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Témavázlat

1) A kétéltűek élőhelyválasztását befolyásoló 
ökológiai tényezők

- milyen tényezők határozzák meg az egyes fajok 
előfordulását és a fajgazdagságot

- a tó és a környező szárazföld jellemzőinek 
relatív fontossága

- középhegységi szaporodóhelyek tipizálása

- prezencia és abundancia 

2) A kitridiomikózis elterjedése a Pilis–Visegrádi-
hegységben



Témaválasztás oka

A kétéltűek globálisan veszélyeztetett 
állatcsoport – komplex okok

Fontos megérteni élőhelyekkel szemben 
támasztott igényeiket megfelelő védelmük 
érdekében

A veszélyeztető tényezők közöt kiemelt a 
kitridiomikózis gombabetegség

Gyepi békáról először Magyarországon, a 
Visegrádi-hegységben mutatták ki



Kétéltűek élőhelypreferenciája a 

Pilis–Visegrádi-hegységben

133 víztest a Pilis–Visegrádi-hegységben

Méret: 10 – 7000 m2; tszfm: 150 – 650 m

Felmérés: fajok kimutatása pete, lárva 
kifejlett egyedek alapján vizuális és 
akusztikus megfigyeléssel, hálózással

Vizsgált változók: 

tavakat jellemző: vízfelület, vízmélység, 
iszapmélység, növényzet, 
árnyékoltság

szárazföldi élőhelyet jellemző: környező 
társulások (cseres-tölgyes, 
gyertyános-tölgyes, bükkös, kaszáló), 
tengerszint feletti magasság, 
talajmélység*, klímazóna*)

*erdészeti nyilvántartásból



Many times the chance of mate choice is limited for the 
females – could be owerwritten by males’ competition or 
sexual coercion

Conflict between sexes: what is important? 
for females: a good quality partner
for males: as many matings as possiblePiros: gyepi béka van

Sárga: gyepi béka nincs
Narancs: korábban volt gyepi béka, idén nincs
Kék. nincs felmérve
Fekete: kiszáradt a peterakás elején
Szürke: pontos helye ismeretlen



Kétéltűek élőhelypreferenciája a 

Pilis–Visegrádi-hegységben

Általánosított lineáris modellek az összefüggések 
tesztelésére, backward modellszelekció

Modellek a fajgazdagságra és 4 közepesen 
gyakori fajra (R. temporaria, B. bufo, H. 
arborea, L. vulgaris)

Lissotriton vulgaris

Hyla arborea



Kétéltűek élőhelypreferenciája a 

Pilis–Visegrádi-hegységben

A tavakat jellemző változók fontosabbak, 
mint a szárazföldi élőhelyet jellemzők

A növényzet nagy jelentőséggel bír – az 
élőhely kezelésénél (kotrás) 
figyelembe kell venni

Rana dalmatina

Rana temporaria



Cikk: Kovács, T., Vági, B., Hartel, T., Anthony, B. P.: A 
landscape-level study on the breeding site 
characteristics of 10 amphibian species in Central 
Europe (→ Hydrobiologia, IF: 1,754) – bírálat alatt

tszfm vízfelület vízmélység iszapmélység talajmélység növényzet bükkös

gyertyános-

tölgyes

fajszám * ** *** *

R. 

temporaria * *** ***

B. bufo ** ** *** ** *

H. arborea ** * *** **

L. vulgaris ** *** ** ***

Kétéltűek élőhelypreferenciája a 

Pilis–Visegrádi-hegységben



Kitridiomikózis 

felmérése

Kitridgomba mintavétel 
5 jelentős gyepi béka 
petézőhelyen, Apát-
kúti-völgyben kétszer 
(szaporodási időszak 
és utána)

Az ottani egyedektől 
lábujjperc is 
kormeghatározáshoz

Mintákból DNS kivonás



2011.03.17.

-30 kifejlett egyed a 

szaporodási 

időszakban

-45 egyed a 

nászidőszak után

-lábujjperc is 

kormeghatározáshoz

2011.03.18.

-30 kifejlett egyed a 

szaporodási 

időszakban

2011.03.23.

-30 kifejlett egyed a 

szaporodási 

időszakban

2011.03.25.

-30 kifejlett egyed a 

szaporodási 

időszakban

10 elhullott egyed a 

szaporodási 

időszakban

2011.03.21.



A következő hónapok

Kitrid felmérés: június: maradék minták 
begyűjtése, DNS kivonás befejezése, kiértékelés 
rt-PCR-rel 

Ősz folyamán: ujjpercből kormeghatározás 
(Constanta) 

Július-szeptember: kézirat írása (1) kitrid 
eredmények  (2) tavalyi abundancia-adatok, 
együttes előfordulás és élőhely-tipizálás

Szeptember vége: SEH/DGHT konferencia, 
Luxembourg – Fokozatszerzés elindítása: 1 
éven belül
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