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Barna varangy (Bufo bufo)
Fotó: AMBRUS ANDRÁS
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A Győr környéki homokpuszták kétéltű- és
hüllőfaunája
DANKOVICS RÓBERT20
Abstract
The research of Hungary’s herpetofauna began more than a century ago, yet data from
some parts of the country, including the Győr-Tata terrace region, are still rather
scarce.
The survey of amphibians and reptiles in military areas of the calcareous sand steppes
around Győr has been going on since 2002. During these years, of the total 18
amphibian species native in Hungary, 11 (Triturus dobrogicus, Lissotriton vulgaris,
Bombina bombina, Pelobates fuscus, Bufo bufo, Bufotes viridis, Hyla arborea, Rana
arvalis, Rana dalmatina, Pelophylax ridibundus, Pelophylax kl. esculentus), and of the
total 16 native reptile species, 5 (Emys orbicularis, Lacerta agilis, Anguis fragilis,
Coronella austriaca, Natrix natrix) were recorded from the project area. Additionally, 2
non-native turtle species (Trachemys scripta, Chelydra serpentina) were also observed.
The high environmental value of these military areas is also shown by the fact that in
wetter years the temporary ponds and water-covered areas serve as breeding sites for
tens of thousands of amphibians. Most of them belong to 5 species: Smooth Newt
(Lissotriton vulgaris), Fire Bellied Toad (Bombina bombina), which is a Natura 2000
species, Common Spadefoot Toad (Pelobates fuscus), Marsh Frog (Pelophylax
ridibundus) and Agile Frog (Rana dalmatina). Because they are harder to observe and
their numbers are smaller, much fewer reptiles were sighted. The two most common
species were the Sand Lizard (Lacerta agilis) and the Grass Snake (Natrix natrix).

Bevezetés
Az élőlények eltérő módon és mértékben jelzik élőhelyük környezethatású állapotváltozásait. Egyes fajok állományai elözönlik a korábban honos életközösségeket,
megsemmisítik azok változatos fajösszetételét és szerteágazó kapcsolatrendszerét,
mások világviszonylatban megritkultak. Ilyen a kétéltűek és a hüllők döntő többsége. A
herpetofauna globális léptékű faj- és állománycsökkenésének okai szinte kivétel nélkül
emberi tevékenységre vezethetők vissza. Közülük kiemelkedik az élőhelyek
megsemmisítése, átalakítása és feldarabolása, az idegenhonos fajok betelepítése, az
özönfajok terjedése, a környezetszennyezés, a díszállat-kereskedelem, a klimatikus
változások, és az ezek hatására lecsökkent egyedszámú populációk genetikai leromlása,
közöttük betegségek és paraziták felszaporodása. A kétéltűek és a hüllők többsége
gyenge terjedőképességű faj. Áreájuk feldarabolódása miatt a fennmaradt populációk
egyre távolabb kerülnek egymástól, lokális kihalásukat követően visszatelepedésük
esélye ökológiai folyosók jelenléte esetén is lassú folyamat. A fennmaradt refúgiumok
számának csökkenésével hatványozottan romlanak a rekolonizáció és a fennmaradó
állományok túlélési esélyei is.
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Magyarország őshonos herpetofaunája a trópusi, de még a mediterrán tájak
fajgazdagságához képest is szerény, mindössze 18 kétéltű- és 16 hüllőfaj előfordulása
ismert jelenleg. E fajok többsége a számára alkalmas élőhelyeken még magas
egyedszámban fordul elő, de a Föld más területein megfigyelt kipusztulás és drasztikus
állománycsökkenés kiváltó okai hazánkban is jelen vannak, hatásukra folyamatosan
zsugorodik a kétéltűek és a hüllők fennmaradását biztosító élőhelyek kiterjedése, ezzel
párhuzamosan csökken a herpetofauna egyedszáma és az egyes fajok elterjedési
területe is.

A kétéltűek és hüllők számára fontos élőhelyek
Szárazföldi élőhelyek, telelőterületek
A homokpuszták intenzív tájhasználata – a szántóföldi művelés, az intenzív rét- és
erdőgazdálkodás, a lakott és beépített területek terjedése – az élőhelyre jellemző
kétéltűek és a hüllők eltűnését, fizikai megsemmisítését eredményezi. A hüllők
védelmében azok szárazföldi élőhelyeinek jelentősége közismert, azonban a kétéltűek
esetében ugyanennek fontossága nem köztudott. A párzás, a peterakás és a lárvák
fejlődése a kétéltűeknél vízhez kötött, ideális esetben átalakult egyedeik többsége
néhány órától pár hétig, egyes fajok – a gőték, az unkák és a nagy tavibéka – esetében
több hónapig a vízben vagy annak közvetlen környezetében tartózkodik. A gőték a
szaporodási időszakot követően a teljes vegetációs periódusban a vízben maradhatnak,
egyes példányok (neoténiás alakok) egész életüket vízben élhetik le.

1. ábra: Neoténiás pettyes gőte (Lissotriton vulgaris) Győrszentiván térségében
Fotó: DANKOVICS RÓBERT

A lárvastádiumból átalakult kétéltűek többsége azonban élete döntő hányadát, a
vegetációs periódusban és a telelés során is szárazföldi élőhelyeken tölti, a vizeket
általában csak a szaporodási időszakban keresi fel ismét. A békák több fajának –
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bajszosbékák, varangyok, barna ásóbéka, zöld levelibéka – nőstényei mindössze
egyetlen estére, a peték lerakásának időtartamára érkeznek a vízbe, és még a hajnal
fényei előtt távoznak onnan.
A szárazföldi élőhelyek jelentősége a kétéltűek védelme során rendkívül alábecsült. E
fajok megőrzése érdekében a vízterek környezetében nem elegendő néhány tíz méteres
védősáv biztosítása. A varangyok, a leveli- és az ásóbékák, a bajszosbékák és a
zöldbékák fajainak többsége is négyzetkilométerekben mérhető szárazföldi élőhelyet
használ élete során. A katonai hasznosítású területeken (vagy azok szomszédságában)
csapadékban gazdag években kialakult időszakos vízállásokban a kétéltűek megfigyelt
magas egyedszámú szaporodóállománya a szárazföldi élőhelyek eltartó és megtartó
képességének köszönhetően maradhatott fenn, ezek hiányában töredéke lett volna az
észlelt fajok és a példányok száma.
A hüllők közül a térségből ismert mocsári teknős a kétéltűekhez hasonlóan a vízi és a
szárazföldi élőhelyei együttes fennmaradásával élhet túl. A teknősök túlnyomóan vízhez
kötöttek, csak a tojásrakás idejére távolodnak el pár száz méteren belül a víztesttől.
Biztonságos tojásrakóhelyek hiányában adott területen néhány év alatt megsemmisül
állományuk. A gyíkok és a kígyók az intenzíven művelt vagy folyamatosan zavarásnak
kitett élőhelyekről eltűnnek. Az időszakosan és akkor is csak kisebb területeken
használt lő- és gyakorlóterek magas természetességű „szigetei” létfontosságúak a
meszes homokpuszták herpetofaunájának védelme szempontjából.

2. ábra: A gönyűi homokvidék a nyári aspektusban (2013)
Fotó: DANKOVICS RÓBERT

A kétéltűek szaporodóhelyei
A kétéltűek előszeretettel foglalnak el időszakos víztereket, melyek fennmaradását a
terület klimatikus és talajszerkezeti jellegzetességei erősen befolyásolják. A több
méterrel a Duna szintje felett elterülő meszes homokpusztán a talajszerkezet adottságai
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miatt csak a talajvíz szintjét elérő mélyedésekben alakulhatnak ki tartósabb vízállások,
azonban egyes években a belvizes területek is jelentős kiterjedésűek lehetnek.
Csapadékszegény években a sekélyebb bombatölcsérek, árkok, pocsolyák vagy
keréknyomok ritkán tartanak ki a kétéltűlárvák átalakulásáig, ilyenkor az azévi
szaporulat megsemmisül. A kétéltűek több év alatt érik el ivarérettségüket, a lerakott
peték mennyiségéhez képest alig pár százalékuk éri meg a szaporodás lehetőségét. Az
ivarérettséget elérő egyedek túlélési valószínűsége is alacsony, a példányok többsége
nem éri meg a következő évet és az esélyt a szaporodásra. Négy-öt száraz év
drasztikusan lecsökkentheti a kétéltűek állományát a hasonló adottságú területeken. Az
állandó vizű, mélyebb részek megőrzése – szükség esetén létesítése – a tartósan
aszályos években válik fontossá, ugyanis az ezek környezetében túlélő kis populációk
segítik a csapadékos években megnövekedett szaporodóhelyek rekolonizálását, újra
betelepülését, ezen keresztül egy térségben a kétéltűek fennmaradását.

3. ábra: Belvízzel borított nagy kiterjedésű kétéltű szaporodóhely Győrszentiván mellett (2011)
Fotó: DANKOVICS RÓBERT

A víztereket azonban nem csak a kiszáradás veszélyezteti. Elterjedt szokás minden
mélyedés szinte kényszeres betemetése, feltöltése építési törmelékkel és szeméttel. Az
állóvizekbe telepített halak minden kétéltűfaj szaporodási sikerére rossz hatással
vannak. Az ezüstkárász (Carassius gibelio), az aranyhal (Carassius auratus) és az
idegenhonos ragadozó halak, mint a naphal (Lepomis gibbosus) és a törpeharcsafajok
(Ameiurus nebulosus, A. melas) teljesen kiirthatják egyes kétéltűfajok helyi állományát.
Ritkán, de előfordul vegyszerek szeméttel való bekerülése, bemosódása a víztérbe. A
víztér mélyítése, kotrása eredményeként kialakuló meredek partoldal, az árnyékoló parti
és vízinövényzet eltűnése időszakosan szintén csökkenti a szaporodóhely vonzerejét sok
kétéltű számára.
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A térségből kimutatott kétéltűfajok
Az elmúlt másfél évtizedben a katonai területek vizsgálata összesen tizenkét kétéltűfaj
jelenlétét mutatta ki.
7. táblázat:

A Kisalföldi meszes homokpuszta területéről kimutatott kétéltűfajok
természetvédelmi státusza és helyi gyakorisága
Faj

Lissotriton vulgaris (LINNAEUS, 1758)

Védettség

IUCN Vörös
Lista

Gyakoriság
(lokális)
KGY

V

LC

Triturus dobrogicus (KIRITZESCU, 1903)

V, HD II.

NT

R

Bombina bombina (LINNAEUS, 1761)

V, HD II.

LC

GY

Pelobates fuscus (LAURENTI, 1768)

V, HD IV.

LC

GY

Bufo bufo (LINNAEUS, 1758)

V

LC

R

Bufotes viridis (LAURENTI, 1768)

V, HD IV.

LC

KGY

Hyla arborea (LINNAEUS, 1758)

V, HD IV.

LC

R

Rana dalmatina FITZINGER in BONAPARTE, 1839

V, HD IV.

LC

GY

Rana arvalis NILSSON, 1842

V, HD IV.

LC

R

Pelophylax ridibundus (PALLAS, 1771)

V, HD IV.

LC

GY

Pelophylax lessonae (CAMERANO, 1882)

V, HD IV.

LC

GY

Pelophylax kl. esculentus (LINNAEUS,1758)
V, HD IV.
LC
GY
Magyarázat: Védettség: V = védett, HD II. = a faj szerepel az Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékén, HD IV. = a
faj szerepel az Élőhelyvédelmi Irányelv IV. függelékén; IUCN Vörös Lista kategóriái: LC = nem veszélyeztetett;
NT = veszélyeztetettség közeli; Gyakoriság: GY = gyakori, KGY = közepesen gyakori, R = ritka

Farkos kétéltűek (Caudata)
A farkos kétéltűek (Caudata) rendjéből két fajt figyeltek meg a lő- és gyakorlótereken.
A karcsú, kifejletten 8–9, legfeljebb 11 cm teljes hosszúságú pettyes gőte (Lissotriton
vulgaris) hímje a nászidőszakban jól fejlett, hullámosan fogazott hátvitorlát és
farokvitorlát visel, a hátsó lábak ujjain úszókaréjok fejlődnek. A nőstények a hímeknél
többnyire sötétebbek, testoldalukon nem pettyezettek, legfeljebb barnásan pontozottak,
a pontok elmosódott hosszanti sávozássá olvadhatnak össze. Háttarajuk nincs,
farokvitorlájuk alacsony, fogazás nélküli. Szaporodáshoz megfelel számára minden
időszakos, vagy állandó élővíz, amely kitart a lárvák átalakulásáig, és amelyekből
hiányoznak a ragadozó halak. Keréknyomban összegyűlt csapadékvíz, öntésterületek,
holtágak, tókák, kubikgödrök és lassan áramló vizű csatornák mindegyike alkalmas
lehet számára, ha a víztér vízinövényzettel, vízbe hullott ágakkal, náddal, gyékénnyel
kellően tagolt. Jelentős szaporodóállománya a Győr környéki katonai területek nagyobb
árkaiban, nagyobb gödreiben és tankállásokban kialakuló időszakos vízállásokban volt
megfigyelhető. Általában március elején foglalják el a szaporodóhelyeiket, a peterakás
valamivel később, április és május során zajlik. A kikelő lárvák szüleikhez hasonlóan
ragadozók. A kifejlett gőték a nászidőszakot követően a teljes vegetációs periódusban a
víztérben maradhatnak, de a peterakás után – jellemzően június folyamán – szárazföldi
életre váltanak. A szaporodáshoz használt víztér sajátosságainak megfelelően évente
hat–kilenc hónapot szárazföldi élőhelyeken töltenek. Időszakos, de csapadékos
időszakban több évig fennmaradó vízterekben Győr környékéről is előkerültek
neoténiás, lárvakori kopoltyúikat megőrző ivarérett, vízi életformát folytató példányok
(4. ábra). Az ivaréretlen és a szárazföldi alakok mindkét ivar esetében gyíkszerűek,
egyszínű sárgás vagy vörösbarnák, a törzsükön néha a vízi nőstényekéhez hasonló
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elmosódott csíkozás látható. A nyár végén átalakuló kis gőték, hasonlóan a vizet
elhagyó ivarérett egyedekhez, nappal és száraz időben rejtőzködnek, többnyire csak
éjjel járnak csigákból, férgekből, ízeltlábúakból álló táplálékuk után.

4. ábra: Az időszakos vízterekben gyakori faj a pettyes gőte (Lissotriton vulgaris)
Fotó: DANKOVICS RÓBERT

5. ábra: A dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) a mélyebb vízállásokban szaporodik
Fotó: DANKOVICS RÓBERT
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Szárazföldi élőhelyeik avarral, növényi korhadékkal, dús vegetációval borított felszínű,
párás erdők, nádasok, rétek és kertek. Az őszi lehűlést követően október végén,
november elején a közeli alkalmas telelőhelyekhez vonulnak, ahol föld alatti üregekben,
korhadó növényi maradványok, fák gyökerei között vészelik át a telet.
A felmérések a győrszentiváni gyakorlótérről és a gönyűi lőtérről is kimutatták a
pettyes gőténél robosztusabb testalkatú, 12–13 cm teljes hosszúságot elérő dunai
tarajosgőtét (Triturus dobrogicus). A nőstényeknél valamivel kisebb hímek a
nászidőszakban a szem vonalától a farok végéig futó, mélyen fogazott, rojtozott élű
taréjt fejlesztenek. A tarajosgőte fajcsoport három hazai faja alaktani bélyegek alapján
nehezen határozható meg terepen. Legbiztosabb módszer a Wolterstorff-index, amely a
mellső végtag hosszát viszonyítja az azonos oldali mellső és hátsó láb közötti
távolsághoz. A dunai tarajosgőténél a nőstények esetében ez 34–45%, a hímeknél 45–
52%. A test színezete mindhárom faj esetében meglehetősen hasonló lehet. Az oldal és a
hát feketésbarna vagy sötétbarna alapon feketés foltokkal díszített, a fekete torok és a
fej oldala fehér pontokkal, foltokkal tarkított. A has narancssárga, gyakran piros,
amelyet nagy fekete foltok tarkítanak.

6. ábra: A növényzettel fedett időszakos vízállások kedvelt szaporodóhelyei
a vöröshasú unkáknak (Bombina bombina)
Fotó: DANKOVICS RÓBERT

A faj elterjedési területének jelentős része Magyarországon található. Az Őrség és a
Vendvidék, valamint a Kőszegi- és a Soproni-hegység magasabb térszíneinek kivételével
az ország szinte minden vizes élőhelyén előfordulhat. A telelést követően március
hónaptól keresi fel szaporodóhelyeit, majd kedvező esetben öt–hat hónapot ott
tartózkodik, de a kiszáradó, sekély víztereket hamarabb elhagyja. Kedveli a mélyebb,
vízinövényzettel és uszadékkal átszőtt álló- és lassan áramló vizeket. Ezek hiányában
időszakos vízállásokban, sekély öntésekben is szaporodik. Az átalakult fiatalok nyár
végén, kora ősszel hagyják el a vízteret. A kifejlett egyedek és a lárvák is ragadozók.
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Szinte bármit felfalnak, amivel elbírnak. A szárazföldön főleg éjszaka aktív, a nappalt a
talaj üregeiben, kövek, kidőlt fák alatt, korhadó növényi részek között rejtőzve tölti.

Békák (Anura)
A békák rendjének hazánkban előforduló 12 faja közül megfigyelt kilenc faj mutatja a
vizsgált területek magas természetességi értékét.
Csapadékos években április végétől a vöröshasú unka (Bombina bombina) jellegzetes
hangjától hangosak a lőtereken kialakuló, vízben álló növényzettel borított és fedett
sekély vízterek. Egyes években (pl. 2010, 2011) Győrszentiván térségében több ezer
példány szaporodott a katonai hasznosítású területeken. A faj az egész vegetációs
periódust a vízben és annak környékén tölti, csak hideg időszakban, októbertől április
közepéig húzódik szárazföldi telelőhelyére. A mérgező bőrváladékú, 4–5 cm hosszúságú
béka hasa jellegzetes, fekete alapon bordó, piros, ritkán narancsvörös foltokkal borított,
apró, fehér szegélyű fekete pontokkal tarkított. Lábujjaira a has színes foltjai nem
terjednek rá. Kézbe véve a faj barnásszürke, feketés, ritkán zöld színű hátának
szaruszemölcsei érezhetően tompák. A nőstények néhány száz petéjüket több kisebb
csomóban a vízben lévő növények közé helyezik. Ebihalai moszatokkal táplálkoznak, 2–
2,5 hónap után alakulnak át. A kis unkák szüleikhez hasonlóan ragadozók, apró
rovarokat és más gerincteleneket fogyasztanak.A vöröshasú unkához látszólag hasonló
barna ásóbéka (Pelobates fuscus) a nászidőszakot kivéve kifejezetten éjszakai állat.
Szemei nagyok, aranyszínű íriszében pupillája függőleges hasítékú. A varangyoktól jól
elkülöníthetővé teszi a dobhártya és a fültőmirigy hiánya. Teste zömök, csak a nagyobb
testű nőstények között akadnak 6 cm-nél nagyobb példányok. Barnás árnyalatú, zöldes,
sárgás, vöröses sávokkal, téglavörös pontokkal, kis foltokkal tarkított bőre sima,
elszórtan apró szemölcsökkel borított, mintázata változatos, egyedre jellemző.
Hasoldala halványszürkésen márványozott piszkosfehér színű. Az ásóbékák az
októbertől március végéig tartó telelés idejére, valamint a tavaszi, nyári periódusban
nappalra a talajba ássák magukat. A hátsó láb első ujja tövén található erős
ásósarkantyúk segítségével szinte betolatnak a föld alá. Kedveli a homokos, löszös és
laza öntéstalajú területeket. Szaporodáshoz a növényzettel gazdagon tagolt állandó
vagy időszakos állóvizeket részesíti előnybe. Nászidőszaka általában március végén,
április elején egy-két hétig tart. Ez idő alatt a hímek egyenként, a víz alól hallatják halk,
kotyogó hívóhangjukat. A nőstények gyakran csak néhány órát töltenek a vízben, amíg
a növényzet közé lerakják jellegzetes, petéiket több párhuzamos sorban tartalmazó
petecsomójukat. Lárvái kezdetben alga- és korhadékfogyasztók, fejlettebb állapotukban
azonban dögevő és ragadozó életmódra térnek át. Az ebihalak robosztusak, 4–5 cm
hosszúságúra növekedhetnek. Néha a lárvák a vízben áttelelhetnek, ilyenkor a második
évben különösen nagyra nőhetnek. A kis békák a nyár végén alakulnak át, és két évig,
az ivarérettség eléréséig a kifejlett egyedekhez hasonlóan szárazföldön tartózkodnak,
ott keresik ízeltlábúakból és más gerinctelen állatokból álló táplálékukat. A barna
ásóbéka kifejezetten gyakori a meszes homokpusztákon. Győrszentiván térségében
néhány hektárnyi sekély időszakos víztérben több tízezres szaporodó állományát
figyelték meg 2010-ben és 2011-ben. A gönyűi homokvidéken is hasonló egyedszámban
fordul elő, azonban itt a szaporodóhelyek szétszórtsága miatt ekkora tömegben együtt
nem volt megfigyelhető.

Rence 1. (2015)

A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága

207

7. ábra: A homokos talajú élőhelyek jellemző faja a barna ásóbéka (Pelobates fuscus)
Fotó: DANKOVICS RÓBERT

8. ábra: A barna varangy (Bufo bufo) gyakran párban érkezik a szaporodóhelyre
Fotó: DANKOVICS RÓBERT
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A térségben szórványosan fordul elő a zömök testfelépítésű, hátoldalán világosszürkés
alapon sötétebb, barnás, sárgás vagy vörös sávokkal és foltokkal tarkázott barna
varangy (Bufo bufo). Bőre dudoros, fültőmirigyei jól fejlettek. Bőrmirigyeinek váladéka
mérgező bufotoxint tartalmaz. Arany vagy rezes árnyalatú narancssárga szivárványhártyája, vízszintes tojásdad alakú pupillát ölel körül. Dobhártyája alig látható,
hanghólyagja hiányzik. A hímek izgatott „kunk-kunk” hangja csak néhány méter
távolságból hallható.
Az időjárástól függő, november elejétől február végéig, márciusig tartó hibernációs
időszak után gyakran nagy távolságokra is elvándorol a környező homokpuszták sekély
szegélyű, ezért könnyen felmelegedő vizes élőhelyeihez. A hímeknél lényegesen
nagyobb nőstények gyakran párjukkal a hátukon érkeznek a vízhez. A máskor éjszaka
aktív barna varangy ilyenkor nappal is mozog. A térségben a petezsinórjait nagyobb
pocsolyákba, árkok és gödrök vízállásaiba, lassú folyású csatornák vizébe rakja. A
kétsoros, több méter hosszúságú, akár ezer petét egybefogó petezsinórt a vízben álló
növényekre vagy behullott gallyakra tekerve rakja le. A március végi kéthetes
szaporodási időszakot követően visszatérnek erdei élőhelyeikre. A lárvák két-három
hónap fejlődést követően május vége és június közepe között alakulnak át. Ragadozó,
tápláléka gerinctelen állatokból, csigákból, férgekből, rovarokból, pókokból áll.

9. ábra: A homokpusztákon viszonylag ritkán észlelt faj a zöld varangy (Bufotes viridis)
Fotó: DANKOVICS RÓBERT

A térség településein gyakori kétéltűfaj a zöld varangy (Bufotes viridis), a katonai
hasznosítású területeken azonban viszonylag ritkán figyelhető meg. A zömök, 7–12 cm
testhosszúságú varangy bőre apró szemölcsökkel borított, alapszíne szürkés árnyalatú,
amelyen szabálytalan alakú, kontúros zöld foltok, vörös és narancsos mirigypontok
láthatók. Fültőmirigyei fejlettek. Fémes csillogású zöld szivárványhártya vízszintes,
ellipszis alakú pupillát vesz körül. A hímek hanghólyagja fejlett, lótücsök pirregéséhez
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hasonló hívóhangjuk gyakran kórusban szól. Szürkületkor és éjjel aktív, napközben
általában elrejtőzik, de alkalmanként esős időben és szaporodási időszakban nappal is
megfigyelhető. A zöld varangy petezsinórja lerakásához frissen kialakult, sekély
vízállásokat keres. Ezek belvizes vagy elöntött területek, frissen kialakított mesterséges
vízterek, amelyek hiányában akár több évig is elmaradhat peterakása, sikeres
szaporodása. Április végén, május elején foglalja el szaporodóhelyeit, ahol hosszú
petezsinórban rakja le több ezer petéjét. A lárvák augusztus folyamán alakulnak át,
majd a kis zöld varangyok tömegesen vonulnak a víztesttől szárazföldi élőhelyeikre.
Tápláléka apró rovarokból, pókokból, puhatestűekből és férgekből áll. Kedveli a
homokos talajú területeket, de sziklás és kötött talajon, a lakott területek épített
környezetében is gyakran találkozhatunk vele. Jól tűri a szárazabb élőhelyi feltételeket,
így nagy távolságokra eltávolodhat a vízterektől.

10. ábra: A növényesedett víztereket kedveli a zöld levelibéka (Hyla arborea)
Fotó: DANKOVICS RÓBERT

A zöld levelibéka (Hyla arborea) kis egyedszámban, de minden vizsgált Győr környéki
katonai hasznosítású területen előfordult. Hátának színe az egyed fizikai állapotától
függően a halvány világoskéktől, a barnán át szinte a feketéig változhat, de általában
egyszínű élénkzöld. A hát színét és a szürkésfehér hasi oldalt kontúros, az orrnyílásoktól
a csípőig – néha a combok tövéig – húzódó vékony fehér szegélyű sötétbarna sáv
választja el, ami a csípőnél gyakran a hátra is felkanyarodik. E sáv részét képezi az
aranysárga szivárványhártya közepén a vízszintes állású, ellipszis alakú pupilla is. A
hímek toroktájéki külső hanghólyagja fejlett, az a torok ráncolt, barnássárga foltjáról
nyugalmi állapotban is felismerhető. A mindössze 4–4,5 cm hosszúságú béka jellegzetes
brekegő hangját több száz méter távolságból is fel lehet ismerni. A vízinövényzettel
gazdagon borított állóvizekben nászidőszakban – április végén, május elején –
összegyűlő hímek kórusa kilométerekről is hallható az éjszaka csendjében. A petéiket
kis csomókban a vízinövényzetre helyező nőstények a peterakást követően elhagyják a
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vízteret. A lárvák a víz hőmérsékletétől függően a nyár közepétől szeptemberig
alakulnak át. A levelibéka elsősorban sötétedés után aktív, a szaporodási időszakot
kivéve a növényzeten tartózkodik. A levelek és szárak felszínén való megtapadását az
elülső- és a hátulsó lábak ujjai utolsó ujjperceinek kiszélesedő tapadókorongjai segítik.
Rovarokkal, pókokkal, kisebb csigákkal táplálkoznak. A kedvezőtlen hideg évszakot
védett szárazföldi üregekben, korhadó növényi anyagok között vészelik át.
Az erdei béka (Rana dalmatina) karcsú, 5–8 cm testhosszúságú, hosszú lábú bajszosbéka. Hátsó lábait előrehajtva a sarokízület túlér az orr csúcsán. Feje felülről nézve
hegyes háromszöget formáz, az orr alig kerekített. Háta vörhenyes vagy szürkésbarna,
általában fordított „V” alakú mintázatot visel a mellső lábak vonalában. Hasa egyszínű
sárgásfehér. Oldalán a hát és a has színezete fokozatosan megy át egymásba, a lábak
között ritkán halvány vörös márványozottság előfordul. A faj egyedei csak a
szaporodási időszakban – akkor is csak a hímek – tartózkodnak huzamosabb ideig
vízben. Peterakáshoz szinte bármely erdei vagy erdőhöz közeli időszakos vagy állandó
vízállást elfoglal. Március elejétől énekük magányosan szól a víz alól. A nászidőszak
április végéig, ritkán azon túl is eltarthat. Petecsomóit elszórtan, minden nőstény különkülön rakja le. Erdei faj, amely Magyarországon zárt lombos erdőkben és ligeterdőkben,
valamint az azokat övező nedves réteken fordul elő. A Győr környéki katonai
használatú területeken minden évben megfigyelhető volt. Szaporodóállománya
rendszeresen megjelenik a lőterek környezetében kialakuló víztestekben. Győrszentiván
térségében 2011-ben 1400 példányát észleltük.
A mocsári béka (Rana arvalis) mindössze egyetlen példányát sikerült megfigyelni 2014ben a gönyűi lőtéren. Az állat a Duna mentén szórványosan előforduló egyedek egyike
lehetett, amely a csatornarendszert követve jutott el a homokpusztába. A 6–8 cm
hosszúságú bajszosbéka a nedves rétek és a párás ártéri erdők tipikus kétéltűje, amely a
Győr–Tatai-teraszvidéktől nyugatra, a Marcal és a Rába völgyében gyakorinak
mondható, és északra a Szigetközben is előfordul. Jellemzője, hogy a hímek a néhány
napos március végi nászidőszakban világoskékre színeződnek, azt követően mindkét
nem vörösbarnás színű, gerincvonalán gyakran okker színű sávval díszített, a mellső és
a hátsó lábak töve között feketén vagy sötétbarnán márványozott. Petecsomóját több,
gyakran több száz példány egymáshoz és egymásra helyezve rakja le. A peterakást
követően szárazföldön vadászik rovarokból, férgekből és puhatestűekből álló
táplálékára.
A „zöldbékák” fajcsoportjába tartozó fajok elkülönítése terepi viszonyok között nagy
gyakorlatot igényel. A csoport legnagyobb testű képviselője a 15 cm testhosszt is elérő
nagy tavibéka (Pelophylax ridibundus). Hátának alapszíne a halványszürkétől, az okker
és a barna árnyalatain át a zöldig változhat, amelyen gyakran sötétebb, egyszínű vagy
világos szegélyű, úgynevezett gyűrűsfoltok vannak. Gerincvonalán hosszanti
világoszöld csík vagy sáv húzódhat végig a teljes testen. Hasa piszkosfehér, rendszerint
szürkés márványozottsággal. A combok a testhosszhoz képest hosszúak, sávozottak, a
sávok köze piszkosfehér, soha nem sárga. A hátsó láb belső ujjának tövén a sarokgumó
kicsi és lapos. Hanghólyagja feketésszürke. A tavi béka az iszapban telel, így a jégből
épphogy csak kiolvadó vizekben már márciusban megfigyelhető. Az áprilistól júniusig
elnyúló nászidőszakban a hímek harsány kórusa hívja a nőstényeket. Lárvái a nyár
végére alakulnak át. A faj a nászt követően is a vízben és annak közelében marad.
Étlapja változatos, mindent megtámad, amit le tud nyelni. A nagy kiterjedésű nyílt
állóvizeket részesíti előnyben, de mocsarakban, nagyobb folyók mentén is megtelepszik,
átmenetileg kisebb időszakos víztestekben is megfigyelhető.
A fajcsoport legkisebb tagja a kis tavibéka (Pelophylax lessonae), Magyarországon
sokáig „mellőzött” faj volt, egyedeit kecskebékának tekintették. A 7 cm-es testhosszt
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ritkán elérő faj a közeli rokon nagy tavibékától nem csak méretében tér el. A hátsó lába
belső ujjának tövén található magasan domborodó, az ujj hosszához képest nagy
sarokgumó, a hátsó lábak testhez viszonyított hossza, a combok sárga mintázata és a
hímek fehér hanghólyagja segít attól elkülöníteni. A hátoldal színezete egyedenként
változatos lehet, nászidőszakban azonban a hímek feje és törzsük elülső kétharmada
zöldessárga, neonsárga vagy aranyoszöld színű. A faj szárazföldön telel, és a nászidőszakot követően is előszeretettel távolodik el a víztől, vadászik gerinctelenekből álló
táplálékára nedves réteken, erdőkben. A térségben nem ismert állománya, azonban a
Duna mentén több helyen kimutatták, így számítani lehet megjelenésére.

11. ábra: A vízelvezető árkok, csatornák mentén gyakori a nagy tavibéka (Pelophylax ridibundus)
Fotó: DANKOVICS RÓBERT

A „zöldbékák” között fajként kezelt kecskebéka (Pelophylax kl. esculentus) valójában a
nagy tavibéka és a kis tavibéka hibridje. Az állomány fennmaradásának feltétele a kis
tavibékával történő visszakereszteződés. Magyarországon is leírták önfenntartó triploid
állományait, amelyek egyedeinek kromoszómakészletében a nagy tavibékától származó
kromoszóma-sorozat mellett két másik, kis tavibékától származó kromoszóma-sorozat is
jelen van. A faj egyedei méretükben és színezetükben is a szülőfajok jellemzőinek
átmeneti formáit mutatják. Testhosszuk általában 10 cm alatt marad. Színezetük
változatos, többnyire zöldes, a combon és a test oldalán megjelenhet sárga mintázat.
Sarokgumójuk is átmeneti alakú és méretű, gyakran a hüvelykujj vége irányába
emelkedően megdőlt. A hanghólyagja szürke színű. Élőhelyválasztásában és telelési
helyében is a szülőfajok köztes tulajdonságait mutatja. Szinte bármilyen élőhelyen és
víztérben előfordulhat. A hibrid alakot a nagy tavibékával együtt a gönyűi és a
győrszetiváni területen is észlelték.
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A térségből kimutatott hüllőfajok
A térségben 2002 óta zajló kutatások hét hüllő, közöttük öt őshonos és két behurcolt faj
előfordulását mutatták ki. A díszállatként behurcolt két teknősfaj egyedszáma jelenleg
még alacsony. Megtelepedésük természetvédelmi szempontból nem kívánatos. A lő- és
gyakorlóterek gyepjeiben a legmagasabb egyedszámban a fürge gyík (Lacerta agilis)
fordult elő, a vízállások és a csatornák mentén gyakori volt a vízisikló (Natrix natrix) is.
8. táblázat:

A Kisalföldi meszes homokpuszta területéről kimutatott hüllőfajok
természetvédelmi státusza és helyi gyakorisága
Faj

Emys orbicularis LINNAEUS, 1758

Védettség

IUCN Vörös
Lista

Gyakoriság
(lokális)

V, HD II., IV.

NT

R

Trachemys scripta elegans (WIED, 1839)

–

LC

R

Trachemys scripta scripta (SCHOEPFF, 1792)

–

LC

R

Chelydra serpentina (LINNAEUS, 1758)

–

LC

R

V, HD IV.

LC

GY

V

LC

R

V

LC

R

V, HD IV.

LC

R

Lacerta agilis LINNAEUS, 1758
Lacerta viridis (LAURENTI, 1768)
Anguis fragilis LINNAEUS, 1758
Coronella austriaca LAURENTI 1768

Natrix natrix (LINNAEUS 1758)
V
LC
GY
Magyarázat: Védettség: V = védett, HD II. = a faj szerepel az Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékén, HD IV. = a
faj szerepel az Élőhelyvédelmi Irányelv IV. függelékén; IUCN Vörös Lista kategóriái: LC = nem veszélyeztetett,
NT = veszélyeztetettség közeli; Gyakoriság: GY = gyakori, KGY = közepesen gyakori, R =ritka

Teknősök (Testudines)
A kimutatott hüllők közül Magyarország egyetlen őshonos teknőse, a mocsári teknős
(Emys orbicularis), valamint a 20. század végén betelepített ékszerteknős (Trachemys
scripta) a teknősök (Testudines) rendjébe, ezen belül a mocsáriteknős-félék (Emydidae)
családjába tartozik.
A mocsári teknős bőre fekete, sárgás pettyezéssel, néha nagyobb foltokkal. Az ovális, 20
cm-t ritkán meghaladó páncél hátrafelé kissé kiszélesedő, hátának alapszíne
sötétbarnás vagy zöldesfekete, a hátpajzsokon sugárirányba rendezett sárga, ritkán
narancssárga pontok, vékony vonalak láthatók. A haspáncél sárgásbarna vagy okker
színű alapon a pajzshatárok mentén sötétebb barna, vörösbarna vagy feketén szegett,
néha a teljes haspáncél barnás. Az ivarérett példányok neme az írisz színe alapján is
meghatározható: ez a hímek esetében vörösesbarna, a nőstényeknél sárga alapon
barnán foltozott. A kisalföldi meszes homokpuszták nyugati peremén meanderező HoltMarcal, valamint északon a Duna közelében, illetve az abba torkolló csatornák és a
Cuhai-Bakony-ér mentén fordul elő. Szórványosan ezektől távolabb is előkerülhetnek
egyedei, azonban ezek feltételezhetően befogott, majd szabadon bocsátott vagy
elszökött példányok. A faj kedveli a fás szárú vegetációval szegélyezett tavakat, lassú
folyóvizeket, holtágakat, víztárolókat, ahol a part közelében tojásai lerakására alkalmas
napsütötte, homokos területek találhatók. Előszeretettel fekszik ki vízbe dőlt
nádkévékre, a vízfelületből kiemelkedő fatörzsekre, zsombékokra napozni, ahonnan
veszély esetén gyorsan a víz alá menekülhet. A márciustól októberig aktív mocsári
teknős nyáron reggel és az esti szürkületben a legaktívabb, de nappal és éjszaka is
mozoghat. A vízpartok oldalában vagy az iszapban telelő teknősök ébredésüket
követően április végén, május elején párosodnak, majd júniusban rakják le tojásaikat.
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Gerinctelen állatokat, halakat, kétéltűeket zsákmányoló ragadozó, dögevő, de a kifejlett
példányok növényeket is fogyasztanak. A mocsári teknőst elsősorban a számára
alkalmas vízterek átalakítása, zavarása, a tojásrakóhelyek árnyékolódása, szántóföldi
művelésbe vonása, valamint a fészkek ragadozók által történő rendszeres kifosztása
veszélyezteti. Az elszigetelődő kisebb állományokat a varsák használata, a horgászat, a
mérgező vegyszerek víztérbe mosódása, egyes esetekben a gépjárműforgalom, valamint
az illegális befogás, a faj számára alkalmatlan helyre történő áttelepítés veszélye is
fenyegeti.

12. ábra: A vörösfülű ékszerteknős (Trachemys scripta elegans) a Győr-Gyirmóti Holt-Marcalon.
Fotó: DANKOVICS RÓBERT

Az ékszerteknősök (Trachemys scripta) Észak- és Közép-Amerika édesvízi teknősei,
amelyek díszes páncéljuknak és testszínezetüknek köszönhetően szerte a Földön
elterjesztett díszállatok. Magyarország állatkereskedéseiben a vörösfülű ékszerteknős
(Trachemys scripta elegans) az 1970-es évektől vált nagy mennyiségben hozzáférhetővé,
majd az Európai Unióba történő behozatalának tiltását követően (SCALERA 2006), 1997től a sárgafülű ékszerteknős (Trachemys scripta scripta) került forgalomba. A könnyen
tartható faj frissen importált, 4–5 cm páncélhosszal rendelkező fiatal példányainak
élénkzöld színezete kifejlett korukra megbarnul, méretük növekedésével higiénikus és
esztétikus tartásuk egyre nehezebbé és költségesebbé válik. A megunt, túlméretes
egyedek befogadó hiányában gyakran kerülnek ki a természetes tavakba és folyókba,
így szerte Európában már jelentős állományai találhatók. Magyarországon a szabadba
kerülő közel kifejlett egyedek jelentős hányada sikeresen áttelel, tojásrakásukat és a
fiatalok kikelését is megfigyelték már. A fiatalok túlélése és áttelelése további
vizsgálatokat igényel. A faj az őshonos mocsári teknőssel azonos élőhelyen és
táplálékbázison osztozik, annak közvetlen vetélytársa a gyirmóti Holt-Marcalon is, ahol
rendszeresen észlelték az ékszerteknős vörösfülű és sárgafülű alfaját is.
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Hazánk területén is egyre több helyen, köztük Győrben is előkerült az aligátorteknősfélék (Chelydridae) családjának egy faja, az Észak-Amerika szubtrópusi és mérsékelt övi
területein honos, 70 cm páncélhosszt elérő aligátorteknős (Chelydra serpentina). Az
Európában kedvtelésből tartott teknős Magyarországon veszélyes állatként nyilvántartott faj, amely csak engedéllyel tartható. Ennek ellenére jelentős egyedszámú, a
rendeletet megelőző időszakban beszerzett, mára ivaréretté vált példány található
országszerte. Nagy helyigénye miatt kevesen tartják meg az ivarérett egyedeket. A
természetes vizekbe kerülő példányai, tojásai és kikelő utódai jól viselik hazánk
klimatikus viszonyait, így az alligátorteknős a potenciális özönfajok egyike lehet.
Fiatalon szinte kizárólag ragadozó, kifejlett egyedei az állati eredetű táplálék mellett
növényi részeket, magokat és terméseket is fogyasztanak.
Pikkelyes hüllők (Squamata)
A pikkelyes hüllők (Squamata) rendjének, ezen belül a nyakörvösgyíkfélék (Lacertidae)
családjának két faja, a fürge gyík (Lacerta agilis) és a zöld gyík (Lacerta viridis) fordul
elő a katonai hasznosítású területeken.

13. ábra: A fürge gyík (Lacerta agilis) a leggyakoribb hüllő
a Győr környéki meszes homokpusztákon.
Fotó: DANKOVICS RÓBERT

A fürge gyík 20–25 cm teljes hosszúságot elérő faj, amelynek hátoldalán szürkés, barnás
foltok és csíkok, ritkán egybefüggő rozsdavörös sáv húzódik végig. A hímek oldala, a
végtagok alapszíne, nászidőszakban néha a gerincvonal is zöld, emiatt gyakran
összetévesztik a zöld gyíkkal. A nőstények oldala és hasa a sárgásbarnától a
szürkésbarnáig változhat. Színe és mintázata jól elrejti füves élőhelyein, réteken és
erdőszéleken. Magyarországon a legelterjedtebb és a leggyakoribb gyíkfaj. A
homokpusztákon vizsgált területek mindegyikén megtalálható. A fürge gyíkok március
végén hagyják el telelőhelyüket, majd az április végi, májusi nászidőszakot követően
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júniusban laza, könnyen felmelegedő talajba rakják le tojásaikat. A július végén,
augusztusban kikelő fiatalok – akárcsak szüleik – nappal aktív rovarevő ragadozók.
Októbertől lyukakba, hasadékokba, korhadó növényi részek közé, fagymentes üregekbe
húzódnak telelni.
A zöld gyík a vizsgált katonai hasznosítású területeken ez ideig nem volt kimutatható.
Előfordulása a kutatott területek szomszédságában, a Győr–Tatai-teraszvidéktől délre a
Pannonhalmi-dombságban (Kajárpéc, Felpéc, Pannonhalma) (DANKOVICS & KOVÁCS
2012, BARTA 2000), valamint a Bakony északi előterében (Fenyőfő) (MARIÁN & MARIÁN
1980) bizonyított.
A ritkán előkerülő, de a térségben jelenlévő európai lábatlangyík (Anguis fragilis), a
lábatlangyíkfélék (Anguidae) családjának Dunától nyugatra elterjedt kígyószerű faja.
Teljes hossza az 50 cm-t ritkán haladja meg. Feje kicsi, alig különül el a testtől.
Szemhéja, ellentétben a kígyókkal, mozgatható. Testét fényes, sima tapintású, barnás
színű, bronzos csillogású apró pikkelyek fedik. A fiatalok okkersárga színű hátán sötét
csík fut, oldaluk és hasuk feketésbarna. A faj márciustól októberig erdőkben, fás és
cserjés növénytársulásokban figyelhető meg, de azok környezetében réteken is
megtalálható. Tápláléka meztelencsigákból, férgekből, rovarokból áll, amit nappal, főleg
reggel és alkonyatkor, gyakran eső után zsákmányol. Elevenszülő, az április végi, május
eleji nászt követően az utódok a nőstény testében fejlődnek. Az újszülöttek
augusztusban vagy szeptemberben jönnek a világra. Telelni október végétől föld alatti
üregekbe, korhadó növényi részek közé húzódik.
A
kígyók
(Serpentes)
hazai
képviselői közül a siklófélék
(Colubridae) családjának képviselői
fordulnak elő a teraszvidéken. A
rézsikló (Coronella austriaca) rövid,
80 cm-nél nem hosszabb kígyó.
Hátának
barnás,
vörhenyes
alapszínén a fejtetőn induló, a
nyakon kétfelé nyíló, az osztrák
kétfejű sasra emlékeztető (innen
származik a faj tudományos neve)
sötétebb mintázat a gerincvonal két
oldalán foltokra vagy pontsorra
felszakadozva, néha összefüggő
vonalat alkotva fut végig, emiatt
gyakran viperának vélik. A faj
elevenszülő, augusztus második
felében vékony, átlátszó burokban
szüli
meg
utódait,
amelyek
világrajöttüket követően azonnal
önálló
életre
képesek.
Az
újszülöttek sáskát, tücsköt, kis
gyíkokat fogyasztanak, az idősebb
rézsiklók elsősorban gyíkokkal, más
14. ábra: A gönyűi homokvidéken megfigyelt rézsikló
kígyókkal
táplálkoznak,
de
(Coronella austriaca)
kisemlősöket is zsákmányolnak. A
Fotó: DANKOVICS RÓBERT
rézsikló az élőhelyek változatos
skáláján
fordulhat
elő.
Élőhelyválasztásánál a tengerszint feletti magasság vagy a vegetáció típusa
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másodlagos, elsősorban a táplálékállatok jelenléte meghatározó számára. Telelni föld
alatti üregekbe, néha lakott területekre, kevésbé zavart pincékbe vagy elhagyott
épületekbe is behúzódik. A szórványosan megfigyelhető faj több példánya is előkerült a
gönyűi homokvidéken.

15. ábra: Vizisikló (Natrix natrix)
Fotó: HALPERN BÁLINT

A siklók közül legnagyobb számban a vízisikló (Natrix natrix) fordul elő a térségben. A
faj a Dunába futó csatornák és a Cuhai-Bakony-ér mentén messze behatol a meszes
homokpusztába. Kedvelt vadászterületei a lőterek békákkal és azok lárváival gazdagon
benépesített vizesgödrei és árkai. A faj, nevével ellentétben nem csak vizes élőhelyeken
jelenhet meg. Előnyösek számára a folyók, a patakok, a kisebb-nagyobb vízállások, főleg
a dús növényzettel borított vízpartok, de kóborló példányaival réteken, erdőszegélyekben is találkozhatunk. Az ormos hátpikkelyek színezete általában sötétebb
tónusú zöldesbarna, szürkésbarna. A tarkótájék két oldalán feltűnő, a nyak felől feketén
szegett félhold alakú sárga folt látható. Hasoldala zongorabillentyűzetre emlékeztető,
sárgás piszkosfehér alapon fekete pajzsokkal tarkított. Kézbe véve bűzös anális
mirigyváladékát szétkeni magán és támadóján, majd – ha ez nem bizonyul hatásosnak
– halottnak tetteti magát: teste elernyed, nyitott szájából kilógó nyelve mellett véres
nyál folyik. Ha ilyenkor a földre kerül, hanyatt fekve marad, majd az első alkalmas
pillanatban a növényzet közé csúszik és eltűnik.
A vízisikló tojásokkal szaporodik, amelyeket az áprilisi nászidőszakot követően június
végén, július elején, napos, meleg helyre, korhadó növényi részek közé, humuszos, jól
felmelegedő laza földbe, gyakran komposzt közé rak le. A fiatalok augusztusban kelnek
ki. Kezdetben ebihalakra, gőtelárvákra, frissen átalakult kis békákra, majd a kifejlettek
egyedekhez hasonlóan elsősorban kétéltűekre és halakra vadásznak.
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Összefoglalás
Magyarország herpetofaunájának feltérképezése több mint egy évszázada zajlik,
azonban több tájegység, köztük a Győr–Tatai-teraszvidék kétéltű- és a hüllőfaunájának
ismerete még hiányos. A Győr térségében található meszes homokpuszták katonai
hasznosítású területein 2002 óta folynak a kétéltűek és a hüllők természetvédelmi
helyzetét feltáró kutatások. A vizsgált időszakban, a Magyarországon őshonos 18
kétéltűfaj közül 11 faj – dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus), pettyes gőte
(Lissotriton vulgaris), vöröshasú unka (Bombina bombina), barna ásóbéka (Pelobates
fuscus), barna varangy (Bufo bufo), zöld varangy (Bufotes viridis), zöld levelibéka (Hyla
arborea), mocsári béka (Rana arvalis), erdei béka (Rana dalmatina), nagy tavibéka
(Pelophylax ridibundus), kecskebéka (Pelophylax kl. esculentus) –, a hazai 16 hüllő közül
öt faj – mocsári teknős (Emys orbicularis), fürge gyík (Lacerta agilis), európai
lábatlangyík (Anguis fragilis), rézsikló (Coronella austriaca), vízisikló (Natrix natrix)
jelenlétét mutatták ki. A térségben további két behurcolt teknősfaj – ékszerteknős
(Trachemys scripta), aligátorteknős (Chelydra serpentina) – egyedeit is észlelték. A
katonai hasznosítású területek magas természetvédelmi értékét bizonyítja, hogy a
csapadékos években ott kialakuló kiterjedt időszakos vízállásokban a szaporodó
kétéltűek egyedszáma tízezres nagyságrendű. Ennek döntő hányadát (fajonként több
ezer egyeddel) öt faj képviselte: a pettyes gőte (Lissotriton vulgaris), a Natura 2000
jelölőfaj vöröshasú unka (Bombina bombina), a barna ásóbéka (Pelobates fuscus), a nagy
tavibéka (Pelophylax ridibundus) és az erdei béka (Rana dalmatina). A hüllők, nehezebb
észlelhetőségük és alacsonyabb egyedszámuk miatt, kisebb mennyiségben voltak
kimutathatók. A fürge gyík (Lacerta agilis) és a vízisikló (Natrix natrix) voltak a
leggyakrabban megfigyelt fajok.
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