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Zöld gyík (Fotó: Gregorits János) 
 
 

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány 
 

Szöveg: Bank László 
 

Lektor: Péchy Tamás 
 

Nyomda: Kállaik Kft. 
 

Címlap: Nyárfalevél színéhez alkalmazkodó levelibéka (Fotó: Treitz Tamás) 
Hátlap belső borító: Fehér gólya (Fotó: Serfőző József) 

Hátlap: Rendellenes színű vöröshasú unka (Fotó: Szekeres Tibor) 
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Ellenszenv, ok nélkül 
 
     A régi rossz beidegződések, hiedelmek, babonák következményeként a kígyók és a békák 
látványa az emberek többségében még ma is meglehetősen vegyes érzelmeket kelt. Mindezek 
ellenére meg kell tanulnunk együtt élni velük, mert ezek az élőlények is a természet fontos 
részét képezik. Annak ellenére, hogy életmódjuk rendkívül érdekes, sokan szinte alig tudnak 
róluk valamit. Pedig megfigyelésük izgalmas feladat, amit részben megkönnyít az is, hogy a 
fajok egy része saját szűkebb lakókörnyezetünkben él. 
 

        
 

Kecskebéka (Fotó: Völgyi Sándor) 
 

 
 

Mocsári teknős (Fotó: Ónodi Miklós) 
 

     A kétéltűek és hüllők évszakos és napszakos aktivitását alapvetően a külső hőmérséklet 
alakulása befolyásolja. Változó testhőmérsékletű állatok, ezért téli rejtekhelyeikről csak a 
tavasz első melengető napsugarainak hatására bújnak elő, s ősz végén ismét a biztonságosabb, 
fagymentes helyekre húzódnak telelni. Szaporodási ciklusuk márciustól szeptemberig tart, és 
a hüllők egy részének kivételével teljes egészében a vízhez kötött. Egyes fajok, 
alkalmazkodva a környezetükhöz, bőrszínüket változtatni tudják, de általánosságban is 
elmondható, hogy színezetük jól illeszkedik ahhoz a közeghez, amelyben élnek. Szükségük is 
van erre, mert sok állatfaj zsákmánylistáján szerepelnek. A nagy veszteségeket rendkívüli 
szaporodási képességükkel tudják ellensúlyozni. 
 

 
 

Környezetébe beleolvadó fali gyík (Fotó: Huszár Kristóf) 
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Tudja Ön, hogy 
 
– a hüllőfajok egy része tojásokat rak, és kiköltésüket a nap melegére bízzák? 
– a kikelő fiatal egyedek rögtön önálló életet élnek, szüleik nem gondozzák őket? 
– a kígyók összenőtt szemhéjuk miatt nem tudnak pislogni? 
– egyes kígyófajok akár a 3 ezred °C hőmérséklet-különbséget is érzékelni tudják? 
– a kígyók gyakorlatilag süketek? 
– a fokozottan védett haragos sikló legfontosabb élőhelye a Szársomlyón van? 
– Baranyában nem élnek mérgeskígyók? 
– a hím mocsári teknős haspáncélja homorú, míg a nőstényé lapos vagy enyhén domború? 
– a zöld varangy a darazsat is bekapja minden következmény nélkül? 
– az unkák és a varangyok bőre mérgező váladékot bocsát ki? 
– régen a felfúvódott tehénnel unkát nyelettek, s így remény volt a meggyógyulására? 
– a barna ásóbéka erősen fokhagymaszagú bőrváladékával tartja távol ellenségeit? 
– a barna varangy akár 15 évig is élhet? 
– az erdei béka akár 1,5 métert is ugorhat? 
– a varangyok nem ugrálnak, csak lépegetnek? 
– tavasszal a mocsári béka hímjei égszínkék nászruhában is pompázhatnak? 
– a zöld varangy nősténye egyetlen szaporodási ciklusban akár 12 ezer petét is rakhat? 
– a varangyok füzérszerű petezsinórokba, a többi békafaj sűrű csomókba rakja le petéit? 
– a békák petéiből kikelt lárvákat a köznyelv ebihalaknak nevezi? 
– az ebihalak kopoltyúval, a kifejlett békák tüdővel lélegeznek? 
– a békák a bőrükön keresztül is képesek az oxigén felvételére? 
– Magyarországon a kétéltűek és hüllők valamennyi faja törvényes védelmet élvez? 
 

 
 

Fiatal haragos sikló (Fotó: Völgyi Sándor) 
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A program célkitűzései 
 
    A fajok hatékony védelmét csak úgy lehet megszervezni, ha megfelelő ismeretekkel 
rendelkezünk elterjedésükről, gyakoriságukról és életmódjukról. Különösen fontos az 
élőhelyek felderítése, és az állapotukban végbemenő változások nyomon követése. Az 
esetleges szennyezőforrások felkutatásával és kiiktatásával is sok probléma előzhető meg. A 
területek tulajdonosainak, kezelőinek tájékoztatása szintén alapvető követelmény, hisz 
segítségük, pozitív hozzáállásuk nélkül az élőhelyek gyakorlati védelme nehezen lenne 
megvalósítható. Mindezt figyelembe véve az alábbi feladatokat tűztük ki célul: 
 
– a kétéltűek és hüllők élőhelyeinek feltérképezése Baranya megyében, 

– az élőhelyek állapotfelmérése, dokumentációs anyagok készítése, 

– az állóvizek Baranya megyei kataszterének összeállítása, 

– a fajok gyakorisági viszonyainak tisztázása a települések közigazgatási határain belül, 

– elterjedési térképek készítése, 

– a felmérési adatok számítógépes térinformatikai rendszerekben való megjelenítése, 

– a tulajdonosokkal, hatóságokkal történő kapcsolatfelvétel, védelmi egyeztetések, 

– tavaszi békamentés a forgalmas közlekedési utakat keresztező békavándorlási útvonalakon, 

– felvilágosító, ismeretterjesztő propaganda kifejtése. 

 

 
 

Békát nyelő vízisikló (Fotó: Szekeres Tibor) 
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Élőhelyek 
 
     A kétéltűek és hüllők Baranyában a Dráva-síktól kezdve a Mecsek legmagasabb pontjáig 
mindenhol előfordulnak. Legnagyobb számban a vizes élőhelyeket népesítik be, de az 
erdőkben, réteken, köves hegyoldalakon, utak, csatornák mentén és a lakott területeken is 
lépten-nyomon találkozhatunk velük. Terepbejárásaink során a jellemző élőhelyeket 
térképezzük fel, és vesszük nyilvántartásba. Az állapotfelmérés eredményeit tartalmazó 
dokumentációs anyag képezi a védelmi munka alapját. 
     Különösen fontos a vizes élőhelyek vizsgálata. A gőték és békák szaporodása vízhez 
kötött, de a hüllők egy része is (pl. kockás sikló, mocsári teknős) a vízben él. A különböző 
szennyezések, vízrendezési munkák, területfeltöltések, útépítések jóvátehetetlen károkat 
okozhatnak, ezért a szaporodóhelyek védelmére különösen nagy figyelmet kell fordítani. 
Ugyanakkor kisebb-nagyobb mesterséges tavak (halastó, kerti tó) létesítésével magunk is új 
élőhelyeket teremthetünk. 
 
 
 

 
 

Csapadékvizes pocsolya 
(Fotó: Szekeres Tibor) 

 
 
 

 
 

Halastó kiterjedt nádassal 
(Fotó: Szekeres Tibor) 

 
 

 
 

Égerláp a Dráva mentén 
(Fotó: Wágner László) 

 

 
                        

Természetes tó a Mecsekben 
(Fotó: Szekeres Tibor) 
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Petecsomó földút kátyújában 
(Fotó: Szekeres Tibor) 

 

 
 

Barna varangy petefüzérei 
 (Fotó: Szekeres Tibor) 

      A gyíkok és a siklók egy része a szárazabb élőhelytípusokat kedveli. A déli kitettségű 
köves hegyoldalakon, a régi kőbányák sziklafalain és a lakott területek építményein gyakran 
megfigyelhetjük a fali gyík és a zöld gyík napon sütkérező példányait. Itt a kőzetek hasadékai, 
üregei, az épületek zugai biztosítják számukra a megfelelő rejtekhelyeket. Az erdők és rétek 
által nyújtott lehetőségeket is sok faj (erdei sikló, erdei béka, fürge gyík stb.) használja ki. A 
varangyokkal kertjeinkben is találkozhatunk, amint férgekre és egyéb táplálékállatokra 
vadásznak. Összességében elmondható, hogy a fajok jól alkalmazkodnak a változatos 
környezeti feltételekhez, s minden baranyai élőhelyen előfordulnak. 
 

 
 

A Szársomlyó a gyíkok és a haragos sikló paradicsoma (Fotó: Bank László) 
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Ormánsági rét (Fotó: Bank László) 
 
 

 
 

A lakott terület is élőhely (Fotó: Maráth Klára) 
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Felmérések 
 
     Az egyes fajok elterjedésének pontos 
feltérképezése védelmi munkánk fontos ré-
szét képezi. Terepbejárásaink során az élő- 
helyeket szisztematikusan átvizsgáljuk, s a 
megfigyelt fajok adatait a célra rendszere-
sített nyomtatványokon rögzítjük. Az ada-
tok alapján rajzoljuk meg az egyes fajok 
elterjedési térképeit. Számítógépes adatbá-
zisainkban a térképeken kívül az élőhelyek 
legfontosabb paramétereit is nyilvántart-
juk. A rendszer számos lekérdezési lehető-
séget biztosít, ami segít bennünket az ösz-
szefüggések jobb megértésében. 
                                                                                                                                                        

 
 

Csapadékvizes pocsolya vizsgálata 
(Fotó: Szekeres Tibor) 

 
 

     A munka során természetesen a kétéltű-
ek és hüllők életének sok érdekes pillanatát 
is megfigyeljük. Gyönyörködünk a nászru-
hás hím mocsári békában, az átalakuló bé-
kalárvában, a vedlő kígyóban, az egyes fa-
jok sokszor megmosolyogtató, de mégis 
megkapó násztevékenységében, s hallgat-
juk a messzehangzó békakoncertet. Köz-
ben felfedezzük Baranya egyéb természeti 
értékeit is, azt a sokszínű élővilágot, mely-
nek megőrzése valamennyiünk közös fela-
data.  

Ez a zöld varangy eltévesztette a célt! 
(Fotó: Hegyi Gyula) 

 
 

 
 
 

    Az elterjedési térképek 
jól szemléltetik az egyes 
fajok megyei viszonyait. 
Az adatok más formában 
történő számítógépes fel-
dolgozása még számos le-
kérdezési lehetőséget biz-
tosít. A térképi megjelení-
tés szinte láttatja velünk a 
felmérés időszakának ese-
ményeit. Mindez végső 
soron a kétéltűek és hül-
lők védelmének hatéko-
nyabb megszervezését se-
gíti elő. 

 
 

A sárgahasú unka Baranya megyei elterjedése a 2008. évi 
állapot alapján 
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Békamentés 
 
     A békafajoknak csak egy része él állan-
dóan a vízben. Másik részük a szaporodási 
ciklusban viszonylag rövid időre keresi fel 
ezeket a helyeket. Az év többi részét ned-
ves környezetben, de a szárazföldön töltik. 
A telet az avar alatt, földüregekben, fák 
gyökerei között és egyéb védettséget nyúj-
tó helyeken vészelik át. A baj akkor kez-
dődik, amikor a telelő- és szaporodóhelyet 
forgalmas közlekedési út választja el egy-
mástól. A békáknak tavaszi vándorlásuk 
során át kell jutniuk az úttesten is, s közben 
a nagy forgalom miatt tömegesen pusztul-
nak el. 
 
 

 
 

Orfűi békamentés (Fotó: Szekeres Tibor) 
 

      
     A békamentés lényege, hogy valami-
lyen módon megakadályozzuk a varangyo-
kat abban, hogy az úttestre jussanak. En-
nek érdekében a veszélyes szakaszokon 
műanyag terelőhálókat feszítünk ki a tóval 
ellentétes oldalon. A hálók mögött várako-
zó békákat vödrökbe gyűjtjük, majd át-
hordjuk őket a tavakba. Így minimalizálha-
tó a veszteség. Az 1995-ös első akció óta 
már több tízezer békát mentettünk, ezzel 
növelve a helyi állományok túlélését. Ezt a 
feladatot mindaddig folytatnunk kell, amíg 
ezeken az útszakaszokon nem épülnek 
megfelelő átjárók a békák számára, amire 
sajnos egyelőre nincs sok remény. 
 
 

 
 

 
 
Közúton áthaladó nőstény barna varangy, 

hátán a kapaszkodó hímmel 
(Fotó: Gergely Tibor) 

 
     Baranya megyében több olyan veszé-
lyes útszakaszt ismerünk, ahol tavasszal 
főleg a barna varangyok nagy számban vo-
nulnak át. Komlón a sikondai tavaknál, 
Orfűn a Pécsi-tónál és az Orfűi-tónál, vala-
mint az abaligeti tavaknál vannak ilyen 
helyek. A varangyoknak kb. 8-10 perc kell 
ahhoz, hogy egy 6-8 méter széles úton át- 
keljenek. Olyan szakaszokon, ahol percen-
ként 3-4 autó halad el, alig van esélyük a 
túlélésre. Tömeges pusztulásukat csak 
szakszerű mentésükkel kerülhetjük el. 
 
 
 

 
 

A terelőháló mögött gyülekező barna 
varangyok 

(Fotó: Szekeres Tibor) 
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     A békamentés sok olyan új információt 
adott számunkra, ami hozzásegített ben-
nünket a varangyok életének jobb megis-
meréséhez. Már tudjuk, hogy az első pél-
dányok megjelenésére akkor számíthatunk, 
ha az éjszakai hőmérséklet nem süllyed 
+2-3 °C alá. Nagy tömegben akkor indul-
nak meg, amikor erősebb felmelegedés 
kezdődik. Általában késő délutántól éjfélig 
aktívak. A hímek száma 5-6-szorosa a nős-
tényekének. Már menet közben felkapasz-
kodnak a nőstények hátára, hogy a peték 
lerakásakor kedvezőbb pozícióba kerülje-
nek. Egy-egy nőstényen 3-5 hím is kapasz-
kodhat egyszerre. Kedvező időjárási felté-
telek között vándorlásuk 6-8 nap alatt is 
befejeződhet. A hidegfrontok viszont napo-
kig vagy hetekig megakaszthatják a folya-
matot. Ilyenkor a mentés 30-35 napig is el-
húzódhat. 
 

 
 

Erdei béka (Fotó: Völgyi Sándor) 
 

     A békamentéshez saját önkénteseinken 
kívül más szervezetek is segítséget nyúj-
tanak. A sikondai tavaknál a Duna-Dráva 
Nemzeti Park Igazgatóság koordinálja a 
munkát. A terelőhálók kifeszítésében sok 
polgári természetőr vesz részt. A pécsi és 
Pécs környéki általános iskolák csoportjai, 
családok és baráti társaságok is rendszere-
sen felkeresik a mentés helyszíneit. A 
szükséges anyagiak egy részét pályázati 
forrásokból teremtjük elő, másik részére a 
magánszemélyek adományaiból befolyó tá-
mogatások biztosítanak fedezetet. 

 
 

Éjszakai békamentés 
(Fotó: Szekeres Tibor) 

 
A barna varangyokon kívül kis számban 
más kétéltűfajok is a terelőhálókba akad-
nak. Ezek közül az erdei béka fordul elő 
gyakrabban, de jellemzően már sokkal ko-
rábban a vizekhez vándorolnak, mint a va-
rangyok. Petecsomóik az éjszakai hidegek 
során akár vízbe is fagyhatnak, de a peték 
különösebb károsodás nélkül ezt is kibír-
ják. Időnként még egy-egy levelibéka, zöld 
varangy is elénk kerül, ritkábban gőtékkel 
is találkozunk. 
 
 

 
 

Békát ment a család 
(Fotó: Cséplő Tamás) 
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Veszélyek 
 
      A kétéltűek és hüllők számára is a legnagyobb veszélyt az élőhelyek szennyezése, 
károsítása vagy megsemmisítése jelenti. A kommunális szennyvizek megfelelő kezelés 
hiányában sok helyütt tisztítatlanul ömlenek a folyóvizekbe. A nagy állattartó telepek 
hígtrágyájának egy része és a trágyadepókból kiszivárgó trágyalé a talajvízbe jut. Az 
ideiglenes műtrágyadepókból kimosódó lé a nagy esőzések alkalmával a közeli kis 
élőhelyeket károsítja. A mezőgazdasági területekről történő vegyszerbemosódás állandó 
gondokat okoz a szomszédos kisvizekben. A lakossági illegális szemétlerakók lépten-nyomon 
csúfítják környezetünket. Ezek sok helyütt még veszélyes hulladékokat is tartalmaznak. 
Naponta szántanak be újabb gyepeket, a vízrendezések, tereprendezések, útépítések során 
megszüntetik a helyi állományok fennmaradása szempontjából nagyon fontos kis 
kubikgödröket és más szaporodóhelyeket. Mindezek mellett eltörpül a közlekedés, a 
szándékos pusztítás, az illegális állattartás és állatkereskedelem okozta kár. 
 
 

 
 

Csapadékvízzel lemosódó olajszennyeződés 
(Fotó: Szekeres Tibor) 
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     Új problémát jelent a globális felmelegedés. Az előrejelzések szerint ennek hatására a 
Kárpát-medencében csökkenni fog a csapadék mennyisége, miközben az átlaghőmérséklet 
több °C-kal is nőhet. A kétéltűek tavaszi peterakását követően gyakrabban fognak kiszáradni 
a kisebb tocsogók, ideiglenes vízállások, ezért a békalárvák még kifejlett egyeddé történő 
átalakulásuk előtt elpusztulnak. Jelentős állománycsökkenés következhet be, amit az új 
betegségek és paraziták megjelenése tovább fokozhat. 
 

 
 

Békalárvák kiszáradó pocsolyában (Fotó: Szekeres Tibor) 
 
     Önkéntelenül felmerül a kérdés, hogy ezeket a veszélyforrásokat hogyan tudjuk 
kiküszöbölni. Lényeges eredmény csak akkor érhető el, ha a társadalom széles rétegei 
elfogadják a környezet védelme érdekében hozott korlátozásokat, ha az állampolgárok aktívan 
részt vesznek a feladatok megoldásában, és életvitelükkel is a természet önfenntartó 
képességének megőrzését szolgálják. Ez a szemlélet ma még hiányzik. Jólétünk érdekében 
naponta feláldozzuk a természet egy-egy darabkáját, holott éppen nekünk, felelősen 
gondolkodó állampolgároknak kellene kikényszeríteni a döntéshozóktól a megfelelő 
intézkedéseket. 
 

 
 

Mocsárszéli csendélet (Fotó: Wágner László) 
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Szemléletformálás 
 
     Baranya megye kedvező természetföldrajzi adottságainak köszönhetően természeti 
értékekben rendkívül gazdag. Ez a gazdagság, biológiai sokféleség csak olyan szemléletű 
társadalmi közegben tartható fenn, amely a gazdasági fejlődést nem a környezet kárára 
képzeli el. A korábbi évszázadok babonáin, tévhitein alapuló ellenszenv megnehezíti a hüllők 
és kétéltűek védelmének népszerűsítését. Ismeretterjesztő, felvilágosító munkánk ennek 
feloldására irányul. 
 

 
 

Ismerkedés a varanggyal (Fotó: Bodó János) 
 
     Előadásokon, kirándulásokon mutatjuk be a fajok életét. A békamentés különösen 
alkalmas a rossz beidegződések legyőzésére, mert itt bárki közvetlen kapcsolatba kerülhet az 
állatokkal, és meggyőződhet ártalmatlanságukról. Nem titkolt célunk, hogy az egyén 
felelősségének tudatosításával újabb önkénteseket toborozzunk védelmi munkánkhoz. A 
propagandaanyagok készítésével és terjesztésével is ugyanezt kívánjuk elérni. 
 

 
 

Aki a békát szereti… (Fotó: Bodó János) 
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SEGÍTSE ÖN IS A TERMÉSZET 
VÉDELMÉT! 

 

Csatlakozzon hozzánk! 
 

Önkéntes munkájával, adományával, 1%-os 
adófelajánlásával támogasson bennünket! 

 

Mi lesz velem béka nélkül?

?

 
 

 

EGYÜTT A TERMÉSZETTEL! 
 



 

BBBaaarrraaannnyyyaaa   TTTeeerrrmmméééssszzzeeetttiii   ÉÉÉrrrtttééékkkeeeiiiééérrrttt   
AAAlllaaapppííítttvvvááánnnyyy   

 
7622 Pécs, Siklósi út 22. 

Tel/Fax: 72/312-227, mobil: 20/334-4608 
E-mail: mmepecs@hu.inter.net 

Bankszámlaszám: 11731001-20124953 
Adószám: 19036867-1-02 

   

wwwwwwwww...bbbaaarrraaannnyyyaaammmaaadddaaarrr...hhhuuu   
   
   

EEEgggyyyüüüttttttmmműűűkkkööödddőőő   pppaaarrrtttnnneeerrr:::   
   

MMMaaagggyyyaaarrr   MMMaaadddááárrrtttaaannniii   ééésss   TTTeeerrrmmméééssszzzeeetttvvvééédddeeelllmmmiii   EEEgggyyyeeesssüüüllleeettt   
BBBaaarrraaannnyyyaaa   MMMeeegggyyyeeeiii   CCCsssooopppooorrrtttjjjaaa   

 

              
 

 
 
   

„„„AAA   TTTEEERRRMMMÉÉÉSSSZZZEEETTT   SSSZZZOOOLLLGGGÁÁÁLLLAAATTTÁÁÁBBBAAANNN”””  


