
Jági tanösvény

2.
Tanösvények

Budapest körül



A Jági tanösvény térképe:

1

2
3

4

5 6

P

PILISSZENTIVÁN

Budapest

Solymár

Ördög-torony

3

P

JELMAGYARÁZAT:

ÁLLOMÁS

ÚTVONAL

TURISTAÚT

KILÁTÁS

LEVÉLSZEKRÉNY

TARTALOM:

I. A Jági tanösvény

II. A tóban élõ állatfajok gyûjtése és meghatározása

III. A Jági-tó állatfajainak leírása

É



Szeretettel köszöntünk a Jági tanösvény induló állomásán. Ha most jársz elõször 

erre, talán még nem is hallottál a Jági-tóról. A Budai-hegység turistatérképén a 

Pilisszentivánhoz közeli tó mellett nem találunk nevet, és a szomszédos Jági-rét is 

Vadász-rét néven szerepel. Ám a tanösvénynek olyan nevet adtunk, amely a helybeliek 

számára természetesen hangzik. Szentivánon az 1720-as évek óta élnek németek, akik 

nemcsak a földrajzi neveket, de a természeti értékeket is továbbadták utódaiknak. 

A község mai címere egy négy rész-

re osztott pajzsot ábrázol. A Nap a nyári 

napfordulóra, vagyis Szent Iván napjára 

utal, a kereszt az itt élõk hitét jelképezi, a 

bányászjelvény azt mutatja, hogy egé-

szen 1969-ig fõképpen a szénbányászat 

biztosította a helybeliek megélhetését, a 

jobb alsó sarokban pedig ott virít a vilá-

gon egyedül itt élõ pilisi vagy 

pilisszentiváni len, a község különleges 

természeti gazdagságának legismer-

tebb képviselõje.

A Kis- és Nagyszénás vidéke, mely-

nek értékeivel itt megismerkedhetsz, több 

mint kétszáz éve a hazai zoológusok és bota-

nikusok zarándokhelye. Pilisszentiván egy-

kori földbirtokosa, Karátsonyi Imre gróf már 

az 1930-as évek elején gondoskodott a pilisi 

len védelmérõl – megelõzve az elsõ hazai 

védett növény- és állatfajokat kihirdetõ 

1935-ös erdõtörvényt. 

Az Európa Tanács a területnek 1995-

ben Európa Diplomát adományozott, ami-

vel nemcsak azt ismerte el, hogy az itt talál-

ható természeti értékek Európában 

egyedülállóak, hanem azt is, hogy a környé-

ken lakók megóvásukat fontosnak tartják. 

Kérünk, hogy te is vigyázz rájuk! Kellemes 

és izgalmas felfedezõutat kíván:

Kedves Látogató!

Fotó: Kalotás Zsolt

Dr. Vas János
igazgató

Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság

Baka Éva
titkár

Tetra Alapítvány



1.

I. A Jági tanösvény

Útközben figyeld meg...

Az út feketefenyvesen vezet keresz-

tül. A fenyvesítés árnyoldalairól 

sorozatunk elsõ kiadványában a 

Nagy-Szénás tanösvény címû füzet-

ben olvashatsz.

l távolság a következõ állomásig: 

215 m

l szintkülönbség: 5 m felfelé, 

majd 5 m lefelé

állomás: Hárshegyi homokkõ

Ha körülnézel az állomás helyén, láthatod, hogy egy régi kõfejtõ udvarában állunk. 

Arra kérünk, hogy közelebb ne is menj a falhoz!  A korláton átlépni balesetveszélyes.

A bányászat láthatóvá tette a hegy belsejét, ami egy geológus számára olyan, mint-

ha könyvet nyitnánk ki, amiben a többmillió évvel ezelõtt itt hullámzó tengerek, áradá-

sok története van leírva. Olvassuk hát együtt az elõttünk emelkedõ fal történetét! 

A bányafalat 30-31 millió évvel ezelõtt, az oligocén korban képzõdött hárshegyi 

homokkõ alkotja. Ez a kõzet a Budai-hegységben több helyen megtalálható, például a 

Nagy-Hárs-hegyen, ahonnan a nevét kapta. A mögötte lévõ hegy jóval idõsebb, 220-

225 millió éves triász korú dolomitból áll. A dolomit hegy egykor a tengerbõl emelkedett 

ki, a part közelében áramló víz távoli vulkánok környezetébõl szállíthatta ide a hárshegyi 

homokkõ alapanyagát adó kvarchomokot és kavicsot. Nézzük végig a bányafal rétegeit 

lentrõl fölfelé haladva!

A környék hegyeit alkotó dolomit alapkõzetre változatos

felszín jellemzõ Fotó: Kalotás Zsolt



5. Két helyen vékony, egymásba futó rétegeket 

látunk. Azt jelzik, hogy a lassúbb vízáramlású idõ-

szakokat gyorsabb áramlások szakították meg. 

Nemcsak az áramlás sebessége, hanem iránya is 

többször megváltozott.

4. Homokkõ réteg. Az özönvíz elmúltával ismét 

nyugodtabb körülmények között folytatódott az üle-

dék lerakódása.

3. Fehér kavicsokból álló vastagabb réteg látható, 

fölötte pedig ismét tömött homokkõ következik 

sötétbarna uszadéknövény maradványokkal. Özön-

vízszerû esõk jöttek. A folyók sodrása minden eddi-

ginél több kavicsot tudott a partról magával 

sodorni, ennek eredményeképpen rakódott le a le-

kerekített, cementált dolomitkavicsokból álló széles 

fehér sáv, az úgynevezett dolomit konglomerátum. 

Az áradás után ismét elsodort növényeket hozott a 

víz.

2. Nagy, fehér kavicsokból álló vékonyabb sá-

vokat, fölöttük pedig a homokkõben sötétbarna csí-

kokat láthatunk. A korábbi csendes idõszakot erõs 

esõzések követték. A megduzzadt folyók a part felõl 

nagyobb dolomit kavicsokat sodortak el, és hoztak 

a parti vizekbe. Ezt követõen növénydarabokat 

hozott a víz, ezek nyomai a barna csíkok.

1. Legalul vörösbarna, tömött homokkõ réteg lát-

ható. A tengeráramlás fokozatosan rakta le a kvarc-

homokot a sekély tengerben, ami késõbb homok-

kõvé cementálódott. A partmenti hegybõl dolomit-

törmelék került a homokba. Késõbb a törmelék dara-

bok kioldódtak és helyükön most apró üregeket 

figyelhetünk meg.

Végül csak egy megválaszolatlan kérdés maradt: a helybeliek miért bányászták itt 

a homokkövet? A jól cementált kvarchomokkõ elterjedt támfalkõ, kerítéskõ. Itt a fal alsó 

fél méterében a finomabb szemcsés változata látható. Ezt leggyakrabban kézi fenõ-

kõnek, kaszakõnek, ritkábban malomkõnek használták. Valószínûleg egy hajdani „fenõ-

kõbánya” udvarában állunk.

Fotó: Kézdy Pál



2. állomás: Békák a Jági-tóban

Az 1940-es évek végén a Jági-patakon két völgyzáró gátat építettek, arra 

gondolva, hogy tiszta vizû tavakban pisztrángot tenyésztenek. Ám Pilisszentiván dél-

nyugati peremén éppen ebben az idõben nagyszabású bányafejlesztésbe kezdtek. A 

földalatti vágatrendszer miatt a Jági-források vízhozama egyre csökkent, szárazabb 

idõszakokban sokszor el is apadtak a vizek. A pisztrángtenyészet álom maradt. A vízu-

tánpótlással azóta is baj van. A felsõ, kisebb tó teljesen kiszáradt, és az alsó tóban is fel-

szaporodott az algákból, nádból és egyéb vízi növényzetbõl származó szervesanyag. 

Ezt a folyamatot nevezzük eutrofizációnak.

Ám a tó még mai állapotában is számos élõlénynek ad menedéket. Közülük 

legfeltûnõbbek a békák. A hazai 12 faj közül itt a barna varangy, a kecskebéka, a vörös-

hasú unka, az erdei béka és a képen látható zöld levelibéka fordul elõ. Szaporodásuk, 

fejlõdésük lépéseit kora tavasztól õszig figyelhetjük meg. Nászidõszakban könnyen 

megfigyelhetõ, ahogy a hím békák a nõstények hátára kapaszkodnak. Érdekes, hogy a 

kibocsátott petéket a hímivarsejtek szabadon, a vízben termékenyítik meg. A megter-

mékenyített peték a vízben a fajra jellemzõ többméteres füzéreket vagy labdaszerû cso-

mókat alkotnak. A petékbõl kikelõ ebihalak fejlõdése során elõször a hátsó, majd a 

mellsõ lábak jelennek meg. Ezután a farok fejlõdik vissza, és ezzel együtt kopoltyújuk 

légzõ szerepét a tüdõ veszi át. Az átalakuló kisbéka a nagy vízveszteség miatt gyakran 

kisebb, mint az ebihal.

A tóban természetesen nemcsak békák vannak. A tanösvény melletti stég a víz-

mintavételt és a tó élõvilágának tanulmányozását is megkönnyíti. Füzetünk második és 

harmadik fejezetében a tóban élõ többi állatfajról is leírást adunk.

A zöld levelibékát a tótól távolabb is megfigyelheted.

Tapadókorongjai segítségével fára is tud mászni. Fotó: Halász Antal

Útközben figyeld meg...

Utunk akácerdõbe vezet. A növény-

zet látszólag dús, azonban ha job-

ban megfigyeled, láthatod, hogy 

igen kevés fajból áll. Fekete bodzán, 

szedren, ragadós galajon és vére-

hulló fecskefüvön kívül más itt nem 

él meg.

l távolság a következõ állomásig: 

430 m

l szintkülönbség: 10 m felfelé



3. állomás: Akácos

Az akác a köztudatban igazi magyar faként szerepel. Mindenki ismeri az „Akácos 

út” kezdetû nótát, de Petõfi is úgy ír errõl a fáról, mintha a magyar táj és az akác örök idõk 

óta összetartoznának. 

Valójában a faj Észak-Amerikából származik. Európába Jean Robin, a párizsi bota-

nikuskert igazgatója hozta be 1601-ben, tudományos nevét – Robinia – róla kapta. 

Magyarországra 1710 és 1720 körül kerülhetett. Az alföldi emberek hamar megked-

velték, hiszen virága kitûnõ mézet ad, kemény fájából erõs szerszámnyelet és karót 

lehet készíteni, pálinkáshordónak is alkalmas és tûzifának is kiváló.

Hát akkor mi a baj az akáccal? Mi az oka, hogy a természetvédõk olyan mérgesek 

rá? Röviden annyi, hogy az akác ültetvények nem nevezhetõk erdõknek. Míg egy 

õshonos alföldi gyöngyvirágos tölgyesben körülbelül 200 növényfaj él, a helyére ülte-

tett sivár akácosban legfeljebb egy tucatnyi. Más pillangósvirágú növényekhez hason-

lóan az akác gyökerén is gyökérgümõk találhatók, amelyen nitrogénkötõ baktériumok 

élnek. A baktériumok a nitrogén egy részét a talajba juttatják. A feldúsult nitrogént kevés 

növény képes elviselni. Az akácosok állatvilága is jóval szegényesebb, mint az õshonos 

erdõké. Nem az a baj tehát, hogy a falvakban és tanyákon májusban akácillatot érzünk, 

hanem hogy hazánk erdõterületének 20 %-át akácosok alkotják. Magyarországon több 

akácos van, mint Európa többi országában együttvéve.

Ennyi érv talán elég volt, hogy elfogadd: védett természeti területeinken semmi 

keresnivalójuk az akácosoknak. A Szénások Európa Diplomás Területen azon dol-

gozunk, hogy néhány évtized alatt az akácosokat változatos összetételû, õshonos 

tölgyerdõkké alakítsuk. Ha jól megfigyeled, ennek az akácosnak az alján már most is 

megbújik néhány csertölgy és kocsányos tölgy. Reméljük, hogy hamarosan õk válnak 

az erdõ uralkodó fáivá.

A kivágott akác sarjak helyére hárs és juhar csemeték kerülnek 

Útközben figyeld meg...

A híd elõtt erdeifenyõk állnak. Az 

erdeifenyõt már távolról megismer-

heted vörösbarna kérgérõl.

l távolság a következõ állomásig: 

900 m

l szintkülönbség: 45 m felfelé



4.

Pilisi len (Linum dolomiticum) Fotó: Seregélyes Tibor

állomás: Kilátás a Kis- és Nagy-Szénásra

Maradvány fajok

A botanikusok számára a 

menedékhely legalább olyan 

fontos fogalom, mint a turisták 

számára a menedékház. Lás-

suk, hogy miért! Bármerre 

nézünk, a környezõ hegyeket 

dolomit alapkõzet építi fel. A 

Kis-Szénás oldalán megfigyel-

heted a dolomit hegyekre 

jellemzõ változatos domborza-

tot. A völgyekkel és gerincek-

kel szabdalt dolomithegyek 

sajátossága, hogy egymástól 

néhány méterre nagy hõ-

mérsékleti különbségeket mér-

nek. Így volt ez évezredekkel 

ezelõtt is, mikor a melegigényes fajoknak meglepõen kis távolságra kellett „vándorol-

niuk”, hogy a déli lejtõkön túléljék az olyan zord klímájú idõszakokat, mint amilyenek a 

jégkorszakok voltak. Hasonlóképpen az idõjárás melegre fordulását az északi oldalakon 

olyan fajok is átvészelhették, amelyek a magasabb hegységekre jellemzõek. Ilyen 

maradvány vagy reliktum faj a henye boroszlán (Daphne cneorum), a szürke bogáncs 

(Carduus glaucus) és a képen látható pilisi len (Linum dolomiticum) is. Utóbbit a Budai-

hegység növényvilágának elsõ kutatója Borbás Vince fedezte fel. Az egyik gerincet róla 

nevezték el. Keresd meg elõbb a panoráma képen, aztán a terepen is!

Hármashatár-hegy
Csúcs-hegy

Zsíros-hegy
Iváni-hegy

Ördög-torony



Mirõl mesél az Ördög-torony?

A Budai-hegységben kevés 

annyira közismert és látványos föld-

tani képzõdmény van, mint az 

Ördög-torony (vagy ahogy a hely-

beliek hívják, Magas-kõ). Dacolva 

az elemek pusztító erejével, bizarr 

formájával tanúként magaslik ki 

környezetébõl. Nem a torony emel-

kedett ki a hegyoldalból, hanem a 

hegy kopott el mellõle. Hogy 

miért? Ezen a helyen régen hévíz 

tört a felszínre. A magas kovasav-

tartalmú hévízbõl a forráskürtõ 

közelében kiváló kova fokozatosan 

átitatta környezetét. Ennek ered-

ményeként olyan cementálódott 

kõtömb alakult ki, mely a környezõ 

kõzeteknél keményebb volt. A körü-

lötte lévõ puhább anyag az évezre-

dek során lepusztult, így magaslott 

ki környezetébõl a jellegzetes 

kovásodott dolomittorony.

Augusztusra a parlagon hagyott 

földeket a képen is látható 

aranyvesszõ (Solidago) festi sárgá-

ra. Ezt az Amerikából behurcolt 

növényt a természetvédõk nem 

kedvelik, a méhészek annál inkább.

l távolság a következõ állomásig: 

260 m

l szintkülönbség: 35 m lefelé

Útközben figyeld meg...

Az Ördög-torony vagy Magas-kõ  Fotó: Kalotás Zsolt

Kilátás a Vadász-rétrõl

Fotó: Kalotás Zsolt

Borbás-gerinc
Nagy-Szénás Kis-Szénás



5. állomás: Fák a Hársas-forrás körül

A Hársas-erdõben a forrás már nem a régi, de a fák kedvelõi most is felüdülést 

találhatnak itt. A hazai hegy- és dombvidékekre jellemzõ fafajok idõsebb-fiatalabb pél-

dányaiból nyolcat megszámoztunk. Az ábrák és leírások segítségével határozd meg 

õket, és nevüket írd be a füzet végén található rejtvénybe!

kocsánytalan tölgy (Quercus petraea)

Levelei kopaszak, sima tapintásúak. Levélkaréjai lekere-

kítettek. A makk kupacsa („sapkája”) sima. A faj nevét 

onnan kapta, hogy termései a hajtáson ülnek, „ko-

csánytalanok” – ellentétben a kocsányos tölgy hosszú 

kocsányú terméseivel. 

csertölgy (Quercus cerris)

Ha egyszer alaposan megfigyelted, az ország dombvi-

dékein sokfelé felismerheted. Rügyeit korbácsszerû kis 

pálhalevelek veszik körül. Levele bõrnemû, érdes tapin-

tású. A makk kupacsa pikkelyektõl bozontos.

korai juhar (Acer platanoides)

A juharlevél alakját a kanadai zászlóról ismerheted. 

Termése ikerlependék, ha megnézed rájössz, hogy 

miért iker. Azt mondják, Asbóth Oszkár a lehulló juhar-

terméseket figyelve gondolta ki a helikopter mûködési 

elvét.

barkóca berkenye (Sorbus torminalis)

Levelei kihegyezett karéjúak. Termése apró, hosszúkás 

körte alakú. Éretten barna, szotyósodó, ehetõ. Sokan 

kifejezetten ízletesnek tartják.

madárcseresznye (Cerasus avium)

Aki a kertben szedett már cseresznyét, az kérgérõl a 

madárcseresznyét is könnyen felismeri. Tavaszi virág-

zása ugyanolyan gyönyörû, mint termesztett rokonáé, 

õszi lombszínezõdése talán még szebb annál.  Ilyenkor a 

sárga és a vörös minden árnyalatában pompázik.



Mielõtt kiérsz az erdõbõl, az ösvény 

bal oldalán hangyabolyt láthatsz. A 

Formica nemzetségbe tartozó han-

gyák sokfelé elõfordulnak, de várat 

csak ott építenek, ahol alkalmas 

élõhelyre találnak. Úgy látszik, hogy 

a hangyák szerint ez egy „jó” erdõ. 

Egy 2001-ben hozott miniszteri ren-

delet óta ez a hangyaboly is védett.

l távolság a következõ állomásig: 

465 m

l szintkülönbség: 35 m lefelé

Útközben figyeld meg...

bükk (Fagus sylvatica)

Sima, szürke kérgén az ághegeknél íves forradások ala-

kulnak ki, ezeket nevezik jellegzetes lefelé konyuló alak-

juk miatt „kínai-bajszok”-nak. Lassan növõ fa, de a 40 

méteres magasságot is elérheti.

gyertyán (Carpinus betulus)

Kérge a bükkhöz hasonlóan sima, de sötétebb szürke.  

Törzse göcsörtös, öreg egyedei sokszor nagyon látvá-

nyosak. Árnyéktûrõ faj, a tölgyek vagy bükkök az 

erdõben rendszerint föléjük magasodnak.

 

kislevelû hárs (Tilia cordata)

Nem lesz nehéz felismerned, hiszen csaknem szívalakú 

leveleit biztos láttad már az utcákon, parkokban. Virágja 

– ha más formában nem – teaként régi ismerõsöd. 

Június végén virágzik. Európa erdeiben sokfelé 

elõfordul.

A sziklás oldalak gyakori fafaja a virágos kõris (Fraxinus ornus)

Fotó: Kalotás Zsolt



6. állomás: Ehetõ vadgyümölcsök

A Vadász-rét falu felé esõ részén felhagyott legelõt találunk. Néhány évtizede még 

marhacsorda járt erre, mára csak egy elhagyott itató és egy gémeskút maradt. A gyepet 

sûrû cserjés vette birtokba. A kökénybõl, egybibés galagonyából, gyepûrózsából álló 

töviskes kialakulása a beerdõsödés elsõ lépcsõje. A cserjék õszre beérõ terméseit a 

szörpök, lekvárok, gyümölcsborok kedvelõi örömmel gyûjtik.

kökény (Prunus spinosa)

A kökény csonthéjas termése kékes-fekete, hamvas-

deres. A kök török eredetû szó, kéket jelent. Ebbõl a szó-

ból ered a kökörcsin neve is. Több népdalunkban szó 

esik a kökényszemû, vagyis kékszemû lányokról. A gyü-

mölcs zöld húsa fanyar ízû.  A fonóasszonyok a szál sod-

rása elõtt eszegették, mert megindítja a bõ nyálelválasz-

tást. Akkor érdemes gyûjteni, ha a dér megcsípte.

vadrózsa (Rosa sp.)

Nem könnyû a rózsák között eligazodni, hiszen a kerte-

ket díszítõ virágoknak több mint száz vadonélõ rokon 

faját különítik el. Leggyakoribb közülük a gyepûrózsa 

(Rosa canina).

A hecsedlilekvár  receptje

A gyepûrózsa magas C-vitamin tartalmú csipkebo-

gyójából hecsedlilekvárt készíthetünk. A csipkebo-

gyót akkor szedjük le, amikor az elsõ dér megcsípte. 

A megmosott gyümölcsöt kettévágjuk és kiszedjük a 

magokat, majd még egy mosás szükséges, hogy eltá-

volítsuk a magokat körülvevõ szõrös részt, ami szú-

róssá tenné a lekvárt. Vízzel fedve, lassú tûzön 3 órán 

keresztül fõzzük. Áttörjük, majd literenként fél kg 

cukorral kellõ sûrûségûre fõzzük. Forrón üvegekbe 

töltjük, s száraz gõzben dunsztoljuk.



Az úton két szúrós növény nõ, az 

ördögszekér (Eryngium campestre) 

és a tövises iglice (Ononis spinosa).

l távolság a következõ állomásig: 

900 m

l szintkülönbség: 5 m lefelé

Útközben figyeld meg...

galagonya (Crataegus sp.)

A galagonya megismertetéséért Magyarországon alig-

hanem Weöres Sándor tett a legtöbbet, mikor 

Rongyszõnyeg versei közt leírta a felejthetetlen ritmusú 

sorokat:

Õszi éjjel izzik a galagonya

izzik a galagonya

ruhája

Zúg a tüske,

szél szalad ide-oda,

reszket a galagonya

magába.

Két gyakori galagonya fajunkat a legegyszerûbben úgy különítheted el, ha ehetõ, 

piros termésüket szétrágod. Az egybibés galagonya (Crataegus monogyna) belsejében 

egy, míg a kétbibés vagy cseregalagonyában (Crataegus laevigata) két apró kõmagot 

találsz. Tavasszal a fehér virágaikban található bibeszálak száma segít a határozásban.

Galagonyabokor termésben  Fotó: Gulyás Levente



II. A tóban élõ állatfajok
gyûjtése és meghatározása

1.) Gerinctelen állatfajok
 

A vízi gerinctelen állatok egyes fajait egész évben gyûjthetjük, másokat viszont 

csak meghatározott idõszakban (lárvájuk csak egy ideig található meg a vízben). A leg-

gazdagabb „fogásra” tavasszal van esély.

A gyûjtéshez osszuk az osztályt két vagy három csapatra!

a) Az elsõ csapat részére szükséges kellékek: 

gumicsizma, csipesz, befõttesüveg, tál

A gumicsizma felvétele után a gyerekek vegye-

nek magukhoz egy-egy csipeszt, és a vízben találha-

tó szilárd aljzatokról (levelekrõl, a nád víz alatti szár 

részérõl, kövekrõl vagy vízbe dobott tárgyakról) 

egyenként szedjék össze a vízi gerinctelen állatokat. 

A gyûjtés alatt, átmenetileg tegyék az állatokat a víz-

zel teli befõttesüvegekbe. Miután végeztek, a fehér 

színû válogatótálakba óvatosan öntsék át zsák-

mányukat, ahol jobban szemügyre vehetik õket. 

Fontos, hogy a nagyobb ragadozó rovarlárvák ne 

kerüljenek egy tálba kisebb rovarlárvákkal, mert 

elpusztíthatják azokat.

b) A második csapat kellékei: gumicsizma, háló, tál, befõttesüveg, csipesz

A második csapat munkája páros feladat. A gumicsizma felvétele után, a pár egyik 

tagja egy hálót a másik pedig egy tálat vegyen magához. A cél a hínárnövényzetben és 

az iszapban rejtõzõ gerinctelenek gyûjtése. Az utóbbi legeredményesebb módja, hogy 

a gyûjtést végzõ tanuló a vízben lassan hátrafelé haladva lábával kissé felkavarja az 

iszapot, miközben a hálót a felkavart üledékben - többször megismételve - oldalirány-

ban mozgatja. Miután a hálót kiemelte a vízbõl, társára kerül a sor. Helyezze a hálóban 

összegyûlt élõlényeket a törmelékanyagokkal, növénydarabokkal együtt a válogató 

tálakba. A mozgó állatokat fehér háttér elõtt könnyû észrevenni. Ezután már csak csi-

pesszel meg kell fogni õket, és vízzel teli befõttesüvegekbe vagy tiszta válogatótálakba 

tenni fajonként néhány egyedet.

A Jági-tó (Fotó: Kézdy Pál)



c) A harmadik csapat a stégrõl dolgozhat.

Természetesen csak akkor, ha a vízszint elég 

magas ahhoz, hogy a gyerekek az alsó szintrõl háló-

val elérjék a hínár közt megbúvó állatokat. A stéget 

úgy alakítottuk ki, hogy a gyûjtésre onnan is sor 

kerülhessen. 2002 nyarán a vízszint nagyon le-

csökkent, de reméljük, hogy az esõzések hatására 

hamarosan megint megközelíti a stég alsó lapjának 

szintjét. 

A válogatást követõen a füzetben szereplõ 

fajleírások segítségével valamennyi tanuló próbál-

ja meg meghatározni az állatokat, és hasonlítsák 

össze a különbözõ módszerekkel gyûjtött minták 

fajösszetételét. Jegyezzék fel a gyûjtés helyét, 

idejét, a gyûjtõ nevét és a meghatározott állatfajok 

vagy csoportok nevét, majd engedjék vissza az álla-

tokat. Ha sikerrel jártak, a vizsgálatot más idõ-

szakban is érdemes megismételni.

2.) A tó kétéltûinek megfigyelése és meghatározása

Kifejlett egyedek meghatározása

A kétéltûeket tavasztól lehet megfigyelni, mivel a telet iszapba fúródva vagy szá-

razföldi búvóhelyeken vészelik át. A kétéltû pontos meghatározásához meg kell fog-

nunk az állatot. Egyes fajokat könnyebb megfogni, ilyen például a barna varangy, amely 

lassú, és párzási idõszakban kevésbé éber. Amennyiben egy „zöld békát” (tavi, kis tavi, 

kecskebéka) szeretnél meghatározni, cselhez kell folyamodnod. Ezeket a fajokat úgy 

csalogathatod közelebb, hogy egy madzag végére rögzített piros tárgyat mozgatsz a víz 

felszínén, miközben másik kezeddel a vízben egy hálót tartasz. Ha ügyes vagy, a háló 

fölé csábított békát hirtelen mozdulattal foglyul ejtheted.  Figyelj arra, hogy a kézbe vett 

állatot ne szorítsd, ne nyomd össze! Kis gyakorlással megtanulhatod, hogyan lehet kéz-

ben tartani egy békát úgy, hogy ne sérüljön meg. Ehhez mindenképpen érdemes szak-

ember segítségét kérned. A füzet segítségével határozd meg az állatokat. A következõ 

bélyegeket figyeld meg: méret; hát, torok, oldal és a has alapszíne és mintázata; a vég-

tagok hossza és színezete; a hímek hanghólyagja. A határozás idõpontja is segítõ 

tényezõ lehet.

Fotó: Kézdy Pál



Petecsomók, zsinórok megfigyelése

Kellékek: gumicsizma, nagyító

Márciustól júniusig a vizekben rengeteg kétéltû petecsomót, zsinórt találhatsz. 

Ezeket megvizsgálva a kifejlett állat jelenléte nélkül is megtudhatod, hogy milyen kétéltû 

fajok élnek az adott területen. Érdemes gumicsizmát húznod, bemenned a vízbe, és 

közelrõl tanulmányozni a petéket. Nézd meg nagyítóval a sötét színû pete baráz-

dáltságát!

pettyes gõte: Márciusban–áprilisban találhatsz gõte-

petéket. A vízinövények leveleire ragasztják petéiket, 

amelyeket egyesével, vagy rövid zsinórban helyeznek 

el. A petéket kocsonyás burok veszi körül, ami vízben 

megduzzadva éri el a maximális méretét, 0,5 cm-t.

barna varangy: A barna varangyok több méter hosszú 

petezsinórt eresztenek ki, amelyet vízinövényekre, a 

vízbe került ágakra tekernek. A zsinórban 2 sorban áll-

nak a peték. A barna varangy zsinórja akár 1,5 cm 

vastag, amely maximum 6-7 ezer fekete petét tartalmaz.

erdei béka, kecskebéka: Márciustól áprilisig találkoz-

hatsz az igazi békafélék kocsonyás petecsomóival. Álta-

lában 15-20 cm átmérõjû a petecsomó, amelyet sok eset-

ben vízinövényekhez rögzítenek. A peték a burokkal 

együtt 0,5 cm-esek, egy petecsomót kb. 200 pete alkot. 

A petecsomók alapján történõ fajmeghatározás nehéz, 

sok gyakorlatot igénylõ feladat, ezért erre nem térünk ki 

részletesen.



vöröshasú unka: Május–június környékén láthatóak az 

unka petecsomók. A petecsomók sokkal lazábbak, mint 

az igazi békák petecsomói, maximum 30 db petét tar-

talmaznak, amelyeket az unkák vízinövények leveleire 

erõsítenek.

zöld levelibéka: A zöld levelibéka petecsomóit május 

környékén figyelheted meg. Kis méretû, néhány cm 

átmérõjû petecsomót rögzít vízinövényekre, de lebegõ 

petecsomóval is találkozhatsz. Pár tucat pete alkot egy 

csomót. A peték felsõ része barnásszürkés, az alsó része 

sárgásfehér.

A kétéltû fajok lárváinak megfigyelése

Kellékek: gumicsizma, háló, nagyító, befõttesüveg

A stégrõl a víz fölé hajolva – vagy gumicsizmát húzva a mélyebb vízbõl – fogjál ebi-

halakat a hálóval és tedd õket vízzel teli befõttesüvegbe. Szabad szemmel vagy nagyító-

val figyeld meg a legfontosabb elkülönítõ jegyeket. A faji szintû fajmeghatározás nem 

fér bele füzetünkbe, ehhez szakkönyvre lesz szükséged. Ám a béka- és a gõtelárva elkü-

lönítéséhez szükséges legfontosabb bélyegek itt következnek:

gõtelárva: A fejet a törzstõl mélyedés választja el. A 

lárva a vízben (3 pár) külsõ kopoltyúval  lélegzik. A száj-

nyílásban nincsenek szarufogak, szaruképzõdmények. 

A fejlõdés során a gõtelárváknak elõször az elsõ pár 

lábuk alakul ki.

békalárva: A fej és a törzs egyben van. A kezdeti külsõ 

kopoltyúk visszafejlõdnek, majd belsõ kopoltyúvá 

alakulnak, amelyet ilyenkor már csak egy légzõnyílás 

jelez. A szájnyílásban szaruképzõdmények találhatók. A 

gõtelárvákkal ellentétben elõször a hátsó lábak fejlõd-

nek ki.



III. A Jági-tóban élõ állatfajok leírása

Szeretnénk megkönnyíteni az állathatározás nehéz munkáját, ezért mellékeljük a 

Jági-tóban élõ leggyakoribb fajok leírását. Ha új fajt találsz, kérlek értesíts minket a füzet 

végén található címen.

Gyûrûsférgek törzse

márványos orvosi pióca (Hirudo verbana)

Nagy termetû gyûrûsféreg, 10-14 cm hosszú, 

testének átmérõje 2 cm. Háta sötét olajzöld, 

melyen sárga vagy narancssárga mintázat lát-

ható. Garatfõjében három, sûrûn fogazott áll-

kapocs található, a kb. 100 sûrû fogacska egy 

sorban ül az állkapcsok szegélyén. Kifejlett korá-

ban állandó testhõmérsékletû állatok vérét szív-

ja. Néha az emberét is, de a gumicsizma meg-

véd tõle. Nyála véralvadást gátló anyagot tar-

talmaz. Fõképpen sûrû növényzettel benõtt 

állóvizekben fordul elõ. Veszélyeztetett, vörös 

könyves faj. 

sávos pióca (Erpobdella vilnensis)

Kis- vagy közepes méretû pióca, maximális 

hossza 4.5 cm. A test vörösesbarna színtõl a 

feketéig változhat. A hátoldalon egy pár sötét 

hosszanti csík húzódik, amelyet keresztirány-

ban foltsorok kereszteznek. Testét szemölcsök 

borítják. Kisebb folyóvizekben és nagyobb álló-

vizekben egyaránt megtalálható.



lónadály (Haemopis sanguisuga)

Nagy méretû pióca, hossza elérheti a 16 cm-t, 

átmérõje pedig a 1.5 cm-t. Az idõsebb állatok 

színe barna vagy fekete, a fiatalabb példányoké 

világos alapon sötét mintás. Egyes egyedeken 

elõfordulhatnak világos csíkok, foltok, mintáza-

tok. Ragadozó életmódot folytat, vízi és száraz-

földi gerinctelenekkel táplálkozik. Mindenféle 

folyó- és állóvízben elõfordul, nedves helyeken 

gyakran a szárazföldön is megtalálható.

Ízeltlábúak törzse

vízibolha fajok (Daphnia sp.) és kandicsrák 

fajok (Cyclops sp.) A vízibolha és a kandicsrák 

planktonalkotó, 1-2 mm-es alsórendû rákfaj. (A 

plankton elnevezés a vízben lebegõ, kis méretû 

szervezetek gyûjtõfogalma). A táplálékhálózat-

ban betöltött szerepük jelentõs, számos állatfaj 

fogyasztja õket. Késõ õsszel, télen és kora 

tavasszal kandicsrák, melegebb idõszakban 

pedig vízibolha fajokat találhatunk nagyobb 

mennyiségben. Különbözõ fajaik az idõszakos 

kisvizekben, nagyobb tavakban, lápvizekben, 

folyóvizekben egyaránt elõfordulnak.

elevenszülõ kérész (Cloeon dipterum)

Lárvája jellemzõen álló és lassan áramló vizek-

ben él, de a gyors áramlású patakok és folyók 

sodrásmentes, vízinövényzetben gazdag 

részein is elõfordul. Algákkal táplálkozik. A lár-

vából kikelõ felnõtt egyedek a levegõben páro-

sodnak. A megtermékenyített nõstény nem 

kezd azonnal a peterakáshoz, hanem 1-2 hétre 

elrejtõzik. Ez idõ alatt végbemegy testében az 

embrionális fejlõdés, s ezután rakja le a kibújás-

ra érett lárvákat tartalmazó petéit. Egy évben 

több generációja is kifejlõdik. Hazánkban a leg-

gyakoribb kérészfaj.



kék légivadász (Ischnura elegans)

A kis termetû, 23-25 mm hosszú lárva feje 

nagy, teste zömök, potroha hosszúkás. A kifej-

lett egyed 28-31 mm hosszú. Elülsõ szárnyán a 

szárnyjegy alig nagyobb, mint a hátulsón. Feje 

hátulsó része sötét színezetû, két kör alakú vilá-

gosabb folttal. Potrohszelvényei a másodiktól a 

hetedikig felül teljesen feketék. Mindkét nem 

nyolcadik potrohszelvénye legtöbbször kék, a 

kilencedik és a tizedik potrohszelvény felül 

ismét fekete. Ugyancsak nagyon gyakori szi-

takötõnk, lárvája állóvizekben, vizesár-kokban, 

csatornákban, lassú áramlású folyóvizekben 

fordul elõ. A felnõtt példány májustól szeptem-

berig repül.

fehér pásztor (Orthetrum albistylum)

E szitakötõ lárvája elsõsorban állóvizekben 

fejlõdik, de síkvidéki csatornáinkban is megta-

lálható. A mederfenéken és a vízi növényzet 

közt tartózkodik, ragadozó életmódot folytat. 

Felnõtt példányaival május közepétõl szeptem-

ber végéig találkozhatunk. Hazánkban elsõ-

sorban a síkságon és a dombvidéken gyakori.

foltosszárnyjegyû rabló (Lestes barbarus)

Átlagosan 3.5 cm hosszú szitakötõ, szárnyfesz-

távolsága 5 cm. Teste sötétbarna fémjegyû. 

Átlátszó szárnyán jellegzetes, fekete-fehér 

szárnyjegy található. A petéket a vízbõl kiálló 

növényekre rakja. A peték áttelelnek, a lárvák-

ból 2-3 hónap alatt fejlõdnek ki a szitakötõk. 

Hazánkban gyakori, gazdag parti növényzetû 

állóvizek lakója.



vízipásztor (Orthetrum cancellatum)

A kifejlett példányok 5 cm hosszúak, szárny-

fesztávolságuk 9 cm. A hím széles potroha 

feltûnõ kék színû, míg a nõstényé sárga vagy 

barna. A hím általában a parton pihen, zavarás 

esetén a nyílt víz fölé repül ki. Jellemzõ, hogy 

gyakran pár cm-rel a talaj fölött repül. Párzás 

után a nõstény a sekély vízbe rakja petéit, 

amelyekbõl 3 hét múlva fejlõdnek ki a lárvák. A 

lárva fejlõdése 3 évig tart. Nagyobb tavaknál, 

holtágaknál május végétõl szeptemberig gyak-

ran találkozhatunk vele.

törpe-vízipoloska (Plea minutissima)

Igen apró, 2-3 mm nagyságú vízipoloska. Teste 

tojás, vagy csónak alakú, melynek hátoldalát 

apró szabálytalan gödröcskék díszítik. Színe 

tojássárga, illetve szürkésfehér. Dús növény-

zetû, lassan áramló vízfolyásokban, csator-

nákban, kistavakban és kisvizekben találja meg 

életfeltételeit. A víztér két-három napos kiszá-

radását is képes elviselni. Télen a felnõtt egye-

dek – miközben légzési mechanizmusuk módo-

sul – a víz fenekére süllyednek, és a tavasz kez-

detéig mozdulatlanul maradnak.

közönséges hanyattúszó-poloska (Notonecta 

glauca)

A kifejlett állat testhossza 14-16 mm. Teste 

megnyúlt, csónak alakú, hátoldala háztetõ-

szerûen domború, hasoldala lapos, sûrû 

szõrzet borítja. Színe barnássárga, gyakran zöl-

des árnyalatú. A legtöbb állóvízben közön-

séges, a legkülönbözõbb sík- és hegyvidéki 

vizeinkben elõfordul. Ragadozó életmódú, 

olyan parti övben találkozhatunk vele, ahol 

növényi törmelék halmozódik fel. Népi elneve-

zése víziméh, csípése igen fájdalmas.



közönséges csíkpoloska (Ilyocoris cimicoides)

1.5 cm hosszú, vízibogarakhoz hasonló alakú 

poloska. Ragadozó, tõrszerû elülsõ lábaival 

fogja meg zsákmányát. Háttal felfele úszik, a 

levegõbõl felvett buborékból lélegzik a víz alatt. 

Jó úszó, a középsõ lábakon úszószõrök látható-

ak. Tócsákban, kisebb állóvizekben gyakori. A 

nõstény áprilisban és májusban petézik a vízi-

növények leveleibe, szárába. A csíkpoloska 

szúrása fájdalmas!

botpoloska (Ranatra linearis)

A kifejlett egyed teste 3.5, légcsöve 2 cm hos-

szú. Hosszúkás teste jól álcázza a vízinövények 

között. Jól repül és úszik, azonban leggyakrab-

ban az aljzaton mászkál, légzõcsöve mindig 

eléri a felszínt. Zsákmányát, kisebb víziro-

varokat, fogólábaival ragadja meg. A petéket 

növényi anyagba rakja. Növényekben gazdag, 

sekély vizek lakója.

víziszöcske (Gerris odontogaster)

7-9 mm nagyságú, megnyúlt testû, hosszú 

lábú, sötétbarna színû vízfelszíni-poloska, a 

molnárpoloskák rendjébe tartozik. Elõháta 

egyszínû fekete, elsõ combja fekete, töve sár-

ga. Álló- és lassan folyó vizek felszínén futkáro-

zik négy hátulsó, hosszú, vékony lábával. 

Ragadozó, elülsõ két rövidebb lábával fogja 

meg zsákmányát. A faj egyedei megtalálhatók 

gyér nádas állományokban, olykor idõszakos 

pocsolyákban. Az egész Alföldön általánosan 

elõforduló faj A kifejlett egyedek márciustól 

szeptember végéig láthatók.



sárgaszegé lyû  cs íkbogár  (Dyt i scus  

marginalis)

Testhossza 30-35 mm. Teste áramvonalas, 

felül hasonlóan domborodik, mint alul. 

Harmadik lábpárát úszáskor együtt mozgatja, a 

lábszárakon és a lábfejeken hosszú úszóserték 

vannak. Színe sötét olajzöld, az elõtor háta 

köröskörül, szárnyfedõi a szegélyükön és a csú-

csukon szélesen, sárgán szegélyezettek. A hasi 

oldal és a lábak sárgák, a mellvég közepe bar-

nás vagy feketés. A hím szárnyfedõi simák, a 

nõstényé az elülsõ kétharmadukon sûrûn 

barázdáltak. A lárva rágói feltûnõen nagyok. A 

lárva és a kifejlett alak is ragadozó életmódú. 

Halivadékokat is képesek zsákmányolni, de 

inkább vízirovarokkal, csigákkal táplálkoznak. 

Fõként nagyobb állóvizekben, halastavakban 

közönséges faj.

közönséges árvaszúnyog (Chironomus 

plumosus)

Testhossza 6,5-8 mm. Színezete nagyon 

változékony, törzsalakjánál a tor hamvas 

zöldesszürke, potroha sötét. A lárva nagy 

termetû, 20-30 mm, élénk piros színû. 

Mindenütt gyakori. A lárva a vizek aljzatán, 

iszapban fejlõdik, elsõsorban szerves-

anyagban gazdag állóvizekben nagyon 

elterjedt. Vörös színû pigmentjének köszön-

hetõen kevesebb oxigént tartalmazó vízte-

rekben is képes kifejlõdni. Az árvaszúnyog igen 

fontos haltáplálék. Kifejlett alakja áprilistól 

szeptemberig több nemzedékben repül, 

leginkább délután-alkonyatkor figyelhetõk 

meg kis felhõt alkotó rajzó csapatai. A kifejlett 

rovar nem táplálkozik, és legfeljebb néhány 

napig él.



Gerincesek törzse

1. Sugarasúszójú halak osztálya

kínai razbóra (Pseudorasbora parva)

Megnyúlt, oldalról lapított testû hal, átlagosan 

9-10 cm hosszú. Háta halványszürke, oldala 

ezüst, hasa fehér színû. A fiatal egyedek a 

középvonalán hosszanti sötét csík látható. A 

szaporodási idõszakban a hímek feketék. Ikráit 

sekély, meleg vízben rakja le kövekre, 

kagylóhéjakra, vagy a vízben lévõ tárgyakra, 

majd a hím gondozza õket. Hazánkban kisebb 

állóvizekben, csatornákban fordul elõ. 

Planktonevõ. Nem õshonos halfaj.

ezüstkárász (Carassius auratus)

Magas testû, oldalról lapított hal, testhossza 

15-35 cm. A feje kicsi, szája körül nincsenek 

bajusszálak. Háta barnászöld, oldala és hasa 

sárgás, ezüstös csillogással. Májustól júliusig 

sekély vízben, sûrû növényzet közé ikrázik. 

Kedveli a lassú folyású vizeket, halastavakat, 

holtágakat, tápanyagban gazdag természetes 

tavakat. Kisebb állatokkal, növényekkel 

táplálkozik.



törpeharcsa (Ictalurus nebulosus)

Teste vaskos, pikkely nélküli, hátsó fele oldalról 

lapított. Feje széles, lapos, szája körül 8 bajusz-

szál található. Háta sötét olajbarna, hasa sár-

gásfehér. Oldalát gyakran sötét foltok díszítik. 

Általában májusban szaporodik, a nõstény jól 

álcázott gödörbe rakja ikráit, ivadékgondozása 

fejlett.  Meleg, homokos vagy iszapos aljzatú 

vizek lakója, tavakban, csatornákban, lassú 

folyású vizekben gyakori. Legfontosabb táplá-

léka az árvaszúnyog lárva, állati eredetû marad-

ványok és növényi anyag. Nem õshonos halfaj.

naphal (Lepomis gibbosus)

Átlagosan 15-20 cm-es oldalról lapított testû, 

magas hátú hal. Háta olajbarna, gyöngyház-

fényû, amelyet kisebb sárgásbarna, narancs-

színû foltok tarkítanak. A torok és a has narancs 

színû, a kopoltyút egy fekete és egy piros folt 

díszíti. Meleg, dús növényzetû tavak, folyók 

parti részén él. Nyáron 1-2 m-es mélységben 

mozog, a telet mélyebb részeken tölti. Májustól 

augusztusig ívik, a nõstény a sekélyebb vízben, 

kisebb gödrökbe rakja le ikráit. Az ivadékokat a 

hím õrzi. Gerinctelen állatokkal, halikrával, hali-

vadékokkal táplálkozik. Nem õshonos halfaj.



2. Kétéltûek osztálya

pettyes gõte (Triturus vulgaris)

A kifejlett állat hossza 10, esetleg 11 cm. Háta 

és oldala világosbarna vagy olivazöld alapon 

fekete foltos. A nõsténnyel ellentétben a hím 

csipkés vagy hullámos háttarajt visel. 

Toroktájéka és hasoldala sárgás alapon fekete 

pöttyös. Március elején jön elõ, majd áprilisban 

kisebb méretû vizekben szaporodik. A szapo-

rodási idõszak után a vízben marad, vagy 

elhagyja azt. A szárazföldön éjszakai életmódot 

folytat, nappal kövek, mohapárnák alatt, repe-

désekben húzódik meg. A telelést októberben 

kezdi meg. A telet vízben vagy szárazföldi fagy-

mentes helyen tölti. Táplálékát csigák, kisebb 

giliszták, rovarok, kisebb rákok alkotják. 

Elõszeretettel fogyasztja a békapetéket és a 

kisebb ebihalakat is. Védett állat.

vöröshasú unka (Bombina bombina)

A kifejlett állat 4-5 cm hosszú. A hátoldal és a 

végtagok felsõ felszíne szürkés vagy zöldes 

színû, amelyet sötétebb foltok tarkítanak A hát-

oldalt borító szemölcsök laposak. A hasoldal 

sötét (fekete vagy kékesfekete) alapon 

narancs- vagy citromsárga foltos, apró fehér 

pettyekkel A végtagok alsó része hasonló 

színû. A két nem elkülönítésében a hímek két 

belsõ hanghólyagja segít. Március közepén, 

végén jön elõ a telelésbõl. Mindenféle állóvíz-

ben megtalálható, az út menti pocsolyáktól, 

vizesgödröktõl egészen a sûrû növényzetû 

tavakig. A szaporodási idõszak után sem hagy-

ja el a vizet. Telelni októberben indul, száraz-

földi, fagymentes helyeket keresve. Táplálékát 

meztelen csigák, apróbb rovarok, pókok adják. 

Védett állat.

hím nászidõszakban

nõstény



zöld levelibéka (Hyla arborea)

A kifejlett állat 4,5-5 cm hosszú. Jellegzetes 

ismertetõjegyei az ujjak végén megtalálható 

tapadókorongok. A levelibéka színe változatos, 

leggyakrabban zöld, ami a környezettõl vagy 

hangulattól függõen szürkés vagy barnás 

árnyalatra változik. A hasoldal sárgásfehér, sze-

mölcsökkel tarkítva. A hátoldalon a bõr sima. A 

háti és hasi oldalt világos szegélyû sötét sáv 

választja el egymástól. A hímek torokzacskója 

ráncos, sárgásbarna. A nõstényeknek nincs 

hanghólyagjuk, torkuk sima és világos. 

Hazánkban mindenhol elõfordul lombos er-

dõkben, kertekben, tavak környékén. Április-

ban jön elõ a telelésbõl. Telelni szeptemberben 

indul, szárazföldi, fagymentes helyeken vagy 

az iszapban tölti a hideg hónapokat. Táplálékát 

fõleg repülõ rovarok alkotják, de csigákat, póko-

kat is fogyaszt. Védett állat.

barna varangy (Bufo bufo)

Egyik legnagyobb békafajunk, a nõstény (12-13 

cm) nagyobb a hímnél (8-9 cm).  A barna 

varangy bõre durva tapintású, szemölcsös. A 

hátoldal színe vöröses- vagy szürkésbarna, 

esetleg zöldes árnyalatú. A hasoldal világos, 

piszkosfehér vagy enyhén sárgás, sötétebb 

márványozott mintával. Február végén, márci-

us elején jön elõ a telelésbõl. Elõszeretettel 

keresi fel a kisebb tavakat, sekélyebb pocsolyá-

kat. A szaporodási idõszak után elhagyja a 

vizet. A szárazföldön éjszakai életmódot 

folytat, nappal a búvóhelyén húzódik meg. A 

telelést októberben kezdi meg, szárazföldi fagy-

mentes helyet keres. Táplálékát csigák, 

giliszták, rovarok, esetleg kisebb emlõsök 

alkotják. Védett állat.



erdei béka (Rana dalmatina)

Az erdei béka az ún. “barna, vagy bajuszos” 

békák egyik képviselõje. (Nevüket a fej oldalán 

található háromszög alakú sötétbarna foltról 

kapták.) Karcsú testalkatú béka, a kifejlett állat 

6-7 cm hosszú, a nõstények ennél is nagyob-

bak lehetnek. Hátoldala fakó- vagy vöröses 

barna, általában egyszínû; hasa és torka 

sárgás, piszkosfehér. A hasoldal minta nélküli, 

toroktájékon esetleg erezés látható. Az oldala 

halványsárga, nincs rajta folt, vagy pont. A 

lábak keresztsávosak. A hímnek nincs hanghó-

lyagja. Ártéri erdõkben és a mellettük fekvõ 

nedves réteken találkozhatunk vele.  

Márciusban hagyja el téli rejtekhelyét. Erdei 

tavakban, pocsolyákban petézik, majd a szapo-

rodási idõszak után elhagyja a vizet. A száraz-

földön éjszakai életmódot folytat, de párás 

idõben nappal is elõbújik rejtekhelyérõl. 

Októberben indul telelni, a hideg hónapokat a 

szárazföldi rejtekhelyeken vagy az iszapban 

tölti. Rovarokat, csigákat, férgeket fogyaszt. 

Védett állat.

kecskebéka (Rana esculenta)

A három hazai “zöldbéka faj” (tavi béka, kis tavi 

béka és kecskebéka) egyike. A kifejlett állat 

maximális testhossza 10-11 cm. Zöldes árnya-

latú alapszínén barna foltok láthatóak. A comb 

mintája (a zöld-fekete mellett) sárga. A hímek 

hanghólyagja középszürke.  Áprilisban hagyja 

el téli rejtekhelyét. Az oxigéndús, nagyobb, 

nyílt vizû tavakat kedveli. A szaporodási 

idõszak után se távolodik el a víztõl. Nappal 

aktív. Októberben–novemberben indul telelni, 

a hideg hónapokat az iszapba fúródva tölti. 

Rovarokat, csigákat, férgeket fogyaszt. Védett 

állat.



3. Hüllõk osztálya

mocsári teknõs (Emys orbicularis)

A mocsári teknõs zömök testalkatú, lapos pán-

célú teknõs. A hátpáncél, a fej és a végtagok 

zöldes, barnás-fekete alapon sárga mintájúak 

(pöttyök vagy csíkok borítják). A haspáncél 

sárgás, barna foltokkal. Lassú folyású vizek, 

holtágak, csatornák, tavak lakója.  Áprilisban 

jön elõ a telelésbõl. Párzás után a nõstény laza 

talajba rakja fehér, puha héjú tojásait. Nappal a 

vízparton vagy a vízbõl kiemelkedõ ágakon 

napozik, éjszaka jár vadászni. Táplálékát 

rovarok, csigák, férgek, kétéltûek és halak 

alkotják. Félénk állat, a legkisebb neszre a vízbe 

ugrik. A telelést október végén, november ele-

jén kezdi meg. Legtöbbször az iszapba ássa 

magát. Védett állat.

vízisikló (Natrix natrix)

A kifejlett példányok maximális hossza 120 cm. 

A halánték két oldalán található sárga, hátsó 

részén feketével határolt félhold alakú folt kön-

nyen felismerhetõ, jellegzetes bélyeg. A hátol-

dal barnás-, zöldes- vagy kékesszürke, ame-

lyen 3–6, pontokból álló, foltsor húzódik. A has-

oldal szürkés, két oldalon fekete-fehér mintá-

zattal (a zongora billentyûzetéhez hasonló). A 

gyorsabb folyók kivételével, minden víztípus-

ban és partján megtalálható, de a víztõl távol is 

találkozhatunk vele. Március–áprilisban jön elõ 

a telelésbõl. A párzás után a nõstény nedves 

üregekbe, korhadó fa alá rakja le 12-40 tojásból 

álló “füzérét”. Kiváló úszó, elsõsorban bé-

kákkal, halakkal, ritkábban apró emlõsökkel táp-

lálkozik. Október végén–november elején indul 

telelni, földalatti üregekbe, kövek alá rejtõzik. 

Védett állat.



4. Madarak osztálya

tõkés réce (Anas platyrhynchos)

Teljes hossza kb. 58 cm. A gácsér feje fémes 

árnyalatú zöld, nyakán keskeny fehér gyûrûvel. 

Begye gesztenyebarna, farka közepén jellemzõ 

a két pár felkunkorodó toll (gácsérfarok). Csõre 

sárgás. Nyugalmi idõszakban a tojóra hasonlít, 

de csõrérõl akkor is fel lehet ismerni. A tojó egy-

szerû barna színû, feketés mintázattal és sár-

gásbarna csõrrel. A fiatalok a tojóra hasonlíta-

nak. A tojó hangja a jól ismert hápogás, a 

gácsér hangja halkabb és lágyabb. Eurázsia 

csaknem egész területén fészkel. Valamennyi 

récefaj csak a költés idejére áll párba. A gácsé-

rok tavasszal, feltûnõ udvarlás után mindig új 

partnerrel keresnek kapcsolatot. Mindig a tojó 

választ párt magának. A jól elrejtett fészek néha 

a víztõl távolabb épül, melyet a tojó növényi 

szálakkal és pihetollaival béleli. A költési idõ 

néha márciusban, de inkább áprilisban 

kezdõdik. A közép-európai állomány csak rész-

ben vonul, a be nem fagyó vizeken nagy töme-

gek telelnek át.



vízityúk (Gallinula chloropus)

Hossza 33 cm. Az öreg madarakat piros hom-

lokpajzsukról és fehér alsó farkfedõikrõl mindig 

könnyen fel lehet ismerni. Tollazata sötét, olda-

lán keskeny, fehér sávok vannak, lába zöld. A 

fiatalok hamuszürkék vagy sötétebb szürkék, 

lábuk zöld, de nincs piros homlokpajzsuk. 

Úszás közben fejét elõre-hátra mozgatja. Nem 

szívesen kap szárnyra, ha mégis, akkor felrepü-

léskor a lábát eleinte lefelé lógatja, de késõbb 

hátranyújtja. Hangos “prütty” kiáltását gyakran 

halljuk a sûrûbõl. A fiatalok “ter-ter-ter” hango-

kat adnak. Bármely vízben megtelepszik, ha 

sûrû parti és vízinövényzetet talál. Május és júli-

us között kétszer költ. A fészke száraz nád- vagy 

gyékénylevelek halmaza, amely a vízben vagy 

a nádtorzsák között épül. Gyakran zöld növé-

nyekkel béleli. Vonuló madár. A vonulás fõ 

ideje október, illetve április. Védett madár.

jégmadár (Alcedo atthis)

Kis termetû, színpompás madár. Testhossza: 

16-17 cm. Csõre hosszú és vastag. A hátoldala 

és a fejteteje élénk azúrkék színezetû. A hasol-

dal és a szem mögötti rész narancssárgás. A 

torok fehér. A víz fölötti ágon ülõ madarat 

nehéz megpillantani, csak miután elszáll, hívja 

fel magára a figyelmet átható, magas hangjá-

val. A víz fölött alacsonyan és gyorsan repül. A 

fiatal madarak színezete kevésbé élénk. 

Hazánkban többfelé fészkel, patakok, folyók és 

tavak partján. Fészeküregét általában a löszös 

partfalba fúrja. A tojó április végén, május ele-

jén 5-7 tojást rak. Évente két alkalommal is költ. 

Állandó madár. Költési idõ után az öreg és a 

fiatal madarak is kóborolnak. Télen mindig a be 

nem fagyó vízfolyásokat keresi. Hideg teleken 

délebbre húzódik. Védett madár.
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HA VAN KEDVED, MÉG EZT AZ OLDALT IS TÖLTSD KI!

Kérjük, írd le, hogy mi az, ami tetszett a tanösvényen, és

mi az, amin javítanunk kellene!
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