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Az alpesi tarajos gõte Triturus carnifex (LAURENTI, 1768)
elõfordulása Magyarországon
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ABSTRACT: [On the occurrence of the Alpine Crested Newt (Triturus carnifex (LAURENTI, 1768)) in
Hungary] Fringe populations of T. carnifex occur in the westernmost part of Hungary in the XN 15 and
XM 08 UTM squares. Due to habitat loss and pollution, conservation measures are needed to secure its long-
term survival in the country.

Bevezetés

A XX. század utolsó két évtizedében a folyamatosan gyarapodó genetikai, rendszertani és
ökológiai ismeretek figyelembevételével számos állatcsoport taxonómiai revízióját végezték
el. Ennek egyik eredménye, hogy több taxon besorolása megváltozott, ami Magyarországon
élõ fajok, csoportok esetén is új rendszertani beosztást eredményezett. A hazai gerinces fajok
közül a Triturus cristatus esett át a legjelentõsebb revízión (BUCCI-INNOCENTI et al.,
1983), hiszen a modern rendszertani kutatások a fajcsoportot négy fajra - Triturus cristatus
(Laurenti, 1768), Triturus carnifex (Laurenti, 1768), Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903)
és Triturus karelinii (Strauch, 1870) - osztják. A morfológiai, sejttani és életmódbeli különb-
ségek mellett a korábbi alfajok magasabb szintû besorolásának oka, hogy a potenciális hib-
ridzónákban több esetben genetikai izolációt is kimutattak (ARNTZEN, 1996, ARNTZEN &
WALLIS, 1999, LITVINCHUK et al., 1994, NÖLLERT & NÖLLERT, 1989, WALLIS &
ARNTZEN, 1989, ZAJC & ARNTZEN, 1999), bár a T. carnifex és a T. cristatus között rész-
leges hibridizáció elõfordulhat (ARNTZEN & THORPE, 1999, BREDE et al., 2000).

A Triturus cristatus taxonómiai revíziója Magyarország gerinces fajkészletében is vál-
tozást hozott, hiszen az új fajok közül több elõfordul hazánkban. Ebben a cikkben a
Magyarországon is elõforduló egyik faj, a Triturus carnifex eddig ismert hazai elterjedését
ismertetjük és az ehhez kapcsolódó természetvédelmi feladatokat írjuk le.

A Triturus carnifex elterjedése és rövid jellemzése

A T. carnifex maximum 15 (hím) - 17 (nõstény) cm hosszú tarajos gõte faj (1. ábra). Feje
nagy, hátrafelé szélesedõ. A hím háta szürkés, zöldesbarna vagy sötétszürke, nagy sötét-
szürke vagy fekete foltokkal. Oldalperemén nincsenek fehér pontok. Torka sárga és fekete,
fehér pontok díszítik. Hasoldala sárga, nagy, elmosódott foltjai a mellen és a hason össze-
folynak. A nõstények és fiatalok hátán gyakran sárga csík fut. A hímek taraja erõsen tagolt,
farkuk középsõ része fehéres vagy halványkékes. A hím T. carnifex Wolterstorff indexe
(WOLTERSTORFF, 1923) ARNTZEN & WALLIS (1999) szerint 63,7-67,09 %, a
nõstényeké 53,9-59,19 % között van, tehát lábai a testhez viszonyítva viszonylag hosszúak
(2. ábra). A kifejlett állatok általában márciustól júniusig vannak a vízben (DELY, 1967,



GRIFFITHS, 1996, NÖLLERT & NÖLLERT, 1989). Szaporodóhely választásukat elsõsor-
ban az állóvíz kora, vízinövény borítottsága, a környezõ szárazföldi élõhely minõsége és az
emberi tevékenység befolyásolja (PAVIGNANO et al., 1990). Táplálékuk jelentõs részben a
vízfelszínre hulló zsákmányállatokból áll (JOLY & GIACOMA, 1992).

A T. carnifex Olaszországban, Ausztriában, Szlovéniában, Horvátországban, Bosznia-
Hercegovinában, Jugoszláviában, Albániában, Görögországban és Nyugat Bulgáriában él.
Svájcba és Franciaországba valószínûleg a XX. század elején telepítették be (ARNTZEN,
1996, ARNTZEN & THORPE, 1999, ARNTZEN & WALLIS, 1999, DELY, 1967, GRIF-
FITHS, 1996, NÖLLERT & NÖLLERT, 1989, SOTIROPOULOS et al., 1995, WALLIS &
ARNTZEN, 1989). A legújabb rendszertani kutatások (ARNTZEN & WALLIS, 1999) a fajt
két alfajra (Triturus carnifex carnifex és Triturus carnifex macedonicus) osztják.

Anyag és módszer

Felmérésünk során az elsõ T. carnifex egyedet, egy átalakulás elõtt álló lárvát, 1997.X.02-
án figyeltük meg a kõszegi Alsó-erdõ egyik állóvizében. 1998-tól a faj több kifejlett
példányát mutattuk ki ezen a lelõhelyen, majd 2001-ben a magyarországi CORINE területek
felmérésének keretében Õriszentpéter területén is megtaláltuk a fajt. Ez a lelõhely csaknem
azonos azzal, ahol DELY (1967) eredetileg kimutatta a T. cristatus carnifex-et.

Természetvédelmi megfontolásokból a T. carnifex lelõhelyeket a hozzájuk rendelt UTM
kódok megadásával, részletes helyleírás nélkül adjuk meg. 

A lelõhelyeken hálózással vagy palackcsapdázással (GENT & GIBSON, 1998) mutattuk
ki a T. carnifex-et. A vizsgált egyedeken 0,1 g pontosságú KERN digitális mérleggel és
tolómérõvel rögzített jellegzetes morfometriai paramétereket és a Wolterstorff indexet
(továbbiakban: WI) (WOLTERSTORFF, 1923) az 1. táblázat tartalmazza.

Eredmények

1995 után az alábbi két lelõhelyrõl mutattuk ki a T. carnifex-et:
1. lelõhely: Alsó-erdõ (Kõszeg), UTM kód: XN 15
2. lelõhely: Keserûszer (Õriszentpéter), UTM kód: XM 08

A kimutatás körülményeit és az egyes egyedek jellegzetes metrikus paramétereit az 1.
táblázat tartalmazza.
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1. táblázat: 1998 és 2001 között talált kifejlett T. carnifex egyedek 
metrikus paraméterei és kimutatásuk körülményei



1. ábra: Triturus carnifex nõstény

(fotó: Szövényi Gergely)

2. ábra: A Triturus carnifex nõstény (balra) hátán sárga csík fut, 

lába a testhez viszonyítva hosszabb, mint a Triturus dobrogicus-é (jobbra) 

(fotó: dr. Puky Miklós)
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Értékelés, a T. carnifex természetvédelmi helyzete Magyarországon

Dely már 1967-ben valószínûsíti (a T. cristatus alfajaként) a T. carnifex nyugat-magyaror-
szági elõfordulását. Jelenlétét ugyanabban az évben Szabó István majd késõbb Dely Olivér
György is kimutatja az Õrségbõl (DELY, 1971). Noha az idõközben eltelt harminc év alatt
több felmérés készült az Alpokalja élõvilágáról, az 1990-es évek végén Vas megye herpeto-
faunájáról megjelent összefoglaló közlemény nem tartalmazott újabb T. carnifex elõfordulá-
si adatot (DANKOVICS, 1999).

Az 1. lelõhelyen a T. carnifex-et négy évben is megtaláltuk. Hímeket, nõstényeket és át-
alakulás elõtt álló lárvát is megfigyeltünk itt, ezért ezt az állományt a T. carnifex tényleges
szaporodási közösségének tekintjük. A terület földrajzi elhelyezkedése és a korábbi adatok
(DELY, 1971) megléte miatt ugyanez a megállapítás érvényes az Õriszentpéter térségében
élõ állatokra is.

A T. cristatus fajcsoport vizsgálata lényeges hazai kutatási feladat. Ezt Magyarország sa-
játos állatföldrajzi elhelyezkedése mellett az abból fakadó természetvédelmi feladatok is in-
dokolják. A dunai gõte (T. dobrogicus) (1. ábra) hatékony hazai védelme nemzetközi szin-
ten is kiemelkedõ fontosságú, a T. carnifex magyarországi megõrzése pedig elsõsorban a ha-
zai élõvilág biodiverzitásának fenntartása miatt fontos. A T. carnifex védelmében jelentõs
eredmény, hogy 2001-ben 10 000 Ft eszmei értékkel a hazai védett fajok listájára is felke-
rült (13/2001 KöM rendelet). Az Alpokalja egyes területei, a Vendvidék és a Kõszegi-hegy-
ség a T. carnifex szaporodására alkalmas élõhelyeket tartalmaznak. Ezek kiterjedtsége azon-
ban kicsi (a kõszegi populáció például kis mérete miatt igen sérülékeny), ezért a faj Magyar-
országon aktuálisan veszélyeztetett. Jelenlegi ismereteink szerint a T. carnifex a hazai her-
petofauna legkisebb elterjedési területû tagja, és a faj magyarországi populációi peremhely-
zetûek. Ebbõl következik, hogy a T. carnifex kiemelt kutatása, élõhelyeinek és magának a
fajnak legalább 100 ezer Ft eszmei értékkel kifejezett fokozott védelme, valamint aktív faj-
védelmi program kidolgozása szükséges a faj hosszú távú magyarországi megõrzéséhez.
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