
AZ EGER-PATAK 
TÖRTÉNETE

Az Eger-patak forrása a Balaton község mellett 340 
m tengerszint feletti magasságon található Vajda-kút. 
A patak a forrástól a torkolatig 68 km hosszú, esése 207 
m. Négyes község után torkollik a Tiszába, 93 m ten-
gerszint feletti magasságon. Mellékvizei a Bekölcei-, 
Recska-, Villói-, Gilitka-, Tárkányi- és Almár-patak. 
Maklár alatti része az Eger-csatorna és a Rima-patak 
nevet kapta. Ha az Eger-patak mentén észak felé ha-
ladunk, mindenütt megtaláljuk a folyóteraszok ma-
radványait. Mónosbél alatt a patak völgye szurdokká 
alakul, s ezt a jellegét egészen Almárig megtartja. In-
nen már széles völgy húzódik az Alföld pereméig.

Az Eger-patak hőmérséklete 0 és 24 °C között vál-
tozik. A patak az év legnagyobb részében általában 
kis vízállású. A nyáron lezúduló felhőszakadások oly 
nagy víztömeget szállítanak a patakba, hogy hirtelen 
nem tudja azt levezetni, így áradás következik be. A 
pusztító árvizek mind ilyen eredetűek, nem pedig a 
hirtelen beálló hóolvadás következményei. A 18–19. 
században igen nagy pusztításokat okoztak ezek az 
áradások.

AZ EGER-PATAK 
ÁLLATVILÁGA

Az Eger-patak Szarvaskőhöz tartozó szakasza 
rendkívül változatos, többnyire gyors folyású, köves, 
kavicsos aljzatot találunk, de itt is előfordul a finom
sóderes, valamint az iszapos mederanyag is. Ezeken 
az élőhelyeken a bolharákok mellett a hegyi patakok 
jellemző állatai élnek. Vízhez kötődő rovarok lárvái, 
valamint különféle gyűrűs férgek, csigák, halak, bé-
kák és még számos, különleges és kevéssé ismert élő-
lény. A mederhez kapcsolódó kisebb kiöblösödések 
állóvízi és lassan áramló vizekben élő állatfajoknak is 
helyet adnak. Sokféle állatfaj találja meg életfeltételeit 
a vízfolyásban és közvetlen környezetében.

A tábla a patak környezetében előforduló gerinces 
állatok 15 faját mutatja be.

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 vonalban sötét árnyalatú foltok sorakoz-
nak, ezeknek száma 6–14 lehet. A hát- és a farokúszója sötét pettyekkel 
tarkított. Orra hosszú és tömpe, felső állkapcsán oldalanként egy-egy 
bajuszszál található, szája alsó állású.  Ívás idején, május és június kö-
zött a hímek fején nászkiütések figyelhetők meg. Hegy- és dombvidéki
patakok lakója. Csapatokban fordul elő, vízfenéken élő apró állatokkal, 
szerves törmelékkel táplálkozik.  Az Eger-patakban gyakori, de nehe-
zen megfigyelhető, fenéklakó halfaj. Védett! Eszmei értéke 2000 Ft.

Kövicsík – Barbatula barbatula
Átlagos testhossza 10-15 cm. Formás, erősen megnyúlt, első pil-
lantásra sima testűnek tűnő, kifejezetten szép hal. Testén az apró, 
vékony pikkelyek kevés számban, elszórtan helyezkednek el. Népi 
nyelven hajatlan kövihalnak is nevezik. Feje hosszú, lekerekített 
orra körül 2–2 rövid, szájszögletében 1–1 hosszabb bajuszszálat vi-
sel. Oldalán szürkésbarna márványozás fut, eltérően a réti csíktól, 
melynek csíkozott oldala van. Középhegységi és dombvidéki pa-
takjainkban általánosan elterjedt és gyakori faj. Apró vízi élőlénye-
ket, növényi táplálékot és szerves törmeléket egyaránt fogyaszt. Ez 
az őshonos kis hal a bemutatott patakszakasz nagy részén megta-
lálja életfeltételeit. A sekély, kavicsos aljzatot és a gyorsfolyású sza-
kaszokat kedveli. Nappal kövek alatt rejtőzik, szürkületben kezd el 
táplálkozni. Védett! Eszmei értéke 2000 Ft.

Fejes domolykó – Leuciscus cephalus
Átlagos testhossza 30–40 cm. Háta szürkésbarna színű, hasa fehé-
res, hasúszói és farok alatti úszói pirosak. Hengeres testű, nagyfejű 
hal, nyitott szája eléri a szem vonalát. Fiatal korban apró állatokkal, 
rovarlárvákkal, planktonikus szervezetekkel táplálkozik, kifejlet-
ten halakat, kétéltűeket, alkalmanként vízinövényeket is fogyaszt. 
Az ívás időszaka április és június közé esik. Ekkor a hímek tes-
tét nászkiütések borítják. Hazai patakokban közönséges, gyakori 
faj. Többnyire árnyékos helyeken tartózkodik.  Az Eger-patak leg-
szembetűnőbb halfaja, gyakran figyelhető meg hidak alatt és fák
által árnyékolt szakaszokon.

Kecskebéka – Rana esculenta
A kecskebékát, valamint a tavibékát (kacagóbéka) és a kis tavibékát 
az újabb kutatások szerint nem lehet egymástól külső bélyegek 
alapján elkülöníteni. A kecskebéka a kis tavi- és a tavibéka keresz-
teződése. Hátoldala zöld alapon fekete foltokat visel. Rendkívül 
elterjedt kétéltű faj. A nyálkás burokkal körülvett petékből fejlődik 
ki az ebihal, mely a vízben ragadozó életmódot folytat. Sok roko-
nához hasonlóan hosszú nyelvével ragadja meg a táplálékául szol-
gáló – főleg szárnyas – rovarokat. A patakparton, tavaszi estéken 
hallhatjuk a nagy példányszámban előforduló kecskebékák hangos 
kuruttyolását. Védett! Eszmei értéke 2000 Ft.

Foltos szalamandra – Salamandra salamandra
Összetéveszthetetlen, impozáns külsővel rendelkező kétéltű faj. 
Nagyjából 15–20 cm hosszú, fekete alapon sárga foltokat visel. 
Feje széles, ez lárvakorban igen feltűnő. Tiszta vizek közelében, 
nedves talajú domb- és hegyvidéki erdőkben él. Nappal kövek vagy 
faágak, tuskók alatt bújik meg. Alkonyattól aktív, ekkor indul táp-
lálék után. Rövid lábaival lassan mozog az avarban és a köveken. 
Étrendjét főként férgek, csigák és rovarok alkotják. A kifejlett állat 
nem tud úszni, ezért a nősténynek vigyáznia kell, nehogy a vízbe 
essen, mikor az apró szalamandra lárvákat a vízbe bocsátja. A lárva 
is könnyen azonosítható, széles feje és két oldalon 3–3 kopoltyú-
bojtja van. A szarvaskői patakszakasz mentén előfordul, de inkább 
a magasabb térszínek lomberdőit kedveli. Védett! Eszmei értéke 
10 000 Ft.

Zöld levelibéka – Hyla arborea
Kistermetű béka, testhossza 5 cm. Színe rendkívül változatos, 
lehet az egész világos sárgászöld, de akár szürkés színű is. Leg-
gyakrabban fűzöld példányokat láthatunk. Lábain tapadókoron-
gokat visel. A hímek torkán hanghólyag van. Többnyire bokros, 
dús vegetációjú vízpartokon, vízközeli üde réteken, nádasokban 
fordul elő. Éjszaka aktív, a nappalokat növényeken sütkérezve 
tölti. Főleg repülő rovarokat zsákmányol. Az Eger-patak partján, 
a fák ágain, a japán keserűfű levelén gubbasztva látható. Hangja 
igen jellegzetes, hosszan elnyúló „ke-ke-ke-ke…” Védett! Eszmei 
értéke 2000 Ft.

AZ EGER-PATAK

Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Forrás pályázati alapjának támogatásával.

Készítette a Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület 
3300 Eger, Radnóti Miklós utca 9.; e-mail: info@kaptarko.hu;  www.kaptarko.hu                

Kérjük óvja, védje természeti értékeinket!


