
 
WEÖRES SÁNDOR: Béka a fa tövén

 
Béka a fa tövén,

ezeréves, csodavén.
Ugrik a kövön át,
keresi a vacsorát.

Nem kell neki libamáj,
szúnyogokra foga fáj.
Nem kell neki tele tál,

bogarakat vacsorál.
 
 

Kétéltűek Abaújban és Zemplénben
 
Abaúj és Zemplén egykori vármegyéinek a mai Magyarországon maradt részei természeti 
adottságaikat tekintve nagyon változatosak. Ezek a területek a középhegységi tájak bükkös 
erdőzónájától, hegyvidéki  égerligeteitől az igazi alföldi folyóárterek és mocsarak széles skálájáig 
kínálnak számos élőhelyet a vízhez kötődő állatoknak. A kétéltűek mindenképpen ezek közé 
tartoznak. Az a számszerű adat is ezt erősíti, hogy e tájon gyakorlatilag minden e csoportba 
tartozó faj megtalálható, amely hazánkban ismert. 12 féle béka és 4 féle farkos kétéltű honos itt, 
és nem csupán néhány kóborló példányuk, hanem stabil, szaporodóképes polpulációik.
A kétéltűek (Amphibia) a gerinces állatok (Vertebrata) törzsének azon osztálya, amely jelenlegi 



egyedfejlődésével a mai napig példázza, hogy miként hódították meg a halak egyik ősi 
oldalágából kialakult belső vázzal rendelkező állatok a szárazföldi élettereket. Ezek az ősi úttörők 
indították el a földtörténeti ókorban, a devon korszakban (kb. 350 millió évvel ezelőtt) azt a 
fejlődést, amelynek eredményeként először mintegy 200 millió évig a hüllők (köztük a már kihalt 
dinoszauruszok), majd (kb. 65 millió éve) a madarak és emlősök számos csoportja uralhatta a 
Föld felszínét. Ezek már távolabbra is eljutottak, kültakarójuk és belső szervrendszereik 
módosulása révén a jeges sarkvidékeket, magas-hegységeket, sivatagokat, a tengereket és a 
levegőt is meghódították. A Földön elterjedt kétéltűek egyes fajai ugyan szélsőséges 
körülmények közt is képesek fennmaradni (pl. sivatagokban, barlangokban is élnek ilyenre 
specializált fajok), de zömüknek a tavak, mocsarak, az állandó párás környezet maradt élettere. A 
legtöbb kétéltűfaj ennek megfelelően a trópusi esőerdők lakója. Jellegzetes életmódjuknak 
köszönhető mindez.
Nevüket onnan kapták, hogy általában kettős életet élnek. Életük kezdeti részében nem 
létezhetnek víz nélkül. A nálunk is élő békák gyakori fajainak életciklusa a természetet járók előtt 
minden évben ismert. Tavasszal erdei utak pocsolyáiban, tavakban tömegesen láthatjuk a 
nászidőszakban ide vándorló ivarérett korú hím és nőstény békákat, amelyek (speciális 
párzószervük nem lévén) külső megtermékenyítéssel szaporodnak. Petecsomóikat kocsonyás 
burkokban hagyják a vízben. Később az átlátszó gömbökben már láthatók a kis halakra 
emlékeztető lárvák, amelyeket a népnyelvből átvéve a tudományos megfogalmazásban is 
ebihalakként emlegetünk. Ezek a kis termetű, általában fekete példányok óriási tömegben 
nyüzsögnek, kezdetben apró ujjszerű külső kopoltyújuk is megfigyelhető. Később ez felszívódik 
és csak fejük két oldalán vehető észre egy-egy, a halakéra némiképp emlékeztető kopoltyúnyílás. 
Mindemellett az állatok vékony, hártyaszerű bőrüket is használják a vízben lévő oxigén 
felvételére. Életük első heteiben még nincs lábuk, csak széles és oldalról lapított alakú, testük 
többi részénél általában hosszabb farkukkal csapkodva úszkálnak. Lábaik csak később kezdenek 
megjelenni: először a hátulsó pár, majd az elsők is. Ezek fejlettségével arányban tudnak esetleges 
rövid szárazföldi mozgásra is vállalkozni, amely a kiszáradó pocsolyák, efemer tavak élőhelyein 
a túlélést biztosíthatja. Víz nélkül az ebihalak elpusztulnak, ami gyakran megtörténik a 
természetben. Ennek ellen-súlyozására raknak a békák oly sok petét. Az ebihalak szája is 
érdekesen változik. Általában a kifejlett békákénál lentebb helyezkedik el, és olyan szűk 
keresztmetszetű, hogy csak apró élőlényeket, kezdetben moszatokat, később apróbb állatokat 
fogyaszthat. E téren nem válogatósak: növekedés közben beszűkülő élőhelyükön fajtársaik testét 
is elfogyasztják.
 



A békák egyedfejlődése
 

A kifejlett békák mind ragadozók, általában rovarokat, férgeket és meztelencsigákat 
fogyasztanak. Széles és nagyra nyitható szájukban apró bőrfelszíni fogacskák vannak, amelyek 
csak a zsákmány fogva tartására alkalmasak, rágásra, aprításra nem. Egyes fajok kiölthető 
nyelvüket is igénybe veszik a vadászatkor. A kifejlett állatok bőre vékony, és bár ekkor már 
egyszerű, hólyagforma tüdővel lélegeznek, mindig nedves bőrükön keresztül is folytatnak 
gázcserét. Kültakarójuk ezért nem válhat szarupajzsokkal, tollal, szőrrel borítottá, és ezért 
kötődnek mindig a páratelt, általában vízparti élőhelyekhez. Ugyanez a vékony, mindkét irányban 
átjárható hártya (és a fejletlen kiválasztórendszer) nem teszi lehetővé, hogy a kétéltűek a tengerek 
sós vizében megéljenek.
Az egyedfejlődésük mindenképpen vízhez kötődő szakaszát befejezett, végleges szárazföldi 
életmódra átalakult szervrendszerű kis békák nálunk nyár közepétől őszig hagyják el születésük 
helyét. Ekkor sokszor nagy számú, egy-két centiméteres fiatal hagyja el a vizeket, hogy sok fajuk 
csak évek múlva, ivaréretten térjen vissza oda. Mozgásuk általában jellegzetes, megnyúlt hátulsó 
és rövidebb elülső lábuk miatt gyors ugrások sorozata. Kitartó mozgásra nem képesek, erre a 
külvilági hőmérsékleti viszonyokat belső szerveik gyorsabb működése számára szükséges 
szabályozása nem ad lehetőséget, s ez egyszerű vérkeringésük miatt sem adott. Meglepően hideg, 
fagypont közeli vízben is képesek azonban huzamos ideig tartózkodni: egyesek a befagyott 
tavakban telelnek.
Mindezen példákat azért a leginkább ismert békák, tudományos megfogalmazásban farkatlan 
kétéltűek (Anura) kapcsán mutattuk be, mert ezek esetében látványosak a kölönbségek. Az ősibb 
típusú farkos kétéltűek (Urodela vagy Caudata) egyedfejlődése ritkábban megfigyelhető, 
változásuk kisebb mértékű. Általában ezek is ragacsos burkolatú petefüzérekben rakják le 
utódaikat, s megtermékenyítésük is ekkor történik, de nem ritka közöttük a primitív belső 



megtermékenyítés utáni elevenszülés sem. Utóbbi a hűvös, rövid tenyészidőszakhoz, nálunk 
magasabb hegységekhez alkalmazkodott fajoknál, pl. a foltos szalamandránál és az alpesi gőténél 
fordul elő.

Tarajos gőte lárvája
 

A farkos kétéltűek lárváinak először csak mellső lábaik fejlődnek ki, később sokáig egyforma 
hosszúságú négylábúak, jól látható tollszerű bojtos külső kopoltyúkat viselnek. Utóbbiak mérete 
a test növekedésével arányosan csökken. Méretüktől, a kopoltyúktól és a vízbeli mozgáshoz 
fontos lapított alakú széles farkuktól eltekintve megjelenésükben egyeznek a kifejlett állatokkal. 
Életmódjuk kezdettől fogva zsákmányszerző ragadozó: minden náluk kisebb állatot megesznek, 
gyengébben fejlett fajtársaikat is beleértve. Gyakran egymás végtagjait is letépik, ami több év 
alatt képes visszanőni. Mintegy 10–15 évig élhetnek, de sok természetes ellenségük miatt a 
természetben ez ritkán fordul elő. Falánk ragadozók, ugyanakkor őket is számos állat fogyasztja. 
A szárazföldi életmódra átállt felnőtt egyedek bőre méregmirigyekkel felfegyverzett, e 
tulajdonságukra gyakran testük hátán (pl. foltos szalamandra) vagy hasoldalán (pl. gőték, unkák) 
feltűnő, sárgás és fekete minták hívják fel a figyelmét az erre érzékeny predátoroknak.
Általában kevés ember kedveli ezeket a változó testhőmérsékletű, "hidegvérű" állatokat, de a 
legtöbben tisztában vannak azzal, hogy fontos szerepet töltenek be a természetben. Szúnyog-
irtóknak igazából a lárvákat fogyasztó ebihalak számítanak, s legfeljebb a békacsemeték vagy az 
apróbb testű, bokrokon és fák levelein vadászó zöld levelibékák fogyasztják ezeket. A többi faj 
inkább más mezőgazdaságilag káros rovarok, férgek és csigák ritkítója. Számos nagyobb állat, 
főként gázlómadarak fontos táplálékaként is jelentősek. A tenyésztett kecskebékák combját egyes 
emberi csoportok is fogyasztják. Magyarországon évtizedek óta minden kétéltűfaj törvény által 
védett, élőhelyeik megőrzése, a vándorlásuk útvonalának (különösen a nagy gépkocsiforgalmú 
utakon keresztül) biztosítása aktuálisan fontos feladatunk.  
 
Hazánkban a farkos kétéltűek közül a szalamandrafélék (Salamandridae) családjába tartozó 
pettyes gőte (Triturus vulgaris) a legelterjedtebb. Az alföldi folyóárterek és mocsarak, 
mesterséges tavak és vízelvezető árkok ugyanúgy élőhelyei ennek az apró termetű fajnak, mint 
bükköseink közötti kisebb tavai, állandóbb vizű pocsolyái. E fajnál csak a nászruhás hím visel 



hátán és oldalán feltűnő fekete foltokat, amelyek kora tavasszal a vízben töltött időre széles háti 
és farokra növő tarajra is ráterjednek. Alapszínük világos barnásfehér, de sötét, humuszos 
vizekben egészen barna is lehet. Ez utóbbi világos helyre kerülve kivilágosodik. Ezen kívül 
egyedi mértékű vöröses és ékes árnyalatok is látszanak a hímeken. Párzás után tarajuk 
visszahúzódik, majd elhagyják a vizet is. A nőstény világosbarna színű, lapos hátán egy 
árnyalattal világosabb, széles, hosszanti sáv fut végig. Hasa oldalt világos, közepe kissé 
narancsszínű, különösen a duzzadt kloáka környékén. Petéit egyenként, vízben álló sáslevelek 
közé ragasztja, s ebből kelnek ki az apró lárvák. A nyári időszakban kifejlett példánnyal alig lehet 
találkozni, inkább csak a magasabb hegyvidék tavaiban szokott huzamos ideig tartózkodni. 6–9 
cm-es mérete miatt számos nagyobb állat vadászik rá, mégis ez a leggyakoribb hazai gőtefaj.
Az alpesi gőte (Triturus alpestris) Magyarországon csak a hegyvidékeken terjedt el, jóllehet 
Észak- és Nyugat-Európában síkvidékeken is gyakori. Nálunk elsősorban a bükkösök és égeresek 
vizeiben lehet vele találkozni: a hideg vizű forrásokban, égeres lápokban egész évben láthatók 
kifejlett példányai, lárvái egyaránt. Az időszakos pocsolyákban, 
 

Alpesi gőte
 

hóolvadék vizekben kora tavasszal találkozhatunk vele, ekkor a keskeny, foltmintás háttarajt 
viselő kékes oldalú hímet könnyű megkülönböztetni a rendszerint testesebb, háttarajt csak sárgás 
vonal formájában mutató, rendszerint feketésbarna, márványos hátrajzolatú nőstényektől. 
Ezeknél az alapszín gyakran szürkés vagy világosabb barna is lehet. Hasuk élénk narancsszínű, 



nem foltos. Korábban hazánkban egyes hegységeinkbeli elterjedése alapján apróbb külső 
bélyegekben eltérő alfajokat különítettek el (így leírtak pl. satoriensis nevű taxont is, amely az 
abaúji és zempléni hegyek bennszülöttjének számított), azonban mára ezek nem minősülnek 
önálló alfajoknak, csupán az egyes, hazánkban hegységenként valóban elkülönülő populációk 
közti különbségnek tulajdonítják azt. Az erősen áramló vizeket rokonaihoz hasonlóan kerüli. 
Gyakran együtt látható a nála hosszában alig kisebb pettyes gőtével, míg a jóval termetesebb 
foltos szalamandra mellett, bár egyféle élőhelyeken fejlődnek, bizonyosan nem tud felnőni. Talán 
a lárva gyorsabb fejlődési sebességével, és a kora tavaszi kikelés előnyével menekül meg: mire a 
szalamandra lárvája nagyra nő, az alpesi gőte elhagyja a vizet.
Magyarország legnagyobbra növő gőtéje a dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus). Néhány 
évvel ezelőtt kezdték önálló fajnak tekinteni, korábban a közönséges tarajosgőte (Triturus 
cristatus) egyik alakjának, alfajának tartották. Ezek egymástól kevéssé különböznek, leginkább 
nászruhás tarajuk, testarányaik térnek el. A modern genetikai vizsgálatok eredményei vezettek 
arra, hogy ezen alakok genetikai izolálódását megállapítsák és így különálló, egymással 
szaporodási közösséget nem alkotó fajoknak tekintsék. Az így elkülönített fajok pontos földrajzi 
elkülönítése aktuális feladat, jelenleg még nem egészen tisztázott. A dunai és közönséges 
tarajosgőte pontos hazai feltérképezése folyamatban van. (A zempléni folyóártereken honos 
állatokat egyesek az Európa északi és keleti részén elterjedt közönséges tarajosgőtének tartják, 
míg a dunai tarajosgőte délkelet-európai fajnak számít.) Magyarországon e kettőn kívül él még az 
alpesi tarajosgőte (Triturus carnifex) is az ország nyugati határánál. A rokon fajok általánosan 14 
–18 cm-re nőnek meg, felül sötétbarna, hasukon sárgás alapon nagy fekete foltokat és apró fehér 
pettyeket viselnek. A hím nászruhája ezen kívül a gerincvonalban végigfutó, a farok felső részén 
is kiszélesedő fűrészes szélű taraj formájában jelentkezik. Ez utóbbi a dunai gőténél a farok töve 
felett fokozatosan elvékonyodó, nem hirtelen megszakadó. A farok végén ilyenkor, kora tavasszal 
kétoldalt kékes-fehéres széles sáv is látható. A dunai gőte a zempléni tájaknak inkább csak alföldi 
és hegységperemi részeiről került elő, ahol időnként nagyobb számban is található volt. Az elmúlt 
években viszont szinte teljesen eltűnt a Bodrog melletti populáció. Ez a faj általában kifejlett 
formában sokáig, nagyobb tavakban talán egész nyáron a vízben tartózkodik. A fiatal példányok 
a talaj és korhadt fák repedéseiben rejtőzködve élik életüket. Két-három év alatt érik el ivarérett 
korukat.
Meg kell még említeni, hogy a Kárpátok hegyei között él még egy gőtefaj, a kárpáti gőte 
(Triturus montandoni), amelynek magyarországi előkerülése éppen az abaúji és zempléni 
hegyvidéken várható. Az állat felül világosbarna, alul egyszínű narancssárga. Kis termetű. Az 
alpesi gőte élőhelyein kerülhet elő.
A foltos szalamandra (Salamandra salamandra) hegységeink jellemző lakója. Teste 20–22 cm-re 
is megnő, a gőtéknél jóval vaskosabb. Kifejletten csak eleven lárváit lerakni megy a vizekhez, de 
ez időre nem fejleszt az úszásra alkalmas tarajt. Nászruhája sem tér el az évközbeni színétől. A 
párzás a szárazföldön történik. A hím a hasi oldalról átöleli a nőstényt, jellegzetes ingerlő 
mozgásokat végez és kloákájával egy ragacsos spermatofor csomagot helyez a nőstény 
kloákájára. Utóbbi ezt beszippantja, így kezdetleges belső megtermékenyítés történik, amelyhez 



nem fejlődtek ki speciális ivarszervek. A tavaszi megtermékenyítést követően a nőstény még a 
következő tavasz végéig testében hordja utódait. Ezért meglehetősen fejlett utódokat szül. A 
bojtos kopoltyús lárvák hegyi patakok lassú folyású szakaszain, leginkább égeres lápvizek 
tocsogóiban, hideg forrásvizekben láthatók. A gőték lárváitól kezdetben csak világos combfoltjai 
alapján, nyár végén már sokszor a későbbi sárga-fekete mintázat halvány nyomai alapján lehet 
megkülönböztetni. A kifejlett állat nappal rendszerint az erdős hegyvidék avarjában, fatuskók, 
kövek alatt tanyázik. Éjjel jár férgekre, meztelencsigákra vadászni. Leginkább esős időben 
találkozhatunk vele, amikor nappal is aktív. Bőrén jól láthatók a megduzzadt méregmirigyek. 
Feltűnő színével éppen mérgező voltára hívja fel a figyelmet, így kevés állat bántja.
 
A farkatlan kétéltűek, elterjedt nevükön békák ősibb csoportjához, az úgynevezett korongnyelvű 
békák (Discoglossidae) családjába tartozik a vöröshasú unka (Bombina bombina). Ez a faj 
Közép-Európában honos, Magyarország síkságain és hegyvidékein egyaránt elterjedt. Abaúj és 
Zemplén vidékén gyakori, a hegyvidéken nem ritkán együtt él a sárgahasú unkával. A két faj 
elkülönítése sokszor nem egyszerű, különösen azért, mivel előfordulnak a két faj 
kereszteződéséből kialakult hibrid példányok is. A vöröshasú unka hátoldala általában 
szürkésbarna, nem ritkán zöldes alapszínű, amelyen jellegzetes sötétebb foltokat visel. Bőre itt 
sűrűn szemölcsös, de a szemölcsök csúcsa nem hegyes, nincsenek ott szarutüskék. Az állatot 
kézbe véve (Vigyázat, mérgező a bőre, amely egyes embereknél erős allergiás reakciót indíthat 
el!) hátoldala nem érdes tapintású. Teste általában karcsúbb rokonánál, orra valamivel hegyesebb. 
Általában ujjhegyei szürkések, nem sárgák. Hasa csak ritkán vörös, leginkább sötét sárga, 
narancssárga, amelyet márványos acélkék vagy feketés mintázat fog közre. Tipikus esetben a 
sötét alapszín kiterjedtebb, ezen szinte mindig láthatók apró fehér pöttyök. Nagyobb tavak 
vizében is gyakori, de legtöbbször út menti keréknyomokban, vizesárkokban láthatjuk. 
Csapadékos évben a Tokaj-Hegyalján, a szőlők közt is lehet vele találkozni. A kifejlett békák 
egész nyáron a víz mellett tartózkodnak, veszély esetén beugranak. Nevüket "unk-unk" 
hangjukról kapták, amelyet leginkább estefelé hallatnak, illetve nászidőszak alatt, tavasz végén 
már messziről hallható a nagyobb tocsogók unkáinak kórusa. Hangjukat torokzacskójuk 
felfújásával erősítik
Az abaúji és zempléni hegyvidéken elterjedt a sárgahasú unka (Bombina variegata), amelyet 
hegyi unka néven is illetnek. Európa középső és délkeleti részén is él, beleértve az Alpok és az 
Appenini-félsziget vidékét is. Északra kevésbé terjedt, mint rokona. A hegyekben a vöröshasú 
unkával gyakran egy pocsolyában található, ezért érdemes alaposabban szemügyre venni az itteni 
példányokat. A már említett hibridek elkülönítése nagyon nehéz. A sárgahasú unka általában 
zömökebb testalkatú, feji része szélesebb, orra tompább. Hátoldala általában szürkés, ritkábban 
láthatók rajta sötét foltok. A bőrén szabad szemmel is jól látható, nagyobb dudorok, mirigyek 
vannak, amelyek közepén kis szarutüske található. Kézbe véve az állat háta érdes tapintású. A 
lábujjak vége gyakran sárga, a hasoldala is nagyobb részben ilyen. Ez a sárga rendszerint 
világosabb, mint a vöröshasú unka hasoldali színe, ráadásul a sárgahasú unkánál kisebb arányú a 
kékesfekete rész és abban ritkán vannak apró fehér pöttyök. Hazai dombsági, középhegységi 



elterjedéséből adódóan e faj leginkább kisebb vizekben: égerlápok tocsogóiban, erdészeti utak 
mély keréknyomaiban és gyakran hideg forrásokban látható. A kifejlett állatok sokszor egész 
nyáron ilyen helyeken láthatók, míg a frissen kifejlődött apró békákkal ritkán találkozhatunk. 
Azok általában nyár közepére alakulnak át és elhagyják a vizek közelségét. A szélsőséges 
hegyvidéki időjárás, illetve az évben nyáron is tartó peterakás miatt előfordul ennél a fajnál, hogy 
az ebihalak telelnek át. A kifejlett békék az iszapban húzzák meg magukat ez időszakban és 
egészen későn, április táján jönnek elő. Hangja a rokonáéhoz hasonló, de halkabb "unk" vagy 
"uh", de gyorsabb és tisztábban hallható. A mindkét unkafajra jellemzőnek mondott védekezési 
reflexről, amely a test hátának homorítását, a sárgafoltos has felfelé mutatását jelenti, érdemes 
megjegyezni, hogy az állat a természetben igen ritkán alkalmazza. Csak akkor, ha más menekülés 
nem kínálkozik számára. Általában a vízbe ugrik.
A mi vidékünkön a bodrogközi és hegységperemi részeken honos barna ásóbéka (Pelobates 
fuscus) külön családot, az ásóbékafélékét (Pelobatidae) képviseli hazánkban. Közép-Európától az 
Aral-tóig elterjedt faj, rokonai Délnyugat-Európában illetve Délkelet-Európában és Délnyugat-
Ázsiában honosak. A nálunk élő állat kifejletten 5–8 cm-re nő meg, ugyanakkor 
 

Ásóbéka
 
lárvái, az átalakulás előtti ebihalak hossza farokkal együtt akár 17 cm is lehet. Ugyancsak 
meglepően nagy a frissen átalakult fiatal béka mérete: jóval nagyobb más békafajokénál. Hátsó 
lábán fejlett úszóhártya van, ugyanakkor jellegzetessége a kisujjának tövén meredező kemény 



ásósarkantyú. Hátoldalának mintázata változatos, ugyanakkor jelentősen különbözik a hozzá 
leginkább hasonló helyen élő zöld varangy szájszélekig terjedő foltos mintájától. A vizeket 
elhagyó állat életének nagyobb részét a talajban tölti: laza és közepesen kötött talajokba ássa be 
magát. Különösen mélyre hatol a hosszú szárazság és a téli fagy elől. Aszályos időben nyári 
álomba merül, ebben kissé hasonlít a sivatagos területeken honos békákra. Táplálékának zömét 
földigiliszták teszik ki.
Egész Európában elterjedt a varangyfélék (Bufonidae) családjába tartozó barna varangy (Bufo 
bufo). Hazánk erdős vidékein mindenfelé honos, az Alföldön sem ritka. Testét változó méretű 
mirigyek kidudorodásai borítják, amelyek miatt oly sokan tartják csúnyának e békát. Általában 
egyszínű középbarna bőrszíne kora tavasszal, a nászidőszakban élénkebbé, többféle árnyalatúvá 
válik, a vízbe jutva a bőre is simább, fényesebb lesz. A párosodóhelyekre, általában kisebb-
nagyobb tavakba vándorló békák megszokott helyük irányába vándorolnak, s eközben gyakran 
forgalmas autóutakat kereszteznek. A gépjárművek ilyenkor számos példányt elütnek, 
ugyanakkor balestek is történhetnek. A természetvédelem és a közútkezelők ezért az új utak 
kijelölésekor figyelnek a vízhez igyekvő állatokra, a megszokott útvonalaik (ahhoz a vízhez 
térnek vissza, ahol megszülettek) irányába átjáró alagutakat, terelőket terveznek és építenek be, 
hogy az ilyen szokású élőlények igényeit is szem előtt tartsák. A barna varangy nász idején 
hallatja csak hangját, amely csak közelről hallható "orrrt, orrrt" hangzású. E faj hímjeinek nincs 
ugyanis hanghólyagjuk, ami erősítené nászkiáltásaikat. A nőstény is ad ilyenkor hangot: ez 
"kvekk, kvekk" hagzású. Mivel nőstényből rendszerint jóval kevesebb van, ezért a vízben komoly 
birkózás folyik a külső megtermékenyítéses párzásért. A peték (mintegy 2000–5000) lerakása 
után a kifejlett békák hamar elhagyják a vizet. A vegetációs periódus alatt főként éjszakánként 
járnak rovarokból, férgekből és csigákból álló táplálékukra vadászni. A kertészetekben rendkívül 
hasznos a jelenlétük.
Valamivel kisebb rokonánál a mintegy 10 cm-esre megnövő zöld varangy (Bufo viridis). Európa 
középső, keleti és délkeleti részeit lakja, Észak-Afrikában is honos. Magyarországon korábban 
gyakori volt, de mostanában erősen megritkult. A hegyvidéken ritka, a homokos vagy más  laza 
talajú alföldi részeken több van belőle. Homokgödrökbe esve sokszor beássa magát a felszín alá, 
így túléli a nappali hőséget. Jól alkalmazkodik a zavaráshoz, így városi kertekben is elterjedt. 
Néhány évvel ezelőtt pl. Sátoraljaújhelyben gyakran lehetett vele találkozni esős májusi estéken, 
mostanra azonban szinte teljesen eltűnt. Gyepes környezethez szokott, kisebb tavak, kubikgödrök 
a szaporodóhelyei. A vízparton a nászra kész hímek hallatják változó hangerősségű hosszú 
pirregésszerű hangjukat, amit torkuk felfújt hanghólyagjával szabályoznak. A nőstény mintegy 10 
000 petét rak le. A kifejlett állatok színe párzáskor és a víz közelében élénkebb, bőrük fényesebb. 
Alapszínük világos sárgásfehér, amin márványszerű nagy barnászöld foltok és sokszor apró 
vöröses pettyek láthatók.
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Különleges, a trópusokon elterjedt csoport, a levelibéka-félék (Hylidae) egyetlen hazai 
képviselője a zöld levelibéka (Hyla arborea). Európa nagy részén elterjedt, csak Délnyugat-
Európában él mellette egy másik, hasonló faj. A zöld levelibéka nem egyértelműen zöld. 
Jellegzetes a hát és has vonalát élesen elválasztó, a szemeken keresztül a hátsó lábak tövéig 
húzódó sötét zegzugos vonal, amely a has világos színét elkülöníti a hátoldaltól. Utóbbi híresen 
változékony. Általában világos zöld, illetve többé kevésbé felveszi környezete, a fák lombjának 
színét. Fakult levelek között sárgás, a földből telelés után előjőve egy ideig szürkésbarna, vagy 
sötétbarna is lehet. Általában a cserjeszinten és a fák levelei között tartózkodnak, ahol 
rovarzsákmányukra vadásznak. A mászásban és a levélről levélre ugrásban fontos szerepet 
játszanak az ujjak végén fejlődött tapadókorongok. Legkisebbre, mintegy 5 cm-re megnövő 
békánk. Nyári éjszakákon is gyakran hallatja erős hangját, amely változatos pirregésszerű. A 
hímeket nagyra elfújható torokzacskójuk segítik a hangjuk erősítésében. A vizekbe csak nász 
idején mennek, ekkor innen hallatják "epp-epp-epp" hangzású kórusukat. Nem úsznak jól, ezért 
csak a szükséges időt töltik a kisebb tavak, csatornák vizében.
A többi hazai békánk a valódi békafélék (Ranidae) családjába tartozik. Három úgynevezett 
barnabékát és három zöldbékát szoktunk megkülönböztetni. A barna békák között a 
legelterjedtebb Magyarországon az erdei béka (Rana dalmatina). Európa középső és délkeleti 
részeit lakja. Nálunk szinte minden erdőben, ligetben, bokrosban megtalálható. A vizeket 
leginkább csak szaporodása végett keresi fel. Teste avarszínű barna, rajta sötétebb foltok is 
látszanak. Legfeltűnőbb azonban az orrától az elülső láb tövéig a szemeken keresztül húzódó 
sötét sáv, amely miatt két másik hazai barna rokonát is szokták bajuszos békákként emlegetni. 



Viszonylag kicsire nő: 6–9 cm, de hatalmas, 2 méteres ugrásokra képes. A rokon fajoktól 
viszonylag jól elkülöníti hegyes orra, és színezetében a has oldalának és aljának foltmentessége (a 
nagyobb gyepi békától) illetve a mocsári békától eltérően testével egyszínű gerincvonala. 
Hanghólyagja nincs, így brekegése halk, gyors "rro-rro-rro" vagy "kvo-kvo-kvo"
A gyepi béka (Rana temporaria) Magyarországon csak a hegyvidékeken terjedt el, de Európában 
észak és kelet felé gyakoribb. Jóval nagyobb barna rokonainál, hossza meghaladhatja a 10 cm-t. 
Teste leginkább az élőhelyén gyakori bükk avarjának vörösesbarna színét mutatja, s ezen kisebb-
nagyobb minták vannak. Kora tavasszal kékes, rózsaszínes árnyalatok is megjelennek rajtuk, 
leginkább a hímeken. Jellegzetességük a rövid, tompa orr és a has és a törzs oldalaira is ráterjedő 
szürkés, feketés márványfoltosság. Ez a faj is messzire eltávolodhat kifejlett formában a víztől, de 
igényli a páratelt hegyvidék erdei klímáját. Leginkább égerligetekben találkozhatunk vele. 
Gyakran menekül a gyorsfolyású hegyi patakokba, ahol a köves aljzathoz lapulva úszik és a 
hideg, oxigéndús vízben nem is jön fel egyhamar. Forrásokban, befagyott pocsolyákban is otthon 
érzi magát. A hím csak nászidőszakban, kora tavasszal hallatja halk morgásszerű hangját. Két 
belső hangzacskójuk van, gyakran a víz alól morognak.
Elősorban alföldi területeinken él a mocsári béka (Rana arvalis). Európa északi és keleti részén 
elterjedt, nálunk leginkább a folyóárterek kínálnak számára életteret. A zempléni hegyek közt 
nem jellemző, a Bodrog és főként a Tisza árterein vannak nagyobb állományai. Orra hegyes, 
hátoldalán rendszerint világosabb és sötétebb barna hosszanti foltok váltakoznak. Gerincvonalán 
legtöbbször jól látható középső világosabb sáv húzódik végig, amelyet kétoldalt sötét szegély 
emel ki. Oldaluk is sötét mintás. A nászruhás hím nem ilyen, hanem rózsaszínű, lilás, gyakran 
élénk világoskék. A hímeknek két belső, nem kitűrhető hanghólyagja van, így bugyborékoló 
hangjuk halk, csak akkor hallható, ha kórusban szólnak. A jeges árvizek szélén láthatók 
leginkább.
Legnagyobbra növő békánk a rendszerint vizekben tanyázó tavi béka (Rana ridibunda). 15–17 
cm-es testhosszúságot is elérhet, ilyenkor könnyű megkülönböztetni a rokon zöldbékáktól; a kis 
tavibékától és a kecskebékától. Hátának alapszíne tulajdonképpen ritkán zöld, inkább barnás 
árnyalatú, amin kerekded fekete foltokat visel. E sötét foltok gyakran világos gyűrűvel vannak 
körülvéve. Orra valamivel tompább rokonainál. Európa nagy részén elterjedt, de inkább csak 
nagyobb vizeknél él. A befagyott tavak mélyén, az iszapban telel, nászuk tavasztól nyár elejéig 
elhúzódik. Ilyenkor a hímek igen hangosan "kroakk, kroakk" hangon brekegnek, (hangjukban 
dominálnak a mély "aaa" hangzók), néha "kurreek" hangot hallatnak szájuk tövében kitűrhető két 
hanghólyagjuk látható rezgetése közben. Találó magyar népi nevük a kacagó béka. A fejlett 
ebihalak elérhetik a 10 cm-es hosszúságot. A nagy tavi békák a vizek partjain nem csak 
rovarokat, férgeket és csigákat, de kisebb halakat, egereket, madárfiókákat is fogyasztanak.
Csak újabban számít önálló fajnak a kis tavibéka (Rana lessonae). A legkisebb zöldbéka a három 
európai közül. Példányai 4–9 cm hosszúak. Orruk hegyes, testük karcsú. A zöldnek és barnának 
minden árnyalatában és foltozottsági kombinációjában előfordulhat, jellemzője viszont, hogy 
hátulsó lábának combján, a belső oldal sárgás vagy narancsszínű, míg a másik kettőé fehéres 
alapú. Hátsó lábai általában rövidebbek is rokonaiénál. A vizek partján tanyázik, főként kisebb 



tocsogók, tavacskák a lakóhelyei. A fiatalok a sásosokban nyüzsögnek kikelésük után. Általában 
a vízbe esett rovarokat fogyasztják. Nászidőszakban a hímek feje sárgás színűvé válik, hangjukat, 
amelyet kétoldali hanghólyagjuk rezgetésével erősítenek nemcsak ilyenkor, de nyáron is 
hallatják. Hangjuk a kecskebékához hasonló, de halkabb, lassú, mekegés-szerű.
A nálunk népdalokban is szereplő kecskebéka (Rana esculenta), amelynek hátsó combját egyes 
helyeken ínyencfalatnak tartják az újabb tudományos kutatások eredményeként önálló fajként 
nem létezik. A genetikai és enzimatikus laboratóriumi vizsgálatok ugyanis azt mutatták ki, hogy a 
szabad természetben előforduló kecskebéka-állományok csak az előbb említett két zöldbéka 
populációk együttes jelenlétében maradnak fenn tartósan. Tulajdonképpen hibridekről van szó, 
amelyeknek bonyolult genetikai folyamatai (az örökítőanyagok nem egyenlő mennyiségben 
jutnak át az utódokba, a diploid mellett a triploid mennyiségű gén is fellép, s az ilyenek 
kereszteződnek vissza a szülőfajokkal) miatt egy speciális rendszertani kategóriát alkottak: 
kleptonról beszélnek. Annyit mindenesetre elmondhatunk, hogy a kecskebéka kategóriába sorolt 
állatok méretre és egyéb tulajdonságaikban is a két tavi béka közötti tartományban vannak, 
szokásaik is azok szokásainak keveréke. Magyarországon ez a klepton elterjedt, nem csak az 
alföldi folyók, tavak, mocsarak gyakori lakói a kecskebékák, de a hegyvidéki patakok mentén a 
forrásokig és erdei utak keréknyomaiig is benépesítik a legtöbb vizes élőhelyet. Kuruttyolásuk a 
kecskék mekegésére emlékeztet, erről kapták magyar nevüket. A három zöldbéka közül ez a 
legszaporább, akár 10 000 petét is rakhat.
 
Összes vidékünkön élő fajuk rövid ismertetése után még egyszer szeretnénk felhívni a figyelmet 
ennek az ősi csoportnak a védelmére. Jelenlétük évszázadokon át egybeforrt a Kárpát-
medencében élő nép életével, a természetet csak mérsékelten tönkretevő gazdálkodásával. A 
mezőgazdaság kemizálása, a vegyszeres gyom- és rovarirtás, az élővizek ipari és kommunális 
szennyeződését ezek a vízi életmódhoz szokott állatok sok helyen nem tolerálták. Eltűnésük, 
állományuk megfogyatkozása nem csupán ezeknek az érdekes állatoknak a kipusztulását jelenti, 
hanem figyelmeztet arra, hogy a saját magunk által is nélkülözhetetlen életelem, a víz mérgeket 
tartalmaz, amelyek előbb-utóbb saját élelmiszereinkbe is be fognak kerülni. Örüljünk hát, hogy a 
békák és gőték természeti környezetünkben szaporodnak, mert ez saját életminőségünket is 
gazdagítja. Törvények által már régóta védettek, de óvjuk a kétéltűeket úgy is, hogy 
meggondolatlan környezetkárosításunk ne veszélyeztesse életterüket, az élő vizeket.
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