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Abstract 

The object of present study was to investigate the occurrence of aquatic macro-
invertebrate species which are significant for nature conservation considerations 
in the operational area of the Fertő–Hanság National Park Directorate. In our 
faunistical research we used qualitative and quantitative datas after the year 
2005. Several aquatic macro-invertebrate species included in the Council 
Directive 92/43/ECC, the IUCN Red List, the Berne Convention or are under 
nature conservation. These species are the key members of the Water Framework 
Directive, perfectly usable for habitat certification, and very sensitive to changes 
in environmental factors and because of this feature, they are suitable in 
monitoring of anthropogenic pressure. 

In our research, we used qualitative and quantitative sampling method. The 
quantitative sampling method based on the protocol of National Biodiversity 
Monitoring System, while pick sampling and standard pond net was used during 
the qualitative sampling. The occurrence of 415 species was proved in the 
operational area of the Fertő–Hanság National Park Directorate. In total 202 
independent sampling sites have been sampled, which lasted 139 days. 

In our investigation, we identified 295.000 individuals and confirmed the 
occurrence of 35 protected or strictly protected species or species which are 
under the scope of international convention. Among from these, 11 species can 
be found in the Natura 2000 Habitat Directive of European Union. 

Among the species of conservation concern, eight molluscs (Anisus vorticulus, 
Borysthenia naticina, Fagotia daudebartii acicularis, Fagotia esperi, 
Pseudanodonta complanata, Theodoxus danubialis danubialis, Theodoxus 
transversalis, Unio crassus), two leeches (Hirudo medicinalis, Hirudo verbana), 
two decapods (Astacus astacus, Astacus leptodactylus), seven mayflies 
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(Ephemerella mesoleuca, Ephoron virgo, Neoephemera maxima, Oligoneuriella 
keffermuellerae, Oligoneuriella pallida, Oligoneuriella rhenana, Palingenia 
longicauda), fourteen dragonflies (Aeshna isoceles, Calopteryx virgo, Coenagrion 
ornatum, Cordulegaster bidentata, Cordulegaster heros, Epitheca bimaculata, 
Gomphus flavipes, Gomphus vulgatissimus, Leucorrhinia pectoralis, Libellula 
fulva, Onychogomphus forcipatus, Ophiogomphus cecilia, Orthetrum brunneum, 
Somatochlora aenea), two bugs (Aquarius najas, Notonecta lutea) and one aquatic 
beetle (Macronychus quadrituberculatus) can be found. In order to preserve the 
aquatic macro-invertebrate community, its important to maintain the 
hydrological regime, to preserve the biodiversity and to control the intensive 
fishing in standing waters. This is also an important task in small watercourses 
where dredging and removing of riparian vegetation have to be avoided, while in 
the bigger watercourses, the damming and establishing water reservoirs in river 
bed, removing of riparian vegetation and shore protection activities form the 
biggest threats. 

Bevezetés 

A vízi makroszkópikus gerinctelenek fogalma alatt egy széles taxonómiai 
lefedettségű, terepi körülmények között szabad szemmel látható, valamely 
életszakaszban a vízhez szorosan kötődő, de eltérő életmenet-stratégiájú, s igen 
széles életformatípusú fajegyüttest értünk. Egyes fajaik teljes mértékben, mások 
csak bizonyos fejlődési szakaszukban kötődnek a vízhez. Szinte minden 
víztértípusban megtalálhatók, s az egész vízteret benépesítik (megtalálhatóak a 
meder üledékfelszínének felső rétegében éppúgy, mint a víz felületi hártyáján). 
Kis léptékű térbeni variabilitásuk és sokszínű habitatpreferenciájuk miatt 
kifejezetten alkalmasak élőhely- és környezetminősítésre. A vízi 
táplálékhálózatban fontos, egyben nagyon változatos szerepet töltenek be, mely 
alapján fajaikat különböző funkcionális táplálkozási csoportokba sorolják 
(aprítók, gyűjtögetők, legelők és ragadozók). Aprítóknak a durvaszemcsés szerves 
anyagot hasznosítókat, gyűjtögetőknek a transzportált anyagból kiszűrő vagy az 
üledékből a finoman és ultrafinoman partikulált szerves anyagokat összegyűjtő, 
legelőknek a felszínhez tapadt algabevonatot fogyasztó, ragadozóknak az önálló 
mozgású élőlényeket zsákmányoló, illetve az élőlények testnedveit szívó 
szervezeteket nevezzük. 

Számos vízi makroszkópikus gerinctelen faj szerepel a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK számú 
európai uniós irányelv (Élőhelyvédelmi Irányelv) II., IV. és V. számú 
mellékleteiben. Ezen túlmenően, jelentős részük megtalálható a 
Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vörös Listáján, valamint a Berni 
Egyezmény II. és III. függelékeiben.  
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1. táblázat:  Az EU Élőhelyvédelmi Irányelv mellékleteiben szereplő vízi makroszkópikus 
gerinctelen fajok nemzetközi egyezményekben betöltött és hazai védettségi státuszai 

Csoport Latin név 
IUCN 
RL* 

BE** HD*** 
Hazai 

Védettség 

Gastropoda Anisus vorticulus DD  II., IV.  V, 5000 Ft 

Gastropoda Borysthenia naticina LC   V, 5000 Ft 

Gastropoda 
Fagotia daudebartii 
acicularis 

   V, 5000 Ft 

Gastropoda Fagotia esperi  LC    V, 5000 Ft 

Gastropoda 
Theodoxus danubialis 
danubialis 

   V, 10000 Ft 

Gastropoda Theodoxus transversalis  E  II., IV.  V, 50000 Ft 

Bivalvia Pseudanodonta complanata  V   V, 5000 Ft 

Bivalvia Unio crassus E   II., IV.  V, 10000 Ft 

Hirudinea Hirudo medicinalis NT III. V. KJ8, 25000 Ft 

Hirudinea Hirudo verbana  III.**** V. KJ8, 25000 Ft 

Malacostraca Astacus leptodactylus LC   V, 50000 Ft 

Malacostraca Astacus astacus V III. V. V, 50000 Ft 

Ephemeroptera Ephemerella mesoleuca    V, 5000 Ft 

Ephemeroptera Ephoron virgo    V, 10000 Ft 

Ephemeroptera Neoephemera maxima    V, 10000 Ft 

Ephemeroptera 
Oligoneuriella 
keffermuellerae 

   V, 10000 Ft 

Ephemeroptera Oligoneuriella pallida    V, 5000 Ft 

Ephemeroptera Oligoneuriella rhenana    V, 10000 Ft 

Ephemeroptera Palingenia longicauda     V, 10000 Ft 

Odonata Aeshna isoceles    V, 5000 Ft 

Odonata Calopteryx virgo LC   V, 5000 Ft 

Odonata Coenagrion ornatum LC  II.  V, 10000 Ft 

Odonata Cordulegaster bidentata NT   FV, 100000 Ft 

Odonata Cordulegaster heros NT  II., IV.  FV, 100000 Ft 

Odonata Epitheca bimaculata    V, 5000 Ft 

Odonata Gomphus flavipes LC II. IV. V, 50000 Ft 

Odonata Gomphus vulgatissimus  LC   V, 5000 Ft 

Odonata Leucorrhinia pectoralis LC II. II., IV. FV, 100000 Ft 

Odonata Libellula fulva  LC   V, 5000 Ft 

Odonata Onychogomphus forcipatus LC   V, 5000 Ft 

Odonata Ophiogomphus cecilia LC II. II., IV. V, 50000 Ft 

Odonata Orthetrum brunneum LC   V, 5000 Ft 

Odonata Somatochlora aenea  LC    

Heteroptera Aquarius najas     V, 5000 Ft 

Heteroptera Notonecta lutea    V, 5000 Ft 

Coleoptera 
Macronychus 
quadrituberculatus 

   V, 50000 Ft 

* IUCN Vörös Lista (DD = data deficient, LC = least concern, E = endangered, NT = near threatened, 
V = vulnerable); ** Berni Egyezmény; *** HD = Habitat Directive; **** nem tekinti önálló fajnak; 
***** KJ8 = közösségi jelentőségű (8. melléklet) 
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A vízi makroszkópikus gerinctelen fajok hazai állományainak hosszabb távú 
védelme érdekében Magyarország természetvédelmi igazgatási szerveinek 
különleges természetmegőrzési területeket kellett kijelölnie. Ennek 
eredményeként a hazai Natura 2000 élőhelyhálózat 30 különleges 
természetmegőrzési területének (SCI) jelölőfajai között szerepelnek a cikkben 
bemutatott fajok, amelyek mindegyike a közösségi jelentőség mellett a 100/2012. 
(IX. 28.) VM rendelet, illetve a 23/2005. (VIII. 31.) KvVM rendelet alapján országos 
védettséget is élvez (1. táblázat). 

Jelen publikációban, a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési 
területén 2005. január 1. óta folytatott gyűjtési eredményeink közül a 
természetvédelmi szempontból jelentős vízi makroszkópikus gerinctelen fajok 
előfordulására vonatkozóan közlünk biotikai alapadatokat, valamint röviden 
értékeljük a fajok elterjedési adatait. 

A Szigetközt érintően számos vízi makroszkópikus gerinctelen taxonra 
vonatkozóan készültek már korábban felmérések (ANDRIKOVICS et al. 2006, 
AMBRUS et al. 1996, 1998, ARDÓ & RICHNOVSZKY 1984, BERCZIK 1966a, 1966b, 
1967, 1969a, 1969b, BÓDIS & OERTEL 2005, BÓDIS et al. 2006, CSÁNYI 1989, FRANK 
et al. 1990, GULYÁS et al. 1991, KOVÁCS et al. 2003, KOVÁCS & AMBRUS 2003, 
KOVÁCS 2005a, 2005b, 2006a, 2006b, NESEMANN 1991, PUKY 1989, RICHNOVSZKY 
1967, 1970, 1975, 1977, 1979, SOÓS 1967, OERTEL 1994), amelyek célkitűzéseiket 
tekintve nagymértékben hozzájárultak a terület vizes élőhelyeinek ismeretéhez. 

A Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság más területeivel foglalkozó 
publikációkat is találhatunk, ilyenek többek között a Hanság (AMBRUS et al. 1997, 
HORVÁTH et al. 2009, KOVÁCS et al. 2006, MOLNÁR 2005, MOLNÁR & AMBRUS 
2005), a Fertő és környéke (Fertő-medence) (ANDRIKOVICS & TAKÁTS 1985, 
RICHNOVSZKY 1990, VARGA et al. 1998, VARGA & HUFNAGEL 2001, VARGA 2003, 
VIZSLÁN 2000, VIZSLÁN & PINGITZER 2001) vagy a Mosoni-sík (KOVÁCS et al. 1999) 
makrogerinctelen taxonjaival foglalkozó közlemények. 

A 2005-ös ECOSURV projekt során gyűjtött adatok már korábban publikálásra 
kerültek (JUHÁSZ et al. 2006a, 2006b, 2006c, KISS et al. 2006, KÖDÖBÖCZ et al. 2006, 
MÓRA et al. 2006, MÜLLER et al. 2006), azonban a Fertő–Hanság Nemzeti Park 
Igazgatóság működési területére eső közösségi jelentőségű és védett fajokra 
vonatkozó adatokat jelen közleményben már a gyűjtött példányszám és a 
gyűjtési hely pontos EOV koordinátáinak megjelölésével is szerepeltetjük. 

Anyag és módszer 

A populációk térbeli kiterjedésének vizsgálatára, faunisztikai egyeléses gyűjtést 
végeztünk (kézi egyelőháló: 0,25×0,25 m-es kerettel ellátott 950 µm-es 
lyukbőségű háló, 1,5 m hosszú nyél). Jelentős áramlási sebesség esetén az ún. 
„kick and sweep” technikát alkalmaztuk, míg számottevő áramlás híján a kézi 
hálóval meghúztuk az üledék legfelső 3-4 cm vastag rétegét. A kézi egyelés 
alkalmazható volt az alacsony vízállás esetén közvetlen felszínközeli 
habitatfoltok ökofaunisztikai vizsgálatára. 
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A mennyiségi vizsgálatok nagyobbrészt a 2006-ban kidolgozott Nemzeti 
Biodiverzitás-monitorozó Rendszer protokollja szerint történtek, de jelen 
publikációban az ECOSURV projekt keretében alkalmazott mintavételi 
módszertan szerinti mintavétel eredményeit is közöljük. Mindkét mintavételi 
módszer alapvetően a „kick and sweep” technikát alkalmazó multihabitat típusú 
AQEM protokollon alapszik. A konkrét mintavételt megelőzően a területet be kell 
járni, az egyes habitattípusokat, azok egymáshoz viszonyított arányát fel kell 
deríteni. Kisvízfolyások esetében 3 db 10 m-es – a 250 m-re reprezentatív – 
szakaszt kell kiválasztani, majd ezekben a mederszakaszokban kell mintát venni 
(a 10 m-es szakaszokat a továbbiakban szekcióknak nevezzük). Folyók és 
folyamok esetében szintén 3 szekciót kell kiválasztani – 500 m-re reprezentatív 
módon – de ezek hossza nem 10, hanem 20 m. Amennyiben a 3 db 10, illetve 3 db 
20 m-es mintázott szakaszon valamely habitattípus aránya összességében eléri, 
illetve meghaladja az 5%-os borítási értéket, abban az esetben legalább egy 
replikátummal mintázni kell. 

 

 
1. ábra: A Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén végzett vízi 

makroszkópikus gerinctelen mintavételi helyek átnézeti térképe 
(kis zöld körök: mennyiségi mintavételek; nagy zöld körök: faunisztikai minatvételek), 

10×10 km-es ETRS négyzetekben 

Az egyes szekciókban, a habitattípusok arányának megfelelően, 5-5 AQEM 
típusú replikátumot kell venni, amelyeket egy mintaként kell kezelni. A fent 
leírtakat követve minden egyes mintavételi helyről 3 diszkrét minta (3×5, tehát 
összesen 15 replikátum) áll rendelkezésre (az ECOSURV projekt esetében ez 10 
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replikátum). Azoknak a nagyobb vízfolyásoknak és állóvizeknek az esetében, ahol 
a mintavétel nem terjedhetett ki az egész mederre, ott a mintázható, azaz a 
lábalható sávra vonatkoztattuk a habitattípusok arányát. A mintákat terepen 
válogattuk, majd a fixálást követően laboratóriumba szállítottuk. A határozás – 
a terepen biztosan azonosítható fajok esetében – terepen történt, de taxonómiai 
bizonytalanságok esetén bizonyítópéldányokat is eltettünk. 

Gyűjtőhelyek listája 

001 – Ásványi–ág, Árva–sziget 
(Ásványráró); (537697, 277373) 

002 – Gazfűi–Holt–Duna, Galambos 
(Dunasziget); (523586, 289662) 

003 – Kis–Rába, Fiát–tag (Beled); (502211, 
240252) 

004 – Mosoni–Duna, Gazdák–legelője 
(Győrladamér); (536716, 267305) 

005 – Mosoni–Duna, Haraszt (Mecsér); 
(532929, 272276) 

006 – Nováki–csatorna, Kilva (Püski); 
(525653, 284964) 

007 – Duna, Pap–rét (Nagyszentjános); 
(562819, 266446) 

008 – Duna, Erebe–mellékág 
(Nagyszentjános); (560554, 266706) 

009 – Duna, Erebe–mellékág 
(Nagyszentjános); (561249, 266586) 

010 – Lajta, gátőrház (Mosonmagyaróvár); 
(516064, 284280) 

011 – Lajta, Középső–rétek (Hegyeshalom); 
(504796, 290842) 

012 – Mosoni–Duna (Mosonmagyaróvár); 
(519261, 282884) 

013 – Mosoni–Duna, Gyula–felőli–dűlő 
(Ásványráró); (534862, 273447) 

014 – Mosoni–Duna, Szúnyog–sziget 
(Győrújfalu); (540592, 263752) 

015 – Mosoni–Duna, Szilos (Dunaszeg); 
(537213, 269595) 

016 – Mosoni–Duna, Tordai–sziget (Győr); 
(555823, 266852) 

017 – Mosoni–Duna, Malom–csúcs (Kimle); 
(523320, 275925) 

018 – Rába, Koroncói–úti–híd 
(Rábapatona); (532842, 254163) 

019 – Rába, Nagy–legelő (Rábakecöl); 
(502989, 231347) 

020 – Rába, Alsó–avas (Vág); (511124, 
234777) 

021 – Rába, Kisharaszti–rét (Győr); (534742, 
255238) 

022 – Rába, Rába–dűlő (Győr); (539713, 
256903) 

023 – Rába, Várhelyi–dűlő (Rábacsécsény); 
(530962, 252912) 

024 – Rába, Rába–rét (Rábaszentmiklós); 
(525812, 245244) 

025 – Rába, Faluhely (Mórichida); (525866, 
242778) 

026 – Rába, Koroncói–úti–híd 
(Rábapatona); (532960, 254276) 

027 – Rába (Győr); (542464, 259296) 
028 – Rába, Kapu–szeg–erdő (Rábakecöl); 

(502555, 231174) 
029 – Rába, Gorkijváros (Győr); (542621, 

259718) 
030 – Rába, Rába–dülő (Győr); (540847, 

257413) 
031 – Rába, Hatöles út (Kenyeri); (501533, 

231101) 
032 – Répce, Malom–úti–legelő 

(Vámoscsalád); (491865, 230875) 
033 – Répce, Repcés–Körtvélyes (Csánig); 

(497458, 235042) 
034 – Répce, csánigi úti híd (Dénesfa); 

(498965, 236392) 
035 – Répce, Suskus (Nagygeresd); (489613, 

229450) 
036 – Répce, Szigetalja (Szakony); (472330, 

234001) 
037 – Répce, Sóér–köz (Gyóró); (498080, 

241399) 
038 – Répce, Malom–úti–legelő 

(Csáfordjánosfa); (492064, 231141) 
039 – Répce, zsirai úti híd (Répcevis); 

(471470, 235952) 
040 – Répce, Szigetrét–dűlő (Himod); 

(498492, 246590) 
041 – Ikva, Öreg–rét (Fertőendréd); (489844, 

254410) 
042 – Ikva, Kis–Hany–rét 

(Agyagosszergény); (490376, 255157) 
043 – Ikva, Töltés–Hany (Fertőd); (491130, 

257363) 
044 – Ikva, Legelő–rét (Ebergőc); (481794, 

249319) 
045 – Répce, Rövid–irtások (Répcevis); 

(471242, 236256) 
046 – Répce, Vágás (Szakony); (472376, 

233572) 
047 – Répce, zsirai úti híd (Répcevis); 

(471620, 235802) 
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048 – Lajta, Ház–dűlő–II. (Hegyeshalom); 
(511622, 287669) 

049 – Duna, Nagy–erebe (Nagyszentjános); 
(561021, 267281) 

050 – Mosoni–Duna, Feketeerdei–úti–dűlő 
(Mosonmagyaróvár); (518673, 288330) 

051 – Rába, Szente–dűlő (Malomsok); 
(524619, 238182) 

052 – Rába, Sziget–rét 
(Kemenesszentpéter); (514384, 233727) 

053 – Öntési–Duna–ág, Z–12 zárás 
(Ásványráró); (535844, 279898) 

054 – Bodaki–ág, Marha–csapási–erdő 
(Kisbodak); (529237, 285048) 

055 – Duna, Pap–rét (Nagyszentjános); 
(562357, 266698) 

056 – Duna, Pap–rét (Nagyszentjános); 
(562545, 267027) 

057 – Duna, Harmadik–erdő (Lipót); 
(532902, 282490) 

058 – Duna, Nagy–Sáros–dűlő (); (556855, 
267225) 

059 – Duna, Örök–sziget (Lipót); (536663, 
280540) 

060 – Duna, Sülyi–sziget (Dunasziget); 
(527946, 288904) 

061 – Duna, Nagy–sáros–dűlő (Gönyű); 
(557291, 266966) 

062 – Jónási–ág (Rajka); (513883, 298339) 
063 – Mosoni–Duna, Novákpuszta (Kimle); 

(526901, 277012) 
064 – Mosoni–Duna, Novák–pusztai–földek 

(Kimle); (527293, 275440) 
065 – Mosoni–Duna, Károlyháza (Győr); 

(553970, 266521) 
066 – Duna, Árva–sziget (Ásványráró); 

(538147, 277021) 
067 – Öntési–Duna–mellékág (Ásványráró); 

(535543, 279462) 
068 – Pulai–Duna–ág (Győrzámoly); 

(543295, 273099) 
069 – Duna, vízmérce (Gönyű); (558483, 

266843) 
070 – Duna, Erebe–mellékág 

(Nagyszentjános); (561036, 266580) 
071 – Duna, strand (Gönyű); (558679, 

266877) 
072 – Lajta, belterület (Mosonmagyaróvár); 

(517922, 282418) 
073 – Mosoni–Duna, Petőfi híd (Halászi); 

(520258, 284043) 
074 – Mosoni–Duna–ág, Új–szegés (Kimle); 

(525927, 277322) 
075 – Mosoni–Duna–ág, Cseregle (Kimle); 

(522606, 277185) 
076 – Mosoni–Duna, Mosoni–erdő 

(Máriakálnok); (519510, 280294) 

077 – Mosoni–Duna, belterület (Győr); 
(544480, 262107) 

078 – Mosoni–Duna, belterület 
(Győrzámoly); (539279, 267262) 

079 – Mosoni–Duna, Felső–Macska–sziget 
(Halászi); (518968, 287305) 

080 – Mosoni–Duna, Novák–puszta 
(Kimle); (529177, 274757) 

081 – Mosoni–Duna, Lickó–puszta 
(Mecsér); (529325, 274748) 

082 – Mosoni–Duna, belterület (Mecsér); 
(531659, 274353) 

083 – Mosoni–Duna, Tátai–erdő 
(Kunsziget); (538006, 268582) 

084 – Mosoni–Duna, strand (Mecsér); 
(532578, 273930) 

085 – Mosoni–Duna, Hajlati–erdei–dűlő 
(Feketeerdő); (516713, 288609) 

086 – Mosoni–Duna, Bordacs 
(Máriakálnok); (519994, 278924) 

087 – Mosoni–Duna, Kenderes–kertek 
(Győrzámoly); (539717, 266773) 

088 – Mosoni–Duna, Szúnyog–sziget 
(Győrújfalu); (541094, 263712) 

089 – Mosoni–Duna–ág, Szúnyog–sziget 
(Győrzámoly); (538845, 264328) 

090 – Mosoni–Duna, Urasági–legelő 
(Hédervár); (531698, 274353) 

091 – Duna, Kolera–sziget (Vének); (554182, 
267293) 

092 – Mosoni–Duna, Diós (Dunakiliti); 
(517429, 292089) 

093 – Répce, Markó–sarok (Kapuvár); 
(495030, 260246) 

094 – Szávai–csatorna, Öreg–vonyó 
(Kisbajcs); (547771, 267642) 

095 – Bácsai–csatorna, Atkás–dűlő (Győr); 
(545532, 266478) 

096 – Barbacsi–tó, Barbacsi–telep 
(Barbacs); (520368, 255706) 

097 – Barbacsi–csatorna, Tófenék (Kóny); 
(522685, 253147) 

098 – Fehér–tói anyaggödör, Tó–eleje 
(Fehértó); (522823, 261997) 

099 – Hideg–kúti–ér, Vadas–kert 
(Hédervár); (530961, 276999) 

100 – Kis–metszés–csatorna, Nyugati–
Mór–rétek (Csorna); (508432, 263613) 

101 – Körte–földeki–holtmeder 
(Vámosszabadi); (543065, 268567) 

102 – kubikgödör, Szúnyogháza 
(Vámosszabadi); (544366, 271572) 

103 – Lipóti–morotvató (Lipót); (531058, 
281141) 

104 – Lipót–Hédervári–csatorna, 
Meggyesi–dűlő (Hédervár); (531898, 
278179) 
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105 – Lipóti–Holt–Duna, Macska–sziget 
(Lipót); (530906, 281688) 

106 – Nováki–csatorna, Majori–dűlő 
(Darnózseli); (527875, 278828) 

107 – Nováki–csatorna, Berek (Kimle); 
(527523, 277181) 

108 – Nováki–csatorna, halászi úti híd 
(Püski); (526292, 283943) 

109 – Örömkő–laposi–csatorna, Lajmai–
nádas (Vámosszabadi); (542809, 267435) 

110 – Parti–erdei–Holt–Duna 
(Mosonmagyaróvár); (517973, 286546) 

111 – Rábca, Rikli–dűlő (Győrsövényház); 
(525041, 263995) 

112 – Rábca, Nyugati–Mór–rétek (Csorna); 
(509827, 262504) 

113 – Remencei–csatorna (Vámosszabadi); 
(544048, 266034) 

114 – Szávai–csatorna, Zsandár–híd 
(Kisbajcs); (546567, 268566) 

115 – Szávai–csatorna (Kisbajcs); (549259, 
266463) 

116 – Nováki–csatorna, Kis–csóka 
(Halászi); (525843, 281626) 

117 – Szávai–csatorna, Szegle (Nagybajcs); 
(546258, 269756) 

118 – Szegedi–csatorna, Csikós–Éger–erdő 
(Csorna); (506382, 259977) 

119 – Szegedi–csatorna, Földsziget 
(Csorna); (507685, 260183) 

120 – Urhanya–csatorna (Lébény); (524546, 
265733) 

121 – Urhanya–csatorna, Simi–rét (Lébény); 
(522157, 267746) 

122 – Répce, Csáfordi–erdő 
(Csáfordjánosfa); (492611, 232422) 

123 – Öntési–tó, Öntés (Ásványráró); 
(536654, 278660) 

124 – Barbacsi–tó, Barbacsi–telep 
(Barbacs); (520776, 256031) 

125 – Fehér–tó, Tó–eleje (Fehértó); (522511, 
261971) 

126 – Fehér–tó, Tó–eleje (Fehértó); (522668, 
262169) 

127 – Rossz–kerti–Holt–Rábca (Abda); 
(539486, 261641) 

128 – Kis–metszés–csatorna, Csornai–Hany 
(Csorna); (506575, 263258) 

129 – Szegedi–csatorna, Zsidó–rét (Csorna); 
(504398, 259650) 

130 – Rák–patak, autóspihenő (Sopron); 
(459517, 261895) 

131 – Bácsi–csatorna, Horkola–dűlő 
(Vámosszabadi); (545245, 268175) 

132 – Dunaszegi–csatorna, dunaszegi úti 
híd (Győrladamér); (537838, 269347) 

133 – Herceg–csatorna, Laci–rétek 
(Lébény); (521059, 266690) 

134 – Hideg–kúti–ér mellékága, Vadaskert 
(Hédervár); (530722, 276762) 

135 – holtmeder, Rét–széli–dűlő (Hédervár); 
(531758, 274911) 

136 – Hosszú–kői–Duna–ág, Nyelő–szeg 
(Győrzámoly); (542605, 274187) 

137 – Kapuvár–Bősárkányi–csatorna, 
Tordosa–sziget (Osli); (503465, 255729) 

138 – Keszeg–ér, Tölös–hany 
(Markotabödöge); (520283, 262445) 

139 – Nováki–csatorna, Kisérleti–telep 
(Püski); (527200, 282977) 

140 – Nováki–csatorna, Kis–Duna–kert 
(Darnózseli); (527348, 280196) 

141 – Öreg–Rábca (Lébény); (519863, 
266124) 

142 – Rábca–tőzegcsatorna, Bagósziget 
(Lébény); (522137, 271798) 

143 – Rábca–tőzegcsatorna, Tízrendes–dűlő 
(Lébény); (519992, 270414) 

144 – Rábca, belterület (Győr); (541372, 
261465) 

145 – Ördög–szigeti–tó, Öreg–réti–erdő 
(Rajka); (517197, 295422) 

146 – Bodaki–ág (Kisbodak); (528087, 
286964) 

147 – Bodaki–ág, Vonós–sziget (Kisbodak); 
(527230, 286356) 

148 – Duna, Nagy–Sáros–dűlő (Gönyű); 
(557521, 267019) 

149 – Duna, Nagy–Sáros–dűlő (Gönyű); 
(556413, 266995) 

150 – Mosoni–Duna, Posta–rét (Gönyű); 
(555489, 266662) 

151 – Mosoni–Duna, Posta–rét (Gönyű); 
(555143, 266543) 

152 – Mosoni–Duna, Csárda–tagok 
(Gönyű); (554803, 266446) 

153 – Mosoni–Duna, Hosszú–földek 
(Bezenye); (515292, 293393) 

154 – Mosoni–Duna (Győr); (549108, 
265623) 

155 – Mosoni–Duna, Új–Major (Győr); 
(552788, 266381) 

156 – Mosoni–Duna (Vének); (551234, 
266472) 

157 – Mosoni–Duna (Kisbajcs); (549669, 
265982) 

158 – Mosoni–Duna, Likócs (Győr); 
(546612, 264745) 

159 – Mosoni–Duna, belterület (Győr); 
(545143, 262647) 

160 – Mosoni–Duna, Püspök–erdő (Győr); 
(542355, 262714) 
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161 – Mosoni–Duna (Vének); (553921, 
266615) 

162 – Mosoni–Duna, Posta–rét (Gönyű); 
(554348, 266600) 

163 – Rába, híd (Rábaújfalu); (528242, 
250028) 

164 – Rába, Szente (Mórichida); (525190, 
240552) 

165 – Szigeti–Duna, Öreg–sziget 
(Dunakiliti); (521157, 294066) 

166 – Szivárgó–csatorna, Felső–osztály 
(Rajka); (515087, 295583) 

167 – Cikolai–ág, Hajós (Dunasziget); 
(527442, 289102) 

168 – Duna, duzzasztómű, felvíz 
(Dunakiliti); (520418, 295728) 

169 – Duna, Fácán–sziget (Kisbodak); 
(529339, 286939) 

170 – Ikva, Ér–földek (Nagylózs); (479700, 
250393) 

171 – Kardos–ér, Kender–földek (Csapod); 
(494352, 244314) 

172 – Kardos–ér, belterület (Vitnyéd); 
(495383, 251199) 

173 – Kardos–ér, Haraszt (Csapod); 
(490836, 241726) 

174 – Mosoni–Duna (Abda); (539329, 
263860) 

175 – Mosoni–Duna, Felső–erdő 
(Dunakiliti); (515145, 291798) 

176 – Répce, Iharos (Kapuvár); (496751, 
249803) 

177 – Répce, Lápok (Kapuvár); (493813, 
259315) 

178 – Szigeti–ág, Alsó–forgó (Dunasziget); 
(526758, 288481) 

179 – Szivárgó–csatorna, Felső–osztály 
(Dunakiliti); (516611, 294641) 

180 – Szigeti–Duna, Ördög–sziget 
(Dunakiliti); (517688, 295032) 

181 – Zátonyi–Duna, Alsó–legelő 
(Dunakiliti); (519939, 292737) 

182 – Ikva, belterület (Nagycenk); (473715, 
254023) 

183 – Cikolai–ág mellékága, Nagy–Jakab 
(Dunasziget); (526065, 289914) 

184 – Ottómajori–csatorna, Tölösi–Rejtek 
(Lébény); (518339, 269113) 

185 – Ottómajori–csatorna, Alsó–Figura 
(Lébény); (518182, 267858) 

186 – Ottómajori–csatorna, Alsó–Figura 
(Lébény); (518881, 267189) 

187 – Pintér–szigeti–csatorna (Lébény); 
(520520, 269005) 

188 – Urhanya–csatorna, Tizenkét–Rendes 
(Lébény); (522695, 267289) 

189 – Urhanya–csatorna, Figurák (Lébény); 
(520430, 268899) 

190 – Vezseny–ér, Söptérpuszta 
(Töltéstava); (552082, 253786) 

191 – Ikva, Lóversenytér (Sopron); (467578, 
260411) 

192 – Tordosa–csatorna, Kertek–alja 
(Szárföld); (504194, 252147) 

193 – Hanság–főcsatorna, Hanságliget 
(Jánossomorja); (512795, 265306) 

194 – Kardos–ér, Nagy–Föld–dűlő 
(Pusztacsalád); (488318, 240637) 

195 – Kardos–ér, Rövidek (Sopronkövesd); 
(478296, 245330) 

196 – Kardos–ér, Pataki–dűlő (Lövő); 
(480435, 241204) 

197 – Köles–ér, Csorda–hajtó (Himod); 
(497618, 244258) 

198 – Lébény–Hanyi 2. öntözőcsatorna, 
Zsellér–kert (Kimle); (517952, 273887) 

199 – Lébény–Hanyi 2. öntözőcsatorna, 
Zsellér–kert (Kimle); (518118, 273685) 

200 – öntözőcsatorna (Újrónafő); (518194, 
271910) 

201 – öntözőcsatorna (Újrónafő); (518275, 
271809) 

202 – Rákos–patak (Fertőrákos); (471015, 
266118) 

 

A gyűjtők nevének rövidítése: AA = AMBRUS ANDRÁS (gyűjtések száma 5), CSR = 
CSIPKÉS ROLAND (6), IÁ = IZSÓ ÁDÁM (2), JP = JUHÁSZ PÉTER (163), KB = KISS BÉLA 
(162), KOVT = KOVÁCS TIBOR (10), LM = LUDÁNYI MERCÉDESZ (14), MK = MÁLNÁS 

KRISTÓF (404), MZ = MÜLLER ZOLTÁN (38), PL = POLYÁK LÁSZLÓ (37), SZL = 
SZATMÁRI LAJOS (4), SZI = SZENTIRMAI ISTVÁN (4), SZE = SZITTA EMESE (3), ZST = 
ZSÓLYOMI TAMÁS (6). 

A biotikai adatokat gyűjtőhelyenként, a gyűjtési időpontokkal és a gyűjtők 
nevének rövidítésével, illetve kapcsos zárójelben {} a gyűjtött példányszám 
feltüntetésével adjuk meg mennyiségi (M) és faunisztikai (F) mintavételekre 
bontva. 
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Eredmények és értékelésük 

A felmérések során mintegy 415 vízi makroszkópikus gerinctelen faj 
állományának jelenlétét bizonyítottuk a Fertő–Hanság Nemzeti Park 
Igazgatóság működési területén. A 202 mintavételi szelvényben 139 napon 
keresztül folytatott felmérés során 295 631 egyed (faunisztikai minta 13 343 
egyed, mennyiségi minta 282 288 egyed) azonosítására került sor. A felmérések 
eredményeként a területről 36 védett, fokozottan védett, illetve valamely 
nemzetközi egyezmény hatálya alá eső faj jelenlétét igazoltuk. Ezek közül 11 faj 
– a hazai védettségen túlmenően – az Európai Unió Élőhelyvédelmi Irányelvének 
II., IV. vagy V. mellékletében is szerepel, így közösségi jelentőséggel is bír. 

Gastropoda 

Anisus vorticulus (TROSCHEL, 1834) – apró fillércsiga 

Elterjedési területe Közép- és Kelet-Európa, az área határa keleten az Ob, 
északon pedig Svédország (TERRIER et al. 2006). Az apró fillércsiga elsősorban 
olyan vizek sekélyebb részeit népesíti be, ahol domináns habitattípusként jelenik 
meg a vízi makrovegetáció. Ilyenek lehetnek a lassú áramlású vízfolyások parti 
régiói és a különböző típusú állóvizek (holtmedrek, felhagyott csatornák, 
mocsarak, lápok). Jellemző élőhelyein nagyarányú (általában 70%-ot meghaladó) 
a makrovegetáció borítása, amelynek általában legalább fele alámerülő 
növényzet. Az apró fillércsiga számára kedvező környezeti adottságot jelent az 
alámerült és vízből kiemelkedő makrovegetáció mozaikos eloszlása. A 
szennyezésekre érzékeny, jó indikátor szervezet. GLÖER & GROH (2007) 
véleménye szerint a faj megfelelő környezeti adottságok (állandó napfény, tiszta 
víz) mellett képes átvészelni a vizek befagyását vagy a víztest kiszáradását is, 
amelyet azután újra benépesít. TERRIER et al. (2006) munkájában azonban arra 
utal, hogy bár az ártéri vizek erősen ingadozó vízállását is képes kibírni, a 
kiszáradást nem tolerálja. Hazánkban legnépesebb állományai a Balatonban, a 
Kis-Balatonban (Marót-völgyi-csatorna, Zala–Somogyi-határárok, Zalavári-víz) 
és a Kiskunság területén élnek, de a faj hazai megőrzése szempontjából fontos a 
Tisza-tavi és a Bodrogzugi állomány megóvása is. 

Az apró fillércsigának a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési 
területén élő állománya országos viszonylatban kisebbnek mondható, de stabilan 
jelen van az Alsó- és a Felső-Szigetközben, illetve a Mosoni-Duna 
mellékágrendszerének részét képező víztestekben (Lipót–Hédervári-csatorna, 
Hideg-kúti-ér, Lipóti-morotvató, Nováki-csatorna, Öntési-Duna-ág, Parti-erdei-
Holt-Duna), ahol az állandó víz- és növényzeti borítottság jellemző. További 
stabil állományai élnek még a Hanság területén a Rábcában, a Szegedi-
csatornában és az Urhanya-csatornában. A számos előfordulási adat ellenére 
nagy hangsúlyt kell fektetni a faj állományának megőrzésére, amelyet több 
tényező is veszélyeztethet, köztük a természetes élőhelyeinek eltűnése, a 
különféle szennyezőanyagok vizekbe kerülése, az eutrofizáció, a talajvízszint 
csökkenése és a helytelen élőhelykezelés (TERRIER et al. 2006). 
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2. ábra: Az apró fillércsiga (Anisus vorticulus) előfordulása a Fertő–Hanság Nemzeti Park 

Igazgatóság működési területén (zöld négyzetek: felmért terület; fekete négyzetek: a faj 
bizonyított előfordulása), 10×10 km-es ETRS négyzetekben 

A megfigyelések adatai: 

053 – Öntési-Duna-ág, Z-12 zárás (Ásványráró): 2005.05.20., KB {M6}; 095 – 
Bácsai-csatorna, Atkás-dűlő (Győr): 2013.10.10., MK {F9}; 096 – Barbacsi-tó, 
Barbacsi-telep (Barbacs): 2016.07.21., MK {M3}; 097 – Barbacsi-csatorna, Tófenék 
(Kóny): 2016.07.18., MK {M15}; 098 – Fehér-tói anyaggödör, Tó-eleje (Fehértó): 
2016.07.21., MK {F6}; 099 – Hideg-kúti-ér, Vadas-kert (Hédervár): 2013.08.21., MK 
{F3}; 100 – Kis-metszés-csatorna, Nyugati-Mór-rétek (Csorna): 2016.07.22., MK 
{F9}; 101 – Körte-földeki-holtmeder (Vámosszabadi): 2010.09.21., JP–MZ {F3}; 102 
– kubikgödör, Szúnyogháza (Vámosszabadi): 2010.09.21., JP–MZ {F6}; 103 – 
Lipóti-morotvató (Lipót): 2005.05.21., JP {M33}; 104 – Lipót–Hédervári-csatorna, 
Meggyesi-dűlő (Hédervár): 2013.08.21., MK {M3}; 105 – Lipóti-Holt-Duna, 
Macska-sziget (Lipót): 2006.04.26., JP {M3}; 2006.07.28., JP–KB {M30}; 2009.04.23., 
ZST {M363}; 2009.08.30., JP–KB {M207}; 2012.10.04., KB {M84}; 2014.09.02., MK 
{M84}; 106 – Nováki-csatorna, Majori-dűlő (Darnózseli): 2015.09.27., MK {F6}; 107 
– Nováki-csatorna, Berek (Kimle): 2013.08.22., MK {F3}; 108 – Nováki-csatorna, 
halászi úti híd (Püski): 2006.04.26., MZ {M3}; 2006.07.28., JP–KB {M6}; 2009.08.30., 
KB {M6}; 109 – Örömkő-laposi-csatorna, Lajmai-nádas (Vámosszabadi): 
2010.09.21., JP–MZ {F27}; 110 – Parti-erdei-Holt-Duna (Mosonmagyaróvár): 
2006.04.26., MZ {M75}; 111 – Rábca, Rikli-dűlő (Győrsövényház): 2005.04.09., KB 
{M9}; 2008.05.27., JP {M132}; 112 – Rábca, Nyugati-Mór-rétek (Csorna): 
2013.09.16., PL {M18}; 113 – Remencei-csatorna (Vámosszabadi): 2015.09.24., MK 
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{F3}; 114 – Szávai-csatorna, Zsandár-híd (Kisbajcs): 2005.05.21., KB {M1017}, 
{F21}; 115 – Szávai-csatorna (Kisbajcs): 2013.10.11., MK {F3}; 116 – Nováki-
csatorna, Kis-csóka (Halászi): 2005.05.20., MZ {F3}; 2006.07.28., JP–KB {M24}; 
2009.08.30., KB–SZE {M3}; 094 – Szávai-csatorna, Öreg-vonyó (Kisbajcs): 
2006.04.26., JP {M42}; 2006.07.27., JP {M132}; 2008.05.28., KB {M147}; 117 – Szávai-
csatorna, Szegle (Nagybajcs): 2008.05.28., JP {M345}; 118 – Szegedi-csatorna, 
Csikós-Éger-erdő (Csorna): 2015.09.26., MK {F15}; 119 – Szegedi-csatorna, 
Földsziget (Csorna): 2016.07.20., MK {M507}; 120 – Urhanya-csatorna (Lébény): 
2013.09.18., PL {F3}; 121 – Urhanya-csatorna, Simi-rét (Lébény): 2016.07.19., MK 
{M3} 

Borysthenia naticina (MENKE, 1845) – kúpos kerekszájúcsiga 

Kelet-európai faj, amelynek elterjedési területe benyúlik Oroszország területére 
is. Lengyelországból és Németországból mára már eltűnőben vannak populációi. 
Korábban a Duna mellékfolyói közül csak a Tiszából volt ismert (RICHNOVSZKY & 

PINTÉR 1979). Hazánkban ritka, értékes, védett faunaelem. Közepes és nagy sík 
vidéki folyóinkban él, kedveli a homokos aljzatot és az azt borító detrituszréteget 
(SEDDON 2014). Gyűjtögető, detrituszfaló életmódot folytat. Hazánkban a 
legnépesebb állományok főleg a Dunából, a Mosoni-Dunából, a Tiszából és a 
Bodrogból ismertek. További állományai megtalálhatóak a Tiszántúl nagyobb 
vízfolyásaiban és a Tisza vizével feltöltött főcsatornákban (pl. Kettős-Körös, 
Hármas-Körös, Keleti-főcsatorna, Nagykunsági-főcsatorna), illetve a 
Dunántúlon a Zalában és a Drávában. 

Az országos léptékű kutatások eredményeivel összevetve megállapítható, hogy 
kifejezetten nagy egyedsűrűségű állományai élnek a fajnak a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park Igazgatóság működési területén. Legnépesebb állományai 
elsősorban a Szigetköz vízfolyásaiban (Mosoni-Duna, Duna) találhatók. Rábai 
előfordulása főleg a folyó alsó szakaszára jellemző, Rábacsécsénytől Győrig, a 
Mosoni-Dunáig, ahol a homokos-sóderes mederfrakció dominál. A fajra a 
legnagyobb veszélyt a természetes élőhelyeit érő vízszennyezések jelentik. 

A megfigyelések adatai: 

053 – Öntési-Duna-ág, Z-12 zárás (Ásványráró): 2005.05.20., KB {M1}; 054 – 
Bodaki-ág, Marha-csapási-erdő (Kisbodak): 2005.05.20., MZ {M1}; 008 – Duna, 
Erebe-mellékág (Nagyszentjános): 2010.09.13., CSR–MK–SZL {M1}; 2011.08.03., 
MK {M10}; 055 – Duna, Pap-rét (Nagyszentjános): 2010.09.13., MK {M11}; 
2011.04.06., MK {M1}; 2011.08.02., MK {M48}; 2014.06.11., JP {M20}; 2014.08.28., 
PL {M7}; 2015.03.29., PL {M19}; 2015.08.02., MK {M25}; 2016.04.12., MK {M57}; 056 
– Duna, Pap-rét (Nagyszentjános): 2014.10.14., PL {M4}; 2015.08.02., MK {M22}; 
057 – Duna, Harmadik-erdő (Lipót): 2005.05.21., JP {F1}; 058 – Duna, Nagy-Sáros-
dűlő (Gönyű): 2013.07.15., MK {M1}; 059 – Duna, Örök-sziget (Lipót): 2013.08.25., 
MK {F2}; 060 – Duna, Sülyi-sziget (Dunasziget): 2013.08.24., MK {F2}; 061 – Duna, 
Nagy-sáros-dűlő (Gönyű): 2010.09.11., MK {M4}; 2011.04.05., MK {M7}; 
2011.08.03., MK {M14}; 2012.04.27., MK {M1}; 2013.05.28., MK {M2}; 2014.06.11., 
JP {M3}; 2014.08.29., PL {M38}; 2015.03.29., PL {M10}; 2015.07.31., MK {M30}; 
2016.04.13., MK {M14}; 062 – Jónási-ág (Rajka): 2009.10.28., MK {M1}; 063 – 
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Mosoni-Duna, Novákpuszta (Kimle): 2009.10.28., JP–KB {F1}; 064 – Mosoni-
Duna, Novák-pusztai-földek (Kimle): 2009.10.28., JP–KB {F1}; 050 – Mosoni-
Duna, Feketeerdei-úti-dűlő (Mosonmagyaróvár): 2009.06.15., MK {M1}; 
2009.08.30., JP {M1}; 065 – Mosoni-Duna, Károlyháza (Győr): 2005.05.22., MZ 
{M2}; 004 – Mosoni-Duna, Gazdák-legelője (Győrladamér): 2009.10.27., MK {M1}; 
015 – Mosoni-Duna, Szilos (Dunaszeg): 2010.04.23., MK {M4}; 2013.10.08., MK 
{M3}; 016 – Mosoni-Duna, Tordai-sziget (Győr): 2009.06.16., MK {M2}; 
2011.04.08., MK {M3}; 2011.08.03., MK {M3}; 2012.04.26., MK {M4}; 2012.07.31., 
MK {M19}; 2013.05.29., MK {M1}; 2014.06.12., JP {M6}; 2014.08.29., PL {M4}; 
2015.03.30., MK {M60}; 2015.07.31., MK {M77}; 2016.04.13., MK {M2}; 005 – 
Mosoni-Duna, Haraszt (Mecsér): 2009.10.27., MK {M1}; 066 – Duna, Árva-sziget 
(Ásványráró): 2006.07.28., MZ {M1}; 067 – Öntési-Duna-mellékág (Ásványráró): 
2013.08.26., MK {F2}; 068 – Pulai-Duna-ág (Győrzámoly): 2009.10.26., MK {M2}; 
023 – Rába, Várhelyi-dűlő (Rábacsécsény): 2013.07.05., MK {F2}; 026 – Rába, 
Koroncói-úti-híd (Rábapatona): 2013.07.05., MK {F5}; 027 – Rába (Győr): 
2013.07.05., MK {F1} 
 
 
 

 
3. ábra: A kúpos kerekszájúcsiga (Borysthenia naticina) előfordulása a Fertő–Hanság Nemzeti 

Park Igazgatóság működési területén (zöld négyzetek: felmért terület; fekete négyzetek: a 
faj bizonyított előfordulása), 10×10 km-es ETRS négyzetekben 
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Fagotia daudebartii acicularis (D’Audebard de Férussac, 1823) –  
dunai csúcsos szurokcsiga 

Közép- és Kelet-Európában a Duna vízgyűjtőjében elterjedt faj, de szigetszerű 
populációi megtalálhatóak Görögországban is. Bentonikus életmódot folytat, 
általában a köveken, a növényeken vagy az iszapos fenéken tartózkodik. A 
magyarországi felsőbb Duna-szakaszok jellegzetes faja. Irodalmi adatok alapján 
a dunai populációk visszaszorulóban vannak (FEHÉR 2010). Az állományokra 
legnagyobb veszélyt a vízszennyezés jelenti. Hazánkban legnépesebb populációi 
a Dunában és a Mosoni-Dunában élnek. Megtalálható még a faj a Dunántúlon 
például a Drávában, a Kerkában és a Szentendrei-Dunában. Melegvízi alfajának 
(Fagotia daudebartii thermalis) kis elszigetelt populációi élnek az Északi-
középhegységben található Kácsi- és Sályi-patakokban. 

A Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén végzett 
felmérések szerint országos léptékben is jelentős állományokkal büszkélkedhet a 
terület. A Mosoni-Duna szinte teljes hossz-szelvényében megtalálhatóak a faj 
nagy egyedsűrűségű populációi, továbbá a Mosoni-Duna torkolata utáni Duna-
szakaszokban is fellelhető a faj azokban az élőhelyfoltokban, ahol a kemény aljzat 
(kő, kavics, faág) dominál. Állományainak fennmaradása érdekében törekedni 
kell a felszíni vizeket ért szennyezések csökkentésére. 

 

 
4. ábra: A dunai csúcsos szurokcsiga (Fagotia daudebartii acicularis) előfordulása a Fertő–

Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén (zöld négyzetek: felmért terület; 
fekete négyzetek: a faj bizonyított előfordulása), 10×10 km-es ETRS négyzetekben 
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A megfigyelések adatai: 

008 – Duna, Erebe-mellékág (Nagyszentjános): 2006.09.26., JP {F1}; 2010.09.13., 
CSR–MK–SZL {M36}; 2011.04.06., MK {M8}; 2011.08.03., MK {M4}; 2012.04.26., 
MK {M15}; 2012.07.31., MK {M11}; 2014.06.12., JP {M18}; 2014.08.29., PL {M37}; 
2015.03.29., PL {M2}; 2015.08.01., MK {M63}; 2016.04.13., MK {M30}; 069 – Duna, 
vízmérce (Gönyű): 2006.09.26., JP {F8}; 070 – Duna, Erebe-mellékág 
(Nagyszentjános): 2006.09.26., JP {F1}; 055 – Duna, Pap-rét (Nagyszentjános): 
2010.09.13., MK {M43}; 2011.04.06., MK {M10}; 2011.08.02., MK {M16}; 2012.04.25., 
MK {M36}; 2012.07.30., MK {M8}; 2014.06.11., JP {M36}; 2014.08.28., PL {M42}; 
2015.03.29., PL {M44}; 2015.08.02., MK {M45}; 2016.04.12., MK {M56}; 049 – Duna, 
Nagy-erebe (Nagyszentjános): 2012.08.01., MK {M1}; 2014.10.14., PL {M1}; 
2015.03.30., MK {M1}; 056 – Duna, Pap-rét (Nagyszentjános): 2010.09.12., MK 
{M3}; 2012.04.25., MK {M1}; 2014.06.11., JP {M1}; 2014.10.14., PL {M4}; 2015.08.02., 
MK {M45}; 2016.04.12., MK {M11}; 009 – Duna, Erebe-mellékág (Nagyszentjános): 
2008.05.26., JP {M204}; 061 – Duna, Nagy-sáros-dűlő (Gönyű): 2012.04.27., MK 
{M1}; 2014.08.29., PL {M7}; 2015.07.31., MK {M55}; 2016.04.13., MK {M9}; 071 – 
Duna, strand (Gönyű): 2008.05.26., JP {M7}; 072 – Lajta, belterület 
(Mosonmagyaróvár): 2009.11.12., MK {F1}; 073 – Mosoni-Duna, Petőfi-híd 
(Halászi): 2009.11.12., MK {F1}; 074 – Mosoni-Duna-ág, Új-szegés (Kimle): 
2009.10.28., JP–KB {F2}; 075 – Mosoni-Duna-ág, Cseregle (Kimle): 2009.10.28., JP–
KB {F7}; 076 – Mosoni-Duna, Mosoni-erdő (Máriakálnok): 2009.11.12., MK {F3}; 
077 – Mosoni-Duna, belterület (Győr): 2009.10.29., JP–KB {F3}; 078 – Mosoni-
Duna, belterület (Győrzámoly): 2009.10.29., JP–KB {F6}; 079 – Mosoni-Duna, 
Felső-Macska-sziget (Halászi): 2009.10.27., JP–KB {F7}; 064 – Mosoni-Duna, 
Novák-pusztai-földek (Kimle): 2009.10.28., JP–KB {F12}; 080 – Mosoni-Duna, 
Novák-puszta (Kimle): 2009.10.28., JP–KB {F5}; 081 – Mosoni-Duna, Lickó-puszta 
(Mecsér): 2009.10.28., JP–KB {F9}; 082 – Mosoni-Duna, belterület (Mecsér): 
2009.10.28., JP–KB {F4}; 083 – Mosoni-Duna, Tátai-erdő (Kunsziget): 2009.10.28., 
JP–KB {F3}; 084 – Mosoni-Duna, strand (Mecsér): 2005.05.20., KB {M7}; 050 – 
Mosoni-Duna, Feketeerdei-úti-dűlő (Mosonmagyaróvár): 2005.05.21., JP {M47}; 
2006.04.27., JP {M15}; 2006.07.29., JP–MZ {M28}; 2009.06.15., MK {M3}; 
2009.08.30., JP {M10}; 2014.09.01., MK {M2}; 004 – Mosoni-Duna, Gazdák-legelője 
(Győrladamér): 2009.10.27., MK {M39}; 085 – Mosoni-Duna, Hajlati-erdei-dűlő 
(Feketeerdő): 2013.08.23., MK {F2}; 012 – Mosoni-Duna (Mosonmagyaróvár): 
2013.08.22., MK {F2}; 086 – Mosoni-Duna, Bordacs (Máriakálnok): 2013.08.22., 
MK {F7}; 013 – Mosoni-Duna, Gyula-felőli-dűlő (Ásványráró): 2013.08.21., MK 
{F3}; 087 – Mosoni-Duna, Kenderes-kertek (Győrzámoly): 2013.10.09., MK {F3}; 
088 – Mosoni-Duna, Szúnyog-sziget (Győrújfalu): 2013.10.10., MK {F1}; 015 – 
Mosoni-Duna, Szilos (Dunaszeg): 2006.04.26., JP {M47}; 2006.07.27., KB {M61}; 
2007.07.31., KB {M69}; 2008.05.27., JP {M23}; 2009.04.22., JP {M53}; 2010.04.23., 
MK {M36}; 2011.04.07., MK {M60}; 2013.10.08., MK {M41}; 005 – Mosoni-Duna, 
Haraszt (Mecsér): 2009.10.27., MK {M43}; 017 – Mosoni-Duna, Malom-csúcs 
(Kimle): 2009.10.27., MK {M65}; 2013.08.23., MK {F5} 
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Fagotia esperi (D’AUDEBARD DE FÉRUSSAC, 1823) – pettyes szurokcsiga 

A Duna vízgyűjtőjében elterjedt csigafaj. Elterjedési területe Magyarországon 
kívül Ausztria, Szlovákia, Bulgária, Románia, Szlovénia, Horvátország, 
Montenegró, Ukrajna, Bosznia-Hercegovina és Szerbia. Dunai állományai 
visszaszorulóban vannak (FEHÉR 2011). Bentonikus életmódot folytat, többnyire 
a kavicsos, köves aljzaton és a mesterséges kőszórásokon tartózkodik. A 
magyarországi felsőbb Duna-szakaszok jellegzetes faja. Ismert továbbá a Duna 
mellékágaiból is (Mosoni-Duna, Szentendrei-Duna). 

Állományai – az előző fajhoz hasonlóan – számos helyen megtalálhatók a teljes 
Mosoni-Dunán, illetve a Duna arra alkalmas, durvább üledékfelhalmozódással 
jellemezhető szakaszain. Ismerve a faj hazai előfordulását kijelenthető, hogy 
országos léptékben is jelentős nagyságú állományai élnek a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park Igazgatóság működési területén. Legnagyobb veszélyt erre a fajra 
is a vízszennyezés jelenti, amelynek kontrollja határokon átívelő összefogást 
igényel. 
 

 
5. ábra: A pettyes szurokcsiga (Fagotia esperi) előfordulása a Fertő–Hanság Nemzeti Park 

Igazgatóság működési területén (zöld négyzetek: felmért terület; fekete négyzetek: a faj 
bizonyított előfordulása), 10×10 km-es ETRS négyzetekben 

A megfigyelések adatai: 

008 – Duna, Erebe-mellékág (Nagyszentjános): 2014.08.29., PL {M1}; 2015.08.01., 
MK {M1}; 2016.04.13., MK {M1}; 069 – Duna, vízmérce (Gönyű): 2006.09.26., JP 
{F3}; 055 – Duna, Pap-rét (Nagyszentjános): 2014.08.28., PL {M2}; 2015.03.29., PL 
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{M4}; 061 – Duna, Nagy-sáros-dűlő (Gönyű): 2014.08.29., PL {M1}; 2015.07.31., 
MK {M21}; 071 – Duna, strand (Gönyű): 2008.05.26., JP {M1}; 073 – Mosoni-Duna, 
Petőfi-híd (Halászi): 2009.11.12., MK {F4}; 074 – Mosoni-Duna-ág, Új-szegés 
(Kimle): 2009.10.28., JP–KB {F6}; 089 – Mosoni-Duna-ág, Szúnyog-sziget 
(Győrzámoly): 2009.10.28., JP–KB {F1}; 076 – Mosoni-Duna, Mosoni-erdő 
(Máriakálnok): 2009.11.12., MK {F2}; 077 – Mosoni-Duna, belterület (Győr): 
2009.10.29., JP–KB {F1}; 078 – Mosoni-Duna, belterület (Győrzámoly): 2009.10.29., 
JP–KB {F16}; 064 – Mosoni-Duna, Novák-pusztai-földek (Kimle): 2009.10.28., JP–
KB {F3}; 080 – Mosoni-Duna, Novák-puszta (Kimle): 2009.10.28., JP–KB {F5}; 081 
– Mosoni-Duna, Lickó-puszta (Mecsér): 2009.10.28., JP–KB {F4}; 082 – Mosoni-
Duna, belterület (Mecsér): 2009.10.28., JP–KB {F4}; 090 – Mosoni-Duna, Urasági-
legelő (Hédervár): 2009.10.28., JP–KB {F1}; 083 – Mosoni-Duna, Tátai-erdő 
(Kunsziget): 2009.10.28., JP–KB {F4}; 084 – Mosoni-Duna, strand (Mecsér): 
2005.05.20., KB {M17}, {F5}; 050 – Mosoni-Duna, Feketeerdei-úti-dűlő 
(Mosonmagyaróvár): 2006.07.29., JP–MZ {M1}; 2009.06.15., MK {M1}; 2012.10.05., 
KB {M4}; 004 – Mosoni-Duna, Gazdák-legelője (Győrladamér): 2009.10.27., MK 
{M67}; 086 – Mosoni-Duna, Bordacs (Máriakálnok): 2013.08.22., MK {F7}; 013 – 
Mosoni-Duna, Gyula-felőli-dűlő (Ásványráró): 2013.08.21., MK {F5}; 087 – 
Mosoni-Duna, Kenderes-kertek (Győrzámoly): 2013.10.09., MK {F3}; 015 – 
Mosoni-Duna, Szilos (Dunaszeg): 2006.04.26., JP {M183}; 2006.07.27., KB {M365}; 
2007.07.31., KB {M226}; 2008.05.27., JP {M108}; 2009.04.22., JP {M79}; 2010.04.23., 
MK {M77}; 2011.04.07., MK {M97}; 2013.10.08., MK {M65}; 016 – Mosoni-Duna, 
Tordai-sziget (Győr): 2010.09.11., MK {M1}; 005 – Mosoni-Duna, Haraszt 
(Mecsér): 2009.10.27., MK {M8}; 017 – Mosoni-Duna, Malom-csúcs (Kimle): 
2009.10.27., MK {M45}; 2013.08.23., MK {F2} 

Theodoxus danubialis danubialis (C. PFEIFFER, 1828) – dunai bödöncsiga 

A Dunában Kelheimtől kezdve Bulgáriáig előfordul. Megtalálható továbbá 
Olaszországtól Szlovákiáig, Ukrajnában és Bosznia-Hercegovinában is. 
Magyarországi elterjedési területe elsősorban a Dunántúlra tehető, de északon 
az Ipolyban is megtalálható. Legnépesebb állományainak a Dunán kívül az Ipoly 
és a Mosoni-Duna biztosítanak életteret, de populációi a Zalai-dombság 
vízfolyásaiban (Zala, Kerka), a Murában és a Drávában is megtalálhatók. 
Bentonikus életmódot folytató csiga. Legelő táplálkozású, főleg bevonatlakó 
algákkal táplálkozik. A vízterek medrének nagy méretű kavicsain, kövein, 
valamint a mesterséges kövezéseken, műtárgyakon, vízbe hullott faágakon élnek 
populációi. Az oxigéndús, tiszta vizeket részesíti előnyben. 

Az országos felmérésekkel összevetve megállapítható, hogy a fajnak jelentős 
egyedsűrűségű állományai élnek a területen. A legnagyobb denzitású 
állományok a Szigetköz területéről (Mosoni-Duna, Duna) és a Lajtából kerültek 
elő, de megfelelő élőhelyül szolgálnak a faj számára a Hanságban a Répce, illetve 
a Rába azon szakaszai is, ahol az élénkebb áramlási viszonyok következtében 
oxigéndús környezet jellemző. 
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6. ábra: A dunai bödöncsiga (Theodoxus danubialis danubialis) előfordulása a Fertő–Hanság 

Nemzeti Park Igazgatóság működési területén (zöld négyzetek: felmért terület; fekete 
négyzetek: a faj bizonyított előfordulása), 10×10 km-es ETRS négyzetekben 

A megfigyelések adatai: 

008 – Duna, Erebe-mellékág (Nagyszentjános): 2011.04.06., MK {M1}; 2015.03.29., 
PL {M5}; 091 – Duna, Kolera-sziget (Vének): 2011.08.03., MK {M8}; 055 – Duna, 
Pap-rét (Nagyszentjános): 2015.03.29., PL {M3}; 049 – Duna, Nagy-erebe 
(Nagyszentjános): 2010.09.12., MK {M6}; 2011.04.06., MK {M2}; 2011.08.02., MK 
{M8}; 2012.08.01., MK {M1}; 2014.10.14., PL {M1}; 2015.08.01., MK {M7}; 071 – 
Duna, strand (Gönyű): 2008.05.26., JP {M185}; 072 – Lajta, belterület 
(Mosonmagyaróvár): 2009.11.12., MK {F5}; 010 – Lajta, gátőrház 
(Mosonmagyaróvár): 2009.10.29., MK {M40}; 048 – Lajta, Ház-dűlő-II. 
(Hegyeshalom): 2014.11.11., MK {F8}; 011 – Lajta, Középső-rétek (Hegyeshalom): 
2005.05.20., JP {M55}, {F3}; 050 – Mosoni-Duna, Feketeerdei-úti-dűlő 
(Mosonmagyaróvár): 2009.06.15., MK {M1}; 092 – Mosoni-Duna, Diós 
(Dunakiliti): 2009.10.29., MK {M2}; 015 – Mosoni-Duna, Szilos (Dunaszeg): 
2007.07.31., KB {M19}; 2008.05.27., JP {M5}; 2010.04.23., MK {M138}; 2011.04.07., 
MK {M255}; 2013.10.08., MK {M265}; 017 – Mosoni-Duna, Malom-csúcs (Kimle): 
2009.10.27., MK {M2}; 066 – Duna, Árva-sziget (Ásványráró): 2006.07.28., MZ 
{M1}; 029 – Rába, Gorkijváros (Győr): 2015.06.13., MK {M2}; 093 – Répce, Markó-
sarok (Kapuvár): 2005.04.11., KB {F3}; 094 – Szávai-csatorna, Öreg-vonyó 
(Kisbajcs): 2006.07.27., JP {M1} 
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Theodoxus transversalis (C. PFEIFFER, 1828) – sávos bödöncsiga 

A Duna vízrendszerében élő, közép- és dél-európai elterjedésű puhatestűfaj. 
Európai elterjedése Németországra, Ausztriára, Magyarországra, Szlovákiára, 
Szerbiára, Romániára, Horvátországra és Bulgáriára korlátozódik (SOLYMOS & 
FEHÉR 2011). Gyorsabb áramlású folyóink köves aljzatán élnek már csak 
állományai, melyek nagyon megritkultak. Ennek egyik oka a duzzasztóművek 
létesítése (pl. feliszapolódás) lehet (VARGA 2004), illetve minden olyan 
hidromorfológia jellegű beavatkozás, ami a faj megtelepedéséhez szükséges 
élőhelyeket degradálja. Bentonikus életmódú csiga, amely legelő, főleg 
bevonatlakó algákkal táplálkozik. Legjelentősebb állományai Észak-
Magyarországon a Bódvában és Nyugat-Magyarországon a Rábában élnek, de 
további állományai ismertek a Dunából és mellékágaiból, a Felső-Tiszából, a 
Hernádból és a Sajóból. 
 

 
7. ábra: A sávos bödöncsiga (Theodoxus transversalis) előfordulása a Fertő–Hanság Nemzeti Park 

Igazgatóság működési területén (zöld négyzetek: felmért terület; fekete négyzetek: a faj 
bizonyított előfordulása), 10×10 km-es ETRS négyzetekben 

A Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén felmérésre került 
mintavételi szelvények közül csupán egy dunai szakaszon (Gönyű) sikerült 
kimutatni a faj igen kis méretű populációját. A visszaszorulás oka nemcsak a 
hidromorfológiai jelleg megváltozása lehet, hanem a vizekbe bekerülő 
szennyezések és a nem őshonos folyami bödöncsiga (Theodoxus fluviatilis) 
állományainak növekedése is. 
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A megfigyelések adatai: 

061 – Duna, Nagy-sáros-dűlő (Gönyű): 2014.06.11., JP {M3} 

Bivalvia 

Pseudanodonta complanata (ROSSMÄSSLER, 1835) – lapos tavikagyló 

Őshonos, ritka kagylófajunk. Elterjedési területe Közép- és Észak-Európa 
(RICHNOVSZKY & PINTÉR 1979). Annak ellenére, hogy Európában széles körben 
elterjedt, populációi instabilak és szigetszerű előfordulásúak. Hazánkban 
jelentősebb állományai nagyobb folyóink (pl. Bodrog, Duna, Hernád, Maros, 
Rába, Sajó, Tisza) gyorsabb folyású szakaszain élnek, de a Tiszántúl kisebb 
vízfolyásainak gyorsabb áramlási viszonyokkal jellemezhető szakaszain (pl. 
Derecskei-Kálló, Kálló-csatorna, Nyugati- és Keleti-főcsatorna) és a Nyugat-
Dunántúlon (pl. Marcal, Zala, Kerka) is fellelhetők populációi. Rendkívül 
érzékeny a vízszennyezésekre és az eutrofizációra (www.animalbase.uni-
goettingen.de). 

 

 
8. ábra: A lapos tavikagyló (Pseudanodonta complanata) előfordulása a Fertő–Hanság Nemzeti 

Park Igazgatóság működési területén (zöld négyzetek: felmért terület; fekete négyzetek: a 
faj bizonyított előfordulása), 10×10 km-es ETRS négyzetekben 

Országos viszonylatban a faj legjelentősebb állományai a Bodrogban, az Ipolyban 
és a Tiszában élnek. Az országos léptékű felmérésekkel való összevetés alapján 
kijelenthető, hogy a lapos tavikagylónak kisebb állománya él a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park Igazgatóság működési területén. A vizsgált területen a Szigetköz 
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vízfolyásaiban találhatóak legnépesebb állományai, illetve előfordulása 
bizonyított még a Kis-Rába egy mintavételi szelvényéből is. A faj fennmaradását 
a mederkotrások miatt bekövetkező élőhely-degradáció és a vízszennyezés 
veszélyezteti. 

A megfigyelések adatai: 

001 – Ásványi-ág, Árva-sziget (Ásványráró): 2009.10.27., MK {M1}; 002 – Gazfűi-
Holt-Duna, Galambos (Dunasziget): 2006.04.27., JP {M1}; 2007.07.31., JP {M1}; 
2009.04.23., JP {M1}; 2010.04.23., MK {M1}; 2011.04.07., MK {M1}; 003 – Kis-Rába, 
Fiát-tag (Beled): 2016.10.06., MK {F1}; 004 – Mosoni-Duna, Gazdák-legelője 
(Győrladamér): 2009.10.27., MK {M3}; 005 – Mosoni-Duna, Haraszt (Mecsér): 
2009.10.27., MK {M1}; 006 – Nováki-csatorna, Kilva (Püski): 2013.08.25., MK {M2} 

Unio crassus PHILIPSSON, 1788 – tompa folyamkagyló 

Elterjedési területe Európára és Ázsia nyugati részére korlátozódik. Nyugaton az 
Pireneusi-félsziget, keleten a ponto-kaszpi régió, északon Skandinávia, míg délen 
a Földközi-tenger képezi elterjedésének határát (NAGEL 1988, ZETTLER & JUEG 
2007). Állományai a legtöbb országban – pl. Németországban vagy 
Lengyelországban –, ahol korábban rendkívül népes populációi éltek, mára már 
hanyatlóban vannak, ami főként a vízszennyezésnek tulajdonítható (HUS et al. 
2006, ZETTLER & JUEG 2007). Ennek ellenére Magyarországon kifejezetten nagy 
egyedsűrűségű állományai lelhetőek fel, amelyek a durva mederanyagú 
dombvidéki, hegylábi és sík vidéki vízfolyásokban, valamint a közepesen finom 
és finom mederanyagú sík vidéki folyókban és folyamokban fordulnak elő, 
elsősorban a hazai középső és felső szakaszokon. A fajnak Magyarországon szinte 
kizárólag vízfolyásokban élnek önfenntartó állományai, a legnépesebbek a 
Bodrogban és a Tiszában (a nagyobb telepekben akár 100–300 egyed/m² sűrűség 
is előfordul). Előfordul még a Tisza mellékfolyóiban, az Ipolyban, a Drávában, a 
Rábában, a Marosban és a Körösökben, valamint a Duna hazai felső szakaszán. 
Ezen túlmenően számos dombvidéki kisvízfolyásban (pl. Abodi-patak, Alsó-
Válicka, Bélus-patak, Bükkösdi-víz, Csernely-patak, Derék-patak, Keleméri-
patak, Laskó, Rakaca, Sas-patak) is megtalálhatóak állományai. 

A fajnak, az országos léptékű felmérésekkel összevetve kisebb egyedsűrűségű, de 
stabil állományai élnek a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési 
területén. A tompa folyamkagyló állományai megtalálhatóak a Rába és a Répce 
szinte a teljes vizsgált területre eső hossz-szelvényében, illetve további populációi 
kerültek kimutatásra a Szigetköz folyóvizeinek (Mosoni-Duna, Duna, Lajta, 
Gazfűi-Holt-Duna) gyorsabb áramlási viszonyokkal és homokos sóderes 
mederüledékkel rendelkező szakaszain. Állományainak fennmaradását 
veszélyeztethetik azon tevékenységek, amelyek a természetes élőhely 
zavarásával járnak, mint például az üledékkotrás, a kavics- és homokkitermelés, 
valamint a mederracionalizálás. 
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9. ábra: A tompa folyamkagyló (Unio crassus) előfordulása a Fertő–Hanság Nemzeti Park 

Igazgatóság működési területén (zöld négyzetek: felmért terület; fekete négyzetek: a faj 
bizonyított előfordulása), 10×10 km-es ETRS négyzetekben 

A megfigyelések adatai: 

007 – Duna, Pap-rét (Nagyszentjános): 2006.09.26., JP {F6}; 008 – Duna, Erebe-
mellékág (Nagyszentjános): 2014.06.12., JP {M3}; 009 – Duna, Erebe-mellékág 
(Nagyszentjános): 2008.05.26., JP {M24}; 002 – Gazfűi-Holt-Duna, Galambos 
(Dunasziget): 2006.04.27., JP {M3}; 003 – Kis-Rába, Fiát-tag (Beled): 2016.10.06., 
MK {M3}; 010 – Lajta, gátőrház (Mosonmagyaróvár): 2009.10.29., MK {M3}; 011 
– Lajta, Középső-rétek (Hegyeshalom): 2005.05.20., JP {M3}; 004 – Mosoni-Duna, 
Gazdák-legelője (Győrladamér): 2009.10.27., MK {M6}; 012 – Mosoni-Duna 
(Mosonmagyaróvár): 2013.08.22., MK {M3}; 013 – Mosoni-Duna, Gyula-felőli-
dűlő (Ásványráró): 2013.08.21., MK {F3}; 014 – Mosoni-Duna, Szúnyog-sziget 
(Győrújfalu): 2015.06.13., MK {F3}; 015 – Mosoni-Duna, Szilos (Dunaszeg): 
2006.07.27., KB {M6}; 2007.07.31., KB {M69}; 2009.04.22., JP {M18}; 016 – Mosoni-
Duna, Tordai-sziget (Győr): 2009.06.16., MK {M3}; 017 – Mosoni-Duna, Malom-
csúcs (Kimle): 2009.10.27., MK {M3}; 018 – Rába, Koroncói-úti-híd (Rábapatona): 
2005.09.08., JP–KOVT {F18}; 019 – Rába, Nagy-legelő (Rábakecöl): 2005.09.08., JP–
KOVT {F9}; 020 – Rába, Alsó-avas (Vág): 2013.07.02., KB {F3}; 021 – Rába, 
Kisharaszti-rét (Győr): 2013.07.05., MK {F3}; 022 – Rába, Rába-dűlő (Győr): 
2013.07.05., MK {M12}; 023 – Rába, Várhelyi-dűlő (Rábacsécsény): 2013.07.05., 
MK {M9}; 024 – Rába, Rába-rét (Rábaszentmiklós): 2013.07.05., KB {M3}; 025 – 
Rába, Faluhely (Mórichida): 2013.07.05., KB {M3}, {F6}; 026 – Rába, Koroncói-úti-
híd (Rábapatona): 2013.07.05., MK {M18}, {F3}; 027 – Rába (Győr): 2013.07.05., 
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MK {M9}; 028 – Rába, Kapu-szeg-erdő (Rábakecöl): 2013.07.03., KB {F6}; 029 – 
Rába, Gorkijváros (Győr): 2015.06.13., MK {M12}; 030 – Rába, Rába-dülő (Győr): 
2015.06.13., MK {M42}; 031 – Rába, Hatöles út (Kenyeri): 2008.04.29., JP {M3}; 
2013.07.03., KB {F3}; 032 – Répce, Malom-úti-legelő (Vámoscsalád): 2013.07.04., 
MK {M9}, {F3}; 033 – Répce, Repcés-Körtvélyes (Csánig): 2013.07.04., MK {F6}; 
034 – Répce, csánigi úti híd (Dénesfa): 2013.07.04., MK {F3}; 035 – Répce, Suskus 
(Nagygeresd): 2005.04.09., JP {M3}, {F9}; 2013.07.04., MK {M12}; 036 – Répce, 
Szigetalja (Szakony): 2013.07.04., KB {F6}; 037 – Répce, Sóér-köz (Gyóró): 
2005.04.13., KB {M3}; 038 – Répce, Malom-úti-legelő (Csáfordjánosfa): 
2009.04.22., JP {M21}; 2009.08.29., JP {M12}; 2012.10.03., KB {M15}; 2014.09.03., 
MK {M6}; 039 – Répce, zsirai úti híd (Répcevis): 2006.07.30., JP {M3}; 040 – Répce, 
Szigetrét-dűlő (Himod): 2008.04.29., JP {M33} 

 

Hirudinea 

Hirudo medicinalis LINNAEUS, 1758 – orvosi pióca 

Nyugat-palearktikus elterjedésű faj. Eredeti elterjedési területét nagyban 
megnövelte, hogy már igen korán elkezdték orvosi alkalmazását, aminek során 
nagy távolságokra elszállították. Napjainkra észak felé Skandináviáig 
(Finnország, Svédország) élnek populációi (UTEVSKY et al. 2010). Az orvosi pióca 
láposodó vizekben, illetve jobb állapotú mocsarakban fordul elő. Kötődig a dús 
hínárvegetációjú vízterekhez. Esetenként időszakosan kiszáradó vizekben is 
megtalálható. Az orvosi pióca elsősorban kétéltűek vérével táplálkozik, de 
szaporodásához legalább egyszer emlősök vérét kell fogyasztania. Hazánkban az 
élőhelyének eltűnésén kívül a piócák horgászati célokra való gyűjtése járhat 
jelentős károkkal. Magyarországon csupán elszigetelt populációit ismerjük. 
Legjelentősebb állományai a Kis-Balatonban élnek, de megtalálható az 
Aggteleki-karszt és a Balaton-felvidék néhány jobb állapotú állóvizében is. 

Eredményeink alapján megállapítható, hogy az orvosi pióca szórványosan fordul 
elő a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területének egyes 
láposodó holtmedreiben, mocsárfoltjaiban, valamint az ezeket összekötő 
csatornákban. A terület legjelentősebb állományai a Hanság mocsaraiból 
kerültek elő, s ezek országosan is jelentősnek tekinthetőek. 

A megfigyelések adatai: 

124 – Barbacsi-tó, Barbacsi-telep (Barbacs): 2016.07.21., MK {F7}; 125 – Fehér-tó, 
Tó-eleje (Fehértó): 2016.07.21., MK {M1}; 098 – Fehér-tói anyaggödör, Tó-eleje 
(Fehértó): 2016.07.21., MK {F1}; 126 – Fehér-tó, Tó-eleje (Fehértó): 2016.07.21., MK 
{M1}; 110 – Parti-erdei-Holt-Duna (Mosonmagyaróvár): 2013.08.22., MK {F1}; 127 
– Rossz-kerti-Holt-Rábca (Abda): 2015.06.11., MK {F1} 
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10. ábra: Az orvosi pióca (Hirudo medicinalis) előfordulása a Fertő–Hanság Nemzeti Park 

Igazgatóság működési területén (zöld négyzetek: felmért terület; fekete négyzetek: a faj 
bizonyított előfordulása), 10×10 km-es ETRS négyzetekben 

Hirudo verbana CARENA, 1820 – magyar nadály 

Magyarország másik, orvosi célra felhasználható, emlősök vérével táplálkozó 
piócája a magyar nadály, amely kelet-mediterrán elterjedésű faj, adatai 
elsősorban Európa délkeleti területeiről, Lengyelországtól és Svájctól 
Törökországig vannak (UTEVSKY et al. 2010). Életmódja, táplálkozása megegyezik 
az orvosi piócáéval. A magyar nadály a domináns faj az Alföldön, a Duna–Tisza 
közén. Melegvérűeken élősködik. A fajnak jelenleg értékesebb mocsarakban, 
lápokban élnek nagyobb populációi, de előkerülnek példányai szikes vizekből is. 
A fajt korábban gyógyászati célokból gyűjtötték, ezért, valamint az intenzív 
mezőgazdasági hasznosítás, a természetvédelmi szempontokat figyelmen kívül 
hagyó vízkormányzás következtében számos európai országból eltűnt. Manapság 
elsősorban horgászati célokra való gyűjtése jár jelentős károkkal. A populációk 
drasztikus csökkenésének megakadályozása szempontjából elengedhetetlenül 
fontos mind a faj, mind az adott élőhely védelme. 

A magyar nadály egy-egy példánya a Csorna környéki csatornákból került elő. A 
felmérés során megtalált állomány nagysága elmarad az Alföldről ismert 
állományok nagyságától, tehát országosan nem tekinthető jelentősnek. Ugyan a 
faj képes átvészelni a rövidebb ideig tartó vízhiányt, a területen található 
állományok esetében már komoly veszélyeztető tényezőnek tekinthetők az utóbbi 
évek csapadékszegény időszakaiban megfigyelhető rendszeres kiszáradások. 
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A megfigyelések adatai: 

128 – Kis-metszés-csatorna, Csornai-Hany (Csorna): 2016.07.21., MK {F1}; 129 – 
Szegedi-csatorna, Zsidó-rét (Csorna): 2016.07.20., MK {M1} 

 

 
11. ábra: A magyar nadály (Hirudo verbana) előfordulása a Fertő–Hanság Nemzeti Park működési 

területén (zöld négyzetek: felmért terület; fekete négyzetek: a faj bizonyított 
előfordulása), 10×10 km-es ETRS négyzetekben 

Malacostraca 

Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) – folyami rák 

Európában általánosan elterjed, őshonos faj. Áreája kelet–nyugati irányban 
Oroszországtól Angliáig, észak–déli irányban pedig Norvégiától Görögországig 
tart, néhány szubpopuláció Európán kívül (pl. Marokkóban) is található 
(www.iucnredlist.org). Hazánkban jelentősebb állományai az Aggtelek–
Rudabányai-hegyvidék, a Mátra-vidék, a Tokaj–Zempléni-hegyvidék, és a Zalai-
dombság területén találhatók. A faj jelenlegi elterjedési területe elsősorban az 
ország magasabban fekvő peremvidékein található, durva mederanyagú 
hegyvidéki, hegylábi kisvízfolyásokra és közepes folyókra terjed ki. A faj 
előfordulása szempontjából meghatározó, hogy az adott víztestszakaszon 
számottevő arányban legyenek jelen tartósan vízzel borított, parti fák alámosott 
gyökérzetével jellemezhető élőhelyfoltok. Érzékenyen reagál az antropogén 
eredetű szennyezésekre. 
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12. ábra: A folyami rák (Astacus astacus) előfordulása a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 

működési területén (zöld négyzetek: felmért terület; fekete négyzetek: a faj bizonyított 
előfordulása), 10×10 km-es ETRS négyzetekben 

 
A Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén a faj állománya 
a Soproni-hegységben lévő Rák-patakban él. A vízfolyás határközeli gyors 
folyású szakasza, oxigéndús környezetet biztosít számára, illetve a part menti fák 
alámosott, vízbe lógó gyökérzete kiváló búvóhelyül szolgál az egyedeknek. A faj 
fennmaradását számos tényező veszélyezteti. Ilyenek a mederszabályozás miatt 
bekövetkező hidromorfológiai változások, illetve az inváziós rákfajok terjedése. 
Az invazív amerikai jelzőrák (Pacifastacus leniusculus) a folyami rákkal azonos 
élőhelyeket kedvel, ami – ha bizonyos ideig együttéléssel is jár – hosszabb távon 
a folyami rák eltűnését eredményezheti (CERENIUS et al. 2003, LUDÁNYI et al. 
2016). 

 
A megfigyelések adatai: 

130 – Rák-patak, autóspihenő (Sopron): 2005.04.12., KB {F2}; 2006.04.05., JP–
KOVT {M2}; 2006.07.30., JP {M50}; 2009.04.22., ZST {M6}; 2009.08.30., JP {M22}; 
2012.10.02., KB {M10}; 2014.07.02., LM {M8} 
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13. ábra: Soproni-hegység, Rák-patak 

Fotó: KISS BÉLA 

Astacus leptodactylus ESCHSCHOLZ, 1823 – kecskerák 

A kecskerák Európában, illetve Oroszországban és a Közel-Keleten elterjedt faj. 
Északon Norvégiában és Svédországban, nyugaton pedig Spanyolországban és 
Portugáliában nem élnek populációi (SOUTY-GROSSET et al. 2006). Magyar-
országon főleg a nagyobb vízhozamú, lassú folyású sík vidéki folyóink  áramlási 
holttereiben, lassú áramlású élőhelyfoltjaiban fordul elő (PUKY & SCHÁD 2006, 
LUDÁNYI et al. 2016), ahol lágy, iszapos üledék jellemző. Legjelentősebb 
állományai a Tiszában és a Bodrogban élnek, de megtalálható még a Tiszával 
közvetlen kapcsolatban lévő természetes vízfolyásokban (pl. Zagyva, Körösök) és 
csatornákban (pl. Keleti-főcsatorna, Nagykunsági-főcsatorna), valamint a 
Dunántúl egyes vízfolyásaiban (Dráva, Zala) is. 

A Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén csak a 
Szigetközből (Mosoni-Duna, Öntési-Duna-ág) sikerült kimutatni a faj jelenlétét, 
az itteni állományok nagysága azonban az országos átlag alatt marad. 
Ugyanakkor ezeket a populációkat is védeni kell, mert nagymértékben 
veszélyezteti az inváziós rákfajok által is terjesztett rákpestis (Aphanomyces 
astaci), amely erősen megtizedelheti állományaikat (PÂRVULESCU et al. 2012). 
További veszélyt jelenthet a fajra a mederrendezés miatt bekövetkező élőhely-
degradáció és a vízszennyezés is. 
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14. ábra: A kecskerák (Astacus leptodactylus) előfordulása a Fertő–Hanság Nemzeti Park 

Igazgatóság működési területén (zöld négyzetek: felmért terület; fekete négyzetek: a faj 
bizonyított előfordulása), 10×10 km-es ETRS négyzetekben 

 

A megfigyelések adatai: 

053 – Öntési-Duna-ág, Z-12 zárás (Ásványráró): 2005.05.20., KB {M1}; 078 – 
Mosoni-Duna, belterület (Győrzámoly): 2009.10.29., JP–KB {F1} 

Ephemeroptera 

Ephemerella mesoleuca (BRAUER, 1857) – fehérfoltú kérész 

Közép-, dél- és kelet-Európai elterjedésű kérészfaj. Lárvái elsősorban folyók epi- 
és metapotamális szakaszain, a part menti fák vízbe lógó gyökereiről, ágairól 
kerülnek elő (KOVÁCS et al. 1998). A hazai vízfolyások közül ismerjük 
előfordulását a Felső-Tiszából, a Rábából, a Kettős-Körösből, az Ipolyból és a 
Lapincsból. Legerősebb állományai a Rábában fordulnak elő. 

Lárváit csak a Rába erősebben áramló szakaszairól gyűjtöttük. A fehérfoltú 
kérész állományainak megőrzése szempontjából kiemelkedő jelentőségű az erős 
áramlású, a parton fákkal szegélyezett szakaszok megléte, mivel a faj lárvái 
elsősorban a part menti fák vízbe lógó ágain, gyökerein fejlődnek. 
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15. ábra: A fehérfoltú kérész (Ephemerella mesoleuca) előfordulása a Fertő–Hanság Nemzeti Park 

Igazgatóság működési területén (zöld négyzetek: felmért terület; fekete négyzetek: a faj 
bizonyított előfordulása), 10×10 km-es ETRS négyzetekben 

Ephoron virgo (OLIVIER, 1791) – dunavirág 

Nyugat-palearktikus elterjedésű kérészfaj, Európán kívül Észak-Afrikában és 
Törökország területén előfordul is. Hazánk durva mederanyagú dombvidéki 
folyóiból egyre több helyről kerül elő, és az utóbbi években a Duna budapesti 
szakaszán is megfigyelték tömeges rajzásait. Megtalálható a Répce erősen 
áramló szakaszain is, de a Rábában, illetve a Mosoni-Dunában is jelentős 
állománya él. 

A dunavirág példányai szinte végig megtalálhatóak a Répce és a Rába területre 
eső teljes szakaszán, valamint a Mosoni-Duna egyes szakaszain. A kapott 
eredmények arra utalnak, hogy a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
működési területén országosan is jelentősnek tekinthető a faj állománya. A 
tekintélyes populációméret ellenére, figyelmet kell fordítani a dunavirág 
megóvására, hiszen a drasztikus medermorfológiai beavatkozások és a 
vízszennyezés veszélyt jelenthetnek állományainak fennmaradására. Az említett 
veszélyeztető tényezők a populációk eltűnéséhez vezethetnek, ahogy ez már más 
európai országokban (pl. Hollandia) meg is történt (BIJ DE VAATE et al. 1992). 

A megfigyelések adatai: 

049 – Duna, Nagy-erebe (Nagyszentjános): 2012.08.01., MK {M1}; 050 – Mosoni-
Duna, Feketeerdei-úti-dűlő (Mosonmagyaróvár): 2009.06.15., MK {M11}; 015 – 
Mosoni-Duna, Szilos (Dunaszeg): 2006.07.27., KB {M2}; 020 – Rába, Alsó-avas 
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(Vág): 2013.07.02., KB {F2}; 023 – Rába, Várhelyi-dűlő (Rábacsécsény): 2013.07.05., 
MK {F2}; 024 – Rába, Rába-rét (Rábaszentmiklós): 2013.07.05., KB {F3}; 025 – 
Rába, Faluhely (Mórichida): 2013.07.05., KB {F11}; 051 – Rába, Szente-dűlő 
(Malomsok): 2013.07.05., KB {F5}; 052 – Rába, Sziget-rét (Kemenesszentpéter): 
2013.07.03., KB {F4}; 026 – Rába, Koroncói-úti-híd (Rábapatona): 2013.07.05., MK 
{F5}; 028 – Rába, Kapu-szeg-erdő (Rábakecöl): 2013.07.03., KB {F4}; 029 – Rába, 
Gorkijváros (Győr): 2015.06.13., MK {F2}; 030 – Rába, Rába-dülő (Győr): 
2015.06.13., MK {F6}; 031 – Rába, Hatöles út (Kenyeri): 2013.07.03., KB {F6}; 038 – 
Répce, Malom-úti-legelő (Csáfordjánosfa): 2006.07.30., KB {M7} 
 

 
16. ábra: A dunavirág (Ephoron virgo) előfordulása a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 

működési területén (zöld négyzetek: felmért terület; fekete négyzetek: a faj bizonyított 
előfordulása), 10×10 km-es ETRS négyzetekben 

Neoephemera maxima (JOLY, 1870) – rábai kérész 

Kifejezetten szórványos elterjedésű kérészfaj. Mindössze egy-egy erősen áramló 
kis vagy közepes folyóból került elő Franciaország, Németország, Lengyelország, 
a balti államok, Albánia, Macedónia és hazánk területéről. Nagyobb folyók 
metapotamális szakaszain található, lárvái rendszerint iszapos aljzaton, ágak, 
növények, illetve növényi törmelék közül gyűjthetők. Magyarországon és egyben 
a Kárpát-medencében kizárólag a Rábából ismert, ahol viszont jelenleg stabil 
állománya található (KOVÁCS et al. 1998; KOVÁCS & AMBRUS 2001). 

Habár a rábai kérésznek a Rábában élő állományai stabilnak és erősnek 

tekinthetők, azok inkább a folyó felső szakaszán találhatók. A vizsgált területen 
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a közelmúltban végzett felméréseink során mindössze a Rába egy rövidebb 

szakaszáról mutattuk ki a faj példányait. A faj ökológiai igényeiről, veszélyeztető 

tényezőiről keveset tudunk. 

A megfigyelések adatai: 

018 – Rába, Koroncói-úti-híd (Rábapatona): 2014.11.13., MK {F4} 

 

 
17. ábra: A rábai kérész (Neoephemera maxima) előfordulása a Fertő–Hanság Nemzeti Park 

Igazgatóság működési területén (zöld négyzetek: felmért terület; fekete négyzetek: a faj 
bizonyított előfordulása), 10×10 km-es ETRS négyzetekben 

Oligoneuriella keffermuellerae SOWA, 1973 –  
Keffermüller-denevérszárnyú-kérész 

Szigetszerű elterjedésű, erősen áramló vízfolyásokra jellemző kérészfaj. 
Északkelet-Lengyelországból és Litvániából, valamint hazánkból a Rábából 
ismerjük előfordulását. Inkább a nagyobb sík vidéki folyók metapotamális 
szakaszait kedvelő faj. Igényli a szilárd aljzatot, ezért lárvája rendszerint a 
folyóban található ágakról, rönkökről kerül elő, szűrő táplálkozású. Mivel a 
lengyel és litván területeken kívül csak a Rábában fordul elő, az állomány 
természetvédelmi szempontból különösen jelentősnek tekinthető (KOVÁCS et al. 
1999). 

A felméréseink alapján a faj inkább a Rába erősen áramló szakaszaira jellemző, a 
duzzasztás következtében lelassult szakaszok kevésbé megfelelőek számára. 
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A megfigyelések adatai: 

020 – Rába, Alsó-avas (Vág): 2013.07.02., KB {F2}; 028 – Rába, Kapu-szeg-erdő 
(Rábakecöl): 2013.07.03., KB {F10}; 052 – Rába, Sziget-rét (Kemenesszentpéter): 
2013.07.03., KB {F1}; 031 – Rába, Hatöles út (Kenyeri): 2013.07.03., KB {F7}; 051 – 
Rába, Szente-dűlő (Malomsok): 2013.07.05., KB {F2}; 025 – Rába, Faluhely 
(Mórichida): 2013.07.05., KB {F2} 

 
18. ábra: A Keffermüller-denevérszárnyú-kérész (Oligoneuriella keffermuellerae) előfordulása a 

Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén (zöld négyzetek: felmért 
terület; fekete négyzetek: a faj bizonyított előfordulása), 10×10 km-es ETRS négyzetekben 

Oligoneuriella pallida (HAGEN, 1855) – sápadt denevérszárnyú-kérész 

Dél- és közép-európai elterjedésű kérészfaj. Lárvája a nagyobb alföldi folyók, 
ágakkal és szerves törmelékkel borított homokos aljzatú szakaszain fordul elő. 
Kedveli az erősebb áramlású folyószakaszokat. Passzív szűrő táplálkozású. 
Hazánkból a Drávából és a Rábából kerültek elő példányai, de inkább a rábai 
állományok tekinthetőek jelentősebbnek (KOVÁCS et al. 1999). 

A közelmúltban végzett felméréseink során inkább a Rába erősen áramló 
szakaszairól kerültek elő lárvái. Állományait elsősorban a duzzasztás 
következtében kialakult áramláscsökkenés veszélyeztetheti a területen. 

 
A megfigyelések adatai: 

031 – Rába, Hatöles út (Kenyeri): 2013.07.03., KB {F1} 
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19. ábra: A sápadt denevérszárnyú-kérész (Oligoneuriella pallida) előfordulása a Fertő–Hanság 

Nemzeti Park Igazgatóság működési területén (zöld négyzetek: felmért terület; fekete 
négyzetek: a faj bizonyított előfordulása), 10×10 km-es ETRS négyzetekben 

Oligoneuriella rhenana (IMHOFF, 1852) – rajnai denevérszárnyú-kérész 

A rajnai denevérszárnyú-kérész európai elterjedésű faj. Domb- és hegyvidéki, 
kifejezetten erősen áramló, durva mederanyagú folyókban, nagyobb patakokban 
fordul elő. Lárvája igen gyorsan fejlődik, első határozható méretű példányaival 
kora nyáron találkozhatunk, és nyár végére már ki is repülnek. Hazánkban a 
Rábában, a Répcében és a tiszabecsi Tisza-szakaszon fordulnak elő jelentős 
állományai, de ezeken kívül megtalálható a Drávában, a Gyöngyösben, a 
Lapincsban, a Sajóban és az utóbbi időben már a Hernádban is. 

A rajnai denevérszárnyú-kérész végig megtalálható a Répce vizsgált szakaszain, 
illetve előkerültek példányai a Rába gyorsabb áramlású – a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park Igazgatóság működési területének déli határához közeli – 
szakaszairól is. Habár a Rábában a fajnak jelentős állományai fordulnak elő, azok 
inkább a folyó felső – az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez 
tartozó –, kifejezetten gyorsan áramló szakaszain találhatóak (KOVÁCS et al. 
1999). A folyó kenyeri és mórichidai szakasza a rábai előfordulás legalsó 
szegmensének tekinthető. 
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A megfigyelések adatai: 

025 – Rába, Faluhely (Mórichida): 2013.07.05., KB {F1}; 031 – Rába, Hatöles út 
(Kenyeri): 2013.07.03., KB {F5}; 045 – Répce, Rövid-irtások (Répcevis): 2013.07.04., 
KB–LM {F15}; 046 – Répce, Vágás (Szakony): 2013.07.04., KB–LM {F13}; 032 – 
Répce, Malom-úti-legelő (Vámoscsalád): 2013.07.04., MK {F1}; 035 – Répce, 
Suskus (Nagygeresd): 2013.07.04., MK {F5}; 047 – Répce, zsirai úti híd (Répcevis): 
2014.07.03., LM {M67}; 036 – Répce, Szigetalja (Szakony): 2013.07.04., KB {F20}; 
039 – Répce, zsirai úti híd (Répcevis): 2006.07.30., JP {M1} 

 

 
20. ábra:  A rajnai denevérszárnyú-kérész (Oligoneuriella rhenana) előfordulása a Fertő–Hanság 

Nemzeti Park Igazgatóság működési területén (zöld négyzetek: felmért terület; fekete 
négyzetek: a faj bizonyított előfordulása), 10×10 km-es ETRS négyzetekben 

Palingenia longicauda (OLIVIER, 1791) – tiszavirág 

A tiszavirág egykor Európa jelentősebb sík vidékeinek (Észak-európai-alföld, 
Pannon-alföld, Kelet-európai-síkság) nagyobb folyóiban általánosan elterjedt 
kérész volt, áreája a Rajna torkolatvidékétől egészen a Donig húzódott (HAGEN 
1888, ULMER 1927, RUSSEV 1987). Elterjedési területe hozzávetőlegesen egy 
évszázaddal ezelőtt drasztikusan zsugorodni kezdett, populációi fokozatosan 
eltűntek Hollandia, Németország és Lengyelország folyóiból, majd szinte a Duna 
teljes vízrendszeréből. A 2000-es évek elejére már szinte csak a Tisza 
vízrendszeréből ismerték nagyobb állományait. Azóta kiderült, hogy a faj 
mégsem tűnt el teljesen néhány olyan folyóból, ahonnan korábban kihaltnak 
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gondolták. Mintegy 40 év után ismét előkerült a tiszavirág a Rábából (KOVÁCS & 

AMBRUS 2001). A rábainál jóval jelentősebb állományokat sikerült ismét 
kimutatni a Duna-delta vidékéről (SOLDÁN et al. 2009), illetve több, a Fekete-
tengerbe ömlő folyóból (Prut, Dnyeszter). A Rábában található állományok 
stabilnak tekinthetőek, és látszólag lassan erősödnek. Napjainkra úgy tűnik, a 
Rábai állományokból kiindulva a tiszavirág benépesítette a Kis-Rábát, illetve 
mára megjelentek első „új” populációi a hazai Duna-szakaszon is (MÁLNÁS et al. 
2016). 

A tiszavirág rábai állományainak nagysága messze elmarad a Tiszából 
ismertektől. Ebből kifolyólag a szakaszról a faj előfordulásait is inkább a rajzó 
imágók előfordulása alapján ismerjük, mivel a lárvák előkerülése a kis 
állománynagyság miatt esetleges. A faj populációja szempontjából legnagyobb 
veszélyt a medermorfológiai beavatkozások (pl. partbiztosítás, 
mederszabályozás) és a vízszennyezések jelentik. 

 

A megfigyelések adatai: 

018 – Rába, Koroncói úti híd (Rábapatona): 2014.11.13., MK {F1} 

 
21. ábra:  A tiszavirág (Palingenia longicauda) előfordulása a Fertő–Hanság Nemzeti Park 

Igazgatóság működési területén (zöld négyzetek: felmért terület; fekete négyzetek: a faj 
bizonyított előfordulása), 10×10 –km-es ETRS négyzetekben 
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 Odonata 

Aeshna isoceles (MÜLLER,1767) – lápi acsa 

Atlanto-mediterrán elterjedésű faj. Európa középső és déli részén általánosan 
elterjedt, de áreája nem folytonos. Hazánkban mérsékelten gyakori. Jellemző 
élőhelyei az alföldi mocsarak, a dús hínárvegetációval jellemezhető állóvizek (pl. 
Boroszló-kerti-Holt-Tisza, Egyeki-Holt-Tisza, Fehér-tói-mocsár, Holt-Dráva, 
Holt-Sebes-Körös, Hordódi-Holt-Tisza, Kolon-tó, Mura-holtmeder, Nagy-
morotva, Pap-tava, Sző-rét, Szög-legelői-Holt-Tisza, Ugrai-rét, Vámospércsi-
víztároló). Ugyanakkor jelentősebb állományai megtalálhatóak a lassan áramló 
csatornákban: pl. Cölömpös-árok, Csákány-árok, Kadarcs–Karácsonyfoki-
főcsatorna, Kakat-éri-főcsatorna, Keleti-övcsatorna, Körös-éri-főcsatorna, 
Sárközi (III.)-főcsatorna, Tisza II. szivárgó. Tojásrakáskor, illetve egész lárvális 
életük során preferálják az éles kolokán (Stratiotes aloides) és más mocsári 
növények állományait, de ez a kötődés nem kizárólagos. Az imágó általában 
május végén bújik, és júliusig, ritkán augusztusig figyelhető meg. A faj érzékeny 
a vízszennyeződésekre (ASKEW 1988). 

 

 
22. ábra:  A lápi acsa (Aeshna isoceles) előfordulása a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 

működési területén (zöld négyzetek: felmért terület; fekete négyzetek: a faj bizonyított 
előfordulása) 10×10 km-es ETRS négyzetekben 
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Magyarországon, elsősorban az alföldi jellegű területeken széles körben elterjedt 
faj. Ez tükröződik a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén 
tapasztalt előfordulásában is, hiszen a Hanság, a Mosoni-sík, a Csornai-sík, a 
Kapuvári-sík, a Fertő-medence és a Szigetköz nagyobb, jellemzően nem 
időszakos, lassú folyású és pangó vizű csatornáiban, illetve nem kiszáradó 
állóvizeiben sokfelé megtalálható, szemben a középhegységi (pl. Soproni-
hegység) és dombsági (pl. Fertőmelléki-dombság) jellegű területekkel. A fajnak a 
Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén megtalálható 
állományai országos viszonylatban is jelentősnek mondhatók. Állományainak 
megőrzése szempontjából az egyik legjelentősebb veszélyeztető tényező az 
élőhelynek a vízháztartás szélsőségesebbé válása miatt fellépő időszakos 
kiszáradása, mert a kiszáradó jellegű vízterekben nem tud stabil állománya 
fennmaradni ennek a lárvaállapotban telelő és hazai viszonyok között 
valószínűleg két évig fejlődő fajnak. A másik jelentős veszélyeztető tényező az 
élőhelyéül szolgáló csatornák teljes keresztszelvényű kotrása, amelynek során 
teljes mederszakaszokból eltávolításra kerül a faj számára a lárvális élet során 
nélkülözhetetlen emerz mocsári növényzet, illetve kolokános hínárnövényzet. 

 

A megfigyelések adatai: 

131 – Bácsi-csatorna, Horkola-dűlő (Vámosszabadi): 2014.10.31., MK {F1}; 132 – 
Dunaszegi-csatorna, dunaszegi úti híd (Győrladamér): 2015.09.27., MK {F1}; 098 
– Fehér-tói anyaggödör, Tó-eleje (Fehértó): 2016.07.21., MK {F1}; 133 – Herceg-
csatorna, Laci-rétek (Lébény): 2016.07.19., MK {M1}; 134 – Hideg-kúti-ér 
mellékága, Vadaskert (Hédervár): 2009.11.13., MK {F1}; 135 – holtmeder, Rét-
széli-dűlő (Hédervár): 2009.11.13., MK {F1}; 136 – Hosszú-kői-Duna-ág, Nyelő-
szeg (Győrzámoly): 2009.11.18., AA–MK–MZ {F1}; 137 – Kapuvár-Bősárkányi-
csatorna, Tordosa-sziget (Osli): 2013.09.19., PL {F1}; 138 – Keszeg-ér, Tölös-hany 
(Markotabödöge): 2015.09.25., MK {F1}; 100 – Kis-metszés-csatorna, Nyugati-
Mór-rétek (Csorna): 2016.07.22., MK {F1}; 101 – Körte-földeki-holtmeder 
(Vámosszabadi): 2010.09.21., JP–MZ {F2}; 103 – Lipóti-morotvató (Lipót): 
2005.05.21., JP {M1}; 106 – Nováki-csatorna, Majori-dűlő (Darnózseli): 2015.09.27., 
MK {F2}; 139 – Nováki-csatorna, Kisérleti-telep (Püski): 2015.09.26., MK {F2}; 006 
– Nováki-csatorna, Kilva (Püski): 2013.08.25., MK {F3}; 107 – Nováki-csatorna, 
Berek (Kimle): 2013.08.22., MK {F1}; 140 – Nováki-csatorna, Kis-Duna-kert 
(Darnózseli): 2014.10.31., MK {F3}; 108 – Nováki-csatorna, halászi úti híd (Püski): 
2009.08.30., KB {M2}; 141 – Öreg-Rábca (Lébény): 2015.09.25., MK {F2}; 109 – 
Örömkő-laposi-csatorna, Lajmai-nádas (Vámosszabadi): 2010.09.21., JP–MZ {F1}; 
142 – Rábca-tőzegcsatorna, Bagósziget (Lébény): 2015.09.25., MK {F1}; 143 – 
Rábca-tőzegcsatorna, Tízrendes-dűlő (Lébény): 2013.09.18., PL {F1}; 144 – Rábca, 
belterület (Győr): 2015.06.14., MK {F2}; 113 – Remencei-csatorna (Vámosszabadi): 
2015.09.24., MK {F1}; 116 – Nováki-csatorna, Kis-csóka (Halászi): 2005.05.20., MZ 
{F1}; 2006.07.28., JP–KB {M1}; 2009.04.23., ZST {M1}; 2009.08.30., KB–SZE {M7}; 
2012.10.04., KB {M10}; 2014.09.02., MK {M8}; 120 – Urhanya-csatorna (Lébény): 
2013.09.18., PL {F2} 
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Calopteryx virgo (LINNAEUS, 1758) – kisasszony-szitakötő 

A kisasszony-szitakötőt rendszerint a nyugat-szibériai faunaelemek közé 
sorolják. Európa-szerte elterjedt. A Kárpát-medencében elsősorban a hegy- és 
dombvidékek erdős területeinek patakjai mentén fordul elő, sokszor a 
hegyiszitakötőkkel (Cordulegaster spp.) együtt. Hazánkban 400 m körüli 
tengerszint feletti magasságban az alacsonyabb területeken élő sávos szitakötőt 
(Calopteryx splendens) váltja. Magyarország domborzati viszonyai, az alföldi és 
az alacsony dombvidéki területek túlsúlya miatt a kisasszony-szitakötő a ritkább 
faj. Hazai viszonyok között jellemző élőhelyei a hegy- és dombvidéki kisebb 
patakok (pl. Bán-patak, Bélus-patak, Bózsva, Börzsönyi-patak, Csenkő-patak, 
Csernely-patak, Garadna-patak, Gönci-patak, Rét-patak, Telekes-patak), illetve 
esetenként a nagyobb vízfolyások felső szakaszai (pl. Rába, Bódva, Ipoly, Kerka, 
Sajó). A kisasszony-szitakötő lárvája a többi színesszárnyú-szitakötőhöz 
hasonlóan az oxigénben gazdag, áramló vizet kedveli, ezért a nyáron erősebben 
átmelegedő vízfolyásokban nem él meg. Ha a vízfolyást árnyékoló fákat kivágják, 
a faj állományai nagyon megritkulnak. Gyakran a vízparti fák gyökerei között 
vagy – ha van hínárnövényzet – a növényekre kapaszkodva zsákmányol kisebb 
gerincteleneket. Az imágók májustól nyár végéig folyamatosan kelnek. Az imágók 
általában nem távolodnak el messze a vízfolyástól, legszívesebben a beszűrődő 
napfényes foltokon, nyíltabb helyeken táplálkoznak. 

 
23. ábra:  A kisasszony-szitakötő (Calopteryx virgo) előfordulása a Fertő–Hanság Nemzeti Park 

Igazgatóság működési területén (zöld négyzetek: felmért terület; fekete négyzetek: a faj 
bizonyított előfordulása), 10×10 km-es ETRS négyzetekben 
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A faj a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén alapvetően 
a Nyugat-magyarországi-peremvidék kisvízfolyásaiban találja meg az 
életfeltételeit. Előfordul, hogy a vízfolyások alsóbb szakaszain is előkerül, és 
együtt fordul elő testvérfajával a sávos szitakötővel. Állományait veszélyeztető 
tényező a patakparti fás szárú vegetáció letermelésével járó erdészeti 
beavatkozások kivitelezése. Emellett potenciális veszélyforrást jelentenek a 
patakokat érintő hidromorfológiai beavatkozások, mint például a mederburkolás, 
illetve a duzzasztás. 

A megfigyelések adatai: 

193 – Hansági-főcsatorna, Hanságliget (Jánossomorja): 2005.04.11., KB {F1}; 191 
– Ikva, Lóversenytér (Sopron): 2012.10.01., CSR–IÁ {M1}; 182 – Ikva, belterület 
(Nagycenk): 2010.07.06., MK {M1}; 130 – Rák-patak, autóspihenő (Sopron): 
2009.04.22., ZST {M6}; 2012.10.02., KB {M9}; 2014.07.02., LM {M5}; 045 – Répce, 
Rövid-irtások (Répcevis): 2013.07.04., KB–LM {F1}; 047 – Répce, zsirai úti híd 
(Répcevis): 2012.10.02., KB {M1}; 038 – Répce, Malom-úti-legelő (Csáfordjánosfa): 
2012.10.03., KB {M1}; 039 – Répce, zsirai úti híd (Répcevis): 2006.04.05., JP–KOVT 
{M1}; 2006.07.30., JP {M2}; 2009.04.22., JP {M11} 

Coenagrion ornatum (SÉLYS-LONGCHAMPS, 1850) – díszes légivadász 

A díszes légivadász legfőbb előfordulási területe Irak, Kis-Ázsia, Görögország 
északi része, Bulgária és innen nyomul előre északi irányban. Közép-Európa 
valamennyi országából jelezték már előfordulását. Nálunk a mérsékelten gyakori 
fajok közé tartozik. Az ország számos területéről rendelkezünk előfordulási 
adatokkal, de leginkább alacsony 
dombsági és élénkebb domborzatú alföldi 
területek kisvízfolyásaiban találhatók 
meg állományai (pl Békás-patak, Bélus-
patak, Csele-patak, Csörnöc-Herpenyő, 
Derék-patak, Eger-víz, Gerje, Kardos-ér, 
Kétöles-patak, Köröshegyi-séd, Tapolca-
patak). A faj lárvái olyan domvidéki 
csermely és alföldi ér típusú 
kisvízfolyásokban élnek, amelyekben 
állandóan van víz. Ezek általában csekély 
mélységűek, keskenyek vagy közepesen 
szélesek, a meder nem árnyékolt és 
makrovegetációban gazdag. Élőhelyein a 
mederfenék iszapos-homokos, a 
vízsebesség közepes vagy kicsi. 
Mesterséges medrekben, csatornákban és 
árkokban is megtelepedhet. Lárvai 
ragadozók, apró makrogerincteleneket 
fogyasztanak. Évente valószínűleg csak 
egy generációja fejődik ki. A díszes 

24. ábra: Díszes légivadász (Coenagrion 
ornatum) 

Fotó: AMBRUS ANDRÁS
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légivadász tavaszi faj, kirepülése április végétől május közepéig tart. Az imágók 
repülési aktivitása függ a léghőmérséklettől, a napszaktól és a 
felhőborítottságtól. 

Az igazolt előfordulási helyek elhelyezkedése alapján megállapítható, hogy a 
Nyugat-magyarországi-peremvidék, illetve a Bakony irányából lefutó 
kisvízfolyások alsó, nyílt területen haladó, magasabbrendű növények jelentős 
borításával jellemezhető szakaszain jellemzően előfordul a faj. A Fertő–Hanság 
Nemzeti Park Igazgatóság működési területén a Kardos-érből és a Tordosa-
csatornából sikerült kimutatni legjelentősebb egyedsűrűségű állományait. 
 

 
25. ábra:  A díszes légivadász (Coenagrion ornatum) előfordulása a Fertő–Hanság Nemzeti Park 

Igazgatóság működési területén (zöld négyzetek: felmért terület; fekete négyzetek: a faj 
bizonyított előfordulása), 10×10 km-es ETRS négyzetekben 

A faj állományát veszélyeztető tényezőként mindenképpen érdemes megemlíteni 
az élőhelyéül szolgáló csatornák teljes keresztszelvényű kotrását, aminek során 
hosszabb mederszakaszokból eltávolításra kerül a számára mind a lárvális, mind 
az imaginális életszakaszban a preferált élőhelystruk-túráját alapvetően meg-
határozó magasabbrendű növényzet. Állo-mányainak megőrzése szempontjából 
a másik jelentős veszélyeztető tényező az élőhelyéül szolgáló kisvízfolyás 
vízgyűjtő területén a klimatikus viszonyok szélsőségesebbé válása miatt fellépő 
hosszan tartó aszály és a kisvízfolyás ezzel összefüggő rendszeres, akár tartós 
kiszáradása. A tartósan kiszáradó kisvízfolyásban a faj már nem találja meg 
életfeltételeit. 
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A megfigyelések adatai: 

170 – Ikva, Ér-földek (Nagylózs): 2016.08.23., MK {M2}; 194 – Kardos-ér, Nagy-
Föld-dűlő (Pusztacsalád): 2008.04.30., JP {M18}; 171 – Kardos-ér, Kender-földek 
(Csapod): 2014.10.30., MK {M12}; 195 – Kardos-ér, Rövidek (Sopronkövesd): 
2014.10.29., MK {M2}; 173 – Kardos-ér, Haraszt (Csapod): 2016.10.04., MK {M6}; 
196 – Kardos-ér, Pataki-dűlő (Lövő): 2008.04.30., JP {M26}; 197 – Köles-ér, Csorda-
hajtó (Himod): 2016.10.06., MK {M24}; 198 – Lébény-Hanyi 2. öntözőcsatorna, 
Zsellér-kert (Kimle): 2013.06.07., AA–SZI {F2}; 199 – Lébény-Hanyi 2. 
öntözőcsatorna, Zsellér-kert (Kimle): 2013.06.07., AA–SZI {F2}; 200 – 
öntözőcsatorna (Újrónafő): 2013.06.07., AA–SZI {F2}; 201 – öntözőcsatorna 
(Újrónafő): 2013.06.07., AA–SZI {F2}; 202 – Rákos-patak (Fertőrákos): 2005.04.12., 
KB {M4}; 192 – Tordosa-csatorna, Kertek-alja (Szárföld): 2016.10.07., MK {M48}; 
190 – Vezseny-ér, Söptérpuszta (Töltéstava): 2005.05.21., MZ {M2} 

 

 
26. ábra:  A hegyiszitakötő (Cordulegaster bidentata) előfordulása a Fertő–Hanság Nemzeti Park 

Igazgatóság működési területén (zöld négyzetek: felmért terület; fekete négyzetek: a faj 
bizonyított előfordulása), 10×10 km-es ETRS négyzetekben 

Cordulegaster bidentata SÉLYS-LONGCHAMPS, 1843 – hegyiszitakötő 

Döntően közép-európai elterjedésű faj, elterjedési területének nyugati határa a 
Pireneusok, keleten a Fekete-tenger, délen a Peloponnészoszi-félsziget, illetve 
Olaszország, beleértve Szicíliát is. Magyarországon az Északi-középhegységben, 
az Alpokalján, a Kőszegi-hegységben és a Mecsekben fordul elő. Kifejezetten 
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középhegységi jellegű területeinken él, elsősorban a középhegységi patakok 
felső, forrásközeli, elsőrendű szakaszaihoz kötődik. Jellegzetes élőhelyei a 
hegyvidéki források medencéi és azok kifolyói. Lárvája olyan mélyedésekben 
található, ahol a víz áll vagy csak nagyon lassan áramlik, az aljzatot pedig finom 
üledék képezi, és a mederben avartömeg rakódott le. A lárvák akár 4-5 évig is 
fejlődhetnek. A repülési időszak júniustól augusztus közepéig tart. Az imágók is 
a vízfolyás azon szakaszait részesítik előnyben, mint a lárvák, de alsóbb 
szakaszokra ellátogatnak. 

A Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén csak a Soproni-
hegység patakjai kínálnak potenciálisan megfelelő élőhelyet számára. Csak a 
Rák-patak soproni-hegységi szakaszán sikerült egyetlen alkalommal 
kimutatnunk a faj előfordulását, így az igazgatóság működési területén az 
előfordulása a Soproni-hegységre korlátozódik, ahol valószínűleg kis populációja 
él, és ritka fajnak számít. Élőhelyét elsősorban az erdészeti beavatkozások 
veszélyeztetik. Egyrészt a patakszakaszt kísérő erdő letermelése miatt 
középtávon megváltozhat a fajnak otthont adó patakszakasz környezetének 
növényzete, ezzel összefüggésben az élőhelystruktúra és a mikroklimatikus 
viszonyok. Másrészt a kivitelezés során a munkagépek jelentősen degradálhatják 
a fajnak otthont adó keskeny patakmedret. 

A megfigyelések adatai: 

130 – Rák-patak, autóspihenő (Sopron): 2014.07.02., LM {M2} 

Cordulegaster heros THEISCHINGER, 1979 – kétcsíkos hegyiszitakötő 

Elterjedési területe nagyon szűk, nagyon erősen szegregált, egymástól távoli, 
relatíve kis kiterjedésű foltokból áll. Két alfaja (ssp. heros és ssp. pelionensis) 

ismert. A törzsalak (ssp. heros) előfordul 
Ausztriában, Szlovéniában, a Dinári-
hegységben néhány előfordulási helye 
ismert Horvátországban, Szerbiában, 
Macedóniában és Románia délnyugati 
részén. Hazánkban alapvetően 
középhegységi és ahhoz kapcsolódó 
dombsági jellegű területeken él, de a 
patakok forrásoktól távolabbi, 2–4. rendű 
szakaszait részesíti előnyben. Hazánkban 
a Nyugat-magyarországi peremvidék 
egyes patakjaiban és a Mecsek, illetve a 
Tolna–Baranyai-dombvidék néhány 
Mecsekkel határos területén folyó 
patakjában fordul elő. Lárvája az 
élőhelyét képező patakok közepesen 
finom mederanyagú medencéiben él, 
ahol az üledék felső rétegében 
rejtőzködve vadászik. Az imágók 

 

27. ábra: Kétcsíkos hegyiszitakötő 
(Cordulegaster heros ) 

Fotó: AMBRUS ANDRÁS
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rendszerint június közepe táján bújnak ki, és a repülési időszak általában 
augusztus közepéig tart. Pontos adatok nem ismertek, de a lárvák hosszú évekig, 
valószínűleg 4-5 évig fejlődnek a kibújás előtt. Jelenlegi ismereteink alapján a faj 
nagyon érzékeny a különböző terhelésekre, csak az azoktól mentes kristálytiszta 
vizű patakszakaszokon fordul elő. Az élőhelyét képező víztestek kis felületét és 
sokszor igen csekély vízhozamát tekintve talán a legsérülékenyebb hazai 
szitakötőfaj. 

 

 
28. ábra:  A kétcsíkos hegyiszitakötő (Cordulegaster heros) előfordulása a Fertő–Hanság Nemzeti 

Park Igazgatóság működési területén (zöld négyzetek: felmért terület; fekete négyzetek: a 
faj bizonyított előfordulása), 10×10 km-es ETRS négyzetekben 

A Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén csak a Soproni-
hegység patakjaiban fordul elő, ezen kívül nincs olyan tájegység a területen, ahol 
megfelelő élőhelyet találna. Az elmúlt években rendszeresen vizsgált Rák-patak 
soproni-hegységi szakaszán gyakorlatilag minden mintavétel alkalmával sikerült 
kimutatnunk előfordulását. Ebből arra következtetünk, hogy a Soproni-
hegységben a fajnak jelentős populációja él, amely a faj meglehetősen kicsi hazai 
elterjedési területét figyelembe véve országos viszonylatban is igen jelentős 
állománynak tekinthető. Élőhelyét a másik hazai hegyiszitakötőfajhoz 
(Cordulegaster bidentata) hasonlóan elsősorban az erdészeti beavatkozások, 
illetve mederrendezési, szabályozási jellegű beavatkozások veszélyeztetik. A 
patakszakaszt kísérő erdő letermelése miatt középtávon megváltozhat a fajnak 
otthont adó patakszakasz környezetének növényzete, ezzel összefüggésben az 
élőhelystruktúra és a mikroklimatikus viszonyok. A mederrendezési, szabályozási 
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jellegű beavatkozások eredményeként pedig megváltoznak a természetes 
üledékviszonyok, a meder kis léptékű élőhelystruktúrája és a természetes 
áramlási viszonyok, ami gyakran maga után vonja a patakvíz fizikai-kémiai 
sajátosságainak bizonyos mértékű megváltozását is. 

 
A megfigyelések adatai: 

130 – Rák-patak, autóspihenő (Sopron): 2005.04.12., KB {M9}; 2006.04.05., JP–
KOVT {M6}; 2006.07.30., JP {M30}; 2009.04.22., ZST {M24}; 2009.08.30., JP {M36}; 
2012.10.02., KB {M3}; 2014.07.02., LM {M3} 

Epitheca bimaculata (CHARPENTIER, 1825) – kétfoltos szitakötő 

Palearktikus elterjedésű faj. Összefüggő elterjedési területéhez annak nyugati 
határán még hozzátartozik Magyarország, Szlovákia és Lengyelország nagy 
része, illetve Németország északkeleti és Finnország délkeleti része. Ennél 
nyugatabbra már csupán szigetszerűen elszórt kis populációi találhatók. 
Hazánktól délre már szintén csak egy-két kis helyi populációja ismert. A fajnak 
Magyarországon a Tisza, a Bodrog és a Körösök menti holtmedrekben és 
morotvákban – pl. Boroszló-kerti-Holt-Tisza (Gulács), Nagy-morotva 
(Tiszanagyfalu), Halásztelek-Túrtő-Harcsás Holt-Körös (Mezőtúr) –, illetve a 
Tisza-tó Poroszlói- és Valki-medencéjében élnek a legnépesebb állományai. 
Tipikusan állóvízi faj, amely elsősorban az eusztatikus és az egész létük során 
vízzel borított szemisztatikus állóvizeket preferálja. Lárvája ugyan főleg az 
aljzaton tartózkodik, mégis úgy tűnik, hogy előnyben részesíti az alámerült 
hínárnövényzettel benőtt víztesteket. Jó állapotú holtmedreinkben általában 
megtalálható szitakötőfaj. Az imágó jól repül, rendszerint a parttól távol, a 
vízfelszín fölött 20–30 cm-rel. 

A vizsgált terület nem bővelkedik olyan állandó vízborítású, aszályos időszakban 
is legalább 1,5–2 m mélységű, és viszonylag hirtelen mélyülő állóvíz jellegű 
vízterekben, amelyek optimális élőhelyet biztosítanának a kétfoltos szitakötő 
számára. A területen a faj számára potenciálisan alkalmas élőhelyek tekintetében 
alapvetően mesterségesen kialakított és felhagyott anyagnyerő helyek, 
elsősorban kavicsbányatavak jönnek szóba. Egy ilyen régen felhagyott 
kavicsbányatóban (Ördög-szigeti-tó) sikerült kimutatni a faj jelenlétét. 
Természetesen az ilyen jellegű vízterek szisztematikus felmérése során további 
élőhelyekről várható a faj előkerülése. A vizsgált területen a rendelkezésünkre 
álló információk alapján a kétfoltos szitakötő kifejezetten ritka, szórványos 
előfordulású fajnak tekinthető. Állományainak visszaszorulását a potenciálisan 
alkalmas élőhelyeken a horgászati hasznosítás intenzitásának növekedése mint 
emberi hatás, illetve a víztér feltöltődése és elmocsarasodása mint természetes 
folyamat idézheti elő leginkább. 

 
A megfigyelések adatai: 

145 – Ördög-szigeti-tó, Öreg-réti-erdő (Rajka): 2006.04.27., MZ–JP {M2}; 
2006.07.29., JP–MZ {M1} 
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29. ábra:  A kétfoltos szitakötő (Epitheca bimaculata) előfordulása a Fertő–Hanság Nemzeti Park 

Igazgatóság működési területén (zöld négyzetek: felmért terület; fekete négyzetek: a faj 
bizonyított előfordulása), 10×10 km-es ETRS négyzetekben 

Gomphus flavipes (CHARPENTIER, 1825) – sárgás szitakötő 

A sárgás szitakötő kelet-palearktikus elterjedésű faj, amely Európának főleg a 
keleti felére jellemző. Összefüggő elterjedési területe Németország, Csehország 
és Ausztria keleti feléig tart. Ettől nyugatra szórványosan egészen Belgiumig, sőt 
Nyugat-Franciaországig találhatók kicsi elszórt populációi, amelyek azonban 
általában visszaszorulóban vannak, közülük több sajnos már meg is szűnt. 
Hazánkban legnagyobb egyedsűrűségű állományai a kifejezetten finom 
mederanyagú nagyobb vízfolyásokban, a közepes és nagy folyókban (pl. Bodrog, 
Duna, Dráva, Mosoni-Duna, Répce, Tisza) élnek. A sárgás szitakötő élőhelyét 
alapvetően a finom mederanyagú alföldi folyók jelentik, amelyek üledéke 
túlnyomórészt folyami homok és iszap. Durva mederanyagú sík és dombvidéki 
folyóinkban is élnek kis populációi, de csak az áramlási holtterek folyami 
homokos habitatfoltjaihoz kötődően, amelyek szigetszerűen helyezkednek el a 
mederben. Kisvízfolyásokban csak elvétve fordul elő, közülük is csak azok a 
jelentősebb vízhozamú, állandó áramlással jellemezhető, a kis folyók felé 
átmenetet képező dombvidéki és sík vidéki kisvízfolyások jöhetnek szóba, 
amelyeknek a medrében vannak nem szerves törmelékkel, hanem ásványi 
iszappal vagy finom homokkal borított habitatfoltok. Egy-két jelentősnek 
nevezhető populációja olyan nagy vízhozamú mesterséges csatornákban is megél 
(pl. Keleti-főcsatorna), amelyek közvetlen kapcsolatban állnak nagy folyókkal. 
Ritkán állóvizekben, bányatavakban is előfordul. A lárvális fejlődés három évig 
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tart. Az imágók kibújása gyakran június végén, július elején történik, de ez akár 
június elején vagy szeptemberben is előfordulhat (www.szitakotok.hu). 

A faj élőhelyigényének megfelelően gyakorlatilag a vizsgálati terület nagyobb sík 
vidéki folyói (Rába, Mosoni-Duna, Duna) mintázott szakaszainak nagy részéről 
előkerült. Legnagyobb egyedsűrűségben a Mosoni-Duna és a Rába vizsgált 
szakaszáról mutattuk ki. Ezek a víztestek rendelkeznek a faj szempontjából 
optimálisnak tekinthető környezeti adottságokkal. Üledékükben domináns, 
illetve ha bizonyos szakaszokon nem is domináns, de jelentős arányban van jelen 
a faj által preferált homokos-iszapos mederüledék. Emellett helyenként sikerült 
kimutatni kisebb folyókban, mint a Lajta, a Kis-Rába és a Répce is. Jelenlegi 
ismereteink szerint a faj állományait aktuálisan veszélyeztető tényező nem 
azonosítható a területen. Lehetséges veszélyforrásként talán csak a jelentős 
vízszennyezéssel járó havária jellegű események nevezhetők meg. 

 

 
30. ábra:  A sárgás szitakötő (Gomphus flavipes) előfordulása a Fertő–Hanság Nemzeti Park 

Igazgatóság működési területén (zöld négyzetek: felmért terület; fekete négyzetek: a faj 
bizonyított előfordulása), 10×10 km-es ETRS négyzetekben 

A megfigyelések adatai: 

146 – Bodaki-ág (Kisbodak): 2013.08.25., MK {M2}; 147 – Bodaki-ág, Vonós-sziget 
(Kisbodak): 2014.11.13., MK {F2}; 008 – Duna, Erebe-mellékág (Nagyszentjános): 
2010.09.13., CSR–MK–SZL {M6}; 2011.04.06., MK {M6}; 2011.08.03., MK {M2}; 
2012.04.26., MK {M2}; 2012.07.31., MK {M2}; 2014.06.12., JP {M6}; 2015.03.29., PL 
{M2}; 091 – Duna, Kolera-sziget (Vének): 2010.09.12., MK {M2}; 2011.08.03., MK 
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{M2}; 2012.07.31., MK {M2}; 055 – Duna, Pap-rét (Nagyszentjános): 2010.09.13., 
MK {M6}; 2014.06.11., JP {M4}; 2014.08.28., PL {M2}; 2015.03.29., PL {M2}; 049 – 
Duna, Nagy-erebe (Nagyszentjános): 2010.09.12., MK {M4}; 056 – Duna, Pap-rét 
(Nagyszentjános): 2010.09.12., MK {M10}; 2011.04.06., MK {M4}; 2011.08.02., MK 
{M2}; 2012.08.01., MK {M2}; 2013.05.29., MK {M2}; 2014.06.11., JP {M10}; 
2014.10.14., PL {M12}; 2015.03.30., MK {M4}; 2015.08.02., MK {M4}; 148 – Duna, 
Nagy-Sáros-dűlő (Gönyű): 2013.07.15., MK {M12}; 058 – Duna, Nagy-Sáros-dűlő 
(Gönyű): 2013.07.15., MK {M10}; 149 – Duna, Nagy-Sáros-dűlő (Gönyű): 
2013.07.16., MK {M2}; 060 – Duna, Sülyi-sziget (Dunasziget): 2013.08.24., MK 
{M4}; 061 – Duna, Nagy-sáros-dűlő (Gönyű): 2010.09.11., MK {M4}; 2011.04.05., 
MK {M2}; 2012.04.27., MK {M2}; 2012.07.31., MK {M2}; 2013.05.28., MK {M12}; 
2014.06.11., JP {M18}; 2014.08.29., PL {M16}; 2015.03.29., PL {M6}; 2015.07.31., MK 
{M28}; 2016.04.13., MK {M2}; 003 – Kis-Rába, Fiát-tag (Beled): 2016.10.06., MK 
{F2}; 048 – Lajta, Ház-dűlő-II. (Hegyeshalom): 2014.11.11., MK {F2}; 074 – Mosoni-
Duna-ág, Új-szegés (Kimle): 2009.10.28., JP–KB {F2}; 077 – Mosoni-Duna, 
belterület (Győr): 2009.10.29., JP–KB {F2}; 081 – Mosoni-Duna, Lickó-puszta 
(Mecsér): 2009.10.28., JP–KB {F8}; 150 – Mosoni-Duna, Posta-rét (Gönyű): 
2013.10.11., MK {F6}; 151 – Mosoni-Duna, Posta-rét (Gönyű): 2013.10.11., MK 
{F4}; 152 – Mosoni-Duna, Csárda-tagok (Gönyű): 2013.10.11., MK {F6}; 050 – 
Mosoni-Duna, Feketeerdei-úti-dűlő (Mosonmagyaróvár): 2006.07.29., JP–MZ 
{M2}; 2009.06.15., MK {M4}; 2009.08.30., JP {M14}; 2012.10.05., KB {M6}; 
2014.09.01., MK {M14}; 004 – Mosoni-Duna, Gazdák-legelője (Győrladamér): 
2009.10.27., MK {M18}; 153 – Mosoni-Duna, Hosszú-földek (Bezenye): 
2013.08.23., MK {M2}; 085 – Mosoni-Duna, Hajlati-erdei-dűlő (Feketeerdő): 
2013.08.23., MK {M6}; 012 – Mosoni-Duna (Mosonmagyaróvár): 2013.08.22., MK 
{M6}; 013 – Mosoni-Duna, Gyula-felőli-dűlő (Ásványráró): 2013.08.21., MK 
{M16}, {F2}; 088 – Mosoni-Duna, Szúnyog-sziget (Győrújfalu): 2013.10.10., MK 
{F4}; 154 – Mosoni-Duna (Győr): 2014.10.31., MK {M4}; 155 – Mosoni-Duna, Új-
Major (Győr): 2015.06.12., MK {M8}, {F4}; 156 – Mosoni-Duna (Vének): 
2015.06.12., MK {M18}, {F2}; 157 – Mosoni-Duna (Kisbajcs): 2015.06.12., MK {M6}, 
{F2}; 158 – Mosoni-Duna, Likócs (Győr): 2015.06.12., MK {M8}, {F2}; 159 – Mosoni-
Duna, belterület (Győr): 2015.06.12., MK {F2}; 014 – Mosoni-Duna, Szúnyog-
sziget (Győrújfalu): 2015.06.13., MK {M8}; 160 – Mosoni-Duna, Püspök-erdő 
(Győr): 2015.06.13., MK {F4}; 161 – Mosoni-Duna (Vének): 2015.06.12., MK {M6}, 
{F2}; 015 – Mosoni-Duna, Szilos (Dunaszeg): 2011.04.07., MK {M4}; 162 – Mosoni-
Duna, Posta-rét (Gönyű): 2009.06.16., MK {M8}; 016 – Mosoni-Duna, Tordai-
sziget (Győr): 2009.06.16., MK {M18}; 2011.08.03., MK {M4}; 2012.07.31., MK {M2}; 
2014.06.12., JP {M4}; 2014.08.29., PL {M6}; 2015.03.30., MK {M4}; 2015.07.31., MK 
{M10}; 2016.04.13., MK {M6}; 005 – Mosoni-Duna, Haraszt (Mecsér): 2009.10.27., 
MK {M6}; 018 – Rába, Koroncói-úti-híd (Rábapatona): 2014.11.13., MK {F2}; 020 
– Rába, Alsó-avas (Vág): 2013.07.02., KB {F2}; 2013.07.03., KB {M2}; 163 – Rába, 
híd (Rábaújfalu): 2014.11.01., MK {M2}; 021 – Rába, Kisharaszti-rét (Győr): 
2005.04.09., KB {M12}; 2013.07.05., MK {M40}; 022 – Rába, Rába-dűlő (Győr): 
2013.07.05., MK {M14}; 023 – Rába, Várhelyi-dűlő (Rábacsécsény): 2013.07.05., 
MK {M62}; 024 – Rába, Rába-rét (Rábaszentmiklós): 2013.07.05., KB {M10}, {F4}; 
051 – Rába, Szente-dűlő (Malomsok): 2013.07.05., KB {F4}; 052 – Rába, Sziget-rét 
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(Kemenesszentpéter): 2013.07.03., KB {M2}, {F4}; 026 – Rába, Koroncói-úti-híd 
(Rábapatona): 2013.07.05., MK {M58}, {F2}; 027 – Rába (Győr): 2013.07.05., MK 
{M48}; 164 – Rába, Szente (Mórichida): 2014.11.01., MK {F2}; 029 – Rába, 
Gorkijváros (Győr): 2015.06.13., MK {M32}; 030 – Rába, Rába-dülő (Győr): 
2015.06.13., MK {M24}; 031 – Rába, Hatöles út (Kenyeri): 2013.07.03., KB {M2}, 
{F2}; 035 – Répce, Suskus (Nagygeresd): 2013.07.04., MK {M4}, {F2}; 038 – Répce, 
Malom-úti-legelő (Csáfordjánosfa): 2009.08.29., JP {M6}; 165 – Szigeti-Duna, 
Öreg-sziget (Dunakiliti): 2013.08.24., MK {M4}; 166 – Szivárgó-csatorna, Felső-
osztály (Rajka): 2009.10.28., MK {M6} 

Gomphus vulgatissimus (LINNAEUS, 1758) – feketelábú szitakötő 

Ponto-mediterrán elterjedésű faj. A Brit-szigetek, valamint a Skandináv-félsziget 
északi részéről, illetve a Pireneusi-, az Appennini- és a Balkán-félsziget nagy 
részéről hiányzik, de Európa középső sávjában egészen Oroszországig 
általánosan elterjedt. A Gomphidae családba tartozó szitakötőfajok közül 
Magyarországon a feketelábú szitakötő a leggyakoribb. Nagyobb 
vízfolyásainkban (Tisza és mellékfolyói, Duna és mellékfolyói) kifejezetten 
gyakori, azonban életfeltételeit megtalálja a kisebb folyókban, vízfolyásokban (pl. 
Bódva, Csernely-patak, Derék-patak, Ér-főcsatorna, Fekete-víz, Gyöngyös, 
Kapos, Kerca, Pinka, Sió, Szuha, Tarna), sőt olykor a patakok (pl. Bózsva, Jósva, 
Parádi-Tarna, Rakaca, Telekes-patak, Tolcsva-patak, Vasonca-patak) alsóbb 
szakaszain is. Állományai megtalálhatók mesterséges csatornáinkban (pl. Keleti-
főcsatorna, Nádor-csatorna, Nyugati-főcsatorna) is. A feketelábú szitakötő a 
lassú folyású, iszapos és finomszemű homokos aljzatú vízfolyások jellemző faja, 
elsősorban kis, közepes és nagy folyókra jellemző, az alföldi erekre nem. 
Alkalmanként állóvizekben (nagyobb holtmedrek, tavak) is előfordul. Lárvái a 
mederfenéken élnek. A lárvafejlődés hazai időtartamát pontosan nem ismerjük, 
de akár 2–4 évig is tarthat. Kirepülése általában április második felében történik, 
de a vízfolyás hőmérsékleti viszonyaitól függően akár két hónapig is elhúzódhat. 
Repülési ideje kb. öt hétig tart, de vannak adatok augusztus végéről is. Imágója 
a Gomphidae család más fajaihoz viszonyítva gyakrabban fordul elő a vizektől 
távoli erdős területeken. 

A hazánkban előforduló négy folyamiszitakötő-faj közül a feketelábú szitakötő a 
legszélesebb körben elterjedt, a legtöbb vízfolyásban előfordul. Ennek 
megfelelően felméréseink során állományait sikerült kimutatnunk a Rábának, a 
Mosoni-Dunának, az Öreg-Dunának, valamint a Dunának a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park Igazgatóság működési területén húzódó gyakorlatilag teljes 
szakaszáról. Ugyancsak előkerült a faj az Öreg-Duna azon vizsgált szigetközi 
hullámtéri mellékágaiból, amelyek vízpótlása megoldott. Emellett az igazgatóság 
működési területének kis folyóin – mint például az Ikva, a Répce, a Lajta – 
vizsgált mintavételi helyek nagy részén is jelentős egyedszámban találtuk, sőt 
kisvízfolyások – mint például a Kardos-ér – több szakaszáról is előkerült. A 
jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a faj állományait aktuálisan 
veszélyeztető tényező nem azonosítható a területen. Lehetséges 
veszélyforrásként talán csak a jelentős vízszennyezéssel járó havária jellegű 
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események nevezhetők meg, illetve a jelentős volumenű hidromorfológiai 
beavatkozások. Kisvízfolyások esetében a teljes keresztszelvényre kiterjedő 
mederkotrás okozhat jelentős állománydegradációt. 

 

 
31. ábra:  A feketelábú szitakötő (Gomphus vulgatissimus) előfordulása a Fertő–Hanság Nemzeti 

Park Igazgatóság működési területén (zöld négyzetek: felmért terület; fekete négyzetek: a 
faj bizonyított előfordulása), 10×10 km-es ETRS négyzetekben 

 

A megfigyelések adatai: 

053 – Öntési-Duna-ág, Z-12 zárás (Ásványráró): 2005.05.20., KB {F2}; 054 – 
Bodaki-ág, Marha-csapási-erdő (Kisbodak): 2005.05.20., MZ {M1}, {F1}; 146 – 
Bodaki-ág (Kisbodak): 2013.08.25., MK {M1}; 167 – Cikolai-ág, Hajós 
(Dunasziget): 2013.08.24., MK {M3}; 007 – Duna, Pap-rét (Nagyszentjános): 
2006.09.26., JP {F2}; 008 – Duna, Erebe-mellékág (Nagyszentjános): 2010.09.13., 
CSR–MK–SZL {M4}; 2011.04.06., MK {M2}; 2012.04.26., MK {M1}; 2014.06.12., JP 
{M1}; 2014.08.29., PL {M1}; 2015.03.29., PL {M1}; 2015.08.01., MK {M7}; 070 – 
Duna, Erebe-mellékág (Nagyszentjános): 2006.09.26., JP {F1}; 168 – Duna, 
duzzasztómű, felvíz (Dunakiliti): 2010.09.22., JP–MZ {F1}; 055 – Duna, Pap-rét 
(Nagyszentjános): 2010.09.13., MK {M1}; 2011.04.06., MK {M4}; 2011.08.02., MK 
{M1}; 2012.04.25., MK {M2}; 2014.06.11., JP {M2}; 2014.08.28., PL {M3}; 056 – Duna, 
Pap-rét (Nagyszentjános): 2011.04.06., MK {M1}; 2014.10.14., PL {M1}; 2015.03.30., 
MK {M1}; 2015.08.02., MK {M1}; 2016.04.12., MK {M2}; 058 – Duna, Nagy-Sáros-
dűlő (Gönyű): 2013.07.15., MK {M4}; 149 – Duna, Nagy-Sáros-dűlő (Gönyű): 
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2013.07.16., MK {M1}; 169 – Duna, Fácán-sziget (Kisbodak): 2013.08.25., MK {M1}; 
009 – Duna, Erebe-mellékág (Nagyszentjános): 2008.05.26., JP {M4}; 061 – Duna, 
Nagy-sáros-dűlő (Gönyű): 2011.04.05., MK {M2}; 2013.05.28., MK {M1}; 
2014.06.11., JP {M2}; 2016.04.13., MK {M2}; 002 – Gazfűi-Holt-Duna, Galambos 
(Dunasziget): 2006.04.27., JP {M2}; 2008.05.27., KB {M1}; 2009.04.23., JP {M1}; 041 
– Ikva, Öreg-rét (Fertőendréd): 2015.09.03., MK {M3}; 042 – Ikva, Kis-Hany-rét 
(Agyagosszergény): 2015.09.03., MK {M2}; 043 – Ikva, Töltés-Hany (Fertőd): 
2015.09.03., MK {M2}; 170 – Ikva, Ér-földek (Nagylózs): 2016.08.23., MK {M1}; 062 
– Jónási-ág (Rajka): 2009.10.28., MK {M1}; 171 – Kardos-ér, Kender-földek 
(Csapod): 2014.10.30., MK {F1}; 172 – Kardos-ér, belterület (Vitnyéd): 2016.10.07., 
MK {M2}; 173 – Kardos-ér, Haraszt (Csapod): 2016.10.04., MK {M2}; 003 – Kis-
Rába, Fiát-tag (Beled): 2016.10.06., MK {M3}; 048 – Lajta, Ház-dűlő-II. 
(Hegyeshalom): 2014.11.11., MK {F2}; 075 – Mosoni-Duna-ág, Cseregle (Kimle): 
2009.10.28., JP–KB {F3}; 077 – Mosoni-Duna, belterület (Győr): 2009.10.29., JP–
KB {F4}; 081 – Mosoni-Duna, Lickó-puszta (Mecsér): 2009.10.28., JP–KB {F1}; 082 
– Mosoni-Duna, belterület (Mecsér): 2009.10.28., JP–KB {F2}; 090 – Mosoni-Duna, 
Urasági-legelő (Hédervár): 2009.10.28., JP–KB {F1}; 084 – Mosoni-Duna, strand 
(Mecsér): 2005.05.20., KB {F4}; 050 – Mosoni-Duna, Feketeerdei-úti-dűlő 
(Mosonmagyaróvár): 2005.05.21., JP {M1}; 2006.04.27., JP {M3}; 2006.07.29., JP–
MZ {M3}; 2009.06.15., MK {M2}; 2009.08.30., JP {M2}; 2014.09.01., MK {M1}; 065 – 
Mosoni-Duna, Károlyháza (Győr): 2005.05.22., MZ {M1}; 004 – Mosoni-Duna, 
Gazdák-legelője (Győrladamér): 2009.10.27., MK {M5}; 088 – Mosoni-Duna, 
Szúnyog-sziget (Győrújfalu): 2013.10.10., MK {F1}; 154 – Mosoni-Duna (Győr): 
2014.10.31., MK {M1}; 174 – Mosoni-Duna (Abda): 2014.10.31., MK {M1}; 175 – 
Mosoni-Duna, Felső-erdő (Dunakiliti): 2014.10.31., MK {M3}, {F1}; 155 – Mosoni-
Duna, Új-Major (Győr): 2015.06.12., MK {M1}, {F1}; 156 – Mosoni-Duna (Vének): 
2015.06.12., MK {M2}; 158 – Mosoni-Duna, Likócs (Győr): 2015.06.12., MK {M1}; 
159 – Mosoni-Duna, belterület (Győr): 2015.06.12., MK {F1}; 161 – Mosoni-Duna 
(Vének): 2015.06.12., MK {M2}; 015 – Mosoni-Duna, Szilos (Dunaszeg): 
2006.04.26., JP {M5}; 016 – Mosoni-Duna, Tordai-sziget (Győr): 2009.06.16., MK 
{M1}; 2010.09.11., MK {M2}; 2015.07.31., MK {M2}; 005 – Mosoni-Duna, Haraszt 
(Mecsér): 2009.10.27., MK {M1}; 006 – Nováki-csatorna, Kilva (Püski): 2013.08.25., 
MK {F4}; 108 – Nováki-csatorna, halászi úti híd (Püski): 2006.04.26., MZ {M20}; 
2006.07.28., JP–KB {M12}; 2009.04.23., JP {M17}; 2009.08.30., KB {M6}; 2012.10.04., 
KB {M1}; 2014.09.02., MK {M10}; 066 – Duna, Árva-sziget (Ásványráró): 
2006.04.27., MZ {M5}; 018 – Rába, Koroncói-úti-híd (Rábapatona): 2014.11.13., 
MK {M18}, {F3}; 020 – Rába, Alsó-avas (Vág): 2013.07.02., KB {F1}; 2013.07.03., KB 
{M1}; 163 – Rába, híd (Rábaújfalu): 2014.11.01., MK {M6}; 021 – Rába, Kisharaszti-
rét (Győr): 2005.04.09., KB {M6}, {F3}; 2013.07.05., MK {M3}; 022 – Rába, Rába-
dűlő (Győr): 2013.07.05., MK {M7}, {F1}; 023 – Rába, Várhelyi-dűlő 
(Rábacsécsény): 2013.07.05., MK {M9}; 024 – Rába, Rába-rét (Rábaszentmiklós): 
2013.07.05., KB {M3}; 025 – Rába, Faluhely (Mórichida): 2013.07.05., KB {F2}; 052 
– Rába, Sziget-rét (Kemenesszentpéter): 2013.07.03., KB {F1}; 026 – Rába, 
Koroncói-úti-híd (Rábapatona): 2013.07.05., MK {M14}, {F2}; 027 – Rába (Győr): 
2013.07.05., MK {M1}; 028 – Rába, Kapu-szeg-erdő (Rábakecöl): 2013.07.03., KB 
{M2}; 164 – Rába, Szente (Mórichida): 2014.11.01., MK {F4}; 029 – Rába, 
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Gorkijváros (Győr): 2015.06.13., MK {M11}; 030 – Rába, Rába-dülő (Győr): 
2015.06.13., MK {M7}; 031 – Rába, Hatöles út (Kenyeri): 2013.07.03., KB {M1}, {F1}; 
122 – Répce, Csáfordi-erdő (Csáfordjánosfa): 2013.07.04., MK {F3}; 045 – Répce, 
Rövid-irtások (Répcevis): 2013.07.04., KB–LM {F5}; 046 – Répce, Vágás (Szakony): 
2013.07.04., KB–LM {F1}; 032 – Répce, Malom-úti-legelő (Vámoscsalád): 
2013.07.04., MK {M23}; 033 – Répce, Repcés-Körtvélyes (Csánig): 2013.07.04., MK 
{F4}; 034 – Répce, csánigi úti híd (Dénesfa): 2013.07.04., MK {M19}, {F2}; 035 – 
Répce, Suskus (Nagygeresd): 2005.04.09., JP {M5}, {F3}; 2013.07.04., MK {M19}, 
{F3}; 047 – Répce, zsirai úti híd (Répcevis): 2012.10.02., KB {M1}; 036 – Répce, 
Szigetalja (Szakony): 2013.07.04., KB {M6}, {F1}; 176 – Répce, Iharos (Kapuvár): 
2014.11.12., MK {F2}; 177 – Répce, Lápok (Kapuvár): 2014.11.12., MK {F2}; 038 – 
Répce, Malom-úti-legelő (Csáfordjánosfa): 2006.04.06., JP–KOVT {M9}; 
2006.07.30., KB {M28}; 2009.04.22., JP {M23}; 2009.08.29., JP {M23}; 2012.10.03., KB 
{M26}; 2014.09.03., MK {M3}; 039 – Répce, zsirai úti híd (Répcevis): 2006.04.05., 
JP–KOVT {M2}; 2006.07.30., JP {M5}; 2009.04.22., JP {M6}; 2009.08.29., JP {M1}; 178 
– Szigeti-ág, Alsó-forgó (Dunasziget): 2005.05.21., JP {M2}; 179 – Szivárgó-
csatorna, Felső-osztály (Dunakiliti): 2013.08.23., MK {M4}; 165 – Szigeti-Duna, 
Öreg-sziget (Dunakiliti): 2013.08.24., MK {M1}; 180 – Szigeti-Duna, Ördög-sziget 
(Dunakiliti): 2008.05.27., KB {M2}; 166 – Szivárgó-csatorna, Felső-osztály (Rajka): 
2009.10.28., MK {M9}; 181 – Zátonyi-Duna, Alsó-legelő (Dunakiliti): 2014.11.11., 
MK {F1} 

Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER, 1825) – lápi szitakötő 

Nyugat-szibériai faunaelem. Észak-Európa déli részétől a mediterrán régió északi 
részéig fordul elő, Gyakorisága keletről nyugat felé haladva csökken. Elterjedési 
területének Európára eső részén állományai csökkenőben vannak, több helyről 
kipusztult. Magyarországon ritka faj, amely csak szórványosan fordul elő. Hazai 
viszonylatban jelentősebb állományai vannak a Beregi-síkon, a Bodrogközben és 
a Borsodi-ártéren, nyugaton pedig a Közép-Dráva-völgy tekinthető a 
legjelentősebb előfordulási helyének. Elsősorban kisebb disztróf, mezotróf, 
állandó vízborítású szemisztatikus, kifejezetten láposodó karakterű tavak, 
holtmedrek, kis állóvizek lakója. Lárvája elsősorban sűrű, éles kolokánnal 
(Stratiotes aloides), illetve felszínen kiterülő levelű hínarakkal – pl. fehér 
tündérrózsa (Nymphaea alba) – kevert alámerült hínaras állományokból, illetve 
emerz mocsári növényzettel mozaikolva előforduló alámerült hínaras 
állományból kerül elő. A hím imágók jellemzően a mocsári növényzet hínaras 
állományok felé néző szegélyében foglalnak territóriumot. Kifejezetten kedveli az 
előrehaladott szukcessziós állapotban lévő, nagyobbrészt emerz mocsári 
növényzettel borított, de legalább kisebb foltokban még hínárdominanciával 
jellemezhető láposodó víztereket. 

Az országos viszonylatban is igen ritka, szórványos előfordulású lápi szitakötő 
jelenlétét a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén csupán 
egyetlen élőhelyről, a Mosonmagyaróvár külterületén található Parti-erdei-Holt-
Dunában sikerült igazolnunk. Innen viszont két alkalommal is előkerült, ami arra 
utal, hogy állandó, stabil állománya él itt a fajnak. Nem zárható ki még néhány 
hasonló jellegű, elsősorban mentett oldali víztérből az előkerülése. A faj 
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állományát veszélyeztető emberi tényezők között kell említeni a potenciálisan 
alkalmas élőhelyek rekreációs célú, elsősorban horgászati hasznosítását. A 
pontyfélék telepítése, a halak etetése a megfigyelések alapján akár néhány éven 
belül alkalmatlanná teheti a vízteret a faj számára. Emögött valószínűleg egyrészt 
a predációs nyomás, másrészt pedig a fenékrégióban táplálkozó pontyféléknek a 
hínárnövényzetre gyakorolt kedvezőtlen hatása áll. A lápi szitakötő állományait 
veszélyeztető tényező a kis kiterjedésű élőhelyek kiszáradása is, hiszen már 
néhány hétig tartó teljes kiszáradás következtében is hosszú időre eltűnhet a faj 
egy-egy élőhelyről, ráadásul az egymástól távoli, izolált élőhelyek, illetve a faj 
viszonylag kicsi kolonizációs hajlama miatt a visszatelepülés sokszor igen lassú. 
Az állományokat veszélyeztető természetes tényező az élőhelyek előrehaladó 
szukcessziója, hiszen a mocsári növényzet teljes záródásával és a 
hínárállományok eltűnésével megszűnik a faj egyedei által preferált 
élőhelystruktúra, aminek következtében a faj eltűnik a víztérből. Ez problémát 
jelent azért is, mert napjainkban a faj számára alkalmas új vizes élőhelyek 
keletkezésének természetes folyamatai a legtöbb helyen nem játszódhatnak le. 

A megfigyelések adatai: 

110 – Parti-erdei-Holt-Duna (Mosonmagyaróvár): 2006.04.26., MZ {M3}; 
2006.07.29., JP–MZ {M6} 

 

 
32. ábra:  A lápi szitakötő (Leucorrhinia pectoralis) előfordulása a Fertő–Hanság Nemzeti Park 

Igazgatóság működési területén (zöld négyzetek: felmért terület; fekete négyzetek: a faj 
bizonyított előfordulása), 10×10 km-es ETRS négyzetekben 
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Libellula fulva MÜLLER, 1764 – mocsári szitakötő 

Ponto-mediterrán elterjedésű faj. Európában a Pireneusi-félsziget, Skandinávia, 
a Brit-szigetek, az Appennini-félsziget és Görögország déli része kivételével 
mindenütt megtalálható. DÉVAI et al. (1994) szerint Magyarországon e faj ritka. 
Elsősorban folyóvizekben fordul elő, jellemző élőhelyei a sík vidéki, lassú 
áramlású kisvízfolyások – pl. Kállai-főfolyás, Máriapócsi (IV.)-főfolyás, 
Nyírbátor–Vasvári-folyás, Ölyvös-ér, Tocó, Vajai (III.)-főfolyás, Villongó-ér –, kis 
folyók (Alsó-Tápió, Öreg-Túr, Répce, Sárvíz, Tarna, Túr, Zagyva), de 
szórványosan előkerültek lárvái vízfolyásokkal valami módon (mellékág, 
hullámtéri terület) kapcsolatban lévő állóvizekből (Belső-Béda, Cikolai-ág 
mellékága, Ráckevei-Duna mellékág) is. A lárva általában két évig fejlődik, az 
imágó májusban bújik. 

A Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén a faj 
legjelentősebb állományait a Nováki- és az Ottómajori-csatornából sikerült 
kimutatni. Ezek mellett a Hanság, a Mosoni-sík és a Csornai-sík több alföldi ér 
jellegű kisvízfolyásából is előkerült, sőt szisztematikus kutatással még több 
kisvízfolyás-szakaszról várható az előkerülése. A jelenleg ismert állományok 
országos összehasonlításban is számottevőek. A faj egyes állományait 
ténylegesen veszélyeztető tényezőként nevezhető meg az élőhelyéül szolgáló 
csatornák teljes keresztszelvényű kotrása, aminek során akár hosszabb 
összefüggő mederszakaszokból is eltávolításra kerül az üledék és az üledékkel 
együtt az annak legfelső rétegében rejtőzve vadászó lárvák. A kotrás során 
ugyancsak eltávolításra kerül a magasabbrendű növényzet, amely a megfelelő 
élőhelystruktúra kialakulása révén mind a faj lárvája, mind az imágó számára 
meghatározó jelentőségű. 

A megfigyelések adatai: 

183 – Cikolai-ág mellékága, Nagy-Jakab (Dunasziget): 2009.06.15., MK {M1}; 099 
– Hideg-kúti-ér, Vadas-kert (Hédervár): 2013.08.21., MK {F3}; 005 – Mosoni-
Duna, Haraszt (Mecsér): 2009.10.27., MK {M1}; 106 – Nováki-csatorna, Majori-
dűlő (Darnózseli): 2015.09.27., MK {F1}; 006 – Nováki-csatorna, Kilva (Püski): 
2013.08.25., MK {F1}; 140 – Nováki-csatorna, Kis-Duna-kert (Darnózseli): 
2014.10.31., MK {F9}; 108 – Nováki-csatorna, halászi úti híd (Püski): 2006.04.26., 
MZ {M2}; 2009.08.30., KB {M2}; 2012.10.04., KB {M6}; 184 – Ottómajori-csatorna, 
Tölösi-Rejtek (Lébény): 2015.09.25., MK {F1}; 185 – Ottómajori-csatorna, Alsó-
Figura (Lébény): 2016.07.22., MK {M2}; 186 – Ottómajori-csatorna, Alsó-Figura 
(Lébény): 2016.07.22., MK {M2}; 187 – Pintér-szigeti-csatorna (Lébény): 
2016.07.19., MK {F1}; 143 – Rábca-tőzegcsatorna, Tízrendes-dűlő (Lébény): 
2013.09.18., PL {F3}; 093 – Répce, Markó-sarok (Kapuvár): 2005.04.11., KB {M4}, 
{F1}; 177 – Répce, Lápok (Kapuvár): 2014.11.12., MK {F3}; 116 – Nováki-csatorna, 
Kis-csóka (Halászi): 2005.05.20., MZ {M4}, {F7}; 2006.04.26., MZ {M18}; 
2006.07.28., JP–KB {M12}; 2009.04.23., ZST {M3}; 2009.08.30., KB–SZE {M2}; 
2012.10.04., KB {M11}; 2014.09.02., MK {M5}; 188 – Urhanya-csatorna, Tizenkét-
Rendes (Lébény): 2015.09.25., MK {F1}; 189 – Urhanya-csatorna, Figurák 
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(Lébény): 2016.07.19., MK {M1}; 190 – Vezseny-ér, Söptérpuszta (Töltéstava): 
2005.05.21., MZ {M1} 

 

 
33. ábra:  A mocsári szitakötő (Libellula fulva) előfordulása a Fertő–Hanság Nemzeti Park 

Igazgatóság működési területén (zöld négyzetek: felmért terület; fekete négyzetek: a faj 
bizonyított előfordulása), 10×10 km-es ETRS négyzetekben 

Onychogomphus forcipatus (LINNAEUS, 1758) – csermelyszitakötő 

Ponto-kaszpi elterjedésű faj. Európa túlnyomó részén előfordul, észak felé 
azonban ritkább. Hiányzik a Brit-szigetekről, Dániából és Norvégiából (kivéve az 
ország délkeleti csücskét), nagyon ritka Hollandiában és Németország, illetve 
Lengyelország északi részén. Nálunk szórványos előfordulású faj. A Gomphidae 
családba tartozó szitakötők közül hazánkban e faj élőhelyeinek összesített 
kiterjedése a legkisebb. Előfordul kis-, közepes- és nagyobb folyókban is. 
Legnagyobb egyedsűrűségű állományai a Gyöngyös-patakban, a Rábában, a 
Bán-patakban, az Ipolyban, a Szentgyörgyvölgyi-patakban, a Parádi-Tarnában, a 
Lendvában, a Kercában és a Kemence-patakban élnek, ugyanakkor számos egyéb 
víztérben, mint pl. a Bódvában, a Fekete-Körösben, a Hernádban, a Pinkában, a 
Sajóban, a Sebes-Körösben, a Tisza felső szakaszán és a Zalában is 
megtalálhatjuk lárváit. Jellegzetesen folyóvízi faj, amely a vízfolyások gyorsabb 
áramlású, oxigénben gazdagabb, nagyobb átlátszóságú, durva kavicsos üledékkel 
jellemezhető szakaszait preferálja. Jelenlegi élőhelyei többségén általában a 
medret kísérő, árnyaló zárt faállomány nem található, és a part is kavicsos 
(www.szitakotok.hu). A lárvák fejlődési ideje a hőmérsékleti viszonyoktól 
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függően 2–5 év. Az imágó viszonylag későn, július elején bújik, és nem távolodik 
el a víztől. 

A Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén egy alkalommal 
sikerült igazolnunk a faj egyedeinek jelenlétét a Nagycenk belterületére eső Ikva-
szakaszon. A vizsgált területen összességében nem jellemzőek a faj számára 
optimális környezeti feltételeket biztosító durva kavicsos mederanyagú, gyors 
áramlású vízfolyások. Ezzel magyarázható a faj szórványos előfordulása. A 
Nyugat-magyarországi-peremvidékről a Kisalföldre lefutó kis folyók, 
kisvízfolyások felső szakaszain még néhány szakaszról előkerülhet a faj, de 
nagyobb, országos viszonylatban jelentős állományok előkerülése innen nem 
várható. Ezen kívül a Mosoni-Duna felső szakasza, illetve elsősorban az Öreg-
Duna tekinthető a csermelyszitakötő szempontjából az élőhelyi adottságok miatt 
alkalmas, jelentős kiterjedésű élőhelynek, ahol érdemes lenne a fajra vonatkozó 
célvizsgálatokat végezni a jövőben. A faj vizsgált területen található állományait 
leginkább az áramlást lassító, duzzasztással járó hidromorfológiai 
beavatkozások, illetve a vízszennyezések veszélyeztethetik. 

 

A megfigyelések adatai: 

182 – Ikva, belterület (Nagycenk): 2010.04.22., MK {M1} 

 

 
34. ábra:  A csermelyszitakötő (Onychogomphus forcipatus) előfordulása a Fertő–Hanság Nemzeti 

Park Igazgatóság működési területén (zöld négyzetek: felmért terület; fekete négyzetek: a 
faj bizonyított előfordulása), 10×10 km-es ETRS négyzetekben 
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Ophiogomphus cecilia (FOURCROY, 1785) – erdei szitakötő 

Nyugat-szibériai faunaelem, amelynek fő elterjedési területe Eurázsia tűlevelű és 
zárt lombos erdőinek öve. Európában széttöredezett populációi élnek. Áreája az 
Északi sarkkörig húzódik, ugyanakkor a Mediterráneumban is előfordul. Az 
utóbbi időkben egész Európában súlyosan megfogyatkozott, s majd mindenütt a 
kipusztulás szélére sodródott (ASKEW 1988). Hazánkban ritka előfordulású faj. Az 
erdei szitakötőnek több nagy folyóban (Rába, Mosoni-Duna, Tisza, Dráva) is 
stabil állománya él, emellett populációi sóderes, apró kavicsos dominanciájú 
mederanyaggal jellemezhető közepes és kis folyókban, illetve folyószakaszokon 
(pl. Répce, Pinka, Gyöngyös) is megtalálhatóak. A faj állományainak élőhelyét 
alapvetően a közepesen finom, illetve durva mederanyagú dombvidéki és alföldi 
folyók jelentik, amelyek üledéke túlnyomórészt folyami homokból, apró kavicsból 
(2 mm – 2 cm), illetve kavicsból (2–6 cm) áll. Hazánkban állóvizekből nem 
sikerült még kimutatni a fajt, ugyanakkor hazánktól északra és északkeletre 
oligotróf, kavicsos medrű tavakban is megél. A lárvafejlődés hazai időtartamát 
pontosan nem ismerjük, de akár 2–4 évig is tarthat. Általában május végén bújik. 
A folyamiszitakötők (Gomphidae) közül ennek a fajnak az imágóját tartják a 
leginkább mozgékonynak. AMBRUS A. szerint (www.szitakotok.hu) az imágók 
számára igen fontos az erdővel borított környezet a vízfolyások mentén, és 
nagyobb távolságokra is eljuthatnak. Egyes szerzők szerint a lárvák és az imágók 
kimondottan egymástól eltérő helyeket részesítenek előnyben. 

 
35. ábra:  Az erdei szitakötő (Ophiogomphus cecilia) előfordulása a Fertő–Hanság Nemzeti Park 

Igazgatóság működési területén (zöld négyzetek: felmért terület; fekete négyzetek: a faj 
bizonyított előfordulása), 10×10 km-es ETRS négyzetekben 
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A Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén legnagyobb 
állományait a Répcéből és a Rábából sikerült kimutatni. Ezek országos 
viszonylatban is jelentős, erős állományok. A rendelkezésre álló felmérési 
eredmények alapján a Répcében élő állomány az ország legnagyobb 
egyedsűrűségű erdeiszitakötő-populációja. A faj vizsgált területen található 
állományait elsősorban az áramlást lassító, duzzasztással járó hidromorfológiai 
beavatkozások veszélyeztethetik, amelyek következtében csökken az áramlási 
sebesség és megindul a meder feliszapolódósa. Emellett a veszélyeztető tényezők 
között kell említeni az élőhelyeit érő szennyezéseket. Itt nemcsak a havária 
jellegű szennyezésekre kell gondolni, hanem problémát okozhat egy-egy nem 
megfelelő hatékonysággal működő kommunális szennyvíztelep is, amely nem 
távolítja el hatékonyan a képződő fölös eleven iszapot, hanem azt a befogadóba 
engedi. 

A megfigyelések adatai: 

148 – Duna, Nagy-Sáros-dűlő (Gönyű): 2013.07.15., MK {M3}; 182 – Ikva, 
belterület (Nagycenk): 2010.07.06., MK {M3}; 170 – Ikva, Ér-földek (Nagylózs): 
2016.08.23., MK {M3}; 072 – Lajta, belterület (Mosonmagyaróvár): 2009.11.12., 
MK {F6}; 016 – Mosoni-Duna, Tordai-sziget (Győr): 2015.07.31., MK {M3}; 018 – 
Rába, Koroncói-úti-híd (Rábapatona): 2014.11.13., MK {M9}, {F3}; 020 – Rába, 
Alsó-avas (Vág): 2013.07.03., KB {M6}; 024 – Rába, Rába-rét (Rábaszentmiklós): 
2013.07.05., KB {M6}; 025 – Rába, Faluhely (Mórichida): 2013.07.05., KB {M6}, {F6}; 
051 – Rába, Szente-dűlő (Malomsok): 2013.07.05., KB {F3}; 052 – Rába, Sziget-rét 
(Kemenesszentpéter): 2013.07.03., KB {M6}, {F3}; 026 – Rába, Koroncói-úti-híd 
(Rábapatona): 2013.07.05., MK {M42}, {F6}; 028 – Rába, Kapu-szeg-erdő 
(Rábakecöl): 2013.07.03., KB {M6}; 029 – Rába, Gorkijváros (Győr): 2015.06.13., 
MK {M6}; 031 – Rába, Hatöles út (Kenyeri): 2013.07.03., KB {M3}; 122 – Répce, 
Csáfordi-erdő (Csáfordjánosfa): 2013.07.04., MK {F15}; 045 – Répce, Rövid-irtások 
(Répcevis): 2013.07.04., KB–LM {F24}; 046 – Répce, Vágás (Szakony): 2013.07.04., 
KB–LM {F15}; 032 – Répce, Malom-úti-legelő (Vámoscsalád): 2013.07.04., MK 
{M33}, {F6}; 033 – Répce, Repcés-Körtvélyes (Csánig): 2013.07.04., MK {F3}; 035 – 
Répce, Suskus (Nagygeresd): 2005.04.09., JP {M6}; 2013.07.04., MK {M15}, {F6}; 
047 – Répce, zsirai úti híd (Répcevis): 2012.10.02., KB {M6}; 2014.07.03., LM {M6}; 
036 – Répce, Szigetalja (Szakony): 2013.07.04., KB {M78}, {F9}; 038 – Répce, 
Malom-úti-legelő (Csáfordjánosfa): 2006.04.06., JP–KOVT {M3}; 2006.07.30., KB 
{M33}; 2009.04.22., JP {M3}; 2009.08.29., JP {M60}; 2012.10.03., KB {M9}; 
2014.09.03., MK {M15}; 039 – Répce, zsirai úti híd (Répcevis): 2006.04.05., JP–
KOVT {M9}; 2006.07.30., JP {M18}; 2009.04.22., JP {M6}; 2009.08.29., JP {M9} 

Orthetrum brunneum (FONSCOLOMBE, 1837) – pataki szitakötő 

Európában a Mediterráneumban tekinthető a leggyakoribbnak. Előfordul Észak-
Afrikában, Európa középső és déli sávjában, a Közel-Keleten és Ázsiában kelet 
felé egészen Kasmírig, illetve Mongóliáig. Magyarországon a lassan áramló, 
többnyire jól felmelegedő dombvidéki, hegylábi csermely jellegű kisvízfolyások 
(pl. Vadász-patak, Bélus-patak, Nyögő-patak), valamint a lassú áramlású, de nem 
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pangó vizű sík vidéki ér jellegű kisvízfolyások (pl. Villongó-ér, Barát-ér) 
jellegzetes faja. Elsősorban azokat a vízfolyásszakaszokat kedveli, amelyek 
nincsenek beárnyékolva, tehát nem összefüggő a fás szárú szegélyvegetáció. 

A Fertő–Hanság Nemzeti Park működési területén négy vízfolyásból sikerült 
kimutatni a faj egyedeit. Az előfordulási helyek alapján megállapítható, hogy a 
Nyugat-magyarországi-peremvidék, illetve a Bakony irányából lefutó 
kisvízfolyások alsó, nyílt területen haladó, a magasabbrendű növényzet 
számottevő borításával jellemezhető szakaszain szórványosan előfordul a faj az 
igazgatóság működési területén. A pataki szitakötőre irányuló célvizsgálatokkal 
valószínűleg további kisvízfolyás-szakaszokról lehetne kimutatni jelenlétét a 
Répce-sík, a Pápa–Devecseri-sík és az Igmánd–Kisbéri-medence területén. Az 
előző fajhoz hasonlóan a pataki szitakötő állományait ténylegesen veszélyeztető 
tényezők között kell említeni az élőhelyéül szolgáló csatornák teljes 
keresztszelvényű kotrását, aminek során akár hosszabb összefüggő 
mederszakaszokból is eltávolításra kerül az üledék és az üledékkel együtt az 
annak legfelső rétegében rejtőzve vadászó lárvák. Potenciális veszélyforrást 
jelenthetnek továbbá a faj élőhelyeire a kisvízfolyásokon létesülő átfolyásos 
rendszerű halastavak, víztárolók. 

 

 
36. ábra:  A pataki szitakötő (Orthetrum brunneum) előfordulása a Fertő–Hanság Nemzeti Park 

Igazgatóság működési területén (zöld négyzetek: felmért terület; fekete négyzetek: a faj 
bizonyított előfordulása), 10×10 km-es ETRS négyzetekben 
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A megfigyelések adatai: 

191 – Ikva, Lóversenytér (Sopron): 2012.10.01., CSR–IÁ {M1}; 108 – Nováki-
csatorna, halászi úti híd (Püski): 2009.04.23., JP {M1}; 192 – Tordosa-csatorna, 
Kertek-alja (Szárföld): 2016.10.07., MK {M1}; 190 – Vezseny-ér, Söptérpuszta 
(Töltéstava): 2005.05.21., MZ {M2}, {F1} 

Cordulia aenea (LINNAEUS, 1758) – érces szitakötő 

Nyugat-szibériai elterjedésű faj, áreájának nyugati határa a kétfoltos szitakötő 
(Epitheca bimaculata) elterjedésének határától nyugatabbra van. Tipikus sík 
vidéki faj. Hazánkban főleg az alföldi, lassú áramlású, az ingadozó vízellátás 
miatt időnként szinte állóvíz jellegű kisvízfolyások – pl. Pilis–Piricsei-folyás 
(Piricse), Vajai (III.)-főfolyás (Nyírtass), Batár (Magosliget), Villongó-ér 
(Vámospércs) – jellegzetes faja. A tartósan állóvízi körülményekkel jellemezhető, 
tipikus pangó vizű kisvízfolyásokból rendszerint hiányzik. 

 

 
37. ábra:  Az érces szitakötő (Cordulia aenea) előfordulása a Fertő–Hanság Nemzeti Park 

Igazgatóság működési területén (zöld négyzetek: felmért terület; fekete négyzetek: a faj 
bizonyított előfordulása), 10×10 km-es ETRS négyzetekben 

A Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén csak egy 
víztérben, és ott is csupán egyetlen alkalommal sikerült kimutatnunk a faj 
előfordulását. A vizsgált terület alföldi jellegű tájegységein, mint például a 
Mosoni-, a Csornai- és a Kapuvári-síkon, illetve a Szigetközben több olyan 
kisvízfolyás található még, amelyek élőhelyi sajátosságaik alapján a faj számára 
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potenciálisan alkalmas élőhelyek lehetnek. Az egyetlen előfordulási adat arra 
utal, hogy a faj az ország ezen részén kevésbé elterjedt, mint például az Alföld 
keleti részén. A jelenlegi információk alapján az érces szitakötő a vizsgált 
területen ritka, szórványos előfordulású, itteni állományai országos 
viszonylatban nem tekinthetők igazán jelentősnek. A faj állományát 
veszélyeztető tényezőként jelölhető meg az élőhelyéül szolgáló csatornák teljes 
keresztszelvényű kotrása, aminek során teljes mederszakaszokból eltávolításra 
kerül a faj számára mind a lárvális, mind az imaginális életszakaszban a preferált 
élőhelystruktúráját alapvetően meghatározó magasabbrendű növényzet. 

A megfigyelések adatai: 

116 – Nováki-csatorna, Kis-csóka (Halászi): 2005.05.20., MZ {M1} 

Heteroptera 

Aquarius najas (DE GEER, 1773) – nagy molnárpoloska 

Széles elterjedésű, az Uráltól nyugatra szinte minden európai országban 
megtalálható nagy méretű vízfelszíni poloskafaj (ANDERSEN 1990), amely 
vízfolyások (BENEDEK 1969) és nagyobb nyíltvizes felülettel rendelkező állóvizek 
lakója (MACAN 1965). A faj hazai állományai, ellentétben a tőlünk északabbra eső 
területeken fellelhető populációkkal, kifejezetten kötődnek a vízfolyásokhoz. Az 
észak-európai populációk nagy méretű oligotróf tavak parti zónáját is 
benépesítik (LUNDBLAD 1936, VEPSÄLÄINEN 1973, DAMGAARD & ANDERSEN 1996). 
A nagy molnárpoloska hazai vízfolyásaink vonatkozásában kifejezett 
karakterfajnak tekinthető a kis és közepes méretű vízfolyások élénk áramlású, 
dombvidéki és hegylábi szakaszán (pl. dombvidéki patakok, kisebb folyók élénk 
áramlású szakaszai). CARBONELL et al. (2011) szerint az élénk áramlási 
sajátosságokkal rendelkező vízfolyások egyik magas indikátorértékű faja. 
Ragadozó életmódú poloska, amely a felszínen található rovarokkal táplálkozik. 
Imágó alakban telel, tavasszal szaporodik. Hazánkban egy generációja van. 
BENEDEK (1970) a Kárpát-medencében kifejezetten ritkának tartja (a Bakonyból, 
a Mecsekből és Kőszeg környékéről jelzi). A faj valóban a Gerridae család egyik 
legritkább hazai képviselője, de az általa benépesített vízterek száma jóval több, 
mint azt korábban gondolták. Legjelentősebb állományai a Dunántúli-
dombságban és a Mecsekben (pl. Szabácsi-Rinya, Orfűi-patak, Völgységi-patak), 
a Nyugat-magyarországi-peremvidéken (Zala, Szentgyörgyvölgyi-patak, 
Gyöngyös, Rába, Répce felső szakasza) és a Bakonyban (Gaja, Gerence, Bittva) 
élnek, de jelezték pl. Bátorliget környékéről is (VÁSÁRHELYI et al. 1991). 

A felmérési eredmények azt mutatják, hogy a faj állományai a Répce egész felső 
szakaszán, Répcevistől Gyóróig jelen vannak. Az itt élő populációk országos 
viszonylatban is jelentős nagyságúak. A faj előfordulásának másik fontos területe 
maga a Rába. Legtöbb adattal a Szentgotthárd és Kenyeri közötti folyószakaszról 
rendelkezünk, s ez is tekinthető a rábai állomány gócpontjának. A Kenyeri alatti 
szakaszról már csak szórványadataink vannak, azonban a faj állományainak 
jelenléte egészen Malomsokig bizonyított. Az állományok megőrzése 
szempontjából nagyon fontos a változatos áramlási terek megléte, valamint a 
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parti fás vegetáció megtartása. Mindkét tényező jelentőséggel bír, hiszen mind a 
lárvák, mind a kifejlett példányok preferálják az árnyékolt vízfelszínt, s különösen 
ott találhatók nagy egyedsűrűségben, ahol az árnyékolás mellett a vízmozgás 
hirtelen lelassul, lendülete megtörik, s így áramlási holtterek alakulnak ki. 

A megfigyelések adatai: 

020 – Rába, Alsó-avas (Vág): 2013.07.02., KB {F1}; 051 – Rába, Szente-dűlő 
(Malomsok): 2013.07.05., KB {F1}; 052 – Rába, Sziget-rét (Kemenesszentpéter): 
2013.07.03., KB {F1}; 028 – Rába, Kapu-szeg-erdő (Rábakecöl): 2013.07.03., KB 
{F1}; 122 – Répce, Csáfordi-erdő (Csáfordjánosfa): 2013.07.04., MK {F6}; 046 – 
Répce, Vágás (Szakony): 2013.07.04., KB–LM {F4}; 033 – Répce, Repcés-
Körtvélyes (Csánig): 2013.07.04., MK {F5}; 034 – Répce, csánigi úti híd (Dénesfa): 
2013.07.04., MK {F3}; 036 – Répce, Szigetalja (Szakony): 2013.07.04., KB {F3}; 037 
– Répce, Sóér-köz (Gyóró): 2005.04.13., KB {F2}; 038 – Répce, Malom-úti-legelő 
(Csáfordjánosfa): 2012.10.03., KB {M2}; 039 – Répce, zsirai úti híd (Répcevis): 
2009.04.22., JP {M2} 

 

 
38. ábra:  A nagy molnárpoloska (Aquarius najas) előfordulása a Fertő–Hanság Nemzeti Park 

Igazgatóság működési területén (zöld négyzetek: felmért terület; fekete négyzetek: a faj 
bizonyított előfordulása), 10×10 km-es ETRS négyzetekben 
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Notonecta lutea MÜLLER, 1776 – sárgapajzsú hátonúszó-poloska 

Nyugat-eurázsiai elterjedésű vízipoloska. Eddigi előfordulási adatai arra utalnak, 
hogy állóvízi faj, amely preferálja a kisebb kiterjedésű eu- és mezotóf állóvizeket, 
illetve a lassan áramló csatornák parti régióját. Pontos élőhelyigénye azonban – 
szórványos előfordulása miatt – nem ismert. Észak-európai elfordulási adatai 
arra utalnak, hogy az ottani állományok disztróf tavakban, esetleg síklápokban 
is előfordulnak, de kimutatták már mezőgazdasági területek eutróf tavaiból is 
(JASTREY 1981, OLSVIK 1981, DAMGAARD 1997, LUNDBLAD 1936). Ragadozó 
vízipoloskánk, amelynek évente egy generációja van. Hazánkban kifejezetten 
ritka, s csak néhány UTM négyzetből van publikált adata (SOÓS et al. 2009). 
Bizonyítottan előfordul a Sárréten (CSABAI et al. 2015), néhány alföldi 
mesterségesen kialakított vagy erősen módosított csatornában (Nagykunsági-
főcsatorna szivárgója, Jászsági-csatorna, Hortobágy-Berettyó), a Sző-réten, 
valamint a Balatonban (VÁSÁRHELYI & BAKONYI 1988) is. 

 

 
39. ábra:  A sárgapajzsú hátonúszó-poloska (Notonecta lutea) előfordulása a Fertő–Hanság 

Nemzeti Park Igazgatóság működési területén (zöld négyzetek: felmért terület; fekete 
négyzetek: a faj bizonyított előfordulása), 10×10 km-es ETRS négyzetekben 

A 2005 és 2016 közötti időszakból két mintavételi szelvényből bizonyított a 
jelenléte. Kifejezetten ritka faj, amelynek az előfordulását befolyásoló környezeti 
tényezőkről keveset tudunk, így további előfordulása is csupán esetlegesnek 
tekinthető. 
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A megfigyelések adatai: 

123 – Öntési-tó, Öntés (Ásványráró): 2006.07.28., MZ {M3}; 121 – Urhanya-
csatorna, Simi-rét (Lébény): 2016.07.19., MK {M1} 

Coleoptera 

Macronychus quadrituberculatus P. W. J. MÜLLER, 1806 – négypúpú 
karmosbogár 

Az eredetileg nyugat-palearktikus elterjedésű faj napjainkra Európa jelentős 
részéről kipusztult (CSABAI 2015). Sokáig hazánkból is kipusztultnak hitték, de a 
1990-es évektől kezdve egyre több hazai folyóvízből (pl. Bársonyos, Bódva, Dráva, 
Ipoly, Lajta, Lapincs, Pinka, Rába, Tisza, Túr, Zala) kerültek elő példányai. A 
lárvák és az imágók is a víz alatti mohabevonatokban, alámerült köveken és 
faágakon élnek. A vízből vonják ki az oxigént, így nem kell felemelkedniük 
levegőért. A vízszennyeződésre nagyon érzékeny, populációinak 
egyedszámváltozása jól jelzi a vízminőség változását. A Rába felső szakaszán 
jelentős méretű, stabil állományai élnek (CSABAI 2015). 

 

 
40. ábra:  A négypúpú karmosbogár (Macronychus quadrituberculatus) előfordulása a Fertő–

Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén (zöld négyzetek: felmért terület; 
fekete négyzetek: a faj bizonyított előfordulása), 10×10 km-es ETRS négyzetekben 

A négypúpú karmosbogár a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési 
területén található közepes és gyors áramlású folyókban általánosan 
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előfordulónak tekinthető. Így népes állományok figyelhetők meg a Lajtának, a 
Répcének és az Ikvának a vizsgálati területre eső szakaszain, de előkerültek a faj 
példányai a Kis-Rábából is. Az állományok megőrzése szempontjából nagyon 
fontos a gyors áramlású szakaszok megléte, valamint a part menti fás vegetáció 
megtartása, ugyanis a faj lárvái és imágói elsősorban az erősen áramló 
szakaszokon, a part menti fák vízbe érő gyökerein, ágain fordulnak elő. 

A megfigyelések adatai: 

041 – Ikva, Öreg-rét (Fertőendréd): 2015.09.03., MK {M6}; 042 – Ikva, Kis-Hany-
rét (Agyagosszergény): 2015.09.03., MK {M4}; 043 – Ikva, Töltés-Hany (Fertőd): 
2015.09.03., MK {M1}; 044 – Ikva, Legelő-rét (Ebergőc): 2016.08.23., MK {M1}; 003 
– Kis-Rába, Fiát-tag (Beled): 2016.10.06., MK {M2}; 010 – Lajta, gátőrház 
(Mosonmagyaróvár): 2009.10.29., MK {M1}; 011 – Lajta, Középső-rétek 
(Hegyeshalom): 2005.05.20., JP {M1}; 035 – Répce, Suskus (Nagygeresd): 
2005.04.09., JP {M10}; 038 – Répce, Malom-úti-legelő (Csáfordjánosfa): 
2006.04.06., JP–KOVT {M2}; 2006.07.30., KB {M22}; 2009.04.22., JP {M1}; 
2009.08.29., JP {M7}; 2012.10.03., KB {M42}; 2014.09.03., MK {M27} 

Összefoglalás 

Faunisztikai adatközlő cikkünkben a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
működési területén 2005 óta folytatott mennyiségi és faunisztikai gyűjtési 
eredményeink közül a természetvédelmi szempontból jelentős vízi 
makroszkópikus gerinctelen fajok előfordulására vonatkozó adatainkat közöljük. 
Számos hazai vízi makroszkópikus gerinctelen faj szerepel az Európai Unió 
Élőhelyvédelmi Irányelvének (92/43/EGK) mellékleteiben, az IUCN Vörös 
Listáján, a Berni Egyezmény függelékeiben, illetve élvezi a hazai 
természetvédelem oltalmát. A csoport jelentőségét tovább növeli, hogy a Víz 
Keretirányelv (2000/60/EK) vizsgálati komponenseinek egyik meghatározó 
biológiai minőségi eleme, egyes fajok kiválóan használhatóak élőhely-
minősítésre, valamint nagyon érzékenyen reagálnak a környezeti tényezők 
változására, így bizonyos antropogén eredetű terhelések monitorozására is 
alkalmasak. 

Az adatgyűjtés mennyiségi és faunisztikai típusú mintavétellel folyt. Az előbbi 
módszertanában a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer mintavételi 
protokollját követte, míg az utóbbi kézi egyelőhálóval vagy egyeléssel történt. Az 
adatokat is ilyen bontásban közöljük, feltüntetve a mintavétel módját és a 
gyűjtött példányszámot. 

A felmérés eredményeként mintegy 415 faj állományának jelenlétét bizonyítottuk 
a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén. Adataink 202 
független mintavételi szelvényből származnak Az adatgyűjtés 139 napon 
keresztül történt. A vizsgálatok során több mint 295 000 egyed terepi vagy 
laboratóriumi határozását végeztük el, aminek eredményeként 35 védett, 
fokozottan védett, illetve valamely nemzetközi egyezmény hatálya alá eső faj 
állományának jelenlétét igazoltuk. Ezek közül 11 faj az Európai Unió 
Élőhelyvédelmi Irányelvének (92/43/EGK) mellékleteiben is szerepel. 
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A természetvédelmi szempontból jelentős fajok közül nyolc vízi puhatestű 
(Anisus vorticulus, Borysthenia naticina, Fagotia daudebartii acicularis, Fagotia 
esperi, Pseudanodonta complanata, Theodoxus danubialis danubialis, Theodoxus 
transversalis, Unio crassus), kettő pióca (Hirudo medicinalis, Hirudo verbana), 
kettő magasabb rendű rák (Astacus astacus, Astacus leptodactylus), hét kérész 
(Ephemerella mesoleuca, Ephoron virgo, Neoephemera maxima, Oligoneuriella 
keffermuellerae, Oligoneuriella pallida, Oligoneuriella rhenana, Palingenia 
longicauda), tizennégy szitakötő (Aeshna isoceles, Calopteryx virgo, Coenagrion 
ornatum, Cordulegaster bidentata, Cordulegaster heros, Epitheca bimaculata, 
Gomphus flavipes, Gomphus vulgatissimus, Leucorrhinia pectoralis, Libellula 
fulva, Onychogomphus forcipatus, Ophiogomphus cecilia, Orthetrum brunneum, 
Somatochlora aenea), kettő vízi-, illetve vízfelszíni poloska (Aquarius najas, 
Notonecta lutea), egy pedig vízibogár (Macronychus quadrituberculatus). 

Az állóvizek esetében a vízi makroszópikus gerinctelenek fajegyütteseinek 
megőrzése érdekében a víztérre természetesen jellemző hidrológiai viszonyok 
fenntartása, az emberi eredetű hidromorfológia módosítások korlátozása és 
visszaszorítása, az élőhelyi diverzitás megőrzése, valamint az intenzív horgászati 
hasznosítás kontrollja a legfontosabb feladat. A kisvízfolyások esetében az 
életközösség megóvása érdekében kerülendő a meder teljes keresztszelvényű 
kotrása, valamint a parti vegetáció eltávolítása. Nagyobb vízfolyások esetében a 
duzzasztás és a medertározás, a parti vegetáció eltávolítása, valamint a 
partvédelmi tevékenység tekinthető a legnagyobb veszélyforrásnak. 

Köszönetnyilvánítás 

Az adatgyűjtés több mint 40 eltérő méretű projekt keretében történt. Ezek közül 
legjelentősebbek az alábbiak: A Hanság természetes élőhelyeinek komplex 
helyreállítása és fejlesztése (Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság), A 
madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelveknek megfelelő monitorozás 
előkészítése (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség), a Nemzeti Biodiverzitás-
monitorozó rendszer keretében végzett országos léptékű felméréseknek a Fertő–
Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területére eső felmérései 
(Földművelésügyi Minisztérium, Természetmegőrzési Főosztály), A Szigetköz 
makroszkópikus gerinctelen közösségének monitorozása (Magyar 
Természettudományi Múzeum), Közösségi jelentőségű csigafajok vizsgálata a 
Fertő–Hansági Nemzeti Park területén (Fertő–Hanság Nemzeti Park 
Igazgatóság), Natura 2000 vízi makroszkópikus gerinctelenek országos léptékű 
monitorozásának keretében végzett felméréseknek a Fertő–Hanság Nemzeti Park 
Igazgatóság működési területére eső adagyűjtései (Földművelésügyi 
Minisztérium, Természetmegőrzési Főosztály), Natura 2000 fenntartási tervek 
készítéséhez kapcsolódó felmérések (Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság). 

A gyűjtésekben való részvételért köszönettel tartozunk AMBRUS ANDRÁSnak, 
CSIPKÉS ROLANDnak, IZSÓ ÁDÁMnak, KOVÁCS TIBORnak, POLYÁK LÁSZLÓnak, 
SZATMÁRI LAJOSnak, SZENTIRMAI ISTVÁNnak, SZITTA EMESÉnek és ZSÓLYOMI 

TAMÁSnak. 
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