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Herpetológiai felmérések a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park Igazgatóság határ menti Natura 
2000 területein 
Survey of amphibian and reptile fauna in SCI-s of Fertő–Hanság National 
Park along the Austrian–Hungarian border 

Erhebung der Amphibien- und Reptilienfauna in FFH-Gebieten des 
Nationalparks Fertő–Hanság entlang der österreich–ungarischen Grenze 

DANKOVICS RÓBERT1 

Abstract 

During the research between 2017 and 2020 in the FFH areas Rábaköz 
(HUFH20001), Fertő (HUFH20002), Fertőmelléki dombsor (HUFH20003), 
Dudlesz-erdő (HUFH20006), Soproni-hegység (HUFH20012) as well as Határ 
menti erdők (HUFH20013) herpetological researches were carried out using the 
methodology of the National Biodiversity Monitoring System. Special attention 
was paid to the study of frog crossings between Hidegség and Fertőboz. During 
the surveys carried out on 53 field days, data from a total of 5152 detected 
individuals were collected in 1055 data records. 

During the period of the study, in the FFH areas, 13 of the 17 amphibian 
species found earlier (Salamandra salamandra, Triturus dobrogicus, Lissotriton 
vulgaris, Bombina bombina, Pelobates fuscus, Bufo bufo, Bufotes viridis, Hyla 
arborea, Rana arvalis, Rana dalmatina, Rana temporaria, Pelophylax lessonae, 
Pelophylax ridibundus), six of the former ten reptile species (Emys orbicularis, 
Lacerta agilis, Lacerta viridis, Zootoca vivipara, Anguis fragilis, Natrix natrix) 
were detected. Important amphibian breeding grounds are the small streaming 
bodies of water of the Sopron Hills for the Fire Salamander, the artificial ponds 
for the Common Toad, the waters of Lake Fertő and Rábaköz for the Fire-bellied 
Toad and the water frog species (Pelophylax spp.). 

The main factors endangering amphibians in the examined areas are the 
drying up of terrestrial habitats and the drying up of breeding sites. Crossings 
by road traffic are also frequent, but with the exception of the road section 
between Fertőboz and Hidegség, no mass decay due to traffic was observed 
either in amphibians or reptiles during the study period. Among the factors 
threatening reptiles are increasing road traffic, the spread of invasive species and 
their negative impact on habitats, and increased predatory pressure. 

 
1 Savaria Múzeum, H–9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 9., E-mail: danrobert@savariamuseum.hu 
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The study of the rerouting and amphibian crossing system along road 8518 
between Fertőboz and Hidegség confirmed that the migration of amphibians and 
reptiles during the migration periods is currently significantly reduced compared 
to the number of species and individuals observed during the construction of the 
system. In order to reduce the risk factors, we have formulated proposals for 
conservation management. In order to fulfill the long-term monitoring of 
populations of nominated species and the reporting obligations to the European 
Commission according to Annexes II. and IV. of the Habitats Directive (HD), we 
recommend long-term monitoring in Habitats Directive areas. 

Bevezetés 

„Az ökológiai monitoring tevékenység határon átnyúló összehangolása a Fertő 
tó és a Hanság Natura 2000 területein” című ATHU2 „Vogelwarte Madárvárta 2” 
rövid című projekt keretében folytatott herpetológiai kutatás célja a kijelölt 
Natura 2000 területek és azok környezetének történeti és aktuális kétéltű- és 
hüllő-fajösszetételének meghatározása, a jelentős szaporodóhelyek felkutatása, 
valamint a fajok természetvédelmi helyzetének feltárása, hosszú távú 
monitorozásának megalapozása, továbbá javaslattétel a természetvédelmi 
kezelésekre a káros hatások csökkentése érdekében. 

A Kisalföld nyugati fele és az Alpokalja északi része herpetológiai viszonyairól 
az 1890-es évektől állnak rendelkezésre irodalmi adatok. A kutatók gyakran egy 
adott faj, illetve fajcsoport előfordulását vizsgálták, és ritkán dolgozták fel a 
vizsgált terület teljes herpetofaunisztikai viszonyait. Az észlelt fajok 
egyedszámára vonatkozó közlések csak az 1990-es évektől találhatók. A 
területeken előforduló fajok állománynagyságára vonatkozó becslésekre a 
szerzők nem vállalkoztak. Az irodalmi forrásmunkák, valamint a Magyar 
Természettudományi Múzeum (GUBÁNYI et al. 2002) és a Savaria Múzeum 
(DANKOVICS & VIG 2003) publikált gyűjteményi adati alapján az egyes fajok 
előfordulásairól előzetes képet kaptunk, melyet az alábbiakban foglalunk össze 
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területenként. 

Anyag és módszer 

Irodalmi áttekintés 

Az összesítés során a területekről korábban leírt fajokat az aktuális 
tudományos neveiken jelenítjük meg. Az eredeti leírás több esetben eltérő nemi, 
esetleg fajnevet használt. A tarajosgőte-fajcsoport napjainkban külön fajként 
leírt taxonjai – a dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) és az alpesi tarajosgőte 
(Triturus carnifex) – korábban a tarajos gőte (Triturus cristatus) alfajaiként 
megnevezve dunai tarajos gőte (T. cristatus dobrogicus) és alpesi tarajos gőte (T. 
cristatus carnifex) néven jelentek meg. A zöldbéka-fajcsoport, más néven 
kecskebéka-fajcsoport (Pelophylax spp.) fajai – kis tavibéka (Pelophylax 
lessonae), a nagy tavibéka (P. ridibundus) és a hibrid kecskebéka (P. kl. esculentus) 
korábban a Rana, a zöld varangy (Bufotes viridis) korábban a Bufo, a pettyes gőte 
(Lissotriton vulgaris) és az alpesi gőte (Ichthyosaura alpestris) korábban a Triturus 
vagy a Mesotriton nembe sorolva voltak megtalálhatók. A hüllők (Reptilia) egyes 
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fajai szintén átsorolásra kerültek, így az elevenszülő gyík (Zootoca vivipara) a 
Lacerta, az erdei sikló (Zamenis longissimus) az Elaphe, a vízisikló (Natrix natrix) 
és a kockás sikló (N. tessellata) a Tropidonotus nem tagjaként olvasható egyes 
múlt századi publikációkban. A fajok neveit első említéskor magyarul és latinul 
is megadjuk, a későbbiekben már csak a magyar elnevezéseiket használjuk. 

A Rábaköz (HUFH20001) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területen az 
1970-es években történt herpetológiai gyűjtés anyaga jelenleg a Savaria 
Múzeumban található (DANKOVICS & VIG 2003). Faunisztikai kutatása 2016-tól 
zajlik, jelenleg szórvány adatok állnak rendelkezésre a térségből (DANKOVICS 

2017). A területen a kétéltűek (Amphibia) 11 faját – dunai tarajosgőte, pettyes 
gőte, vöröshasú unka (Bombina bombina), barna ásóbéka (Pelobates fuscus), 
barna varangy (Bufo bufo), zöld varangy, zöld levelibéka (Hyla arborea), erdei 
béka (Rana dalmatina), nagy tavibéka, kis tavibéka, kecskebéka – jelzi 
DANKOVICS & VIG (2003), DANKOVICS (2017), GUBÁNYI et al. (2002) és PUKY et al. 
(2005) a közleményeikben. A hüllőfaunáról PUKY et al. (2005) és DANKOVICS (2017) 
közöl adatokat, négy faj – fürge gyík (Lacerta agilis), közönséges lábatlangyík 
(Anguis fragilis), vízisikló, rézsikló (Coronella austriaca) – előfordulását jelezve. 

A Fertő (HUFH20002) kétéltűinek történeti adatait DANKOVICS & VIG (2003), 
FEJÉRVÁRY-LÁNGH (1943a), FRANK et al. (1991), GUBÁNYI et al. (2002, 2010) 
KÁRPÁTI (1988), MARIÁN & TRASER (1978), PELLINGER & TAKÁCS (1999), PUKY et al. 
(2005), TUNNER & HEPPICH-TUNNER (1992), TUNNER & KÁRPÁTI (1997), TUNNER 
(1992) és VÖRÖS (2008) munkáiból ismerjük. E szerzők tíz faj – vöröshasú unka, 
barna ásóbéka, barna varangy, zöld varangy, zöld levelibéka, mocsári béka (Rana 
arvalis), erdei béka, nagy tavibéka, kis tavibéka, kecskebéka – előfordulását írták 
le. A hüllők hat faja – fürge gyík, elevenszülő gyík, vízisikló, erdei sikló, rákosi 
vipera (Vipera ursinii rakosiensis) – ismert a területen DANKOVICS & VIG (2003), 
FEJÉRVÁRY-LÁNGH (1943b), FRANK et al. (1991), GUBÁNYI et al. (2002), KÁRPÁTI 
(1988), MARIÁN & TRASER (1978) és PUKY et al. (2005) munkái nyomán. 

A Fertőmelléki dombsor (HUFH20003) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 
területen a kétéltűek 12 faja – a dunai tarajosgőte, a pettyes gőte, a vöröshasú 
unka, a sárgahasú unka (Bombina variegata), a barna ásóbéka, a barna varangy, 
a zöld varangy, a zöld levelibéka, a mocsári béka, az erdei béka, a kis tavibéka és 
a kecskebéka – ismert CSAPODY (1956), DANKOVICS & VIG (2003), FEJÉRVÁRY-
LÁNGH (1943a), GUBÁNYI et al. (2010) MARIÁN & TRASER (1978) PUKY et al. (2005), 
nyomán. A hüllők nyolc faja – a mocsári teknős (Emys orbicularis), a fürge gyík, 
a zöld gyík (Lacerta viridis), a közönséges lábatlangyík, a vízisikló, a kockás sikló, 
a rézsikló és az erdei sikló – ismert a területen CSAPODY (1956), DANKOVICS & VIG 
(2003), FEJÉRVÁRY-LÁNGH (1943b), GRILLITSCH & CABELA (1992), GUBÁNYI et al. 
(2002), HARTA et al. (2017), MARIÁN & TRASER (1978), PUKY et al. (2005), VELEKEI 

(2010), UDVARDY (2018) és WERNER (1935) közlése alapján. 

A Dudlesz-erdő (HUFH20006) területén előforduló kétéltűek négy faját – a 
barna varangy, a zöld levelibéka, az erdei béka és a kecskebéka – jelzi PUKY et al. 
(2005). A hüllők közül három faj – a fürge gyík, a közönséges lábatlangyík és a 
rézsikló – előfordulását közli PUKY et al. (2005) és CSAPODY (1956). 
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A Soproni-hegység (HUFH20012) és környéke kétéltűinek ismeretéhez 
FEJÉRVÁRY-LÁNGH (1943a), SZABÓ (1961), DELY (1966, 1967), MARIÁN & TRASER 
(1978), MOLNÁR et al. (2000, 2001), GUBÁNYI et al. (2002), DANKOVICS & VIG (2003), 
PUKY (2005), DANKOVICS (2004, 2005, 2006, 2007, 2008), GUBÁNYI et al. (2010), 
VELEKEI (2010), MARTH (2011), VÖRÖS (2008), VÖRÖS et al. (2010) és DANKOVICS & 

UDVARDY (2012) közöl előfordulási adatokat. Összesen 17 faj – a foltos 
szalamandra (Salamandra salamandra), az alpesi tarajosgőte, a dunai 
tarajosgőte, az alpesi gőte, a pettyes gőte, a vöröshasú unka, a sárgahasú unka, 
a barna ásóbéka, a barna varangy, a zöld varangy, a zöld levelibéka, a mocsári 
béka, az erdei béka, a gyepi béka (Rana temporaria), a nagy tavibéka, a kis 
tavibéka és a kecskebéka előfordulását írták le. A hüllőfauna hat faja – fürge 
gyík, zöld gyík, közönséges lábatlangyík, vízisikló, rézsikló, erdei sikló – CSAPODY 
(1956), DANKOVICS & VIG (2003), GUBÁNYI et al. (2002), MARIÁN & TRASER (1978) 
és PUKY et al. (2005) munkái nyomán ismert. 

A Határ menti erdők (HUFH20013) herpetofaunájából PUKY et al. (2005) jelzik 
öt kétéltű- – barna varangy, zöld varangy, zöld levelibéka, erdei béka, kecskebéka 
– és három hüllőfaj – fürge gyík, közönséges lábatlangyík, vízisikló – jelenlétét. 

 

1. ábra: A kutatás során vizsgált Natura 2000 területek 

Fig. 1:  Natura 2000 SCI-s surveyed during the research 
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A vizsgált területek 

Az adatgyűjtés a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság területén található 
kiválasztott Natura 2000 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területeken – 
Rábaköz (HUFH20001), Fertő (HUFH20002), Fertőmelléki dombsor (HUFH20003), 
Dudlesz-erdő (HUFH20006), Soproni-hegység (HUFH20012), Határ menti erdők 
(HUFH20013) – zajlott (1. ábra). 

A felmérések módszerei 

A területen előforduló kétéltűek és hüllők jelenlétének kimutatására 
elsősorban a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) ezen 
taxonokra kidolgozott mintavételi protokollját alkalmaztuk (KISS et al. 2007), 
kiegészítésként a kétéltűek esetében hang alapján is történt jelenlét 
meghatározása (ANTHONY & PUKY 2001). 

A kétéltűek megfigyelésére elsősorban nappali és sötétedés utáni a vizuális 
megfigyelést, valamint a hang alapján történő keresést alkalmaztuk. A 
hangmintavételek során az előre kiválasztott útszakaszon haladva erősítővel 
felszerelt – jelen vizsgálatnál TASCAM DR-10SG típus – mikrofon segítségével 
monitoroztuk a környező területeket. Egyes esetekben a hálózást egyeléses 
módszerként, a vizuális megfigyelés kiegészítéseként, az élőhely és a befogott 
példányok károsítása nélkül, az egyed ivar- és koradatainak felvétele érdekében 
történő befogásához használtuk. 

A hüllők felmérése kizárólag nappali vizuális megfigyelési módszerrel, foltban 
vagy sávban történő mintavétellel zajlott. A mocsári teknős kimutatására a víztér 
mentén több pontból, távcsővel végzett megfigyelést, a „sit and wait” módszert 
alkalmaztuk. 

A Fertőboz és Hidegség között, a 8518-as számú műút északi és déli oldala 
mentén 1993-tól több lépcsőben kiépített, mintegy 1200 m hosszú 
ökológiaiátjáró-rendszert a 2018–2020 közötti időszakban 14 mintavételi napon 
vizsgáltuk. 

A felmérések időpontjai 

A mintavételek a kétéltűek és a hüllők teljes aktív időszakában, 2017–2020 
években márciustól október végéig (az időjárási anomáliák miatt egyes években 
februártól novemberig) történtek. 

A projekt időszakában összesen 52 napon, naponta egy vagy több területen 
történt felmérés, az alábbiak szerint: 

 2017-ben összesen kilenc napon: 2017.05.18., 2017.05.19., 2017.06.02., 
2017.06.04., 2017.06.25., 2017.08.27., 2017.09.02., 2017.09.21., 2017.09.24.  

 2018-ban összesen 16 napon: 2018.04.07., 2018.04.13., 2018.04.20., 
2018.04.21., 2018.04.23., 2018.04.29., 2018.05.10., 2018.05.14., 2018.05.17., 
2018.05.20., 2018.06.09., 2018.06.20., 2018.08.12., 2018.09.16., 2018.09.25., 
2018.10.03.  
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 2019-ben összesen 14 napon: 2019.03.17., 2019.03.24., 2019.04.02., 
2019.04.07., 2019.04.21., 2019.04.25., 2019.05.01., 2019.05.03., 2019.05.19., 
2019.06.09., 2019.09.13., 2019.09.25., 2019.10.06., 2019.11.03.  

 2020-ban összesen 13 napon: 2020.03.01, 2020.03.07, 2020.03.08., 
2020.03.10., 2020.03.21., 2020.03.27., 2020.04.03., 2020.04.19., 2020.04.25., 
2020.05.03., 2020.05.10., 2020.05.18., 2020.05.22.  

Adatok és feldolgozásuk 

A vizsgálatok során rögzítettük az alapadatokat: a felmérés dátumát, az 
észlelési hely koordinátáit, a megfigyelés módszerét, a megfigyelt fajokat és azok 
észlelt egyedszámát, amennyiben meghatározható volt, akkor a kort, az ivart, a 
betegségeket és elváltozásokat, valamint a veszélyeztető tényezőket is. 

Az adatok rögzítését és feldolgozását a Fertő–Hanság Nemzeti Park 
Igazgatóság biotikai adatbázisában rögzítettük. 

Eredmények és értékelésük 

A megfigyelt fajok 

Az ATHU2 „Vogelwarte Madárvárta 2” projekt időszakában, a kijelölt kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési területeken, az irodalomból ismert 17 kétéltűfaj 
közül 13 fajt (foltos szalamandra, dunai tarajosgőte, pettyes gőte, vöröshasú 
unka, barna ásóbéka, barna varangy, zöld varangy, zöld levelibéka, mocsári béka, 
erdei béka, gyepi béka, kis tavibéka, nagy tavibéka), az említett tíz hüllőfajból 
hatot (mocsári teknős, fürge gyík, zöld gyík, elevenszülő gyík, közönséges 
törékenygyík, vízisikló) tudtunk kimutatni.  

A felmérések révén 1055 adatrekordban összesen 5152 egyed észlelését 
rögzítettük az adatbázisban. 

A legmagasabb egyedszámban a zöld levelibéka került elő, míg ennél 
lényegesen kevesebb volt az észlelt vöröshasú unka, a zöldbéka-fajcsoport tagjai 
és a barna varangy. A többi béka- és gőtefaj száma igen alacsony volt. A hüllők 
közül kimagaslóan nagy egyedszámmal a vízisikló került elő (2. ábra). 

2. ábra: A felmérés során észlelt kétéltű- (A) és hüllőfajok (B) összesített egyedszámai 
Fig. 2:  Summed-up numbers of individuals of amphibian (A) and reptile (B) species 

detected during the survey 
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A szakirodalomban a területről említett Pelophylax nem fajait a morfológiai 
jellemzők alapján terepen történő határozásuk bizonytalansága miatt nem 
tárgyaljuk külön, hanem a zöldbéka-fajcsoportba sorolva együtt jelenítjük meg. 

Fajok előfordulása az egyes területeken 

A Rábaköz (HUFH20001) jellegzetes kisvízfolyásai többnyire szabályozottak, 
csatorna jellegűek, a kétéltűek számára ökológiai folyosóként működhetnek, de 
szaporodásra többnyire nem alkalmasak. A legjelentősebb természetközeli 
szakaszok a Répce mentén őrződtek meg, azonban ezek sem alkalmasak a 
kétéltűek szaporodására. A kétéltűek számára elsősorban az ártéren kialakult 
időszakos vízborítású mélyedések és a kisebb-nagyobb, gyakran mesterséges 
eredetű mélyedések alkalmasak. A kétéltűek megőrzése szempontjából ezek a 
vízterek kiemelt fontosságúak a térségben. 

Összesen hét kétéltű- és két hüllőfajt tudtunk kimutatni a térségben. Az 
irodalmakban említett kétéltűek közül a dunai tarajosgőte és a pettyes gőte, 
továbbá két hüllőfaj – a közönséges lábatlangyík és a rézsikló – jelenlétét nem 
tudtuk igazolni. A gőték hiányát az időszakos vízállások kiszáradása, míg a két 
hüllőfaj látszólagos hiányát feltehetően alacsony észlelési valószínűségük okozta. 
A vöröshasú unka, a barna ásóbéka, a barna varangy, a zöld varangy, a zöld 
levelibéka, az erdei béka és a zöldbéka-fajcsoport tagjai, valamint a hüllők közül 
a fürge gyík és a vízisikló jelenleg is megtalálhatók a területen. 

A vöröshasú unka a Natura 2000 területen kívül, kis kiterjedésű állóvizekben 
(kavicsbánya hátrahagyott gödrei) került elő. Feltételezzük, hogy jó 
csapadékellátottságú években a faj a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 
területeken is nagyobb egyedszámban van jelen. 

A Fertő (HUFH20002) kétéltű jelölőfajai – a dunai tarajosgőte és a vöröshasú 
unka – kimutatható volt a projekt mintavételei során. A vizsgált időszakban, a 
jelen felméréstől függetlenül Udvardy Ferenc a Fertő nyugati oldalán, az 
Élőhelyvédelmi Irányelvek II. mellékletébe sorolt mocsári teknős frissen kelt fiatal 
példányát találta. A faj Fertő mentén előforduló, korábban szórványosan 
előkerülő egyedeinek eredete bizonytalan. A szinte kizárólag kifejlett egyedek 
feltételezhetően máshol befogott, „díszállatként” a Fertő környékére szállított, 
majd később ott elengedett vagy megszökött teknősök lehettek. Tojásrakását, 
sikeres szaporodását a térségben korábban nem tudtuk bizonyítani. 

Az irodalmi adatok alapján ismert 12 kétéltűfaj közül a tó környezetében 
összesen tíz fajt figyeltünk meg: a dunai tarajosgőte, a vöröshasú unka, a barna 
ásóbéka, a barna varangy, a zöld varangy, a zöld levelibéka, a mocsári béka, az 
erdei béka és a zöldbéka-fajcsoport példányait. Egyedszám tekintetében 
kiemelkedőek a Pelophylax fajok, amelyek a Fertő és a környezetének víztereiben 
még napjainkban is gyakorinak, egyes részeken tömegesnek tekinthetők. Az 
Élőhelyvédelmi Irányelvek II. mellékletébe sorolt dunai tarajosgőte egyedszáma 
a korábbi kutatások során tapasztaltakkal egyezően alacsony volt. A vöröshasú 
unka a Fertő keleti szegélye mentén még gyakori, helyenként több száz él ha-
onként, a terület faj fontos szaporodóhelye. 
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A Fertőről korábban kimutatott hüllőfajok közül a vízisiklót nagy 
egyedszámban észleltük, a Fertő keleti és nyugati oldalán egyaránt előkerült a 
fürge gyík és szórványosan az elevenszülő gyík is. Élőhelyi sajátosságai miatt a 
korábban jelzett erdei sikló előfordulása a tó környezetében nem valószínű. A 
szakirodalomban FEJÉRVÁRY-LÁNGH (1943b), valamint rá hivatkozva GUBÁNYI et 
al. (2002) által említett rákosi vipera előfordulását a Fertő magyar oldala mentén 
továbbra sem támasztják alá észlelési adatok, csak az osztrák oldalról ismert 
történeti adata. 

A Fertőmelléki dombsor (HUFH20003) a csapadékszegény időjárás miatt 
leszáradt élőhelyein a kétéltűek faj- és egyedszáma is elmaradt a várt értékektől. 
A korábban leírt 12 kétéltűfajból nyolcat tudtunk kimutatni. A pettyes gőte és a 
vöröshasú unka a soproni Tómalomból és a Fertő déli oldalának telelésre vonuló 
kétéltűi között ismert, azonban a vizsgált időszakban nem került elő. A sárgahasú 
unka (Bombina variegata) Sopron lelőhellyel ismert említése (MARIÁN & TRASER 
1978) feltételezhetően a Soproni-hegységre vonatkozik, a Fertőmelléki 
dombsoron nem ismert élőhelye. A Fertőboz és Hidegség közötti ökológiai átjáró 
fala mentén is megjelenő, az Élőhelyvédelmi Irányelvek II. mellékletébe sorolt 
dunai tarajosgőte állományát a Fertő déli szegélyében telelő egyedek alkotják. A 
barna ásóbéka, a zöld varangy, a zöld levelibéka, a mocsári béka, valamint a 
zöldbéka-fajcsoport – az irodalmi adatok alapján kis tavibéka és kecskebéka – 
előfordulása ismert a területről. E fajok szintén a Fertő menti élő- és 
szaporodóhelyekről vándorolnak a dombsorra telelni. A barna varangy és az erdei 
béka azonban a tótól távoli erdőkben is megtalálható volt. 

Az irodalmi adatok szerint előforduló hét hüllőből négy faj jelenlétét mutattuk 
ki. A mocsári teknős előfordulása a soproni Tómalomból ismert, de jelen 
vizsgálatok időszakában nem észleltük. A fürge gyík, a zöld gyík, a közönséges 
lábatlangyík és a vízisikló jellemző fajai a dombsornak. A vízisikló fertői 
állományának telelőterülete jelentős részben a dombsor oldalában található. A 
zöld gyíknak a terület északi részén, Fertőrákos környékén található állománya 
napjainkban is jelentős. A Fertő osztrák oldalán az 1960-as évekig a kockás sikló 
több előfordulása vált ismertté. A magyar oldalon a FEJÉRVÁRY-LÁNGH (1943b) 
által a Tómalomból említett észlelése óta a fajt nem látták Sopron környékén. A 
rézsikló és az erdei sikló észlelési valószínűsége alacsony, további kutatással 
előkerülésük nagy valószínűséggel bizonyítható lenne.  

A Soprontól északra, a határ mentén elterülő Dudlesz-erdő (HUFH20006) 
erdőtömbjében a kétéltű- és hüllőfelmérés során a megfigyelt faj- és egyedszám 
is alacsony volt. A korábban leírt négy kétéltűfaj közül kettő, a barna varangy és 
az erdei béka néhány egyedét tudtuk kimutatni. A zöld levelibéka és a kecskebéka 
a vízterek teljes hiánya miatt nem volt kimutatható. A területen ismert három 
hüllőfajból a közönséges lábatlangyík és a fürge gyík került elő szórványosan az 
erdei utak szegélyében. A rézsiklót a jelen vizsgálati időszakban nem észleltük. 

A Soproni-hegységben (HUFH20012) a projekthez kapcsolódó vizsgálatok 
során hat kétéltű- és három hüllőfajt tudtunk kimutatni. A történeti adatokhoz 
képest a fajoknak kevesebb mint fele került csak elő a program keretében. Ennek 
oka, hogy a korábbi kutatások Sopron és a Soproni-hegység területén észlelt 
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fajokat együtt tárgyalták, nem választották szét a Fertő, a Fertőmelléki dombsor 
és a Dudlesz-erdő vizsgálata során nyert adatokat, ezzel lényegesen több 
élőhelytípust és több fajt is ki tudtak mutatni. Kétéltűek közül a foltos 
szalamandra, a barna varangy, a zöld levelibéka, az erdei béka és a gyepi béka 
még gyakorinak tekinthető e hegységben. A zöldbéka-fajcsoport – morfológiai 
jegyei alapján a nagy tavibéka – a víztározók környezetében fordult elő. Az alpesi 
tarajosgőtének mindössze néhány előfordulási adata ismert, de a vizsgálati 
időszakban is előkerült egy példánya. Az alpesi gőte előfordulása feltételezhetően 
elírás az irodalomban (PUKY et al. 2005), mert a fajnak egyetlen 
bizonyítópéldánya sem ismert a Soproni-hegységből. A pettyes gőte és a 
sárgahasú unka az időszakos vízterek visszaszorulása, kiszáradása miatt a 
vizsgált időszakban nem került elő a területen. A dunai tarajosgőte, a vöröshasú 
unka, a barna ásóbéka és a zöld varangy Sopron lelőhellyel publikált 
előfordulásai – habár a hegységbeli előfordulásuk sem zárható ki – valószínűleg 
a városra, az alacsonyabb környező területekre és a Fertő menti részekre 
vonatkoznak. A mocsári béka hegységi előfordulását ugyan a Tolvaj-árokból a 
Savaria Múzeum gyűjteményébe került példányok jelzik, azonban a terület és 
tágabb környezete jellegzetes hegyvidéki élőhely, nem tűnik a faj számára 
alkalmasnak, ezért tényleges előfordulása megkérdőjelezhető, jelen projekt során 
sem került elő. 

Az irodalomban említett hat hüllőfajból hármat – fürge gyík, közönséges 
lábatlangyík, vízisikló – tudtunk kimutatni, míg a zöld gyík, a rézsikló és az erdei 
sikló nem került elő a vizsgált időszakban. 

A Határ menti erdők (HUFH20013) területén az irodalomból ismert hat 
kétéltűfaj – barna varangy, zöld varangy, zöld levelibéka, erdei béka, nagy 
tavibéka –, továbbá a korábban ebből a térségből nem ismert pettyes gőte 
előfordulását figyeltük meg. A három korábban is említett hüllőfaj, a fürge gyík, 
a közönséges lábatlangyík és a vízisikló jelenlétét szintén bizonyítani tudtuk. 

Jelentős élő- és szaporodóhelyek kimutatása 

A Fertő sekély partszegélye, a nádasok, az időszakosan vízben álló sásosok és 
rétek mindegyike potenciális szaporodóhelye a térség kétéltűinek. Az alkalmas 
terület kiterjedése az adott év vízállásától függően változhat. A vizsgálatok során 
elsősorban a keleti oldalon találtuk a kétéltűek – vöröshasú unka, zöld levelibéka, 
zöldbéka-fajcsoport – jelentősebb állományait, de a déli és a nyugati oldalon is 
több fajt – dunai tarajosgőte, barna varangy, zöld levelibéka, mocsári béka – 
figyeltünk meg, melyek ideális csapadékviszonyok mellett jelentős 
egyedszámmal jelenhetnek meg a tó szegélyének szaporodóhelyein.  

A Soproni-hegység patakvölgyeinek jellegzetes, még nagy egyedszámban 
előforduló kétéltűje a foltos szalamandra. A területre jellemző 
csapadékellátottságú években a Rák-patak vízrendszerének kisvízfolyásai a 
hegylábig terjedően kedvező feltételeket biztosítanak a faj szaporodásához. 
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A vizsgált ökológiai átjáró működése 

Az 1980-as évek végétől végzett kétéltűmentések adatai alapján kezdetben 
százezres, majd a kilencvenes években csökkenő egyedszámú, de még mindig 
tízezres nagyságrendben szállítottak át mentett állatokat tavasszal és ősszel a 
8518-as számú út Fertőboz és Hidegség közötti szakaszának két oldala között az 
aktivisták. A csökkenés oka részben az 1993-tól kialakított terelő és 
átereszrendszer működéséhez köthető, mivel a már megépült szakaszokon nem 
történt a vonuló kétéltűek és hüllők számlálása. A terelőrendszer megépítése előtt 
a Pelophylax fajok aránya az összes mentett egyed 94,7%-át adta. A többi nyolc 
kétéltű- és hüllőfaj aránya ettől messze elmaradt, 1% felett a zöld levelibéka 
(1,9%), a mocsári béka (1,4%) és a dunai tarajosgőte (1,2%) fordult elő (PELLINGER 

& TAKÁCS 1999). A projekt időszakában ugyanitt a vízisikló (63,7%), valamint a 
kétéltűek közül a barna varangy (14,2%) és a zöldbéka-fajcsoport (11,5%) 
mennyisége emelkedett ki, további négy faj – a mocsári béka (4,7%), a zöld 
levelibéka (3,9%), az erdei béka (1,5%) és a dunai tarajosgőte (0,3%) – aránya 
lényegesen elmaradt ezekétől (3. ábra). 

 

3. ábra: A Hidegség és Fertőboz közötti 8518-as számú műúton vonuló kétéltűfajok 
egyedszámainak megoszlása (%) az 1987–1996 és a 2018–2020 időszakban. 

Fig. 3:  Distribution (%) of the number of individuals among amphibians migrating over 
the road no. 8518 between Hidegség and Fertőboz in the periods 1987-1996 and 2018-2020 

A terelővel védett szakaszon napjainkban a 20. század végén tapasztalt vonuló 
egyedszám töredéke mérhető. Sem a tavaszi, sem az őszi vonulási időszakokban 
nem volt tömeges az út két oldala között a kétéltű vándorlás. Az egyedszám 
csökkenésének pontos oka egyelőre ismeretlen. Feltehetően a szárazodási 
folyamattal összefüggően csökkent a kétéltűek szaporodási sikeressége, ezáltal 
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egyedszámuk is, valamint a Fertő menti területek szárazodása – a talaj 
leszáradása, a telelőhely közege páratartalmának és a téli vízborítás veszélyének 
csökkenése – miatt a kétéltűek a tóhoz közelebb, az úttól északra vermelnek el, 
és nem vándorolnak a magasabb, az út déli oldalán található száraz 
domboldalakhoz, mint tették azt a múlt században. 

A jelenlegi vizsgálatok szerint a terelő mentén a kétéltűek közül legnagyobb 
egyedszámban a barna varangy, a nagy tavibéka, a mocsári béka és a zöld 
levelibéka volt megfigyelhető (3. ábra). Egyik faj sem volt tömeges, legfeljebb 
néhány száz egyed fordult elő vonulási időszakonként és fajonként. A vonulási 
időszakban az összes faj tekintetében a becsült összes egyedszámuk 
meghaladhatta az ezer egyedet. Ezek mellett szórványosan az erdei béka és 
néhány dunai tarajosgőte is mozgott a terelő mentén. 

A terelőt elérő kétéltűek útkereső viselkedését figyelve látható volt, hogy 
viszonylag hosszú idő alatt találják meg az átereszeket. Volt olyan barna varangy, 
amelyik 25 m-t több mint egy óra alatt tett meg, mert kisebb szakaszokon 
többször is visszafordulva próbálkozott átjutni az akadályon. Barna varangy és 
nagy tavibéka esetében is megfigyeltük, hogy az áteresz bejáratát elérve 
elindultak a víztér irányába, majd pár méter után visszafordultak, nem mentek 
tovább, s visszatérve a terelő mentén tovább keresték az átjutás lehetőségét. A 
négy órás mintavételi időtartam alatt nem tudták leküzdeni az akadályt.  

A függőleges felületeken átmászni képtelen fajokra kialakított terelő nem 
tudja megakadályozni a zöld levelibéka feljutását a műútra. Az őszi vonulás során 
ez a faj pusztult el a legnagyobb mennyiségben az úton. Többször találtunk a 
terelőfalon csüngő növényzeten felkúszó békákat (4. ábra), többnyire a zöldbéka-
fajcsoport fiatal egyedeit, de barna varangy és a dunai tarajos gőte is 
próbálkozott így átjutni az úton.  

A terelő nyugati vége Fertőboznál csaknem eléri a települést. Attól nyugatra 
– az erdős déli sáv folytatása ellenére – viszonylag kevés elütést tapasztaltunk. 
Hidegség felé, a keleti oldalon a terelő végétől számított mintegy 600 m-es 
szakaszon jelentősebb volt a pusztulás. Esetenként a százas nagyságrendet is 
elérte az elütések száma. 

A Fertő déli szegélyében futó 8518-as műút más szakaszán is ugyanezen fajok 
elütött példányai voltak megfigyelhetők, bár kisebb egyedszámban. A 
mennyiségi eltérés oka az lehet, hogy e szakaszok nem erdő, hanem 
mezőgazdasági területek mellett találhatók, ezért ott nincs, vagy lényegesen 
kevesebb a telelő állat. 

A hüllők – a jelenlévő fajok közül elsősorban a vízisikló – úttestre történő 
feljutását a rendszer nem akadályozza meg, és a tapasztalatok alapján a kígyók 
nem is szívesen másznak be az alagútba. A kígyók az átereszek mentén kialakított 
derékszögű illesztéseket, az idők során kialakult szerkezeti repedéseket és a 
békák által is használt növényzetet kihasználva jutnak fel az útra, ahol a forgalom 
sűrűsége miatt csak néhány százalékuk jut át a túlsó oldalra. 2018 tavaszán 91, 
2019 őszén 246 elütött vízisiklót találtunk a terelővel védett útszakaszon! Az 
elöregedő, repedező illesztések és falak a hüllők és a kétéltűek számára utat 
nyitnak az útra (4. ábra). 
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A terelő átereszei a csapadékvízzel bemosódó természetes anyagokkal (föld, 
avar, ágak) és szeméttel töltődnek fel az évek során. Ugyan egyik áteresz sem 
záródott el, de a nagyobb mennyiségű hordalék fokozza az állatok számára az 
üreghatás érzetét az átjárható csatorna helyett. 

 

4. ábra: Feljutás lehetősége az útra az illesztés elöregedése miatt elvált terelőfal és az 
átereszelem között (A), valamint a növényesedett falon (B), például a barna varangy 

(Bufo bufo) (C) számára. 
Fig. 4:  Possibility to access the road due to failing cohesion between the deflector 
and the culvert (A) as well as the deflector overgrown with plants (B) for example 

for the common toad (Bufo bufo) (C) 

A veszélyeztető tényezők 

A felmérés során azonosított veszélyeztető tényezőket az Élőhelyvédelmi 
Irányelv 17. cikkelye szerinti kódokkal láttuk el.  

A vizsgált Natura 2000 területeken a kétéltűek és hüllők állományait 
veszélyeztető tényezők közül a legjelentősebbek a klímaváltozás következtében 
(N02) fellépő változások: a létfontosságú hűvös, párás élőhelyek csökkenése, az 
időszakos vízállások, ezzel a szaporodóhelyek jelentős részének kiszáradását 
okozó aszályok gyakoriságának növekedése, a csapadék mennyiségének 
csökkenése és eloszlásának kedvezőtlen alakulása. 

Az idegenhonos magas aranyvessző (Solidago gigantea) élőhely-átalakító 
hatása a Rábaközben és a Fertő mentén szembetűnő. Terjedése az élőhely 
struktúrájának megváltoztatásával és a prédafajok diverzitásának 
csökkentésével veszélyezteti a kétéltűek és a hüllők állományait (G24). 

A Fertőmelléki dombsor, a Dudlesz-erdő, a Határ menti erdők és a Soproni-
hegység erdeiben az erdészeti tevékenységek közül a lábonálló és fekvő holtfa 
eltávolítása (B07) a telelő és búvóhelyek, valamint a zsákmányfajok élőhelyeit 
csökkenti. A Soproni-hegység meredek patakvölgyeiben végzett tarvágások (B09) 
elősegítik a talaj le- és bemosódását, nagy esőzések esetén a meder alapkőzetig 
történő kiöblítését, ezzel a szinttájra jellemző közösség pusztulását okozva. Az 
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erdészeti gépek taposása, a faanyag szállítása (B16) a keréknyomokban kialakuló 
víztestekben – mint ökológiai csapdákban – szaporodó kétéltűek, így az alpesi 
tarajosgőte, a pettyes gőte és a sárgahasú unka minden fejlődési alakját 
veszélyezteti a vegetációs periódusban. Az erdészeti talajművelési és egyéb 
talajkezelési gyakorlatok (B17) a telelőhelyeken a telelő állományok 
megsemmisítését eredményezhetik. A vonalas létesítmények mentén, elsősorban 
az utakon (E01), a Rábaközben a Röjtökmuzsaj és Csapod közötti 8612-es műúton 
a barna varangy, a mocsári és az erdei béka, a Soproni-hegységben a Rák-patak 
mentén és a Fehér úti tó környezetében, valamint a Szalamandra-tó mentén a 
barna varangy, továbbá a Fertő menti utakon a barna varangy, a zöld levelibéka, 
a nagy tavibéka és a vízisikló nagyszámú elütését tapasztaltuk. A 8518-as műút 
már ökológiai átjáróval védett szakaszán is több száz volt az elütött állatok 
egyedszáma az átereszek és terelők karbantartásának hiánya miatt. 

A zöld gyík elszigetelődő populációit lakott területeken és azok környezetében 
a házi macskák (Felis silvestris f. catus), máshol a túlszaporodott ragadozók, 
például a vörös róka (Vulpes vulpes) és a borz (Meles meles) könnyen 
megsemmisíthetik (I04). Minden vizsgált területen nagy egyedszámban 
figyeltünk meg vörös rókát és vaddisznót (Sus scrofa), melyek a kis termetű 
gerincesek, így a kétéltűek és a hüllők predátorai is (L06). 

A szúnyogok elleni vegyszeres kezelés (F14), az alkalmazott hatóanyagok 
szelektivitása esetén is károsak – a táplálékállatok mennyiségének csökkenése 
révén – a rovarokat is fogyasztó kétéltűek és hüllők számára. Az ország 
területének döntő hányadán azonban az alkalmazott irtószerek nem szelektívek 
(MTA 2018, ORBÁN 2019).  

A kétéltűek egyedszámában világszerte tapasztalt fogyatkozás okai között 
kiemelkedő jelentőségűek a különböző fertőző betegségek (L06). Hazánkban is 
bizonyítottan jelen van a chytridiomycosis, amelyet a Batrachochytrium 
dendrobatidis rajzóspórás gombafaj okoz (VOJTECH et al. 2018, VÖRÖS et al. 2018), 
valamint az Iridoviridae családba sorolt Ranavirus (VÖRÖS et al. 2020). A fertőző 
betegségek elterjedésének és a fertőzöttség mértékének ismerete napjainkban 
már nélkülözhetetlen a kétéltűek védelme érdekében. Felmérésünk során 
feltehetően vírusfertőzés okozta elváltozást figyeltünk meg erdei béka bőrén a 
Soproni-hegységben. 

A populációban a mutációk számának növekedése és a mechanikai hatások 
eredményeként sérült állatok gyakoriságának emelkedése a környezeti tényezők 
hátrányos megváltozására utalhat. A felmérés során feltehetően genetikai 
eredetű lábtő- és ujjfejlődési rendellenességet foltos szalamandra bal hátsó lábán 
figyeltünk meg a Soproni-hegységben. A torzulás vélhetően egyedi mutáció, 
mivel sem az élőhelyen, sem a hegység más területein megfigyelt populációban 
ez ideig nem észleltünk hasonló elváltozást. 



Herpetológiai felmérések a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság határ menti Natura 2000 területein 121 

Rence 5. (2020) 

Következtetések és javaslatok 

Következtetések 

A 2017 májusától 2020 májusáig tartó felmérési időszakban a herpetofauna 
irodalmi adatokban említett 27 fajából 19 előfordulását bizonyítottuk a Natura 
2000 területeken vagy azok környezetében. A vizsgálatok során elő nem került 
kétéltűek közül a Soproni-hegységben honosként említett alpesi gőte feltehetően 
téves közlés. Populációját a jelen vizsgálatok során sem tudtuk kimutatni. A 
bizonyítottan honos sárgahasú unka és az alpesi tarajosgőte az élőhelyeik 
kiszáradása miatt volt kevésbé észlelhető, a kecskebéka előfordulásának 
dokumentálása pedig a terepi határozás bizonytalansága miatt nem történt meg. 
A történeti adatok szerint a térségben előforduló tíz hüllőfajból a kisebb 
egyedszáma és a nehezebb észlelhetősége miatt korábban is csak szórványosan 
megfigyelt erdei siklót, a rézsiklót és a kockás siklót most nem tudtuk kimutatni, 
a rákosi vipera történeti adatát pedig a Fertő osztrák oldaláról írták le, állománya 
nem honos a vizsgált területeken.  

Jelen felmérés adatai alátámasztják azt, hogy egy terület kétéltű- és 
hüllőállományának fajdiverzitását csak több, akár négy–nyolc vizsgálati év 
alapján tudjuk megbízhatóan leírni (KISS et al. 2019). 

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) hazánk kilenc 
tájegységében végzett felmérései alapján a leggyakrabban észlelt barna varangy 
mellett az erdei béka, a mocsári béka, a zöldbéka-fajcsoport és a pettyes gőte 
fordult elő kiemelkedő egyedszámmal (KISS et al. 2019). Ettől eltérően a jelen 
projekt során, a vizsgált területeken kimutatott kétéltűek közül a zöld levelibéka 
(41,3%), a vöröshasú unka (18,6%), a zöldbéka-fajcsoport (15,7%) és a barna 
varangy (12,9%) fordult elő leggyakrabban. A többi faj összesített részaránya alig 
érte el a 10%-ot. Az országos szintű eredményektől eltérően az erdei béka és a 
pettyes gőte aránya lényegesen kisebb volt. A rövidebb vizsgálati időszak 
alacsonyabb mintavételi számai mellett a különbségeket feltehetően a Fertő és 
környékének speciális élőhelyi adottságai is okozhatták. A Fertőn, mint 
kiemelkedő szaporodóhelyen észlelt fajok relatív dominanciája az országosan 
megfigyelt gyakorisági arányokat eltolhatták, illetve a klímaváltozás miatt a 
vizsgált többi Natura 2000 területen a kétéltűek szaporodóhelyeinek hiánya 
módosíthatta a fajok megfigyelt egyedszámait. A hüllők alacsony egyedszáma 
még feltűnőbb az ökológiai átjáró mentén megfigyelt vízisiklók (82,9%) nélkül. A 
fürge gyík (9,7%) és a zöld gyík (5,2%) mellett az elevenszülő gyík (1,1%) és a 
közönséges lábatlangyík (1,1%) volt kimutatható. A frissen kelt mocsári teknős 
megfigyelése – a Nyugat-magyarországi-peremvidék más területein is 
tapasztaltakkal együtt – a faj állományának térségi erősödésére utal.  

A vizsgált területeken a kétéltűeket veszélyeztető tényezők közül a 
legjelentősebb a szárazföldi élőhelyek szárazodása és a szaporodóhelyek 
kiszáradása, valamint az inváziós magas aranyvessző terjedése. A közúti 
forgalom által okozott elütések szintén gyakoriak, de a Fertőboz és Hidegség 
közötti útszakaszt kivéve, a vizsgált időszakban tömeges közúti pusztulást sem a 
kétéltűek, sem a hüllők esetében nem tapasztaltunk. A hüllőket veszélyeztető 
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tényezők között a növekvő közúti forgalom, az idegenhonos inváziós növények 
terjedése és élőhely-átalakító hatása, valamint a fokozott predációs nyomás 
emelkedik ki. 

A Fertőboz és Hidegség között, a 8518-as műút mentén kiépített 
ökológiaiátjáró-rendszer vizsgálata megerősítette, hogy a kétéltűeknek a terelő 
kialakításakor megfigyelt egyedszámához képest a felmérés időszakában 
jelentősen kevesebb állat vonult, és a fajok aránya is megváltozott. A zöldbéka-
fajcsoport fajai és a gőték feltételezhetően a nedvesebb Fertő menti területeken 
vagy a tóban vermelnek télire, és a veszélyes útszakaszt már csak kisebb 
egyedszámmal érinti vonulásuk. Itt kell megjegyezni, hogy a zöldbéka-komplexet 
alkotó fajok egyedszámarányainak eltolódása és a Pelophylax fajok eltérő telelési 
gyakorlata is okozhatja a vonulási adatok átalakulását. Amíg a kis tavibéka 
szárazföldön, a kecskebéka vízben vagy szárazföldön, addig a nagy tavibéka 
többnyire vízben telel át (HOLENWEG & REYER 2000). A korábbi, 20. század végi 
mentéseknél kizárólag a kecskebéka és a kis tavibéka jelenlétét említi PELLINGER 

& TAKÁCS (1999), míg a jelen felmérésekben inkább a morfológiai bélyegek 
alapján nagy tavibékának tekinthető példányok kerültek elő. A vízisikló, a 
mocsári béka, a zöld levelibéka és a szárazabb élőhelyeken élő barna varangy 
továbbra is az erdős, egyben magasabb térszínen telel, ezért a vonulási 
időszakban megjelenik a terelő mentén, ezzel a relatív gyakoriságuk emelkedett. 

Természetvédelmi kezelési javaslatok 

A veszélyeztető tényezők ismeretében a térségre vonatkozóan általános és 
lokális javaslatokat tudunk tenni. 

Javasoljuk a Soproni-hegységben a patakok mentén kétoldalt 15–20 m széles 
sávban az erdőhasználat korlátozását. A tarvágások e sávban való megtiltása 
megfelelő védelmet jelentene ezen élőhelyek élőlényközösségei számára. 
Csökkenthető így az erózió okozta talajbemosódás, a hirtelen nagy esőzések 
okozta mederkiöblítés, amely a vízi szervezetek alacsonyabb térszínre 
sodródását, ezzel biztos pusztulását is okozza. A víztér árnyékolásának 
fenntartásával a patakok vizének nyári felmelegedése csökkenthető, ezzel a 
területre jellemző vízhez kötődő fajok számára fontos környezeti tényező, például 
a víz oxigéntartalma is jobban megőrizhető. 

Mivel a Soproni-hegységben a Fehér úti tónál és a Szalamandra-tó mentén is 
megfigyeltünk barnavarangy-elütést, az elhullások számának emelkedése esetén 
ökológiai átjáró kialakítása javasolt mindkét szaporodóhelyen.  

Az ökológiai átjárók kialakításakor javasolt olyan, az átereszek nyílásához 
forduló terelő kialakítása, amely a kétéltűek terelő mentén történő mozgását 
jobban irányítja. A terep lejtése a terelő mentén az átjárók felé, az átereszekben 
pedig a víztér irányába mutasson. Az átereszek a telelőhely felől a terelő menti 
mélypontról induljanak, a víztér felé eső oldalon pedig a legmagasabb ponton (a 
telelőhely térszíne felé mutató beszögellés csúcsán) érkezzenek a felszínre. 
Amennyiben a terelő fala nem függőlegesen áll, hanem a járófelület felé hajló, 
akkor csökkenhet az útra feljutó egyedek száma. Az átereszek terelőfalhoz 
illesztésénél törekedni kell az homorú íves csatlakoztatásra. Az ilyen megoldás, a 
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derékszögűvel ellentétben csökkenti a megtámaszkodás lehetőségét, ezzel a 
kígyók útra jutásának esélyét is. Az áteresz ideális esetben széles és felül végig 
áttört fedésű, hogy átlátható és szellős legyen, ne barlang vagy föld alatti üreg 
érzetét keltse a vonuló állatokban. Különösen a tavaszi időszakban fontos az 
áttört fedés, a megvilágítás és a környező szabad felszínekhez képest tapasztalt 
hőmérséklet és páratartalom az állatok számára, mert ekkor már nem elbújni és 
a föld alá húzódni szeretnének. Az út szintjéhez képest minél mélyebben van az 
áteresz aljzata, annál szélesebbnek kellene lennie az átjárónak. Amennyiben 
megoldható, minél közelebb legyenek egymáshoz az átereszek. A tapasztalatok 
alapján az átereszek 50 m-nyi távolsága a kétéltűek (pl. unkák, varangyok, gőték) 
számára túl nagy, jelentősen meghosszabbítja a fal mentén eltöltött keresési időt, 
késlelteti (akár meg is akadályozza) a szaporodóhelyre jutást. 

Az őszi vonulást megelőzően célszerű az ökológiai átjárót megtisztítani a 
bemosódott üledékektől és a felkúszó vagy lecsüngő növényzettől.  

A kétéltűek telelési időszakában az ismert telelőterületen – Fertőboz és 
Hidegség térségében – a talajmunkákat korlátozni kell. 

A kisebb forgalmú erdei mű- és földutak menti vízelvezető árkokban alacsony 
bukógátak vagy az árkok menti kivezetésekben tókák és más hasonló 
mesterséges vízterek kialakításával, fenntartásával javítható a Fertőmelléki 
dombsor, a Határ menti erdők, a Dudlesz-erdő és a Soproni-hegység kétéltűinek 
szaporodási esélye, egyben e fajok predátorainak (futóbogarak, szitakötők, hüllők 
és madarak) túlélése is. 

Az áradások, a tartós esőzések vagy a jelentős téli csapadék eredményeként 
kialakuló elöntések és belvizes foltok hiányában egyes fajok – pl. a vöröshasú 
unka, a sárgahasú unka és a zöld varangy – szaporodási esélye is jelentősen 
csökken. Az időszakos elöntések, belvizes foltok kialakulási lehetőségének 
fenntartása és az állandó víztestek (felhagyott kavicsbányák gödreinek) 
megőrzése, rehabilitációja is segítené a kétéltűek túlélését a Rábaközben. Ezek a 
területek többségében a Natura 2000 területeken kívül találhatók, ezért fontos a 
gazdálkodókkal, a terület tulajdonosaival a jó munkakapcsolat kiépítése és 
fenntartása. A Rábaköz kisvízfolyásainak jelenlegi, túlnyomóan csatorna jellegű 
mederkialakítása, a mederoldal rendszeres kezelése a legtöbb faj, így a kétéltűek 
és a hüllők számára sem teszi lehetővé a tartós megtelepedést. Egyes szakaszokat 
természetközelivé alakítva, rehabilitálva lehetne megőrizni a térség kétéltűit és 
sok más vízhez kötődő szervezetet is. 

A monitoringvizsgálatok során a betegségek, fejlődési rendellenességek 
előfordulását, esetleges terjedését figyelemmel kell kísérni.  

A lakott területek környezetében rendszeresen végeznek szúnyogirtást. 
Bizonyíthatóan a vegyszeres kezelés miatt elhullott kétéltűt és hüllőt ugyan nem 
találtunk, de az alkalmazott irtószerek hatóanyagai között a kétéltűek és a hüllők 
táplálékállataira is veszélyes szerek vannak. Javasoljuk, hogy a Natura 2000 
területek 100 m-es körzetén belül légi úton történő permetezést ne végezzenek. 

A hüllőket az élőhelyvesztés mellett elsősorban a ragadozónyomás erősödése 
veszélyezteti. A természetvédelmi területeken a borz, a róka és a vaddisznó 
állománya okoz extrém erős ragadozónyomást, természetvédelmi vadkárt. E 
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ragadozók állományának jelentős csökkentésével – a védett fajok prioritásának 
érvényesítésével – a kár mérsékelhető lenne. A ragadozók állományszabályozása 
a vadgazdálkodó érdekét is szolgálja, ezért szorosabb együttműködés javasolt 
ezen szervezetekkel. 

Monitorozási program kidolgozása 

A kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek herpetofaunája 
állapotának nyomon követése érdekében hosszú távú monitorozási rendszer 
kialakítása javasolt. Ennek célja a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatósághoz 
tartozó Natura 2000 területek és azok környezetének természetvédelmi 
szempontú herpetológiai vizsgálata, a természetvédelmi kezelések megalapozása, 
valamint a hazai és nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettség teljesíthetősége 
érdekében adatok gyűjtése az adatszolgáltatásban szereplő kétéltű- és 
hüllőfajokról. A kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területeken az Európai 
Unió Élőhelyvédelmi Irányelvének II. mellékletében jelzett kétéltű- és hüllő fajok 
nyomon követése mellett cél, hogy a monitorozómunka eredményeként a 
mintavételi területeken a herpetofauna valamennyi fajáról (közösségi szintű 
mintavétellel) álljon rendelkezésre azok elterjedési viszonyaira, 
állománynagyságára és annak változására vonatkozó adat. 

A mintavételeket más területek és időszakok összehasonlíthatósága 
érdekében a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) módszertana 
(KISS et al. 2007, KORSÓS 1997) és a később bevezetett fajszintű monitorozási 
protokollok (BAKÓ et al. 2011, DANKOVICS & KISS 2011a, 2011b, HALPERN & 

MEBERT 2016, KOVÁCS 2011a, 2011b, VÖRÖS 2011a, 2011b) szerint javasolt 
végezni. A vizsgált élőhelyeknél a kétéltűek és hüllők egyaránt monitorozandók. 
A gyűjtött adatokat a fajok és a közösség jellemzésére is felhasználhatjuk. 

A mintavételi helyek kijelölése elsősorban az adott Natura 2000 terület 
jelölőfajainak (HD II. melléklet fajai) figyelembevételével, azok élőhelyein 
javasolt. Amennyiben a területen nem fordul elő jelölőfaj, az esetben a jelentős 
egyedszámban kimutatható HD IV. melléklet fajainak élőhelyei adhatók meg. 
Azokon a területeken, ahol nincs jelölőfaj előfordulása bizonyítva, vagy nem 
található jelentős kétéltű- vagy hüllőállomány, illetve a felmérések ez ideig nem 
hoztak eredményt a herpetofauna tagjainak jelenlétére vonatkozóan, ott 
mintavételi területet nem kell kijelölni, monitoring jellegű vizsgálatokat nem 
szükséges évente végezni. E területeken a fajösszetétel változásának nyomon 
követése érdekében háromévente faunisztikai felmérés javasolt. Mivel a 
mintavételek a területen előforduló összes faj, a teljes herpetofauna vizsgálatát 
célozzák (közösségi mintavétel), ezért a vizsgálandó Natura 2000 területeken 
javasolt a jellegzetes vízterekben és környezetükben, valamint szárazföldi 
élőhelyeken is mintavételi egységeket kijelölni. 

A felmérési időszak – optimális esetben évente ismétlődően – a vegetációs 
periódusban, a vizsgált kétéltűeknél a szaporodási időszakban (márciustól május 
végéig), illetve a szaporodás sikerességének vizsgálata esetén a lárvák 
átalakulásáig (júniustól szeptemberig) tartson, évente legkevesebb öt 
alkalommal. A hüllők esetében az aktív időszakukban, áprilistól októberig, évente 
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legkevesebb öt mintavételi alkalommal kell a felméréseket elvégezni. Minimális 
esetben a mintavételek legalább háromévente történjenek a kijelölt területeken, 
az optimális időszaknál leírt éven belüli eloszlásban. Ez esetben a mintavételek 
elsősorban a vizsgált fajok jelenlétének vagy hiányának kimutatására irányulnak. 

A Rábaköz (HUFH20001) Natura 2000 terület megadott jelölőfajai között 
jelenleg nem szerepel kétéltű és hüllő. Ezzel szemben a mintavételek során 
észleltük a vöröshasú unka jelenlétét. Állományváltozásának nyomon követése 
érdekében rendszeres, lehetőleg évenkénti monitoringvizsgálat javasolt a 
területen. Lehetséges mintavételi terület a Répceszemere határában található 
élőhely, ahol a kétéltű jelölőfaj és a gyepekre jellemző fürge gyík is vizsgálható a 
kijelölt 1 km-es mintavételi szakaszon és az érintett víztérben. Az éves 
rendszerességgel monitorozott területen a vizuális megfigyelés és akusztikus 
észlelés mellett a gőték palackcsapdával történő felmérése is javasolt. A Rábaköz 
jellegzetes élőhelyei a túlnyomóan már gátak közé szorított és szabályozott 
patakok, mint a Kis-Rába, a Répce vagy a Kardos-ér. A Répce egy Beled és 
Dénesfa határában lévő természetközeli szakasza a vízfolyások mentén és a közeli 
réteken előforduló fajok monitorozására javasolt terület. A kijelölt kétszer 1 km 
hosszú transzekt mentén a zöldbéka-fajcsoport, a zöld levelibéka és a mocsári 
béka, valamint a fürge gyík állománya mérhető fel. 

A Fertő (HUFH20002) mentén, Sarród határában, a Hansági-főcsatorna 
mentén javasolt a területre nagy számban jellemző vöröshasú unka rendszeres 
monitorozása. A mintavételi transzekt a csatorna mentén kijelölt 1 km 
hosszúságú szakasz, amelyről akusztikus észleléssel a jelenlét-hiány 
megállapítása és egyedszámbecslés is lehetséges. Ugyanitt, Sarród és 
Fertőszéplak határán, az ún. Lajber-háztól nyugatra, a Körgát poldercsatornája 
mentén lévő sekély víztérben a dunai tarajosgőte és a pettyes gőte csapdával 
történő monitorozása javasolt. A mintavételi területen egyben a zöldbéka-
fajcsoport tagjainak és a vízisiklónak a felmérése is lehetséges. 

A Fertőmelléki dombsor (HUFH20003) száraz élőhelyein a hüllők, elsősorban a 
zöld gyík fertőrákosi állományának monitorozása javasolt. A mintavételek során 
a Fertőrákostól északra elterülő erdők szegélye és a cserjés, nyílt gyepfoltokkal 
tagolt területen kijelölt mintavételi transzekt mentén, vizuális megfigyeléssel 
történhetne a faj állományának felmérése. A Sopronkőhida közelében található 
vizes élőhelyek (Kis- és Nagy-Tómalom) és környezetük a kétéltűek, a vízisikló és 
a rétekhez kötődő fürge gyík állományának monitorozására javasolt terület. E 
terület potenciális előfordulási helye a mocsári teknős kóborló példányainak is. 

A Dudlesz-erdő (HUFH20006) területén nem ismert jelentős állandó víztér és 
kétéltű-szaporodóhely. A szárazodási folyamat hatása miatt az időszakos 
vízterek kialakulásának esélye is kicsi. A mintavételek során nem figyeltünk meg 
sem kétéltű, sem hüllő Natura 2000 jelölőfajt. Az észlelt fajok egyedszáma 
tekintetében is alacsony értékeket tapasztaltunk, ezért a területen évente 
végzendő kétéltű- és hüllőmonitorozás nem szükséges. A változások nyomon 
követése érdekében az NBmR módszertana (KISS et al. 2007) szerint, háromévente 
a kétéltű- és hüllőfajok jelenlétének vagy hiányának vizsgálata javasolt a 
területen. 
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A Soproni-hegység (HUFH20012) patakvölgyeinek jellegzetes kétéltűje a foltos 
szalamandra, amely még nagy egyedszámban fordul elő a hegységben. A 
kisvízfolyások sérülékenysége miatt a faj szaporodóhelyei fokozottan 
veszélyeztetettek, ezért faji szintű monitorozás javasolt. A mintavételi hely a 
korábbi vizsgálatokkal történő összehasonlíthatóság érdekében a Tolvaj-árokban 
kijelölt 1000 m hosszú mintavételi terület legyen. A foltos szalamandra lárvái a 
kisvízfolyások jó állapotának indikátorai, jelzik a szaporodóállomány jelenlétét, 
ezért célszerű a lárvamonitorozás folytatása is a hegység teljes területén. A 
hegység magasabb térszíneinek időszakos kis vízterei a sárgahasú unka jelölőfaj 
élő- és szaporodóhelyei. A vizsgált időszakban ugyan szárazak voltak élőhelyei, 
a fajt nem észleltük, de csapadékosabb években az erdészeti tevékenység 
hatására kialakuló kerékcsapákban, pocsolyákban jelenléte valószínű, 
állományának nyomon követése érdekében felmérése javasolt. A mintavételi hely 
a faj által preferált időszakos vízterek térbeli eloszlásának változása miatt nem 
jelölhető ki előre, ezért a vizsgált időszakban létező időszakos vízterek közül 
kiválasztott meghatározott számú (pl. 50 pocsolya és a vízzel borított tócsák) 
vizuális módszerrel történő ellenőrzése javasolható. A közelmúltban kimutatott 
alpesi tarajosgőte elterjedési területének pontosítása és állományának nyomon 
követése érdekében a sárgahasú unka mintavételi helyein faunisztikai felmérése 
és állományainak monitorozása javasolt. 

A Határ menti erdők (HUFH20013) kiemelt jelentőségű természetvédelmi 
terület jelölőfajai és az egyéb fontos fajok között nem található kétéltű és hüllő, 
nem ismert jelentős állandó víztér, kétéltű- és hüllő-szaporodóhely, ezért nem 
szükséges évente felméréseket végezni. A változások nyomon követése érdekében 
az NBmR módszertana (KISS et al. 2007) szerint, háromévente a kétéltű- és 
hüllőfajok jelenlétének vagy hiányának vizsgálata javasolt. 

Az adatok értékelése során származtatott adat lehet a fajösszetétel és 
változásának meghatározása a mintavételi és a Natura 2000 területen, a 
megfigyelt egyedszám és változása az egyes években, a relatív (megfigyelt 
maximális) egyedszám változása és trendje. A szükséges alapadatok rögzítése 
esetén meghatározható az vizsgált állományok ivararánya és koreloszlása, 
valamint a beteg és/vagy fejlődési rendellenességgel terhelt egyedek aránya a 
populációkban. A felmérések eredményeként a területeken bekövetkező káros 
folyamatok időben észlelhetők, a veszélyeztető tényezők köre feltárható. 

Összefoglalás 

A 2017-től 2020-ig tartó kutatás keretében a Rábaköz (HUFH20001), a Fertő 
(HUFH20002), a Fertőmelléki-dombok (HUFH20003), a Dudlesz-erdő 
(HUFH20006), a Soproni-hegység (HUFH20012) és a Határ menti erdők 
(HUFH20013) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területein a Nemzeti 
Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) kétéltűekre és hüllőkre kidolgozott 
módszertana szerint végeztük a herpetológiai felméréseket. Kiemelt figyelmet 
fordítottunk a Hidegség és Fertőboz közötti ökológiai átjáró működésének 
vizsgálatára. Az 53 terepnapon történt felmérések alkalmával 1055 adat-
rekordban összesen 5152 észlelt egyed adatait rögzítettük az adatbázisban.  
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A felmérés időszakában, a kijelölt kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 
területeken, az irodalomból ismert 17 kétéltűfaj közül 13 fajt – foltos szalamandra 
(Salamandra salamandra), dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus), pettyes gőte 
(Lissotriton vulgaris), vöröshasú unka (Bombina bombina), barna ásóbéka 
(Pelobates fuscus), barna varangy (Bufo bufo), zöld varangy (Bufotes viridis), zöld 
levelibéka (Hyla arborea), mocsári béka (Rana arvalis), erdei béka (R. dalmatina), 
gyepi béka (R. temporaria), kis tavibéka (Pelophylax lessonae), nagy tavibéka (P. 
ridibundus) – , a korábbról ismert tíz hüllőfajból hatot – mocsári teknős (Emys 
orbicularis), fürge gyík (Lacerta agilis), zöld gyík (L. viridis), elevenszülő gyík 
(Zootoca vivipara), közönséges törékenygyík (Anguis fragilis), vízisikló (Natrix 
natrix) – tudtunk kimutatni. Jelentős kétéltű-szaporodóhelyek a Soproni-hegység 
kisvízfolyásai a foltos szalamandra, mesterséges tavai pedig a barna varangy 
számára, míg a vöröshasú unka és a zöldbéka-fajcsoport (Pelophylax spp.) tagjai 
számára a Fertő, valamint a Rábaköz vízterei kiemelkedő jelentőségűek. 

A vizsgált területeken a kétéltűeket veszélyeztető tényezők közül a 
legjelentősebb a szárazföldi élőhelyek szárazodása és a szaporodóhelyek 
kiszáradása. A közúti forgalom által okozott elhullás szintén gyakori, de a 
Fertőboz és Hidegség közötti útszakaszt kivéve, a vizsgált időszakban tömeges 
gázolást sem a kétéltűek, sem a hüllők esetében nem tapasztaltunk. A hüllőket 
veszélyeztető tényezők között a növekvő közúti forgalom, az idegenhonos 
inváziós növények terjedése és élőhely-átalakító hatása, valamint a fokozott 
predációs nyomás emelkedik ki. 

A Fertőboz és Hidegség között, a 8518-as számú műút mentén kiépített terelő- 
és átereszrendszer vizsgálata megerősítette, hogy a terelő kialakításakor 
megfigyelt faj- és egyedszámhoz képest jelenleg jelentősen csökkent a vonulási 
időszakokban a kétéltűek és hüllők vándorlása. 

A veszélyeztető tényezők csökkentése érdekében természetvédelmi kezelési 
javaslatokat fogalmaztunk meg. A kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 
területeken az Élőhelyvédelmi Irányelv (HD) II. és IV. melléklete által 
meghatározott jelentésköteles fajok állományainak nyomon követése és az 
Európai Bizottság felé történő jelentési kötelezettségek teljesíthetősége 
érdekében hosszú távú monitorozást javasoltunk.  

Zusammenfassung 

Während der Forschung zwischen 2017 und 2020 in den FFH-Gebieten 
Rábaköz (HUFH20001), Fertő (HUFH20002), Fertőmelléki dombsor (HUFH20003), 
Dudlesz-erdő (HUFH20006), Soproni-hegység (HUFH20012) sowie Határ menti 
erdők (HUFH20013) wurden herpetologische Untersuchungen anhand der 
Methodik des Nationalen Biodiversität-Monitoring Systems durchgefürt. 
Besondere Aufmerksamkeit wurde der Untersuchung der Froschübergänge 
zwischen Hidegség und Fertőboz geschenkt. Während der an 53 Feldtagen 
durchgeführten Erhebungen wurden die Daten von insgesamt 5152 
nachgewiesenen Individuen in 1055 Datenrekorden erfasst. 
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Im Untersuchungszeitraum, in den FFH-Gebieten wurden von den früher 
gefundenen 17 Amphibienarten 13 (Salamandra salamandra, Triturus dobrogicus, 
Lissotriton vulgaris, Bombina bombina, Pelobates fuscus, Bufo bufo, Bufotes 
viridis, Hyla arborea, Rana arvalis, Rana dalmatina, Rana temporaria, Pelophylax 
lessonae, Pelophylax ridibundus), von den früheren zehn Reptilienarten sechs 
(Emys orbicularis, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Zootoca vivipara, Anguis fragilis, 
Natrix natrix) nachgewiesen. Bedeutende Amphibien-Brutplätze sind die kleinen 
Fließgewässer des Ödenburger Gebirges für den Feuersalamander, die künstliche 
Teiche für die Erdkröte, die Gewässer von Neusiedler-See und Rábaköz für die 
Rotbauchunke und der Wasserfrosch-Arten (Pelophylax spp.). 

Die wichtigsten Faktoren, die Amphibien in den untersuchten Gebieten 
gefährden, sind die Austrocknung terrestrischer Lebensräume und die 
Austrocknung von Brutstätten. Überfahrten durch den Straßenverkehr sind 
ebenfalls häufig, aber mit Ausnahme des Straßenabschnitts zwischen Fertőboz 
und Hidegség wurde während des Untersuchungszeitraums weder bei 
Amphibien noch bei Reptilien ein Massenverfall wegen Verkehr beobachtet. Zu 
den Faktoren, die Reptilien bedrohen, gehören der zunehmende Straßenverkehr, 
die Ausbreitung invasiver Arten und deren negative Auswirkungen auf die 
Lebensräume, sowie der erhöhte Raubdruck. 

Die Untersuchung des Umleitung- und Amphibienübergangssystems entlang 
der Autobahn 8518 zwischen Fertőboz und Hidegség bestätigte, dass sich die 
Migration von Amphibien und Reptilien während der Migrationsperioden derzeit 
im Vergleich zur Anzahl der Arten und Individuen, die beim Bau des Systems 
beobachtet wurden, erheblich verringert hat. Um die Risikofaktoren zu 
reduzieren, haben wir Vorschläge für das Naturschutzmanagement formuliert. 
Um die langfristige Überwachung der Bestände meldepflichtiger Arten und die 
Berichtspflichten gegenüber der Europäischen Kommission gemäß der Anhänge 
II. und IV. der Habitatrichtlinie (HD) zu erfüllen, empfehlen wir in den FFH-
Gebieten ein Langzeitmonitoring. 
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