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Összefoglalás. Kétéltűek szaporodását követtük nyomon 1999 tavaszán a Pilis-hegység védett 
erdőterületeinek 14 kisvizében. Adatokat gyűjtöttünk a szaporodás időbeli lefutásáról, az egyes 
tavaknál megtalálható kétéltűfajok abundanciájáról, a szaporodási-helyek és környezetük fizikai és 
vegetációs jellemzőiről, valamint a kisvizek gerinctelen ragadozófaunájáról. Hét kétéltűfajt találtunk 
meg a területen: a pettyes gőtét (Triturus vulgaris), a vöröshasú unkát (Bombina bombina), a barna 
varangyot (Bufo bufo), az erdei békát (Rana dalmatina), a gyepi békát (Rana temporaria), a tavi békát 
(Rana ridibunda) és a zöld levelibékát (Hyla arborea). A békák minden tónál azonos sorrendben 
kezdték meg a szaporodást: elsőként az erdei béka, majd egymást követően a gyepi béka, a barna 
varangy, a zöld levelibéka, a vöröshasú unka és a tavi béka. A legrövidebb ideig a gyepi béka 
nászidőszaka tartott. Vizsgálati területünkön a legelterjedtebb kétéltűfaj a pettyes gőte és az erdei 
béka volt. Ezt a két fajt mind a 14 tóban megtaláltuk. A legnagyobb egyedszámban az erdei béka volt 
jelen. A nászidőszak kezdete és a fajok előfordulása és abundanciája összefüggésben állt a tavak és 
környezetük mikroklimatikus és egyéb fizikai tényezőivel. A kétéltűek előfordulása és abundanciája a 
vízi és a vízparti növényzet komplexitásával is kapcsolatot mutatott. A gerinctelen ragadozók 
abundanciája erősen kovariált az összkétéltű-abundanciával. 
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Bevezetés 
Az elmúlt évek populációdinamikai és faunisztikai vizsgálatai egyértelművé tették, 

hogy a kétéltűek világviszonylatban visszaszorulóban vannak (pl.: BLAUSTEIN et al. 1994, 
COHN 1995, DUNSON et al. 1992, PETERSON et al. 1992). Ahhoz, hogy ezt a folyamatot 
megállíthassuk, (1) fel kell mérnünk a még meglévő kétéltű-populációkat, hogy tudjuk, mit 
kell, mit lehet még megvédeni, (2) középtávú vizsgálatokkal meg kell állapítanunk, milyen 
állapotban vannak állományaik (3) vizsgálnunk kell a populációkat befolyásoló tényezőket 
és (4) a megszerzett ismeretek alapján ki kell dolgoznunk a védelmi tervet. A 
Magyarország kétéltűiről publikált adatok igen hiányosak, jóindulattal is csak 
szórványosnak nevezhetők. Ezért nem tekinthetők a kétéltű-faunisztikai vizsgálatok 
idejétmúlt foglalatosságnak. A faunisztikai vizsgálatokhoz szükségszerűen kapcsolni kell az 
élőhelyek felmérését is, mivel így lehetőségünk nyílhat arra is, hogy a populációk jövőbeli 
sorsára vonatkozó becsléseket tegyünk. 

Élőhely-vizsgálattal egybekötött faunisztikai vizsgálatot többen végeztek Nyugat-Euró-
pában (pl.: COOKE 1975, BEEBEE & GRIFFIN 1977, JOLY 1992, ILDOS & ANCONA 1994, 
ANCONA & CAPIETTI 1995, AUGERT & GUYETANT 1995) ami jelzi a téma fontosságát. Az 

                     
* Előadták a szerzők az Állattani Szakosztály 905. ülésén (2000. szeptember 6.). 
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eredmények sokfélesége azonban arra utal, hogy a populációk preferenciáját különböző 
élőhelyeken más-más tényezők határozzák meg. Emellett Kelet-Európában igen kicsi a 
kétéltű-élőhelyek vizsgálatával foglalkozó cikkek száma. Ilyen jellegű magyarországi 
vizsgálatot eddig tudtunkkal még nem közöltek tudományos folyóiratban, így ez egy 
kérdésfeltevésében, módszereiben és eredményeiben is újfajta vizsgálat, ami nemcsak 
hozzájárul a hazai herpetofauna megismeréséhez, de bővíti is a hazai módszertani készletet. 

A természetvédelem szempontjából a kétéltűek alkalmasak az élőhely-változások 
indikálására a táplálékláncban betöltött szerepük, összetett egyedfejlődésük, valamint 
bőrlégzésük következtében. Opportunista és generalista táplálkozásuk miatt a táplálékuk 
összetételének vizsgálatával is jellemezhető az adott élőhely állapota (KOVÁCS & TÖRÖK 
1992). 

Hét kétéltűfaj szaporodását követtük nyomon a Pilis-hegység védett erdőterületeinek 14 
kisvizében. Annak ellenére, hogy faunisztikai vizsgálatokat ösztönzött SZABÓ 1971-es és 
BERCZIK 1984-es cikke is, a teljes Dunazug-hegység herpetofaunájáról utoljára 1955-ben 
jelent meg tudományos publikáció (SZABÓ 1955). Célunk ezért egyrészt a kétéltűek 
előfordulásának vizsgálata, másrészt szaporodásuk fenológiai leírása, harmadrészt a 
kétéltűfajok élőhelyének vizsgálata volt. Ennek érdekében az általunk megtalált hat béka- és 
egy gőtefaj abundanciáját és szaporodásbiológiai jellemzőit, de különösen a gyakoribb gyepi 
békáét, erdei békáét, barna varangyét és zöld levelibékáét hasonlítottuk össze egymással, 
valamint ezeket egybevetettük a vizsgált tavak fizikai, vegetációs adottságaival, és a bennük 
előforduló gerinctelen ragadozófauna összetételével. 

Módszerek 
Vizsgálatainkat 1999 tavaszán végeztük februártól júniusig. A tavakat február végétől 

április elejéig 2-4 naponta, április 6-tól május elejéig 3-7 naponta, azután június 9-ig, 10-14 
naponta jártuk be. Utolsó kiszállásunk július elsején volt. Összesen 23 alkalommal jártuk be 
a vizsgálati területet. A bejárások 9 h-tól 17 h-ig tartottak. A kisebb tavaknál 10-15, a 
nagyobbaknál 30-60 percet töltöttünk. 

Vizsgálati területünket, amely a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozik, nyugat felől a 
Száraz-patak völgye, kelet felől a Sztaravoda völgye, észak felől a Paprét, dél felől a 
Szentendrei Erdészet széle határolja. Ezen a kb. 10 km2-es területen 14 tavat vizsgáltunk (1. 
ábra). 

A tavak tulajdonságairól, valamint az itt előforduló kétéltűfajokról gyűjtöttünk adatokat. 
A fizikai és vegetációs jellemzőket azonos időpontban, április közepén mértük mindegyik 
vizsgálati területen. A vizsgálat négy változócsoportra épült: a tavak fizikai jellemzői, a 
tavak vegetációs jellemzői, a tavak gerinctelen ragadozófaunájáról csapdázással nyert 
gyakorisági adatok, és a kétéltűfajokra vonatkozó megfigyelések eredményei: 

1. Fizikai jellemzők: (1) tengerszint feletti magasság (1:25000-es katonai térképről 
olvastuk le) (2) vízhőmérséklet (négy alkalommal mértük, a tavak sorrendjét 
véletlenszerűen változtatva; a méréseket a parttól 30 cm távolságban, 3 cm-el a 
vízfelszín alatt, árnyékos részen, a partról, így a vizet nem fölkavarva végeztük; az 
egyes tavak hőmérsékletadatait átlagoltuk és az átlagok alapján felállított sorrendet       
. 
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1. ábra. Az általunk vizsgált kisvizek elhelyezkedése: 1) Mélymocsár, 2) Katlan, 3) Kissít, 4) Ilona-tó, 
5) Paprét-1, 6) Paprét-2, 7) Paprét-3, 8) Szarvasszérű-1, 9) Szarvasszérű-2, 10) Felső Hosszúrét-1, 11) 
Felső Hosszúrét-2,  12) Felső Hosszúrét-3,  13) János-tó,  14) Alsó Hosszúrét.  (10, 11, 12 a Nemzeti 
Biodiverzitás-monitorozó Rendszerben mint Jeges-tavak szerepelnek.) 
Figure 1. Position of the monitored ponds: 1) Mélymocsár, 2) Katlan, 3) Kissít, 4) Ilona-tó, 5) Paprét-1, 6) Paprét-
2, 7) Paprét-3, 8) Szarvasszérű-1, 9) Szarvasszérű-2, 10) Felső Hosszúrét-1, 11) Felső Hosszúrét-2, 12) Felső 
Hosszúrét-3,  13) János-tó,  14) Alsó Hosszúrét.  (10, 11, 12 are referred to by the Nemzeti Biodiverzitás-
monitorozó Rendszer as Jeges-tavak.) 
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használtuk az analízisben; az 1-es értéket kapott tó volt a leghidegebb, a 12-es a 
legmelegebb) (3) vízfelület mérete (szélességet és hosszúságot mértünk méteres 
pontossággal, majd kiszámoltuk a vízfelszín területét) (4) vízmélység (a tó legmélyebb 
pontjánál mértük) (5) napsütöttség (megbecsültük az árnyékoltság alapján, hogy a tó 
felületének 1 m2-e átlagban hány óra napsütést kap 1 nap alatt; a déltől 16 óráig tartó 
erősebb napsugárzást dupla értékkel vettük figyelembe; az így kapott értékek alapján 
rangsort állítottunk fel és a továbbiakban ezt használtuk). 

2. Vegetációs jellemzők: (1) vízi növényzet komplexitása (a vízfelület azon, 
százalékban megadott része, amelyet fű, sás, hínár, vagy békalencse borított; ez a 
paraméter az ebihalak, a pettyes gőték és a gerinctelen ragadozók élőhelyét írja le) (2) 
vízparti növényzet komplexitása (négy kategóriát különböztettünk meg: cserjést, 
magassásost, egyéb lágyszárút, csupasz talajfelszínt; a vízfelület szélétől 5 m-es 
körzetben becsültük ezek százalékos arányát; a cserjés és a növényzetmentes rész 
értékét 0-val, a magas sásosét 1-gyel, az egyéb lágyszárúakét 0,5-tel szoroztuk meg; a 
négy (kettő) értéket tavanként összeadtuk és az így kapott eredményeket használtuk; ez 
a paraméter a juvenilis állatok kezdeti élőhelyét írja le) (3) környező növényzet 
komplexitása (három kategóriát különböztettünk meg: erdő, cserjés, illetve rét; az egyes 
tavak 100 m-es körzetében becsültük ezek százalékos arányát; az erdő értékét 1-gyel, a 
cserjését 0,5-tel, a rétét pedig 0-val szoroztuk meg; a három (kettő) értéket tavanként 
összeadtuk és az így kapott eredményeket használtuk; ez a paraméter a nyári élőhelyet 
és a juvenilis állatok elsőévi élőhelyét írja le). 

3. Gerinctelen ragadozók: hét alkalommal helyeztünk ki élvefogó csapdákat, melyekkel a 
gerinctelen vízi ragadozók (és a pettyes gőte) mennyiségét becsültük. Ezen alkalmakkor este 
19 h és 22 h között raktuk ki a csapdákat, amelyeket másnap délelőtt a kihelyezés 
sorrendjében gyűjtöttünk be újra. A csapdákat a part menti, 30 cm mély, vízben álló sásos 
élőhelyen belül véletlenszerűen elszórva helyeztük ki, a kisebb tavakba 3-4-et, a 
nagyobbakba 5-8-at. A csapdák levágott és befelé fordítottan visszahelyezett szájú ecetes 
flakonokból és azokon átszúrt, 5x5 mm átmérőjű fenyőlécekből álltak. A csapdázás során a 
tavak gerinctelen ragadozófaunájáról nyert adatokból csapdákra és csapdázási alkalmakra 
átlagolva kaptuk az egyes tavakra jellemző összesített abundancia-indexet. A figyelembe 
vett fajok a szegélyes csíkbogár (Dytiscus marginalis, adultak és lárvák) a nagyszitakötők 
(Aeshna sp. és Libellula sp., lárvák) és a hanyattúszó poloska (Notonecta glauca, adultak) 
voltak, amelyek azonos súllyal szerepeltek az átlagok kiszámításánál. 

4. Kétéltűekre vonatkozó változók: (1) szaporodás kezdete (az első petecsomó (-zsinór) 
lerakásának napja, február 24-ét a 0. napnak véve; a gyepi békát, az erdei békát, a barna 
varangyot és a zöld levelibékát vizsgáltuk) (2) szaporodás időtartama (az első petecsomó 
(-zsinór) lerakásától az utolsó lerakásáig eltelt idő) (3) fajtól függően a petecsomók (gyepi 
béka, erdei béka, zöld levelibéka; a kisebb tavakban teljes számbavételt végeztünk, a 
nagyobbakat a petecsomók eloszlása alapján több részterületre osztottuk, mindegyik 
részterületen 3 mintát vettünk és azokból extrapolálva becsültük a tavakban található 
petecsomók számát) petezsinórok (barna varangy; a nehéz becsülhetőség miatt a 
petezsinórok számbavétele mellett segítségül vettük a tóban talált nőstények számát is) 
csapdázott egyedek (pettyes gőte; a hímeket és a nőstényeket együtt vettük figyelembe, az 
abunancia-indexet ugyanúgy számoltuk, mint a gerinctelen ragadozóknál) illetve jelenlévő 
egyedek (vöröshasú unka, zöldbékák; a látott és/vagy éneklő adult egyedek száma alapján 
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becsültük) száma, (4) fajszám (az adott tóban megtalált kétéltűfajok száma; a jelenlét elég, a 
peték megtalálása nélkül is). Minden változót fajonként és tavanként jegyeztünk fel. 

Az abundancia-becsléseket a petecsomók száma és a nászidőszak alatt jelenlévő egyedek 
száma alapján végeztük el és az alábbiakat feltételeztük: minden nőstény rakott petét, a 
nászidőszakban minden ivarérett állat megjelent a szaporodási helyeken, a hím/nőstény 
arány 1:1 volt, az erdei béka nőstények általában 1, a zöld levelibéka nőstények átlagosan 5, 
a gyepi béka nőstények általában 2 petecsomót, illetve a barna varangy nőstények általában 
1 petezsinórt raknak. Fontos megjegyeznünk, hogy populációméret-becsléseink csak az 
ivarérett egyedekre vonatkoznak. 

Az adatok kiértékelésénél vizsgáltuk az adatok eloszlását, ami több változó esetében 
nem-normál eloszlásúnak adódott. Adatainkat ezért PRÉCSÉNYI szerint (1995) 
transzformáltuk: a tófelület-adatokon log10-transzformációt, a százalékos adatokon 
arcussinus-transzformációt, a gyakoriság-adatokon négyzetgyök-transzformációt végeztünk. 
A tavi békát ritka előfordulása miatt kihagytuk a statisztikai elemzésből. Többszörös 
regresszióval vizsgáltuk fajonként az abundancia és a tavak fizikai/vegetációs adottságai 
valamint a gerinctelen ragadozófauna közötti összefüggéseket. Két fajnál, a vöröshasú unka 
és a zöld levelibéka esetében, nem lehetett normalizálni az adatokat, ezért itt bináris, jelenlét-
hiány adatokból kiindulva végeztünk MANOVA-t. A fajok együttes előfordulását jelenlét-
hiány adatokból kiindulva vizsgáltuk páros Chi2-teszttel. Mivel a pettyes gőte és az erdei 
béka mindenütt előfordult, ezt a két fajt kihagytuk az elemzésből. Miután azt tapasztaltuk, 
hogy a vöröshasú unka páronkénti összehasonlításban nem mutatott más fajjal közös vagy 
ellentétes előfordulást, ezt a fajt is kihagyva log-lineáris analízissel vizsgáltuk a fennmaradó 
gyepi béka, barna varangy és zöld levelibéka előfordulási mintázatainak hasonlóságait, így 
elkerülve a páros összehasonlítás esetében szükséges Bonferroni korrekciót (RICE 1989). A 
statisztikai analíziseket a Statistica for Windows (StatSoft, Inc. 1993) nevű programcsomag 
segítségével végeztük. 

Eredmények 

Kétéltűfajok térbeli eloszlása 
A területen megfigyeléseink szerint a pettyes gőte (Triturus vulgaris Linnaeus, 1758), a 

vöröshasú unka (Bombina bombina Linnaeus, 1761), a gyepi béka (Rana temporaria 
Linnaeus, 1758), az erdei béka (Rana dalmatina Bonaparte, 1840), a tavi béka (Rana ridi-
bunda Pallas, 1771), a barna varangy (Bufo bufo Linnaeus, 1758), valamint a zöld levelibéka 
(Hyla arborea Linnaeus, 1758) fordul elő. Fontos megjegyezni, hogy morfológiai alapon az 
átmeneti jellegű bélyegeket mutató hibrid egyedek jelenléte miatt nem lehet teljes 
biztonsággal meghatározni az unkák, és a zöldbéka-komplex egyedeinek faji hovatartozását. 
Mivel a területünkön talált unkapopulációkban sárgahasú unkát (Bombina variegata 
Linnaeus, 1758) egyet sem találtunk, a vöröshasú unka populációinak tekintettük ezeket. A 
zöldbékák populációi morfológiai méréseink szerint többségükben tavi békákból (Rana 
ridibunda Pallas, 1771) állnak, de valószínűleg tartalmaznak tavibékát (Rana kl. esculenta 
Linnaeus, 1758) is. 

A területen leginkább elterjedt fajok a pettyes gőte és az erdei béka, melyek mind a 14 
tóban előfordultak. Ezeket követte a barna varangy, mely a vizsgált vizek közül 11-ben volt 
jelen. A gyepi békát 9, a zöld levelibékát 8, a vöröshasú unkát 6, a zöldbékákat pedig csupán 
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2 tóban találtuk meg (1. táblázat). A legnagyobb abundanciája az erdei békának volt: a 
vizsgált élőhelyeken becsléseink szerint összesen 15 000 ivarérett egyede él. Ezt követi a 
barna varangy 3 500-as, majd a zöld levelibéka 750-es egyedszámmal. A vöröshasú unka 
állományát közel 900 példányra, a gyepi békáét 350-re becsüljük. A zöldbékák igen kis 
egyedszámmal voltak jelen, körülbelül 30 példányuk élhet ezen a területen (1. táblázat). A 
pettyes gőte populációméretének megbízható becslésére nem rendelkezünk megfelelő 
adatokkal, de a terepen tett megfigyeléseink alapján annyit megállapíthatunk, hogy ezres 
nagyságrendű lehet. Jelentős különbségek adódtak az egyes pocsolyák fajszámában és 
fajösszetételében is (1. táblázat). Így például a Sztaravoda völgyének alsó részén 
elhelyezkedő két nagyobb tóban megtaláltuk mind a hét fajt, a völgy felső végénél található 
papréti felső tóban (Paprét-3) ellenben csak két faj volt fellelhető. A fajszám a 
vízmélységgel (többszörös regresszió, β=0,55, t11=3,49, p<0,005) és a vízparti növényzet 
komplexitásával (többszörös regresszió, β=0,55, t11=3,52, p<0,005) állt szignifikáns pozitív 
kapcsolatban, a többi fizikai vagy vegetációs paraméterrel, valamint a gerinctelen ragadozók 
abundancia-indexével nem mutatott összefüggést (többszörös regresszió, p>0.05). Sokféle    
. 
1. táblázat. A kétéltűfajok ivarérett és szaporodó egyedeinek száma az egyes szaporodási-helyeken (a 
módszerekből adódó pontatlanság miatt 50-es egyedszám felett kerekítettünk). A pettyes gőtére 
vonatkozóan csak a csapdázásból nyert abundancia-index-szel rendelkezünk, így ennél a fajnál nem 
adtunk meg becsült populációméreteket. Meg kell jegyeznünk, hogy a Paprét-1-ben is megtaláltuk a 
pettyes gőtét, bár csapdával nem fogtunk egyet sem. (A populációméret becslésének és az abundancia-
index kiszámolásának menetét lásd a Módszerek című részben.) 
Table 1. Number of adult amphibians breeding at the monitored breeding sites (due to the error associated with our 
methods, we rounded the number of individuals at population sizes exceeding 50). As for the smooth newt we only 
have abundance-indices, we could not estimate population sizes. We have to note that we found the smooth newt to 
occur in Paprét-1 even though we caught none with traps.   (The procedure of estimation of population sizes and the 
calculation of abundance-indices are delineated in the Methods section.) 
 

  abundancia- 
index  

(db/cs/a) 

a fajok populációinak becsült mérete 
(ivarérett egyed) 

 
 

Vizsgált víztestek 
 pettyes gőte  gyepi 

béka 
erdei 
béka 

barna 
varangy 

zöld 
levelibéka 

zöldbéka-
komplex 

vöröshasú 
unka 

Mélymocsár 0,195 6 800 80 24 10 60 
Katlan 2,250 0 900 30 0 0 0 
Kissít 0,250 0 280 14 0 0 8 
Ilona-tó 1,045 10 4600 140 4 20 100 
Paprét – 1 0,000 85 110 0 0 0 0 
Paprét – 2 0,333 120 240 50 0 0 0 
Paprét – 3 0,417 0 80 0 0 0 0 
Szarvasszérű - 1 0,139 0 2 10 0 0 0 
Szarvasszérű - 2 1,792 6 90 0 0 0 0 
Felső Hosszúrét - 1 0,847 10 300 70 40 0 5 
Felső Hosszúrét - 2 0,778 0 900 4 0 0 0 
Felső Hosszúrét - 3 0,222 10 180 340 16 0 0 
János-tó 0,465 100 6000 2670 600 0 600 
Alsó Hosszúrét 1,208 4 500 60 48 0 105 
Összesen - 351 14982 3468 732 30 878 
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fajegyüttest találtunk a területen (1. táblázat). Statisztikailag kimutatható összefüggést a zöld 
levelibéka és a gyepi béka (log-lineáris analízis, χ2=4,3, p=0,038), valamint a zöld levelibéka 
és a barna varangy előfordulási mintázata között tapasztaltunk (log-lineáris analízis, χ2=4,51, 
p=0,034). Mindkét esetben pozitív összefüggést kaptunk. A többi fajpár esetében nem volt 
szignifikáns kapcsolat. 

A szaporodás időmintázata 
Az erdei béka, a gyepi béka, a barna varangy és a zöld levelibéka szaporodásának időbeli 

lefutásával foglalkoztunk behatóbban. Ez a négy faj minden tónál azonos sorrendben jelent 
meg és kezdte meg a peterakást. Elsőként az erdei béka, másodikként a gyepi béka, 
harmadikként a barna varangy, negyedikként pedig a zöld levelibéka (2. ábra).  

 

 
2. ábra. Az erdei béka (haránt csíkozott oszlopok) a gyepi béka (szürke oszlopok) a barna varangy 
(fehér oszlopok) és a zöld levelibéka (fekete oszlopok) szaporodásának időtartama az egyes 
kisvizeknél, február 24-ét a 0. napnak véve. (A vizsgált víztestek kódjainak feloldása az 1. ábráéval 
azonos.) 
Figure 2. Duration of breeding for the agile frog (dashed bars) the common frog (grey bars) the common toad 
(white bars) and the common treefrog (black bars) with 24th of February being day zero.    (Codes of the monitored 
ponds are the same as in Fig. 1) 

 
A pettyes gőte mindenütt kezdettől fogva, azaz a tavakat borító jég olvadásának 

kezdetétől jelen volt. Peterakásának idejéről azonban nincsenek pontos adataink. A 
vöröshasú unka a levelibékát követően petézett, de már jóval korábban megjelent a vizeknél. 
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A zöldbékák a zöld levelibéka után, feltehetőleg a vöröshasú unka szaporodási időszakával 
párhuzamosan rakták le petéiket. 

A nászidőszak időtartamában nagy különbségeket tapasztaltunk az egyes fajok között. A 
gyepi békánál viszonylag kis változatosságot találtunk, míg a másik három fajnál igen széles 
határok között mozgott a peterakási időszak hossza (2. ábra). A gyepi béka nászidőszaka 
tartott általában a legrövidebb ideig, ezt követte a barna varangy, majd a zöld levelibéka, 
végül pedig az erdei béka. Szignifikáns különbséget az erdei béka és a gyepi béka 
nászidőszakának hossza között kaptunk (páros t-teszt, t8=5,62, p=0,005). A négy vizsgált faj 
közül a leghosszabb, 42 napos, maximális peterakási időszakot a zöld levelibékánál 
tapasztaltuk. Az erdei békánál maximum 33 napos, a barna varangynál maximum 29 napos 
szaporodási időszakkal találkoztunk. A gyepi békánál ez maximum 7 nap volt. A pettyes 
gőte és a tavi béka nászidőszakának hosszáról nincsenek adataink. A vöröshasú unka 
feltehetőleg az összes, a területen előforduló, kétéltűfaj közül a leghosszabb időn keresztül 
rakta le petéit. 

Többszörös regressziós analízist végezve, fajonként, a szaporodás időmintázatán és a 
tavak fizikai adottságain, pozitív összefüggést tapasztaltunk a szaporodási helyek tengerszint 
feletti magassága és a gyepi béka (β=0,91, t6=5,26, p=0,002) valamint az erdei béka (β=0,78, 
t12=4,28, p=0.001) nászidőszakának kezdete között, de negatív kapcsolatot kaptunk az erdei 
béka szaporodásának időtartamával (β=-0,71, t12=3,54, p=0,004). 

A szaporodási-helyek jellemzői és a kétéltűek térbeli mintázata 
A szaporodási helyek jellemzőit a 2. táblázat tartalmazza. A kétéltűfajok abundanciájára 

vonatkozó adatok eloszlása négy fajnál engedte meg a többszörös regresszió használatát. Ezek 
a következők voltak: gyepi béka, erdei béka, barna varangy és pettyes gőte. A gyepi béka 
abundanciájának és a pettyes gőte denzitásának térbeli eloszlása egyik általunk vizsgált 
tényezővel sem volt kapcsolatba hozható. Az erdei béka eredményeink szerint nagyobb 
egyedszámban volt jelen a nagyobb méretű tavakban (β=0,61, t11=3,78, p=0,003) és azokban a 
tavakban, amelyekben nagyobb mennyiségű gerinctelen ragadozó él (β=0,56, t11=3,46, 
p=0,005). 

Nagyobb méretű barna varangy populációkat találtunk a hidegebb vizű (β=-1,22, t9=-
4,87, p<0,001), nagyobb méretű (β=1,11, t9=5,57, p<0,001), napnak jobban kitett (β=0,87, 
t9=5,12, p<0,001) és ritkább vízi növényzettel rendelkező (β=-1,13, t9=-4,35, p=0,002) 
tavakban. Annál a két fajnál, ahol csak jelenlét-hiány adatokon végezhettünk tesztet, a 
MANOVA szignifikáns eredményt hozott amikor az összes változóra vizsgáltuk a zöld 
levelibéka (Wilk’s λ9,4=0,053, p=0,031) és a vöröshasú unka (Wilk’s λ9,4=0,021, p=0,005) 
térbeli eloszlását. Ezután változónként vizsgáltuk a kapcsolatot a fajok mintázatával. A zöld 
levelibékát a mélyebb vizű (F12=5,50, p=0,037), dús vízparti növényzettel (F12=11,53, 
p=0,005) és fejlett gerinctelen ragadozófaunával  (F12=9,07, p=0,011) rendelkező tavakban 
találtuk meg. A vöröshasú unka vizsgálati területünkön a kisebb tengerszint feletti 
magasságokon elhelyezkedő (F12=7,09, p=0,021) és, a zöld levelibékához hasonlóan, a dús 
vízparti növényzettel (F12=6,19, p=0,029) és fejlett gerinctelen ragadozófaunával rendelkező 
(F12=7,90, p=0,016) tavakban fordult elő. A kétéltűfajok abundanciája és a tavak jellemzői 
között talált összefüggéseket a 3. táblázatban foglaltuk össze. 
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Értékelés 

A kétéltűfajok térbeli eloszlása 
A Pilis-hegység kétéltűinek faunisztikai felméréséről az utóbbi 50 évben egyetlen 

publikáció jelent meg, SZABÓ cikke 1955-ben. Ez a leírás jórészt ugyanazokat a fajokat 
említi az egész Dunazug-hegység területére nézve, mint amelyeket mi is megtaláltunk a mi 
jóval kisebb területünkön, de az eredmények között lényeges különbség is adódott: SZABÓ, a 
korábbi adatokkal összhangban (FEJÉRVÁRYNÉ 1943), nem talált gyepi békát az egész 
Dunazug-hegységben, mi ellenben több tóban is felleltük ezt a fajt. Emellett az ő 
vizsgálatához képest új víztesteket is monitoroztunk. Valószínűsíthető, hogy az elmúlt 
majdnem ötven év alatt változott a kétéltűek elterjedési mintázata, ennek mértékének 
megállapítására és a teljes Dunazug-hegység részletesebb felvételezésére azonban egy 
átfogó, nagyméretű vizsgálatra lenne szükség. 

 
2. táblázat. A szaporodási helyek fizikai és vegetációs jellemzői, illetve a bennük megtalálható 
gerinctelen ragadozók abundancia-indexe. (t.f.m.: tengerszint feletti magasság; t(víz): vízhőmérséklet; 
az egyes  paraméterek becslésének és az  abundancia-index  kiszámolásának menetét lásd a Módszerek 
című részben.) 
Table 2. Physical and vegetation characteristics of the monitored ponds and abundance-indices of the occurring 
invertebrate predators. (t.f.m.: altitude; t(víz): water temperature; the procedure of the estimation of parameters and 
the calculation of abundance-indices are delineated in the Methods section.) 
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Mélymocsár 260 7 2520 130 5 75 80 90 0,56 
Katlan 325 1 495 60 1 60 30 90 0,18 
Kissít 305 11 290 40 9 15 60 90 0,57 
Ilona-tó 300 2 1000 80 11 85 95 80 0,30 
Paprét–1 470 8 155 20 2 5 20 80 0,14 
Paprét–2 475 9 210 70 10 10 70 65 0,33 
Paprét–3 480 10 195 15 3 10 50 60 0,14 
Szarvasszérű-1 530 6 260 30 4 30 75 75 0,00 
Szarvasszérű-2 530 13 300 27 12 35 80 60 0,13 
Felső Hosszúrét-1 525 4 140 30 7 20 100 63 0,54 
Felső Hosszúrét-2 525 3 590 60 6 80 90 63 0,46 
Felső Hosszúrét-3 525 5 175 30 8 25 70 70 0,48 
János-tó 405 14 6720 130 13 30 85 75 0,40 
Alsó Hosszúrét 395 12 130 50 14 20 95 55 1,25 
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3. táblázat. A szignifikáns összefüggések a szaporodási-helyek jellemzői és a kétéltűfajok térbeli 
mintázata között. (Az erdei béka, a zöldbékák és a pettyes gőte abundanciájával illetve 
jelenlétével/hiányával egyik általunk vizsgált változó sem állt statisztikailag kimutatható kapcsolatban.) 
Table 3. Significant relationships between pond-characteristics and the spatial distribution of the amphibian species.  
(We found no significant relationships between any  of  the studied pond-characteristics and the abundance or occur- 
rence of the agile frog, the waterfrogs or the smooth newt.) 
 

Fajok Tavakat leíró változók Kapcsolat jellege 
Erdei béka 
(abundancia) 

tóméret 
gerinctelen ragadozók mennyisége 

+ 
+ 

Barna varangy 
(abundancia) 

tóméret 
vízhőmérséklet 

+ 
- 

 napnak való kitettség + 
 vízi növényzet komplexitása - 
Zöld levelibéka 
(jelenlét/hiány) 

vízmélység 
vízparti növényzet komplexitása 

+ 
+ 

 gerinctelen ragadozók mennyisége + 
Vöröshasú unka 
(jelenlét/hiány) 

tengerszint feletti magasság 
vízparti növényzet komplexitása 

- 
+ 

 gerinctelen ragadozók mennyisége + 
 
Az irodalmi adatok alapján a vizsgált élőhelyek tipikus biotópjai a pettyes gőtének, az 

erdei békának, és a barna varangynak, de az alacsonyabban fekvő, melegebb tavakban 
várható még a vöröshasú unka és a zöld levelibéka előfordulása is (DELY 1967). A gyepi 
béka, valamint a zöldbékák előfordulása valószínűtlennek tűnt a területen, előbbinél annak 
alacsony, utóbbinál annak magas fekvése miatt (DELY 1967). Az is előfordulásuk ellen szólt, 
hogy sem magasabb hegyek nincsenek a közelben, ahonnan levándorolhattak volna a gyepi 
békák, sem a közeli sík területen nincsenek tavak, amelyekből a zöldbékák vándorolhattak 
volna fel. 

Az irodalom alapján várt eloszlásoknak megfelelő eredményeket kaptunk, amennyiben a 
pettyes gőte és az erdei béka minden tóban viszonylag nagy abundanciával fordult elő. A 
barna varangy, a zöld levelibéka és a vöröshasú unka eloszlása és populációiknak mérete is 
megfeleltethető volt a vártaknak. Meglepő eredményeket kaptunk a gyepi béka 
előfordulásával kapcsolatosan, hiszen a legalacsonyabban fekvő tóban (260 m-es tengerszint 
feletti magasság!) is megtaláltuk, de 8 másik helyen is kimutattuk jelenlétét, amelyek közül a 
legmagasabban elhelyezkedő is csak 530 m-en fekszik. Ez ellentmond az irodalomban 
leírtaknak (DELY 1967, PÉCHY & HARASZTHY 1997), miszerint csak hegységeink felső 
régióiban fordul elő. Így azt a következtetést kell levonnunk, hogy a gyepi béka 
rugalmasabban igazodik élőhelyének tengerszint feletti magasságából adódó adottságaihoz, 
mint azt eddig feltételeztük. BAKÓ (1992) vetette fel, hogy a gyepi béka elterjedését 
hazánkban az évi 8°C-os középhőmérsékleti értékek jelölik ki. Mivel nem állnak 
rendelkezésünkre meteorológiai adatok, ezt a hipotézist nem tudjuk adatokkal alátámasztani, 
de előttünk is valószínűbbnek tűnik a tengerszint feletti magassággal szemben egy ilyesfajta, 
biológiailag jobban értelmezhető, rugalmas elterjedésbeli meghatározottság. A tavi béka 
jelenléte is meglepő, de ez a faj, szóbeli közlés szerint, mesterséges telepítés útján került 
vizsgálati területünk két tavába. 
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A fajösszetétel változatossága nem volt meglepő, mivel a tavak és környezetük mind 
fizikai, mind vegetációs tulajdonságaikban nagy különbségeket mutattak, így egymástól 
erősen eltérő élőhelyeket kínáltak. Azt azonban, hogy ezek a fajegyüttesek összetételükben és 
egyedszámaikban stabilak vagy ingadozóak-e, csak egy hosszabb távú vizsgálat deríthetné ki. 

A mélyebb vizű tavakban tapasztalt nagyobb fajszámnak az lehet az oka, hogy az ilyen 
vizek a nyár folyamán később száradnak ki, amikorra a később szaporodó vagy lassabb 
lárvális fejlődéssel rendelkező fajok is be tudják fejezni bennük a vízi életszakaszt. A 
fajszámmal a tavak vízparti növényzetének fejlettsége is kapcsolatban állt. E mögött az 
állhat, hogy ebben a sávban töltik az újonnan átalakult kisbékák az első heteiket, amikor is 
igen nagy a rájuk nehezedő predációs nyomás. A sűrűbb aljnövényzet több és jobb 
búvóhelyet kínál, mint a csupasz föld, de feltehetőleg több benne a táplálék is, mint a 
vegetációmentes részeken. 

A szaporodás időmintázata 
Az alaposabban vizsgált négy kétéltűfaj megjelenésének sorrendje a szaporodási helynél 

megfelelt az irodalmi adatoknak, amennyiben az erdei béka és a gyepi béka kezdte meg a 
szaporodást, majd őket a barna varangy, végül pedig a zöld levelibéka követte. Az azonban 
meglepő volt, hogy az erdei béka minden tónál megelőzte a gyepi békát, hiszen az 
általánosan elfogadott nézet szerint a gyepi béka előbb kezdi meg nászidőszakát, mint az 
erdei béka (DELY 1967, PÉCHY & HARASZTHY 1997). Eredményeink arra utalnak, hogy az 
eddig általánosan elfogadott sorrend nem általános érvényű, vagy akár téves megfigyelés 
eredménye és az erdei béka nászidőszaka, ahol szimpatrikus a gyepi békával, mindenütt 
előbb kezdődik, mint a gyepi békáé. Ezt a kérdést más hegységeinkben végzett 
megfigyelésekkel lehetne tisztázni. 

A nászidőszak időtartama is megfelelt az irodalomban talált adatoknak. Annak okát, 
hogy a gyepi béka nászidőszaka meglepően rövid ideig tartott, valószínűleg kis 
egyedszámának tudhatjuk be. Előfordulási helyeinek többségénél csak 10-20 egyede volt 
jelen, de ahol több egyede volt megtalálható, ott is jóval kisebb volt az egyedszáma, mint az 
erdei békának, vagy a barna varangynak. A kis egyedszám, az explozív szaporodási mód 
(WELLS 1977) mellett, magyarázza a nászidőszak rövidségét. A másik három fajnál nagy 
változatosságot találtunk. A levelibéka nászidőszakának hosszúságára a magyarázatot abban 
kereshetjük, hogy ez a faj későn kezdi a szaporodást, aminek következtében ennek a fajnak a 
nászidőszakát már nem töri le hirtelen betörő hidegfront, ahogy az a többi fajnál gyakran 
előfordulhat. Az erdei béka és a barna varangy szaporodásának hosszában talált nagy 
varianciát valószínűleg az egyedszámaikban található nagy változatosság okozta. 

A tengerszint feletti magasság és a korán szaporodó fajok nászidőszakának kezdete 
között talált kapcsolat azzal hozható összefüggésbe, hogy a magasabb térszinten 
elhelyezkedő tavak és környezetük jég- és hóborítása az alacsonyan fekvőkénél akár 
hetekkel később olvad fel és teszi lehetővé a vándorlás és a szaporodás megkezdését. 

A szaporodási-helyek jellemzői és a kétéltűek térbeli mintázata 
A víz kémiai tulajdonságainak általában csak kis befolyása van a kétéltűek eloszlására 

(ANCONA & CAPIETTI 1995). Vizsgálati területünkön a tavak vizének pH-értéke mindenütt 7 
körülinek mutatkozott. Mivel a békák vízkémiára legérzékenyebb életszakaszaiban, az 
embrionális és a lárvális szakaszban (AUGERT & GUYETANT 1995), a túlélés pH 4,75-től pH 
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8-ig nem különbözik (BEEBEE & GRIFFIN 1977), nem valószínű, hogy a pH a mi 
területünkön meghatározó tényező lenne a kétéltűek térbeli eloszlásában. 

A tengerszint feletti magasság, a vízhőmérséklet, a vízfelület mérete, a vízmélység, a vízi 
és a környező növényzet komplexitása már korábbi munkákban is fontosnak adódtak (pl.: 
ANCONA & CAPIETTI 1995, AUGERT & GUYETANT 1995, BEEBEE & GRIFFIN 1977, COOKE 
1975, ILDOS & ANCONA 1994). Az előzőekhez képest új változót, a gerinctelen ragadozók 
abundanciáját is bevontuk a vizsgálatba, feltételezve annak lehetséges befolyását a petéző-
hely minőségére. 

Az erdei béka és a barna varangy abundanciája a nagyobb tavakban nagyobb volt. A tó 
felületének méretével valószínűleg azért függ össze a petecsomószám, mert a nagyobb tóban 
több peterakásra alkalmas hely van. A tómérettel való összefüggést e két faj esetében mások 
is leírták (AUGERT & GUYETANT 1995, ILDOS & ANCONA 1994, COOKE 1974). A gyepi 
békák gyakran nagy tömegben rakják le petéiket ugyanabban a kis foltban, és a zöld 
levelibékák is viszonylag közel rakják le egymáshoz petecsomóikat, az erdei béka 
petecsomók viszont ritkán kerülnek egymáshoz 30-40 cm-nél közelebb, és a barna varangy 
petezsinórok is szét vannak szórva a zsinórok felaggatására alkalmas vízi növényzettel 
rendelkező területekre. Ennek egyik lehetséges oka a fertőzésveszély elkerülése. Így a nagy 
helykínálat az utóbbi két faj esetében nagyobb populációméretet tesz lehetővé. 

Vizsgálatunk szerint a barna varangy nagyobb egyedszámmal van jelen a hűvösebb vizű, 
de a napnak jobban kitett tavakban. Ez ellentmondásnak tűnhet, de mivel a nagyobb 
vízfelület egyben nagyobb vízmennyiséget is jelent, ami nagyobb hőtartóképességgel 
párosul, ezért a kora tavaszi időszakban (amikor a méréseket végeztük) a nagyobb tavak 
lassabban melegszenek fel, még ha a nap jobban éri is őket. A barna varangy tapasztalataink 
szerint kedveli a ritkás vízi növényzettel rendelkező víztesteket. Ennek hátterében az állhat, 
hogy lárvái igen kis növekedésen mennek csak keresztül az átváltozásig, így talán nem 
szükséges az olyan mennyiségű táplálék jelenléte, mint például az igen gyors és 
nagymértékű növekedésen áteső bajuszos békák ebihalainak esetében. 

A mélyebb vizű tavakból gyakrabban került elő a zöld levelibéka. Valószínűleg az 
általunk vizsgált tavak kis átlagos vízmélysége és az ebből következő gyakori kiszáradás 
miatt a későn szaporodó levelibékák utódainak nincs esélye elkerülni a víz kora nyári 
eltűnése okozta katasztrofális pusztulást. Ennek következtében szorulhatott ez a faj 
területünkön a legmélyebb és egyben legállandóbb vizű tavakba. A levelibéka és a vöröshasú 
unka előfordulása pozitív összefüggésben volt a vízparti növényzet komplexitásával is. A 
sok búvóhelyet és táplálékot nyújtó sásos-bokros vízpart kedvelt élőhelye mindkét fajnak, 
különösen a frissen átalakult kisbékáiknak. A vöröshasú unka vizsgálati területünkön az 
alacsonyabban fekvő tavakban fordul elő, ezekben volt nagyobb az egyedszáma is. Ez 
megfelel az irodalmi adatoknak, amennyiben ezt a fajt elsősorban síksági állatként tartjuk 
számon (DELY 1967, PÉCHY & HARASZTHY 1997). 

A gerinctelen ragadozók abundanciájával pozitív kapcsolatban állt az erdei béka 
populációinak egyedszáma, valamint a zöld levelibéka és a vöröshasú unka jelenléte. 
Közrejátszhatott ebben az, hogy a megelőző években az ebihalak, de különösen az erdei-
béka lárvái nyújtotta nagy táplálékkínálat lehetővé tette a gerinctelen ragadozók nagyobb 
mértékű elszaporodását. Az is elképzelhető ellenben, hogy a vízi- illetve vízi fejlődésű 
rovarok populációméretét a kisebb tavakban nem a táplálék limitálja, hanem a tavak 
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hosszabb-rövidebb időszakonként bekövetkező kiszáradása. Ebben az esetben az 
abundanciák közötti összefüggés abból adódhat, hogy mindkét állatcsoport az állandóbb vizű 
tavakban telepszik meg inkább és marad fent nagyobb eséllyel. 

A gyepi béka abundanciájával és a pettyes gőte abundancia-indexével egyik tójellemző 
sem állt kapcsolatban. Ennek oka a pettyes gőte esetében valószínűleg annak élőhelyével 
szembeni igénytelenségében keresendő (DELY 1967, PÉCHY & HARASZTHY 1997). A gyepi 
béka előfordulását, az irodalmi adatokkal ellentétben, területünkön nem befolyásolta a 
tengerszint feletti magasság. Ez ellentmond az irodalomban találtaknak (SZABÓ 1955, DELY 
1967, PÉCHY & HARASZTHY 1997). ANCONA és CAPIETTI (1995) is meghatározónak találta a 
tengerszint feletti magasságot, de míg az ő területükön 1085 m volt a legnagyobb 
szintkülönbség a tavak közt, a mi esetünkben ez csak 265 m-nek adódott. A kis 
szintkülönbségből adódó klimatikus változatosságot könnyen elfedhette a jóval nagyobb 
mikroklimatikus változatosság. 

Vizsgálati területünkön a zöldbékák csak két helyen, a Mélymocsárban és az Ilona-tóban 
fordultak elő. Ez a két tó fekszik a legalacsonyabban, mindkettő viszonylag mély és nagy 
felületű, növényzetükre a komplex vízi növényzet jellemző. Ez megfelel a korábban 
tapasztaltaknak (ARNOLD & BURTON 1983, ILDOS & ANCONA 1994, ANCONA & CAPIETTI 
1995, AUGERT & GUYETANT 1995, PÉCHY & HARASZTHY 1997). Statisztikai elemzésnek a 
kis elemszám miatt nem volt értelme. Annak ellenére, hogy a zöldbéka-állomány feltehetően 
telepített, nem elhanyagolandó a jelenlétük. Mivel ezek a populációk a síkvidékiektől 
földrajzilag izoláltak, valamint populációméreteik a korábbi évek adatait is figyelembe véve 
nem változnak, önfenntartóknak tűnnek. 

Vizsgálatunk új ismereteket közöl a Visegrádi-hegységben található 14 kisvíz kétéltűinek 
szaporodásbiológiájáról és élőhelyhasználatáról, de vajon ezen eredményekből lehet levonni 
következtetéseket más, hasonló területek kétéltűire vonatkozóan is? Van általános értéke az 
ilyen jellegű vizsgálatoknak, vagy csak az adott, kis területről mondanak valamit? Sok 
esetben az utóbbit látszanak igazolni az irodalomban található ellentmondások. Például, 
AUGERT és GUYETANT (1995) szerint a zöld levelibéka a nyílt területen elhelyezkedő tavakat 
kedveli, míg ILDOS és ANCONA (1994) úgy találta, ugyanez a faj erdős területet igényel a tó 
környezetében. Előbbiek vizsgálati területén erdők és legelők váltják egymást, utóbbiakén 
intenzív mezőgazdasági tevékenység folyik. Egyik esetben, úgy tűnik, kellő mennyiségű 
erdő áll az állatok rendelkezésére, de túl kevés a nyílt terület, a másik esetben a 
mezőgazdasági növénytermesztés szorítja ki a fákkal borított részeket, így az erdő vált 
limitáló tényezővé. Ennek tudatában már értelmezhetővé válik az eredmények 
különbözősége, amennyiben a zöld levelibéka kedveli a nyílt területen elhelyezkedő tavakat, 
de fás területet is igényel a tó környezetében. Az általánosabb következtetés az lehet, hogy a 
kétéltűek szaporodásbiológiájában és élőhelyhasználatában is a kritikus mennyiségben, 
mértékben jelenlévő ökológiai változók lesznek végül a meghatározóak. Ugyanakkor 
gyakran éppen a különböző vizsgálatok egymástól eltérő eredményei teszik lehetővé új, 
általános érvényű következtetések levonását. Mindezek indokolják a módszereikben és 
céljaikban hasonló, de térben és/vagy időben eltérő faunisztikai és szaporodásbiológiai 
vizsgálatok fontosságát. 
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Breeding biology and habitat use of seven amphibian species in a hilly 
woodland (Pilis Mountains, Hungary). 

ATTILA HETTYEY, JÁNOS TÖRÖK & TIBOR KOVÁCS 
 
Breeding of seven amphibian species was observed in 14 small ponds of the Pilis Mountains, 

Hungary, in spring 1999. We gathered data on the timing of the reproductive period, on the 
abundance of amphibian species, on the physical parameters of the ponds and on their aquatic and 
surrounding vegetation. We also monitored the invertebrate predator fauna of the breeding sites. 
Seven amphibian species occurred in the study area: the smooth newt (Triturus vulgaris), the fire-
bellied toad (Bombina bombina), the common toad (Bufo bufo), the agile frog (Rana dalmatina), the 
common frog (Rana temporaria), the marsh frog (Rana ridibunda) and the common treefrog (Hyla 
arborea). The agile frog and the smooth newt were the most widespread species, they were found in 
each pond. The agile frog had the highest population sizes as well. The breeding season began in the 
same order at every pond: the agile frog was the first, the grass frog the second, the common toad the 
third, the common tree frog the fourth, the fire-bellied toad the fifth and the edible frog the sixth. The 
grass frog had the shortest reproductive season. Abundance of the amphibian species was correlated 
with size, depth, elevation and water temperature of the breeding ponds, but also with the complexity 
of the underwater flora and the vegetation on the shore. Invertebrate predator density strongly 
covaried with amphibian abundance. 
 
Keywords: habitat use, faunistical survey, amphibians, breeding biology. 
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