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BEVEZETÉS

hozamának többszörösére nő a szállított 
víz mennyisége. A pusztító árvizek mind 
ilyen eredetűek, nem pedig a hirtelen 
beálló hóolvadás következményei. A fel-
jegyzések szerint a legjelentősebb áradá-
sok dátumai: 1757, 1766, 1770, 1813, 1814, 
1845, 1857, 1878, 1898, 1900, 1913 és 1922. 
Az áradások kivédésére 1771-ben gróf 
Eszterházy Károly egri püspök új védőfal 
fölépítését kezdte el. A fal 3–4 m magas, 
3–5 m vastag és 240 m hosszú volt, s a raj-
ta elhelyezett táblán az Énekek Énekéből 
vett részlet kezdő szavairól (Posuerunt me 
Custodem = Őrzőnek állítottak engem) 
Posueruntnak nevezték el. A falat az 1878. 
augusztus 31-i pusztító árvíz döntötte le. 
Ennek az árvíznek a nyomát kis vörös 
márványtáblák jelzik a városban több he-
lyen. 

Többnyire nyugodtan csörgedező, sze-
líd vízfolyásnak látjuk, mégis hihetetlen 
erő lakozik benne. Tanuljuk meg érté-
kelni rejtett kincseit, szépségét, erejét. 
Szeretnénk füzetünkkel hozzájárulni 
ahhoz, hogy a fiatalabb korosztály szem-
léletformálásával kialakuljon egy olyan 
tömeg, ami felelősséget érez természeti 
értékünk védelme iránt. A természetről 
való tanulás legérdekesebb és legélveze-
tesebb formájához, a terepi foglalkozás-
hoz készült ez az ismeretterjesztő füzet.
 A rajzok és fotók segítségével megfi-
gyelhetőek a fajok jellemzői, így könyebb 
az azonosításuk. A legismertebb és 
leggyakoribb fajokat mutatjuk be fü-
zetünkben.  A fajok egy év alatt vég-
zett mintavételek során gyűltek össze.
A füzetben a fajleírások mellett a minta-
vételek során szerzett tapasztalatainkról 
is olvashattok.

Kellemes vizsgálódást és sok emlékezetes, 
kint, az Eger-patak partján töltött vidám órát 
kívánunk kicsiknek és nagyoknak egyaránt!

Eger város lakói számára az Eger-pa-
tak szorosan kapcsolódik a belvárosról 
alkotott képhez. El sem lehet képzelni a 
Dobó teret, vagy az Érsekkert öreg pla-
tánjait és gesztenyefáit anélkül, hogy 
ne idéznék fel vele együtt az áttetszően 
csörgedező vagy kávébarnán hömpölygő 
áradó patak látványát. Aki Egerben járt, 
biztosan emlékezni fog erre a vízfolyásra, 
hiszen nemcsak  a város legnagyszerűbb 
történelmi városrészét szeli át, hanem az 
egész települést is. Mégis elgondolkod-
tunk-e már azon, hogy vajon milyen ha-
lakat látunk, ha a Kis Dobó tér hídjáról  
lenézünk a víztükörre. Milyen élőlények-
kel találkoznánk, ha a patakparton sétál-
va elfogna a kíváncsiság, és valamilyen 
módon belepillanthatnánk e kisvízfolyás 
rejtett világába. Talán sokaknak eszébe 
jut, hogy nap mint nap elsétál az élővíz 
mellett, és többet szeretne tudni róla. Ha 
csak felfordítunk egy követ a vízparton, 
meglepődve tapasztalhatjuk, hogy ren-
geteg apró élőlénynek otthont nyújt az a 
tenyérnyi töredék a természetből.  
 Ez a füzet azért készült, hogy közelebb 
hozzuk ezt a távolinak tűnő, egészen elké-
pesztő másik világot, ami valójában csak 
karnyújtásnyira van tőlünk. Mielőtt az 
élővilág kutatásában elmerülnénk, érde-
mes kicsit megismernünk az Eger-patak 
múltját, történelmünkben elfoglalt helyét.
 Az Eger-patak forrása Balaton köz-
ségtől északnyugatra eső Vajda-kút. 
Innen csordogál egészen a Tiszáig 
mintegy 68 km hosszan. Mellékvizei a 
Mikófalvától északra helyeződő Bekölcei-
patak, Bélapátfalvánál a Recska-patak, 
Egercsehinél a Villói-patak. Szarvaskő-
nél a Gilitka-patak, Almárnál pedig az 
Almári-patak torkollik az Eger-patakba.
 A patak az év legnagyobb részében ál-
talában alacsony vízállású, viszont a nyá-
ron lezúduló felhőszakadások és a hosszú 
esős periódusok alkalmával átlagos víz-
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MINTAVÉTELI HELYEK BEMUTATÁSA

SZARVASKŐ

A patak Eger városáig összesen 25 km hosszú, ezen a távon esése 160 m. Mi Szarvas-
kőben jelöltük ki első számú mintavételi helyünket, ezért a patakot ettől a ponttól tár-
gyaljuk. Ez a rész felsőszakasz jellegű kisvízfolyásnak számít, aljzata jellemzően köves, 
kavicsos, vízi növényzetet nem találunk. Már a hídról letekintve is látható, hogy meny-
nyire változatos, vadregényes élőhelyet nyújt ez a szakasz a vízhez kötődő élőlények-
nek. Gyors folyású, többnyire finoman kanyargó patakunk kisebb öblöket, szigetszerű 
hordalékhalmokat, mélyebb bevágásokat, sekély, kiterjeszkedő szakaszokat képez. Az 
ember hatása leglátványosabb módon épp a híd által érvényesül, ami árnyékos, mester-
séges kövezésű élőhelyet nyújt. A patakot szegélyező kertek gyümölcsöseiben garázdál-
kodó szajkók lármázását hallgattuk vizsgálataink során. A hídtól lefelé egy rövidebb, 
fátlan szakasz után erdő következik, ahol a legfajgazdagabb vízi gerinctelen lelőhelye-
ink foglalnak találhatóak. 

ALMÁR

Következő pontunk az Almári-gázló, 
ahol a patakot továbbra is, mint gyors-
folyású, hegyvidéki kisvízfolyást kutat-
hatjuk. Az előző ponthoz hasonlóan itt 
is több órán keresztül kutakodtunk egy-
egy alkalommal, hiszen mintavételünk 
célja az adott szakaszon fellelhető összes 
faj megfogása volt. Ennek megvalósítá-
sához szükség van minden, számottevő 
élőhelytípus mintázásához.  Tehát mintát 
vettünk a sekély, kavicsos gázló aljzatá-
ból, a nagy kövekről, és kövek alól, a vízbe 
lógó növényzetről, farönkökről. Mélyebb, 
combközépig (nagyvízkor derékig) érő 
bevágódásokból, fák anyagaiból kialakult 
szerves törmelékből, finom sóderes me-
deranyagból. Itt fogtuk a legtöbb piócát és 
örvényférget. Sok nagy kő található a me-
derben, amik ideális élőhelyet nyújtanak 
ezeknek az állatoknak. A gázlón számos 
jármű halad át, de a férgek, valamint a 
bolharákok ezen a részen is megélnek. 
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ÉSZAKI-LAKÓTELEP

Igen hosszú szakaszt bejártunk ezen a 
részen, végig a Bükk-sétány mentén.  Meg-
lepő módon a legtöbb hallal itt találkoz-
tunk. A fenékjáró küllők és domolykók fő 
előfordulási helyeként tartottuk számon 
ezt a részt. De a nagy árvizet követően át-
rendeződött a meder szerkezete, a sekély, 
növényzettel dúsan benőtt élőhely meg-
szűnt a meder bemosódásával. Azonban 
van, ami stabilan megmaradt ezen a sza-
kaszon mindennek ellenére. Leginkább 
említésre méltó a folyami szitakötők több 
faja, köztük a csermely szitakötő. Az Észa-
ki-lakótelepen, a 24-es főút hídja feletti 
szakaszon, ahol a kibetonozott, összezsu-
gorított meder még nem kezdődik el, álké-
részeket is találtunk nagy egyedszámban. 
Ezek a rovarlárvák igen érzékenyek, csak 
tiszta vízben élnek. A fentebb tárgyalt két 
szakaszon ugyan nem találkoztunk ve-
lük, de biztosan előfordulnak másutt is, 
a konkrét mintavételi helyeinken kívül. 
Ezek az állatok, az oktatásban használt 
BISEL vízminősítésben a legmagasabb 
indexet adják a minősített víztestnek. A 
vizsgálati területek megválasztásánál 
az volt a lényegi szempont, hogy a teljes 
szakaszon az egymástól legkülönbözőbb 
pontokat mintázzuk. A későbbiekben ér-
demesnek tartanánk a vizsgált szakasz 
teljes felmérését. Még ez a szemetes, há-
borgatott szakasz is tartogathat meglepe-
téseket, mert sajátos változatosságot nyújt 
a vízi élőlényeknek.

ÉRSEKKERT

Az egyik legérdekesebb szakaszunkat 
végigkövethetjük az Érsekkert széles sé-
tányán haladva. Itt figyelhetők meg leg-
nagyobb fajszámban azok az élőlények, 
amiket nem az aljzatból vett mintákból, 
hanem a partról szemlélődve ismerünk. 
Számos madárfaj, mint a hegyi billege-
tő, jégmadár, tőkés réce és az emlősöket 

képviselő vidra. Igen sok tavi béka és hal 
látható az Egészségház úti hídról, ezek 
főként domolykók, de évről évre 10 000 
számra telepítenek sebes pisztrángot is a 
patakba. Itt valamivel könnyebb dolgunk 
volt mintavétel szempontjából, mert a pa-
tak egyenesre szabott lefutása nem ered-
ményez olyan nagymértékű változatos-
ságot, mint az előbbi pontokon. A strand 
alatt forró víz ömlik a vízbe, ami tájide-
gen fajoknak is élőhelyet biztosít, trópusi 
csigák és vízinövények is előkerültek er-
ről a kis foltról. Ez már inkább középsza-
kasz jellegű résznek mondható, bár első 
pillanatban ez csak a sebesség lassulásá-
ban mutatkozik meg. A finom kanyargás 
viszont a mederrendezések miatt nem 
valósul meg igazán. 
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IPARI-PARK

Itt figyelhető meg leginkább az ember 
hatása. Sok az adventív növényfaj, szinte 
dzsungelt alkotnak a meredek, csatorna-
szerűen futó patak partján. Legnagyobb 
egyedszámban a japán keserűfű fordul elő 
a part mentén. Ez a Kelet-Ázsiában ősho-
nos növényfaj igen gyorsan terjeszkedik, 
egynemű, összefüggő populációi – főként 
árnyékoló hatásukkal – rövid idő alatt ko-
molyan károsítják a vízpartok természe-
tes vegetációját. A meder itt is egyenes, 
kevés a mintázható élőhelytípus, ennél 
fogva kevés faj került elő. Ennél a szakasz-
nál is megemlítendő, hogy érdemes lenne 
az antropogén hatásokat figyelembe véve 
hosszabb távú monitorozást végezni. 
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FONTOS TUDNIVALÓK

Ha pataktúrára indulunk, nem árt néhány dolgot észben tartanunk:

Ne felejtsük otthon a gumicsizmánkat, esetleg egyéb vízálló ruházatot.

Ne veszítsük szem elől a társainkat!

Az elkerülhetetlennél nagyobb mértékű zajt ne csapjunk!

Ne gázoljunk fölöslegesen a vízben, ne zavarjuk fel az aljzat élőlényeit!

 Becsüljük, tiszteljük a minket körülvevő élőlényeket, ne oltsunk ki életet! A szakértő 
által alkoholban tartósított példányok későbbiekben felmutatható adatokként szolgál-
nak.

 Ha valamit meg szeretnénk figyelni természetes környezetéből kiszakítva, akvárium-
ban vagy befőttesüvegben, bízzuk annak begyűjtését szakértőre. Ne feledjük, hogy 
többnyire áramló vizeket kedvelő fajokkal találkozunk, melyek nem bírják az egyszerű 
üvegek által nyújtott állóvízi körülményeket!

 Változékony időjárásra kell számítanunk, legyen nálunk meleg ruha, öltözködjünk réte-
gesen, és biztosítsunk pótöltözetet arra az esetre, ha átázik a ruhánk, cipőnk!

Ne kavarjuk fel nagyon a vizet, mert akkor szem elől tévesztjük az élőlényeket.

 A haladási irány mindig a vízáramlással szemben legyen szintén a víz zavarosodása 
miatt és biztonsági okokból, a nagyobb sodrású víz a lábunkat is könnyedén kisodor-
hatja alólunk!

 Vigyünk magunkkal egy kishálót, amivel meríthetünk a vízből vagy az aljzatból, hogy 
megfigyeljük a vízi élőlényeket!

A fajok azonosításához szükségünk lehet egy határozókönyvre.

A közelebbi tanulmányozáshoz használjunk nagyítót!

Vigyünk fényképezőgépet, örökítsük meg a megismert élőlényeket!

 Miután megfigyeltük és azonosítottuk az állatokat csodáljuk meg őket még egyszer, és 
engedjük vissza őket lehetőleg arra a helyre, ahol rájuk akadtunk.

Különösen vigyázzunk a vizek tisztaságára! Ne szemeteljünk!
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Íróeszközt és jegyzetfüzetet is érdemes a táskába tenni, mert a későbbiekben sokat se-
gíthet egy vázlat vagy néhány megjegyzés ahhoz, hogy felidézzük a látottakat.

Otthon olvass utána a látottaknak, nézd meg hátul az irodalomjegyzéket és lapozd át 
az általunk is használt könyveket, illetve számos hasznos honlapon kutakodhatsz az 
interneten.

 Tanuljuk meg a mikroszkóp használatát! A szemmel látható (makroszkopikus) vízi 
gerinctelen élőlények azonosítására sztereomikroszkóp szolgál.

Durva 
élességállítás

Okulár

Dioptria
állítás

Objekttívház

Tárgylemez

Felső
megvilágítás

Finom
élességállítás

Tárgylemez
leszorító

Főkapcsoló
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GERINCTELENEK / LAPOSFÉRGEK TÖRZSE

TEJFEHÉR ÖRVÉNYFÉREG
(DENDROCOELUM LACTEUM)

Hegyvidékek kisvízfolyásainak és álló-
vizeinek jellemző faja, de mivel előfordul 
alacsonyabb térszíneken és enyhén szeny-
nyezett vizekben is. Az Eger-patak vizs-
gált szakaszának szarvaskői és az almári 
mintavételi pontján könnyen megfigyel-
hető, egy-egy nagyobb követ felforgatva 
láthatjuk jellegzetesen tejfehér színű, sok-
szor akár 20–25 mm-es egyedeit a kövek 
felületéhez tapadva. Ha elszíneződött tes-
tű példányt látunk, ennek oka a bélágak-
ban lévő táplálék, mely az átlátszó bőrön 
keresztül is látható. Ragadozó faj, kiölt-
hető garatjával ragadja meg zsákmányát. 
Többnyire apró rákokkal és férgekkel táp-
lálkozik. 

SOKSZEMŰ PLANÁRIA
(POLYCELIS NIGRA)

Neve arról árulkodik, hogy 10 vagy még 
több szeme van, melyek a test első harma-
dának szélén egy vonalban sorakoznak. 
A tejfehér planáriától eltérően ez a faj in-
kább a vízinövényeken figyelhető meg és 
vízfolyások középső szakaszára jellemző, 
ahogy esetünkben is, hiszen az egri min-
tavételi pontokról is előkerült. Kisebb az 
előző fajnál, mintegy 15 mm hosszúra nő 
meg, teste fekete színű. 

ÖRVÉNYFÉRGEK OSZTÁLYA

A laposférgek törzsén belül három osztályt különböztetünk meg. Ezek közül kettő-
be parazita fajok tartoznak (mételyek és galandférgek), az örvényférgek osztályának 
tagjai viszont szabadon élők. Ezek közül a tejfehér örvényféreg és a sokszemű planária 
az Eger-patakban is megtalálható, főként kövek alján bukkanhatunk rájuk. A két faj, 
az örvényférgeken belül a hármasbelűek csoportjába tartozik. Testük hát-hasi irányban 
lapított, lágy tapintású, sérülékeny, fej és törzs a két fő testtáj. A fejen szemek találhatók. 
Ha testüket kettévágják, 1–2 nap alatt újra kifejlődnek hiányzó szerveik.

2
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GERINCTELENEK / PUHATESTŰEK TÖRZSE

BORSÓKAGYLÓK NEMZETSÉGE
(PISIDIUM SP.)

Ezek az apró kagylók 2 mm–11 mm 
nagyságúra nőnek meg. Legnagyobb fajuk 
a nagy borsókagyló (Pisidium amnicum), 
melynek kivételével a többi hosszúsága 5 
mm alatt van. Határozásuk komoly szak-
értelmet igényel, apró termetük, egyszerű 
felépítésük miatt a határozóbélyegek el-
különítése igen nehéz. Tiszta vizek finom 
mederanyagú aljzatán élnek, világos szí-
nűek, teknőjük tojásalakra emlékeztet, de 
fajonként változik.

ELLENLÁBAS VÍZICSIGA
(POTAMOPYRGUS ANTIPODARUM)

Ez az igen apró termetű vízicsiga Új-
Zélandról származik, behurcolt, terjesz-
kedőben lévő faj. Nagyon tág tűrésű, jó 
ellenálló képességének köszönhetően a 
szennyezettebb vizekben is megtalálja 
életfeltételeit. A kiszáradást is jól viseli.  
Az Érsekkertben a strand befolyónál, és az 
északi-lakótelepi mintavételi pont legalsó 
részén tömegesen került elő. Ez volt a leg-
nagyobb egyedszámban előkerült csigafaj 
a mintáinkban. Jelenléte szervesanyag-
terhelésre utal.

PUHATESTŰEK TÖRZSE

Törzsüket hazánkban a kagylók és a csigák osztályába tartozó állatok képviselik. 
Szelvényezetlen állatok, melyek teste három fő testtájra osztható: fej, láb és zsigerzacskó. 
Legtöbbjüknek héja van, melynek alapanyaga kalcium-karbonát, amit a zsigerzacskó 
választ ki. Hátoldalukon lévő bőrlebeny, a köpeny, mely a test egy részét betakarja. Fü-
zetünkben vízi életmódhoz alkalmazkodott puhatestűeket ismertetünk. A vízi csigák 
lélegezhetnek kopoltyúval vagy tüdővel, ez utóbbiak levegővételkor a felszínre emel-
kednek. Radulával, vagyis reszelőnyelvvel aprítják fel növényi vagy állati eredetű táp-
lálékukat. A kagylók feje visszafejlődött, házuk két teknőfélből áll, melyeket zárópánt 
fog össze. Lábaikkal lassú mozgásra képesek az aljzaton, vagy helytülő életmódot foly-
tatnak.



14

GERINCTELENEK / GYŰRŰSFÉRGEK TÖRZSE

LÓNADÁLY
(HAEMOPIS SANGUISUGA)

Megnyúlva a legnagyobb példányok 
akár a 30 cm-t is elérheti, összehúzódva 
ovális alakot vesz fel. Hasi oldala világos, 
háta sötétzöldes, barnás vagy fekete szí-
nű. Kecsesen, hullámzó mozgással úszik. 
Ragadozó életmódot él, kisebb férgekkel, 
puhatestűekkel, rovarokkal táplálkozik, 
melyeket egészben nyel le. Mérete miatt 
sokan orvosi piócának hiszik, de annál ki-
sebb, színe is más és nem vérszívó faj. 

GYŰRŰSFÉRGEK TÖRZSE

A gyűrűsférgek nevüket gyűrűkből felépülő testükről kapták. Osztályaik közül a 
nyeregképzők közé tartozik a piócák (más néven nadályok) alosztálya. Testük végén 
tapadó-, elején sok esetben szívókorong található. Leginkább az orvosi pióca és annak 
gyógyászati haszna ismeretes, de ez a faj ritka, hiszen csak tiszta vizekben él, amikből 
napjainkra igen kevés maradt. Az általunk bemutatott fajok tágabb tűrésűek, antropogén 
hatásnak kisebb-nagyobb mértékben kitett vizekben is előfordulnak.
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NYOLCSZEMŰ NADÁLY
(ERPOBDELLA OCTOCULATA)

A hazai Erpobdella fajok közül a leg-
gyakoribb, az Eger-patakban is ez a faj 
fordul elő legnagyobb egyedszámban. 
Kistermetűek, hengeres, megnyúlt testük 
van, hátoldaluk márványos mintázatú, de 
színtelen egyedek is előfordulnak. Négy 
pár szemük van, melyek a feji végen kétol-
dalt harántirányba rendeződnek.  Ragado-
zók, főként apróbb férgekkel táplálkoznak. 
Álló- és folyóvizekben egyaránt előfordul-
nak, az általunk vizsgált mintavételi sza-
kaszok mindegyikén megtaláltuk, főleg 
kövek felületén.

GERINCTELENEK / GYŰRŰSFÉRGEK TÖRZSE

CSIGAPIÓCA
(GLOSSPHONIA COMPLANATA)

Az előző fajtól eltérően teste lapított, 
kerekded, 1–3 cm hosszú. Jellemzően a 
vízfolyások lassúbb szakaszain kerül elő, 
ahogyan azt az Eger-patakra vonatkozó 
eredmények is mutatják. Fejlett ivadék-
gondozás figyelhető meg nála. Különböző 
puhatestűeken élősködő, gyakori faj.
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RÁKOK OSZTÁLYA

Az ízeltlábúak törzsén belül az egyik osztály. Legtöbb fajuk vízben él, kemény külső 
vázuk van. Fő testtájaik fej, tor és potroh. A csoport rendkívül változatos, mi részlete-
sen a felsőbb (vagy magasabb) rendű rákokkal foglalkozunk, mivel az általunk vizsgált 
makroszkopikus (szabad szemmel látható) szervezetek ide tartoznak. 

KÖZÖNSÉGES VÍZIÁSZKA
(ASELLUS AQUATICUS)

Szárazföldi rokona a mindenki által 
ismert „pincebogár”, ami a szárazföldi 
ászkarák fajok összességére vonatkozó 
hétköznapi elnevezés. Az ászkarákoknak 
jellemzően meszes külső vázuk van, ízelt 
lábaik ugyanolyan felépítésűek, ezt jel-
zi tudományos nevük is: Isopoda. A vízi 
ászka maximum 2,5 cm-re nő meg, teste 
hát-hasi irányban lapított, képes össze-
gömbölyödni. Úszni nem tud, lépegetve 
változtatja helyét. Szerves törmelékkel és 
alkalmanként fonalas algával táplálko-
zik. Nagyon gyakori faj, terhelt vizekben 
is előfordul. Az Eger-patak mintavételi 
pontjainak mindegyikén előfordul, de kis 
egyedszámban. Az előkerült rákok több-
sége a felemás lábú rákokhoz tartozik, 
melyekkel bővebben az alábbiakban lehet 
olvasni.

FELEMÁSLÁBÚ RÁKOK ALRENDJE
(AMPHIPODA)

Az ászkáktól eltérően oldalirányban la-
pított testük van. Első pár lábuk állkapcsi 
lábbá alakult, a következő négy pár láb-
bal a táplálékot ragadják meg, míg a hát-
só három pár kapaszkodásra és járásra 
szolgál. A tor és a potroh nem különül el 
látványosan egymástól. Legfontosabb ér-
zékszervként jól fejlett antennáik szolgál-
nak. Kövek, növényzet és felgyűlt szerves 
törmelék közé bújva tömegesen fordulhat-
nak elő. Leggyakoribb fajuk a közönséges 
és a tüskés bolharák, illetve az északi-kö-
zéphegységi kisvízfolyásokban a balkáni 
bolharák is előfordul, ahogyan az Eger-
patakban is. A tüskés bolharák terepi kö-
rülmények közt is könnyen határozható, 
szelvényeinek középső részén egy-egy 
tüske figyelhető meg, melyek ilyen formán 
a háti részen egymás mögött sorakoznak. 

GERINCTELENEK / ÍZELTLÁBÚAK TÖRZSE / RÁKOK OSZTÁLYA
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GERINCTELENEK / ÍZELTLÁBÚAK TÖRZSE / ROVAROK OSZTÁLYA

ROVAROK OSZTÁLYA

Nem csak az ízeltlábúak, de az egész állatvilág legnépesebb osztálya, mely milliós 
nagyságrendű fajt foglal magába. A legtöbb kifejlett rovaron megfigyelhető az osztályra 
jellemző három pár láb, egy pár antenna, és a három fő testtáj: fej, tor és potroh. Külső 
kitin vázuk van. Szinte minden szárazföldi és édesvízi élőhelyen találkozhatunk velük. 
Táplálkozásuk változatos, melytől függően speciális szájszerveik fejlődtek. A rovarok 
osztályán belül megkülönböztetett rovarrendek közül a vízhez kötődő életciklussal jel-
lemezhetők közül mutatunk be néhányat.

KÉRÉSZEK RENDJE
(EPHEMEROPTERA)

A kérészek a tiszavirágról híresültek el, 
melyek évente egy alkalommal megfigyel-
hetők, amint tömegesen rajzanak a Tisza és 
mellékfolyói és más hazai folyók felett. Az 
Eger-patakban gyorsfolyású, hegyvidéki 
kisvízfolyásokra jellemző fajok kerültek 
elő, melyek közül csak néhányat emelünk 
ki. A kérészekre általánosságban jellemző, 
hogy többéves, vízi életmódú lárvastádiu-
maikat legtöbb esetben szubimágó, majd 
imágó alak követi. A szubimágó az imágó 
alaktól küllemben csak kissé különbözik, 
és hamarosan imágóvá vedlik. Az imágó, 
vagyis a kifejlett egyed mindössze egy na-
pig él, nem táplálkozik, a párzást, illetve 
a peterakást követően elpusztul. Papírvé-
kony szárnyával gyengén repül, a hátsó 
pár szárny apró, sőt el is csökevényesed-
het, míg az első szárny pár nagy kiterje-
désű. Két vagy három farokképződmény 
figyelhető meg a potrohvégen, melyek 
közül a középső a cercus, vagyis végfonál, 
az oldalsók a paracercusok, vagyis fark-
toldalékok. Ezek a lárvákon is megfigyel-
hetők. A lárvák a vízi életmódra alkalmas 
tracheakopoltyúkat viselnek a potrohszel-
vények oldalán. A bemutatott kérészcsa-
ládokon kívül legnagyobb egyedszámban 
törpekérészeket (Caenidae) fogtunk, me-
lyek lárvái áramló vizekhez alkalmazko-
dott, apró, lapított testű szervezetek. Nem 
érik el az 1 cm-t, testük rövid, tömzsi. 
Mellettük előkerültek a teleszkópszemű 

kérész (Baetidae) család tagjai. Ezek közül 
kerül ki leggyakoribb kérészfajunk, az ele-
venszülő kérész (Cloeon dipterum), mely a 
nevéhez méltón nem rak petét, hanem lár-
vákat hoz a világra. A lárva teste hosszú-
kás, inkább hengeres, nem szélesedik ki a 
fej és a tor.

g
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EREZETT KÉRÉSZEK CSALÁDJA

TARKA KÉRÉSZEK CSALÁDJA

(HEPTAGENIIDAE)

E kifejezetten hegyvidéki, gyorsan áramló kisvízfolyásokhoz alkalmazkodott állatok 
lárvái lapított testűek, fejük széles, kopoltyúik levél alakúak. Nagyobb köveket felfor-
gatva megfigyelhetjük, ahogy a felülethez simulva kapaszkodnak. A kövek algabevo-
natát legelik. Az Eger-patak szarvaskői és almári szakaszán találkozhatunk velük, ahol 
a patak még inkább felsőszakasz jellegű.

(EPHEMERIDAE)

A családot az Eger-patakban két faj képviseli, a dán- és a tarka kérész. Az előző csa-
ládtól különböznek életmódjukban, élőhelyükben és testfelépítésükben egyaránt. Habi-
tusuk emlékeztet a tiszavirágra, testhosszuk eléri a 3 cm-t, cercusaik viszonylag rövidek, 
potrohuk megnyúlt. Lábaik szőrözöttek, hét pár tracheakopoltyújuk rojtos, tollszerű és 
a hátoldalra hajlik. Rágóik hegye kifelé hajló. Erős lábaikkal beássák magukat a finom 
szemcséjű aljzatba. Az északi-lakótelepi mintavételi ponton is találtunk tarkakérésze-
ket, de nagyobb egyedszámban fordulnak elő Almárban és Szarvaskőben. A képen a 
közönséges tarka kérész lárvája, valamint a szubimágó látható, ami egy további vedlést 
követően éri el a kifejlett (imágó) állapotot.
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SZITAKÖTŐK RENDJE

Az imágók hosszúkás testű állatok, két erős, áttetsző szárnypárral, nagyon rövid an-
tennákkal. Összetett szemeik nagyon nagyok. Táplálékuk más rovarokból áll, melyeket 
a levegőben kapnak el. Két csoportjuk egyenlőszárnyú (Zygoptera) és egyenlőtlenszár-
nyú (Anisoptera) szitakötők. A Zygopterák teste kisebb, gyengébb, lassabban repülnek 
és inkább a növényzet közül ragadják meg a táplálékul szolgáló más rovarokat. Az 
Anisopterák szárnyukat kiterjesztve pihennek, míg a Zygopterák összecsukják szár-
nyukat a testük felett. A szitakötők lárvái a vízben élnek, ragadozó életmódot folytat-
nak. Jellegzetes álarcuk kiöltésével ragadják meg táplálékukat. Az egyenlőtlenszárnyú 
szitakötők kiválóan úsznak. Testvégükön található tüskés nyílásukon keresztül szívják 
a vizet a végkopoltyúba, majd kipréselik. A lárvák öt vedlést követően jutnak el a nimfa 
állapotba, mely az utolsó lárvastádium. Az egyenlőszárnyúakra jellemző három test-
végi tracheakopoltyú alakja, mintázata sok esetben fontos határozóbélyeg. Az imágóvá 
vedlés előtt a lárva a parti növényzetre mászik, ahol a háti részen megreped a bőre, és 
lassan kibújik az imágó. A hátramaradt lárvabőrből (exuvium) sok esetben még fajszin-
tig lehet határozni. A kifejlett egyed színezete még napokig alakulhat. A nagyobb testű 
Anisopterák jobban repülnek, és messzebbre eltávolodnak a víztől. 

SÁVOS SZITAKÖTŐ ÉS KISASSZONY SZITAKÖTŐ
(CALOPTERYX SPLENDENS ÉS C. VIRGO)

A két – ugyanazon nemzetségbe tarto-
zó – faj, megtalálható az Eger-patakban. A 
kisasszony szitakötő inkább a magasabb 
szakaszokon fordul elő, az Északi-lakóte-
lepig fogtuk. A C. splendens-sel inkább 
az alsó szakaszokon találkozhatunk, ahol 
kis területen számos egyedet megfigyel-
hetünk a víz felett repülve, vagy a nö-
vényzetbe kapaszkodva. A kifejlett egye-
deket könnyen meg lehet határozni, főleg 
a hímekre jellemző szárnyfoltok alapján. 
A lárvák nagyméretűek, a 4,5 cm-t is el-
érhetik. Megnyúlt első csápízük miatt 
antennáik feltűnően hosszúak. Áramló 
vizekben élnek. 
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CSERMELY SZITAKÖTŐ
(ONYCHOGOMPHUS FORCIPATUS)

45–52 mm hosszú, szárnyfesztávol sága 
62–68 mm. A tor és a potroh fekete, sárga 
színezetű. A potroh sárga gyűrűi viszony-
lag vastagok (vastagabbak, mint a követke-
ző két fajnál. 
A hím potrohvége erősen kiszélesedik.
Élőhely, biológia: kavicsos aljzatú, gyors 
folyású folyóvizekben él. Kis-, közepes- és 
nagyfolyókban egyaránt előfordul. A ka vi-
csos fövenyű, növényzet nélküli partsza-
ka szokat kedveli. Repülési idő: május 
végé től július közepéig repül. Megjegyzés: 
védett faj.

SZÉLESLÁBÚ SZITAKÖTŐ
(PLATYCNEMIS PENNIPES)

Hazánkban elterjedt, gyakori faj, mi-
vel vízfolyásokban és állóvizekben egy-
aránt otthon érzi magát. Túlnyomó részt 
áramló jellegű vizekben, valamint bánya-
tavakban és víztározókban találkozha-
tunk vele. A szaporodás, peterakás lassú 
folyású, növényzettel dúsan benőtt vizek-
ben történik. A tor és a potroh alapszíne 
világoskék, a potroh hátlemezein fekete 
minta látható. A lábszárak kiszélesednek, 
lapítottak. Júniustól augusztusig az Eger-
patak környékén is repülnek az imágók. 
Lárvákat az Északi-lakótelepen fogtunk 
legnagyobb számban, az Ipari Park kivéte-
lével minden mintavételi helyről előkerült 
néhány példány. Az áradások után azon-
ban sok más fajhoz hasonlóan a széleslábú 
szitakötő sem került elő mintáinkból.

GERINCTELENEK / ÍZELTLÁBÚAK TÖRZSE / ROVAROK OSZTÁLYA / SZITAKÖTŐK RENDJE
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KARCSÚ ACSÁK CSALÁDJA
(AESHNIDAE) 

Megjelenésükre jellemző, hogy szemeik 
hosszan egymáshoz simulnak, testalkatuk 
karcsú. Nagytermetű lárváik álló- vagy 
lassan áramló vizekben élnek. Az Eger-
patak szarvaskői szakaszán került elő, 
kisebb kiöblösödések aljzatából.  Tekinté-
lyes méretű kifejlett egyedeik a patak kör-
nyékén, vagy attól eltávolodva még az esti 
órákban is repülnek júniustól egészen ok-
tóberig. A lárva és a kifejlett egyed is rabló 
életmódot folytat, a lárva vízi gerinctelen 
állatokat, az imágó főként kétszárnyúakat 
zsákmányol.

21

KÉK LÉGIVADÁSZ
(ISCHNURA ELEGANS PONTICA)

A kék légivadász mindenféle víztí-
pusban képes fejlődni, az előző fajtól 
eltérően még a láposabb, mocsarasabb 
területeken is megél. Nagyon gyako-
ri faj. Vizes árkok, csatornák, pocso-
lyák, tavacskák, tavak és lassú folyású 
vizek környékén mindenütt előfordul.
Ennek megfelelően májustól szeptemberig 
a teljes vizsgált patakszakaszon láthatjuk 
repülni, de viszonylag kis egyedszámban. 
A nőstény nagyobb, mint a hím. A tor kék 
alapszínű, fekete sávokkal díszített. Potro-
ha teljes hosszában fekete, csak a 8. pot-
rohszelvényen van egy széles kék (esetleg 
zöld) gyűrű.

GERINCTELENEK / ÍZELTLÁBÚAK TÖRZSE / ROVAROK OSZTÁLYA / SZITAKÖTŐK RENDJE
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AZ ÁLKÉRÉSZEK RENDJE

 Az álkérészek hengeres vagy kissé lapított testű szárnyas rovarok. Közel egyforma 
méretű elülső és hátulsó szárnyaik nyugalmi helyzetben laposan borítják potrohukat. 
Hosszú csápjaik előre állnak, potrohuk végén két fonálszerű testnyúlványt találunk. 
Általában sötét színűek, az imágóknak erős rágó szájszervük van, de kifejlett korban 
keveset táplálkoznak. Imágókkal leginkább tavasszal találkozhatunk, patakok mentén 
köveken, faágakon futkosnak. Lárváik vízben fejlődnek, fejlődési idejük általában 1 év, 
csak a Perlidae család tagjai fejlődnek 1–3 évig. Az imágó rövid életű. Szinte kivétel nél-
kül áramló vizekben élnek, rendkívül oxigénigényesek, csak néhány fajuk fejlődik las-
san folyó vagy állóvizekben. A kisebb termetűek növényi anyagokkal táplálkoznak, a 
nagyobbak ragadozók. Nagyon érzékenyek a vízszennyezésre.

KÖZÖNSÉGES ÁLKÉRÉSZ
(NEMOURA CINEREA) 

 A keresztesszárnyú álkérészek közé tar-
tozik. Az álkérészekre jellemzően gyors 
folyású vizekben él. Érzékeny a vizek tisz-
taságára, nem tűri a szennyezést. Az Eger-
patakban Szarvaskőtől egészen a strand 
bejáratáig megtaláltuk. Kövek közül, apró 
kavicsos aljzatból, de belógó parti növény-
zetből is előkerült. A fentebbi kép is ezt a 
fajt ábrázolja.

KÖZEPES ÁLKÉRÉSZ
(ISOPERLA TRIPARTITA)

Nagytermetű, 10–26 mm hosszúságot is 
elérő lárvái ugyancsak áramló, tiszta vizű 
vízfolyásokban fejlődnek. Köves, kavicsos 
aljzaton a szarvaskői szakaszon bukkan-
tunk rá, a vizsgált területünk legfelső, 
hegyvidéki jellegű szakaszán. 
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POLOSKÁK RENDJE

A poloskák a rovarok változatos rendje, számos családdal. Sokan közülük vízben él-
nek, ezek csápjai rövidek, ragadozó életmódúak az algákat fogyasztó búvárpoloskák 
kivételével. Lapos testük van, két pár szárnyuk, melyek közül az első pár úgynevezett 
félfedő, a második pár teljesen hártyás. Kifejléssel fejlődnek, tehát a lárva állapotot nem 
követi bebábozódás, a lárva a kifejlett egyed (imágó) „kicsinyített mása”. 

VÍZISKORPIÓ
(NEPA CINEREA)

20mm-es testhosszú, fogólábairól és le-
vélre emlékeztető alakjáról könnyen fel-
ismerhető poloska faj. Lassan kúszik az 
aljzaton, és erős fogólábaival kisméretű 
állatokat ragad meg, ezekkel táplálkozik. 
A másik két pár láb vesz részt a helyvál-
toztatásban. A többi poloskára is jellemző 
szájszerve, a szipóka jól fejlett.  Testének 
végén elhelyezkedő légzőnyúlványának 
segítségével jut levegőhöz a felszínről. 

MOLNÁRPOLOSKÁK (GERRIDAE)
CSALÁDJA

A molnárpoloskák közül a Gerris 
argentatus került elő az Eger-patak álta-
lunk vizsgált szakaszain, de hazánkban 
számos fajuk előfordul. Ahhoz, hogy a 
molnárkákat megfigyelhessük, nem az 
aljzatban kell kutatnunk. Gyakran láthat-
juk őket álló- és lassan folyó vizek part-
járól is, ahogyan a víz felszínén a felületi 
feszültséget kihasználva apró, vízbe hul-
lott élőlényeket zsákmányolnak és kiszív-
ják testnedveiket. Első pár lábuk szolgál 
a táplálék megragadására, két hátsó pár 
lábukkal pedig hajtják magukat a víz fel-
színén. Igen gyors mozgásra képesek ez-
zel a módszerrel. Középső pár lábuk az 
elsőhöz sokkal közelebb helyezkedik el, 
mint a hátsóhoz. Többnyire csapatokban 
láthatók. Testüket szőrök fedik, így nem 
nedvesednek át és nem süllyednek a víz-
felszín alá.  

GERINCTELENEK / ÍZELTLÁBÚAK TÖRZSE / ROVAROK OSZTÁLYA / POLOSKÁK RENDJE
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BÚVÁRPOLOSKÁK (CORIXIDAE)
CSALÁDJA

A vízipoloskák közül a legfajgazdagabb 
család, határozásuk az első lárvastádi-
umokban nem mindig lehetséges. Ez az 
oka annak is, hogy eddig két fajukat sike-
rült azonosítanunk: Cymatia coleoptrata és 
Hesperocorixa linnaei. A vízipoloskákra jel-
lemzően az antennáik rejtve vannak. Tes-
tük áramvonalas, lapított, a hasoldal kissé 
domború, míg a hátoldal egyenes vonalú. 
A családra jellemző a lekerekített három-
szögre emlékeztető fej. Testméretük 1,75 
és 2,5 mm között változik. A Cymatia-k 
ragadozók, a többi búvárpoloska azonban 
növényevő, többnyire algákkal táplálkoz-
nak. Hátsó lábaikkal úsznak, melyek a 
hanyattúszókéhoz hasonlóan oldalaikon 
úszószőrökkel felszereltek. Ciripelésre ké-
pesek, az első lábukat dörzsölik hozzá a 
fejen található ciripelőmezőhöz. 

CSÍKPOLOSKA
(ILYOCORIS CIMICOIDES)

A bogarakéhoz hasonló testfelépítésű 
faj. Feje jóval szélesebb a hosszánál, az 
elülső láb erősen átalakult, a zsákmány 
megragadására szolgál. Színezete a paj-
zsocska kivételével barnás, a szárnyfedő 
zöldbe hajló. Szúrása nagyon fájdalmas.

GERINCTELENEK / ÍZELTLÁBÚAK TÖRZSE / ROVAROK OSZTÁLYA / POLOSKÁK RENDJE
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TARKA HANYATTÚSZÓ POLOSKA
(NOTONECTA GLAUCA)

Ragadozó poloska, testfelépítésére jel-
lemző, hogy a hasoldala egyenes vonalú, a 
háta domború, antennái rejtve maradnak, 
mint a legtöbb vízi poloskának. Testhosz-
sza 13–16 mm. A hanyattúszó poloskák 
közül ez a leggyakoribb faj, az Eger-pa-
tak áramlásmentes szakaszain, kisebb 
öblökben került elő. Egyszerre több pél-
dányuk is megfigyelhető, ahogy alulról a 
vízfelszínhez rögzül. Úszásra hátsó, hosz-
szú úszószőrökkel felszerelt, izmos lábait 
használja, Első lábpárjaival a táplálékot 
ragadja meg, amely lehet rovarlárva, de 
akár kishal is. Szúrósertéivel fájdalmas 
szúrásra képes, ezért víziméhnek is hív-
ják.  Hasoldala dús szőrzettel fedett, a le-
vegőt ebben viszi a víz alá.

GERINCTELENEK / ÍZELTLÁBÚAK TÖRZSE / ROVAROK OSZTÁLYA / POLOSKÁK RENDJE
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 KESKENYCSÁPÚ MERÜLŐBOGÁR
(NOTERUS CRASSICORNIS)

Hazai két merülőbogár fajunk egyike. 
Színük vörös vagy barnás, alakjuk visszás 
tojásdad, hátoldaluk domború, hasoldaluk 
lapos, felszínük finoman recézett. Az idő-
szakos pocsolyáktól a nagyobb tavakig 
szinte minden állóvíztípusban és a lassan 
áramló vizekben is előfordulnak. A boga-
rak a növényzet között mászkálnak, vagy 
a laza üledékben a vízi növények gyökerei 
között ásnak. Hátulsó lábaikkal egyszerre 
csapva jól úsznak, kiválóan manővereznek 
a víz alatt. Az imágók levegőtartalékukat 
a szárnyfedő alatti üregben tárolják. Lár-
váik nem tudnak úszni; rövid ásólábaik 
vannak. Sekély vízben potrohuk végét a 
vízfelszínre emelik, mélyebb vízben a ví-
zinövények gyökereit a rágóikkal bemet-
szik, a nyíláshoz illesztik a potrohukat, és 
így jutnak levegőhöz. Mind a lárvák, mind 
az imágók ragadozók. A patak felsősza-
kasz jellegű szakaszának mentén kisebb 
kiöblösödésekben fogtuk meg számos pél-
dányukat. Az előkerült faj gyakori, 3,5–4,3 
mm hosszú bogár.

SZEGÉLYES CSÍKBOGÁR
(DYTISCUS MARGINALIS)

30–35 mm-es, sötét olajzöld alapszínű 
állat, amely szárnyfedőjének oldalsó része, 
illetve az előtora körben világossárgán sze-
gélyezett. A partközeli, növényzettel be-
nőtt régiókat kedveli. Tápláléka nagyobb 
vízirovarok, vízicsigák, de ebihalak, gőte-
lárvák, halivadékok is áldozatául esnek. A 
lárvák is vízben élnek, és szintén vérmes 
ragadozók. A kifejlett bogarak rágóikkal 
felaprítják a zsákmányt, és úgy nyelik le 
azt. A lárvákra a testen kívüli emésztés a 
jellemző. Hegyes rágóikat ugyanis finom 
csatorna töri át, melyeken keresztül a lár-
vák bénító hatású váladékot bocsátanak 
zsákmányukba, ami az emésztést is meg-
kezdi. Csíkbogarakat a vizsgálati terüle-
tünk felső szakaszán, Almárban és Szar-
vaskőben fogtunk.
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A TEGZESEK RENDJE

ÖRVÉNYTEGZESEK CSALÁDJA

Ezek a tegzesek a gyorsfolyású, hegyvi-
déki kisvízfolyásokhoz kötődnek, innen 
ered elnevezésük is. Nem építenek tegezt, 
szabadon élnek. Testfelépítésük egyszerű, 
robosztus, szájszervük igen erős, fejletlen 
pontszemeik vannak. Ragadozó életmód 
jellemző rájuk. Fejtokjuk mintázata fajon-
ként változik, ez a rajzolat szabad szemmel 
vagy nagyítóval is megfigyelhető. Határo-
zásuk azonban sok faj esetében nehézkes-
nek bizonyul. Az örvénytegzesek jelenléte 
a víz tisztaságára utal. 

A szarvaskői szakaszon minden alka-
lommal, Almárban csak elvétve, a minta-
vételi szakasz felső végén fogtunk.

GOERIDAE CSALÁD

Lárváik kistermetűek, 1 cm-nél hosz-
szabbra ritkán nőnek meg. Lakócsövük 
kinézete igen jellegzetes, mert a homok-
ból készült házhoz nagyobb kavicsokat 
rögzít. A lárva első torszelvénye pajzs-
szerűen fejlődik, két szélén sok esetben 
előretüremkedő kihegyesedés figyelhető 
meg. A gyors folyású vizeket részesítik 
előnyben, de akár állóvizekben is előfor-
dulhatnak. Nálunk Szarvaskőben, a leg-
felső szakaszon lehet velük találkozni, 
sóderes, kavicsos aljzaton. 

A tegzesek küllemükben leginkább a lepkékhez hasonlítanak. A szárnyaik szőrösek, 
innen a tudományos elnevezésük (Trichoptera), ami „szőrös szárnyú”-t jelent. A rovar-
rend tagjaira jellemző, hogy az imágók fonalas csápúak, lábaik erősek. Rejtett életet 
élnek, nem repülnek jól, inkább csak gubbasztanak a növényzetben. Sokáig azt hitték, 
hogy kifejlett állapotban nem táplálkoznak, de több hétig tartó imágó állapotuk során 
nektárt nyalogatnak. A lárvák vízi életmódúak, kövekre vagy a víz színére rakott peték-
ből kelnek ki. Magyarországon 250 körüli a tegzes fajok száma, végtelenül változatosak, 
ami külsejükben, ökológiai igényeikben, életmódjukban is megmutatkozik. Határozá-
suk nehéz, mikroszkóp nélkül, terepi körülmények között igen ritkán lehetséges. Létez-
nek tegezt építő és házatlan családok is, a tegezről többnyire megállapítható a család. A 
házak változatossága is figyelemre méltó, alakjuk és anyaguk egyaránt különféle lehet. 
A lárvaállapotot követi a bebábozódás, majd a parton bontja ki szárnyait az imágó. Az 
Eger-patakban mindenütt találkozhatunk velük, gyorsabb és lassabb szakaszokon, ter-
helt és tiszta vízben egyaránt.
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SZÖVŐTEGZESEK CSALÁDJA

A család egyik tagja sem épít tegezt, ha-
nem hálót sző (innen a család magyar neve 
is), amelyet kövekhez, faágakhoz rögzít. A 
lárva ezzel a hálóval szűri ki a vízben sod-
ródó részecskéket, ahonnan időről időre 
összeszedegeti a számára megfelelő táplá-
lékszemcséket. Vegyes táplálkozású fajok 
tartoznak ide, ragadozó és szűrő életmó-
dot is folytatnak. Külsejük igen jellegzetes, 
torszelvényeik mindegyike kitinizált, ko-
poltyúi végig a potrohon kis csomókban 
látszanak. Nagyon fajgazdag ez a csoport, 
elterjedésükre jellemző, hogy szinte min-
den folyóvíztípusban előfordulnak, sok 
fajuk jól tűri a szennyezéseket is. A teljes 
vizsgált szakaszon előkerültek.

MOCSÁRI TEGZESEK CSALÁDJA

A tegzesek legnépesebb családja. A 
családon belül is igen nagy változatosság 
jellemző. Tegezt építenek, apró kavicsok-
ból, sóderből, csigaházból, szerves törme-
lékből, növényi részekből. Még ékszerké-
szítésre is használják őket, mert minden 
rendelkezésre álló anyagot felhasználnak, 
akár a gyöngyöt és az üveget is! Ide tarto-
zik az egyetlen szárazföldi életmódot élő 
nemzetség is, mely érdekes módon moha 
alá petézik és a lárvák is itt fejlődnek. Las-
sabb szakaszokon gyakorinak bizonyult 
a Potamophylax nigricornis, mely algákkal 
és szerves törmelékkel táplálkozik. 2 cm 
körüli a testhossza, a tegezt pedig 2,5 cm 
hosszúra építi. Ezt a fajt behatóan tanul-
mányozta Kiss Ottó, az ő munkái is segí-
tettek ennek a fajnak és más tegzeseknek 
az azonosításában.

GERINCTELENEK / ÍZELTLÁBÚAK TÖRZSE/ ROVAROK OSZTÁLYA/ TEGZESEK



29

GERINCTELENEK / ÍZELTLÁBÚAK TÖRZSE / ROVAROK OSZTÁLYA / KÉTSZÁRNYÚAK RENDJE

KÉTSZÁRNYÚAK RENDJE

Csak egy pár szárnyuk szolgál repülésre, a második pár szárny úgynevezett billérré 
módosult, és az egyensúlyozásban van szerepe. Előfordulnak szárnyatlan parazita fa-
jok is. A nektártól a melegvérűek véréig mindenféle nedvekkel táplálkozó fajok előfor-
dulnak, szájszervük nyaló vagy szúró-szívó szájszerv. Lárváik nem viselnek lábakat, 
és sokuk vízben fejlődik. Teljes átalakulással fejlődnek. A bemutatott két fajon kívül 
számos más faj is képviselteti magát az Eger-patak aljzatában, lárva formában. A szú-
nyogok közt kiemelendők még a cseszlék vagy más néven púposszúnyogok, melyek 
könnyen felismerhetők bebábozódásuk előtt a kövekhez rögzített apró, tegezre emlé-
keztető szövedékükről. Főként a szarvaskői és az almári szakaszon figyelhetjük meg 
őket. A böglyök és a herelegyek méretes, orsó alakú lárváival a teljes vizsgált szakaszon 
találkozhatunk, elviselik a terhelt vizeket is.   

LÓSZÚNYOGOK CSALÁDJA
(TIPULIDAE)

Legnagyobb fajuk az óriás lószúnyog 
akár 6 cm hosszúságot is elér. A lárva vízzel 
átitatott talajban él. A kifejlett lószúnyog 
a nyári erdők gyakori lakója, a hiedelem-
mel ellentétben teljesen ártalmatlan, nem 
szív vért, mint a csípőszúnyogok. A lárva 
szinte minden víztípusban előfordul, ra-
gadozó életmódot folytat. Az Eger-patak 
minden mintavételi pontján megtalálha-
tók a lárvák, és a parton megfigyelhetjük 
a nagyméretű, lassú röptű imágókat (ki-
fejlett egyed) is.  

GYÖTRŐ SZÚNYOG
(AEDES VEXANS)

A mocsári szúnyoggal együtt a csípő- 
vagy igazi szúnyogokhoz tartozik. A nős-
tények vérszívók, a hímek növényi ned-
vekkel táplálkoznak. A lószúnyogokhoz 
hasonlóan rájuk is jellemző a fonalas 
csáp, amely a hímeknél feltűnően sörté-
zett. Lárváik főként kiöntésekben, pocso-
lyákban fejlődnek, nagy melegben egy új 
generáció kifejlődéséhez akár egy hét is 
elegendő. Ebből következik, hogy a szélső-
ségesen csapadékos nyarak és a kánikula 
nagyban befolyásolja a szúnyogok egyed-
számát. A lárvák evezőszőrök segítségé-
vel úsznak, amik az utolsó potrohszelvé-
nyen találhatók. A fejtoron helyet foglaló 
légzőkürtökkel pedig képesek lélegezni a 
vízfelszínen.

p
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FENÉKJÁRÓ KÜLLŐ
(GOBIO GOBIO)

 Átlagos testhossza 8–15 cm. A folyóvízi életmódhoz alkalmazkodott, hengeres testű 
hal. A hasi oldala enyhén lapított és fehéres színű, háta barnásszürke. Oldalán, egy vo-
nalban sötét árnyalatú foltok sorakoznak, ezeknek száma 6–14 lehet. A hát- és a farok 
úszója sötét pettyekkel tarkított. Orra hosszú és tömpe, felső állkapcsán oldalanként 
egy-egy bajuszszál található, szája alsó állású.  Ívás idején, május és június között a 
hímek fején nászkiütések figyelhetők meg. Hegy- és dombvidéki patakok lakója. Csapa-
tokban fordul elő, vízfenéken élő apró állatokkal, szerves törmelékkel táplálkozik.  Az 
Eger-patakban gyakori, de nehezen megfigyelhető, fenéklakó halfaj.

HALAK OSZTÁLYA

 A halak testét pikkelyek borítják, bőrüknek külső rétegében sok nyálkát termelő sejt-
csoport található. Légzésük kopoltyúval történik, amelynek segítségével a vízben ol-
dott oxigént hasznosítják. Belső vázuk porc vagy csont. A vízben úszóik segítségével 
mozognak. Ikrával szaporodnak. Az Eger-patak vizsgált szakaszán az alább ismertetett 
fajokat, valamint a sebes pisztrángot figyeltük meg.
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FEJES DOMOLYKÓ
(LEUCISCUS CEPHALUS)

KÖVICSÍK
(BARBATULA BARBATULA)

 Kistermetű halfajunk, csupán 10–15 cm 
hosszúra nő meg. Formás, erősen meg-
nyúlt, első pillantásra sima testűnek tűnő, 
kifejezetten szép hal. Testén az apró, vé-
kony pikkelyek kevés számban, elszórtan 
helyezkednek el. Népi nyelven hajatlan 
kövihalnak is nevezik. Feje hosszú, lekere-
kített orra körül 2–2 rövid, szájszögletében 
1–1 hosszabb bajuszszálat visel. Oldalán 
szürkésbarna márványozás fut, eltérően a 
réti csíktól, melynek csíkozott oldala van. 

Középhegységi és dombvidéki patakja-
inkban általánosan elterjedt és gyakori faj.
Apró vízi élőlényeket, növényi táplálékot 
és szerves törmeléket egyaránt fogyaszt. 
Ez az őshonos kis hal Szarvaskőtől egé-
szen az Északi-lakótelepig a hálónkba 
akadt, feltételezzük, hogy az Érsekkert-
ben is él. Itt is megtalálja az általa kedvelt 
sekély, kavicsos aljzatot és a gyorsfolyású 
szakaszokat. Nappal kövek alatt rejtőzik, 
ezért nehéz megfognunk.

Átlagos testhossza 30–40 cm. Háta szür-
késbarna színű, hasa fehéres, hasúszói és 
farok alatti úszói pirosak.  Hengeres tes-
tű, nagyfejű hal, nyitott szája eléri a szem 
vonalát. Fiatal korban apró állatokkal, 
rovarlárvákkal, planktonszervezetekkel 
táplálkozik, a kifejlettek halakat, kétél-
tűeket, alkalmanként vízinövényeket is 
fogyasztanak. Az ívás időszaka április 
és június közé esik. Ekkor a hímek testét 
nászkiütések borítják. Hazai patakokban 
közönséges, gyakori faj. Többnyire árnyé-
kos helyeken tartózkodik.  Az Eger-patak 
legszembetűnőbb halfaja, gyakran figyel-
hető meg hidak alatt és fák által árnyékolt 
szakaszokon. 
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KÉTÉLTŰEK OSZTÁLYA

A kétéltűek a legkezdetlegesebb szárazföldi gerincesek, ennél az osztálynál jelennek 
meg a lábak. A kifejlett állatok pete és lárva állapoton keresztül, átalakulással fejlődnek 
ki.  A szaporodáshoz vízre van szükségük, lárváik a vízben kopoltyúval lélegeznek. A 
kifejlett állatok tüdővel és bőrön keresztül is lélegeznek, ezért bőrük vékony és csupasz. 
Változó testhőmérsékletű állatok. Két hazai rendjük van: a farkos és a farkatlan kétéltű-
ek. Minden magyarországi faj védett! Az itt bemutatott kétéltű fajok védelme érdekében 
is fontos feladat nemcsak a vízfolyás, hanem a környezetének védelme is.

KECSKEBÉKA
(RANA ESCULENTA)

ERDEI BÉKA
(RANA DALMATINA)

A néha 8 centimétert is meghaladó, 
lomb és kevert erdőkhöz kötődő erdei 
béka nálunk majdnem minden erdősebb 
területen megtalálható az alföldektől a he-
gyekig. Tőlünk északabbra és nyugatabb-
ra viszont ritka, és ott a nálunk elszórtan 
előforduló gyepi béka válik helyette gya-
korivá. Az erdei béka opportunista mó-
don könnyen rátalál az újonnan létrejött 
kis vizekre (pl. akár keréknyomokra) az 
erdőkben és azok közvetlen környékén, és 
petézik is beléjük. Mivel helyhűsége kicsi 
és jól ugrik, így a szaporodási időszakon 
kívül e vizektől igen messzire is elpor-
tyázhat az erdőben, illetve azok tisztásai-
ra, és a környező rétekre is kilátogathat. A 
hímek a nászidőszakban kotyogó hangot 
hallatnak. Az Eger-patak vizsgált szaka-
szán az Ipari Park és az Északi-lakótelep 
mintavételi pontok kivételével mindenütt 
megfigyeltük.

A kecskebékát az úgynevezett kecs-
kebéka-fajcsoport tagjaként emlegetjük. 
Mivel ezt a fajt, valamint a tavi békát (ka-
cagóbéka) és a kis tavi békát az újabb ku-
tatások szerint nem lehet egymástól külső 
bélyegek alapján elkülöníteni. A kecskebé-
ka a kis tavi és a tavi béka kereszteződése. 
Rendkívül elterjedt kétéltű faj. A nyálkás 
burokkal körülvett petékből fejlődik ki az 
ebihal, mely a vízben ragadozó életmódot 
folytat. Az Érsekkertben tavaszi estéken 
hallhatjuk a nagy példányszámban elő-
forduló kecskebékák hangos kuruttyolá-
sát. Hátoldala zöld alapon fekete foltokat 
visel.
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ZÖLD VARANGY
(BUFO VIRIDIS)

Az előző fajtól a zöld varangy legszem-
betűnőbben talán színezetében különbö-
zik, fakóbarna alapon zöld foltos. Formája 
a varangyokra jellemzően zömök, de feje 
keskenyebb, orra hosszabb, testmérete is 
kisebb, de 10 cm-nél is nagyobbra nőhet. 
Nyálkás bőre a barna varangyhoz hason-
lóan mirigyes. Gyakran előfordul száraz 
élőhelyeken, lakott területeken is. Éneke 
jellegzetes, magas hangszínű kuruttyolás. 
Eger belvárosában, vagy az Északi-lakó-
telepen gyakorta hallhatjuk a hangját, de 
Almárban és Szarvaskőben is találkozha-
tunk vele.

BARNA VARANGY
(BUFO BUFO)

Több mint 15 cm hosszúra is megnő, de általában kisebb. Hátoldala mély- vagy vilá-
gosbarna színű, míg hasoldala kifejezetten fakó barna. Bőre a többi kétéltűhöz képest is 
rendkívül mirigyes. Pupillája vízszintes. Inkább mászik, mint ugrik, kivéve, ha zavarás 
éri. Petéit hosszú fonalakban rakja le. Számos élőhelyet képes betölteni, sokszor egész 
száraz területeken is előfordul. Éppen e tulajdonsága miatt nem meglepő, hogy az Eger-
patak minden mintavételi helyén találkoztunk vele. Legtöbb példányát Szarvaskőben 
és Almárban figyeltük meg. Terepen könnyen határozható, habitusában a család másik 
képviselőjéhez, a zöld varangyhoz hasonlít. Tavasszal sokuk elpusztul, mikor peterakás 
céljából műutakon átkelve, tömegesen közelítik meg a közeli állóvizeket és áramló vizek 
kiöblösödéseit. Lassú mozgásuk révén az adott populáció számos tagja a figyelmetlen 
autósok áldozatául eshet.

PETTYES GŐTE
(TRITURUS VULGARIS)

Maximum 10 cm hosszúra nő meg, bő-
rének felülete sima, bársonyos tapintású. 
A nőstények és a nyugalmi időszakos hí-
mek fakó barnák, gyakran két sötét sávval 
a hátoldalon. A nászruhás hímek hátol-
dala erősen pettyezett, hátukon és farku-
kon vastag, folytatólagos taraj húzódik 
végig. Az Eger-patak menti kisebb kiöb-
lösödésekbe, más állóvizekbe, akár ker-
ti tavakba, pocsolyákba is belepetézhet.
A nyugalmi állapotban lévő egyedek 
messzire eltávolodnak a víztől, és számos 
típusú élőhelyen képesek életben marad-
ni.
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KOCKÁS SIKLÓ
(NATRIX TESSELLATUS)

 Legfeljebb 100 cm-esre megnövő karcsú sikló, jellegzetesen nagy szemekkel, hosszú-
kás fejjel és erősen ormós pikkelyekkel. A többi hazai kígyótól könnyen elkülöníthető. 
Főleg a melegebb és nagyobb területű tavakat kedveli, sokkal inkább a vízhez kötött, 
mint a vízisikló, a vizektől távolabb, csak a tojásrakás és a téli inaktív periódus idején 
merészkedik. Aktív periódusa március végétől, áprilistól október elejéig tart. Nagyon 
sok időt tölt a vízben. Szaporodása április végén, májusban zajlik le. A tojásokat a nősté-
nyek júliusban vagy augusztus elején rakják le. A fiatalok augusztus végén bújnak ki a 
tojásokból. Szarvaskőben sikerült megfigyelnünk, de további kutatások során várható-
an alsóbb szakaszokon is előkerül.

HÜLLŐK OSZTÁLYA

 Szárazföldi életmódhoz alkalmazkodott állatok, bőrüket szarupajzsok és pikkelyek 
borítják. Testhőmérsékletük változó, a külső hőmérséklettől függően csökken vagy 
emelkedik. Ez a viselkedésükben is megmutatkozik, gyakran láthatunk például kő-
falakon, sziklákon napozó gyíkokat. A legtöbb hüllő lágyhéjú tojásokkal szaporodik, 
egyedfejlődésük a víztől független. Magyarországon minden hüllőfaj védett! Az álta-
lunk bemutatott két hüllőfaj a pikkelyes hüllők rendjébe tartozik.
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VÍZISIKLÓ
(NATRIX NATRIX)

A kifejlett példányok nagyjából 120 cm 
hosszúságúak. Színezetük változatos, de 
általában szürkészöld, fekete foltokkal 
és világossárga gallérral a nyak körül. 
Folyó- és tópartokon, csatornaszegélye-
ken gyakran találkozhatunk vele, amint 
épp megbújik a növényzettel benőtt par-
ti üregekben, vagy fejét kidugva kígyózó 
mozgással úszik a víz felszínén. Több-
nyire kétéltűekkel, kishalakkal táplálko-
zik. Teljesen ártalmatlan hüllő. Sokszor 
egészen eltávolodik a vizes élőhelyektől, 
ellentétben a kockás siklóval. A teljes vizs-
gált Eger-patak szakaszon előfordul, de 
befolyásolja elterjedését a mederrendezés, 
a lebetonozott partszakaszokon számos 
más fajhoz hasonlóan nehezen talál búvó-
helyet és táplálékot.
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HEGYI BILLEGETŐ
(MOTACILLA CINEREA)

A billegetők közül neki van a leghosz-
szabb farka, és a legrövidebb lába. Kloá-
katájéka élénksárga, farcsíkja sárgászöld 
színű. Lába barnás hússzínű (a többi bil-
legetőé fekete). Erős világos szemöldök-
sávja van. Szárny fesztávolsága: 25–27 
cm. Súlya: 14–22 g. Hossza: 17–20 cm.
 Gyorsfolyású hegyi patakok mentén 
költ, ahol a vízben és parton is egyaránt 
találhatók kiálló kövek, és a patakot erdő 
vagy fasor kíséri. Sziklafalon repedésekbe, 
partoldalon gyökerek közé rakja fészkét.
 Többnyire rovarokkal táplálkozik. Ha-
zánk hegyvidékein szórványos fészkelő. 
Az Eger-patak vizsgált szakaszán Szar-
vaskőben és Egerben, az Érsekkertben 
figyeltük meg rendszeresen. Rokona, a 
barázdabillegető jóval gyakoribb, a teljes 
szakaszon előfordul, valamint víztől távol 
eső területeken is. A fenti kép a hegyi- , az 
alsó a barázdabillegetőt ábrázolja. 

GERINCESEK TÖRZSE / MADARAK OSZTÁLYA

MADARAK OSZTÁLYA

Testük a repüléshez alkalmazkodott, mellső végtagjaik szárnyakká módosultak. Tes-
tüket tollak fedik, amelyek módosult szarupikkelyek. Szaporodásuk meszes héjú tojá-
sokkal történik. Testalkatuk, csőrük, lábuk az élőhelyükhöz és az életmódjukhoz alkal-
mazkodik. A bemutatott madarak között védett fajok is előfordulnak!

k vivizszsgágáltlt s szazakakaszszánán Szaar-
EgEgererbeben,n, a az z ÉrÉrsesekkere tbt en 

gg

g g rendndszszere esesenen. RoRokokona, a 
eetőő jóvóval ggyayakokoriribbb, , a a tet ljes 
fordul,, vvala amaminnt víztől távolo  
n is. A fentn i kép a hegyi- , az 
abillegetőt áááá ááááááááábrbrbrbrbrbrbbrbrbrbrbbrbrbrbrbbbrbrbrrrázázázázázázáázááázázázázázáázázázázázáázáázáááázázzzzzzzzzzolja. 
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ÖKÖRSZEM
(TROGLODYTES TROGLODYTES)

Rendkívül apró termetű, zömök test-
felépítésű madárka, hosszú és hegyes 
csőrrel, többnyire felcsapott, rövid fa-
rokkal, rövid nyakkal. Hátoldala vö-
rösbarna, alul barnásfehér finom, sö-
tét, hullámos keresztsávokkal. Szárny 
fesztávolsága: 13–17 cm. Súlya: hím 
8–12 g; tojó 7–11 g. Hossza: 9–10,5 cm.
 Erdők sűrűn benőtt részein, elgazo-
sodott tisztásain, cserjésekben, dús ve-
getációjú patakpartokon, kertek sűrű-
jében költ, de kopár területeken is, ahol 
sövényekben, kőfalakon él. Apró ge-
rinctelen élőlényekkel, főként rovarlár-
vákkal, csigákkal, férgekkel táplálkozik.
A vizes területeket különösen kedve-
li, ennek köszönhetően Szarvaskőben, 
Almárban vagy akár Egerben az Érsek-
kertben az Eger-patak partján, fákon, kö-
veken, korhadékokon is megfigyelhetjük, 
amint táplálék után kutat.

JÉGMADÁR
(ALCEDO ATTHIS)

 Halban gazdag folyók és patakok men-
tén, esetenként tavaknál figyelhetjük meg 
ezt az apró, élénk színekben játszó mada-
rat. Kicsiny, zömök, rövid farkú és lábú 
madár, de feje nagy és csőre aránytalanul 
hosszú.

A jégmadár szárny fesztávolsága: 
24–26 cm. Súlya: 34–46 g. Hossza: 17–19,5 
cm, melyből a csőr 4 cm.A kifejlett egye-
dek lába világos piros, fiatalabb egyedek 
tollruhája fakóbb, lábuk szürkés színű.
Főként kishalakkal és vízi rovarokkal táp-
lálkozik. Általában lesből csap le áldozatá-
ra, de sokszor levegőben szitálva is keresi 
zsákmányát.

Fészeküregét homokos partfalba vájja, 
kb. 1 méteres járat végén egy kamrában 
található halszálkákból épített fészke. Oly-
kor Eger belvárosában sétálva is találkoz-
hatunk vele, feltűnően magas, éles hangja, 
gyors röpte és türkiz színű fejbúbja, háta, 
farka által más madárral összetéveszthe-
tetlen.
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TŐKÉS RÉCE
(ANAS PLATYRHYNCHOS)

 A legismertebb récefaj, a házi kacsa őse. 
Szárny fesztávolsága: 80–98 cm. Súlya: 
750–1450 g. Hossza: 50–60 cm.

Parkokban, erős zavarásnak kitett 
élőhelyeken is előfordul. Álló és áram-
ló vizek partján, egész kis víztereken is 
megtelepszik. Kinézete igen jellegzetes, 
meghatározható méretéről, alakjáról és 
sötétkék, fehérrel szegett szárnytükréről.
A hím és a tojó jól elkülöníthető, a hím-
nek kirívóbb tollruhája van, míg a tojó 
sok más récefajhoz hasonlóan színezeté-
nek köszönhetően jobban beleolvad saját 
környezetébe. Tápláléka változatos, főleg 
magvakat, növényi részeket, gerinctelene-
ket, apró halakat is fogyaszt. Földre rakja 
növényi részekből és pehelytollakból ké-
szített fészkét. A vizsgált szakaszon sok-
szor néhány példányból álló csapatokban 
gubbasztanak a parton.
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SZÜRKE GÉM

Teste erős felépítésű, hátoldala általában 
középszürke, hasoldala világosabb. Erős, 
egyenes, szürkéssárga csőre van. Lába is 
szürkés színű. Szárny fesztávolsága: 175–195 
cm. Súlya: 1020–2073 g. Hossza: 84–102 cm.
 A szürke gém általában telepesen, de 
néha magányosan költ. Fészkelőhelyei 
többnyire ártéri erdők, nádasok, bokro-
sok, elsősorban magasabb fákra, ritkább 
nádasokba rakja kosárra hasonlító fészkét. 
Mozdulatlanul várja zsákmányát a tó- és 
folyópartokon. Sekélyebb vizekben, víz-
ből kiemelkedő társulások szélén gyakran 
egy lábon pihen. Behúzott nyakkal, lassú, 
némiképp egyenetlen szárnycsapásokkal 
repül, szárnyai folyamatosan és erősen 
hajlítottak. Gyakran magasan száll. Táplá-
lékát túlnyomó részben halak, kétéltűek, 
csigák, hüllők, kisemlősök, rákok teszik 
ki. Az Eger-patak mentén sétálva télen 
is gyakran láthatunk egy-egy magányos 
szürke gémet a partról elszállni. 

NAGY KÓCSAG
(EGRETTA ALBA) 

Nagy termetű, majdnem akkora, mint a 
szürke gém, de annál kecsesebb, tollaza-
ta a kikeléstől kezdve fehér színű. Szárny 
fesztávolság: 140–170 cm. Súlya: hím 1030 
g; tojó 960 g. Hossza: 80–100 cm. Elárasztott 
réteken, folyók mentén, néha szárazabb 
területeken, lucernaföldeken táplálkozik. 

Táplálékát túlnyomó részben halak, két-
éltűek, vízi rovarok, kisemlősök teszik ki. 
A nagy kócsag telepesen költ állóvizek, 
mocsarak környékén, magas parti nö-
vényzetben, fákkal, bokrokkal szegélye-
zett nádasokban. Részleges vonuló, egyre 
nagyobb példányszámban marad hazánk-
ban télire is. Az előző fajhoz hasonlóan 
láthatunk néha áttelelt példányt akár a 
belvárosban is. 

RKE GÉÉMMMMMMMMM
(ARDEA CINEREA)



40

GERINCESEK TÖRZSE / EMLŐSÖK OSZTÁLYA

VIDRA
(LUTRA LUTRA)

Más fajokkal összetéveszthetetlen, igazi 
vízi ragadozó emlősünk a vidra. A kifej-
lett hím hossza farkával együtt elérheti 
a 120 cm-t, súlya 15 kg is lehet. Hazánk 
szinte minden víztípusában megtalálható. 
Patakunkban feltehetően csak időszako-
san fordul elő, jelenlétét több megfigye-
lés bizonyítja. Nem véletlen, hogy szinte 
az összes megfigyelés a halakban gazdag 
városi szakaszon történt, bár állatunk táp-
lálkozásában a halakon kívül kétéltűek, 
madarak, emlősök, puhatestűek, rákok 
sőt rovarok is szerepelhetnek. Többnyire 
éjszakai életmódot folytat, hasonlóan a 
többi menyétféle ragadozóhoz. Kóborlásai 
során nagy-nagy távolságokat képes meg-
tenni szárazföldön is. A haltenyésztők ál-
tal jelzett „károk” többnyire túlbecsültek, 
hiszen „normál esetben” a vidra a kisebb 
halakat kedveli. Sok vidra pusztul el kó-
borlás közben az utakon. Kisvízfolyások 
hídjait „vidrabarát” módon, megfelelő 
partszegély biztosításával szükséges ki-
alakítani.

EMLŐSÖK OSZTÁLYA

Közös jellemzőjük, hogy a nőstények a kicsinyeiket az erre a célra módosult mirigye-
ik váladékával, a tejjel táplálják (tejmirigyek). Minden emlős testét szarueredetű szőr-
zet borítja.Testalkatuk rendkívül sokféle lehet, alkalmazkodva az életmódjukhoz és az 
élőhelyükhöz. Hazánkban a méhlepényes emlősök alrendjébe tartozó állatok élnek. Az 
Eger-patak vizsgált szakaszán élő emlősök közül a vidra a legritkább faj.
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VÁNDORPATKÁNY
(RATTUS NORVEGICUS)

Ki ne ismerné ezt a kissé zord külsejű 
rágcsálót?! Mindenütt megtalálható, vá-
rosokban kiválóan érzi magát, csatorna-
rendszerekben, vízpartokon, pincékben, 
ólakban, szeméttelepeken egyaránt meg-
találja életfeltételeit. Testfelépítése robosz-
tus, a testhossza elérheti a 30 cm-t, farka 
mintegy 23 cm hosszúra nő. Szőrszíne 
változatos a sárgásbarnától egészen sö-
tétbarna, majdnem fekete példányok is 
előfordulnak. Szociálisan igen fejlettek, a 
családokban hierarchia alakul ki, mely-
nek fenntartásáért néha harcok is előfor-
dulnak. Egymást szagjelekről ismerik fel. 
A vízparti üregekben lakószobákat alakí-
tanak ki, amit különféle anyagokkal bélel-
nek. Szürkületben járnak vadászni ezek a 
mindenevő állatok, ezért a nappali órák-
ban jelenlétük nem is tűnik fel igazán. Az 
Eger-patak partján az elpusztult egyedek, 
valamint este a portyára indulók figyelhe-
tők meg.

VÍZI CICKÁNY
(NEOMYS FODIENS)

A cickányok a rovarevők rendjébe tar-
toznak. Rendkívül gyors mozgású állatok, 
jellegzetesen hosszú, hegyes orruk és apró 
szemük van. A cickányok között a vízi cic-
kány nagytestűnek számít, 7–9 cm hosszú 
is lehet, hátsó lába is hosszú, 17–20 mm. 
Farkának alsó felületén és a hátsó lábakon 
úszószőrök sorakoznak. Fogainak hegye 
vöröses színű. Élőhelye az édesvizeket 
szegélyező dús vegetáció. Vízhez kötött 
életmódot él, képes a víz alatt úszni és 
ilyen formán kistestű vízi gerinctelen és 
gerinces élőlényeket zsákmányolni. Mér-
gező váladékával megöli a kishalakat, de 
akár kétéltűeket és kisemlősöket is. Na-
gyon félénk és a búvóhelyet nyújtó, sűrű 
növényzetet kedveli, ezért megfigyelése 
nem egyszerű feladat. Testének hátoldala 
feketés, hasoldala szürkés színű.
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KORAI DENEVÉR
(NYCTALUS NOCTULA)

Ez a faj úgynevezett „paneldenevér”. 
Városokban is megtalálja életfeltételeit, 
parkok odvas fáiban, panelházak rései-
ben bújik meg. Téli szállásukon akár 100 
egyed is összegyűlhet egy helyen. Nem 
csak szürkületkor és éjjel repülnek, akár 
fényes nappal is láthatjuk a gyors röp-
tű emlősöket az Eger-patak partján bár-
hol, Egertől Szarvaskőig. A korai denevér 
napnyugta után vadászni indul, étrendjét 
különböző rovarok teszik ki, tegzesek, le-
gyek és bogarak. Az ember közelében élő 
denevérektől nincs okunk félni, ártalmat-
lan állatok. Mi viszont számos tényezővel 
veszélyeztetjük a denevéreket, például 
az öreg fák kivágásával, rovarirtó szerek 
használatával, illetve a panelrések befala-
zásával. Védett, csakúgy, mint a hazánk-
ban élő összes denevérfaj.

DENEVÉREK RENDJE

Az egyetlen rend az emlősök osztályán belül, amelynek tagjai valódi repülésre képe-
sek. A hazai denevérfajok rovarevők. Jó alkalmazkodó képességű állatcsoport. Minden-
féle élőhelyen előfordulnak, a lakott területektől, az érintetlen természetes élőhelyekig. 
A hideg időszakot csoportokba, kolóniákba verődve, hibernált állapotban vészelik át. 
Védelmük fontos és nehéz feladat, élőhelyeik pusztításával állományaikat is veszélyez-
tetjük. 
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TÖRPEDENEVÉR
(PIPISTRELLUS PIPISTRELLUS)

Nagyon gyakori, közönséges denevérfajunk, a korai denevér mellett ez a faj a leg-
gyakoribb az Eger-patak mentén. Testalkata zömök, apró, a testhossza maximum 5 cm. 
Füle rövid, széles, arcorra erős, mirigyes. Életmódja igen hasonló a korai denevérhez, 
törpedenevért is láthatunk nappali órákban vadászni, valamint ők is elfoglalják a házak 
réseit, mint búvó- és pihenőhelyeket. 

A kiemelt két gyakori denevérfaj mellett 
számos más denevér is előfordul az Eger-
patak mentén. Az alábbi kép a nagyfülű 
denevért (Myotis bechsteinii) ábrázolja.
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Egyesületünk tevékenységei között alakulása óta fontos helyet foglalnak el az 
ismeretterjesztő kirándulások és környezeti nevelési programok. Véleményünk sze-
rint a természetet megismerni nem az iskolapadban, hanem kint, az élő természetben 
lehet igazán. Terepi programjainkat főként általános iskoláknak és középiskoláknak 
ajánljuk, de igény szerint felsőoktatási intézmények hallgatói és egyéb érdeklődők 
számára is szervezünk terepi előadásokat és ismeretterjesztő kirándulásokat. 
Szakembereink és környezeti nevelőink az Eger-patak szarvaskői és egri szakaszán 
végzett mintavételekről, továbbá a vízi élővilágról tartanak terepi előadásokat az 
érdeklődőknek. 

Bővebb információ az előadásokról:

Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület

Székhely: 3300 Eger, Radnóti Miklós utca 9.
Levelezési cím: 3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

Tel.: 36/310-529
Mobil: 20/218-1450 (Havasi Norbert - elnök),

20/928-4991 (Szitta Emese – Élővilágvédelmi szakosztályvezető)
E-mail: info@kaptarko.hu
Web: www.kaptarko.hu
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