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KO VÁCS, T.: Amphibians and reptiles at Porva: 3rd Hungarian Biodiversity Day

Abstract: I proved the presence of 3 amphibian and 3 reptile spe ci es at Porva village, Wes tern Hun -
ga ry on the 3rd Hungarian Bidoversity Day: a 24-hour survey. The observed spe ci es are common in
the Ba kony reg ion and most probably there are no rare spe ci es on the surveyed area.

Keywords: biodiversity, amphibians, reptiles, Porva, Hun ga ry

Be ve ze tés

A Ba kony-hegy ség két él tû- és hül lõ fa u ná já nak fel tá rá sát és ed di gi leg rész le te sebb le írá -
sát Marián Mikós vé gez te el (MARIÁN 1988). Az át fo gó ké pet al ko tó ta nul mány kö tet ada -
tai sze rint a szer zõ (és gyûj tõ tár sai) Porva kör nyé kén – saj nos pon to sab ban nem de fi ni ált
hely szí nen – meg ta lál ta a pet  tyes gõ tét, a bar na va ran gyot, az er dei bé kát és a für ge gyí kot.
En nek el le né re bát ran mond hat juk, hogy Porva és kör nyé ké nek két él tû- és hül lõ fa u ná ja lé -
nye gé ben fel tá rat lan. Az 1960-as és 70-es évek ben több te rü le ten foly tak ugyan te re pi adat -
gyûj té sek, de eb bõl csak igen ke vés szár ma zik Porva kör nyé ké rõl. MARIÁN és SZA BÓ (1968)
a te le pü lés hez kö ze li Kisszépalmapusztán ki mu tat ta a pet  tyes gõ te (Lissotriton vulgaris), a
sárgahasú un ka (Bombina variegata), a zöld le ve li bé ka (Hyla arborea), a bar na va rangy
(Bufo bufo), az er dei bé ka (Rana dalmatina) és a für ge gyík (Lacerta agi lis) je len lét ét. VÖ -
RÖS (2006) un ka ada to kat gyûj tött a Ba kony-hegy ség szá mos pont já ról és Porva ha tár ban, a
Kõ ris-hegy fe lé ve ze tõ föld úton ki mu tat ta a sárgahasú un ka je len lét ét. A Ba kony-hegy ség -
ben ezen kí vül Vö rös Ju dit (VÖ RÖS 2008) vé gez rend sze res mo ni to ro zást a Vö rös Já nos-séd
kör nyé kén, il let ve Ko vács Ti bor (KO VÁCS 2009) mér te fel a Ká li-me den cé ben ta lál ha tó Fe -
ke te-hegy herpetofaunáját.
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Porva te le pü lés ha tá rá ban ki je lölt vizs gá la ti te rü le ten nincs két él tû ek szá má ra al kal mas
peterakóhely, va la mint szû köl kö dik ki fe je zet ten szá raz bio tó pok ban is, így herpetofaunája
az elõ ze tes vá ra ko zás alap ján sem volt gaz dag nak ne vez he tõ. A nyílt gye pe ken 3-4, a ned -
ves er dõk ben 5-6 faj elõ for du lás volt vár ha tó.

Anyag és mód szer

Az adat gyûj tést a 3. Ma gyar Biodiverzitás Nap ke re te in be lül vé gez tem el, 2008. má jus
31. és jú ni us 1. kö zött. A fel mé rés re ki je lölt min ta te rü let hoz zá ve tõ le ge sen 2 km2 ki ter je dé -
sû. Ge rin cét a fa lu észa ki ha tá rán fo lyó Hó dos-ér ad ja, mely hez gyer tyá nos-töl gyes, éger li -
get, va la mint ned ves és szá raz gye pek csat la koz nak. A két él tû és hül lõ-egye dek meg ke re sé -
se egy sze rû vi zu á lis mód szer rel, nap pal és éj sza ka egy aránt, csap dák mel lõ zé sé vel tör tént.
A fel vé te le zé sek so rán min den élõ hely-tí pust meg vizs gál tam.

Ered mé nyek

A 2x24 órás fel mé rés alatt 3 két él tû- és 3 hül lõ fajt ta lál tam meg, me lyek je len lé te vár -
ha tó volt a Porva te le pü lés kör nye ze té ben. 

KÉT ÉL TÛ EK (AMPHYBIA)
Bar na va rangy (Bufo bufo)
Elõ ke rült a te rü let ned ves gyer tyá nos-ko csá nyos töl gye sé bõl és te le pü lés rõl ki ve ze tõ

föld út ról egy aránt. Ös  sze sen 9 pél dányt fi gyel tem meg, mind egyi ket az éj sza kai gyûj té sek
alatt.

Zöld le ve li bé ka (Hyla arborea)
A fel mé ré si te rü let mind egyik élõ he lyén ta lál tam be lõ le pél dá nyo kat, ös  sze sen 14 egye -

det, eb bõl 10-et a Hó dos-eret sze gé lye zõ kes keny fûz fa so ron. Ész le lé sük min den eset ben
hang alap ján tör tént.

Er dei bé ka (Rana dalmatina)
Két pél dá nya ke rült elõ, a gyer tyá nos-ko csá nyos töl gyes bõl és a Hó dos-ér part já ról egy-

egy nap pa li meg fi gye lés so rán.

HÜL LÕK (REPTILIA)
Faligyík (Podarcis muralis)
A fel mé rés re ki je lölt te rü let ha tá ros a temp lom ker t te me tõ jé vel és a meg fi gyelt 9 pél -

dány a te me tõ ke rí tés tö vé bõl és a kö rü löt te he ve rõ kö vek rõl ke rült elõ. 

Für ge gyík (Lacerta agi lis)
E faj nak 3 pél dá nyát fi gyel tem a Hó dos-eret sze gé lye zõ ned ves mo csár ré ti gye pe ken.

Ví zi sik ló (Natrix natrix)
Két pél dá nya ke rült elõ a Hó dos-ér part já ról il let ve a víz bõl.
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Ös  szeg zés

A gyors fel mé rés so rán le írt fa jok kö zön sé ge sek a Ba kony-hegy ség te rü le tén. Porván
mind egyi kük meg ta lál ja élõ he lyét a ter mé sze tes kör nye zet ben, ki vé ve a faligyíkot (Podarcis
muralis), mely va ló szí nû leg ki fe je zet ten a te le pü lés hez kö tõd ve (há zak, épít mé nyek) tud
fenn ma rad ni itt. 

Rész le te sebb fel mé rés so rán min den bi zon  nyal elõ ke rül ne a bar na ásó bé ka (Pelobates
fuscus), a réz sik ló (Coronella austriaca) és az er dei sik ló (Zamenis longissimus syn. Elaphe
longisimma) is, mi vel mind há rom faj lét fel tét elei adot tak, de egyed szá muk ki csiny és ész lel -
he tõ sé gük ne héz. Zöld gyík (Lacerta viridis) szá má ra al kal mas élõ hely le het a te rü let észak -
ke le ti sar ká ban fek võ két szá raz gye pes ka szá ló rét, azon ban e faj je len lét ét nem si ke rült ki -
mu tat ni, ta lán a két élõhelyfolt ki csiny ki ter je dé se mi att.

A Vö rös Ju dit, Marián Mik lós és Sza bó Ist ván ál tal Porván le írt fa jok kö zül a pet  tyes gõ -
te (Lissotriton vulgaris) és a sárgahasú un ka (Bombina variegata) nem ke rült elõ. A fel mé -
rés re ki je lölt te rü let pet  tyes gõ te szá má ra meg fe le lõ élõ he lyet ele ve nem fog lalt ma gá ba,
míg a sárgahasú un ka va ló szí nû leg az adott idõ szak ban nem volt meg ta lál ha tó a Vö rös Ju -
dit ál tal meg vizs gált ke rék nyom ok ban.

Kö szö net nyil vá ní tás

Kö szö net tel tar to zom az MKB-Euroleasing Zrt-nek és az Unitef ’83 Zrt-nek a prog ram
tá mo ga tá sért va la mint Porva te le pü lés ön kor mány za tá nak és Tégi Eri ka ta nár nõ nek a ko -
or di ná ci ó ban nyúj tott se gít sé gé ért.
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