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1. Összefoglalás/Abstract 

1.1. Összefoglalás 

"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 feltáró herpetológiai kutatás célja a kijelölt Natura 

2000 területek és azok környezetének történeti és aktuális kétéltű és hüllő 

fajösszetételének meghatározása, amennyiben lehetséges a kimutatható fajok 

egyedszámának becslése, a jelentős szaporodóhelyek felkutatása, valamint a fajok 

természetvédelmi helyzetének feltárása, hosszú távú monitorozása vizsgálatok 

megalapozása, továbbá javaslattétel a természetvédelmi kezelésekre a káros 

hatások csökkentése érdekében.  

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, összesen 53 terepnapon végeztünk a 

Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) kétéltű és hüllő módszertana 

(KISS et al. 2007) szerint felméréseket. Kiemelt figyelmet fordítottunk a Hidegség és 

Fertőboz közötti békaterelő működésének vizsgálatára. 

A felmérés időszakában, a kijelölt kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 

területeken, az irodalomból ismert 17 kétéltűfaj közül 13 fajt (Salamandra 

salamandra, Triturus dobrogicus, Lissotriton vulgaris, Bombina bombina, Pelobates 

fuscus, Bufo bufo, Bufo /Pseudepidalea/ viridis, Hyla arborea, Rana arvalis, Rana 

dalmatina, Rana temporaria, Pelophylax lessonae, Pelophylax ridibundus), az 

említett tíz hüllőfajból hatot (Emys orbicularis, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Zootoca 

vivipara, Anguis fragilis, Natrix natrix) tudtunk kimutatni. Az 53 terepnapon történt 

mintavételek alkalmával 1055 adatrekordban összesen 5152 észlelt egyed adatait 

rögzítettünk az adatbázisban. 

Az Élőhelyvédelmi Irányelv II. mellékletbe sorolt vöröshasú unka (B. bombina) a 

Fertő és a Rábaköz területén, a dunai tarajosgőte (T. dobrogicus) a Fertő és a 

Fertőmelléki-dombság területén volt jelen. A száraz periódus miatt a sárgahasú unka 

(Bombina variegata) a Soproni-hegységben nem került elő. Jelentős kétéltű 

szaporodóhelyek a Soproni-hegység kisvízfolyásai a foltos szalamandra (S. 

salamandra) és mesterséges tavai a barna varangy (B. bufo) számára. A vöröshasú 

unka (B. bombina), a tavi béka fajcsoport (Pelophylax spp.) tagjai számára pedig a 

Fertő és környezete, valamint a Rábaköz vízterei. A gyepi béka (R. temporaria) 

előfordulását a Soproni-hegységben tudtuk kimutatni.  
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A hüllőket csekély egyed- és fajszámmal észleltük. Ismereteink szerint a Fertőn, a 

tó nyugati oldalán a vizsgált időszakban szaporodott először sikeresen a mocsári 

teknős (E. orbicularis). A fürge gyík (L. agilis) és a vízisikló (N. natrix) általánosan 

elterjedt, míg a zöld gyík (L. viridis) állományát a Fertőmelléki dombokon, az 

elevenszülő gyík (Z. vivipara) egyedeit a Fertő mellől tudtuk kimutatni. A közönséges 

lábatlangyík (A. fragilis) egyedei szórványosan kerültek meg. 

A vizsgált területeken a kétéltűeket veszélyeztető tényezők közül a legjelentősebb a 

szárazföldi élőhelyek szárazodása és a vízi szaporodóhelyek kiszáradása (N02). A 

közúti forgalom által okozott elütések (E01) szintén gyakoriak, 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 (E01), az 

idegenhonos inváziós növények terjedése, élőhely átalakító hatása (I01) és a 

fokozott predációs nyomás (I04) emelkedik ki. 

A veszélyeztető tényezők csökkentése érdekében természetvédelmi kezelési 

javaslatokat fogalmaztunk meg. A kétéltűek és hüllők védelme érdekében javasoltuk 

a szaporodó és élőhelyek, különösen az időszakos vízterek, valamint környezetük 

megőrzését, mesterséges szaporodóhelyek kialakítását, fenntartását, a 

ragadozónyomás – a vörös róka (Vulpes vulpes), a borz (Meles meles), és a 

vaddisznó (Sus scrofa) állományainak csökkentése érdekében a vadgazdálkodókkal 

szorosabb együttműködést.  

A kutatás során megfigyelt fajok közül az erdei béka (R. dalmatina) egy egyedén 

figyeltünk meg fertőző megbetegedés tünetét. Az előzetes szakvélemény szerint 

vírusfertőzés történt, melynek további megjelenését figyelemmel kell kísérni. 

Genetikai deformációt foltos szalamandra (S. salamandra) lábán figyeltünk meg. A 

deformáció a lábtő- és ujjcsontok torzulását okozta, egyedi mutáció eredménye. A 

populáció más egyedein sem a vizsgált időszakban, sem korábban nem tapasztaltuk. 

A beteg és a genetikai sérült egyedek összesített aránya elhanyagolható volt. 

A Fertőboz és Hidegség között a 8518-as műút mentén kiépített terelő és áteresz 

rendszer vizsgálata megerősítette, hogy a terelő kialakításakor megfigyelt faj- és 

egyedszámhoz képest jelenleg a vonulási időszakokban nem jelentős a kétéltűek és 

hüllők vándorlása. A kétéltűek közül legnagyobb egyedszámban a zöld levelibéka (H. 

arborea), a tavi béka (P. ridibundus), mocsári béka (R. arvalis) és a barna varangy 

(B. bufo) volt megfigyelhető, de egyik faj sem volt tömeges. A vonulási időszakban az 

úton áthaladó kétéltűek becsült összes egyedszáma azonban meghaladta az ezer 

egyedet. A hüllők közül a vízisikló (N. natrix) több száz példányban volt jelen. A 

terelővel védett útszakaszon a vonulás során a vízisikló (N. natrix) és a zöld 

levelibéka (H. arborea) pusztult el a legnagyobb számban, de a tavi béka (Pelophylax 
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spp.) fajcsoport, a mocsári béka (R. arvalis) és a barna varangy (B. bufo) egyedei is 

képesek voltak átjutni a terelő repedezett, és növényekkel benőtt falán. További 

probléma, hogy a terelőt elérő kétéltűek, az útkeresésük során viszonylag hosszú idő 

alatt találták csak meg az átereszeket, mert rövidebb szakaszokon többször is 

visszafordulva próbálkoztak átjutni az akadályon. Több faj és példány esetében is 

tapasztaltuk, hogy az átereszt megtalálva azon nem haladtak át, hanem pár méter 

után visszafordultak, majd tovább kutatták a terelő mentén az átjutás lehetőségét. A 

hüllők – elsősorban a vízi sikló (N. natrix) – úttestre történő feljutását a rendszer nem 

akadályozza meg. A kígyók az átereszek mentén kialakított derékszögű illesztéseket 

és a szerkezeti repedéseket kihasználva jutnak fel az útra, ahol a megnövekedett 

forgalom miatt csak néhány százalékuk jut át az út túlsó oldalára. A terelő rendszeres 

karbantartásával csökkenthető az útra jutó állatok, ezzel az elhullások mennyisége. 

Az új terelők kialakítása esetén a terelőfal visszahajló, az átereszek felé 

tölcséresedő kialakítását, az átereszek víztest irányába történő enyhe lejtetését, és 

világosabb, szellősebb átereszek építését javasoltuk. 

A Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területeken hosszú távú monitorozást 

javasoltunk az Élőhelyvédelmi Irányelv (HD) II. és IV. melléklete által meghatározott 

jelentésköteles fajok állományainak nyomonkövetése és az Európai Bizottság felé 

történő jelentési kötelezettségek teljesíthetősége érdekében. A vizsgálatok 

lebonyolítása területenként legalább egy mintavételi helyen, a Nemzeti Biodiverzitás-

monitorozó Rendszer (NBmR) (KISS et al. 2007) kétéltűekre és hüllőkre javasolt 

mintavételi protokollja alapján javasolt. A mintavételi területek kijelölésénél az 

elsődleges szempont az Élőhelyvédelmi Irányelv II. mellékletének fajainak vizsgálata, 

majd a IV. melléklet és a területre jellemző, jelentős egyedszámban előforduló fajok 

állományainak nyomonkövetése volt. A HD II. mellékletében jelzett fajokat évente, a 

HD IV. melléklet fajait legalább háromévente monitorozni szükséges.  
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1.2. Zusammenfassung 

 

Die Zielen der Herpetologie-Forschung in der Rahmen von Projekt - "Az ökológiai 

monitoring tevékenység határon átnyúló összehangolása a Fertő-tó és a Hanság 

Natura 2000 területein" ATHU2 "Vogelwarte Madárvárta 2" sind die Bestimmung der 

derzeitigen und ehemaligen Amphibien- und Reptilienfauna von bestimmten Natura 

2000 Gebieten und ihrer Umgebung, - wenn es möglich ist - die  Schätzung der 

Individuumzahl von erweislichen Arten, Entdeckung der wichtigen 

Fortpflanzugsorten, Entdeckung der Schutzstatus der Arten, Grundierung 

langfristigen Monitoring-Untersuchungen, um weiterhin Vorschläge für 

Naturschutzpflege um Reduktion die schädlichen Auswirkungen.  

In Rahmen der Forschung wurden die Studien nach Amphibien- und Reptilien-

Methodik (KISS et al. 2007) des Nationales Biodiversitäts-Monitoring System, 

zwischen Jahren 2017 und 2020, in Rábaköz (HUFH20001), in Fertő (HUFH20002), 

in Fertőmelléki dombok (HUFH20003), in Dudlesz-erdő (HUFH20006), in Soproni-

hegység (HUFH20012) und in Határ-menti erdők (HUFH20013) Gebieten der Fauna-

Flora-Habitatrichtlinie, insgesamt an 53 Landtagen ausgeführt.  Die Funktion der 

Froschzaun zwischen Ortschaften Hidegség und Fertőboz bekam erhöhte 

Beachtung.  

Während der Forschung konnten wir an ausgewählten Gebieten mit 

gemeinschaftlicher Bedeutung 13, von 17 Amphibienarten, die  im Literatur bekannt 

sind (Salamandra salamandra, Triturus dobrogicus, Lissotriton vulgaris, Bombina 

bombina, Pelobates fuscus, Bufo bufo, Bufo /Pseudepidalea/ viridis, Hyla arborea, 

Rana arvalis, Rana dalmatina, Rana temporaria, Pelophylax lessonae, Pelophylax 

ridibundus), 6 von betreffenden zehn Reptilienarten  (Emys orbicularis, Lacerta agilis, 

Lacerta viridis, Zootoca vivipara, Anguis fragilis, Natrix natrix) erweisen. Es wurde die 

Daten von 5152 beobachteten Exemplaren während der 53 Landtagen in Datenbank 

in 1055 Datensatz eingetragen.  

 Die Rotbauchunke (B. bombina), die im Anhang II. der FFH-Richtlinie steht, wurde 

im Gegend Neusiedler See und Rábaköz, der Donau-Kammmolch (T. dobrogicus) an 

Gebiet Neusiedler See und Fertőmelléki-domság gefunden. Wegen trockner Periode 

wurde die Gelbbauchunke (Bombina variegata) in Ödenburger-Gebirge nicht 

gefunden. Für dem Feuersalamander (S. salamandra) sind die Kleingewässern im 

Ödenburger-Gebirge bedeutende Fortpflanzungsplätze, und die künstlichen Teiche 

sind optimal für der Erdkröte (B. bufo). Für der Rotbauchunke (B. bombina) und den 

Wasserfröschen (Pelophylax spp.) sind dabei der Neusiedler See und in derer 
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Gegend sowie die Wasserflächen im Rábaköz geeignet. Das Vorkommen des 

Grasfroschs (R. temporaria) konnten wir nicht anzeigen. 

Die Reptilien wurden mit niedrigen Individuum- und Artenzahl beobachtet. Nach 

unserem Wissen hat Europäische Sumpfschildkröte (E. orbicularis) während 

geprüften Zeitraums den ersten erfolgreichen Nachwuchs an westliche Ufer des 

Neusiedler Sees. Die Zauneidechse (L. agilis) und die Ringelnatter (N. natrix) sind 

allgemein verbreitet, sowie den Bestand der Östliche Smaragdeidechse (L. viridis) an 

Hügeln von Fertőmellék, die Individuen der Waldeidechse (Z. vivipara) neben 

Neusiedler See konnten wir erweisen. Die Exemplaren von der Blindschleiche (A. 

fragilis) wurden zeitweilig gefunden. 

An den geprüften Gebieten sind die bedeutendste von der die Amphibien 

gefährdeten Faktoren: wegen Austrocknungsablauf Landlebensräume trockener zu 

werden und Austrocknung der Fortpflanzungsplätze (N02). Die 

Straßenverkehrsunfälle (E01) sind auch häufig, aber außer bei dem 

Streckenabschnitt zwischen Fertőboz und Hidegség haben wir massenhafte 

Überfahren in geprüften Zeitraum weder bei Amphibien, noch bei Reptilien nicht 

erfahren.  

Zwischen der die Reptilien gefährdeten Faktoren sind der zunehmende 

Straßenverkehr (E01), die Erstreckung, Lebensraumumbau-Wirkungen der 

unheimische, invasive Pflanzenarten (I01) und der angewachsene Predationsdruck 

(I04) überragend. 

Für der Reduktion der Gefahrfaktoren haben wir Naturschutzpflege-Vorschlagen 

aufgesetzt. Um die Amphibien und Reptilien zu schützen vorschlugen wir die 

Erhaltung der Fortpflanzungsplätze und der Lebensräume, besonders der 

zeitweiligen Gewässer und ihrer Umgebung, die Errichtung, Erhaltung der 

künstlichen Fortpflanzungsplätze, und engere Zusammenarbeit mit Jagdverträter für 

Reduktion von Raubwilddruck – Rotfuchs (Vulpes vulpes), Europäischer Dachs 

(Meles meles), und Wildschwein (Sus scrofa). 

Von während der Untersuchung beobachteten Arten haben wir bei einem 

Individuum von Springfrosch (R. dalmatina) das Symptom der ansteckenden 

Krankheit bemerkt. Nach vorherigen Gutachten war es Virusinfektion, welcher 

weitere Erscheinungen verfolgt sein soll. Genetische Deformation wurde am Bein von 

einem Feuersalamander (S. salamandra) beobachtet. Die Deformation verursachte 

die Missbildung von Finger- und Zehenknochen, es war einzelne Mutation.  Bei 

anderen Individuen in Population haben wir es während der Untersuchung oder 

früher nicht befindet. Die Zusammenquote der kranken und genetisch defekten 

Exemplare war vernachlässigbar. 
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Die Untersuchung der Froschzaun- und Straßendurchlass-System entlang der 

Straße 8518 zwischen Fertőboz und Hidegség hat bestätigt, dass die Wanderung der 

Amphibien und Reptilien derzeit im Wanderungsseson im Vergleich zu bei der 

Gestaltung des Froschzauns beobachtete Arten und Individuumzahl nicht bedeutend 

ist. Von Amphibien konnte man den Europäischer Laubfrosch (H. arborea), der 

Seefrosch (P. ridibundus), der Moorfrosch (R. arvalis) und die Erdkröte (B. bufo) mit 

größten Individuumzahl beobachten, aber keines war in massenhafte Menge. Im 

Wanderungszeit war der abgeschätzte Gesammtindividuumzahl der an der Straße 

überquerende Amphibien mehr als tausend. Zwischen Reptilien vertrat sich die 

Ringelnatter (N. natrix) mit mehr hunderten Exemplaren. An den mit Froschzaun 

geschützten Streckenabschnitt gingen die Ringelnatter (N. natrix) und der 

Europäischer Laubfrosch (H. arborea) während der Wanderung in größte Menge ein, 

aber Individuen der Wasserfröschen (Pelophylax spp.), des Moorfrosch (R. arvalis) 

und der Erdkröte (B. bufo) konnten auch an den rissigen und mit Pflanzen 

bewachsenen Wand des Froschzauns hinüberkommen. Weitere Probleme ist, dass 

die zur Froschzaun angekommene Amphibien den Straßendurchlass nur nach 

längerer Zeit gefunden haben, weil die über die Barriere an kürzere Strecke 

mehrmals zurückkehrend durchkommen probierten. Bei mehreren Arten und 

Exemplaren haben wir erfahren, dass sie nach der Auffindung des Straßendurchlass 

darüber nicht durchgegangen sind, sondern nach ein paar Meter zurückgekehrt, und 

die Hinüberkommensmöglichkeit gesucht sind. Für Reptilien – besonders für 

Ringelnatter (N. natrix) – bedeutet dieses System um auf die Straße 

hinaufzukommen kein Gesperre. Die Schlangen können auf die Straße mit Hilfe der 

winkelrechten Verbände beim Straßendurchlass und der strukturellen Rissen 

hinaufkommen, wo von denen nur wenige Prozent auf der andere Seite der Straße 

wegen vergrößerten Verkehr durchkommen kann. Mit regelmäßiger Erhaltung des 

Froschzauns kann man als auch die Menge der auf der Straße kommende Tiere, 

sowie das Mortalität reduzieren. 

Bei Neubau von Froschzaun vorschlagen wir die zurückbeugende, bei Tunneln 

trichterförmige, Richtung Wasser abfallende Ausgestaltung der Wand und der Aufbau 

der hellere, luftigere Straßendurchlass.  

An Gebieten mit gemeinschaftlicher Bedeutung haben wir langfristige Monitoring-

Forschungen um Verfolgen den Bestand von im Anhang II. und IV. der FFH-Richtlinie 

bestimmten Arten und um die Berichtverpflichtung für Europäische Kommission zu 

leisten. Die Abwicklung der Untersuchungen ist wenigstes an einen 

Musterentnahmensort an jedem Gebiet und nach dem Protokoll für Amphibien und 

Reptilien des Nationales Biodiversitäts-Monitoring System (NBmR) (KISS et al. 2007) 

vorschlagt. Bei der Auswahl von Musterentnahmensorten war der Primäraspekt die 
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Untersuchung der Arten im Anhang II. der FFH-Richtlinie, und dann das Verfolgen 

des Bestands der im Anhang IV. der FFH-Richtlinie gelistete und die für Gegend 

charakteristische Arten. Man soll die Arten im Anhang II. in jedem Jahr, die Arten im 

Anhang IV. wenigstens in jedem drei Jahr monitoren. 
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1.3. Abstract 

Aim of the disclosing herpetological survey within the project „Transnational 

harmonization of ecological monitoring activity in Natura 2000 sites of Lake Fertő and 

Hanság”, shortly ATHU2 "Vogelwarte Madárvárta 2" is to determine historic and 

actual species composition of amphibians and reptiles in the appointed Natura 2000 

sites. If possible, the survey aims also at estimating the number of individuals within 

the detected species, finding significant reproduction sites, as well as disclosing 

conservation status of the species, establishing a baseline for long term monitoring 

as well as formulating suggestions for conservation management to decrease 

unfavorable effects.  

Within the framework of the research lasting from 2017 to 2020 surveys were 

conducted according to the amphibian-reptile protocol of the Hungarian Biodiversity 

Monitoring System (NBmR) (KISS et al. 2007) on SCI-s (Sites of Community Interest) 

Rábaköz (HUFH20001), Fertő (HUFH20002), Fertőmelléki dombsor (HUFH20003), 

Dudlesz-erdő (HUFH20006), Soproni-hegység (HUFH20012) and Határ-menti erdők 

(HUFH20013) on altogether 53 field days. Special interest was dedicated to 

investigating the operation of the road-crossing structure for amphibians and reptiles 

between Fertőboz and Hidegség.  

In the survey period out of 17 amphibian species recorded in literature 13 species 

(Salamandra salamandra, Triturus dobrogicus, Lissotriton vulgaris, Bombina 

bombina, Pelobates fuscus, Bufo bufo, Bufo /Pseudepidalea/ viridis, Hyla arborea, 

Rana arvalis, Rana dalmatina, Rana temporaria, Pelophylax lessonae, Pelophylax 

ridibundus), out of 10 reptile species mentioned six (Emys orbicularis, Lacerta agilis, 

Lacerta viridis, Zootoca vivipara, Anguis fragilis, Natrix natrix) could be detected in 

the appointed SCI-s. In the course of the 53 field days data of altogether 5152 

detected individuals were recorded in 1055 data records within the data base.  

Among species of Annex II of the Habitats Directive the European fire-bellied toad 

(B. bombina) was present at Lake Fertő and Rábaköz, the Danube crested newt (T. 

dobrogicus) at Lake Fertő and the Fertőmelléki-hills. Due to the dry period the yellow-

bellied toad (Bombina variegata) did not show up in the Sopron Mountains. 

Significant amphibian reproduction sites are small watercourses of the Sopron 

Mountains for the fire salamander (S. salamandra) and artificial lakes of the same 

mountains for the common toad (B. bufo). For the European fire-bellied toad (B. 

bombina), for members of the marsh frog species complex (Pelophylax spp.) Lake 

Fertő and its surroundings, as well as water bodies of Rábaköz. Presence of the 

common frog (R. temporaria) could be proven in the Sopron Mountains.  
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Reptiles could be detected only in slight number of both individuals and species. 

According to our knowledge, successful reproduction of the European pond turtle (E. 

orbicularis) was observed for the first time at Lake Fertő, on its western side in the 

survey period. The sand lizard (L. agilis) and the grass snake (N. natrix) are generally 

present, while a population of the European green lizard (L. viridis) could be detected 

in the Fertőmelléki Hills and individuals of the viviparous lizard (Z. vivipara) near Lake 

Fertő. Individuals of the slowworm (A. fragilis) were found sporadically.  

Most significant threat endangering amphibians is the drying of inland habitats and 

drying out of reproduction sites due to the drying process (N02). Accidents caused by 

road traffic (E01) are also frequent, but except from the road section between 

Fertőboz and Hidegség there had been no mass road kill in the survey period neither 

in the case of amphibians nor in that of reptiles.  

Among the threats endangering reptiles increasing road traffic (E01), spread of and 

habitat transformation by invasive alien species (I01) and an increased predator 

pressure (I04) can be highlighted. 

To decrease endangering factors, we formulated suggestions for conservation 

management. To preserve amphibians and reptiles we suggested to conserve 

reproduction sites and habitats, especially periodic water bodies and their 

surroundings, to create and maintain artificial reproduction sites, as well as an 

enhanced cooperation with game managers to decrease predator pressure by red 

fox (Vulpes vulpes), badger (Meles meles) and wild boar (Sus scrofa).  

Among species sighted during the survey symptoms of an infectious disease were 

observed on one individual of the agile frog (R. dalmatina). According to the 

preliminary expert’s report it was a viral infection the further appearance of which has 

to be monitored. Genetic deformation was detected on the leg of a fire salamander 

(S. salamandra). The deformation caused a distortion of bones of the tarsus and the 

digits, as the result of an individual mutation. It has not been observed on any other 

individual of the population, neither in the survey period nor earlier. Summed-up ratio 

of sick and genetically damaged individuals was negligible.  

Investigation of the road-crossing structure established along the road no. 8518 

between Fertőboz and Hidegség confirmed that compared to the number of species 

and individuals observed at the time of construction, presently the wandering of 

amphibians and reptiles is not significant in the migration period. Among amphibians 

species with the highest number of individuals were the European tree frog (H. 

arborea), the marsh frog (P. ridibundus), the moor frog (R. arvalis) and the common 

toad (B. bufo), however, none of them was abundant. At the same time, estimated 

total number of amphibians crossing the road in a migration period exceeded 

thousand individuals. Among reptiles the grass snake (N. natrix) had been present 
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with several hundreds of individuals. On the road section protected by the road-

crossing structure grass snakes (N. natrix) and tree frogs (H. arborea) perished in the 

largest numbers, but also individuals of the marsh frog (Pelophylax spp.) species 

complex, the moor frog (R. arvalis) and the common toad (B. bufo) have been able to 

get over the cracked walls of the structure grown over with plants. An additional 

problem is that amphibians reaching the walls only found the tunnels after a relatively 

long time, after repeatedly turning back on shorter sections at trying to cross the 

barrier. In the case of several species and individuals we experienced that after 

finding the tunnel they did not cross it but turned back after a few meters and 

searched further along the wall for possibilities to cross the road. The structure does 

not prevent reptiles – primarily the grass snake (N. natrix) – from accessing the road. 

Snakes use rectangular fittings along the tunnels and cracks to get on the road 

where – due to increased traffic – only a few percentage of them reach the other side 

of the road. With regular maintenance of the road-crossing structure the quantity of 

animals getting onto the road and thus that of deaths may be decreased.  

At the construction of new road-crossing structures we suggest the walls to be 

concave, the tunnels to have a funnel entrance and a slight drop towards the water 

body as well as being lighter and airier.  

On SCI-s we suggest long term monitoring of populations of species appointed by 

Annexes II and IV of the Habitats Directive for reporting to meet reporting obligations 

toward the European Commission. It is suggested to conduct surveys on minimally 

one sampling location per site, based on the amphibian-reptile sampling protocol of 

the Hungarian Biodiversity Monitoring System (NBmR) (KISS et al. 2007). Primary 

aspect at the appointment of sampling sites was the monitoring the populations of 

species under Annex II of the Habitats Directive, then that of species under Annex IV 

and of species characteristic for the given site and occurring in significant numbers. 

Species under Annex II of the Habitats Directive need to be monitored each year, 

those under Annex IV at least every three years. 
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3. 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 feltáró herpetológiai kutatás célja a kijelölt Natura 

2000 területek – Rábaköz (HUFH20001), Fertő tó (HUFH20002), Fertőmelléki 

dombsor (HUFH20003), Dudlesz-erdő (HUFH20006), Soproni-hegység 

(HUFH20012) és a Határ-menti erdők (HUFH20013) – és azok környezetének 

herpetofaunisztikai és természetvédelmi szempontú terepi vizsgálata, a 

természetvédelmi kezelések megalapozása érdekében.  

A kutatás része a történeti előfordulások összefoglalása, a potenciális és az 

aktuális fajösszetétel meghatározása. Amennyiben lehetséges az egyedszám 

viszonyok becslése, a jelentős szaporodóhelyek felkutatása, továbbá a fajok 

természetvédelmi helyzetének feltárása, javaslattétel a kétéltűekre és hüllőkre káros 

hatások csökkentésér érdekében. A projekt magába foglalja a 8518 műút Fertő 

mentén telepített védőrendszer működésének vizsgálatát. 

A természetvédelmi törvényi kötelezettségek (a 13/1997. KTM rendelet és a 

92/43/EGK irányelv) teljesíthetősége érdekében feladat a Natura 2000 területek 

herpetofaunájának hosszú távú vizsgálati rendszerének kidolgozása, javaslat tétel a 

mintavételi területekre, a monitorozandó állományokra, a vizsgált fajokra és 

módszerekre.  
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4. Előzmények 

4.1. A történeti adatok összefoglalása 

A Kisalföld nyugati fele és az Alpokalja északi része herpetológiai viszonyairól az 

1890-es évektől állnak rendelkezésünkre irodalmi adatok. 

A kutatók gyakran faj, illetve fajcsoport előfordulását vizsgálták, és ritkán dolgozták 

fel a kutatott terület teljes herpetofaunisztikai viszonyait. Az észlelt fajok 

egyedszámára vonatkozó közlések az 1990-es évektől találhatók. A kutatott 

területeken előforduló fajok állománynagyságára vonatkozó becslésekre egyetlen 

szerző sem vállalkozott. 

Az irodalmi és a publikált Magyar Természettudományi Múzeum (GUBÁNYI et al. 

2002) és a Savaria Múzeum (DANKOVICS & VIG 2003) gyűjteményi adati alapján az 

egyes fajokról előzetes elterjedési képet kaptunk, melyet a kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési területenként összesítettünk (4.1.1 – 4.1.7.). 

A Fertő (HUFH20002) herpetológiai viszonyairól MÉHELY (1892, 1918), FEJÉRVÁRY-

LÁNG 1943), EIBL (1947), DELY (1964, 1966, 1967, 1978, 1981), KÁRPÁTI (1988a, 

1988b), FRANK et.al (1988, 1991), TUNNER (1992), TUNNER & HEPPICH-TUNNER (1992) 

és TUNNER & KÁRPÁTI (1997) közölt adatokat. A Fertő déli szegélyében futó műutat 

keresztező kétéltű és hüllő vándorlási útvonal védelme érdekében kialakított terelő és 

áteresz előzményeit KÁRPÁTI (1988a, 1988b), FRANK ET AL. (1988, 1991), MOGYORÓSI 

& FERSCH (1993) és PELLINGER & TAKÁCS (1999) dolgozta fel, közben MAZÁL (1997) 

közöl adatokat a terelő mentén megjelenő fajokról. A Fertő-tó és környékéről készült 

tanulmányában TUNNER & KÁRPÁTI (1997) 12 kétéltűfajt említ (Triturus dobrogicus, 

Lissotriton vulgaris, Bombina bombina, Pelobates fuscus, Bufo bufo, Bufo 

(Pseudepidalea) viridis, Hyla arborea, Rana arvalis, R. dalmatina, Pelophylax 

lessonae, P. ridibundus, P. kl. esculentus). GUBÁNYI és munkatársai (2002) a Fertő-

Hanság Nemzeti Park herpetológiai adatait közli, melyek Fertőre és a környező 

területekre vonatkozó adatai teljes áttekintést nyújtanak a térségről. A későbbiek 

folyamán a nemzeti park herpetofaunájáról összefoglalót DANKOVICS & PUKY (2012) 

és PUKY (2012) közöl. 

A Soproni-hegység (HUFH20012) és környékének herpetofaunájáról CSAPODY 

(1956) közöl szórvány adatokat, MARIÁN & TRASER (1978) pedig összefoglaló 

tanulmányt. A Soproni-hegység területén a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó 

Rendszer keretei között végzett kétéltű és hüllő faunisztikai és monitoring vizsgálatok 

(DANKOVICS 2004, 2005, 2006, 2007, 2008), valamint DANKOVICS & UDVARDY (2012) 

további adatokat szolgáltattak a kutatott terület herpetofaunisztikai viszonyairól. A 

terület az erdészeti tudományos műhely közelsége folytán a természetvédelemre is 
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fogékony erdészeti szakközépiskolai, valamint egyetemi oktatók és hallgatóik kedvelt 

kutatási helye, melynek eredményeként vizsgálták az előforduló kétéltűeket és 

védelmük lehetőségeit is (VELEKEY 2010, MARTH 2011). 

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 2017a). 

A Határ-menti erdők (HUFH20013), a Dudlesz-erdő (HUFH20006), és a 

Fertőmelléki dombsor (HUFH20003) az 1980-as évek végéig gyakorlatilag a kutatók 

elöl elzárt területek voltak. Herpetofaunájukról szórvány adatokat közölt MARIÁN & 

TRASER (1978), VELEKEI (2010), majd HARTA et al. (2017).  

A hazai herpetofaunát egészében, vagy egyes fajainak elterjedését vizsgáló 

összefoglaló tanulmányokban (FEJÉRVÁRY-LÁNGH 1943A, 1943B; PUKY et al. 2005; 

SZABÓ 1961A, 1961b; VÖRÖS & MAJOR 2007; VÖRÖS 2008; GUBÁNYI et al. 2010; VÖRÖS 

et al. 2010) szintén találunk adatokat a térség kétéltű és hüllő faunájáról. 

 

4.1.1. Rábaköz (HUFH20001) 

Kétéltűek Irodalom 

Dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) DANKOVICS & VIG 2003; PUKY et al. 

2005; 

Pettyes gőte (Lissotriton vulgaris) DANKOVICS & VIG 2003; PUKY et al. 

2005; DANKOVICS 2017a;  

Vöröshasú unka (Bombina bombina) DANKOVICS & VIG 2003; DANKOVICS 

2017a;  

Barna ásóbéka (Pelobates fuscus) DANKOVICS 2017a;  

Barna varangy (Bufo bufo) PUKY et al. 2005; DANKOVICS 2017a;  

Zöld varangy (Bufo /Pseudepidalea/ 

viridis) 

PUKY et al. 2005; DANKOVICS 2017a;  

Zöld levelibéka (Hyla arborea) PUKY et al. 2005; DANKOVICS 2017a;  

Erdei béka (Rana dalmatina) PUKY et al. 2005; DANKOVICS 2017a;  

Tavi béka (Pelophylax ridibundus) GUBÁNYI et al. 2002; DANKOVICS 2017a;  

Kis tavibéka (Pelophylax lessonae) PUKY et al. 2005; 

Kecskebéka (Pelophylax kl. esculenta) DANKOVICS & VIG 2003; PUKY et al. 

2005; 

Hüllők  

Fürge gyík (Lacerta agilis) PUKY et al. 2005; DANKOVICS 2017a; 
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Közönséges lábatlangyík (Anguis 

fragilis) 

DANKOVICS 2017a;  

Vízisikló (Natrix natrix) PUKY et al. 2005; DANKOVICS 2017a;  

Rézsikló (Coronella austriaca) PUKY et al. 2005; 

 

4.1.2. Fertő (HUFH20002) 

Kétéltűek Irodalom 

Dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) FEJÉRVÁRY-LÁNGH 1943a; KÁRPÁTI 

1988b; MARIÁN & TRASER 1978; FRANK et 

al. 1991; TUNNER & KÁRPÁTI 1997; 

GUBÁNYI et al. 2002; DANKOVICS & VIG 

2003; PUKY et al. 2005; GUBÁNYI et al. 

2010;  

Pettyes gőte (Lissotriton vulgaris) MARIÁN & TRASER 1978; KÁRPÁTI 1988b; 

FRANK et al. 1991; TUNNER & KÁRPÁTI 

1997; DANKOVICS & VIG 2003; PUKY et al. 

2005; 

Vöröshasú unka (Bombina bombina) FEJÉRVÁRY-LÁNGH 1943a; MARIÁN & 

TRASER 1978; KÁRPÁTI 1988b; FRANK et 

al. 1991; TUNNER & KÁRPÁTI 1997; 

GUBÁNYI et al. 2002; DANKOVICS & VIG 

2003; PUKY et al. 2005; VÖRÖS 2008; 

GUBÁNYI et al. 2010; 

Barna ásóbéka (Pelobates fuscus) FEJÉRVÁRY-LÁNGH 1943a; MARIÁN & 

TRASER 1978; KÁRPÁTI 1988b; FRANK et 

al. 1991; TUNNER & KÁRPÁTI 1997; 

GUBÁNYI et al. 2002; PUKY et al. 2005; 

Barna varangy (Bufo bufo) FRANK et al. 1991; TUNNER & KÁRPÁTI 

1997; GUBÁNYI et al. 2002; DANKOVICS & 

VIG 2003; PUKY et al. 2005; 

Zöld varangy (Bufo /Pseudepidalea/ 

viridis) 

FEJÉRVÁRY-LÁNGH 1943a; MARIÁN & 

TRASER 1978; TUNNER & KÁRPÁTI 1997; 

GUBÁNYI et al. 2002; PUKY et al. 2005; 

Zöld levelibéka (Hyla arborea) FEJÉRVÁRY-LÁNGH 1943a; KÁRPÁTI 

1988b; FRANK et al. 1991; TUNNER & 

KÁRPÁTI 1997; GUBÁNYI et al. 2002; PUKY 

et al. 2005; 
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Mocsári béka (Rana arvalis) FEJÉRVÁRY-LÁNGH 1943a; MARIÁN & 

TRASER 1978; KÁRPÁTI 1988b; FRANK et 

al. 1991; TUNNER & KÁRPÁTI 1997; 

GUBÁNYI et al. 2002; DANKOVICS & VIG 

2003; PUKY et al. 2005; 

Erdei béka (Rana dalmatina) FEJÉRVÁRY-LÁNGH 1943a; MARIÁN & 

TRASER 1978; KÁRPÁTI 1988b; FRANK et 

al. 1991; TUNNER & KÁRPÁTI 1997; 

GUBÁNYI et al. 2002; DANKOVICS & VIG 

2003; PUKY et al. 2005; 

Tavi béka (Pelophylax ridibundus) TUNNER 1992; TUNNER & HEPPICH-

TUNNER 1992; TUNNER & KÁRPÁTI 1997; 

GUBÁNYI et al. 2002; DANKOVICS & VIG 

2003; PUKY et al. 2005; 

Kis tavibéka (Pelophylax lessonae) FRANK et al. 1991; TUNNER 1992; 

TUNNER & HEPPICH-TUNNER 1992; 

TUNNER & KÁRPÁTI 1997; PUKY et al. 

2005; 

Kecskebéka (Pelophylax kl. esculenta) FEJÉRVÁRY-LÁNGH 1943a; MARIÁN & 

TRASER 1978; KÁRPÁTI 1988b; FRANK et 

al. 1991; TUNNER 1992; TUNNER & 

HEPPICH-TUNNER 1992; TUNNER & 

KÁRPÁTI 1997; GUBÁNYI et al. 2002; 

DANKOVICS & VIG 2003; PUKY et al. 2005; 

Hüllők  

Fürge gyík (Lacerta agilis) FEJÉRVÁRY-LÁNGH 1943b; MARIÁN & 

TRASER 1978; FRANK et al. 1991; GUBÁNYI 

et al. 2002; DANKOVICS & VIG 2003; PUKY 

et al. 2005; 

Elevenszülő gyík (Zootoca vivipara) FEJÉRVÁRY-LÁNGH 1943; FRANK et al. 

1991; GUBÁNYI et al. 2002; PUKY et al. 

2005; 

Vízisikló (Natrix natrix) FEJÉRVÁRY-LÁNGH 1943b; MARIÁN & 

TRASER 1978; KÁRPÁTI 1988b; FRANK et 

al. 1991; GUBÁNYI et al. 2002; DANKOVICS 

& VIG 2003; PUKY et al. 2005; 

Erdei sikló (Zamenis longissimus) FEJÉRVÁRY-LÁNGH 1943; 
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Rákosi vipera (Vipera ursinii 

rakosiensis) 

FEJÉRVÁRY-LÁNGH 1943b; GUBÁNYI és 

munkatársai (2002) 

 

4.1.3. Fertőmelléki dombsor (HUFH20003) 

Kétéltűek Irodalom 

Dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) 
MARIÁN & TRASER 1978; PUKY et al. 

2005; GUBÁNYI et al. 2010; 

Pettyes gőte (Lissotriton vulgaris) 
MARIÁN & TRASER 1978; PUKY et al. 

2005; 

Vöröshasú unka (Bombina bombina) 
FEJÉRVÁRY-LÁNGH 1943a; GUBÁNYI et al. 

2010; 

Sárgahasú unka (Bombina variegata) DANKOVICS & VIG 2003; 

Barna ásóbéka (Pelobates fuscus) 

CSAPODY 1956; MARIÁN & TRASER 1978; 

GUBÁNYI et al. 2002; DANKOVICS & VIG 

2003; PUKY et al. 2005; 

Barna varangy (Bufo bufo) 

MARIÁN & TRASER 1978; GUBÁNYI et al. 

2002; DANKOVICS & VIG 2003; PUKY et al. 

2005; 

Zöld varangy (Bufo /Pseudepidalea/ 

viridis) 

GUBÁNYI et al. 2002; PUKY et al. 2005; 

Zöld levelibéka (Hyla arborea) 

FEJÉRVÁRY-LÁNGH 1943a; MARIÁN & 

TRASER 1978; GUBÁNYI et al. 2002; 

DANKOVICS & VIG 2003; PUKY et al. 2005; 

Mocsári béka (Rana arvalis) 

MARIÁN & TRASER 1978; GUBÁNYI et al. 

2002; DANKOVICS & VIG 2003; PUKY et al. 

2005; 

Erdei béka (Rana dalmatina) 

FEJÉRVÁRY-LÁNGH 1943a; MARIÁN & 

TRASER 1978; GUBÁNYI et al. 2002; 

DANKOVICS & VIG 2003; PUKY et al. 2005; 

Kis tavibéka (Pelophylax lessonae) GUBÁNYI et al. 2002; PUKY et al. 2005; 

Kecskebéka (Pelophylax kl. esculenta) 

FEJÉRVÁRY-LÁNGH 1943a; MARIÁN & 

TRASER 1978; GUBÁNYI et al. 2002; 

DANKOVICS & VIG 2003; PUKY et al. 2005; 

Hüllők  

Mocsári teknős (Emys orbicularis) UDVARDY közlése alapján (2018); 
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Fürge gyík (Lacerta agilis) FEJÉRVÁRY-LÁNGH 1943b; MARIÁN & 

TRASER 1978; GUBÁNYI et al. 2002; 

DANKOVICS & VIG 2003; PUKY et al. 2005; 

VELEKEI 2010; 

Zöld gyík (Lacerta viridis) MARIÁN & TRASER 1978; GUBÁNYI et al. 

2002; DANKOVICS & VIG 2003; PUKY et al. 

2005; VELEKEI 2010, HARTA et al. 2017; 

Közönséges lábatlangyík (Anguis 

fragilis) 

FEJÉRVÁRY-LÁNGH 1943b; MARIÁN & 

TRASER 1978; GUBÁNYI et al. 2002; 

DANKOVICS & VIG 2003; PUKY et al. 2005; 

Vízisikló (Natrix natrix) MARIÁN & TRASER 1978; GUBÁNYI et al. 

2002; PUKY et al. 2005; 

Kockás sikló (Natrix tessellata) Werner 1935, FEJÉRVÁRY-LÁNGH 1943b; 

GRILLITSCH & CABELA (1992); GUBÁNYI et 

al. 2002; 

Rézsikló (Coronella austriaca) CSAPODY 1956; MARIÁN & TRASER 1978; 

GUBÁNYI et al. 2002; DANKOVICS & VIG 

2003; PUKY et al. 2005; 

Erdei sikló (Zamenis longissimus) MARIÁN & TRASER 1978; GUBÁNYI et al. 

2002; PUKY et al. 2005; 

Rákosi vipera (Vipera ursinii 

rakosiensis) [az eredeti közlés szerint „V. 

u. ursinii”] 

FEJÉRVÁRY-LÁNGH 1943b 

 

4.1.4. Dudlesz-erdő (HUFH20006) 

Kétéltűek Irodalom 

Barna varangy (Bufo bufo) PUKY et al. 2005; 

Zöld levelibéka (Hyla arborea) PUKY et al. 2005; 

Erdei béka (Rana dalmatina) PUKY et al. 2005; 

Kecskebéka (Pelophylax kl. esculenta) PUKY et al. 2005; 

Hüllők  

Fürge gyík (Lacerta agilis) PUKY et al. 2005; 

Közönséges lábatlangyík (Anguis 

fragilis) 

PUKY et al. 2005; 

Rézsikló (Coronella austriaca) CSAPODY 1956; 

 

4.1.5. Soproni-hegység (HUFH20012) 
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Kétéltűek Irodalom 

Foltos szalamandra (Salamandra 

salamandra) 

FEJÉRVÁRY-LÁNGH 1943a; SZABÓ 1961b; 

MARIÁN & TRASER 1978; GUBÁNYI et al. 

2002; DANKOVICS & VIG 2003; DANKOVICS 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008; VELEKEI 

2010; VÖRÖS et al. 2010; 

Alpesi tarajosgőte (Triturus carnifex) DANKOVICS & UDVARDI 2012; 

Dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) 

MARIÁN & TRASER 1978; GUBÁNYI et al. 

2002; DANKOVICS & VIG 2003; GUBÁNYI et 

al. 2010; 

Alpesi gőte (Ichthyosaura  alpestris) Molnár et al. 2000, 2001; PUKY 2005; 

Pettyes gőte (Lissotriton vulgaris) 
MARIÁN & TRASER 1978; DANKOVICS & 

VIG 2003; PUKY et al. 2005; 

Vöröshasú unka (Bombina bombina) 

MARIÁN & TRASER 1978; GUBÁNYI et al. 

2002; DANKOVICS & VIG 2003; PUKY et al. 

2005; GUBÁNYI et al. 2010; 

Sárgahasú unka (Bombina variegata) 

SZABÓ 1961b; DELY 1967; MARIÁN & 

TRASER 1978; GUBÁNYI et al. 2002; 

DANKOVICS & VIG 2003; PUKY et al. 2005; 

VÖRÖS 2008; 

Barna ásóbéka (Pelobates fuscus) PUKY et al. 2005; 

Barna varangy (Bufo bufo) 

MARIÁN & TRASER 1978; GUBÁNYI et al. 

2002; DANKOVICS & VIG 2003; DANKOVICS 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008; 

Zöld varangy (Bufo /Pseudepidalea/ 

viridis) 

MARIÁN & TRASER 1978; GUBÁNYI et al. 

2002; DANKOVICS & VIG 2003; PUKY et al. 

2005; 

Zöld levelibéka (Hyla arborea) 

MARIÁN & TRASER 1978; GUBÁNYI et al. 

2002; DANKOVICS & VIG 2003; PUKY et al. 

2005; 

Mocsári béka (Rana arvalis) 

MARIÁN & TRASER 1978; GUBÁNYI et al. 

2002; DANKOVICS & VIG 2003; PUKY et al. 

2005; 

Erdei béka (Rana dalmatina) 

MARIÁN & TRASER 1978; GUBÁNYI et al. 

2002; DANKOVICS & VIG 2003; PUKY et al. 

2005; 
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Gyepi béka (Rana temporaria) 

SZABÓ 1961b; DELY 1967; MARIÁN & 

TRASER 1978; GUBÁNYI et al. 2002; 

DANKOVICS & VIG 2003; PUKY et al. 2005; 

DANKOVICS 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008; 

Tavi béka (Pelophylax ridibundus) 
DANKOVICS & VIG 2003; PUKY et al. 

2005; 

Kis tavibéka (Pelophylax lessonae) GUBÁNYI et al. 2002; PUKY et al. 2005; 

Kecskebéka (Pelophylax esculenta) 

MARIÁN & TRASER 1978; GUBÁNYI et al. 

2002; DANKOVICS & VIG 2003; PUKY et al. 

2005; 

Hüllők  

Fürge gyík (Lacerta agilis) MARIÁN & TRASER 1978; GUBÁNYI et al. 

2002; DANKOVICS & VIG 2003; PUKY et al. 

2005; 

Zöld gyík (Lacerta viridis) MARIÁN & TRASER 1978; GUBÁNYI et al. 

2002; DANKOVICS & VIG 2003; PUKY et al. 

2005; 

Közönséges lábatlangyík (Anguis 

fragilis) 

CSAPODY 1956; MARIÁN & TRASER 1978; 

GUBÁNYI et al. 2002; DANKOVICS & VIG 

2003; PUKY et al. 2005; 

Vízisikló (Natrix natrix) MARIÁN & TRASER 1978; GUBÁNYI et al. 

2002; DANKOVICS & VIG 2003; PUKY et al. 

2005; 

Rézsikló (Coronella austriaca) PUKY et al. 2005; 

Erdei sikló (Zamenis longissimus) CSAPODY 1956; MARIÁN & TRASER 1978; 

GUBÁNYI et al. 2002; DANKOVICS & VIG 

2003; PUKY et al. 2005; 

 

4.1.6. Határ-menti erdők (HUFH20013) 

Kétéltűek Irodalom 

Barna varangy (Bufo bufo) PUKY et al. 2005; 

Zöld varangy (Bufo /Pseudepidalea/ 

viridis) 

PUKY et al. 2005; 

Zöld levelibéka (Hyla arborea) PUKY et al. 2005; 

Erdei béka (Rana dalmatina) PUKY et al. 2005; 

Kecskebéka (Pelophylax kl. esculenta) PUKY et al. 2005; 
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Hüllők  

Fürge gyík (Lacerta agilis) PUKY et al. 2005; 

Közönséges lábatlangyík (Anguis 

fragilis) 

PUKY et al. 2005; 

Vízisikló (Natrix natrix) PUKY et al. 2005; 
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5. Terület 

5.1. A mintavételi területek 

Az adatgyűjtés a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság területén található 

kiválasztott Natura 2000 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területein zajlott (1. 

ábra). 

 

 

1. A projekt során vizsgált Natura 2000 területek. 

 

A vizsgált területek: 

 Rábaköz – HUFH20001 

 Fertő tó – HUFH20002 

 Fertőmelléki dombsor – HUFH20003 

 Dudlesz-erdő – HUFH20006 

 Soproni-hegység – HUFH20012 

 Határ-menti erdők – HUFH20013 
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6. Módszerek 

6.1. A mintavételi módszer ismertetése 

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). 

6.1.1. Kétéltűek 

6.1.1.1. Vizuális megfigyelés nappal  

Alkalmazható tiszta vizű, átlátszó víztestek esetében a víz alatt, a vízfelszínen, 

valamint a szárazföldi élőhelyeken is. A szárazföldi élőhelyeken a békák és a foltos 

szalamandra megfigyelésére esős és párás időjárás esetén használható sikerrel.  

Kis víztérben jól alkalmazható a légvételre a felszínre emelkedő gőték 

megfigyelésére, átlátszó vizű patakokban szalamandra lárvák, tócsákban gőték, 

békák és lárváik kimutatására. 

 

6.1.1.2. Vizuális megfigyelés sötétedés után 

Az esős időjárás esetén sötétedést követő időszakában megélénkülő kétéltűek, és 

a szaporodási időszakban víztesthez vonuló, vagy a vízben tartózkodó kifejlett 

egyedek és lárvák hatékony megfigyelésének módszere. 

A kétéltűek általában nem ijednek meg a lámpa fényétől, így a lámpa mögött 

sötétben rejtve maradó megfigyelő közel férkőzhet az állatokhoz, és azok zavarása 

nélkül végezhet megfigyeléseket. A gőték az erős, direkt rájuk irányított fényt rosszul 

tűrik, elmenekülnek. E fajok megfigyeléséhez szórt fényt használhatunk. 

 

6.1.1.3. Hang alapján történő megkeresés 

A Fertő kétéltű faunisztikai és monitoring vizsgálatánál, valamint az aktív 

szaporodóhelyek felderítésénél akusztikus észlelés is történt. Az akusztikus 

észlelések elsősorban a fajok jelenlétének kimutatását szolgálták, azonban a Fertő 

mentén, az élőhelyek megközelítésének nehézsége miatt a módszerrel egyedszám 

becslést is végeztünk. 

A békák egyes fajai nászidőszakban a hívóhangjuk alapján kimutathatók. A 

mintavételek során az előre kiválasztott útszakaszon haladva erősítővel felszerelt – 

jelen vizsgálatnál TASCAM DR-10SG típus – mikrofon segítségével monitoroztuk a 

környező területeket. A hívóhang észlelésekor azonosítani tudtuk a hangot adó fajt, a 
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hangot követve megtaláltuk a hangot adó példányokat, gyakran a szaporodóhelyet 

is. A nászidőszakban a vöröshasú unka, a zöld levelibéka, a zöld béka fajcsoport 

(Pelophylax spp.) tagjai nyílt területen kilométerekről kimutatható. A zöld varangy 

több száz méterről, a barna béka (Rana spp.) fajok, a barna ásóbéka száz méteren 

belül, a sárgahasú unka néhány tíz méteren belül észlelhető hang alapján. A zöld 

levelibéka és a zöld varangy a nászidőszakon kívül, a szaporodóhelytől távol is 

hallatja hangját, így (elsősorban a zöld levelibéka) a szaporodási időszakon kívül is 

jól kimutathatók hang alapján. (ANTHONY & PUKY 2001, KISS et al. 2007) 

6.1.1.4. Hálózás  

Egyeléses módszerként alkalmazva, a vizuális megfigyelés kiegészítéseként, az 

élőhely- és befogott példányok károsítása nélkül, az egyed adatainak felvétele 

érdekében történő befogáshoz használhatjuk csak. 

 

6.1.2. Hüllők 

6.1.2.1. Vizuális megfigyelés nappal  

Faunisztikai vizsgálatok során leggyakrabban alkalmazott módszer, amely 

megfelelően végezve sem az egyedeket, sem az élőhelyet nem károsítja.  

A keresett fajok aktív időszakában, az általuk kedvelt élőhelytípusokban folt-, vagy 

sávmintavételt végeztünk. A megfigyelt példányok adatait rögzítettük, az állatokat 

nem fogtuk be. 

A mocsári teknős kimutatására a víztér mentén több pontból, távcsővel végzett 

megfigyelést, a "Sit and wait" módszert alkalmaztunk.  

6.2. A mintavételi időszakok 

A mintavételek a kétéltűek és a hüllők teljes aktív időszakában, 2017-2020 

márciusától október végéig (az időjárási anomáliák miatt egyes években februártól 

novemberig) történtek.  

Mindkét taxon esetében a márciustól május végéig tartó szaporodási időszakban 

várható a legtöbb sikeres mintavétel, ezért minden évben ebben az időszakban 

végeztük a mintavételek legalább felét. 

A terelők vizsgálata során az őszi időszakban folytatott mintavételek fontos 

adatokkal szolgálnak az aktuális év kétéltű szaporodási sikerességéről, az őszi 

vonulás dinamikájáról, valamint a terelő és az átereszek hatékonyságáról. A tavaszi 

mintavételekkel a telelés sikerességéről gyűjthetünk adatokat. 
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6.3. A mintavételek száma és gyakorisága: 

A projekt időszakában összesen 52 napon történt felmérés, az alábbiak szerint 

 2017-ben összesen 9 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. 

 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. 

 

A 2017. évi szerződéskötést követően megkezdődött a mintavételi területekről a 

korábbi vizsgálatok által közölt faunisztikai adatok összegzése. A terepi vizsgálatok a 

Rábaköz (HUFH20001), a Határ-menti erdők (HUFH 20013) és a Soproni-hegység 

(HUFH 20012) Natura 2000 területeken indult el 2017-ben. 

A 2018. évi terepi vizsgálatok során a Soproni-hegység (HUFH 20012) és a Határ-

menti erdők (HUFH20013) felmérése folytatódott, a Fertő (HUFH20002) és a 

Fertőmelléki dombsor (HUFH20003) Natura 2000 terület vizsgálata megkezdődött. A 

Fertő esetében a Hidegség és Fertőboz között kiépített kisállat (elsősorban kétéltű és 

hüllő) terelőre és környezetére kiemelt figyelmet fordítottunk, a működés 

hatékonysága és a vonulási útvonalat használó fajok leírása érdekében. 

A 2019. évi terepi vizsgálatok során a Soproni-hegység (HUFH 20012), a Fertő 

(HUFH20002) és a Fertőmelléki dombsor (HUFH20003) felmérése folytatódott, a 

Dudlesz-erdő (HUFH20006) Natura 2000 terület vizsgálata megkezdődött.  

2020 első félévében a Soproni-hegység (HUFH 20012), a Fertő (HUFH20002) és a 

Fertőmelléki dombsor (HUFH20003), a Dudlesz-erdő (HUFH20006) és a Rábaköz 

(HUFH20001) Natura 2000 területen végeztünk adatgyűjtést, illetve a Hidegség és 

Fertőboz között kiépített kisállat terelőre és környezetére továbbra is kiemelt 

figyelmet fordítottunk. 

6.4. A rögzített alapadatok 

• dátum 

• észlelési hely koordináták 
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• megfigyelés módszere 

• faj 

• kor, amennyiben meghatározható 

• ivar, amennyiben meghatározható 

• észlelt egyedszám 

• betegségek, elváltozások, amennyiben van 

• veszélyeztető tényezők, amennyiben van 
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7. Eredmények és értékelésük 

Az ATHU2 "Vogelwarte Madárvárta 2" projekt időszakában, a kijelölt kiemelt 

jelentőségű természetmegőrzési területeken, az irodalomból ismert 17 kétéltűfaj 

közül 13 fajt (Salamandra salamandra, Triturus dobrogicus, Lissotriton vulgaris, 

Bombina bombina, Pelobates fuscus, Bufo bufo, Bufo /Pseudepidalea/ viridis, Hyla 

arborea, Rana arvalis, Rana dalmatina, Rana temporaria, Pelophylax lessonae, 

Pelophylax ridibunsus), az említett tíz hüllőfajból hatot (Emys orbicularis, Lacerta 

agilis, Lacerta viridis, Zootoca vivipara, Anguis fragilis, Natrix natrix) tudtunk 

kimutatni. Az 53 terepnapon történt mintavételek alkalmával 1055 adatrekordban (2. 

ábra) összesen 5152 észlelt egyed adatait rögzítettünk az adatbázisban. 

 

 

2. Az ATHU2 "Vogelwarte Madárvárta 2" projekt időszakában észlelt kétéltűek és 
hüllők megfigyelési helyei  

7.1. A történeti adatok és a kimutatott fajok  

7.1.1. Kétéltűek 

7.1.1.1. Foltos szalamandra Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) 

Védelmi kategória: IUCN besorolás: nem veszélyeztetett (LC). EU: besorolása 

nincs.  

Hazai védettség: Védett, természetvédelmi értéke: 50 000 Ft. 

Életmód: A telelése novembertől az időjárás függvényében március elejéig tart. A 

nőstények a Soproni-hegységben általában áprilisban, tiszta vizű patakok sekély 
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öbleiben hozzák világra lárváikat. Az átalakuló egyedek augusztus – szeptemberben 

hagyják el a vizet. A foltos szalamandra puhatestűeket, férgeket és ízeltlábúakat 

fogyasztó szárazföldi ragadozó, a vízben tartósan csak lárvaállapotban tartózkodik. 

Esős időben, túlnyomóan szürkületkor és éjszaka aktív, de a lárvaszülési időszakban 

néha nappal is megfigyelhető. Napos, száraz időben és a telelési időszakban 

földalatti üregekbe, gyökerek közé, nagyobb kövek alá húzódik. 

Jelen kutatás során kimutatott előfordulási helyei: Egyedeit kivétel nélkül a 

Soproni-hegység kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület erdőkkel borított 

patakvölgyeiben találtuk meg. 

A faj elterjedése a vizsgált területen: A foltos szalamandra előfordulása a vizsgált 

területen a Soproni-hegységre (HUFH20012) korlátozódik. A jelenlegi felmérés során 

a E480N274; E481N274; E480N275 és az E481N275 10 km ETRS négyzetekben 

tudtuk kimutatni (3. ábra). 

 

 

3. A foltos szalamandra (Salamandra salamandra) elterjedése a vizsgált területen 
(ETRS 10 km) 

 

A faj élőhelye a vizsgált területeken: A foltos szalamandra szaporodóhelyei a 

Soproni-hegység patakjaihoz kötődnek, de életmódjából adódóan és a 

szaporodóhelyeinek megőrzése érdekében fontos a környező erdők állapota is. 

Kedveli a patakok mentén elterülő gyertyános-tölgyes és bükkös erdőket, de 

megtaláltuk a vízfolyások oldalában rudas lucfenyő-állományokban is. Elsodródott 

lárvái a hegylábi patakszakaszokon is előfordulhatnak, túlélésük azonban az itt már 

előforduló halak miatt valószínűtlen. A lárvák rossz úszók, fontosak számukra a lassú 

áramlású mederszakaszok, sekély öblök. 
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Veszélyeztető tényezők: 

 N02 Aszály és csapadékmennyiség csökkenés a klímaváltozás 

következtében: A térségben a csapadékmennyiség csökkenése és eloszlásának 

megváltozása a szaporodóhelyek kiszáradását eredményezi. A kiszáradó 

vízterekben megsemmisül az évi teljes szaporulat. 

 K04 Hidrológiai áramlás módosítása: A patakmedrek megtisztítása a bedőlt 

fáktól, az út menti patakok szabályozása, a patakmedreken keresztül történő 

közelítés csökkenti a szaporodóhelyeket, ezzel faj sikerességét is. 

 B07 Lábonálló és fekvő holt fa eltávolítása, beleértve a törmeléket is; B08 Idős 

fák eltávolítása (kivéve a lábonálló vagy fekvő holt fát); csökkenti a faj 

telelőhelyeit, egyben a prédafajok búvó- és telelőhelyeit is. 

 B09 Tarvágás; B15 Elöregedett erdők csökkentését célzó erdőkezelés: A 

szaporodóhelyül szolgáló patakok mentén végzett fakitermelések, különösen a 

véghasználatok megszüntetik a patak árnyalását, kitetté és szélsőségessé téve a 

vízteret. A völgyek meredek oldalain végzett fakitermelések következtében 

jelentős mennyiségű eróziós hordalék kerül a patakmedrekbe, ami 

feliszapolódáshoz, az áramlási viszonyok, ezzel az élőhely átalakulásához 

vezethet. 

 B16 Faanyag szállítás: a faj aktív időszakában, elsősorban kora tavasszal 

végzett szállítás veszélyezteti a szaporodóhelyre igyekvő egyedeket. 

 E01 Utak, ösvények, vasútvonalak és a kapcsolódó infrastruktúra (pl. hidak, 

viaduktok, alagutak): Az élőhelyeket keresztező utak elsősorban Soproni-

hegység magasabb térszínein, a turisztikailag frekventált részeken okoznak 

problémát a növekvő forgalom miatt. 

 I03 Egyéb idegenhonos fajok (nem inváziósok): Az farkos kétéltűek 

(Urodela) fertőződhetnek a kitridiomikózist okozó gombával (Batrachochytrium 

salamandrivorans) (MARTEL et al. 2014), azonban a faj jelenlétét és a 

betegséghez köthető állománycsökkenését hazánkban nem mutatták ki. 

 

7.1.1.2. Alpesi gőte Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768) 

A vizsgált területről MOLNÁR és munkatársaira (2001) hivatkozva PUKY és 

munkatársai (2005) által közölt előfordulási adata valószínűleg téves. A faj 

előfordulását bizonyító példány nem ismert a Soproni-hegység területről, és az 

ATHU2 "Vogelwarte Madárvárta 2" projekt időszakában sem észleltük jelenlétét. 
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7.1.1.3. Alpesi tarajosgőte Triturus carnifex (Laurenti, 1768) 

Védelmi kategória: IUCN besorolás: nem veszélyeztetett (LC). EU: Natura 2000 

jelölőfaj.  

Hazai védettség: Védett, természetvédelmi értéke: 50 000 Ft. 

A szakirodalomból ismert előfordulási helyei: A korábban csak Vas megye 

nyugati részéről ismert fajt a Soproni-hegységből Udvardy Ferenc mutatta ki 2010-

ben. Az irodalomból ismert előfordulásai közül a Soproni-hegység legnyugatibb 

magas térszínein észlelt tarajosgőte példányok feltehetően e faj képviselői voltak. 

Életmód: A téli hibernációt követően márciusban keresi fel szaporodóhelyeit. A 

lárvák a kifejlett egyedekhez hasonlóan ragadozók. Táplálékát férgek, csigák, apró 

rákok, rovarok és azok lárvái alkotják. Az átalakult kis gőték a vizet nyár végén 

hagyják el. Szüleik már korábban, általában júniusban szárazföldi élőhelyeket 

keresnek fel. A hazai tarajosgőte fajok közül az alpesi tarajosgőte tartózkodik 

legrövidebb ideig – mintegy négy hónapot – a vízben. Telelni időjárástól függően 

októberben vagy novemberben a szárazföldön húzódik el. 

Jelen kutatás során kimutatott előfordulási helyei: Az ATHU2 "Vogelwarte 

Madárvárta 2" felmérései során nem észleltük. 

A faj élőhelye a vizsgált területeken: Az irodalmi adatok (DANKOVICS & UDVARDY 

2012) alapján keréknyomokban kialakult pocsolyákban figyelték meg. Vélhetően a 

Soproni-hegység kisebb időszakos tavai is szaporodóhelyei lehetnek. 

Veszélyeztető tényezők: 

 N02 Aszály és csapadékmennyiség csökkenés a klímaváltozás 

következtében: A térségben a csapadékmennyiség csökkenése és eloszlásának 

megváltozása a szaporodóhelyek kiszáradását eredményezi. Szaporodóhelyei 

gyakran kis kiterjedésű természetes vagy mesterséges vízterek, amelyek a 

vízhiány miatt fokozottan veszélyeztetettek. A szárazföldi élőhelyeket súlytó 

szárazság eredményeként csökken az elérhető prédafajok mennyisége és 

egyedszámuk is. 

 B07 Lábonálló és fekvő holt fa eltávolítása, beleértve a törmeléket is; B08 Idős 

fák eltávolítása (kivéve a lábonálló vagy fekvő holt fát); csökkenti a faj 

telelőhelyeit, egyben a prédafajok búvó- és telelőhelyeit is. 

 B16 Faanyag szállítás: a faj nászidőszakában, elsősorban tavasszal végzett 

szállítás veszélyezteti a szaporodóhelyen, nagyobb keréknyomokban tartózkodó, 

oda igyekvő egyedeket. 

 E01 Utak, ösvények, vasútvonalak és a kapcsolódó infrastruktúra (pl. hidak, 

viaduktok, alagutak): Az élőhelyeket keresztező utak elsősorban Soproni-
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hegység magasabb térszínein, a turisztikailag frekventált részeken okoznak 

problémát a növekvő forgalom miatt. 

 

7.1.1.4. Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) 

Védelmi kategória: IUCN besorolás: Nem fenyegetett (Least Concern), Berni 

Egyezmény II. melléklete, EU Élőhelyvédelmi Irányelv: II. melléklete 

Hazai védettség: Védett, természetvédelmi értéke 50 000 Ft 

A tarajosgőte fajcsoport 1980-1990-es években történt taxonómiai revízióját 

követően a korábban alfajként ismert taxonok faji rangra emelkedtek. A kutatott 

területen a dunai tarajosgőte elterjedt, így – a Soproni-hegység magasabb régióit 

kivéve, – a korábbi T. cristatus adatok a T dobrogicus faj előfordulásainak 

tekinthetők. 

Életmód: A telelést követően időjárástól függően március hónaptól keresi fel 

szaporodóhelyeit. A faj kedvező esetben 5-6 hónapig tartózkodik vízben. A kifejlett 

és a lárvaalak is opportunista ragadozó. Az átalakult fiatalok nyár végén, kora ősszel 

hagyják el a vizeket. A szárazföldön főleg éjszaka aktív, a nappalt korhadó növényi 

részek között, a talaj üregeiben, kövek, kidőlt fák alatt, azok üregeiben rejtőzve tölti. 

Jelen kutatás során kimutatott előfordulási helyei: Az ATHU2 "Vogelwarte 

Madárvárta 2" felmérések során a Fertő déli szegélyében, a terelő mentén észleltük 

vándorló egyedeit. A jelenlegi felmérés során az E482N274 10 km ETRS négyzetben 

tudtuk kimutatni (4. ábra). 

 

 

4. A dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) észlelési helyei a vizsgált területen (ETRS 
10 km) 
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A faj élőhelye a vizsgált területeken: A Fertő-tó, és a korábbi megfigyelések 

alapján a Rábaköz álló- és lassan áramló vizeiben fordul elő. Kedveli a mélyebb, 

vízinövényzettel és uszadékkal gazdagon átszőtt víztereket, de ezek hiányában 

időszakos vízállásokban, sekély öntésekben, pocsolyákban is előfordul.  

Veszélyeztető tényezők: 

 N02 Aszály és csapadékmennyiség csökkenés a klímaváltozás 

következtében: A térségben a csapadékmennyiség csökkenése és eloszlásának 

megváltozása a szárazföldi élőhelyek kiszáradását eredményezi, melynek 

eredményeként csökken az faj számára kedvező aktivitásra alkalmas időszak és 

az elérhető prédafajok mennyisége és egyedszáma is. 

 E01 Utak, ösvények, vasútvonalak és a kapcsolódó infrastruktúra (pl. hidak, 

viaduktok, alagutak): Az élőhelyeket keresztező utak elsősorban a Fertő-tó 

mentén okoznak problémát a megnövekedett forgalom miatt. 

 

7.1.1.5. Pettyes gőte Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) 

Védelmi kategória: IUCN besorolás: Nem fenyegetett (Least Concern) 

Hazai védettség: Védett, természetvédelmi értéke 10 000 Ft 

Állandó és időszakos vízállásokban előforduló faj a vizsgált területen. 

Életmód: A kifejlett gőték az év háromnegyed részét szárazföldi élőhelyeken töltik. 

Többnyire éjjel járnak gerinctelenekből (csigák, férgek, ízeltlábúak) álló táplálékuk 

után. Március jelennek meg szaporodóhelyeiken, és a peterakás májusig elhúzódhat. 

A lárvák és szüleik is ragadozók. Az átalakulásuk után csak az ivarérettség elérését 

követően (három évesen) térnek vissza a vízbe. Október végén, novemberben néha 

tömegesen vonulnak a közeli alkalmas telelőhelyekre. 

Jelen kutatás során kimutatott előfordulási helyei: A jelenlegi felmérés során a 

Határ-menti erdőkben, az E482N274 10 km ETRS négyzetben tudtuk kimutatni (5. 

ábra). 
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5. A pettyes gőte (Lissotriton vulgaris) észlelési helyei a vizsgált területen (ETRS 10 
km) 

 

A faj élőhelye a vizsgált területeken: A Nagycenktől északnyugatra találhat 

hajdani kavicsbánya területén figyeltük meg. A projektet megelőző évben a Rábaköz 

területén is megtaláltuk hasonló élőhelyeken. Szaporodási időszakban megjelenhet 

időszakos vagy állandó vízterekben. Keréknyomban összegyűlt csapadékvíz, 

öntésterületek, holtágak, tókák, kubikgödrök lassan áramló vizű csatornák 

mindegyike alkalmas szaporodóhely lehet számára, ha a víztér vízinövényzettel, 

vízbe hullott ágakkal, nádassal, gyékénnyel kellően tagolt. 

Veszélyeztető tényezők: 

 N02 Aszály és csapadékmennyiség csökkenés a klímaváltozás 

következtében: A térségben a csapadékmennyiség csökkenése és eloszlásának 

megváltozása a szaporodóhelyek beszűkülését, jelentős részének kiszáradását 

eredményezi. A szárazföldi élőhelyek leszáradása miatt a táplálékállatok 

mennyisége is csökken. 

 N06 Biológiai és ökológiai folyamatok összehangoltságának megszűnése a 

klímaváltozás következtében: Az enyhe teleket követően túl korán, tél végén – 

kora tavasszal vízbe érkező állatok a tavasszal még visszatérő hideg, fagyos 

időjárás következtében néha tömegesen a befagyó vízbe fulladnak. 

 K04 Hidrológiai áramlás módosítása: A vízfolyások szabályozása, a medrek 

lefűződéseinek, kiöntések felszámolása csökkenti a szaporodóhelyeket, ezzel faj 

sikerességét is. 
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 B07 Lábonálló és fekvő holt fa eltávolítása, beleértve a törmeléket is; B08 Idős 

fák eltávolítása (kivéve a lábonálló vagy fekvő holt fát); csökkenti a faj 

telelőhelyeit, egyben a prédafajok búvó- és telelőhelyeit is. 

 B16 Faanyag szállítás: a faj aktív időszakában, elsősorban kora tavasszal 

végzett szállítás veszélyezteti a szaporodóhelyre igyekvő egyedeket. 

 E01 Utak, ösvények, vasútvonalak és a kapcsolódó infrastruktúra (pl. hidak, 

viaduktok, alagutak): Az élőhelyeket és a szaporodóhelyekhez vezető vonulási 

útvonalakat keresztező utak okoznak problémát a növekvő forgalom miatt. 

 

7.1.1.6. Vöröshasú unka Bombina bombina (Linnaeus, 1761) 

Védelmi kategória: IUCN besorolás: Nem fenyegetett (Least Concern), Berni 

Egyezmény II. melléklete, EU Élőhelyvédelmi Irányelvek II. és IV. melléklete 

Hazai védettség: Védett, természetvédelmi értéke 10 000 Ft 

A Fertő és a környező sekély vízállások korábban gyakori faja. A Rábaközben 

szórványosan szintén előfordul. 

Életmód: A faj április elején jelenik meg szaporodóhelyein. A párzási időszakban a 

hímek kórusa napközben is szól, de este a leghangosabb. Az ebihalai július végén, 

augusztusban alakulnak át. A vöröshasú unka ragadozó. Táplálékát rovarok, 

puhatestűek, férgek alkotják. Az egész nyarat a vízben vagy annak közelében tölti, 

csak októberben húzódik szárazföldi a telelőhelyére. 

Jelen kutatás során kimutatott előfordulási helyei: A jelenlegi felmérés során a 

Fertő-tó mentén és a Rábaközben, az E483N274, E483N275 és az E485N273 10 km 

ETRS négyzetben tudtuk kimutatni (6. ábra). 
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6. A vöröshasú unka (Bombina bombina) észlelési helyei a vizsgált területen (ETRS 
10 km) 

 

A faj élőhelye a vizsgált területeken: A Fertő-tó és a Rábaköz nagyobb 

kiterjedésű, növényzettel gazdagon benőtt, tiszta vizű, sekély szegélyű állandó 

vízállásait kedveli. Megtalálható holtágakban, mocsarakban, kiöntésekben, 

alkalmanként csatornákban, időszakos tócsákban és nagyobb pocsolyákban is. 

Veszélyeztető tényezők: 

 N02 Aszály és csapadékmennyiség csökkenés a klímaváltozás 

következtében: A térségben a csapadékmennyiség csökkenése és eloszlásának 

megváltozása a szaporodóhelyek jelentős vízszint csökkenését, szélsőséges 

években kiszáradását eredményezi, ezzel csökken a faj szaporodási sikere. 

 E01 Utak, ösvények, vasútvonalak és a kapcsolódó infrastruktúra (pl. hidak, 

viaduktok, alagutak): Az élőhelyeket keresztező utak, elsősorban Fertő-tó 

térségében, a turisztikailag frekventált részeken okozhatnak problémát a 

megnövekedett forgalom miatt. 

 F14 Felszíni vagy felszín alatti vizek pontszerű szennyezését okozó egyéb 

lakossági vagy rekreációs tevékenységek és struktúrák: A közel állandó, 

szaporodásra alkalmas vízterek hiányában (pl. a Rábaközben), a Bombina fajok 

kedvelik a sekély, időszakos víztereket is, melyek gyakran szennyeződnek, 

részben feltöltődnek az illegális szemét- és törmeléklerakás következtében. 

 I03 Egyéb idegenhonos fajok (nem inváziósok): Az unkafélék 

fertőződhetnek a kitridiomikózist okozó gombával (Batrachochytrium 

dendrobatidis), azonban a faj betegséghez köthető állománycsökkenését 

hazánkban még nem mutatták ki (VOJTECH ET AL. 2013). 
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7.1.1.7. Sárgahasú unka Bombina variegata (Linnaeus, 1758) 

Védelmi kategória: IUCN besorolás: nem veszélyeztetett (LC). EU: Natura 2000 

jelölőfaj.  

Hazai védettség: Védett, természetvédelmi értéke 50 000 Ft. 

A Soproni-hegység magasabb területéről ismert a faj előfordulása. A szárazodási 

folyamat eredményeként állományai visszaszorultak. 

Életmód: A sárgahasú unka a téli hibernációt követően áprilisban keresi fel 

szaporodóhelyeit. Az áprilistól zajló folyamatos peterakás eredményeként nyár végén 

és ősszel egy víztérben találhatunk petéket, különböző fejlettségű lárvákat és 

átalakult az évi fiatalokat is. Az átalakult egyedek ragadozók, elsősorban 

ízeltlábúakat zsákmányolnak. A sárgahasú unka éjjel a szárazföldön is, nappal 

jellemzően csak a vizekben aktív.  

Jelen kutatás során kimutatott előfordulási helyei: Az ATHU2 "Vogelwarte 

Madárvárta 2" felmérései során csak kevés keréknyomban és mélyedésben alakult ki 

tócsa, de ezekben sem észleltük.  

A faj élőhelye a vizsgált területeken: A faj időszakos vízállásokban szaporodik a 

Soproni-hegységben. A vizsgált területen csak szélsőségesen száraz időszakban 

keresi fel nagyobb víztesteket és a sekélyebb áramló vizeket. 

Veszélyeztető tényezők: 

 N02 Aszály és csapadékmennyiség csökkenés a klímaváltozás 

következtében: A térségben a csapadékmennyiség csökkenése és 

eloszlásának megváltozása a szaporodóhelyek kiszáradását eredményezi, 

ezzel csökken a faj szaporodási sikere.  

 B16 Faanyag szállítás: A szaprodóhelyként használt vízterek kialakításában 

és életében jelentős szerepe van az erdészeti tevékenységnek. Az erőgépek 

kerekei szaporodóhelyek kialakulásához szükséges mélyedéseket 

teremtenek a sárgahasú unka számára, egyúttal taposásukkal veszélyeztetik 

is az ott szaporodó és fejlődő állatokat.  

 I03 Egyéb idegenhonos fajok (nem inváziósok): Az unkafélék 

fertőződhetnek a kitridiomikózist okozó gombával (Batrachochytrium 

dendrobatidis), azonban a faj betegséghez köthető állománycsökkenését 

hazánkban még nem mutatták ki (VOJTECH et al. 2013). 

 I04 Problémát jelentő őshonos növény- és állatfajok: A száraz 

időszakokban a vaddisznók rendszeresen dagonyává gyúrják 

szaporodóhelyeit, megsemmisítve a vízi fejlődési alakokat és az élőhelyet.  
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7.1.1.8. Barna ásóbéka Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) 

Védelmi kategória: IUCN besorolás: Nem fenyegetett (Least Concern), Berni-

Egyezmény: II. melléklete, EU Élőhelyvédelmi Irányelv: IV. melléklete 

Hazai védettség: Védett, természetvédelmi értéke 10 000 Ft 

Éjszakai életmódja miatt viszonylag ritkán került elő, annak ellenére, hogy a faj a 

Fertő mentén és a Rábaközben is jelen van. 

Életmód: A barna ásóbéka a párzási időszakot kivéve éjjel aktív, nappal beássa 

magát a talajba. A szárazföldi telelőhelyekről március végén, április elején vonul 

szaporodóhelyeire. A hímek egyenként, a víz alól hallatják halk, kotyogó 

hívóhangjukat. A petéket több párhuzamos sorban tartalmazó petezsinórt a vízben 

található növények közé rakja. A lárvák kezdetben alga- és detritusz-fogyasztók, 

majd dögevő és ragadozó életmódra térnek át. A kifejlett állatok a párzási időszakot 

követően szárazföldön tartózkodnak, ízeltlábúakat és más gerinctelen állatokat 

zsákmányolnak.  

Jelen kutatás során kimutatott előfordulási helyei: A jelenlegi felmérés során a 

Rábaközben, a Fertő mentén, az E482N274, E483N274, E483N275 és az 

E483N274 10 km ETRS négyzetben tudtuk kimutatni (7. ábra). 

 

 

7. A barna ásóbéka (Pelobates fuscus) észlelési helyei a vizsgált területen (ETRS 10 
km) 

 

A faj élőhelye a vizsgált területeken: Elsősorban a lazább, pl. homokos 

területeken gyakoribb. A szaporodáshoz szükséges víztér jelenléte esetén az élőhely 

további jellemzői kevésbé befolyásolják jelenlétét. Szaporodáshoz a növényzettel 

gazdagon tagolt állandó vagy időszakos állóvizeket részesíti előnyben. 
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 N02 Aszály és csapadékmennyiség csökkenés a klímaváltozás 

következtében: A térségben a csapadékmennyiség csökkenése és 

eloszlásának megváltozása a szaporodóhelyek jelentős vízszint 

csökkenését, szélsőséges években kiszáradását eredményezi. A csapadék 

hiánya miatt a szárazföldi élőhelyek is csökkent eltartóképességűvé válnak a 

préda fajok egyedszám csökkenése miatt. 

 A15 Mezőgazdasági talajművelés (pl. szántás): Az ásóbékák a számukra 

veszélyes időszakot a talajba húzódva vészelik át. A telelés megkezdése 

után végzett talajművelés jelentős pusztulást okozhat a faj állományában.  

 E01 Utak, ösvények, vasútvonalak és a kapcsolódó infrastruktúra (pl. hidak, 

viaduktok, alagutak): Az élőhelyeket keresztező utak, elsősorban Fertő-tó 

térségében, a turisztikailag frekventált részeken okozhatnak problémát a 

megnövekedett forgalom miatt. 

 

 

7.1.1.9. Barna varangy Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 

Védelmi kategória: IUCN besorolás: Nem fenyegetett (Least Concern) 

Hazai védettség: Védett, természetvédelmi értéke 10 000 Ft 

Életmód: Elsősorban erdei faj, azonban az erdőktől nagy távolságra is 

találkozhatunk egyedeivel. Gyakori a vizsgált területen. 

Téli nyugalmi időszaka novembertől március elejéig tart. A vízterekhez gyakran 

nagy távolságból vándorolnak. Petezsinórjait állóvizekbe, ritkábban lassú folyású 

folyók, csatornák vizébe rakja. A peterakási időszak március közepétől április elejéig 

tart. A kétsoros, több méter hosszúságú, akár több ezer petét egybefogó petezsinórt 

a vízben álló növényekre vagy behullott gallyakra tekerve rakja le a nőstény. A fekete 

ebihalak gyakran „felhőkbe” tömörülve, együtt mozognak. Átalakulásuk május vége 

és június közepe között történik. A szaporodási időszakot követően szárazföldi 

élőhelyeken tartózkodnak, nappal elrejtőznek. Ivarérettségüket hazánkban három-

négy éves korukban érik el. Ragadozó, tápláléka gerinctelen állatokból, zömében 

csigákból, gilisztákból, rovarokból, pókokból áll. Bőrmirigyeinek mérgező bufotoxint 

tartalmazó váladéka ellenére több ragadozó – vízisikló, több madár és emlős – is 

zsákmányolja. 

Jelen kutatás során kimutatott előfordulási helyei: A jelenlegi felmérés során az 

E480N274, E480N275, E481N274, E481N275, E482N273, E482N274, E482N275, 

E483N273, E483N274, E484N273, E485N273, E485N274 és az E486N274 10 km 

ETRS négyzetben tudtuk kimutatni (8. ábra). 
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8. A barna varangy (Bufo bufo) észlelési helyei a vizsgált területen (ETRS 10 km) 

 

A faj élőhelye a vizsgált területeken: Az árnyékolt, erdős vagy cserjés területeken 

minden Natura 2000 területen előfordult. Szaporodóhelyei az erdővel körülvett, 

vízparti növényzettel tagolt, sekély szegélyű, ezért könnyen felmelegedő vizek 

(Soproni-hg: Fehér-úti tó, Szalamandra-tó; Fertő-tó nyugati és déli oldala; Tómalom).  

Veszélyeztető tényezők: 

 N02 Aszály és csapadékmennyiség csökkenés a klímaváltozás 

következtében: A térségben a csapadékmennyiség csökkenése és 

eloszlásának megváltozása a szaporodóhelyek beszűkülését, jelentős 

részének kiszáradását eredményezi. A szárazföldi élőhelyek leszáradása 

miatt a táplálékállatok mennyisége is csökken. 

 N06 Biológiai és ökológiai folyamatok összehangoltságának megszűnése a 

klímaváltozás következtében: Az enyhe teleket követően túl korán, tél végén 

– március elején vízbe érkező állatok a tavasszal még visszatérő hideg, 

fagyos időjárás következtében néha tömegesen a befagyó vízbe fulladnak. 

 B07 Lábonálló és fekvő holt fa eltávolítása, beleértve a törmeléket is; B08 Idős 

fák eltávolítása (kivéve a lábonálló vagy fekvő holt fát); csökkenti az erdei faj 

telelőhelyeit, egyben a prédafajok búvó- és telelőhelyeit is. 

 E01 Utak, ösvények, vasútvonalak és a kapcsolódó infrastruktúra (pl. hidak, 

viaduktok, alagutak): Az élőhelyeket és a szaporodóhelyekhez vezető 

vonulási útvonalakat keresztező utak okoznak problémát (Fehér-úti tó, 

Szalamandra-tó és a Fertő-tó mentén) a növekvő forgalom miatt. 

 I03 Egyéb idegenhonos fajok (nem inváziósok): A varangyok 

fertőződhetnek a kitridiomikózist okozó gombával (Batrachochytrium 
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dendrobatidis), azonban a faj betegséghez köthető állománycsökkenését 

hazánkban még nem mutatták ki (VOJTECH et al. 2013). 

 

7.1.1.10. Zöld varangy Bufo (Pseudepidalea) viridis (Laurenti, 1768) 

Védelmi kategória: besorolás: Nem fenyegetett (Least Concern) Berni 

Egyezmény: II. melléklete, EU Élőhelyvédelmi Irányelv: IV. melléklete 

Hazai védettség: Védett, természetvédelmi értéke 10 000 Ft 

A lakott területeken gyakran megfigyelhető, azonban szaporodó állományai alig 

ismertek. 

Életmód: Szürkületkor és éjjel aktív. Szaporodóhelyétől akár több kilométer 

távolságra is eltávolodhat. Szaporodóhelyeit április végén, május elején keresi fel. 

Több ezer petéjét hosszú petezsinórban rakja le. A lárvák augusztus folyamán 

alakulnak át. A kis zöld varangyok gyakran tömegesen vonulnak a víztesttől 

szárazföldi élőhelyeikre, ahol apró rovarokkal, pókokkal táplálkoznak. 

Ivarérettségüket három-négy éves korukban érik el. 

Jelen kutatás során kimutatott előfordulási helyei: A jelenlegi felmérés során az 

E481N274, E481N275, E482N273, E482N274, E483N272, E483N274 és az 

E483N275 10 km ETRS négyzetben tudtuk kimutatni (9. ábra). 

 

 

9. A zöld varangy (Bufo /Pseudepidalea/ viridis) észlelési helyei a vizsgált területen 
(ETRS 10 km) 

 

A faj élőhelye a vizsgált területeken: A zöld varangy gyakran foglalja el a lakott 

területek ”sziklás” élőhelyeit. Peterakáshoz sekély pocsolyákat, tócsákat, állandó 
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vagy időszakos víztereket választ. Kedveli az időszakos elöntéseket, belvizes 

foltokat. Szaporodóhelyei évről évre változnak, a vizsgált időszakban nem is sikerült 

kimutatni szaporodóhelyét.  

Veszélyeztető tényezők: 

 N02 Aszály és csapadékmennyiség csökkenés a klímaváltozás 

következtében: A térségben a csapadékmennyiség csökkenése és 

eloszlásának megváltozása a szaporodóhelyek beszűkülését, jelentős 

részének kiszáradását eredményezi. A szárazföldi élőhelyek leszáradása 

miatt a táplálékállatok mennyisége is csökken. 

 E01 Utak, ösvények, vasútvonalak és a kapcsolódó infrastruktúra (pl. hidak, 

viaduktok, alagutak): A faj vonzódik a lakott területekhez, ahol csapadékos 

időjárás esetén előszeretettel ül ki a műutakra és szenved balesetet. A 

vizsgált időszakban nem tapasztaltuk, de egyes években az utak 

környezetében kialakuló elöntések, belvizes területek időszakos víztereiben 

fejlődő zöld varangy ivadékok tömegesen esnek gázolás áldozatává az 

utakon. 

 G10 Illegális kilövés/elpusztítás: A lakott területeken a gyakoribb észlelés 

miatt a varangyok irányába mutatkozó ellenszenv, szándékos pusztítása 

veszélyezteti. 

 

7.1.1.11. Zöld levelibéka Hyla arborea (Linnaeus, 1758) 

Védelmi kategória: IUCN besorolás: Nem fenyegetett (Least Concern), Berni-

Egyezmény: II. melléklete, EU Élőhelyvédelmi Irányelv: IV. melléklete 

Hazai védettség: Védett, természetvédelmi értéke 10 000 Ft 

Életmód: Elsősorban sötétedést követően aktív, de a nászidőszakban – többnyire 

április végén, május elején – nappal is mozog. A nőstények a több kis csomóban 

500–1000 petét rak a vízinövényzetre. A lárvák júniustól szeptemberig alakulnak át. 

Rovarokkal táplálkoznak, de pókokat, kisebb csigákat is elfogyasztanak.  

Jelen kutatás során kimutatott előfordulási helyei: A jelenlegi felmérés során az 

E481N275, E482N273, E482N274, E482N275, E483N274, E483N275, E484N273, 

E484N274, E485N272 és az E485N274 10 km ETRS négyzetben tudtuk kimutatni 

(10. ábra). 
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10. A zöld levelibéka (Hyla arborea) észlelési helyei a vizsgált területen (ETRS 10 km) 

 

A faj élőhelye a vizsgált területeken: A víztestek közelében található magasabb 

növényzettel borított élőhelyeken minden vizsgált Natura 2000 élőhelyen ki tudtuk 

mutatni. A nász és a lárvák fejlődése vízinövényzettel gazdagon borított állóvizekben, 

mocsarakban, időszakos vízállásokban történhet. 

Jelentős szaporodóhelye a Fertő-tó. 

Veszélyeztető tényezők: 

 N02 Aszály és csapadékmennyiség csökkenés a klímaváltozás 

következtében: A térségben a csapadékmennyiség csökkenése és 

eloszlásának megváltozása a szaporodóhelyek beszűkülését, jelentős 

részének kiszáradását eredményezi. A szárazföldi élőhelyek leszáradása 

miatt a táplálékállatok mennyisége is csökken. 

 E01 Utak, ösvények, vasútvonalak és a kapcsolódó infrastruktúra (pl. hidak, 

viaduktok, alagutak): Az élőhelyeket és a szaporodóhelyekhez vezető 

vonulási útvonalakat keresztező utak okoznak problémát Fertő-tó mentén a 

növekvő forgalom miatt. A terelő nem tudja megakadályozni útra jutását, 

ezért az így védett szakaszon is jelentős a pusztulása. 

 A32 Gátak létesítése és működtetése mezőgazdasági célból: A szabályozott 

vízfolyások (csatornák is) mentén, gátak oldalában végzett kaszálás, 

szártépőzés, cserjeirtás, tarvágás a magas parti növényzetet kedvelő fajt és 

élőhelyeit semmisíti meg. 
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7.1.1.12. Mocsári béka Rana arvalis Nilsson, 1842  

Védelmi kategória: IUCN besorolás: Nem fenyegetett (Least Concern), Berni 

Egyezmény: II. melléklete. 

Hazai védettség: Védett, természetvédelmi értéke 50 000 Ft 

Életmód: Szárazföldi faj, csak a párzási időszakban keresi fel a sekély vizeket. A 

nőstények jellemzően csoportosan rakják le petecsomóikat. Az átalakuló békák 

június-július során hagyják el a vízteret. Tápláléka apró gerinctelenekből áll. Október 

végén, novemberben, szárazföldön húzódik el telelni. 

Jelen kutatás során kimutatott előfordulási helyei: A jelenlegi felmérés során a 

Fertő-tó mentén és a Rábaközben, az E481N275, E482N274, E482N275 és az 

E483N274 10 km ETRS négyzetben tudtuk kimutatni (11. ábra). 

 

 

11. A mocsári béka (Rana arvalis) észlelési helyei a vizsgált területen (ETRS 10 km) 

 

A faj élőhelye a vizsgált területeken: A Fertő-tó és a Rábaköz területén az üde 

rétek és erdők a mocsári béka élőhelyei. Szaporodásához sekély, vízből kiálló 

növényzettel tagolt állóvizeket választ. Jelentős szaporodóhelyét nem sikerült 

kimutatni. 

Veszélyeztető tényezők: 

 N02 Aszály és csapadékmennyiség csökkenés a klímaváltozás 

következtében: A térségben a csapadékmennyiség csökkenése és 

eloszlásának megváltozása a szaporodóhelyek beszűkülését, jelentős 

részének kiszáradását eredményezi. A szárazföldi élőhelyek leszáradása 

miatt a táplálékállatok mennyisége is csökken. 
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 N06 Biológiai és ökológiai folyamatok összehangoltságának megszűnése a 

klímaváltozás következtében: Az enyhe teleket követően túl korán, tél végén 

– március elején vízbe érkező állatok a tavasszal még visszatérő hideg, 

fagyos időjárás következtében néha tömegesen a befagyó vízbe fulladnak. 

 B07 Lábonálló és fekvő holt fa eltávolítása, beleértve a törmeléket is; B08 Idős 

fák eltávolítása (kivéve a lábonálló vagy fekvő holt fát); csökkenti az erdei faj 

telelőhelyeit, egyben a prédafajok búvó- és telelőhelyeit is. 

 A02 Mezőgazdasági művelési mód változása (kivéve lecsapolás és égetés), 

A08 Gyepterület kaszálása vagy vágása: A rétek és legelők felszántása, 

szántóföldi művelésbe vonása fenyegeti, és jelentős pusztulást okoz a 

rendszeres kaszálás is.  

 E01 Utak, ösvények, vasútvonalak és a kapcsolódó infrastruktúra (pl. hidak, 

viaduktok, alagutak): Az élő- és telelőhelyeket, a szaporodóhelyekhez vezető 

vonulási útvonalakat keresztező utak okoznak pusztulást (Fertő-tó mentén) a 

növekvő forgalom miatt. 

 

7.1.1.13. Erdei béka Rana dalmatina Bonaparte, 1840 

Védelmi kategória: IUCN besorolás: Nem fenyegetett (Least Concern), Berni 

Egyezmény: II. melléklete, 

Hazai védettség: Védett, természetvédelmi értéke 10 000 Ft 

Életmód: Az erdei béka csak a szaporodási időszakban tartózkodik vízben. A 

hímek általában néha már február végén, jellemzően március elején jelennek meg a 

szaporodóhelyeken. A nászidőszak elnyúlik, április végéig, ritkán azon túl is tart. 

Petecsomóit egyesével rakja. A lárvák többsége júniusban alakul át, de a peterakás 

és az időjárás függvényében a nyár folyamán későbbre is találkozhatunk átalakuló 

fiatalokkal. Ragadozó, tápláléka gerinctelen állatokból áll. Októbertől szárazföldön, 

földalatti üregekben, korhadó növényi részek között telel. 

Jelen kutatás során kimutatott előfordulási helyei: A jelenlegi felmérés során 

minden Natura 2000 területen előfordult, az E480N274; E480N275; E481N274, 

E481N275, E482N273; E482N274; E483N274, E484N272 és az E484N274 10 km 

ETRS négyzetekben tudtuk kimutatni (12. ábra). 
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12. Az erdei béka (Rana dalmatina) észlelési helyei a vizsgált területen (ETRS 10 km) 

 

A faj élőhelye a vizsgált területeken: Lombos és elegyes erdőkben, 

ligeterdőkben, valamint az azokat környezetében található üde réteken fordul elő. 

Szaporodáshoz szinte bármilyen erdei vagy erdőhöz közeli állandó vagy időszakos 

vízállást elfoglal. A halak jelenléte sem befolyásolja peterakóhely választását. 

Veszélyeztető tényezők: 

 N02 Aszály és csapadékmennyiség csökkenés a klímaváltozás 

következtében: A térségben a csapadékmennyiség csökkenése és 

eloszlásának megváltozása a szaporodóhelyek beszűkülését, jelentős 

részének kiszáradását eredményezi. A szárazföldi élőhelyek leszáradása 

miatt a táplálékállatok mennyisége is csökken. 

 N06 Biológiai és ökológiai folyamatok összehangoltságának megszűnése a 

klímaváltozás következtében: Az enyhe teleket követően túl korán, tél végén 

– március elején vízbe érkező állatok a tavasszal még visszatérő hideg, 

fagyos időjárás következtében néha tömegesen a befagyó vízbe fulladnak. 

 B07 Lábonálló és fekvő holt fa eltávolítása, beleértve a törmeléket is; B08 Idős 

fák eltávolítása (kivéve a lábonálló vagy fekvő holt fát); csökkenti az erdei faj 

telelőhelyeit, egyben a prédafajok búvó- és telelőhelyeit is. 

 E01 Utak, ösvények, vasútvonalak és a kapcsolódó infrastruktúra (pl. hidak, 

viaduktok, alagutak): Az élő- és telelőhelyeket, a szaporodóhelyekhez vezető 

vonulási útvonalakat keresztező utak okoznak pusztulást (Soproni-hegység: 

Fehér-úti tó, Szalamandra-tó) a növekvő forgalom miatt. 
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 B16 Faanyag szállítás: A sekély, időszakos erdei időszakos vízterekben is 

szaporodó faj nászidőszakában, tavasszal végzett szállítás veszélyezteti a 

szaporodóhelyen, nagyobb keréknyomokban tartózkodó, oda igyekvő 

egyedeket. 

 

7.1.1.14. Gyepi béka Rana temporaria Linnaeus, 1758 

Védelmi kategória: IUCN besorolás: nem veszélyeztetett (Least Concern). EU: 

besorolása nincs.  

Hazai védettség: Védett, természetvédelmi értéke 50 000 Ft. 

Életmód: Március végén, április elején vonulnak szaporodóhelyeikre. A 

petecsomóikat nagy foltokba egymás mellé rakják le. Az ebihalakból a nyár közepére 

alakulnak át a kis békák. A szaporodási időszakon kívül szárazföldi, éjszaka aktív 

ragadozó. Csapadékos időjárás esetén nappal is aktív. Az időjárás függvényében 

októberben vagy novemberben húzódik el telelni. 

Jelen kutatás során kimutatott előfordulási helyei: A jelenlegi felmérés során a 

A Soproni-hegységben, az E480N274; E480N275; E481N274 és az E481N275 10 

km ETRS négyzetekben tudtuk kimutatni (13. ábra). 

 

 

13. A gyepi béka (Rana temporaria) észlelési helyei a vizsgált területen (ETRS 10 km) 

 

A faj élőhelye a vizsgált területeken: A Soproni-hegységben gyakori faj. Egyedei 

a patakvölgyek mentén, a hegyláb környezetében messzire elsodródhatnak, 

elvándorolhatnak. Kedveli a párás, nyirkos erdőket, de a hűvös mikroklímájú ártéri 

réteken is találkozhatunk egyedeivel.  
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Veszélyeztető tényezők: 

 N02 Aszály és csapadékmennyiség csökkenés a klímaváltozás 

következtében: A szárazodási folyamat eredményeként eltűnő hűvös és 

párás élőhelyek a faj számára létfontosságúak. Ezek megfogyatkozásával a 

gyepi béka elterjedési területe is zsugorodik. A térségben a 

csapadékmennyiség csökkenése és eloszlásának megváltozása a 

szaporodóhelyek beszűkülését, jelentős részének kiszáradását 

eredményezi. 

 N06 Biológiai és ökológiai folyamatok összehangoltságának megszűnése a 

klímaváltozás következtében: Az enyhe teleket követően túl korán, tél végén 

– március elején vízbe érkező állatok a tavasszal még visszatérő hideg, 

fagyos időjárás következtében néha tömegesen a befagyó vízbe fulladnak. 

 B07 Lábonálló és fekvő holt fa eltávolítása, beleértve a törmeléket is; B08 Idős 

fák eltávolítása (kivéve a lábonálló vagy fekvő holt fát); csökkenti az erdei faj 

telelőhelyeit, egyben a prédafajok búvó- és telelőhelyeit is. 

 E01 Utak, ösvények, vasútvonalak és a kapcsolódó infrastruktúra (pl. hidak, 

viaduktok, alagutak): Az élőhelyein kialakított víztárolók javítják szaporodási 

esélyeit, azonban jelentősen koncentrálják is állományát, így a tavaszi 

vonulási időszakban e szaporodóhelyei közelében (Soproni-hegység: Fehér-

úti tó, Szalamandra-tó) haladó utakon rendszeresen pusztulnak el egyedei a 

növekvő forgalom miatt. 

 

7.1.1.15. Zöld- (Tavi-) béka fajcsoport (Pelophylax spp.) 

 Kis tavi béka Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) 

 Tavi béka Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 

 Kecskebéka Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758) Dubois et Günther, 1982 

Védelmi kategória: IUCN besorolás: Nem fenyegetett (Least Concern), Berni 

Egyezmény: III. melléklete, EU Élőhelyvédelmi Irányelv: Pelophylax ridibundus. & 

Pelophylax.esculentus.: V. melléklete, Pelophylax lessonae.: IV. melléklete 

Hazai védettség: Mind a három faj védett, természetvédelmi értéke 10 000 Ft 

Életmód: A fajcsoport fajai a májusi nászidőszakot követően üde erdőkben és 

réteken – kis tavibéka (P. lessonae), kecskebéka (P. esculentus) – vagy a víztér 

közelében – tavi béka (P. ridibundus) – keresi gerinctelen állatokból álló táplálékát. 

Petéiket kisebb csomókban víz alatti növényi részekre rakják. Az ebihalak július-

augusztus során alakulnak át. A kis tavibéka (P. lessonae) októbertől március végéig 

szárazföldön, a másik két faj inkább a part mentén, gyakran a vízben telel. 
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A tavi béka már márciusban megfigyelhető szaporodóhelyein. A hímek kórust 

alkotva hívják a nőstényeket az áprilistól júniusig tartó nászidőszakban. A peterakást 

követően is a vízközelben maradnak. A lárvák a nyár végére alakulnak át. Főleg 

gerincteleneket, de kisebb kétéltűeket, halivadékokat is elfogyaszt. 

A kecskebéka a májusi, júniusi nászidőszakban a szülőfajokkal együtt figyelhető 

meg. Férgekkel, csigákkal és rovarokkal táplálkozó ragadozó, de minden állatot 

elfogyaszt, amit le tud nyelni. 

Jelen kutatás során kimutatott előfordulási helyei: A jelenlegi felmérés során 

mindegyik vizsgált kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területen előfordult. Az 

E480N275, E481N275, E482N273, E482N274, E482N275, E483N273, E483N274, 

E483N275, E484N273, E484N274, E485N272 és az E485N274 10 km ETRS 

négyzetben tudtuk kimutatni (14. ábra). 

 

 

14. A zöld- (tavi) béka fajcsoport (Pelophylax spp.) észlelési helyei a vizsgált területen 
(ETRS 10 km) 

 

A faj élőhelye a vizsgált területeken: a kis tavibéka sekély, vízi és vízparti 

növényzettel gazdagon benőtt sík és dombvidékek vizekben szaporodik. Szárazföldi 

életciklusában a nedves területeken messzire elkóborolhat a víztől. A Fertőbe ömlő 

csatornák mentén figyeltük meg egyedeit. 

A tavi béka a nagyobb kiterjedésű, nyílt vízfelületű állóvizeket kedveli, de folyók 

mentén is megtelepszik, sőt átmenetileg kisebb időszakos víztestekben is 

előfordulhat. Terjeszkedő faj. A korábban kecskebéka élőhelyként leírt területeken 

szinte kizárólag ezt a fajt találtuk. 
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A kecskebéka bármilyen természetközeli víztérben előfordulhat és az azok 

környékén található nedves réteken, erdőkben is megtalálható.  

Veszélyeztető tényezők: 

 N02 Aszály és csapadékmennyiség csökkenés a klímaváltozás 

következtében: A hazai zöldbékák közül a kis tavi békát terheli legnagyobb 

mértékben a szárazodási folyamat. A sekély vizek száradnak ki először, és a 

számára fontos párás, nedves szárazföldi élőhelyek is eltűnnek.  

 E01 Utak, ösvények, vasútvonalak és a kapcsolódó infrastruktúra (pl. hidak, 

viaduktok, alagutak): Az élő- és telelőhelyeket, a szaporodóhelyekhez vezető 

vonulási útvonalakat keresztező utak okoznak pusztulást (Fertő-tó mentén) a 

növekvő forgalom miatt. 

 A32 Gátak létesítése és működtetése mezőgazdasági célból: A szabályozott 

vízfolyások (csatornák is) mentén, gátak oldalában végzett kaszálás, 

szártépőzés veszélyezteti a Pelophylax fajcsoport állományait. 



A kétéltű- és a hüllőfauna vizsgálata a határmenti Natura 2000 területeken (2020) 

   

 

53 

 

7.1.2. Hüllők 

7.1.2.1. Mocsári teknős Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) 

Védelmi kategória: IUCN besorolás: veszélyeztetettség közeli (NT). EU: Natura 

2000 jelölőfaj.  

Hazai védettség: Védett, természetvédelmi értéke 50 000 Ft. 

Életmód: A mocsári teknős a vízpart közelében a talajban, vagy az iszapban telel. 

Már márciustól aktív, és többnyire májusban párosodik. A tojásait júniusban rakja, 

belőlük az utódok augusztus és szeptember hónapban kelnek ki, de kedvezőtlen 

időjárás esetén a fészekben telelnek, és csak a következő év tavaszán jönnek elő. A 

napközben vízből kiemelkedő tereptárgyakon, vagy a parton napozó teknős éjszaka 

is aktív. Gerinctelen állatokat, halakat, kétéltűeket zsákmányol, de rájár a dögre is, és 

a kifejlett példányok növényekkel is táplálkoznak. 

Jelen kutatás során kimutatott előfordulási helyei: Kevés adata ismert a 

térségből. Az eddigi észlelések alapján ritka fajnak tekinthető. A faj állománya 

erősödni látszik az Alpokalján, ennek ellenére az ATHU2 "Vogelwarte Madárvárta 2" 

felmérései során nem észleltük. A projekten kívüli felmérésben, de annak 

időszakában egyetlen frissen kikelt fiatal adata ismert a Fertő soproni szakaszáról 

(15. ábra) (2018.05.04., Fertő-tó, Soproni-csatorna mellett, a tótól kb. 150 m-re, E482 

N275 10 km ETRS; leg.: Udvardy Ferenc). 

 

 

15. Mocsári teknős (Emys orbicularis) frissen kelt egyede a Fertő nyugati oldalán 
(fénykép: Udvardy Ferenc, 2018.05.04.) 
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A faj élőhelye a vizsgált területeken: Kedveli az erdőkkel, fasorokkal szegélyezett 

víztereket, ahol napsütötte, tojásrakásra alkalmas homokos területek is találhatók a 

part közelében. Napozni a vízbe dőlt nádkévékre, a nyílt vízfelületből kiemelkedő 

fatörzsekre, zsombékokra fekszik ki, ahonnan veszély esetén a vízbe veti magát.  

Veszélyeztető tényezők 

 E01 Utak, ösvények, vasútvonalak és a kapcsolódó infrastruktúra (pl. hidak, 

viaduktok, alagutak): Az állomány erősödése esetén május végétől június 

közepéig az élőhelyeket és a tojásrakó helyhez vezető útvonalakat 

keresztező mű- és földutak okozhatnak problémát (Fertő mentén). 

 G09 Egyéb vadon élő növények és állatok begyűjtése/gyűjtése (kivéve 

vadászat és szabadidős horgászat): és G11 Illegális begyűjtés, gyűjtés és 

termelés/szállítás: A mocsári teknős kedvelt és népszerű faj a lakosság 

körében, ezért gyakran esik áldozatul terráriumi tartás céljára illegális 

begyűjtésnek. 

 I04 Problémát jelentő őshonos növény- és állatfajok: A tojásrakó 

nőstényeket, lerakott tojásait a rókák, alkalom adtán a borz, és a kutyák is 

pusztítják, fosztogatják. 

 

7.1.2.2. Közönséges lábatlangyík Anguis fragilis Linnaeus, 1758 

Védelmi kategória: IUCN: nem minősített (NE). EU: besorolása nincs. 

Hazai védettség: Védett, természetvédelmi értéke 25 000 Ft 

Életmód: A meztelencsigákkal, földigilisztával, rovarokkal táplálkozó gyík 

márciustól október végéig aktív. Az április végi, májusi nászt követően a nőstény 

testében fejlődnek az utódok. Eleventojó, az újszülöttek július végétől szeptemberig 

jönnek a világra. Október végétől, földalatti üregekbe, korhadó növényi részek közé 

húzódik telelni.  

Jelen kutatás során kimutatott előfordulási helyei: A jelenlegi felmérés során az 

E480N275, E481N274, E481N275, E482N273 és az E482N274 10 km ETRS 

négyzetekben tudtuk kimutatni (16. ábra). 
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16. A közönséges lábatlangyík (Anguis fragilis) észlelési helyei a vizsgált területen 
(ETRS 10 km) 

 

A faj élőhelye a vizsgált területeken: A faj elsősorban az erdőkhöz, fás és cserjés 

növénytársulásokhoz kötődik, és azok közelében réteken, gyümölcsösökben, 

parkokban is megtalálható. Kedveli az avarral, korhadékkal, avas fűvel fedett 

felszíneket, szívesen húzódik be korhadó ághalmok, fa- és kőrakások alá.  

Veszélyeztető tényezők 

 B07 Lábonálló és fekvő holt fa eltávolítása, beleértve a törmeléket is: 

 B17 Erdészeti talajművelési és egyéb talajkezelési gyakorlatok: Az erdészeti 

tevékenységek közül a vegetációs periódusra tolódó, erős taposással járó 

munkálatok, az új telepítést megelőző teljes talajelőkészítés veszélyezteti. 

 G10 Illegális kilövés/elpusztítás: A lábatlan hüllők iránti ellenszenv, a 

szándékos pusztítás, a közvetlen emberi zavarás negatív hatása, a 

siklókhoz hasonlóan a lábatlangyíkok esetében is jellemző. 

 

7.1.2.3. Fürge gyík Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) 

Védelmi kategória: IUCN besorolás: Nem fenyegetett (Least Concern).  

Hazai védettség: Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 25 000 Ft 

Életmód: A fürge gyík március végén merészkedik elő telelőhelyéről. Nappal aktív. 

Az április végi, május eleji nászidőszakot követően júniusban rakja le laza, könnyen 

felmelegedő talajba 5-10 tojását. A július végén, augusztus elején kikelő fiatalok, a 

szüleikhez hasonlóan rovarevő ragadozók. Nappal aktív, az éjszakát üregekbe bújva 
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vészeli át. A telelni októbertől, lyukakba, hasadékokba, korhadó növényi részek közé, 

fagymentes helyekre húzódik. 

 

Jelen kutatás során kimutatott előfordulási helyei: 

A jelenlegi felmérés során vizsgált valamennyi kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési területen, az E480N275, E481N274, E481N275, E482N273, 

E482N274, E483N273, E483N274, E483N275, E484N272, E484N273, E484N274, 

E485N272, E485N274 és az E486N274 10 km ETRS négyzetekben tudtuk kimutatni 

a fajt (17. ábra). 

 

17. A fürge gyík (Lacerta agilis) észlelési helyei a vizsgált területen (ETRS 10 km) 

 

A faj élőhelye a vizsgált területeken: Az üde gyepek lakója, de erdőszéleken, 

mezőgazdasági területek mezsgyéjében, utak szegélyében és a lakott területek 

kertjeiben is előfordul. A nyílt, kiszáradó felületeket kerüli. 

Veszélyeztető tényezők 

 A02 Mezőgazdasági művelési mód változása (kivéve lecsapolás és égetés): 

A rét- és legelőterületek szántóföldi művelésbe vonása: tovább fokozza a 

fragmentálódó állományok elszigetelődését, a faj élőhelyeinek eltűnését.  

 A05 Kis táji elemek felszámolása (pl. sövények, kőfalak, nyílt árkok, 

források, magányos fák) mezőgazdasági parcellák összevonása céljából: A 

megművelt területek szegélyében fennmaradó gyepek eltüntetése jelentősen 

csökkenti a faj élőhelyenek kiterjedését. 

 A06 Gyepművelés felhagyása (pl. legeltetés vagy kaszálás megszüntetése): 

Az állattartás visszaszorulásával a gyepterületek, L02 Fajösszetétel változás 

természetes szukcesszió következtében (más, mint a mezőgazdasági vagy 
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erdészeti gyakorlatnak által okozott közvetlen változás): spontán 

beerdősülésével, eltűnésével a faj élőhelyei fokozatosan átalakulnak, 

megszűnnek.  

 A09 Intenzív legeltetés vagy túllegeltetés: hatására a legelő fedettsége, 

vízháztartása megváltozik, a faj számára klimatikus és predációs 

szempontból is kitetté válik.  

 A13 Gyepterületek és egyéb féltermészetes élőhelyek felülvetése: csökkenti 

a rovarközösség diverzitását, ezzel a fürge gyík prédafajainak diverzitását és 

mennyiségét is. 

 I01 Az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok: Az 

özönnövények – a vizsgált területeken jellemzően az aranyvessző fajok 

(Solidago spp.) – terjedése okoz élőhely degradációt, élőhely vesztést.  

 I04 Problémát jelentő őshonos növény- és állatfajok: Az elszigetelődő, kis 

populációkat a ragadozók, lakott területeken és azok környezetében a házi 

macskák, máshol a túlszaporodott róka és borz állomány könnyen 

megsemmisítheti. 

 E01 Utak, ösvények, vasútvonalak és a kapcsolódó infrastruktúra (pl. hidak, 

viaduktok, alagutak): A faj az utak mentén fennmaradó 

gyepfragmentumokban, árkokban is megtelepedik, ahonnan napozni és az 

út túlsó oldalán lévő hasonló élőhely megközelítése érdekében az útra 

mászik és elüthetik. Hasonló okok miatt, természetes élőhelyei mentén (pl.: 

Rábaköz: 8621 Vitnyédtől délre, Fertőmenti dombsor: 8518 Balfi út) 

okozhatnak problémát a műutak. 

 

7.1.2.4. Zöld gyík Lacerta viridis (Laurenti, 1768) 

Védelmi kategória: IUCN besorolás: nem veszélyeztetett (LC). EU: közösségi 

jelentőségű faj. 

Hazai védettség: Védett, természetvédelmi értéke 25 000 Ft 

Életmód: A zöld gyík április fejezi be a telelést. A nappal aktív faj. A májusi nászt 

követően júniusban rakják le tojásait. A fiatalok augusztus második felében hagyják 

el a fészket. Rovarokkal és pókokkal táplálkoznak, a kifejlett egyedek kisebb 

gyíkokat, madárfiókákat, fiatal rágcsálókat is zsákmányolnak. Októberben húzódik el 

telelni. 

Jelen kutatás során kimutatott előfordulási helyei: A jelenlegi felmérés során a 

Fertőmenti dombságban, Fertőrákos határában, az E481N275 10 km ETRS 

négyzetekben tudtuk kimutatni (18. ábra). 
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18. A zöld gyík (Lacerta viridis) észlelési helyei a vizsgált területen (ETRS 10 km) 

 

A faj élőhelye a vizsgált területeken: A zöld gyík a facsoportokkal, cserjésekkel 

tagolt, napsütötte sziklás hegy- és domboldalakat, gyepeket, erdőszéleket népesíti 

be. Állományai a kevésbé háborgatott parkokban (Fertőrákosi Kőfejtő) és a lakott 

területek peremén gyümölcsösökben is fennmaradtak. 

Veszélyeztető tényezők 

 I04 Problémát jelentő őshonos növény- és állatfajok: Az elszigetelődő, kis 

populációkat a ragadozók, lakott területeken és azok környezetében a házi 

macskák, máshol a túlszaporodott róka és borz állomány könnyen 

megsemmisítheti. 

 F07 Sport, turisztikai és szabadidős tevékenységek: Lokálisan a 

terepmotorozás zavarja élőhelyeit. 

 

7.1.2.5. Elevenszülő gyík Zootoca vivipara (Jacquin, 1787) 

Védelmi kategória: IUCN besorolás: nem veszélyeztetett (LC). EU: közösségi 

jelentőségű faj.  

Életmód: Novembertől kezdődő telelést követően márciustól aktív, de száraz 

tavaszon később hagyják el telelőhelyüket. A territoriális viselkedés nem jellemző a 

fajra. Az áprilisi, májusi párzás után az utódok a nőstény testében indulnak 

fejlődésnek, és csak a nyár közepén, végén rakja le tojásait, melyekből azonnal 

kibújnak a fiatalok. A kisebb méretű, lágyabb gerincteleneket, csigát, férgeket és sok 

pókot fogyaszt. 
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Az elevenszülő gyík hidegtűrő és nedvesség kedvelő faj, a meleg időszakot 

vizenyős helyeken vészeli át. Gyakran a víz alá menekül, ha megriasztják.  

Jelen kutatás során kimutatott előfordulási helyei: A faj jelenlegi felmérés során 

a Fertő-tó szegélyében és a Fertőbe ömlő csatornák mentén, az E482N274, 

E482N275, E483N274 és az E483N275 10 km ETRS négyzetekben volt kimutatható 

(19. ábra). 

 

 
19. Az elevenszülő gyík (Zootoca vivipara) észlelési helyei a vizsgált területen (ETRS 

10 km) 

 

A faj élőhelye a vizsgált területeken: Fertő szegélyében, a keleti és a nyugati 

oldalon is több helyen kimutattuk a vizsgált időszakban. Az adott év csapadék és 

hőmérsékleti viszonyainak függvényében távolodik el a Fertő-tó és a csatornák 

közvetlen partjának nádasaitól a környező, számára még kedvező, hűvös és párás 

mikroklímájú üde gyepekig.  

Veszélyeztető tényezők: 

 N01 Hőmérsékletváltozás (pl. hőmérséklet növekedés és szélsőséges 

hőmérsékleti értékek) a klímaváltozás következtében: csökkenti a faj számára 

kedvező hőmérsékletű időszakot.  

 N02  Aszály és csapadékmennyiség csökkenés a klímaváltozás 

következtében: A térségben a csapadékmennyiség csökkenése és eloszlásának 

megváltozása az élőhelyek jelentős vízszint csökkenését, szélsőséges években  
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7.1.2.6. Kaszpi haragossikló Dolichophis caspius (Gmelin,1789) 

A fajnak egyetlen hiteles adata sem ismert a térségből. Az irodalomban (GUBÁNYI et 

al. 2002) a Fertőmenti dombsorról említett fertőrákosi előfordulása valószínűleg 

téves. A Savaria Múzeumban őrzött egyetlen hazai példány gyűjteménybe 

kerülésének körülményei ismeretlenek, ahogy a lelőhelye, gyűjtési ideje és gyűjtője 

is. 

Az ATHU2 "Vogelwarte Madárvárta 2" felmérései során nem észleltük. 

 

7.1.2.7. Rézsikló Coronella austriaca Laurenti, 1768 

Védelmi kategória: IUCN besorolás: nem minősített (NE), EU: közösségi 

jelentőségű faj.  

Hazai védettség: Védett, természetvédelmi értéke 50 000 Ft 

Életmód: A térségben, az időjárás függvényében márciustól november elejéig 

aktív. A nász áprilisban zajlik, az utódok a nőstény testében indulnak fejlődésnek, 

majd augusztus második felében jönnek a világra. A fiatal rézsiklók sáskákat, 

tücsköket, kis gyíkokat zsákmányolnak, a kifejlettek többnyire gyíkokkal és más 

kígyófajokkal táplálkoznak, néha kisebb emlősöket is elfogyasztanak. Földalatti 

üregekbe, vagy a lakott területek elhagyott épületekbe húzódik. 

Jelen kutatás során kimutatott előfordulási helyei: A rézsikló a vizsgált területen 

szórványosan fordul elő. Észlelése esetleges, gyakran évekig nem találkozunk vele. 

Az ATHU2 "Vogelwarte Madárvárta 2" felmérései során nem észleltük. 

A faj élőhelye a vizsgált területeken: A rézsikló élőhelyválasztás tekintetben a 

prédafajok jelenléte a meghatározó, és csak másodlagos a vegetáció típusa, az 

élőhely természetessége. 

Veszélyeztető tényezők 

 B07 Lábonálló és fekvő holt fa eltávolítása, beleértve a törmeléket is: A 

földön korhadó gally és fakupacok eltávolítása a faj búvó- és telelőhelyeit, 

prédafajainak búvóhelyét semmisíti meg. 

 G10 Illegális kilövés/elpusztítás: A lábatlan hüllők iránti ellenszenv, a 

közvetlen emberi zavarás és a szándékos pusztítás veszélyezteti. 

 

7.1.2.8. Erdei sikló Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) 

Védelmi kategória: IUCN besorolás: nem veszélyeztetett (LC). EU: közösségi 

jelentőségű faj.  

Hazai védettség: Védett, természetvédelmi értéke 50 000 Ft. 
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Életmód: A faj március végétől szeptember végéig, időjárás függvényében 

októberig aktív. A májusi nászidőszak után, korhadó növénykupacok, farönkök, 

nagyobb kövek alá rejtve rakja le tojásait. Az augusztusban kelő fiatalok gyíkokra, 

kisemlősökre, a kifejlett kígyók szinte kizárólag emlősökre vadásznak, de a költési 

időszakban madárfiókákat is fogyasztanak.  

Jelen kutatás során kimutatott előfordulási helyei: A faj állománya az 

Alpokalján erősödni látszik, ennek ellenére az ATHU2 "Vogelwarte Madárvárta 2" 

felmérései során nem észleltük. 

A faj élőhelye a vizsgált területeken: A délies kitettségű tölgyeseket, azok 

cserjésedett erdőszéleit kedveli. Az erdőkben a lakott területekre és az épületekbe is 

behúzódik. 

Veszélyeztető tényezők 

 E01 Utak, ösvények, vasútvonalak és a kapcsolódó infrastruktúra (pl. hidak, 

viaduktok, alagutak): Gyakran faj elütött egyedei alapján tudjuk bizonyítani 

előfordulását egy területen. A Soproni-hegység népszerűségével erősödő 

forgalom hatására, várhatóan a hegység útjain elgázolt erdei siklók száma is 

emelkedik. 

 B07 Lábonálló és fekvő holt fa eltávolítása, beleértve a törmeléket is: A 

földön korhadó gally és fakupacok eltávolítása a faj tojásrakó helyeit, 

prédafajainak búvóhelyét semmisíti meg. 

 G10 Illegális kilövés/elpusztítás: A lábatlan hüllők iránti ellenszenv, a 

közvetlen emberi zavarás és a szándékos pusztítás veszélyezteti. 

 

7.1.2.9. Vízisikló Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 

Védelmi kategória: IUCN besorolás: Nem fenyegetett (Least Concern) 

Hazai védettség: Védett, természetvédelmi értéke 25 000 Ft 

Életmód: A vízisikló nászidőszaka többnyire április folyamán zajlik. Tojásait jól 

felmelegedő, laza, humuszos földbe, korhadó növényi anyagok közé (komposztba) 

rakja a nyár elején. Az augusztusban kikelő kis siklók és a kifejlett állatok is 

kétéltűekre, azok lárváira és halakra vadásznak. Óvatos állatok, általában 

elmenekülnek, mielőtt észrevennénk. Október végétől márciusig szárazföldön telel. 

Jelen kutatás során kimutatott előfordulási helyei: A jelenlegi felmérés során az 

E480N275; E481N274; E481N275, E482N273, E482N274; E482N275; E483N274, 

E483N275, E484N274, E485N272 és az E485N274 10 km ETRS négyzetekben 

tudtuk kimutatni (20. ábra). 
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20. A vízisikló (Natrix natrix) észlelési helyei a vizsgált területen (ETRS 10 km) 

 

A faj élőhelye a vizsgált területeken: Elterjedt és gyakori faj a Fertő-tó 

környezetében, és szórványosan minden vizsgált területen kimutatható volt. 

Előnyben részesíti a vizes élőhelyeket, a dús növényzettel borított vízpartokat, 

azonban kóborló egyedeivel erdőkben, sziklás hegyoldalakban is találkozhatunk. 

Veszélyeztető tényezők 

 E01 Utak, ösvények, vasútvonalak és a kapcsolódó infrastruktúra (pl. hidak, 

viaduktok, alagutak): A térségben a vízisikló a leggyakrabban elütött hüllő. 

Tömeges gázolását a Hidegség és Fertőboz közötti 8518-as útszakaszon, 

de szórványosan a Fertő nyugati oldalán, a 8526-os úton, és ritkán a vizsgált 

terület más útjain is tapasztaltuk. 

 G10 Illegális kilövés/elpusztítás: A közvetlen emberi zavarás, a lábatlan 

hüllők iránti ellenszenv veszélyezteti, jellegzetes védekezése, látványos 

megfélemlítő viselkedésük miatt gyakran mérgeskígyónak vélik és 

elpusztítják.  

 

7.1.2.10. Kockás sikló Natrix tessellata (Laurenti, 1768) 

Védelmi kategória: IUCN besorolás: nem veszélyeztetett (LC). EU: közösségi 

jelentőségű faj.  

Hazai védettség: Védett, természetvédelmi értéke 25 000 Ft 

Életmód: Az áprilistól aktív siklók május végéig párosodnak, majd júniusban odvas 

fák, korhadó növénykupacok, nádkévék közé tojásait is lerakja. A fiatalok augusztus 
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végétől bújnak elő. A kockás sikló ragaszkodik a vízterekhez. Táplálékának döntő 

hányadát halak teszik ki, de kétéltűeket is zsákmányol. Októberben húzódik el telelni.  

Jelen kutatás során kimutatott előfordulási helyei: A Natrix tessellata Sopron, 

Tómalom környéki előfordulását FEJÉRVÁRY-LÁNG (1943), majd GRILLITSCH & CABELA 

(1992) említi. Újabb előfordulását az ausztriai oldalon az 1960-as évekig említik, a 

magyar oldalról 1943-óta nincs adata. 

Az ATHU2 "Vogelwarte Madárvárta 2" felmérései során nem észleltük. 

7.2. Az egyes Natura 2000 területek kétéltű és hüllő faunája 

7.2.1. Rábaköz (HUFH20001)  

A Natura 2000 HUFH20001 Rábaköz kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 

terület jelölő természeti értékei jellemző természetes élőhelyei, a rábaközi 

kisvízfolyások – Kardos-ér, Répce, Kis-Rába, Köles-ér – és környezetükben 

található, vagy azok közé ékelődő pannon cseres-tölgyesek, keményfás ligeterdők és 

pannon gyertyános-tölgyesek, valamint az ezekhez kötődő gerinces és gerinctelen 

állatfajok.  

A Rábaköz jellegzetes kisvízfolyásai jelentős mértékben szabályozottak, csatorna 

jellegűek, a kétéltűek számára szaporodásra többnyire nem alkalmasak. A csatornák 

oldala rendszeresen kezelt (kaszált, nyírt). A legjelentősebb természetközeli 

szakaszokkal megőrződött Répce sem alkalmas a kétéltűek szaporodására. Ezek a 

vízterek jelentős ökológiai folyosók, melyek mentén egyes példányok túlélhetnek, 

vándorolhatnak, azonban az állományok és fajok megőrzését nem teszik lehetővé. A 

kimutatott jelölőfaj állományok kivétel nélkül kis kiterjedésű állóvizek mentén került 

elő, a kétéltűek megőrzése szempontjából ezek a vízterek kiemelt fontosságúak a 

térségben. 

7.2.1.1. Kimutatott fajok 

A Rábaköz kétéltűiről és hüllőiről kevés információ állt rendelkezésre. A túlnyomóan 

művelésbe vont területről összefoglaló publikáció nem készült, ezért a herpetofauna 

jelölőfajai a jelölés során nem jelentek meg annak dokumentációjában. 

Jelen vizsgálat során a területről a szakirodalomban említett fajok közül (Pelobates 

fuscus, Hyla arborea, Rana dalmatina, Rana esculenta, Lacerta agilis, Zamenis 

longissimus) az erdei sikló (Z. longissimus) nem került elő. A kecskebékát a 

Pelophylax fajok terepi határozásának nehézségei miatt nem tárgyaljuk külön, hanem 

a tavi béka fajcsoportba (Pelophylax spp.) sorolva, e fajokkal együtt kerül 

megjelenítésre. 
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Összesen hét kétéltű- és kettő hüllőfajt tudtunk kimutatni a térségben. A felmérés 

során az Élőhelyvédelmi irányelv II. mellékletébe sorolt vöröshasú unka (B. bombina) 

jelölőfaj is kimutatható volt szórványosan a Rábaköz Natura 2000 terülek 

környezetében, ezért feltételezzük, hogy jó csapadékellátottságú években a faj a 

kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területeken is nagyobb egyedszámban 

mutatható ki és van jelen. 

 

Az egyes felmérési években kimutatott kétéltű- és hüllőfajok a Rábaközben: 

Kétéltűek 2017 2018 2019 2020 

Vöröshasú unka (Bombina bombina) + - - + 

Barna ásóbéka (Pelobates fuscus) - - - + 

Barna varangy (Bufo bufo) + - - + 

Zöld varangy (Bufo /Pseudepidalea/ 

viridis) 
- + - - 

Zöld levelibéka (Hyla arborea) + - - + 

Erdei béka (Rana dalmatina) + - - + 

Zöld (Tavi) béka fajcsoport (Pelophylax 

spp.) 

Tavi béka (P. ridibundus), Kis tavibéka (P. 

lessonae), Kecskebéka (P. esculenta) 

+ - - + 

Hüllők 2017 2018 2019 2020 

Fürge gyík (Lacerta agilis) + - - + 

Vízisikló (Natrix natrix) + - - + 

 

7.2.1.2. Kiemelt figyelmet igénylő élő- és szaporodóhelyek 

A Rábaközben kijelölt Natura 2000 területek jelölőfajai között nincs kétéltű, vagy hüllő 

faj. A vizsgált időszakban nem tapasztaltuk kétéltű és hüllő tömeges szaporodását, 

nem találtunk jelentős szaporodóhelyet a térségben. 

A felmérés éveiben (2017, 2020) a területen száraz téli és tavaszi időszak volt, ezért 

az időszakos szaporodóhelyek szárazon maradtak. A kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési területeken kívül található víztestek esetében, feltételezhetően a 

környező területek alkalmatlansága, művelése miatt volt sikertelen a keresés. 

A csatornává szabályozott, szaporodóhelyként korlátozottan csak a Pelophylax 

fajcsoport tagjai számára alkalmas vízfolyások a kétéltűek többségének csak 

ökológiai folyosóként szolgál, ott szaporodni alig képes. 
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7.2.1.3. Veszélyeztető tényezők 

• A32 Gátak létesítése és működtetése mezőgazdasági célból: A szabályozott 

vízfolyások mentén ritkán alakulnak ki elöntések, belvizes foltok, így az 

időszakos víztereket preferáló kétéltűek szaporodóhelyei eltűntek, továbbá a 

gátak oldalában végzett kaszálás, szártépőzés, cserjeirtás, tarvágás a 

vízparti növényzetet kedvelő fajokat és élőhelyeiket semmisíti meg. 

• E01 Utak, ösvények, vasútvonalak és a kapcsolódó infrastruktúra (pl. hidak, 

viaduktok, alagutak): A korábbi (DANKOVICS 2017) vizsgálatok során a 

Rábaközben Röjtökmuzsaj és Csapod között a 8612 műúton tapasztaltunk 

nagyobb számban kétéltű gázolást. Az elütött állatok – barna varangy (B. 

bufo) és mocsári és erdei béka (R. arvalis, R. dalmatina) – egyedszáma 

azonban (feltehetően az időjárás miatt szárazon maradt időszakos vízterek 

miatt) nem érte el akkor sem a százas nagyságrendet. 

• F16 A szúnyogok elleni kezelés, az alkalmazott irtószerek szelektivitása 

esetén is káros a táplálékállatok mennyiségének csökkenése miatt a 

rovarevő szervezetek számára (ORBÁN 2019). Az ország területének döntő 

hányadán azonban az alkalmazott irtószerek nem szelektívek (MTA 2018). 

• L06 Minden vizsgált területen nagy egyedszámban figyeltünk meg vörös 

rókát (V. vulpes) és vaddisznót (S. scrofa), melyek a kistermetű gerincesek 

predátorai. 

• N02 Aszály és csapadékmennyiség csökkenés a klímaváltozás 

következtében: A térségben a csapadékmennyiség csökkenése és 

eloszlásának megváltozása a szaporodó- és élőhelyek beszűkülését, 

jelentős részének kiszáradását eredményezi. A szárazodási folyamat 

eredményeként eltűnő időszakos vízállások, a hűvös és párás élőhelyek a 

kétéltűek számára létfontosságúak. Ezek megfogyatkozásával a kétéltűek 

egyedszáma csökken, majd elterjedési területe is zsugorodik. 

7.2.2. Fertő-tó (HUFH20002) 

A Fertő herpetofaunájának jelölőfajai – a dunai tarajosgőte (T. dobrogicus) és a 

vöröshasú unka (B. bombina) – kimutatható volt a projekt mintavételei során. A 

jelölőfajok között ugyan le nem írt mocsári teknős (E. orbicularis) első bizonyított 

szaporodása is a projekt időszabában történt. 

A kimutatott fajok kivétel nélkül a Fertő-tó szegélyében és csatornarendszere 

mentén volt megfigyelhető. A tó nyílt víztere nem kedvező élőhely a kétéltűek és a 

hüllők számára. 
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7.2.2.1. Kimutatott fajok 

Az irodalmi adatok alapján ismert 12 kétéltűfaj közül a tó környezetében összesen 

tíz fajt figyeltünk meg: dunai tarajosgőte (T. dobrogicus), vöröshasú unka (B. 

bombina), barna ásóbéka (P. fuscus), barna varangy (B. bufo), zöld varangy (B. 

viridis), zöld levelibéka (H. arborea), mocsári béka (Rana arvalis), erdei béka (R. 

dalmatina), tavi béka fajcsoport [tavi béka (P. ridibundus), kis tavibéka (P. lessonae)].  

Egyedszám tekintetében kiemelkedő a Pelophylax fajcsoport, amely a Fertő és a 

környezetének víztereiben még napjainkban is gyakorinak, egyes részeken 

tömegesnek tekinthető. Az Élőhelyvédelmi Irányelvek II. mellékletébe sorolt dunai 

tarajosgőte (T. dobrogicus) (21. ábra). egyedszáma a korábbi kutatások során is 

tapasztaltakkal egyezően alacsony volt. A vöröshasú unka (B. bombina) a Fertő 

keleti szegélye mentén még gyakori, helyenként százas nagyságrendű egyede él 

hektáronként. A Natura 2000 terület a faj fontos szaporodóhelye. 

A területről korábban is kimutatott hüllőfajok közül a vízisiklót (N. natrix) nagy 

egyedszámban észleltük, a fürge gyík (L. agilis) mellett pedig a Fertő keleti és 

nyugati oldalán is előkerült szórványosan az elevenszülő gyík (Z. vivipara). A 

szakirodalomban FEJÉRVÁRY-LÁNGH (1943b), valamint rá hivatkozva GUBÁNYI és 

munkatársai (2002) által említett rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis) 

előfordulását a Fertő magyar oldala mentén nem támasztják alá észlelési adatok, 

csak az osztrák oldalról ismert történeti adata. 

A vizsgált időszakban, a felméréstől függetlenül Udvardy Ferenc a Fertő nyugati 

oldalán, az Élőhelyvédelmi Irányelvek II. mellékletébe sorolt mocsári teknős (Emys 

orbicularis) frissen kelt fiatalját találta. A faj Fertő mentén előforduló, korábban 

ismertté váló egyedeinek eredete bizonytalan volt. A szinte kizárólag kifejlett egyedek 

feltételezhetően máshol befogott, és „díszállatként” a Fertő környékére szállított és 

elengedett teknősök lehettek. Tojásrakását, sikeres szaporodását a térségben ez 

ideig nem tudtuk bizonyítani. 
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21. A dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) a Fertőboz és Hidegség közötti békaterelő 
mentén 

 

 

Az egyes felmérési években kimutatott kétéltű- és hüllőfajok a Fertőn 

Kétéltűek 2018 2019 2020 

Dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) - + - 

Vöröshasú unka (Bombina bombina) + - + 

Barna ásóbéka (Pelobates fuscus) + - - 

Barna varangy (Bufo bufo) + + + 

Zöld varangy (Bufo /Pseudepidalea/ viridis) + - - 

Zöld levelibéka (Hyla arborea) + + + 

Mocsári béka (Rana arvalis) - + + 

Erdei béka (Rana dalmatina) + - + 

Zöld- (Tavi) béka fajcsoport (Pelophylax spp.) 

Tavi béka (P. ridibundus), Kis tavibéka (P. lessonae), 

Kecskebéka (P. esculenta) 

+ + + 

Hüllők  2018 2019 2020 

Fürge gyík (Lacerta agilis) + - - 

Elevenszülő gyík (Zootoca vivipara) - + - 

Vízisikló (Natrix natrix) + + + 
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7.2.2.2. Kiemelt figyelmet igénylő élő- és szaporodóhelyek 

A Fertő sekély partszegélye, a nádasok, az időszakosan vízben álló sásosok és rétek 

mindegyike potenciális szaporodóhelye a térség kétéltűinek. A potenciális terület 

helyzete, kiterjedése az adott év vízállásától függően változhat. A vizsgálatok során 

elsősorban a keleti oldalon tapasztaltunk jelentős kétéltű – vöröshasú unka (B. 

bombina), zöld levelibéka (H. arborae), tavi béka fajcsoport (Pelophylax spp.) – 

állományokat, de a déli és a nyugati oldalon is több fajt – dunai tarajosgőte (T. 

dobrogicus), barna varangy (B. bufo), zöld levelibéka (H. arborea), mocsári béka (R. 

arvalis) – figyeltünk meg, melyek ideális csapadékviszonyok mellett jelentős 

egyedszámmal jelenhetnek meg a tó szegélyének szaporodóhelyein.  

 

7.2.2.3. Veszélyeztető tényezők 

• A06 Gyepművelés felhagyása (pl. legeltetés vagy kaszálás megszüntetése): 

a Fertő nyugati oldalán a nádas terjedése, cserjésedés fenyeget a gyepművelés 

hiányában a réteket, veszélyeztetve a mocsári béka (R. arvalis), a fürge gyík (L. 

agilis) élőhelyeit. 

• E01 Utak, ösvények, vasútvonalak és a kapcsolódó infrastruktúra (pl. hidak, 

viaduktok, alagutak): a vizsgálatok során a Fertő nyugati oldalában, a 8526-os 

műúton tapasztaltunk nagyobb számban kétéltű gázolást. Az elütött állatok – 

barna varangy (B. bufo) és mocsári és erdei béka (R. arvalis, R. dalmatina), 

valamint vízisikló (N. natrix) – egyedszáma azonban nem érte el a százas 

nagyságrendet. A Hidegség és Fertőboz közötti terelő mentés ezres 

nagyságrendben estek áldozatul kétéltűek és hüllők a terelőfallal védett 

szakaszon. A baleset elsősorban a terelőfal által az úttól távol tartani nem 

képes fajokat – vízisikló (N. natrix), zöld levelibéka (H. arborea) – kisebb 

mértékben a terelőfal hibáiból fakadóan útra jutott fajok – barna varangy (B. 

bufo), tavi béka (Pelophylax spp.), mocsári béka (R. arvalis) – egyedeit érte. 

• N02 Aszály és csapadékmennyiség csökkenés a klímaváltozás 

következtében: a térségében a 2000-es évtől a kétéltűek szaporodó- és 

élőhelyeit, ezeken keresztül állományait a szárazodási folyamat jelentősen 

visszaszorította. A Fertő vízszintjét elsősorban a csapadék mennyisége és a 

párolgás mértékének viszonya szabályozza. A sekély tó néhány tíz 

centiméteres vízszintváltozása is száz méterekkel csökkentheti a szegélyében 

található vizes élőhelyek szélességét, ezzel a kétéltűek élő- és 

szaporodóhelyeit is.  
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7.2.3. Fertőmelléki dombsor (HUFH20003) 

7.2.3.1. Kimutatott fajok 

A száraz időjárás miatt leszáradt élőhelyeken a kétéltűek faj és egyedszáma is 

elmaradt a várt értékektől. A Natura 2000 területen jelentős kétéltű szaporodóhelyet 

nem találtunk. A Fertőmelléki dombsorról korábban kimutatott 12 kétéltűfajból nyolcat 

mutattunk ki. A Fertőboz és Hidegség közötti terelő mentén is megjelenő, az 

Élőhelyvédelmi Irányelvek II. mellékletébe sorolt dunai tarajosgőte (T. dobrogicus) 

állományt a Fertő déli szegélyében telelő fertői egyedek alkotják. 

Az irodalmi adatok szerint előforduló hét hüllőből négy faj jelenlétét mutattunk ki. A 

vízisikló (N. natrix) fertői állományának telelőterülete jelentős részben a dombsor 

oldalában található, ezért a vonulási útvonalak védelmének tervezése, kialakítása, 

esetleges fejlesztése során a jövőben a vízisiklót (N. natrix) is figyelembe kell venni.  

A kiemelt természetmegőrzési terület északi részén, Fertőrákos környékén 

található zöld gyík (L. viridis) állománya jelentős. Helyenként öt-tíz egyedet figyeltünk 

meg hektáronként. 

Az egyes felmérési években kimutatott kétéltű- és hüllőfajok a Fertőmelléki 

dombsoron: 

Kétéltűek 2017 2018 2019 2020 

Dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) - - - + 

Barna ásóbéka (Pelobates fuscus) + - - - 

Barna varangy (Bufo bufo) - + + - 

Zöld varangy (Bufo /Pseudepidalea/ viridis) - + - - 

Zöld levelibéka (Hyla arborea) + + + + 

Mocsári béka (Rana arvalis) - - + + 

Erdei béka (Rana dalmatina) + + + - 

Zöld (Tavi) béka fajcsoport (Pelophylax spp.) 

Tavi béka (P. ridibundus), Kis tavibéka (P. 

lessonae), Kecskebéka (P. esculenta) 

+ - + + 

Hüllők  2017 2018 2019 2020 

Fürge gyík (Lacerta agilis) + + + + 

Zöld gyík (Lacerta viridis) - - + + 

Közönséges lábatlangyík (Anguis fragilis) - - + - 

Vízisikló (Natrix natrix) + + + - 
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7.2.3.2. Kiemelt figyelmet igénylő élő- és szaporodóhelyek 

A Fertőmelléki dombsor területén nem találtunk jelentős kétéltű szaporodóhelyet. A 

dombsor Fertő felé eső déli oldala viszont a kétéltűek és hüllők jelentős telelőterülete. 

A legismertebb szakasz a Hidegség és Fertőboz közötti északias kitettségű 

domboldal (22. ábra) erdővel borított része.  

A szárazodási folyamat hatására a telelőterület jelentősége csökkent, feltehetően a 

telelő egyedek alsóbb térszíneken vermelnek el.  

 

 

22. A kétéltűek és a vízisikló (N. natrix) jelentős telelőhelye a Fertőmelléki dombsoron 
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A hüllők közül a zöld gyík (L. viridis) állománya jelentős Fertőrákos térségében (23. 

ábra). 

 

23. A zöld gyík (L. viridis) jelentős szaporodóhelye a Fertőmelléki dombsoron 

 

7.2.3.3. Veszélyeztető tényezők 

• B07 Lábonálló és fekvő holt fa eltávolítása, beleértve a törmeléket is: a 

telelő és búvóhelyek, valamint a préda fajok élőhelyeit csökkenti (pl.: a zöld gyík 

élőhelyein). 

• B17 Erdészeti talajművelési és egyéb talajkezelési gyakorlatok: a 

telelőhelyeken, a vegetációs időszakon kívül végzett talajművelés a telelő 

állományok megsemmisítését eredményezheti Fertőboz és Hidegség 

térségében. 

• F01 Más földhasználatú terület lakott területté, településsé vagy rekreációs 

területté alakítása (kivéve lecsapolás, valamint tengerpart, torkolat és parti 

körülmények átalakítása): Fertőrákos terjeszkedése már elérte a zöld gyík (L. 

viridis) élőhelyeit. 

• F07 Sport, turisztikai és szabadidős tevékenységek: Lokálisan a 

terepmotorozás zavarja Fertőrákos térségében a zöld gyík (L. viridis) élőhelyeit. 

• I04 Problémát jelentő őshonos növény- és állatfajok: A zöld gyík (L. viridis) 

elszigetelődő, kis populációkat a ragadozók, lakott területeken és azok 

környezetében a házi macskák, máshol a túlszaporodott róka és borz állomány 

könnyen megsemmisítheti. 
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7.2.4. Dudlesz-erdő (HUFH20006) 

7.2.4.1. Kimutatott fajok 

A Soprontól északra, a határ mentén elterülő erdőtömb kétéltű és hüllő felmérése 

során a megfigyelt faj és egyedszám is alacsony volt. A korábban leírt négy kétéltűfaj 

közül kettőnek néhány egyedét tudtuk kimutatni.  

A területen ismert két hüllőfajból egyelőre a közönséges lábatlangyík (Anguis 

fragilis) és a fürge gyík (L. agilis) került elő szórványosan az erdők közötti utak 

szegélyében. 

Az Élőhelyvédelmi Irányelvek II. mellékletébe sorolt fajt nem tudtunk kimutatni. 

 

Az egyes felmérési években kimutatott kétéltű- és hüllőfajok a Dudlesz-erdőben: 

Kétéltűek 2018 2019 2020 

Barna varangy (Bufo bufo) - - + 

Erdei béka (Rana dalmatina) - - + 

Hüllők  2018 2019 2020 

Fürge gyík (Lacerta agilis) - + + 

Közönséges lábatlangyík (Anguis fragilis) - - + 

 

7.2.4.2. Kiemelt figyelmet igénylő élő- és szaporodóhelyek 

Jelentős kétéltű és hüllő szaporodóhely a területen nem ismert. 

7.2.4.3. Veszélyeztető tényezők 

• B07 Lábonálló és fekvő holt fa eltávolítása, beleértve a törmeléket is: a 

telelő és búvóhelyek, valamint a préda fajok élőhelyeit csökkenti (a barna 

varangy, közönséges lábatlangyík élőhelyein). 

• N02 Aszály és csapadékmennyiség csökkenés a klímaváltozás 

következtében: a területen a Dudlesz-erdő kétéltűi keréknyomokban, 

mélyedésekben kialakuló időszakos vízállásokban szaporodnak, élőhelyeik 

vízháztartása pedig prédafajaik állományát is befolyásolja, veszélyezteti.  

 

7.2.5. Soproni-hegység (HUFH20012) 

7.2.5.1. Kimutatott fajok 

A hegység herpetofaunája az 1970-es évektől jól ismert, és az elmúlt húsz évben is 

több faunisztikai és monitoring is vizsgálat zajlott a Natura 2000 területen.  
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A "VOGELWARTE MADÁRVÁRTA 2" projekthez kapcsolódó vizsgálatok során hat 

kétéltűfajt, és három hüllőfajt tudtunk kimutatni. A program keretében, a történeti 

adatokhoz képest kevesebb, mint fele faj került elő. Ennek oka, hogy a korábbi 

kutatások Sopron és a Soproni-hegység területén észlelt fajokat együtt tárgyalták, 

nem választották szét a Fertő-tó, a Fertőmenti dombsor és a Dudlesz-erdő vizsgálata 

során nyert adatokat, ezzel lényegesen több élőhelytípust, és több fajt is ki tudtak 

kimutatni. A fentiek elsősorban a kétéltűekre vonatkoznak, a hüllők esetében inkább 

a fajok alacsony egyedszáma és az észlelésük esetlegessége a jelenlegi hiány oka. 

Az egyes felmérési években kimutatott kétéltű- és hüllőfajok a Soproni-

hegységben: 

Kétéltűek 2017 2018 2019 2020 

Foltos szalamandra (Salamandra salamandra) + + + + 

Barna varangy (Bufo bufo) + + + + 

Zöld levelibéka (Hyla arborea) - - - + 

Erdei béka (Rana dalmatina) + - + + 

Gyepi béka (Rana temporaria) + + + + 

Zöld (Tavi) béka fajcsoport (Pelophylax spp.) 

Tavi béka (P. ridibundus), Kis tavibéka (P. 

lessonae), Kecskebéka (P. esculenta) 

- + - + 

Hüllők  2017 2018 2019 2020 

Fürge gyík (Lacerta agilis) - + - + 

Közönséges lábatlangyík (Anguis fragilis) - - - + 

Vízisikló (Natrix natrix) - + - - 

 

7.2.5.2. Kiemelt figyelmet igénylő élő- és szaporodóhelyek 

A Soproni-hegység legfontosabb kétéltű szaporodóhelyei a mesterséges tavai – 

Szalamandra-tó, Fehér úti-tó (más néven Brennbergi-tároló), a Kecske-patak és a 

Rák-patakba érkező kisvízfolyásai (24. ábra). A felduzzasztott patakokon kialakított 

tárolókban a barna varangy (B. bufo), az erdei béka (R. dalmatina), a gyepi béka (R. 

temporaria) és a tavi béka fajcsoport fajai (Pelophylax spp.) szaporodnak. A sekély 

kis patakok elsősorban a foltos szalamandra (S. salamandra), de néhol a gyepi béka 

(R. temporaria) lárváinak biztosítják az átalakulásig szükséges környezetet. 
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24. A Soproni-hegység fontos (piros sávval jelölt) kétéltű szaporodóhelyei a Rák-patak 
és vízrendszere, valamint a Szalamandra-tó és a Fehér úti-tó 

 

7.2.5.3. Veszélyeztető tényezők 

• B07 Lábonálló és fekvő holt fa eltávolítása, beleértve a törmeléket is: a 

telelő és búvóhelyek, valamint a préda fajok élőhelyeit csökkenti (pl.: a foltos 

szalamandra élőhelyein). 

• B09 Tarvágás: A Soproni-hegység patakjai mentén a tarvágások elősegítik 

a talaj patakokba mosódását, nagy esőzések esetén a meder alapkőzetig 

történő kiöblítését, ezzel a szinttájra jellemző közösség pusztulását okozva. 

• B16 Faanyag szállítása: a vegetációs periódusban a keréknyomokban 

kialakuló víztestekben szaporodó kétéltűek – sárgahasú unka (B. variegata) – 

minden fejlődési alakját veszélyezteti taposással járó szállítás. 

• E01 Utak, ösvények, vasútvonalak és a kapcsolódó infrastruktúra (pl. hidak, 

viaduktok, alagutak): kisebb mértékű elhullást a Soproni-hegységben a 

Fehérúti-tónál és a Szalamandra-tó mentén is megfigyeltünk. Itt mindkét tónál 

tízes nagyságrendben barna varangy (B. bufo) gázolás történt.  

• N02 Aszály és csapadékmennyiség csökkenés a klímaváltozás 

következtében: a Soproni-hegység víztereit is apasztja. A vízfolyások felsőbb 

szakaszainak nyár közepi leszáradása a foltos szalamandra (S. salamandra) 

lárvái pusztítja el. A sekélyebb vízállások (Tölgyes-mocsár) a szaporodási 

időszakban rendszeresen kiszáradnak, veszélyeztetve a korábban itt szaporodó 

barna varangy (B. bufo), erdei béka (R. dalmatina), gyepi béka (R. temporaria), 

valamint a pettyes gőte (T. vulgaris) állományát.  
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7.2.6. Határ-menti erdők (HUFH20013) 

7.2.6.1. Kimutatott fajok 

A magyar-osztrák határ mentén Sopronhorpács és Kópháza között elterülő 

erdőtömbökben és azok környezetében történtek kétéltű és hüllő megfigyelések. A 

"VOGELWARTE MADÁRVÁRTA 2" projekt során, az irodalmi adatokból ismert hat kétéltű- 

és három hüllőfajt ki tudtuk mutatni. A korábban ebből a térségből nem ismert pettyes 

gőte (L. vulgaris) a Natura 2000 területen kívül szintén kimutatható volt.  

Az egyes felmérési években kimutatott kétéltű- és hüllőfajok a Határ-menti 

erdőkben: 
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Kétéltűek 2017 2018 2019 2020 

Pettyes gőte (Lissotriton vulgaris) - + - - 

Barna varangy (Bufo bufo) + + - - 

Zöld varangy (Bufo /Pseudepidalea/ 

viridis) 
+ + - - 

Zöld levelibéka (Hyla arborea) + + + - 

Erdei béka (Rana dalmatina) + + + - 

Zöld (Tavi) béka fajcsoport (Pelophylax 

spp.) 

Tavi béka (P. ridibundus), Kis tavibéka (P. 

lessonae), Kecskebéka (P. esculenta) 

+ + + - 

Hüllők  2017 2018 2019 2020 

Fürge gyík (Lacerta agilis) + + - - 

Közönséges lábatlangyík (Anguis 

fragilis) 
+ - + - 

Vízisikló (Natrix natrix) + - - - 

 

7.2.6.2. Kiemelt figyelmet igénylő élő- és szaporodóhelyek 

A vizsgálat során jelentős kétéltű és hüllő szaporodóhelyet a Natura 2000 területen 

nem találtunk. A Nagycenk és Und környezetében található hajdani 

kavicsbányagödrökben figyeltük meg kétéltűek sikeres szaporodását. 

 

7.2.6.3. Veszélyeztető tényezők 

• B07 Lábonálló és fekvő holt fa eltávolítása, beleértve a törmeléket is: az 

erdőkkel borított Natura 2000 területen a telelő és búvóhelyek, valamint a 
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préda fajok élőhelyeit csökkenti (a barna varangy, közönséges lábatlangyík 

élőhelyein). 

• N02 Aszály és csapadékmennyiség csökkenés a klímaváltozás 

következtében: a terület kétéltűi keréknyomokban, mélyedésekben kialakuló 

időszakos vízállásokban szaporodnak, az élőhelyek vízháztartásának 

romlása pedig prédafajaik állományát is befolyásolja, veszélyezteti.  

7.3. Becsült állománynagyság 

Az ATHU2 "Vogelwarte Madárvárta 2" vizsgálat során végzett egyedszám 

felmérések eredményeként a Natura 2000 területen egyes fajok esetében a 

potenciálisan jelenlévő ivarérett populáció nagyságát (abundancia és/vagy becsült 

egyedszám) becsülni tudtuk. A fajok többségének egyedszám becslése azonban a 

vizsgált periódus száraz időjárásának hatására és/vagy az észlelt alacsony 

egyedszámok miatt nem volt lehetséges.  

Az egyedszámbecslés során az adott Natura 2000 terület élőhelyeinek 

felmérésekor egy mintavétel alkalmával észlelt legnagyobb egyedszámot tekintettük 

a faj jelenlévő állományának. A valós állomány ennél lehetett nagyobb, de kisebb 

nem. Az egyedszámot a mintavételi hely egy m2 területére vetítettük (abundancia), 

majd az értékeket a Natura 2000 területen a faj potenciális szaporodó-, vagy 

élőhelyeinek térképi lehatárolását és annak km2-re kerekített területszámítását 

(ArcView) követően extrapoláltuk, és kaptunk meg a becsült egyedszám értékeket. A 

számítás az egyes fajok monitorozásának jellegzetessége miatt esetenként 

korrekciót igényelt. 

A kétéltűek szaporodóhelyen megjelenő állományának felmérése alapján végzett 

becslés csak az ivarérett populációra és a potenciális szaporodóhelyekre 

értelmezhető. 

 

A foltos szalamandra (S. salamandra) egyedszám becslését a Soproni-

hegységben kijelölt három mintavételi területen a szaporodási időszakban végzett 

felmérést követően, az egy mintavétel során észlelt legmagasabb 

egyedszámértékkel számoltuk.  

(A szaporodási időszak a foltos szalamandra esetében nem egy nap. 

Tapasztalatunk szerint tájegységtől és a konkrét helytől függően 7-14 nap, azonban 

az aktuális időjárás függvényében ez mindkét irányba kitolódhat, az egyes napok 

időjárásának megfelelően többször megszakadhat. A víztér vonzáskörzetének 

összes lárvaszülő nősténye adott év időjárási viszonyainak függvényében, 

szélsőséges esetben 1-2 naptól akár 30 nap intervallumban keresi fel a vízteret. A 

legnagyobb észlelt egyedszámérték az egy szaporodási nap mintavételi időszakában 
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(pl. 18.00-tól 22.00-ig) a mintavételi egységben megfigyelt nőstények számát 

mutathatja meg, ami a felmérés időpontjától függően a lárvaszülési időszakon belül is 

jelentős eltérést mutathat.)  

Feltételezve, hogy minden megjelenő egyed a mintavételi nap mintavételi 

időszakban megfigyelhető, továbbá egy nőstény egyszer keresi fel minden 

szaporodási időszakban a vízteret, az ivararány – habár általában a hímek javára 

eltolódó (VINCENZ 2005, WARBURG 1992) – a területen 1:1, valamint átlagosan hét 

optimális szaporodási napot számolva becsültük meg az ivarérett foltos szalamandra 

egyedszámot. 

A három mintavételi hely abundancia átlagát a hegységben található potenciális 

szaporodóhelyek összesített területére extrapolálva kaptunk meg a hegységre az egy 

mintavételi napra jutó nőstények számát, majd a hímekkel duplájára növelt értéket 

szoroztuk fel az optimális szaporodási napok (7) becsült számával. (Amennyiben a 

három mintavételi területre külön számoltuk ki az abundancia értékét, majd ezeket 

külön-külön extrapoláltuk a hegységre, a becsült egyedszámok között több mint 

100% eltérés kaptunk.) 

hely 
észlelt max. 

(pd) 

terület 

(km2) 
abundancia 

a populáció  

becsült egyedszáma (pd) 

a hegységben 

Tolvaj-árok 22 0,025 0,0088 21 560 

Tűzköves-árok 27 0,045 0,006 14 700 

Rák-patak 25 0,075 0,003333 8 167 

Soproni-hg. 
 

0,175 0,0060444 14 809 

A módszer szerint a Soproni-hegységre becsült ivarérett (♀+♂) foltos szalamandra 

populáció (6697 szórással) közel tizenötezres egyedszámú.  

 

A vöröhasú unka (B. bombina) Fertő menti állományának felmérése során jelentős 

állományt a tó keleti oldalán találtunk.  

hely 
észlelt max. 

(pd) 

 mintavételi terület 

(km2) 
abundancia 

Fertő-tó (2018) 200 0,02 0,01 

Fertő-tó (2020) 255 0,02 0,01275 

Mivel a felmérési időszakban a tó mentén máshol hasonló populációt nem tudtunk 

kimutatni, a Natura 2000 terület potenciális szaporodóhelyeire történő extrapolálás 

jelentős torzítást eredményezne, nem javasolt. 

 

A hüllők esetében az észlelt alacsony egyedszám korlátozta az egyedszám 

becslését. A vízisikló (N. natrix) viszonylag magas észlelt egyedszáma a telelőhely 
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és a tó közötti vándorlási útvonalnak köszönhető. Az itt tapasztalt egyedszám értékek 

relatív egyedszámként az egyes évek összehasonlítására ugyan alkalmasak, de 

önmagukban nem extrapolálhatók a tó területére, az ott jelen lévő állomány 

becslésére nem alkalmasak.  

 

A zöld gyík (L. viridis) fertőrákosi állományának két évben végzett mintavétele 

során észlelt legmagasabb egyedszámok alapján a populáció becsült egyedszáma 

faj potenciális élőhelyein mintegy 1700 és 4600 közé tehető.  

hely 
észlelt max. 

(pd) 

terület 

(km2) 
abundancia 

a populáció 

becsült egyedszáma (pd) 

 

Fertőrákos 

(2019) 
6 0,01 0,0006 1 728 

Fertőrákos 

(2020) 
16 0,01 0,0016 4 608 
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8. A 8518-as műút mentén Fertőboz és Hidegség között kialakított 

terelőrendszer vizsgálata 

8.1. A kisállat-terelő vizsgálata 

A Fertőboz és Hidegség között a 8518-as műút északi és déli oldala mentén több 

lépcsőben, 1993-tól kiépített, mintegy 1200 m hosszú terelő és áteresz rendszert a 

2018-2020 időszakában alig használták a kétéltűek. Sem a tavaszi, sem az őszi 

vonulási időszakokban nem volt tömeges az út két oldala között a kétéltű vándorlás. 

8.1.1. Vonuló állatok mennyisége  

Az 1980-as évek végétől végzett kétéltűmentések adatai alapján kezdetben 

százezres, majd a kilencvenes években csökkenő egyedszámokkal, de még mindig 

tízezres nagyságrendű mentett állatot szállítottak át az aktivisták tavasszal és ősszel 

az út két oldala között. A csökkenés ok 1993-tól részben a terelő és átereszrendszer 

kialakításához köthető, mivel a megépült szakaszokon már nem történt számlálás. A 

fajok megoszlása szerint ekkor 94,7% értékkel emelkedett ki a Pelophylax fajok 

aránya az összes mentett egyed közül. Az összes többi (nyolc faj) kétéltű és hüllő 

aránya tehát 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 terelővel védett szakaszon napjainkban a 20. század végén tapasztalt vonuló 

egyedszám töredéke mozog csak. Az egyedszám csökkenésének pontos oka 

egyelőre ismeretlen. Feltehetően a szárazodási folyamattal függ össze. Vélhetően 

csökkent a kétéltűek szaporodási sikeressége, ezáltal egyedszámuk is, továbbá a 

Fertő menti területek szárazodása – a talaj leszáradása, a telelő közeg 

páratartalmának csökkenése és a téli vízborítás veszélyének csökkenése – miatt a 

kétéltűek nem vándorolnak fel, mint tették azt az 1980-90-es években az út déli 

oldalán található, a korábban biztonságosabb száraz domboldalakba, hanem a tóhoz 

közelebb, az úttól északra vermelnek el. Ezzel jelentősen csökken a domb lábánál 

található kisállat-terelő mentén észlelhető fajok és azok egyedszáma. 

A jelenlegi vizsgálatok szerint a terelő mentén a kétéltűek közül legnagyobb 

egyedszámban a barna varangy (B. bufo), a tavi béka (P. ridibundus), a mocsári 

béka (R. arvalis) és a zöld levelibéka (H. arborea) volt megfigyelhető (25. ábra). 

Egyik faj sem volt tömeges, legfeljebb néhány száz egyed fordult elő vonulási 

időszakonként és fajonként. A vonulási időszakban az összes faj tekintetében 

becsült összes egyedszámuk meghaladhatta az ezer egyedet. Ezek mellett 

szórványosan erdei béka (R. dalmatina) és néhány egyed dunai tarajosgőte (T. 

dobrogicus) is mozgott a terelő mentén.  
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25. A "Vogelwarte Madárvárta 2" projekt mintavételei során észlelt egyedek fajonkénti 
megoszlása a Hidegség és Fertőboz közötti műúton 

 

8.1.2. Működésben tapasztalt problémák 

A terelőt elérő kétéltűek útkereső mozgását figyelve látszott, hogy viszonylag 

hosszú idő alatt találják csak meg az átereszeket. Volt olyan barna varangy (B. bufo) 

példány, amelyik 25 métert több mint egy óra alatt tett meg, mert kisebb szakaszokon 

többször is visszafordulva próbálkozott átjutni az akadályon.  

Barna varangy (B. bufo) és tavi béka (R. ridibundus) esetében is megfigyeltük, hogy 

amikor elérték az áteresz csövét és elindultak benne a víztér irányába, pár méter 

után visszafordultak, nem mentek tovább, majd visszatérve a terelő mentén tovább 

keresték az átjutás lehetőségét. A négy órás mintavételi időtartam alatt nem tudták 

leküzdeni az akadályt.  

Többször találtunk a terelőfalról csüngő növényzeten felkúszó békákat (26. ábra). 

Többnyire zöldbékák (Pelophylax spp.) fiatal egyedeit, de barna varangy (B. bufo) és 

a dunai tarajos gőte (T. dobrogicus) is próbálkozott a terelő ekként történő 

leküzdésével. A terelővel védett szakaszon a kétéltűek – tavi béka, mocsári béka, 

dunai tarajosgőte – gázolásának legfontosabb forrása a betonfalra felkúszó, azon 

áthajló növényzet volt. 

A függőleges felületeken átmászni képtelen fajokra kialakított terelő nem tudja 

megakadályozni a zöld levelibéka (H. arborea) feljutását a műútra. Az őszi vonulás 

során ez a faj pusztult el a legnagyobb mennyiségben az úton.  

A terelő nyugati vége Fertőboznál csaknem eléri a települést. Attól nyugatra – az 

erdős déli sáv folytatása ellenére – viszonylag kevés elütést tapasztaltunk. Hidegség 
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felé, a keleti oldalon a terelő végétől számított mintegy 600 m szakaszon jelentősebb 

volt a pusztulás. Esetenként a százas nagyságrendet is elérte az elütések száma. 

 

  

26. A terelőről csüngő növényzeten az útra felkúszó barna varangy (Bufo bufo) és tavi 
béka (Pelophylax ridibundus). 

 

A hüllők – elsősorban a vízisikló (N. natrix) – úttestre történő feljutását a rendszer 

nem akadályozza meg, s 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 

(27. ábra) találtunk csak a terelővel védett útszakaszon.  
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27. A Fertőboz és Hidegség között kiépített terelő és áteresz rendszerrel védett 
útszakaszon elütött több száz vízisikló (Natrix natrix) egyike. 

 

A Fertő déli szegélyében futó országút más részein is ugyanezen fajok elütött 

egyedei voltak megfigyelhetők, kisebb egyedszámban. A mennyiségi eltérés oka, 

hogy e szakaszok mezőgazdasági területek és nem erdő mellett találhatók, ezért ott 

nincs, vagy lényegesen kevesebb a telelő állat.  
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8.2. Észrevételek a terelők kialakításával, kezelésével kapcsolatban 

8.3. Működő terelő 

• A terelőt az őszi vonulást megelőzően célszerű megtisztítani a felkúszó, vagy 

lehajló növényzettől (28. ábra). 

 

  

28. Ösvény az útra az illesztés elöregedése miatt elvált terelőfal és áteresz elem között, 
valamint a növényesedett falon 

 

• Az amortizálódó, repedező illesztések és falak (23. ábra) a hüllők és a 

kétéltűek számára is utat nyitnak az útra. Fontos a létesítmény 

karbantartása. 

• A terelő átereszei a csapadékvízzel bemosódó természetes anyagokkal (föld, 

avar, ágak) (29. ábra) és szeméttel töltődnek az évek során. Ugyan egyik 

áteresz sem záródott el, de a nagyobb mennyiségű hordalék fokozza az 

állatok számára az üreghatás érzet az átjárható csatorna helyett. 
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29. Hordalék földel töltődött áteresz 

 

8.4. Tervezett terelők 

• A kétéltűek terelő mentén történő mozgását jobban irányítaná az átereszek 

irányába csúcsosodó fal kialakítás. 

• A terelőfal, vagy annak árka nem csatlakozhat olyan nyíláshoz, csatornához, 

amelynek nincs az út túloldalán kivezetése (pl. zárt esővíz elvezető 

csatorna).  

• Amennyiben a kialakítandó terelő fala visszahajló, csökken az útra feljutó 

egyedek száma. 

• Az átereszek és a terelőfal illesztéseinek kialakításánál törekedni kell az íves 

csatlakoztatásra a szögletes (derékszögű és tompaszögű) helyett. Az ilyen 

megoldás elsősorban a kígyók útra jutásának esélyét csökkentené. 
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30. Széles. mégis barlanghatású, kevés bevilágítással kialakított áteresz 

 

• Az áteresz ideális esetben annyira sekély, széles és felül végig áttört fedésű, 

hogy a bejutó fény hatására átlátható és a levegőáramlás miatt szellős, nem 

barlang, vagy földalatti üreg (30. ábra) hatású. Ezért minél mélyebben van 

az áteresz aljzata, annál szélesebbnek kellene lennie az átjárónak. 

Közlekedésbiztonsági és műszaki okokból is a szűkebb (0,5 m), de ezért 

sekély (0,3-0,5 m) átjárókat javasoljuk. 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. 

• A terep lejtése terelő mentén az átjárók felé, az átereszekben a víztér 

irányába mutasson. Az átereszek a terelő menti a mélypontról induljanak és 

a víztér felé eső oldalon a legmagasabb ponton (a telelőhely térszíne felé 

mutató kúp csúcsán) érkezzenek a felszínre. 

• Célszerű a telelőhelyek felőli oldalról enyhén a víztér felé lejtetni az átjárókat.  

• Amennyiben kivitelezhető, az átereszek vagy szélesebbek legyenek (kisebb 

hidak), vagy kisebb távolságra legyenek egymástól. A tapasztalatok alapján 

az átereszek 50 méternél nagyobb távolsága a kétéltűek (pl. unkák, 

varangyok, gőték) számára túl nagy, jelentősen meghosszabbítja a fal 

mentén eltöltött időt és a szaporodóhelyre jutást késlelteti (akár meg is 

akadályozza). 
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9. Fertőzések és deformációk jelenléte 

A betegségek elterjedésének és a fertőzöttség mértékének ismerete napjainkban 

már nélkülözhetetlen eleme a kétéltűek védelmének. A kétéltűek világszerte 

tapasztalt megfogyatkozásának okai között kiemelkedő jelentőségűek a különböző 

fertőző betegségek. A globálisan veszélyeztető betegségek közül hazánkban is 

többet kimutattak már. Bizonyítottan jelen van a chytridiomycosis (Batrachochytrium 

dendrobatidis) (VOJTECH et al 2018, VÖRÖS et al 2018) és az Iridoviridae családba 

sorolt ranavirus (VÖRÖS et al 2020).  

A fertőző megbetegedések mellett rendszeresen jelennek meg mutációk, vagy 

mechanikai sérülés eredményeként deformálódott fejlődési alakok, sérült állatok. A 

populációban ezek arányának növekedése a környezeti tényezők hátrányos 

megváltozására utal. 

A vizsgálatok során kizárólag kétéltűeken tapasztaltunk, ott is mindössze két 

egyeden betegségből, vagy genetikai elváltozásból eredő elváltozást. 

A Soproni-hegységben figyeltünk meg fertőzéstől származó deformációt erdei béka 

(R. dalmatina) bőrén. Az előzetes szakvélemény szerint az elváltozás feltehetően 

vírusfertőzés eredményeként jött létre (31. ábra). A pontos dignózis érdekében 

további vizsgálatok szükségesek. A betegség további előfordulását, esetleges 

terjedését figyelemmel kell kísérni.  
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31. Feltehetően vírusfertőzés okozta elváltozások erdei béka (Rana dalmatina) hasán 
és háta bőrén. 

 

Genetikai eredetű lábtő- és ujjfejlődési rendellenességet foltos szalamandra (S. 

salamandra) bal hátsó lábán figyeltünk meg a Soproni-hegységben. A torzulás 

vélhetően egyedi mutáció, mivel sem az élőhelyen, sem a hegységben élő 

populációban ez ideig nem észleltünk hasonló elváltozást. (32. ábra). 
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32. Genetikai eredetű fejlődési rendellenesség foltos szalamandra (Salamandra 
salamandra) bal hátsó lábán.  
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10. Természetvédelmi kezelési javaslatok 

 

• A Soproni-hegységben a patakok mentén kétoldalt 15-20 méter széles sávban az 

erdőhasználat korlátozása, a tarvágások megszüntetése jelentene megfelelő 

védelmet ezen élőhelyek élőlényközösségei számára. Csökkenthető lenne az 

erózió okozta talajbemosódás, a hirtelen nagy esőzések okozta mederkiöblítés, 

ami a vízi szervezetek alacsonyabb térszínre sodródását, ezzel biztos pusztulását 

is okozza. A víztér árnyékolásának fenntartásával a patakok vizének nyári 

felmelegedés csökkenthető, ezzel a területre jellemző vízhez kötődő fajok 

számára fontos környezeti tényező, például a víz oxigéntartalma is jobban 

megőrizhető. 

• A Soproni-hegységben a Fehérúti-tónál és a Szalamandra-tó mentén is 

megfigyeltünk barna varangy (B. bufo) elütést. A faj szaporodó egyedszámának 

emelkedése esetén terelő kialakítása javasolt mindkét szaporodóhelyen. 

• A kisebb forgalmú erdei mű- és földutak menti vízelvezető árkokban alacsony 

bukógátak, vagy az árkok menti kivezetések, tókák kialakításával, 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, tartós esőzések, vagy a jelentős téli csapadék eredményeként 

kialakuló elöntések és belvizes foltok hiányában egyes fajok – pl. vöröshasú unka 

(B. bombina), sárgahasú unka (B. variegata), zöld varangy (B. viridis) – 

szaporodóhelyei, ezzel szaporodási esélyük is jelentősen csökken. Az időszakos 

elöntések, belvizes foltok kialakulási lehetőségének fenntartása és az állandó 

víztestek (felhagyott kavicsbányák gödrei) 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 kapcsolat építése, jó munkaviszony fenntartása. 

• A Rábaköz kisvízfolyásainak jelenlegi csatorna jellegű mederkialakítása, a 

mederoldal rendszeres kezelése a legtöbb faj, így a kétéltűek és hüllők számára 

sem teszi lehetővé a tartós megtelepedést. Egyes szakaszokat természetközelívé 

alakítva, rehabilitálva lehetne megőrizni a térség kétéltűit, és sok más vízi 

szervezetet is. 

• A lakott területek környezetében rendszeres szúnyogirtást végeznek. 

Bizonyíthatóan a vegyszeres kezelés miatt elhullott kétéltűt és hüllőt ugyan nem 

találtunk, de az alkalmazott irtószerek hatóanyagai között a kétéltűek és a hüllők 
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táplálékállataira is veszélyes szerek vannak. Javasoljuk, hogy a Natura 2000 

területek 100 méteres körzetén belül légi szúnyogirtószer kiszórást ne 

végezzenek. 

• A hüllőket az élőhelyvesztés mellet elsősorban a ragadozónyomás erősödése 

veszélyezteti. A természetvédelmi területeken a borz (Meles meles), a róka 

(Vulpes vulpes) és a vaddisznó (Sus scrofa) állománya okozott extrém 

ragadozónyomást, természetvédelmi vadkárt. E ragadozók állományának jelentős 

csökkentésével – a védett fajok prioritásának érvényesítésével – a kár 

mérsékelhető. A ragadozók állomány-szabályozása a vadgazdálkodó érdekét is 

szolgálja, ezért szorosabb együttműködés javasolt ezen szervezetekkel.  
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11. Hosszú távú vizsgálati rendszer 

A hosszútávú vizsgálati rendszer célja a Fertő Hanság Nemzeti Parkhoz 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 adatszolgáltatásra kötelezett kétéltű- és hüllőfajokról. 

11.1. A vizsgálati rendszert megalapozó jogszabályi kötelezettségek 

A védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. KTM 

rendelet szerint a természetvédelmi feladatok ellátásához, a védett természeti 

területek, illetve védett természeti értékek számbavételéhez, a társadalom 

természetvédelemmel kapcsolatos adatigényének biztosításához szükséges adatok 

kezelése céljából a védett természeti területekről és a védett természeti értékekről, 

azok földrajzi előfordulásáról hatósági nyilvántartást kell vezetni. A hatósági 

nyilvántartás részeként a védett természeti értékekről a Védett Természeti Értékek 

Törzskönyvében elkülönítve vezetni kell a védett (fokozottan védett) élő szervezetek 

ezen adatait. 

A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő növény- és állatvilág állapotáról, 

annak megőrzéséről szóló Habitat Directive 92/43/EGK irányelv 17. cikk (1) 

bekezdése alapján tagországoknak hatévente be kell számolni az Európai Bizottság 

felé az Élőhelyvédelmi Irányelv (HD) I. melléklet természetes élőhelytípusainak és a 

II., IV. és V. mellékletek fajainak természetvédelmi helyzetéről. 

 

Az Élőhelyvédelmi Irányelv mellékleteiben, a vizsgált kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési területeken kimutatott fajok közül 13 kétéltű és 7 hüllő faj 

szerepel.  

 

Magyar név Tudományos név 

Élőhelyvédelmi 

Irányelv 

melléklete 

Kétéltűek (Amphibia)  

foltos szalamandra Salamandra salamandra  

dunai tarajosgőte  Triturus dobrogicus II. 

alpesi tarajosgőte Triturus carnifex II., IV. 

pettyes gőte Triturus vulgaris  
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Magyar név Tudományos név 

Élőhelyvédelmi 

Irányelv 

melléklete 

vöröshasú unka Bombina bombina II., IV. 

sárgahasú unka Bombina variegata II., IV. 

barna ásóbéka Pelobates fuscus IV. 

barna varangy Bufo bufo  

zöld varangy Bufo (Pseudepidalea) viridis IV. 

zöld levelibéka Hyla arborea IV. 

gyepi béka Rana temporaria V. 

mocsári béka Rana arvalis wolterstorffi IV. 

erdei béka Rana dalmatina IV. 

kecskebéka Pelophylax esculentus V. 

kis tavibéka Pelophylax lessonae IV. 

tavi (kacagó) béka Pelophylax ridibundus V. 

   

Hüllők Reptilia  

mocsári teknős Emys orbicularis II., IV. 

zöld gyík Lacerta viridis IV. 

fürge gyík Lacerta agilis IV. 

elevenszülő gyík Zootoca vivipara  

lábatlan gyík  Anguis fragilis  

haragossikló Dolichophis caspius  IV. 

erdei sikló Zamenis longissimus IV. 

rézsikló Coronella austriaca IV. 

vízisikló Natrix natrix  

kockás sikló Natrix tessellata IV. 

 

11.2. Monitorozás célja 

A monitorozás célja az „ATHU2 "VOGELWARTE MADÁRVÁRTA 2” projekt során 

vizsgált kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területeken a kétéltű- és hüllőfauna 

állapotváltozásának nyomonkövetése. 

A kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területeken az EU Élőhelyvédelmi 

Irányelv: II. mellékletében jelzett kétéltű és hüllő fajok nyomonkövetése mellett cél, 

hogy a monitorozó munka eredményeként a mintavételi területeken a herpetofauna 
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valamennyi fajáról (közösségi szintű mintavétel) álljon rendelkezésre azok elterjedési 

viszonyaira, állománynagyságára és annak változására vonatkozó adat. 

11.3. Mintavételi módszerek 

A mintavételeket, más területek és időszakok összehasonlíthatósága érdekében a 

Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) módszertana (KISS et al. 2007) 

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. 

11.3.1. A mintavételi területek kijelölésének szempontjai 

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 hüllő állomány, a mintavételek eredménytelenek, ezért 

ott mintavételi területet nem kell kijelölni, monitoring jellegű vizsgálatokat évente nem 

célszerű végezni. E területeken a fajösszetétel változásának nyonomkövetése 

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. 

11.3.2. A javasolt mintavételi területek és felmérésük  

11.3.2.1. Rábaköz – HUFH20001 

 

No. faj mintavételi hely 

1.  dunai tarajosgőte (T. dobrogicus), pettyes gőte (L. 

vulgaris), vöröshasú unka (B. bombina), fürge gyík (L. 

agilis)  

Répceszemere, 

Legelő 

2.  mocsári béka (R. arvalis), tavi béka fajcsoport 

(Pelophylax spp.), zöld levelibéka (H. arborea), fürge 

gyík (L. agilis) 

Beled-Dénesfa, 

Répce mente 
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A Natura 2000 terület jelölőfajai között nem található kétéltű és hüllő. A 

mintavételek során észlelt vöröshasú unka (B. bombina) állomány változásának 

nyomonkövetése érdekében rendszeres, lehetőleg évenkénti monitoring vizsgálat 

javasolt a területen. Lehetséges mintavételi terület a Répceszemere határában (33. 

ábra) található élőhely, ahol a kétéltű jelölőfaj és a gyepekre jellemző fürge gyík (L. 

agilis) is vizsgálható a kijelölt 1 km mintavételi szakaszon és az érintett víztérben. 

Az éves rendszerességgel monitorozott területen a vizuális és akusztikus 

megfigyelés mellett a gőték (T. dobrogicus, L. vulgaris) palackcsapdával történő 

felmérése is javasolt.  

 

33. Javasolt kétéltű és hüllő mintavételi hely Répceszemere határában 

 

A Rábaköz jellegzetes élőhelyei a túlnyomóan már gátak közé szorított és 

szabályozott patakok, mint a Kis Rába, a Répce, a Kardos-ér. A Répce egy 

természetközeli szakasza Beled – Dénesfa határában a vízfolyások mentén és a 

közeli réteken előforduló fajok monitoring vizsgálatára javasolt terület. A kijelölt 

kétszer egy kilométer hosszú transzekt (34. ábra) mentén a tavi béka fajcsoport 

(Pelophylax spp.), a zöld levelibéka (H. arborea) és a mocsári béka (R. arvalis), 

valamint a fürge gyík (L. agilis) állománya mintavételezhető. 
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34. A Rábaköz vízfolyásai és a rétek herpetofaunájának mintavételére javasolt 
mintavételi hely a Beled-Dénesfa mellett, a Répce mentén 

 

11.3.2.2. Fertő – HUFH20002 

A Fertő mentén, Sarród határában, a tó keleti oldalán beömlő Hansági-főcsatorna 

mentén (35. ábra) javasoljuk a területre nagy számban jellemző vöröshasú unka (B. 

bombina) rendszeres monitorozását. A mintavételi transzekt a csatorna mentén 

kijelölt egy kilométer hosszúságú szakasz, amelyről akusztikus mintavétellel, jelenlét-

hiány megállapítása és mennyiségi egyedszám becslés lehetséges. 

 

No. faj mintavételi hely 

1.  dunai tarajosgőte (T. dobrogicus), tavi béka 

fajcsoport (Pelophylax spp.) 

Sarród, Körgát polder medre 

2.  vöröshasú unka (B. bombina) Sarród, Hansági-főcsatorna 

menténi vizes élőhelyek 
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35. A vöröshasú unka (Bombina bombina) jelölőfaj mintavételére javasolt mintavételi 
hely a Fertő mentén 

 

Ugyanitt, Sarród és Fertőszéplak határán, a Madármegfigyelőháztól nyugatra, a 

Körgát polder-csatornája mentén (36. ábra) a sekély víztérben, a dunai tarajosgőte 

(T. dobrogicus) és a pettyes gőte (L. vulgaris) csapdával történő monitorozását 

javasoljuk. A mintavételi területen egyben a tavi béka fajcsoport (Pelophylax spp.) 

fajainak és a vízisikló (N. natrix) mintavétele is lehetséges. 
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36. A dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) jelölőfaj mintavételére javasolt hely a 
Fertő mentén, Sarród határában 

 

11.3.2.3. Fertőmelléki – dombok – HUFH20003 

 

 

A Fertőmelléki-dombok száraz élőhelyein a hüllők, elsősorban a zöld gyík (L. 

viridis) fertőrákosi állományának monitoring vizsgálata javasolt. A mintavételek során 

a Fertőrákostól északra (37. ábra) elterülő erdők szegélye és a cserjés, nyílt 

gyepfoltokkal tagolt területen kijelölt mintavételi transzekt mentén, vizuális 

megfigyeléssel történne a faj állományának felmérése. 

 

 

37. A zöld gyík (Lacerta viridis) mintavételére javasolt terület Fertőrákos mellett 

 

A Sopronkőhida határában található vizes élőhely és környezete, a Tómalom (38. 

ábra) a kétéltűek (Anura), a vízisikló (N. natrix) és a rétekhez kötődő fürge gyík (L. 

agilis) állományának monitorozására javasolt terület. A Tómalom potenciális 

előfordulási helye a mocsári teknős (E. orbicularis) kóborló példányainak is. 

 

No. faj mintavételi hely 

1.  zöld gyík (L. viridis) Fertőrákostól északra 

2.  békák (Anura), fürge gyík (L. 

agilis, vízisikló (N. natrix) 

Sopronkőhida, Tómalom melletti 

területek 
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38. A Tómalom és környezete a kétéltűek és a rétekhez kötődő fürge gyík (Lacerta 
agilis) mintavételére javasolt terület Sopronkőhida határában 

 

11.3.2.4. Dudlesz-erdő – HUFH20006 

A Dudlesz-erdő 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 és kiemelt fajt. Az észlelt fajok egyedszáma 

tekintetében is alacsony értékeket tapasztaltunk, ezért a területen nem javasolt 

évente kétéltű és hüllő monitoring vizsgálatok végzése. 

A bekövetkező változások nyomonkövetése érdekében az NBmR módszertana 

(Kiss et al 2007) szerint, ötévente kétéltű és hüllő fajok jelenlétének vagy hiányának 

vizsgálata javasolt a területen. Amennyiben a jövőben változás tapasztalható a 

terület herpetofaunájában, akkor az aktuális célok szerint, évenkénti közösségi szintű 

monitoring vizsgálatokat lehet végezni.  

 

11.3.2.5. Soproni-hegység – HUFH20012 

 

No. faj mintavételi hely 

1.  foltos szalamandra (S. salamandra) Tolvaj-árok 

2.  sárgahasú unka (B. variegata) Soproni-hegység nyugati oldala 

3.  alpesi tarajosgőte (T. dobrogicus) Soproni-hegység nyugati oldala 
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A patakvölgyek jellegzetes kétéltűje a foltos szalamandra (S. salamandra) még 

nagy egyedszámban fordul elő a hegységben. A kisvízfolyások sérülékenysége miatt 

a faj szaporodóhelyei fokozottan veszélyeztetettek, ezért faj szintű monitoring 

vizsgálata javasolt. A mintavételi hely a korábbi vizsgálatokkal történő 

összehasonlíthatóság érdekében a Tolvaj-árokban kijelölt (39. ábra) 1000 m hosszú 

patak szakasz. A foltos szalamandra lárvák a kisvízfolyások jó állapotának 

indikátorai, ezért célszerű a lárva monitorozás folytatása is a hegység teljes 

területén. 

 

 

39. A foltos szalamandra (Salamandra salamandra) monitoring vizsgálatára javasolt 
mintavételi terület a Soproni-hegységben 

 

A Soproni-hegység magasabb térszíneinek időszakos és kis vízterei a sárgahasú 

unka (B. variegata) jelölőfaj élő- és szaporodóhelyei. A vizsgált időszakban szárazak 

voltak élőhelyei, a fajt nem észleltük, de csapadékosabb években az erdészeti 

tevékenység hatására kialakuló kerékcsapákban, pocsolyákban jelenléte valószínű, 

állományának nyomonkövetése érdekében monitoring vizsgálata 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 ellenőrzését javasoljuk. 

A hegységben a közelmúltban kimutatott alpesi tarajosgőte (T. carnifex) 

elterjedési területének pontosítása és állományának nyomonkövetése érdekében, a 
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sárgahasú unka esetében javasolt mintavételi helyeken és módszer szerint javasolt 

faunisztikai és monitoring vizsgálata. 

 

11.3.2.6. Határ-menti erdők – HUFH20013 

A kiemelt jelentőségű természetvédelmi terület jelölőfajai, és az egyéb fontos fajok 

között nem található kétéltű és hüllő.  

A Határ-menti erdő területén nem ismert jelentős állandó víztér és kétéltű 

szaporodóhely. A terület közelében található vízterek rekreációs és gazdasági 

hasznosítása a kétéltűek kevés fajának alkalmas szaporodó és élőhely. A 

mintavételek során nem figyeltünk meg sem kétéltű, sem hüllő Natura 2000 jelölőfajt 

vagy nagy egyedszámú populációt, ezért a területen nem javasolt évente kétéltű és 

hüllő monitoring vizsgálatok végzése. 

A bekövetkező változások nyomonkövetése érdekében az NBmR módszertana 

(KISS et al 2007) szerint, ötévente a kétéltű és hüllő fajok jelenlétének vagy 

hiányának vizsgálata javasolt. Amennyiben a jövőben változás tapasztalható a terület 

herpetofaunájában, akkor az aktuális célok szerint, évenkénti közösségi, vagy faj 

szintű monitoring vizsgálatokat lehet végezni.  

11.3.3. A mintavételi egység mérete  

A mintavételi egység a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer által javasoltak 

szerint legalább 250 m2, vagy annak egészszámú többszöröse. A kijelölt egység 

terület lehet összefüggő, az adott élőhelyen átlátható 2-4 m széles sáv, vagy több 

alegységből álló mintavételi foltok együttese. 

Kétéltűek mintavétele legalább egy egységnyi területen, a hüllők mintavétele 

legalább 1000 m2 területű egységben történjen. 

11.3.4. A felmérési időszak 

Optimális esetben a mintavételi időszak évente ismétlődően, a vegetációs 

periódusban, a vizsgált kétéltűeknél a szaporodási időszakban (márciustól május 

végéig és a szaporodás sikerességének vizsgálata esetén a lárvák átalakulásáig 

(júniustól szeptemberig) tart, évente legkevesebb 5 alkalom. A hüllők esetében az 

aktív időszakukban, áprilistól októberig zajlik évente legkevesebb öt mintavételi 

alkalommal a felmérés. 

 

Minimális esetben a mintavételek legalább háromévente zajlanak a kijelölt 

területeken az optimális időszaknál leírt éven belüli eloszlásban. Ez esetben a 
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mintavételek elsősorban a vizsgált fajok jelenlétének, vagy hiányának kimutatására 

irányulnak. 

11.3.5. Vizsgált változók (alapadatok) és adatrögzítés 

Az rögzítendő adatok köre a Természetvédelmi Információs Rendszerben (TIR) 

meghatározott.  

Az adatok rögzítése a TIR adatbázissal kompatibilis digitális formátumban történik. 

 

Kötelezően kitöltendő TIR oszlopok 

• Határozó 

• Adatközlő 

• Dátum (-ig) 

• Faj neve 

• Lelőhely (EOV koordinátákkal) és kiterjedése (m2) 

• Mintavételi módszer 

• Előfordulási állapot 

• Számosság érték 

• Egyedszám 

• Veszélyeztető tényezők 

• fejlődési rendellenességek előfordulása (száma, jellege) 

 

Opcionálisan kitöltendő TIR oszlopok 

• Egyedszám hím 

• Egyedszám nőstény 

• Egyedszám nem meghatározott 

• Á-NÉR 

• V-NÉR 

11.3.6. Értékelés, származtatott adatok 

 előforduló fajok – fajösszetétel és változásának meghatározása a mintavételi 

területen és a nemzeti park területén 

 megfigyelt egyedszám és változása az egyes években – relatív (megfigyelt 

maximális) egyedszám változása, trendje. A relatív egyedszám a felmérések 

során, adott területegységben, szakaszhosszban, vagy csapdaszámra 

vonatkoztatva kapott – nem extrapolálható – egyedszám érték 

 veszélyeztető tényezők leírása – EU lista szerinti besorolással 

 ivar- és korarány – a populáció állapotváltozásának leírása 
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 beteg és/vagy fejlődési rendellenességgel terhelt egyedek aránya a 

populációkban 
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