható. A LIFE+ 
emlősmonitoring programja (KALMÁR 2015) további adatokkal gazdagította 
ismereteinket a vizsgált élőhelyek kisemlősfaunájáról, amely a rákosi vipera 
táplálékbázisának jelentős részét képezheti. A Fűzfa-sziget déli rétjén 2010. július 
3-án elkaszálva talált nőstény rákosi vipera gyomortartalmában mezei pocok 
félig megemésztett maradványát találtuk, ami azt bizonyítja, hogy a kifejlett 
rákosi viperák képesek zsákmányul ejteni az élőhelyükön előforduló 
kisemlősöket, amelyek a viperák vemhességi időszakában fontos táplálékállatok 
lehetnek. 

 
4. ábra: A rákosi vipera újonnan regisztrált egyedszámai a Lébényi-Hanságban  

A vadkamerák felvételei alapján bizonyos, hogy a Polgár-Pintér-Hany élőhelyen 
a róka folyamatosan jelen van (3. ábra), míg a másik két élőhelyen csak szórvány 
észleléseink voltak. A borzészlelés mindhárom élőhelyen volt, de csak 
alkalomszerűen. A vaddisznók a Polgár-Pintér-Hany kerítésén belülre nem jutnak 
be, viszont a Nagy-domb és a Fűzfa-sziget kerítése nem jelentett számukra 
akadályt, így rendszeresnek mondható a jelenlétük, habár a túrásaik a kerítésen 
kívül sokkal kiterjedtebbek. A Fűzfa-sziget kerítésének 2016-os átalakítása óta 
nem észleltük a vaddisznó bejutását a területre. 
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A rákosi viperák észlelései 

A 2001-től végzett vizsgálataink során összesen 154 rákosi vipera egyedet sikerült 
fényképek segítségével egyedileg azonosítanunk. A 2010-ig terjedő időszakban a 
fokozottan védett Polgár-Pintér-Hany területen gyakorlatilag nullára csökkent 
az észlelések száma, és a Fűzfa-szigeten is negatív tendenciákat lehetett 
kimutatni (4. ábra). A két területen – az élőhelyek kiterjedése és az észlelések 
ismeretében – ez időszakban mintegy száz egyed élhetett. Az észlelések 
jellemzően inkább az őszi időszakban voltak ezeken a területeken (5. ábra). 

 
5. ábra: A rákosi vipera észleléseinek havi megoszlása a Lébényi-Hanságban 

 
6. ábra: Az észlelt rákosi viperák farokhosszának és az orrtól a kloágáig mért hosszának aránya a 

Lébényi-Hanságban 
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Összesen 117 rákosi vipera testhosszát mértük meg, melyek korcsoportonkénti 
átlagait a 2. táblázatban foglaltuk össze. Farokhosszok mérésére csak 35 esetben 
került sor. Az ivari dimorfizmust mutató karaktert az orrtól a kloákáig mért hossz 
(SVL) függvényében nemenként ábrázoltuk (6. ábra), illetve a %-ban kifejezett 
értékét nemenként átlagoltuk (2. táblázat). Az észlelt rákosi viperák testtömegét 
30 esetben sikerült megmérni, ezeket az értékeket szintén nemenként (7. ábra), 
illetve korcsoportonként átlagoltunk (a legalább 1 és a 2 éves példányokat egy 
csoportba vonva) (2. táblázat). 

 
7. ábra: Az észlelt rákosi viperák testtömegének és az orrtól a kloákáig mért hosszának (SVL) 

aránya a Lébényi-Hanságban 

2. táblázat:  A Hanságban észlelt rákosi viperák testhossza és testtömege 
korosztályonként (az ivari dimorfizmust mutató legidősebb korosztályban nemenkénti 

bontásban megjelenítve) 

 Testhossz (mm) átlag ± szórás 
minimum- maximum 

(N) 

Testtömeg (g) átlag ± szórás 
minimum- maximum 

(N) 

0 éves 158,4 ± 13,0 
134 – 204 

(51) 

3,3 ± 1,1 
2,4 – 6,9 

(16) 

1 éves 206,2 ± 59,3 
154 – 303 

(5) 

19,8 ± 5,1 
14,0 – 23,7 

(3) 

2 éves 299,2 ± 46,4 
218 – 378 

(13) 

3 éves vagy 
idősebb 

♂ ♀ ♂ ♀ 

400,5 ± 42,8 
340–460 

(15) 

446,3 ± 56,5 
365–585 

(33) 

57,8 ± 22,6 
32,2 – 75,0 

(3) 

70,9 ± 33,9 
36,6 – 122,5 

(8) 

Farokhossz SVL 
%-ában 

14,3% ± 1,0% 
12,9–15,2% 

(4) 

9,3% ± 0,8% 
8,2–10,5% 

(9) 
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Az észlelt rákosi viperák pikkelyzettségi adatait a 3. táblázatban foglaltuk össze, 
átlagolva a kétoldali pikkelyzettségi karaktereket. A kétoldali pikkelyzettségi 
bélyegek kapcsán tapasztalt aszimmetriákat a 4. táblázatban foglaltuk össze. 

A felmérések során tapasztalt negatív tendenciákat ellensúlyozandó 2012-től 
folyamatosan kerültek kibocsátásra a Rákosivipera-védelmi Központban nevelt 
rákosi vipera példányok. Négy év alatt a három kibocsátási területre összesen 
152, jellemzően négyéves, ivarérett egyedet engedtünk szabadon (5. táblázat). 
Minden kibocsátott csoportban volt jeladóval ellátott példány is. Így az évek 
során összesen 16 jeladós példányról tudtunk adatokat gyűjteni. 

3. táblázat:  A Hanságban észlelt rákosi viperák jellemző pikkelyszámai és mintázata. 
(az ivari dimorfizmust mutató bélyegeket nemenkénti bontásban megjelenítve) 

 A vizsgált karakter átlaga ± szórás 
minimum-maximum 

(N) 

Orrtetőpajzs (apicale) 
1,1 ± 0,4 

1–2 
(137) 

Párkánypajzsok összesen (canthale) 
4,0 ± 0,0 

4 
(137) 

Felső ajakpajzsok (supralabiale) 
15,5 ± 1,0 

13–18 
(44) 

Homlok és felső szempajzs közti pajzsok 
összesen (intersupraoculare) 

4,9 ± 1,6 
2–10 
(137) 

Előhomlokpajzsok (intercanthale) 
5,2 ± 1,2 

2–8 
(137) 

Koronapajzsok összesen (coronaria) 
15,2 ± 2,4 

10–24 
(137) 

Alsó ajakpajzsok (sublabiale) 
18,8 ± 1,8 

10–21 
(41) 

Szem körüli pajzsok összesen 
(circumocularia) 

16,3 ± 1,4 
12–19 
(47) 

Beékelt arcpajzsok összesen (lorealia) 
4,3 ± 1,1 

2–7 
(47) 

Mintázat kanyarulat-, illetve foltszáma 
61,2 ± 7,2 

38–73 
(42) 

 ♂ ♀ 

Farokpajzsok (subcaudale) 
33,1 ± 4,3 

22–38 
(23) 

26,2 ± 3,3 
17–37 
(23) 

Haspajzsok (ventrale) 
132,9 ± 2,4 
130–138 

(21) 

135,4 ± 2,6 
131–140 

(19) 
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4. táblázat:  A Hanságban észlelt rákosi viperák kétoldali pikkely-karaktereinél 
tapasztalt aszimmetria mértéke élőhelyenként és nemenként 

 
Fűzfasziget 

(N) 

Polgár-
Pintér-Hany 

(N) 

♂ 
(N) 

♀ 
(N) 

Összesen
: 

(N) 

Dupla orrtetőpajzs 
(apicale) gyakorisága  

10,3% 
(107) 

30,3% 
(33) 

10,9% 
(64) 

17,8% 
(73) 

15,0% 
(140) 

Teljesen szimmetrikus 
egyedek aránya 

12,2% 
(34) 

6,7% 
(12) 

15,4% 
(20) 

6,7% 
(26) 

10,9% 
(45) 

Egyedenként 
tapasztalt 
aszimmetrikus 
pikkelykarakterek 
száma (áltag ± szórás) 

1,66±1,02 
(34) 

2,00±1,24 
(12) 

1,50±1,10 
(20) 

2,00±1,18 
(26) 

1,75±1,08 
(45) 

A homlok- és a felső 
szempajzs közti 
pajzsok 
(intersupraoculare) 
aszimmetriája  

38,3% 
(107) 

39,4% 
(33) 

43,8% 
(64) 

34,2% 
(73) 

37,9% 
(140) 

A szem körüli pajzsok 
(circumoculare) 
aszimmetriája  

51,2% 
(41) 

60,0% 
(15) 

42,3% 
(26) 

66,7% 
(30) 

54,5% 
(55) 

Orrpajzs mögötti 
pajzsok aszimmetriája 
– nasaléval érintkezve 
(lorealia N+) 

26,8% 
(41) 

60,0% 
(15) 

26,9% 
(26) 

46,7% 
(30) 

36,4% 
(55) 

Orrpajzs mögötti 
pajzsok aszimmetriája 
– nasalét nem érintve 
(lorealia N–) 

17,1% 
(41) 

20,0% 
(15) 

19,2% 
(26) 

20,0% 
(30) 

18,2% 
(55) 

Felső ajakpajzsok 
(supralabiale) 
aszimmetriája  

34,2% 
(38) 

13,3% 
(15) 

25,0% 
(24) 

31,0% 
(29) 

28,8% 
(52) 

Alsó ajakpajzsok 
(sublabiale) 
aszimmetriája  

47,1% 
(34) 

41,7% 
(12) 

50,0% 
(20) 

42,3% 
(26) 

46,7% 
(45) 

 

5. táblázat:  A Hanságba kibocsátott rákosi viperák száma területenként  
(zárójelben a rádiós jeladóval ellátott példányok egyedszámát tüntettük fel) 

Helyszín / Dátum 2013 2014 2015 2016 Összes 

Nagy-domb 20 (5) 21 (1) – – 41 (6) 

Fűzfa-sziget – 17 (2) 16 (1) 22 (2) 55 (5) 

Polgár-Pintér-
Hany 

– 18 (2) 16 (1) 22 (2) 56 (5) 

Összesen 20 (5) 56 (5) 32 (2) 44 (4) 152 (16) 
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A felméréseink kezdetén összesen hat esetben sikerült ismét észlelni ugyanazt a 
példányt, de csak egy esetben telt el legalább egy tél a két észlelés között. A 
kibocsátásokat követően összesen nyolc nem jeladós példányt sikerült még 
egyszer észlelni (6. táblázat). Ez a kibocsátott egyedek 5,3%-a. 

6. táblázat:  A rákosi viperák visszafogásainak adatai a Hanságban 
(a jeladós állatok adatait a 7. táblázat tartalmazza) 

Azonosító 
Kor 
(év) 

Nem 
Észlelés 
helye 

Első 
észlelés 

vagy 
kibocsátás 
időpontja 

Legutolsó 
észlelés 

időpontja 

Észlelése
k száma 

Eltelt 
idő 

(nap) 

Áttelelt 
telek 

2-fh-2001_11 3 ♀ 

Fűzfa-sziget 

2001.08.14. 
2001.08.22

. 
2 8 0 

1-fh-2001_28 2 ♂ 2001.10.12. 2002.10.03. 2 356 1 

1-k-491/09 5 ♂ 2014.07.09. 2014.09.17. 1 70 0 

2-k-1278/12 4 ♀ 2016.06.02. 2016.07.22. 1 50 0 

2-k-675/10 4 ♀ 
Nagy-domb 

2014.07.09. 2014.10.01. 1 84 0 

2-k-793/10 4 ♀ 2014.07.09. 2014.10.01. 1 84 0 

1-fh-2001_04 2 ♂ 

Polgár-
Pintér-Hany 

2001.08.10. 
2001.08.14

. 
2 4 0 

2-fh-2001_14 0 ♀ 2001.08.30. 2001.09.21. 2 22 0 

2-fh-2002_03 3 ♀ 2002.05.02. 2002.05.03. 2 1 0 

2-fh-2002_06 3 ♀ 2002.07.26. 2002.09.03. 2 39 0 

2-k-749/10 4 ♀ 2014.07.09. 2014.12.05. 1 149 0 

1-k-374/08* 6 ♀ 
2014.07.09.

. 
2015.03.09. 3 243 1 

1-k-767/10 4 ♂ 2014.07.09 2015.03.20. 1 255 1 

2-k-699/10 4 ♀ 2014.07.09. 2016.06.02. 1 694 2 

*Jeladós állat, de a jeladója 1 hónap után elromlott. Áttelelést követően sikerült visszafogni. 

7. táblázat:  A Hanságban rádiós jeladóval ellátott és nyomon követett rákosi viperák 

Azonosító 
Kor 
(év) 

Nem 
Észlelés 
helye 

Első 
észlelés 

időpontja 

Legutolsó 
észlelés 

időpontja 

Észlelése
k száma 

Eltelt 
idő 

(nap) 

Áttelelt 
telek 

2-k-787/10 4 ♀ 

Fűzfa-sziget 

2014.07.09. 2014.11.10. 8 124 0 

1-m-662/10 4 ♂ 2014.07.09. 2014.11.10. 4 125 0 

1-pa-241/08 8 ♂ 2016.06.02. 2016.09.09. 3 99 0 

2-k-60/05 11 ♀ 2016.06.02. 2016.06.14. 2 12 0 

1-fh-33/09 4 ♂ 

Nagy-domb 

2013.09.19. 2014.03.07. 6 169 1 

1-k-449/09 4 ♂ 2013.09.19. 2014.03.12. 4 174 1 

2-k-133/07 6 ♀ 2013.09.19. 2014.03.12. 2 174 1 

1-k-374/08 6 ♂ 
Polgár-
Pintér-
Hany 

2014.07.09. 2015.03.09. 3 243 1 

1-k-363/08 6 ♂ 2014.07.09. 2015.03.18. 7 252 1 

1-k-145/07 9 ♂ 2016.06.02. 2016.07.22. 3 50 0 

2-k-731/10 6 ♀ 2016.06.02. 2016.07.22. 2 50 0 

 

A 16 jeladós példány közül négy esetben elvesztettük a jelet. Ebből egy esetben 
sikerült az élő viperát a következő tavasszal visszafogni, tehát ebben az esetben 
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a jelenség hátterében műszaki hiba állt. Öt példány biztosan sikeresen áttelelt, 
ami a jelölt példányok 31,3%-a (7. táblázat). A nem jeladós kibocsátott példányok 
közül négy esetben rendelkezünk bizonyítékkal a sikeres áttelelésre vonatkozóan, 
ami így összesen az első három évben kibocsátott példányok 8,3%-a. 

A leghosszabb bizonyított túlélést egy nem jeladós példány esetében 
tapasztaltuk: 694 nap telt el a kibocsátás és az utolsó észlelés között, ami azt is 
jelenti, hogy ez a példány már két telet sikeresen vészelt át a Polgár-Pintér-Hany 
élőhelyen. Az összes kibocsátott példánnyal kapcsolatos visszafogás alapján 
átlagosan 148,8 ± 147,5 nap (n=20) telt el a kibocsátás és az utolsó észlelés között. 

8. táblázat:  A Hanságban rádiós jeladóval ellátott rákosi viperák sorsa. 

Helyszín ♂ ♀ Elhullott Eltűnt 
Predáció 

összesen madár emlős 

Fűzfa-sziget 2 3 4 1 3 3 (1)* 

Nagy-domb 4 2 4 2 4 1 3 

Polgár-
Pintér-Hany 

3 2 4 1** 4 2 2 

Összesen 9 7 12 4** 11 6 5 
* Az eltűnt jeladós példány legutolsó tartózkodási helyén kiterjedt vaddisznótúrást találtunk. 

** Az eltűnt jeladós példányt sikerült következő tavasszal visszafogni, így bebizonyosodott, hogy ebben az esetben a jeladó 
meghibásodása állt az „eltűnés” hátterében. 

9. táblázat:  A Hanságban rádiós jeladóval ellátott rákosi viperák mozgáskörzeteinek 
adatai 

Helyszín Azonosító 
Polygon 

(ha) 

Össze
s út 
(m) 

Leghossz-
abb út (m) 

Szakaszok 
(db) 

Szakasz-
átlag 
(m) 

Idő 
(nap) 

Nagy-domb 

1-pa-344/08 0,00 8 4 2 4,0 20 

1-k-449/09 1,20 726 195 12 60,5 174 

2-k-133/07 0,48 360 106 9 40,0 200 

1-fh-33/09 1,46 845 224 12 70,4 174 

2-fh-26/09 0,22 496 106 11 45,1 55 

Fűzfa-sziget 

2-k-787/10 1,08 587 154 8 73,4 124 

1-m-662/10 0,15 273 75 9 30,3 124 

1-pa-241/08 0,27 188 119 4 47,0 99 

2-pa-64/05 0,00 74 74 1 74,0 6 

2-k-60/05 0,00 21 21 1 21,0 12 

Polgár-
Pintér-Hany 

1-k-363/08 0,17 457 133 13 35,2 280 

1-k-374/08 0,03 99 38 5 19,8 55 

2-k-173/07 0,00 70 35 2 35,0 169 

1-k-145/07 0,12 145 51 3 48,3 50 

2-k-731/10 0,00 6,46 4 2 3,2 50 
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A jeladós példányok 11 esetben bizonyítottan ragadozás következtében hullottak 
el. A maradványok és a jeladó elhelyezkedése (kerítésoszlop vagy bála tetején, 
illetve beszállófa alatt megtalált, lecsupaszított jeladó) alapján hat esetben 
biztosan madár, feltehetőleg egerészölyv (Buteo buteo) volt a tettes, míg öt 
esetben emlős predátort feltételezünk. Az emlős predátor róka (Vulpes vulpes) és 
borz (Meles meles) is lehetett, illetve két esetben az üregben megtalált parlagi 
viperát kisemlős ölhette meg. Egy további esetben vaddisznó (Sus scrofa) a 
feltételezett predátor, de itt nem került meg a jeladó (8. táblázat). A ragadozás 
időpontja a kibocsátást közvetlenül követő egy hétre, a késő őszi és a kora tavaszi 
időszakra, illetve hirtelen lehűléssel járó hidegbetörésre esett amikor a viperák 
jobban exponálják magukat napozás céljából. 

Az összes észlelési adat alapján az egyes élőhelyek rákosi vipera által 
bizonyítottan lakott területe (minimum konvex poligon) a Fűzfa-szigeten 5,67 ha 
(a kerítésen kívül észlelt példányokkal együtt 6,33 ha), a Nagy-dombon 3,99 ha, 
míg a Polgár-Pintér-Hanyban 0,37 ha volt. Ez így összesen legalább 10,69 ha 
rákosi vipera által bizonyítottan lakott területet jelent (8. ábra). 

A jeladós viperák észlelési adatait vizsgálva megállapítható, hogy a legalább egy 
hónapig nyomon követett rákosi viperák átlagos mozgáskörzete 0,69 ± 0,55 ha 
(n=10) volt (1,46 ha-os maximummal), átlag 438,3 ± 267,9 m megtett útvonallal 
(maximum 845 m) (9. táblázat). A körülbelül heti rendszerességű észlelések 
között átlag 49,0 ± 16,9 m elmozdulás volt tapasztalható (224 m-es maximummal) 
(9. táblázat). A legnagyobb mozgáskörzeteket és elmozdulásokat a Nagy-dombon 
tapasztaltuk: 0,84 ± 0,59 ha, 487,0 ± 328,2 m (n=5) (9. ábra). A Fűzfa-sziget 
esetében ez átlag 0,50 ± 0,51 ha, 228,6 ± 223,1 m (n=5) (10. ábra), míg a Polgár-
Pintér-Hanyban átlag 0,11 ± 0,07 ha és 155,5 ± 175,9 m (n=5) volt (11. ábra). 

10. táblázat:  A Hanságban rádiós jeladóval ellátott, sikeresen áttelelő rákosi viperák 
adatai 

Azonosító Nem 
Kor 
(év) 

Élőhely 
Telelés 

kezdete és 
vége 

Telelé
s 

hossza 
(nap) 

Telelés átlag-
hőmérséklete 

(oC) 
minimum–
maximum 

Megjegyzés 

2-k-133/07 ♀ 6 

Nagy-
domb 

2013.11.01. 
– 

2014.03.06. 
125 

6,4 ± 2,3 
1,5–12,8 

2013. január 
2-án kicsit 
kinézett 
(átlagból 
kihagyva) 

1-fh-33/09 ♂ 4 
2013.11.10. 

– 
2014.02.23. 

105 
4,3 ± 2,3 
0,6–10,2 

Többször 
kinézett: 

november 16-
án és 19-én, 

valamint 
december 5–

10 között. 

1-k-363/08 ♂ 6 
Polgár-
Pintér-
Hany 

2014.11.10. 
– 

2015.03.01. 
126 

5,7 ± 2,4 
2,7–12,3 
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A visszaszerzett jeladókból letölthető hőmérsékleti adatok alapján három 
példány esetében tudtuk rekonstruálni a teljes testhőmérsékleti adatsort sikeres 
áttelelés során (10. táblázat). A két hím és egy nőstény esetében megállapítható, 
hogy a 105–126 nap hosszú hibernált állapotban a legalacsonyabb 
testhőmérsékletük 0,6–2,7 oC között volt, átlagosan 4,3–6,4 oC körül alakult. A 
Nagy-dombon telelő példányok testhőmérséklete a novembertől márciusig 
terjedő időszakban néhányszor rövid időre megnövekedett, ami biztos felszínre 
jövetelt jelent. A 2013/2014-es és a 2014/2015-ös tél a hőmérsékleti adatok alapján 
nagyjából hasonlóan enyhe volt, huzamosabb ideig tartó hóborítás nélkül (11. 
táblázat). 

11. táblázat:  A téli hónapok átlaghőmérsékletei és csapadékmennyisége a Hanságban 

Tél 
Átlaghőmérséklet ± 

szórás (oC) 

Legalacsonyabb és 
legmagasabb 

hőmérséklet (oC) 
Hőingás (oC) 

Csapadék 
(mm) 

2006/2007 3,3 ± 3,0 –9,2 – +18,1 7,9  

2007/2008 1,6 ± 2,7 –10,4 – +17,6 5,7  

2008/2009 0,4 ± 3,7 –15,1 – +19,8 6,1  

2009/2010 –0,3 ± 4,2 –14,5 – +13,3 5,2 162 

2010/2011 0,7 ± 4,6 –9,3 – +22,6 4,2 47 

2011/2012 0,4 ± 5,0 –15,0 – +13,0 5,4 106 

2012/2013 1,0 ± 3,4 –16,1 – +15,1 4,7 169 

2013/2014 3,0 ± 3,1 –8,5 – +13,1 8,5 10 

2014/2015 2,4 ± 3,3 –9,5 – +29,0 10,2  

2015/2016 2,1 ± 2,8 –7,5 – +13,0 4,5  

2016/2017 0,0 ± 1,8 –5,5 – +6,5 3,4  

Az eredmények értékelése 

A rákosi vipera Hanságban található állományaival kapcsolatos észlelési 
adataink révén feltárt tendenciák, illetve a korábbi irodalmi adatok alapján 
kijelenthető, hogy mindkét hansági élőhelyen kis méretű és az eltűnés határára 
került populációkról beszélhetünk. Ez tette indokolttá a korábbi védelmi 
intézkedések mellett az aktív állománynövelést célzó repatriálást, illetve az 
újonnan létrehozott élőhelyen a faj visszatelepítését. Az állományméret aktív 
növelésen túl a genetikai változatosság megőrzését és növelését is vártuk az 
intézkedéstől, ami hosszabb távon a szaporodási siker és az utódok túlélése, tehát 
a rekruta mértékében mérhető pozitív változást is hozhat (MADSEN et al. 1996). 
Önmagában a genetikai változatosság növelése – véleményünk szerint – nem 
mentheti meg a rákosi viperát a kipusztulástól, ehhez szükséges az élőhelyei 
fragmentáltságának felszámolása, a viperák számára alkalmas élőhelyek effektív 
méretének jelentős növelése és a számukra optimális kezelése, ami adott esetben 
időszakosan a hagyományos mezőgazdasági kezelések teljes elhagyását is 
jelentheti. 
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8. ábra: Rákosi vipera észlelések a Lébényi-Hanságban (2001–2016) 

 
9. ábra: A rákosi viperák észlelései a Nagy-dombon (2001–2016) 
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10. ábra: A rákosi viperák észlelései a Fűzfaszigeten (2001–2016) 

 

 
11. ábra: A rákosi viperák észlelései a Polgár-Pintér-Hanyban (2001–2016) 



A rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis) védelme a Fertő–Hanság Nemzeti Parkban (2001-2016) 293 

 

 
Rence 2. (2017) 

Észlelési adataink alapján kijelenthető, hogy 2010-ig a Polgár-Pintér-Hany 
élőhelyen az állomány jelentős hanyatlását tapasztaltuk, és csak a tenyésztett 
egyedek kibocsátását követően szaporodtak meg az észlelések a területen. A 
pikkelyzettségi adatok magasabb aszimmetria értékei is azt a feltételezést 
támasztják alá, hogy ezen az élőhelyen egy kisebb méretű, már régebb óta izolált 
állomány élt. Mind a Polgár-Pintér-Hany, mind a Fűzfa-sziget élőhelyen jellemző 
volt, hogy az 1-2 éves, szubadult példányok arányát rendkívül alacsonynak 
találtuk, ami a szaporulat alacsony túléléséből fakad, és kétségessé teszi az 
állományok hosszú távú fennmaradását. 

Vizsgálatainkkal alátámasztottuk, hogy az állományokkal kapcsolatos 
demográfiai adatok gyűjtéséhez elengedhetetlen az egyedek test- és 
farokhosszának lemérése, valamint, hogy a többirányú fejfotókkal egyedileg 
azonosíthatóak az egyes példányok, így ezzel a kevésbé invazív módszerrel is 
gyűjthetőek visszafogási adatok. A kibocsátott egyedek mintegy 5%-át sikerült 
legalább egyszer újra észlelni, ami elég alacsony túlélési rátát feltételez. 

A rádiós jeladóval felszerelt példányok nyomon követése nagyon sok olyan 
információval szolgált, ami megerősítette korábbi sejtéseinket. Ezek közül a 
legfontosabb a magas predációs ráta, ami jól magyarázhatja az utóbbi 
évtizedekben tapasztalt hanyatló állományméreteket. Az emlős predáció jelentős 
növekedésének hátterében a vörös rókák veszettség elleni orális immunizálása 
mellett a Hanság kiszáradása, az enyhe telek, valamint a prémes állatok 
vadászatának visszaesése állhat. Ezenkívül azt gondoljuk, hogy az utóbbi 
évtizedekben a madár predátorok jelenléte is fokozódott. Az 1960-as és az 1970-
es években a mérgezett tojások kirakása következtében a varjúfélék (Corvidae), 
a DDT-tartalmú növényvédő szerek felhasználása miatt pedig a ragadozó 
madarak (Accipitridae, Falconidae) kifejezetten ritkák voltak, míg napjainkra 
egyes fajok egyedszáma megtöbbszöröződött. Mindeközben a rákosi viperák 
élőhelyeiként is szolgáló gyepterületek aránya csökkent, ami például vonulási 
időszakban a korábbi évtizedekhez képest megnövekedett mértékű célzott 
predációt jelenthet ezeken az élőhelyeken. 

Adataink alapján a rákosi viperák mozgáskörzete átlagosan 0,5 ha. Jól látszott, 
hogy az újonnan gyepesített Nagy-dombon volt a legnagyobb az átlagos 
mozgáskörzet, majd a rendszeresen kaszált Fűzfa-sziget következett, a legkisebb 
elmozdulások pedig az utóbbi években gyakorlatilag nem kezelt, de korábban 
mértékletesen birkával legeltetett Polgár-Pintér-Hanyban voltak. A 
gyepszerkezet az utóbbi területen olyan tömött, hogy a jeladós példányok 
megpillantása is nehézségekbe ütközött. A gyep struktúráját adó zsombékos 
szerkezet, illetve a száraz fűavar olyan felszíni tartózkodást tesz lehetővé a rákosi 
viperák számára, ami minimalizálja a levegőből támadó ragadozók prédájává 
válás lehetőségét. A mozgáskörzet méretében tapasztalt különbségek hátterében 
is azt feltételezzük, hogy a rákosi viperák megfelelő takarás esetén kisebb 
elmozdulások mellett is képesek megoldani napi szükségleteiket, azaz megfelelő 
táplálékot, valamint napozó- és búvóhelyet találni. A Fűzfa-szigeten több esetben 
a kaszálatlan sáv elhagyását követően vált ragadozó madár táplálékává a jelölt 
viperánk. Általában bála tetején vagy beszállófa tövében találtuk meg a jeladókat 
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(12–13. ábra). Előbbi esetekben felmerül, hogy a bálák területen „felejtése” egy 
olyan könnyen használható kiülési lehetőséget ad a szárnyas ragadozóknak, ami 
egyenletes területi eloszlása révén a teljes terület kivadászását segíti elő. Ezt – 
ha már mindenképp szükséges a terület kaszálása – a bálák gyors lehordásával 
lehetne elkerülni. 

 
12. ábra: A Fűzfa-szigeten bála tetején talált ragadozómadár-köpetben rákosi vipera-

maradványokat találtunk 

Fotó: HALPERN BÁLINT 

 
Érdekes jelenség volt, hogy a Nagy-dombon az első kibocsátásból három példány is 
sikerrel telelt át, majd március végén mindegyik ragadozó madarak áldozata lett. Későbbi 
kibocsátások során is innen tűnt el a legtöbb jeladós állat. Gyaníthatóan eltartott egy 
darabig, amíg a ragadozók megismerték az új vadászterületet, hisz ez korábban szántó 
volt. Valószínűleg a 2013-ban tapasztalt mezeipocok-gradáció is odavonzotta a madár és 
emlős ragadozókat (13. ábra), amelyek a pocokállományok összeomlását követően 
alternatív táplálékforrások után kutatva találhattak rá a rákosi viperára mint 
táplálékállatra. A mezei pockok elszaporodásának volt egy további, rövid távon károsnak 
tűnő hatása is, ugyanis a lassan strukturálódásnak indult gyep szerkezeti átalakulását a 
rágásukkal gyakorlatilag lenullázták, sőt azt a magaskórósok kialakulása irányába 
sikerült eltolniuk. Érdekes volt viszont, hogy a csenkeszes (Festuca sp.) foltokat 
viszonylag későn kezdték csak rágni, így ezen foltok kiterjedése valamelyest növekedett 
is a gradációs év után. Mindeközben viszont az üregrendszereik révén jelentősen növelték 
a parlagi viperák számára elérhető búvóhelyek számát. A viperaészlelések számának 
jelentős csökkenése miatt egyelőre úgy ítéljük meg, hogy a mezeipocok-gradáció a 
parlagi viperák számára kedvezőtlen irányban befolyásolta a terület jellegének 
alakulását. Előfordulhat azonban, hogy hosszabb távon pont a csenkeszesek 
megerősödése és a pockok járatrendszerei révén ez a folyamat kedvező irányt is vehet. 
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13. ábra: Jeladós rákosi vipera maradványai és jeladója kerítés-oszlop tetején a Polgár-Pintér-

Hanyban 

Fotó: HALPERN BÁLINT 

 

A jeladós és nem jeladós állatok közül a Polgár-Pintér-Hany területén 
tapasztaltuk a legtöbb bizonyított áttelelést. Ez egy újabb érv lehet a fűavaros 
gyepszerkezet, illetve a minimális kezelés szükségessége mellett. Azt azonban 
meg kell említeni, hogy a terjeszkedő inváziós aranyvesszőfajok (Solidago sp.) 
kontrollálása érdekében ezen a területen is szükséges az aktív beavatkozás. Ez 
jelenleg időnként alkalmazott szárzúzással oldható meg, ami viszont mechanikai 
károsítással fenyegeti az ott előforduló kígyókat és gyíkokat is. 

Hosszabb távon a kaszálást és a szárzúzózást legeltetési rendszernek kellene 
felváltania a rákosi vipera élőhelyein. A legeltetés szakaszolása révén elkerülhető 
a szelektív legelés és a gyep túllegelése is. 

A vaddisznó káros hatásait a legeltetési rendszerekben alkalmazott mobil 
villanypásztorrendszerekkel nem lehet mérsékelni, hatékonyan csak komolyabb 
anyagi ráfordítással, telepített kerítésrendszerrel lehet őket az adott területről 
kizárni. Amennyiben a rákosi vipera számára alkalmassá kívánunk tenni további 
gyepterületeket, elsődleges feladat a potenciális emlős ragadozók kizárása a 
területről, ami a meglevő élőhelyeken is folyamatos erőfeszítéseket követel meg 
a természetvédelem részéről. 
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Köszönetnyilvánítás 

A szerzők hálásak a programon közreműködő természetvédelmi szakemberek és 
önkéntes segítők áldozatos munkájáért. A cikkben bemutatott vizsgálatokat a 
LIFE04NAT/HU/000116 azonosítószámú LIFE projekt és a LIFE07NAT/H/000322 
azonosítószámú LIFE+ projekt, az utólagos monitorozási munkákat pedig a 
Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer finanszírozta. 
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