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Országos varangymentés
MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGÁNAK JELENTŐS RÉSZÉT ÉRINTŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÜGYRE HÍVJA FEL  
A FIGYELMET A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET (MME). A HAZÁNKBAN TALÁL-
HATÓ MINTEGY 2,3 MILLIÓ CSALÁDI HÁZBAN LEGALÁBB UGYANENNYI VÍZAKNA, PINCE IS VAN, AHOL 
KÖNNYEDÉN CSAPDÁBA ESHETNEK A HAZAI BÉKA- ÉS VARANGYFAJOK. AZ EGYESÜLET AZ ÁLLATOK MEG-
MENTÉSÉT KÉRI A LAKOSOKTÓL.

A zöld és barna varangyok, a barna ásóbékák, vala-
mint a bajszos- és barnabékák egyaránt ragado-

zó életmódot folytatnak. Rengeteg kártevőt (férget, 
puhatestűt, rovart) fogyasztanak. Étvágyukból eredő 
kártevőirtásuk egyre fontosabb a klímaváltozás 
szempontjából – ahogy újabb mezőgazdasági kárte-
vők jelennek meg, úgy egyre nagyobb szerep hárul 
a békákra.

Ezek a kétéltűek emberi segítség nélkül akár éve-
kig is sínylődhetnek, ha egyszer csapdába kerültek, 
de a bajt tovább tetézi, hogy ezek a példányok nem 
tudnak részt venni a szaporodásban. A békáknak víz-
re van szükségük a szaporodáshoz, a peterakáshoz 
és az ebihalak fejlődéséhez, egyébként meg éhen is 
halnak, ha csapdába estek. Az MME becslése szerint 
évente akár több ezer békát érinthet a probléma.

Az egyesület szerint érdemes zseblámpával 
szétnézni a potenciális „békacsapdákban”, ha pedig 
békát találunk, vigyük ki a gyepre, és engedjük el 
egy bokor tövében vagy a komposzt mellett. Az el-
lenőrzést március és augusztus között érdemes ha-
vonta elvégezni, lehetőleg alaposan, a barna varan-

gyokat ugyanis nem könnyű észrevenni a földön. 
Nem úgy a zöld varangyot, amit az MME idén az 
Év kétéltűjének választott. Magyarországon védett, 
eszmei értéke tízezer forint.

A békákat és varangyokat puszta kézzel is meg 
lehet fogni, a közhiedelemmel ellentétben a mér-
gük emberre nem veszélyes, de aki mégis tart tőlük, 
gumikesztyűvel vagy munkavédelmi kesztyűvel is 
kiemelheti a varangyokat az aknából. További el-
terjedt hiedelem, hogy a varangyok a kloákájukkal 
direkt az ember szemére céloznak, és azon ügyköd-
nek, hogy megvakítsanak minket. Ez azonban nincs 
így, a kézbe vett példányok ijedtükben gyakran 
bepisilnek, de a vizelet a bőrre jutva sem okoz ra-
gyákat vagy hegesedést. 

Akik megkedvelték nem várt vendégeiket, az 
MME azt javasolja, hogy alakítsanak ki a kertjükben 
békamenedéket. Erre a célra kapható mesterséges 
békagarázs is, de akár némi farakás vagy avarkupac 
is megteszi. 

Varga Tibor
Rendszeresen ellenőrizzük a békákat, varangyokat csapdába 
ejtő helyeket

Ne féljünk megfogni, ártalmatlanok a hazai békák.  
A képen barna ásóbéka


