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VÁNDORGYÛLÉS

köszönhetõ annak is, hogy a második
lombkoronaszint nélküli és többnyire
elegyfákat nélkülözõ állományokba
könnyen be tud törni. 

Megfigyelhetõ még a bálványfa lo-
pakodó terjeszkedése is, és kérdést vet

fel a sokfelé ültetett ezüst juhar jövõbe-
ni viselkedése. Az amerikai kõris, a
zöld juhar és a nyugati ostorfa is jelen
van a tájban, féken tartásukra – szán-
dék esetén – a kései meggyel ellentét-
ben még van esély. 

A lágyszárú növények sorából az
észak-amerikai származású alkörmöst
(karmazsinbogyót) kell kiemelni,
amely hazánkban ezt a tájat fertõzi a
legjobban. Fõként kultúrfenyvesek-
ben és akácosokban jelenik meg
nagy tömegben, ahonnan a termé-
szetszerû társulások állományaiba is
egyre gyakrabban betör. Répaformá-
júan megvastagodott, többfejû fõgyö-
kere jelentõs mennyiségû vizet raktá-
roz, sötétbíbor színû festékanyagot
tartalmazó bogyótermését a madarak
szállítják tova.

A homokvidék erdeinek közel
13%-a védett, melyek java része a Du-
na–Dráva Nemzeti Parkba, illetve a
Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetbe
tartoznak. Természetvédelmi területei
az 1942 óta védett Baláta-tó, a korábbi
tájhasználati formát megõrzõ csoko-
nyavisontai fás legelõ és a rétisas-
fészkelõhelyként ismert rinyaszentki-
rályi erdõ.

Dr. Bartha Dénes

B elsõ-Somogy legnagyobb kiterje-
désû vizes élõhelye a Szenta köz-

ség határában található Baláta-tó, mely-
nek nevét a szláv blato (’tó’, ’mocsár’)
szóból eredeztetik. Kialakulása az utolsó
jégkorszak, a pleisztocén végére tehetõ,
folyamatosan párolgó víztömege, a lápi
körülmény a makroklímánál hûvösebb
és párásabb mezoklímát hozott/hoz lét-
re. Ennek köszönhetõ, hogy élõvilágá-

ban több jégkorszaki maradványfaj még
ma is megtalálható. Lefolyása nincs, a csa-
padék és a talajvíz táplálja.

Az élõhelykomplexben a hínárosok
különbözõ típusain, a nádasokon, gyé-

kényeseken és zsombéksásosokon túl
fûzlápokat és égerlápokat találunk,
melyek a környezõ gyertyános-kocsá-
nyos tölgyesekbe ágyazódnak. Sajátos
mikroélõhelyei az ún. úszószigetek,
amelyek valójában a nádasokból, gyé-
kényesekbõl leváló, önálló életet élõ
kisebb-nagyobb részek.

Nevezetes növénye a rovarfogó
kandicshínár, korábbi nevén aldrovan-
da, amelynek a Földön csak mintegy
ötven elõfordulása ismert, s itteni létét
1922-ben adta hírül Boros Ádám, a láp
elsõ kutatója. További különlegesség
a szíveslevelû hídõr, melynek az ittenin
kívül két elõfordulása ismert hazánk-
ban, valamint a csalitjáró pocok és a
keresztes vipera fekete változata, ame-
lyet 1927-ben talált itt meg Dudich
Endre.

A Baláta vízmennyisége az utóbbi
másfél évszázadban csökken, 1948-ban
ki is száradt, ennek fõ oka a térségben
végrehajtott csatornaásásokban keresen-
dõ. A Somogy megyében elsõként, 1942-
ben védetté nyilvánított terület csak
tágabb környezetének kíméletes haszná-
latával és rehabilitációjával õrizhetõ meg.
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A Baláta-tó

A térség egyik leveszélyesebb lágyszárú özön-
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Belsõ-Somogyban tömegesen jelenik meg
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