
Vízi sikló – Natrix natrix
A kifejlett példányok nagyjából 120 cm hosszúságúak. Színezetük válto-
zatos, de általában szürkészöld, fekete foltokkal és világossárga gallérral 
a nyak körül. Folyó- és tópartokon, csatornaszegélyeken gyakran talál-
kozhatunk vele, amint épp megbújik a növényzettel benőtt parti üregek-
ben, vagy fejét kidugva kígyózó mozgással úszik a víz felszínén. Több-
nyire kétéltűekkel, kishalakkal táplálkozik. Teljesen ártalmatlan hüllő. 
Sokszor egészen eltávolodik a vizes élőhelyektől. A teljes vizsgált Eger-
patak szakaszon előfordul, de befolyásolja elterjedését a mederrendezés, 
a lebetonozott partszakaszokon számos más fajhoz hasonlóan nehezen 
talál búvóhelyet és táplálékot. Védett! Eszmei értéke 10 000 Ft.

Vidra – Lutra lutra
Más fajokkal összetéveszthetetlen, igazi vízi ragadozó emlősünk a 
vidra. A kifejlett hím hossza farkával együtt elérheti a 120 cm-t, sú-
lya 15 kg is lehet. Hazánk szinte minden víztípusában megtalálha-
tó. Patakunkban feltehetően csak időszakosan fordul elő, jelenlétét 
több megfigyelés bizonyítja. Nem véletlen, hogy szinte az összes
megfigyelés a halakban gazdag egri szakaszon történt, bár állatunk
táplálkozásában a halakon kívül kétéltűek, madarak, emlősök, pu-
hatestűek, rákok, sőt rovarok is szerepelhetnek. Többnyire éjsza-
kai életmódot folytat, hasonlóan a többi menyétféle ragadozóhoz. 
Kóborlásai során nagy távolságokat képes megtenni szárazföldön 
is. Sok vidra pusztul el kóborlás közben az utakon. Fokozottan vé-
dett! Eszmei értéke 250 000 Ft.

Korai denevér – Nyctalus noctula
Ez a faj úgynevezett „paneldenevér”. Városokban is megtalálja életfel-
tételeit, parkok odvas fáiban, panelházak réseiben bújik meg. Téli szál-
lásukon akár 100 egyed is összegyűlhet egy helyen. Nem csak szürkü-
letkor és éjjel repülnek, akár fényes nappal is láthatjuk a gyors röptű 
emlősöket az Eger-patak partján bárhol. A korai denevér napnyugta 
után vadászni indul, étrendjét különböző rovarok teszik ki, tegzesek, 
legyek és bogarak. Az ember közelében élő denevérektől nincs okunk 
félni, ártalmatlan állatok. Mi viszont számos tényezővel veszélyeztetjük 
a denevéreket, például az öreg fák kivágásával, rovarirtó szerek haszná-
latával, illetve a panelrések befalazásával. Védett, csakúgy, mint a ha-
zánkban élő összes denevérfaj. Eszmei értéke 10 000 Ft.

Hegyi billegető – Motacilla cinerea
A billegetők közül ennek a fajnak van a leghosszabb farka, és a legrö-
videbb lába. Kloákatájéka élénksárga, farcsíkja sárgászöld színű. Lába 
barnás hússzínű (a többi billegetőé fekete). Erős világos szemöldöksáv-
ja van. Gyorsfolyású hegyi patakok mentén költ, ahol a vízben és parton 
is egyaránt találhatók kiálló kövek, és a patakot erdő, vagy fasor kísé-
ri. Sziklafalon repedésekbe, partoldalon gyökerek közé rakja fészkét. 
Többnyire rovarokkal táplálkozik. Hazánk hegyvidékein szórványos 
fészkelő. Szarvaskőben és Egerben is megfigyelhető. Rokona, a baráz-
dabillegető jóval gyakoribb, a teljes szakaszon előfordul, valamint víztől 
távol eső területeken is. Védett! Eszmei értéke 50 000 Ft.

Jégmadár – Alcedo atthis
Halban gazdag folyók és patakok mentén, esetenként tavaknál figyel-
hetjük meg ezt az apró, élénk színekben játszó madarat. 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 egyedek lába világospiros, 
fiatalabb egyedek tollruhája fakóbb, lábuk szürkés színű. Főként kisha-
lakkal és vízi rovarokkal táplálkozik. Általában lesből csap le áldozatá-
ra, de sokszor levegőben szitálva is keresi zsákmányát. Fészeküregét ho-
mokos partfalba vájja, kb. 1 méteres járat végén egy kamrában található 
halszálkákból épített fészke. Feltűnően magas, éles hangja, gyors röpte 
és türkiz színű fejbúbja, háta, farka által más madárral összetéveszthe-
tetlen. Védett! Eszmei értéke 50 000 Ft.

Tőkés réce – Anas platyrhynchos
A legismertebb récefaj, a házi kacsa őse. Parkokban, erős zavarás-
nak kitett élőhelyeken is előfordul. Álló- és áramló 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 hímnek ki-
rívóbb tollruhája van, míg a tojó sok más récefajhoz hasonlóan 
színezetének köszönhetően jobban beleolvad saját környezetébe. 
Tápláléka változatos, főleg magvakat, növényi részeket, gerincte-
leneket, apró halakat is fogyaszt. Földre rakja növényi részekből és 
pehelytollakból készített fészkét. Az Eger-patak partján gyakran 
feltűnnek néhány példányból álló csapatokban.

Ökörszem – Troglodytes troglodytes
9–9,5 cm hosszú, nagyon apró, zömök termetű madarunk. Színe szép 
fahéjbarna, rövidke farka mindig felfele áll. Sokszor a patakot övező, 
dús növényzetben bújik meg, cserjéken és a kimosódott gyökerek kö-
zött. Avarból, mohából bélelt fészkét is ilyen helyre rakja. Főleg rova-
rokkal táplálkozik, amiket az aljnövényzetben keresgélve zsákmányol. 
Hangja éles, csettegő, trillázó. A tojó 5–7 tojást rak április végén. Álta-
lában másodköltés is van, a fiókák két hét alatt kelnek ki, majd nagy-
jából ugyanennyi idő múlva válnak röpképessé. Mindkét szülő eteti 
a fiókákat. Ha elég éberek vagyunk, a patak parti bozótban gyakran
megpillanthatjuk ezt a madarat. Védett! Eszmei értéke 10 000 Ft.

Barna varangy – Bufo bufo
Akár 15 cm-re is megnőhet ez a béka. Hátoldala mély- vagy vilá-
gosbarna színű, míg hasoldala kifejezetten fakó barna. Bőre a többi 
kétéltűhöz képest is rendkívül mirigyes. Pupillája vízszintes. In-
kább mászik mint ugrik, kivéve, ha megzavarják. Petéit hosszú fo-
nalakban rakja le. Számos élőhelyet képes betölteni, sokszor egész 
száraz területeken is előfordul. Éppen e tulajdonsága miatt nem 
meglepő, hogy az Eger-patak teljes szakaszán találkozhatunk vele. 
Tavasszal sokuk elpusztul, mikor peterakás céljából műutakon át-
kelve, tömegesen közelítik meg a közeli állóvizeket és áramló vizek 
kiöblösödéseit. Lassú mozgásuk révén az adott populáció számos 
tagja a figyelmetlen autósok áldozatául eshet. Védett! Eszmei érté-
ke 2000 Ft.

Zöld varangy – Bufo viridis
Az előző fajtól a zöld varangy legszembetűnőbben talán színe-
zetében különbözik, fakóbarna alapon zöld foltos. Formája a va-
rangyokra jellemzően zömök, de feje keskenyebb, orra hosszabb, 
testmérete is kisebb, de 10 cm-nél is nagyobbra nőhet. Nyálkás 
bőre a barna varangyhoz hasonlóan mirigyes. Gyakran előfordul 
vízfolyásoktól-, tavaktól távol eső, száraz térszíneken is.  Lakott 
területeken inkább zöldvarangy fordul elő, míg természetközeli 
élőhelyeken a barnavarangy jelenléte jellemző. Éneke jellegzetes, 
magas hangszínű kuruttyolás. A kétéltű fajok védelme érdekében 
a vizes és a száraz élőhelyekre egyaránt figyelmet kell fordítanunk. 
Védett! Eszmei értéke 2000 Ft.
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