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A Fertő limnológiai állapota, természetvédelmi 
helyzete és élőhely-fejlesztési lehetőségei 
Limnological status and suggestions for nature conservation management of 
Lake Neusiedl (Fertő) 

Limnologischer Status, Stand des Naturschutzes und Möglichkeiten der 
Lebensraumentwicklung am Neusiedler See 

BOROS EMIL1, TÓTH VIKTOR1 & VÖRÖS LAJOS1 

Abtract 

The aim of the research carried out between 2017 and 2019 was to 
characterize the limnological status of the reeds-open water-canal system and 
associated saline lake habitat restoration sites at Lake Fertő, and to formulate 
nature conservation management and rehabilitation proposals based on the 
results. We examined in detail the condition of reed stands and sediment in 5 
sample areas. The research also focused on important physical, chemical, and 
biological factors of water in all typical water bodies of Lake Fertő (based on 
more than 500 samples), and the flooded saline lakes of Borsodi-dűlő and Nyéki 
szállás connected to the lake via Hansági-főcsatorna (based on nearly 70 
samples). The limnological status of the habitat restoration was compared with 
that of natural saline lakes of reference status (Fertőzug, Kiskunság). 

Based on the analysis of all the examined physical, chemical, and biological 
factors, we established that the water exchange resulting from the seiche of Lake 
Fertő in the Hungarian open water–canal–reed water system affected by sweep-
ing can be detected in the longitudinal channels in a distance of 1 to 1.5 km at 
relatively low water levels during the period (2017–2019)! Three possible future 
scenarios can be outlined for the water management, water level regulation and 
reed condition of the lake: 1) In the case of persistently high water levels, as has 
been the case in the last decade, the advance of reed towards open water slows 
down or stops, but the condition of the reed stands that do not communicate 
with the open water continues to deteriorate. 2) If, in addition to the high water 
level in spring, there are also periods of significantly lower water levels in the 
summer (semi-static water circulation typical of the original state of the lake), 
the reed does not move forward at the expense of open water, but the condition 
of internal degrading reed stands may improve. 3) If the water level remains 
permanently low - as happened in the first half of the last century - the reed will 
occupy areas at the expense of open water while the condition of the internal 
degrading reed stands will improve. 

In our opinion, the preservation and, if possible, the restoration of the open 
saline lake surface should take precedence over the reed in the management 

 
1 Ökológiai Kutatóközpont H-8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3., E-mail: boros.emil@ecolres.hu 
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strategy of Lake Fertő. In the absence of previous reed harvesting, we recommend 
renewing the condition of the reeds of the lake with a planned short-term (1-2 
years), intermittent and strictly controlled burning management. The redox 
potential of sediment is higher in stable reed sands, so the widening and 
sweeping of channels facilitating water movement may still be one of the 
potential ways of interventions to improve water supply to reeds, but the current 
density of cut through silt deposits is not sufficient. 

The current ecological status based on the examined limnological variables of 
the Borsodi-dűlő and Nyéki szállás (a thirty year old saline lake habitat 
restoration area) can be estimated to be medium natural in the ecoregion 
Carpathian Basin. In order to maintain its saline character, we recommend 
alternating the rotation of flooding and drainage between the two areas more 
frequently, preferably annually. In order to continue the restoration of the saline 
lake, we recommend the restoration of the habitats of the open coastal zone on 
the Hungarian side of Lake Fertő as well as grazing of the less developed (rarer, 
lower growing) so-called saline reeds. 

Bevezetés 

A Fertőt gyakran emlegetik sztyepptóként, mivel az eurázsiai sztyeppövezet 
legnyugatibb pontján helyezkedik el. Emellett a Fertő limnológiai értelemben egy 
jellegzetes sekély tó, melynek szódás alaptípusú szikes vize van, és a jelenlegi 
ismereteink szerint a legnagyobb kiterjedésű európai szikes tó (BOROS & 
KOLPAKOVA 2018). A Fertő változatos vízterei összességében megjelenítik a 
Kárpát-medence és egyben Európa szikes tavainak különleges ökoszisztémáját és 
azok változatos élőhelyeit, melyeket többszörösen extrém fizikai és kémia 
környezet, valamint különleges biogeokémiai ciklusok és anyagforgalmi 
folyamatok határoznak meg, melyekben a felszíni és felszín alatti vizek 
kölcsönhatása is jelentős (BOROS et al. 2013, 2014, 2017, 2020, MÁDL-SZŐNYI & 
TÓTH 2009, TÓTH 2006; SIMON et al. 2011). Ebben az ökoszisztémában a múlt 
század elejétől kezdődően, a tó természetes kiszáradásával, majd szabályozásával 
összefüggésben, különösen a tó magyar oldalán meghatározó szerephez jutott a 
közönséges nád (Phragmites australis), melynek állománydinamikáját és helyi 
sajátosságait is döntően meghatározzák a Fertőre jellemző extrém környezeti 
tényezők és folyamatok, de ezzel kölcsönhatásban maga a nád biogén 
szukcessziója is jelentősen alakítja a környezetét. A Fertő és térségének 
tájtörténetéről, limnológiájáról, ökológiájáról és természetvédelméről több könyv 
és számos tanulmány született már, melyekből csak a kutatásinkhoz kapcsolódó 
legfontosabbakat említjük meg. 

A pázsitfűfélék (Poaceae) közül a közönséges nád az egyik legelterjedtebb faj, 
hiszen mind az öt kontinensen, a trópusoktól a hideg-mérsékelt övig, a 
tengerszinttől a tibeti fennsík 3000 m-es magasságáig, a félsivatagoktól a 
mocsarakig, gyakorlatilag mindenhol megtalálható. Kozmopolita elterjedt-
ségének hátterében a növény kimagasló alkalmazkodóképessége áll. Mindezek 
ellenére a nád az álló- vagy lassan folyó vizeket kedveli, és a folyók, tavak partján 
található növénytársulások egyik főbb eleme. Nádasoknak nevezik a tavak, lassú 
vízfolyások partján található magasabbrendű növényi közösséget, amelynek csak 
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az egyik – habár kiemelkedően fontos, illetve jellemző – tagja a közönséges nád. 
A nádasok az állóvizeknél a partról egészen a 2 m-es vízmélységig hatolnak be, 
azonban a Fertő esetében a nádszegélyek legnagyobb mélysége 100–130 cm körül 
van. A növényeken kívül a nádasoknak fontos tagjai a vírus-, baktérium-,  
gomba-, alga- és állatközösségek, melyek számára a nádas élő-, búvó- és 
szaporodóhely, táplálékforrás, ezért a jó állapotú, mozaikos nádasok 
biodiverzitása jelentős lehet (VÁSÁRHELYI 1995, KOVÁCS 1995, HAWKE & HOSÉ 
2002, DINKA & ÁGOSTON-SZABÓ 2012). 

Ismert tény, hogy a nád a 20. század első felében – a kiszáradás és 
vízszintszabályozás (csökkentés) időszakában – tört rohamosan előre a Fertő 
medrében, részben mert az időszakosan szárazra kerülő mederrészek kedveztek 
a szaporodásának. A nád előretörése a nyílt vizi területek rovására az 1901–1963 
közötti időszakban évenként 8 m-t tett ki, ekkor a nyílt víz megszűnését 2100-ra 
várták, majd a vízszint 1965-től kezdődött megemelésével a nád terjedése 
lényegesen lelassult (PANNONHALMI 1999). Ezáltal a Fertő egykori természetes 
nyílt sekély partvonala a magyar oldalon már a múlt század közepére 
gyakorlatilag teljesen eltűnt és több kilométer szélességű nádas öv alakult ki, 
mely a legszélesebb pontján meghaladja a 6 km-t. A széles, zárt nádövezet nyílt 
vízzel való kapcsolata jelentősen lecsökkent, ezáltal a belső, elzárt nádasokban 
oxigénhiányos állapotok váltak uralkodóvá, ami nagy területen a nádállományok 
leromlásához, illetve később jelentős tarfoltok kialakulásához vezetett (DINKA & 
ÁGOSTON-SZABÓ 2003, DINKA et al. 2004, ÁGOSTON-SZABÓ 2004). Ezért a nyílt víz 
és a nádas közötti vízcsere javítása céljából a korábbi több száz km-nyi 
csatornarendszerből hossz- és keresztirányban 76,4 km-nyi csatornakotrás 
valósult meg a 2014. október – 2015. február közötti időszakban. Az ennek 
következtében kialakult új hidrobiológiai helyzet megismerése érdekében a 
Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (FHNPI) megbízásából végzett 
limnológiai kutatómunkánk főbb céljai az alábbiak voltak: 

1. A Fertő nádasainak és a Fertőhöz kapcsolódó szikes tavi élőhely-
rekonstrukció állapotát meghatározó legfontosabb fizikai, kémiai és 
trofitási tulajdonságok jellemzése. 

2. A vizsgált vízterek fitoplankton-közösségének megismerése. 
3. A nyílt víz és nádas közötti vízkapcsolatok jellemzése a Fertőben, 

különös tekintettel a kikotort csatornarendszer hatására. 
4. A nádasok állapotának jellemzése. 
5. A vízimadarak táplálékbázisát képező mezozooplankton és 

makrozoobenton (makroszkopikus vízi gerinctelenek) összetételének és 
mennyiségének megismerése az árasztott szikes tavi élőhely-
rekonstrukción. 

6. A szikes tavi élőhely-rekonstrukció limnológiai állapotának 
összehasonlítása a természetes szikes tavakéval. 

7. Természetvédelmi kezelési irányelvek és fejlesztési javaslatok 
megfogalmazása a Fertő és az ahhoz kapcsolódó élőhely-rekonstrukciók 
ökológiai állapotának megőrzése, illetve javítása céljából. 



14 A Fertő limnológiai állapota, természetvédelmi helyzete és élőhely-fejlesztési lehetőségei 

Rence 5. (2020) 

Vizsgálati területek és módszerek 

A mintavételi helyek és mintaterületek 

A hároméves Fertő-kutatási megbízás részeként 2017-ben a Fertő–Hanság 
Nemzeti Parkban a Fertő magyarországi területén 100 mintavételi ponton – 
törekedve az egyenletes területi lefedettségre – a vegetációs időszakban három 
alkalommal vizsgáltuk a vízterek jellemző fizikai, kémiai és biológiai tényezőit 
(lásd módszerek) a következő élőhelyeken: 1) nyílt vízhez közeli zárt nádas, 2) 
belső zárt nádas, 3) belső ritkuló nádas, 4) partközeli zárt nádas, 5) nyílt vizes 
tarfoltok a nádasban, 6) nyílt víz, 7) stabil belső tavak a nádasban (10 évnél 
idősebbek), 8) keresztirányú csatornák, 9) hosszirányú csatornák. 

 
1. ábra: A mintavételi pontok és mintaterületek elhelyezkedése a Fertőn, a szikes-tavi 

élőhely-rekonstrukciós árasztáson, valamint a természetes időszakos vizű referencia 
szikes tavak a Fertőzugban 

Fig. 1:  Location of sampling points and sampling sites on Lake Fertő (Neusiedler 
See), on the flooded wetland restoration site and on reference natural soda pans with 

periodic water coverage in the Seewinkel 

A 2017-ben végzett nagy léptékű felmérés eredményei alapján 2018-ban öt 
mintaterületet jelöltünk ki a Fertő magyarországi területén (1. ábra), ahol 2018‒
2019-ben részletesen vizsgáltuk a nádas élőhelyek állapotát, valamint a víz és az 



A Fertő limnológiai állapota, természetvédelmi helyzete és élőhely-fejlesztési lehetőségei 15 

Rence 5. (2020) 

üledék bizonyos meghatározó fizikai és kémiai tényezőit, ezeket a vizsgálatokat 
referenciaként a mintaterületekhez legközelebb eső nyílt vizes élőhelyeken és 
csatornákban is elvégeztük. A rekonstrukciós árasztásokon a Borsodi-dűlő, a 
Nyéki szállás és a vízpótlásul szolgáló Hansági-főcsatorna nyílt vizéből vettünk 
havi rendszerességgel szezonális mintákat a jégmentes időszakokban. 

Módszerek 

A vízben a helyszíni méréseket kézi mérőeszközökkel (mérőrúd, mérőszalag, 
Secchi-korong) és terepi mérőműszerrel (hőmérséklet, pH, vezetőképesség, oldott 
oxigén, redoxpotenciál) végeztük. A nádas 10–40 cm vastagságú üledékének 
redukciós-oxidációs potenciálját (redox vagy ORP) Paleo Terra (Hollandia, WEB1) 
cég által gyártott készülékkel folyamatosan mértük a vegetációs időszakban négy 
hónapon keresztül, három mintaterületen. A vízmintákat az érvényben lévő 
magyar (WEB2) és az ajánlott nemzetközi vízanalitikai módszerekkel (RICE et al. 
2012) elemeztük a laboratóriumban (platina szín, összes és oldott szerves szén, 
összes és oldott nitrogén, ammónia, nitrát, összes és oldott foszfor, ortofoszfát-
ion, a-klorofill-koncentráció). Az autotróf pikoplankton vizsgálata epifluo-
reszcens mikroszkóppal történt, a nano- és mikrofitoplanktont differenciál 
interferencia kontraszt mikroszkóppal, valamint fordított planktonmik-
roszkóppal vizsgáltuk. 

A fizikai és kémiai tényezők mellett az árasztási területen a teljes időszak alatt 
(2017–2019) a mezozooplankton (Crustacea: Copepoda, Cladocera) és a nekton 
(Heteroptera, Crustacea), valamint 2017-ben a teljes makrozoobenton 
(Gastropoda, Bivalvia, Hirudinea, Malacostraca, Ephemeroptera, Odonata, 
Heteroptera, Coleoptera, Trichoptera) faji összetételének és mennyiségének 
(egyedsűrűség) szezonális vizsgálatát is végeztük a magyar biodiverzitás-
monitorozó rendszer módszerei szerint. A vízimadár-populációk faji 
összetételének és mennyiségének vizsgálatát a FHNPI szakemberei végezték heti 
rendszerességgel. 

A különféle nádasokban morfometriai (magasság, szárátmérő, levelek száma, 
levélterület mérete, sűrűség), valamint fotoélettani és spektroradiometriás 
méréseket végeztünk. A különböző állapotú nádasok elkülönítéséhez Sentinel-2 
MSI felvételek felhasználásával készítettünk normalizált differenciál vegetációs 
index (NDVI) térképeket. A zöld levelek fényvisszaverését az infravörös- (NIR) és 
a klorofil-visszaverődést pedig a vörös sáv (R) normalizálásával végeztük az 
alábbi egyenlet szerint: 

NDVI=(NIR−R)/(NIR+R). 

Az élőhelyek besorolásához és a térinformatikai adatfeldolgozáshoz a terepi 
adatokon túl a FHNPI által rendelkezésünkre bocsátott, 2017-ben készült 
legfrissebb georeferált légifelvételt is felhasználtuk. A nem normális eloszlású és 
nem homogén változókkal a statisztikai elemzéshez logaritmikus transzformációt 
végeztünk Ln (X+1) függvény szerint annak érdekében, hogy a nulla értékkel 
rendelkező adatok ne vesszenek el. A változókat Mann–Whitney- és Kruskal–
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Wallis ANOVA teszttel hasonlítottuk össze a vizsgált területek között, továbbá a 
csoportváltozók közötti szignifikáns különbséget (p<0,05) Benjamini–Hochberg-
teszt segítségével határoztuk meg (Csoport összehasonlítás: alpha = 0.05, *a 
nullhipotézis [H0] elutasítása, ha p <= alpha). Az egyes változók közötti 
összefüggések szorosságát Spearman-korrelációval fejeztük ki. 

A Borsodi-dűlő és Nyéki szállás élőhely-rekonstrukciós árasztási területek 
limnológiai állapotát leíró változókat (12 db) összehasonlítottuk az élőhely 
vízpótlását biztosító Hansági-főcsatornából, a Fertő nyílt vizéből, valamint 31 
fertőzugi (lásd 1-es ábrán jelölt természetes szikes tavakat) és három kiskunsági 
időszakos vizű szikes tóból (Böddi-szék, Kelemen-szék, Zab-szék) származó 
azonos módszerekkel gyűjtött limnológiai adatokkal, amelyeket a szikes tavi 
élőhely-rekonstrukció értékelése szempontjából természetes referencia-
állapotnak tekintettünk (BOROS et al. 2013, 2014, 2017). Erre alapozva a 
rekonstrukció természetességét BOROS et al. (2013) által a Kárpát-medence szikes 
tavaira meghatározott rangsorrendhez viszonyítottuk. 

Eredmények és megvitatásuk 

A víz és az üledék fizikai-kémiai és trofitási viszonyai a Fertőben 

A Fertő víztereinek sótartalma egységesen a szubszalin tartományban 
ingadozott (1,9–4 mS/cm), ebben nem voltak szignifikáns különbségek az egyes 
élőhelyek között. Ezzel szemben a pH jelentősen különbözött az élőhelyek között, 
a legalacsonyabb értékek (pH 7,8) a belső ritkuló nádasban, míg a legmagasabbak 
(pH 9,3) a szikes tavakra jellemzően a Fertő nyílt vizében fordultak elő. A 
korábban már sokat tanulmányozott oxigénviszonyokat (PANONHALMI 1999) 
méréseink is megerősítik, miszerint a nyílt vízi élőhelyek (a tó nyílt vize, a belső 
tavak és a tarfoltok) oxigénben gazdagabbak, mint a nádas élőhelyek, beleértve 
a nádasok közötti csatornákat is. 

A vízben az összes (TOC) és oldott szerves szén (DOC) koncentráció 
legalacsonyabb értékei a Fertő nyílt vizében, míg a legmagasabbak a belső ritkuló 
nádasban voltak, tehát a pusztuló nádasban felhalmozódó szén a víztérben 
kimutatható, oldott és lebegő állapotban szignifikáns mértékű polihumic (humin 
anyagokban rendkívül gazdag) állapotnak tekinthető. Ugyanakkor azt is 
figyelembe kell venni, hogy a Kárpát-medence szikes tavainak – melyek 
legnagyobb képviselője a Fertő – különleges kémiai tulajdonságai közül az egyik 
a világviszonylatban is extrém magas DOC és CDOM koncentráció (BOROS et al. 
2017), amiben a kémiai viszonyok közül az állandóan lúgos környezetnek, a 
szalinitásnak és a sekélység következtében kialakuló kis víztérfogatnak is 
meghatározó szerepe van (BOROS et al. 2020). 

Az oldott szerves színanyagok (CDOM) és ezzel egyenes arányban az oldott 
szerves szén (DOC) a nádasokban képződik az elhalt nádbiomassza lebomlása 
során, ezért ezek koncentrációja a belső zárt és pusztuló nádasokban, illetve a 
tarfoltokban lényegesen magasabb, mint a tó nyílt vizében. Ezért az oldott 
szerves anyagokkal (DOM) elsősorban a nádasokból a tó vize irányában történő 
anyagtranszportot lehet jellemezni. Ennek megfelelően a legmarkánsabb térbeli 
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mintázatot az oldott szerves színanyagok (CDOM) mutatták a nádas délnyugati 
zárt és pusztuló területein (Fertőboz és Sopron közigazgatási területén), valamint 
az itt található keresztcsatornákban, ami arra utal, hogy a csatornakotrás 
ellenére itt nem vagy alig érvényesül a vízcsere tó nyílt vize felől. Külön említést 
érdemel, hogy a CDOM koncentráció a keresztirányú csatornákban 
szignifikánsan nagyobb volt, mint a hosszirányúakban, valamint a zárt és a 
ritkuló nádasban, illetve a tarfoltokban, tehát ezt a koncentrációgradienst a 
csatornarendszer nem képes kiegyenlíteni. Ez egyben azt is jelenti, hogy a 
keresztirányú csatornák koncentrálják az oldott szerves anyagot a nádasok 
térszintje felől a mélyebb, kotort csatornamedrekbe (drénező hatás), tehát a belső 
zártabb területeken a vízmozgás intenzívebb a nádas felől a csatornába, mint 
fordítva. Emellett a hosszirányú csatornákban szignifikánsan magasabb volt a 
lebegő anyagok koncentrációja, ami azt igazolja, hogy a nyílt víz felől érkező 
lebegő anyagok a keresztirányú csatornákba már nem jutnak el számottevő 
mértékben, ami szintén alátámasztja, hogy a kikotort csatornarendszer belső 
szakaszai nem szállítottak jelentősebb vízmennyiséget a nádasokba. A TOC és a 
TN között tapasztalt szignifikáns korreláció arra utal, hogy az összesnitrogén-
tartalmat a szerves kötésben lévő nitrogén határozza meg, ezért a legmagasabb 
TN-értékek a pusztuló nádasok területén észlelhetők. Viszont az algák és vízi 
makrofitonok számára hozzáférhető ásványi nitrogén (ammónia- és nitrát-
nitrogén) mennyisége minden élőhelyen két nagyságrenddel kisebb, mint az 
összes nitrogén, ami a nádból eredő lassan bomló szerves (humin) anyag 
felhalmozódására vezethető vissza. 

Az üledék anyagforgalmában jelentős szerepe van az üledék 
redoxpotenciáljának, mert egyrészt közvetlenül is meghatározza a növények 
növekedésének ütemét, másrészt ettől függ a N, a P és részben a K elérhető 
mennyisége az üledékben. Alacsonyabb redoxpotenciálnál több a szabadon 
felvehető N, P és K, vagyis részben a nádasok növekedéséhez szükséges az 
alacsony redoxpotenciál, de a túl alacsony értékek már károsak. Ezért a 
redoxpotenciál tekintetében szűk az optimális tartomány a nád számára, és az 
üledék felső rétegének redoxpotenciál-értékei hidrológiai, mikroklimatikus 
és/vagy bakteriológiai okok miatt nem stabilak. 

Méréseink szerint a Fertő pusztuló nádasaiban a kikotort csatornarendszer 
ellenére sincs olyan mértékű vízáramlás, amely kompenzálná az üledék 
oxigénhiányos, negatív redoxpotenciál-értékeit. Ezért az üledék 
redoxpotenciáljának alakulására a biológia folyamatokon keresztül a vízborítás 
is hatással van, az időtartamtól és térbeli mértékétől függően. A vízben a 
legkisebb átlagos oldottoxigén-telítettség a partközeli nádasban, míg a 
legnagyobb a jó fényellátottságú tarfoltokban adódott. Emellett méréseink 
szerint a parti nád üledékének víztartalma szignifikánsan különbözött (a 
legkevesebb átlag 18% volt) a zárt nádasétól, valamint a zárt nádasé a nyílt vízhez 
közeli és a ritkuló nádasétól. Az üledék szárazanyagra vonatkoztatott összes 
szerves széntartalma (TOC) – mely a nádas pusztulásával arányosan növekszik 
– 0,0–5,2% között változott, ami viszont jelentősen nem tér el a sekély tavakra 
jellemző átlagos értékektől, miközben a mély tavakban ennél lényegesen 
magasabb értékek is előfordulnak (PONYI & FRANKÓ 1977, V-BALOGH et al. 2009). 
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A kimutatási határnál kisebb (nulla érték) minimumadat a parti és a nyílt vízhez 
közeli nádasokban adódott, míg a maximum (5,2%) a ritkuló nádasban volt. 

Az algák számára hozzáférhető évi átlagos oldott ortofoszfát-foszfor 
koncentráció általában egy nagyságrenddel kisebb, mint az összes foszfor 
mennyisége, ami nagyon alacsony érték, például több nagyságrenddel kevesebb, 
mint a fertőzugi időszakos szikes tavakban jellemző ezres nagyságrendű értékek. 
Az összes nitrogén és a foszfor aránya viszonylag magas érték (átlag 46), 
különösen az időszakos szikes tavakkal való összehasonlításban, ahol ez az érték 
gyakran 1 alatti (BOROS et al. 2008). A trofitást tekintve az összesfoszfor-
koncentráció évi átlaga alapján (OECD) az összes vizsgált élőhely/víztér eutróf 
állapotú volt, viszont az a-klorofill koncentrációjának évi átlaga alapján általában 
csak mezotróf állapotúnak minősíthetők, amely szintén a Kárpát-medence szikes 
tavainak sajátossága (BOROS et al. 2017). 

A Fertő fitoplankton-együttesei 

A fitoplankton kétéves kvantitatív vizsgálata során összesen 104 taxont 
azonosítottunk, megjegyezzük, hogy az előfordult taxonok száma a Fertő 
változatos élőhelyein ennél minden bizonnyal magasabb (PADISÁK 1993, PADISÁK 
& DOKULIL 1994, DOKULIL & PADISÁK 1994), de a ritka és nem planktonikus fajok 
számbavétele nem volt a vizsgálat célja. A fitoplankton-biomassza a 
vizsgálatsorozatban 100 ug/l és 5000 ug/l között változott. A mintákba bekerült 
nem planktonikus makroalgákat nem vettük figyelembe. 

 

2. ábra: A Fertő vizsgált élőhelyei fitoplanktonjának hasonlósága a tó nyílt vizéhez képest 

Fig. 2:  Resemblance of phytoplankton in surveyed habitats of Lake Fertő 
(Neusiedler See) to the open water of the lake 
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A különböző élőhelyek algaegyütteseinek összehasonlítására az egyik 
legelter-jedtebb hasonlósági függvényt, az ún. Czekanowsky-indexet (NÉMETH 
1998) használtuk. Minden élőhely algaegyütteseinek hasonlóságát kiszámítottuk 
a referenciának tekintett nyílt vizéhez. A nyílt vízhez legközelebb a hosszirányú 
csatornák állnak, de még a nyílt vízhez közeli zárt nádasok is 0,5 körüli 
hasonlóságot mutattak. A nyílt víztől legtávolabb (statisztikai hasonlósági 
értelemben) a ritkás pusztuló nádasok, a parti (terrestris) nádasok és a 
keresztirányú csatornák vannak. Ez utóbbi arra utal, hogy a hosszirányú 
csatornákra merőleges keresztcsatornákba már nem jut el a tó vize Az is 
figyelemre méltó, hogy a Herlakni-tó és a tarfoltok együttesei is nagyon jelentős 
mértékben különböztek a Fertő nyílt vizétől (2. ábra). 

 

3. ábra: A Fertő élőhelyeinek (víztereinek) klaszteranalízis szerinti csoportosítása a 
mintaterületeken 2018–2019 időszakában vizsgált összes limnológiai változó (fizikai, 

kémiai, biológiai) átlaga alapján 

Fig. 3:  Categorization of the habitats (water bodies) of Lake Neusiedl according to 
cluster analysis based on averages of all limnological variables (physical, chemical, 

biological) examined in the period 2018–2019 

A nyílt víz és a nádas közötti vízkapcsolatok 

A Fertőben vizsgált élőhelyeket (víztereket) klaszteranalízissel 
csoportosítottuk a mintaterületeken 2018–2019 időszakában vizsgált összes 
(fizikai, kémiai, biológiai) limnológiai változó átlaga alapján (3. ábra). A 
klaszteranalízis dendrogramja szerint a belső zárt nádasok és a tarfoltok alkotta 
csoport került középső helyzetbe. A középső csoporttól balra az A-jelű 
főcsoporton belül a legtávolabbi helyzetben a nyílt vízhez közeli zárt nádasok és 
a hosszirányú csatornák alkotnak egy csoportot, majd csökkenő távolsági 
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sorrendben ezt követik a belső tavak, utánuk viszont a Fertő nyílt vize következik 
a keresztirányú csatornák helyett. A B-jelű főcsoportba tartoznak a nyílt víztől 
távolabb eső élőhelyek, melyeken belül a belső ritkuló és a partközeli nádasok, 
illetve a keresztirányú csatornák alkotják az A-jelű főcsoporttól jól elkülönülő B-
jelű főcsoport tagjait. Összegezve a klaszteranalízis legfontosabb eredményeit, a 
Fertő nyílt vize a limnológiai változók alapján köztes helyzetet mutat a többi 
víztérhez képest. Ehhez képest a legkisebb hasonlóságot a nyílt vízhez közel lévő 
és a partközeli nádasok mutatták. 

A vizsgált összes fizikai, kémiai és biológiai tényező elemzése alapján 
megállapítottuk, hogy a Fertő tólengéséből eredő vízcsere a kotrással érintett 
magyar oldali nyílt víz – csatorna – nádas vízrendszerben átlag 1 km, de 
legfeljebb 1,5 km-es távolságban mutatható ki elsősorban a hosszirányú 
csatornákban a vizsgált időszak (2017–2019) viszonylag alacsony vízállásai 
mellett! Megjegyezzük, hogy magasabb átlagos vízszintek esetén a nyílt víz és a 
nádas közötti vízcsere gyakoribb és jelentősebb mértékű lehet, akár a 
keresztirányú csatornákat érintően is. 

A nádasok állapota a Fertőben 

Megjelenése alapján a nád legegyszerűbben üledék feletti és üledékben 
található részre osztható. Az üledékben találhatóak azok a képződmények, 
amelyek révén a növény rögzül, veszi fel a tápanyagokat és a vizet, tárolja a 
tartaléktápanyagokat, ennek megfelelően a gyöktörzs (rizóma), a gyökerek, a 
járulékos gyökerek, illetve a hajszálgyökerek létfontosságú szervei a nádnak. A 
föld/víz feletti részek (szár, levelek, sarjrügyek és virágzat) felelnek a növény 
fotoszintetikus aktivitásáért, szaporodásáért, a tápanyagok szállításáért. A 
Fertőben a nád víz feletti, illetve az üledékben található száraz biomasszája 
elérheti a 4-4 kg m-2 tömeget, azonban ez az érték nagyban függ a nádas 
állapotától. Az ép és pusztuló nádasok száraz biomasszája között nem ritka az 
egy nagyságrendnyi eltérés (2,5–4,5 kg m-2, illetve 0,4–1,2 kg m-2), ezért az ép 
nádasoknak jelentős a szén-dioxid-elnyelő kapacitása. A magas produkcióért a 
nád fotoszintézise, sajátos életciklusa és szaporodásbiológiája felelős. A nád 
fotoszintézisét jelentősen befolyásolják a környezet fény- és hőmérséklet 
viszonyai, illetve az élőhely tápanyag-ellátottsága és állapota. A Fertőben a 
nádasok között számottevő eltérés figyelhető meg a fotoszintetikus aktivitás 
alapján, melyet a főkomponens-analízis eredménye is megmutat (4. ábra). Az ép 
nádasok elsősorban a fotoszintetikus aktivitás (ETRmax - 162±12, ill. 82±8 µmol e- 
m-2 s-1), a fotoszintézisre fordított energia hányadában (qP – 64±2, ill. 40±3%) és 
a fotoszintézishez felhasznált fény mennyiségében (Ik – 687±57, ill. 477±23 µmol 
e- m-2 s-1) teljesítenek jobban a pusztuló nádhoz képest. Ezzel szemben az ép 
nádasokhoz képest a pusztuló nádasok a környezetük kedvezőtlen feltételeinek 
ellensúlyozására több energiát fordítanak a védekezésük fenntartására (qN – 
0,74±0,03, ill. 0,59±0,03). Ez az eltérő fotoszintetikus aktivitás eredményezi az ép 
és a pusztuló nádas megjelenése közötti számottevő eltérést: az ép nádas 
növényei esetenként háromszor-négyszer nagyobbak (37±15 és 10±5 g) a 
pusztuló helyen található növényeknél. A kedvezőtlenebb körülményektől a 
pusztuló nádas olyan formában menekül, hogy viszonylag több energiát fektet a 
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magok termelésébe, így a pusztuló nádasokban a száraz biomassza 5,9±3,6%-a 
van a virágzatban, míg az ép nádasok növényeinél ez az érték 3,2±2,9%. 

A fotoszintézis mellett a nád szaporodási módjának is hatása van a kimagasló 
biomasszára. Mint minden növény, a nád is képes ivaros (maggal) és ivartalan 
(szárról, gyökérről) módon szaporodni. Míg a vízzel nem vagy időszakosan 
borított területeken a két szaporodási forma egyensúlyban van, addig a vizes 
területeken az ivartalan szaporodás dominál. Ekkor a nád elsősorban kúszó 
gyökértörzseivel (rizómáival) és hajtással terjed. Ezzel az ivartalan szaporodási 
móddal egymáshoz gyökértörzzsel kapcsolódó, genetikailag azonos klónok, 
„szupernövények” jönnek létre, amelyek idővel megnőhetnek akár több száz m2-
esre is. A fizikai kapcsolat előnye, hogy a klón egyedei kisegíthetik egymást, 
vagyis egy-egy kedvezőtlen környezetben lévő klón a mellette lévők támogatását 
is megkaphatja. Azonban ennek a szoros élettani és fizikai kapcsolatnak hátránya 
is van, mert mostoha körülmények között akár az egész klón egyszerre ki is 
pusztulhat. 

 

4. ábra: A Fertő ép és pusztuló nádasainak nyár végi fotoszintetikus teljesítményének 
elkülönülése a főkomponens-analízis alapján 

Fig. 4:  Separation of the photosynthetic capacity of intact and degrading reed 
stands in Lake Fertő (Neusiedler See) at the end of summer according to principal 

component analysis 

A kedvező és kedvezőtlen körülmények kihatnak a növények életciklusára is. 
A Fertőben a nád első zöld hajtásai április első felében jelennek meg, elsősorban 
a nádas víz felőli szegélyében (5. ábra, fehér csík a nádas víz felőli szegélyében), 
és a növekedés szinte folyamatos intenzitással egész áprilisban fennmarad. Ezzel 
szemben más helyeken az intenzív növekedési periódus más-más időpontban 



22 A Fertő limnológiai állapota, természetvédelmi helyzete és élőhely-fejlesztési lehetőségei 

Rence 5. (2020) 

kezdődhet és eltérő hosszúságú lehet, így pl. a Fertő keleti részében vannak 
területek, ahol a nádasok növekedésének maximuma április első felére esik és 
egy-két hétig tart (piros pixelek), míg vannak mellettük – a nádas belsejében – 
olyan területek (kék pixelek), amelyek az április végi növekedést valószínűsítik 
(5. ábra). Ezzel szemben a Fertő nyugati részén – a nádszegélyek kivételével – a 
nádasok növekedésének kezdete többé-kevésbé április 20-a környékére tehető 
(5. ábra, a zöld és a kék közötti átmeneti, türkiz színű pixelek). 

 
5. ábra: A Fertő és környékének Sentinel-1 (VV) műhold 2019 tavaszi kompozit 

mikrohullámú radar felvétele, ahol eltérő színnel vannak jelölve a különböző 
időpontokban növekedő növények:  

piros – április 1–10., zöld – április 11–20., kék – április 21–30. 

Fig. 5:  Sentinel-1 (VV) satellite composite microwave photograph of Lake Fertő 
(Neusiedler See) and surroundings. Plants growing in different times are marked 

with different colors: 
red – April 1–10, green – April 11–20, blue – April 21–30 
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A biomassza képződése elsősorban május–július között megy végbe, hiszen 
kora tavasszal a növekedést főleg a tél előtt a gyökértörzsbe áthelyezett 
tartaléktápanyagok biztosítják, míg a fotoszintézis április második felében be 
nem indul. Júliusra a növények elérik teljes magasságukat, amely a Fertőben 
elérheti a 3–3,5 m-t is, de itt is nagy különbség van az ép és pusztuló növények 
között (330±14 cm, illetve 155±15 cm). A nád augusztusban kezdi a virágzást, és 
lilás színezetű bugát növeszt. A bugában idővel magok képződnek, azonban ezek 
közül nem mindegyik lesz életképes, illetve az életképesek közül a víz felszínére 
hullottak is elpusztulnak. A bugaképzéssel egy időben elkezdődik a növény 
száradása, amikor is a nád lassan – előbb a levelekből, később pedig a szárból is 
– kivonja a limitáló tápanyagokat a gyökértörzsbe. Így ősz végére csak az év 
során keletkezett biomassza (jellemzően cellulóz) marad talpon. Az éveken át 
felhalmozódó avar, amely részben az üledék felszínére kerül, baktériumok 
jelentős elszaporodásához vezet. A nagy biomassza és a sok baktérium gyakran 
oxigénhiányos reduktív környezet létrejöttének kedvez – melyet az alacsony 
redoxpotenciál értékek jeleznek –, ami a nádasok természetes pusztulásához is 
vezethet, és igen jelentős hatással van a növény életfolyamataira, illetve 
biomasszájára (6. ábra). 

 

6. ábra: Nádhajtás száraz biomasszája (g) eltérő üledék redoxpotenciálú területeken 

Fig. 6:  Dry biomass (g) of reed shoot on sites with different redox potential of the sediment 

A stabil állapotú nádasokban, ahol az üledék redoxpotenciálja magasabb, az 
intenzívebb élettani folyamatok eredményezik a nagyobb biomassza-
gyarapodást. Ezzel szemben az kedvezőtlenül alacsony redoxpotenciálú 
(<- 50 mV) oxigénhiányos üledékekben élő növények csak jelentősen kisebb 
méretűre képesek megnőni (6. ábra). A nádszálak még a kimondottan 
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kedvezőtlen, pl. a –150 mV-nál alacsonyabb redoxpotenciálú üledékhez is 
képesek alkalmazkodni, hiszen a növények szárai, gyökértörzsei bőségesen el 
vannak látva levegőztetőjáratokkal. Ezek levegőt szállítanak a növény föld feletti 
részeiből (elsősorban a levelekből) a növények oxigénhiányban érintett, üledékbe 
temetett részeihez. A levegőztetés bizonyos mértékig ellensúlyozni képes az 
üledék oxigénhiányos környezetét. A víztest hullámzása, illetve az azon belül 
végbemenő vízáramlás is képes segíteni az oxigénhiányos környezetben a 
nádhajtások fennmaradását, mert egyrészt oxigént juttat a növények közé, 
másrészt elmossa az avart. A vízmélység növekedésével sem a belső levegőztetés, 
sem a hullámzás nem képes ellensúlyozni a baktériumok keltette oxigénhiányos 
környezetet, így a nádasok addig a mélységig nőnek, ameddig ez a két folyamat 
egyensúlyban van. 

 

7. ábra: A Fertő kikotort csatornarendszerének hatása a nádasok normalizált 
differenciált vegetációs index (NDVI) értékeire 

Fig. 7:  Effect of the swept canal system on normalized difference vegetation index 
values (NDVI) of reed stands 

Az NDVI index alapján a csatornák mentén megfigyelhető a nádasok 
állapotának javulása, azonban a hatás csak a csatornák közvetlen környezetére 
terjed ki, továbbá a degradált nádasokban a javulás mérsékelt, míg a pusztuló 
nádasokban semmilyen vagy legfeljebb csak csekély mértékű hatás mutatható ki 
(7. ábra). 

A vízimadarak táplálékbázisa az élőhely rekonstrukció területén 

Az árasztott mesterséges élőhely-rekonstrukciók tápanyagokban igen gazdag 
(hipertróf) rendszerek. Az OECD nemzetközi besorolása szerint az összes foszfor 
(TP) és az a-klorofill koncentrációjának évi átlaga alapján mindkét árasztási te-
rület (Borsodi-dűlő és Nyéki szállás) extrém hipertróf (a TP és az a-klorofill is 
háromszorosan meghaladta a hipertróf határértéket), míg a Hansági-főcsatorna 
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és azzal közvetlen összeköttetésben a Fertő mezo-eutróf státuszú. A hipertróf stá-
tusz a természetes szikes tavak jellemzője is, melyben az árasztási területek nem 
térnek el a természetes referencia állapottól. 

A statisztikai összehasonlítás eredménye szerint a vízmélység és az a-klorofill 
koncentrációjának kivételével a többi referenciaváltozó (lásd fentebb) mediánja 
szignifikánsan magasabb volt a természetes szikes tavak esetében, mint a re-
konstrukciós árasztáson, ami határozott limnológiai állapoteltérést feltételez. A 
fizikai-kémiai tényezők tekintetében ez azt jelenti, hogy azonos vízmélység mel-
lett a természetes szikes tavak jelentősen több lebegő anyagot tartalmaznak, 
nagyobb a szalinitásuk, lúgosabbak, több szerves szenet, összes és ortofoszfát-
foszfort tartalmaznak, amit az évenkénti rendszeres árasztás hígító hatásával 
magyarázunk. A Fertő vizéből vízpótlásul szolgáló Hansági-főcsatornával 
kapcsolatban megállapítottuk, hogy a legtöbb vizsgált változó szignifikáns 
különbségei ellenére a szalinitás és az összes nitrogén (TN) kivételével nincs 
kimutatható összefüggés (korreláció) a csatornában és a két árasztási területen 
(Borsodi-dűlő és Nyéki szállás) mért fizikai kémiai változók között. Az elsődleges 
termelő szervezetek (algák) közül a zavaros vizű szikes tavakban úgy a 
Fertőzugban, mint a Duna‒Tisza közén gyakori jelenség a nyári 
pikocianobaktérium tömegprodukció (VÖRÖS & V.-BALOGH 2003), amelynek itt 
tapasztalt hiánya a planktonközösség tekintetében jelentős mértékben 
megkülönbözteti ezeket a területeket a természetes zavaros vizű szikes tavaktól. 

A zooplanktont alkotó taxonszámban éves viszonylatban jelentős különbség 
nem volt, de az értékek a mintegy harminc éve megkezdett árasztás utáni első 
két év adataival összehasonlítva kisebbek voltak (FORRÓ 1999). A vizsgált 
víztereket a fertőzugi szikes tavak kisrákfaunájával összehasonlítva 
megállapítható, hogy faunakészletük hasonló, a szikes vízi karakterfajok 
(Arctodiaptomus spinosus, Moina brachiata) dominanciája mellett hasonlók a 
kísérőfajok is (Chydorus sphaericus, Megacyclops viridis, Macrothrix 
hirsuticornis, a Fertőzugban M. rosea is, Diacyclops bisetosus, Cyclops spp.). Az 
egyes fajok tömegességét tekintve a fertőzugi vizekben egyértelműen az 
Arctodiaptumus fajok a dominánsak, ellentétben a Borsodi-dűlőben a határozott 
Moina brachiata és a Nyéki szálláson a Daphnia magna dominanciájával. A 
különbségeket tekintve a Daphnia cucullata és két Cyclops faj (C. strenuus, C. 
furcifer) a fertőzugi tavakban nem fordult elő. Emellett a Fertőben 2009-ben 
kimutatott idegenhonos Eurytemora velox (KISS et al. 2014) a csatornában és a 
rekonstrukciós területeken nem fordult elő. Viszont a zavaros és időszakos sekély 
vizű szikes tavak tavaszi közösségére jellemző tócsarákok (Anostraca: 
Branchinecta spp.) karakterfajai (HORVÁTH et al. 2013) teljesen hiányoztak a 
nektonikus vízigerinctelen-közösségből, valamint a makrozoobenton-
közösségből, a jó állapotú természetes szikeseken tömeges Lestes macrostigma, 
Lestes barbarus, Enallagma cyathigerum, Ischnura pumilio szintén nem fordulnak 
elő a rekonstrukción. Ez részben a fent említett fajok élőhelyeként szolgáló 
mocsári növényzet kis kiterjedésével, részben pedig az erősen szikes karakter 
hiányával magyarázható. Ezzel szemben a makroszkópikus vízigerinctelen-
közösségben a referenciaállapotú természetes szikes tavakkal megegyező 
fajösszetételben a legnagyobb egyedszámban és biomasszában előforduló 
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nektonikus életmódú csoportot a vízipoloskák (Heteroptera) képviselték, a Sigara 
lateralis dominanciájával, melyek a sekély vizekben táplálkozó vizuális 
táplálékfelvételi stratégiát alkalmazó partimadaraknak – pl. gólyatöcs 
(Himantopus himantopus), cankók (Tringa spp.) – a fő táplálékbázisát képezik 
(BOROS et al. 2006b) ezekben a vizekben. Emellett a teljes potenciális vízimadár 
táplálékbázist képviselő zooplankton és a vízipoloskák (BOROS et al. 2006a, 2006b) 
összes egyedsűrűsége szignifikánsan nagyobbnak bizonyult a fertőzugi és 
kiskunsági referencia természetes tavakon, mint a rekonstrukciós területeken. 

 

8. ábra: Az árasztás és a referenciaállapotú természetes szikes tavak (Fertőzug 31 db, 
Kiskunság; 3 db) (BOROS et al. 2013, 2017) klaszteranalízis szerinti csoportosítása a 

jellemző limnológiai változók (12 db) alapján 
Fig. 8:  Categorization of the flooded restoration site and the reference natural soda 
pans (Seewinkel: 31 pc, Kiskunság: 3 pc) (BOROS et al. 2013, 2017) according to cluster 

analysis based on characteristic limnological variables (12 pc) 

Az élőhely-rekonstrukció összevetése a természetes szikes tavakkal 

A referencia limnológia változókkal (12 db) és területekkel végzett sokváltozós 
összehasonlítás klaszteranalízis szerinti eredményét a 8. ábrán mutatjuk be. A 
dendrogramból egyértelműen megállapítható, hogy a referenciaállapotú termé-
szetes szikes tavakkal végzett sokváltozós összehasonlításban a tavak két jól el-
különülő nagy főcsoportra oszthatók, melyek közül a Borsodi-dűlő és a Nyéki 
szállás egyaránt az A-jelű főcsoportba tartozik. Az A-jelű főcsoporton belül az 
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élőhely-rekonstrukcióval kialakított Borsodi-dűlő és a Nyéki szállás együtt egy 
jól elkülönülő hipertróf alcsoportot képeznek a fertőzugi Östliche 
Hutweidenlacké-val. A szikes tavak klaszterben elfoglalt helyzete, valamint az 
egyes tavak regionális komplex állapotértékelésének 2010-es referencia 
állapotadataira vonatkoztatva megállapítjuk, hogy a Fertőhöz kapcsolódó har-
minc éve üzemelő Borsodi-dűlő és Nyéki szállás szikes tavi élőhely-rekonstruk-
ciós árasztási terület jelenlegi ökológiai állapota és természetvédelmi helyzete 
közepes természetességűre becsülhető a vizsgált limnológia változók (fizikai, ké-
miai, biológiai) alapján a Kárpát-medence ökorégióban (BOROS et al. 2013). 

Összegezve megállapítjuk, hogy az élőhely-rekonstrukció kivitelezése és 
eddigi kezelése által létrejött közepes „természetességi” referencia mérőszámmal 
jellemzett ökológia állapot regionális skálán nézve rendkívül jó eredménynek 
számít, mivel ezzel a minősítéssel a recens időszakos kiszáradó vizű szikes tavak 
állapotához képest a felső 20%-ba sorolható a helyreállított terület a BOROS et al. 
(2013) által a Kárpát-medence szikes tavaira meghatározott rangsorrendhez 
viszonyítva Az általános ökológiai állapot mellett madárvédelmi jelentőség 
tekintetében kiemelhető még, hogy a természetes szikes tavakat lefedő Ramsari 
területek (pl. a Neusiedler See – Seewinkel Nemzeti Park és a Kiskunsági Nemzeti 
Park II. területegysége) nemzetközi jelentőségű madárállományához képest a 
rekonstruált szikes tavakon szignifikánsan nagyobb a vízimadár-populációk 
egyedsűrűsége, mely madárpopulációk guanotrofizációs (madarak okozta 
tápanyagfeldúsulás) hatást is eredményeznek (BOROS et al. 2008). 

Természetvédelmi kezelési és élőhely-rehabilitációs javaslatok 

Nádasok 

A Fertő Európa legjelentősebb kiterjedésű természetes nyílt vizű szikes tava, 
melynek mérete és jelentősége eurázsiai léptékben is jelentős (BOROS & 
KOLPAKOVA 2018), ezért ennek az ökoszisztémának a megőrzése kiemelt feladat! 
A nádas kontra nyílt szikes tófelszín rehabilitációs stratégiájára objektív 
természetvédelmi prioritásokat kell felállítani a jelenleg már a „fertő”-típusú 
szukcessziós stádiumban lévő szikes tó hosszú távú megőrzése érdekében. A 
nádasok mind a Kárpát-medencében, mind Európában területileg még sokkal 
jelentősebb arányban megtalálhatók, mint a karakterisztikus szikes tavak, vagyis 
a szikes élőhelyek sokkal veszélyeztetettebbek, mint a nádasok. Ennek 
megfelelően a szikes tavak az EU élőhelyvédelmi irányelv (92/43/EGK) szerint 
kialakított Natura 2000 hálózatban a kiemelt jelentőségű élőhelyek közé 
tartoznak, melyeknek kb. 85%-os élőhelyvesztése következett be a Kárpát-
medencében a múlt században (BOROS et al. 2013). Ezekre az objektív érvekre 
alapozva a Fertő rehabilitációs és fenntartó kezelési stratégiájában véleményünk 
szerint elsőbbséget kell élveznie a nyílt szikes tófelszín megőrzésének, illetve 
lehetőség szerinti helyreállításának a nádasokkal szemben. Mindemellett a tó és 
a nádas megőrzésének egymással ellentétes szempontjai a nádas nagy kiterjedése 
miatt területileg differenciáltan egyidejűleg is érvényesíthetők. 
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A Fertőre elkészített stratégia tanulmány (WOLFRAM et al. 2014) egyidejűleg 
irányozza elő a többrétű társadalmi igények kiszolgálása érdekében a lehető 
legstabilabb magas vízszint megtartását és a nádas állományok jelenlegi 
kiterjedésének megőrzését, mely limnológiai tekintetben ellentmondásos 
célkitűzés. Ugyanakkor, ha a klímaváltozás hatása a tó átlagos vízszintjének 
csökkenésével, illetve jelentősebb ingadozásával fog társulni, úgy a nádas 
pusztulása mérséklődhet, esetleg újabb nyílt vízi területeket hódíthat meg, mely 
szintén nemkívánatos folyamat lenne. 

A nádasoknak jelentős szerepe van a parti öv természetközeli állapotának 
fenntartásában. Számtalan fajnak biztosítanak búvó-, szaporodó-, élő- és 
táplálékszerző helyet. Az itt élő fajok többsége erősen kötődik a nádasokhoz, így 
a nádas eltűnésével a hozzá kötődő több ezer faj is veszélybe kerül. A parti zónák 
zavarása, állandó szűkülésük miatt a nádasok egész Európában veszélyeztetett 
társulásnak számítanak, ezért megfelelő kezelésük fontos természetvédelmi 
feladat. Ez elsősorban vagy a nádasokat terhelő biomassza eltávolításával, vagy 
az üledék oxigénellátásának javításával érhető el, mely utóbbit célozta a 
csatornarendszer kotrása. A nádas avarjának eltávolítása a leggyakrabban 
alkalmazott módszer a nádasok állapotának javításában. Ez a nád szakszerű 
aratásával, illetve égetésével végezhető el. Így az üledék felszínén nem 
halmozódik tovább az a biomassza, amelyik a bakteriális közösséget táplálja. így 
az üledék állapota lassan javulhat. A rendszeres aratás korábban a Fertő 
nádasának harmadát-felét érintette, viszont az elmúlt évtizedben ez szinte 
teljesen megszűnt, ami a tófeltöltő szukcessziónak a felgyorsulását vonja maga 
után. Emellett a nádas kezelés hatásainak európai léptékű metaanalízise alapján 
VALKAMA et al. (2008) azt állapították meg, hogy a kezelés alacsonyabb és sűrűbb 
nádállományt eredményez, de nincs jelentős hatással a föld feletti biomassza 
mennyiségére. 

A nádasok égetése az elmúlt évszázadokban rendszeresen előfordult és 
hozzátartozott a nádgazdálkodáshoz. RUTTKAI et al. (1964) többféle szemponttal 
indokolják az égetés hasznosságát, ezek között a kártevők visszaszorítása, illetve 
a maradéktalanul el nem bomló szerves anyagok eltávolítása feltétlenül kedvező. 
Általánosságban az mondható, hogy az égetés és az aratás hatása között nincs 
akkora különbség, mint amekkora különbség van az égetett és kezeletlen, illetve 
az aratott és kezeletlen területek között. Ugyanakkor az égetés pozitív hatásai 
mellett tekintetbe kell venni annak a gerinctelen és gerinces állatvilágra 
gyakorolt összetett hatását (VÁSÁRHELYI 1995). Mindemellett a nádaratás 
környezeti és gazdasági okok miatt a Fertőn gyakorlatilag megszűnt, tehát a 
nádas állományok kezelésének jelenleg egyetlen kivitelezhető módszere az égetés 
maradt, mely a természetvédelmi kezelési gyakorlatban is Európa-szerte 
elfogadott módszer. Amennyiben az égetés nem ismétlődik évente, a kezelések 
között néhány éves szünetet tartva a gerinctelen faunára és a fészkelő madarakra 
nincs számottevő károsító hatása (VALKAMA et al. 2008). HAWKE & JOSÉ (2002) 
részletesen elemzi a természetvédelmi célú nádégetés hatásait, előnyeit, 
hátrányait, valamint gyakorlati kivitelezési módjait. A hatás mélységét tekintve 
megkülönböztet gyors égetést, amely csak a hajtásokat érinti, valamint a mélyre 
ható égetést, amely a felhalmozódott avart is eltávolítja. Ez utóbbi csak szárazon 
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álló nádasokban kivitelezhető, és igaz ugyan, hogy elpusztítja a föld feletti térben 
az élőlényeket, viszont így biztosítható a növényállomány jelentős megújulása, 
miközben kellő mértékű szakaszolással és rotációval biztosítható a környező 
nádasokból az életközösségek gyors visszatelepülése. Nem kétséges, hogy az 
égetés szükségszerűen hirtelen jelentős pillanatnyi szén-dioxid-felszabadulással 
jár, de ennek a szén-dioxidnak jelentős része a szerves anyagok lassú bomlása 
során is a környezetbe jut, tehát az égetés nettó szén-dioxid-terhelése kevesebb 
a nád föld feletti hajtásaiban tárolt szénmennyiségnél. A fentiekből következően 
javasolható a Fertő nádas területeinek rövid időtartamú (egy-két év), tervszerűen 
szakaszolt és szigorúan kontrollált égetéssel történő kezelése, melynek részleteit 
a természetvédelmi kezelési tervben kell gondosan meghatározni. 

Az állapotjavító eljárások másik lehetséges útja a víz szabadabb áramlásának 
biztosítása a nádasok csatornázásával, ami a Fertő magyar oldalán 76 km hosszú 
csatornahálózat kotrásával valósult meg. A nádasokban létesített csatornák az 
érintetlen nádasnál számottevően alacsonyabb ellenállással engedik át a vizet, 
ezzel egyrészt beengedik az oxigénben dúsabb, másrészt kivezetik a nádasból az 
oxigénhiányos vizet. A vízmozgást elősegítő csatornák kiszélesítése és kotrása 
továbbra is egyik potenciális eszköze lehet a nádasok vízellátását javító 
beavatkozásoknak. A deponált üledék átvágása szükséges megoldás, hiszen így a 
csatorna vize be tud áramolni a nádasokba, de az átvágások jelenlegi sűrűsége 
nem elégséges. Ideális megoldás a csatorna mentén deponált üledék teljes 
eltávolítása lenne, ugyanakkor ez feltehetően irreális költségekkel járna. 

A kialakult nádmentes tarfoltok helyén lepelkotrással állítható helyre a nyílt 
vízfelület, de az élőhely ideális rehabilitációjához az üledéket elvileg el kellene 
távolítani a tómederből, ugyanakkor ez pénzügyi okok miatt valószínűleg 
kivitelezhetetlen. Ezért hasznos lenne, ha a tarfoltok és a pusztuló nádasok 
időszakosan szárazra kerülnének, ami javítaná az üledék oxigénellátását és a 
nádasok regenerálódását. Ezt alacsony vízállás esetén elősegítheti a jelenlegi 
csatornakotrási depónia, illetve a depónia átvágásának elzárásával megoldható. 

A tó vízháztartásával, vízszintszabályozásával és a nádasok állapotával 
kapcsolatban nagy vonalakban három lehetséges jövőbeli szcenárió vázolható fel:  

1) Tartósan magas vízállás esetén – mint ami az elmúlt évtizedben jellemző 
volt – a nádas előretörése a nyílt víz felé lelassul vagy megáll, azonban a 
belső, a nyílt vízzel nem kommunikáló nádas állományok állapota tovább 
romlik, a tarfoltok száma és területe nő.  

2) Ha a tavaszi magas vízszint mellett időszakosan nyaranta jelentősen 
alacsonyabb vízállású periódusok is előfordulnak, akkor sem nyomul előre 
a nádas a nyílt víz rovására, viszont a belső degradálódó nádasok állapota 
javulhat. Ez a jelentős szezonális vízszintingadozású szemisztatikus 
vízforgalom az, ami valójában megfelel a Fertő (PANNONHALMI 1999) és a 
Kárpát-medencére (BOROS et al. 2013) jellemző természetes szikes tavak 
hidrológiai ciklusának!  

3) Ha a vízszint tartósan alacsony marad – mint ahogy a múlt század első 
felében történt – akkor a nádas a nyílt víz rovására területeket foglal el, 
miközben a belső degradálódó nádasok állapota javul. 
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A nyílt víz – csatorna – nádas vízrendszer további tartós monitorozása szük-
séges, különös tekintettel a limnológiai kulcstényezőkre és a szélsőséges 
hidrometeorológiai szituációkra vonatkozóan (alacsony, magas vízállás, 
tólengés), a kezelési és helyreállítási feladatok megalapozása és folyamatos 
nyomon követése érdekében. Ehhez kapcsolódóan össze lehetne hasonlítani 
azokat a nádasokat, amelyek olyan csatornák mentén vannak, ahol a kikotort 
anyagot deponálták a csatorna partján, olyan nádasokkal, amelyek deponálatlan 
csatornák mentén vannak. A nádas fenológiája a Fertőben szintén további 
vizsgálatokat igényel. 

A nádpusztulással kapcsolatos általános érvényű jelenségek mellett a Fertő 
esetében a szikesek többszörösen extrém fizikai és kémiai tényezőit (BOROS et al. 
2017) is figyelembe kell venni, mely stressztényező a tágtűrésű kozmopolita nád 
számára is. A jelenség jobb megismerése azonban további célirányos kutatásokat 
igényel, többek között például a bakteriális és gombaközösség aktivitásának 
megismerése terén. 

Szikes tavi élőhely-rekonstrukciók 

A harminc évvel ezelőtt létesített élőhely-rekonstrukció a szabályozás előtti 
Fertő medrének egykori parti zónájában került kialakításra, imitálva a sekély, 
nyílt, időszakos vizű szikes tavi élőhelyeket, amelyet jelenleg a lokalizációs töltés 
választ el a főmedertől. A Fertő medre és az árasztás között a Hansági-főcsatorna 
biztosítja a kapcsolatot, melyen keresztül történik az élőhely-rekonstrukció víz-
ellátása, ezáltal az árasztás vízrajzilag most is a Fertő része, illetve a felszín alatti 
vízkapcsolatok egyelőre nem ismertek. A kialakított rekonstrukció jellege és mű-
ködése beleillik az ökoszisztéma nyílt vízi részének fenntartási, illetve növelési 
stratégiájába, de távlati működtetését és fejlesztését a Fertő nyílt partvonalának 
rekonstrukciójával kell összhangba hozni. A rekonstrukció tóval való tájtörténeti 
és vízrajzi kapcsolata determinálja, hogy a rekonstrukció kezelésének távlati stra-
tégiája egyaránt szorosan összefügg a Fertővel és a referenciának tekintett 
Fertőzug időszakos vizű, kiszáradó karakterisztikus szikes tavaival is. 

A rekonstrukció kivitelezése és eddigi kezelése által létrejött közepes 
„természetességi” referencia mérőszámmal jellemzett ökológia állapot regionális 
skálán nézve rendkívül jó eredménynek számít, mivel ezzel a minősítéssel a 
recens időszakos kiszáradó vizű szikes tavak állapotához képest a felső 20%-os 
minőségi tartományba sorolható a terület. Ezt alapul véve a rekonstrukció kivi-
telezése és a terület kezelése megfelelőnek minősíthető, ugyanakkor feltehetően 
lehet tovább javítani a terület állapotán, alkalmazkodó (adaptív) kezeléssel job-
ban közelíteni a Fertőzug időszakos vizű, kiszáradó karakterisztikus szikes tava-
inak állapotához, melyhez ugyan számos (BOROS et al. 2013), de nem elegendő 
tapasztalattal rendelkezünk. Az adaptív kezelések irányításához elengedhetetle-
nül fontos a minősítő abiotikus és biotikus tényezők folyamatos monitorozása és 
az eredmények visszacsatolása a kezelési gyakorlatba. 

A szikes tavak ökoszisztémájában kulcstényező az időszakos kiszáradás, 
melyet az eddigi kezelés is próbál követni. A vizsgálatunk három évében a 
Borsodi-dűlő vízborítása lényegesen tartósabb volt, mint a Nyéki szállásé, mely 
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a nyár közepétől késő őszig szárazon állt, és a vízpótlás következtében a Borsodi-
dűlő medre teljesen egyszer sem száradt ki. Ennek ellenére adataink alapján a 
Borsodi-dűlő szalinitása szignifikánsan nagyobb volt a Nyéki szálláshoz képest, 
amit azzal magyarázunk, hogy az nagyobb mennyiségű oldott árványi anyagot 
párol be a Fertő vizéből. Ezért a két árasztási terület hasonló szikes jellegének 
fenntartása érdekében javasoljuk az árasztás és kiszárítás rotációjának 
gyakoribb, lehetőség szerint évenkénti váltogatását a két terület között, imitálva 
ezzel is a természetes szikes tavak többszörösen extrém fizikai és kémiai 
környezetét. Ez egyben lehetővé teszi a vegetáció kezelésének (legeltetés, 
kaszálás) hasonló mértékű alkalmazását, valamint a száraz időszak kiegyenlítheti 
a vízimadarak okozta jelentős mértékű guanotrofizációs hatást is. A vegetáció 
legeltetéses kezelése jelenleg kizárólag magyar szürke szarvasmarhára 
korlátozódik, amely megfelelő ugyan, de jelentősen lehetne növelni az élőhelyek 
és életközösségek változatosságát a parti zónában más állatfajok (pl. juh, szamár, 
ló) adaptív legeltetésével. Az adaptív kezelések (kiszáradás, legeltetés) 
intenzívebb alkalmazása érdekében felmerülhet, hogy egy-egy medret 
időközönként egy-egy szezonra teljesen szárazra is lehet állítani az eutrofizáció 
és szukcesszió fékezése érdekében, mely az eutróf halastavak megújításának is 
bevált gyakorlati módszere. 

Kimutattuk, hogy a szikes tavak tavaszi közösségére jellemző tócsarákok 
(Anostraca: Branchinecta sp.) karakterfajai teljesen hiányoznak a rekonstrukció 
nektonikus vízi gerinctelen közösségéből, annak ellenére, hogy az élőhely-
rekonstrukció abiotikus tényezői ezt elvileg lehetővé tennék. Ezért megfonto-
landó a hiányzó fajok mesterséges betelepítésének kísérlete a Fertőzugból, ahol 
bizonyos tavakban tavasszal tömeges populációjuk fejlődik ki. 

A Fertő magyar oldalán a nyílt, sekély parti öv eltűnését próbálja ellensúlyozni 
az árasztásos rekonstrukció. Ebből kiindulva felmerül a kérdés, hogy a Fertő 
hiányzó parti élőhelyeit a magyar oldalon is helyre kellene állítani a főmederben, 
ahol most nagyrészt különféle állapotú nádas élőhelyek találhatók. A tó nyílt 
parti zónájának lovak és szarvasmarhák legeltetésével történő helyreállítása az 
osztrák oldalon Illmitz térségében megkezdődött (KÁRPÁTI & PELLINGER 2012), 
melynek igen kedvező természetvédelmi tapasztalatai vannak. Ezt támasztja alá 
az is, hogy a rekonstrukción e projekt keretében jeladóval jelölt madarak – pl. 
böjti réce (Spatula querquedula), gólyatöcs (Himantopus himantopus) – a 
rekonstrukciós árasztással közel megegyező mértékben tartózkodtak a Fertő 
rekonstruált partszakaszán is, valamint feltártuk, hogy ott igen kedvező a 
vízimadarak potenciális táplálékellátottsága is. 

Ezért javasolt a Fertő környéki eddigi rehabilitációs/rekonstrukciós eredmé-
nyekre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva egy újabb projekt keretében 
kidolgozni a Fertő magyar oldalán is a nyílt parti élőhelyek további helyreállítási 
lehetőségeit, melyet a Fertő délkeleti parti zónájában az üzemelő 
rekonstrukcióhoz kapcsolódóan javasoljuk megkezdeni a kevésbé fejlett (ritkább, 
alacsonyabb növésű) ún. sziki nádasok legeltetésével. Az üzemelő élőhely-
rekonstrukcióra vonatkozóan javasoljuk, hogy árasztás esetén a Hansági-
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főcsatornából a területre érkező víz mennyiségének meghatározása (pl. áramlás-
mérővel) is szükséges lenne annak érdekében, hogy nyomon követhető legyen a 
Fertőből az árasztási területre érkező víz mennyisége. Ennek a gyakorlati jelen-
tősége abban áll, hogy az árasztással kijuttatott víz mennyiségével is jelentős 
mértékben szabályozható a vízminőség. A jövőre nézve javasolt az eddig nem 
vizsgált felszín alatti vizek által szállított és az üledékben tárolt tápanyagok, 
valamint a legelő állatok (magyar szürke szarvasmarhák) ürüléke anyagforgalmi 
ciklusban betöltött szerepének vizsgálata is. 

Összefoglalás 

A 2017–2019 között végzett kutatómunka célja a Fertő nádasainak, nyílt 
vizének, csatornarendszerének és a kapcsolódó szikes tavi élőhely-rekonstrukciók 
területének limnológiai állapotjellemzése, valamint az eredményekre alapozva 
természetvédelmi kezelési és rehabilitációs javaslatok megfogalmazása volt. 
Részletesen vizsgáltuk a nádasok és az üledék állapotát öt mintaterületen, 
valamint a víz legfontosabb fizikai, kémiai és biológiai tényezőit a Fertő összes 
jellemző vízterében több mint 500 minta, továbbá a tóhoz a Hansági-
főcsatornával kapcsolódó Borsodi-dűlő és Nyéki szállás árasztásos szikes tavi 
élőhely-rekonstrukción közel 70 minta alapján. Az élőhely-rekonstrukció 
limnológia állapotát referencia állapotú természetes szikes tavakkal (Fertőzug, 
Kiskunság) hasonlítottuk össze. 

A vizsgált összes fizikai, kémiai és biológiai tényező elemzése alapján 
megállapítottuk, hogy a Fertő tólengéséből eredő vízcsere a kotrással érintett 
magyar oldali nyílt víz – csatorna – nádas vízrendszerben átlag 1 km, legfeljebb 
1,5 km-es távolságban elsősorban a hosszirányú csatornákban mutatható ki a 
vizsgált időszak (2017–2019) viszonylag alacsony vízállásai mellett! A tó 
vízháztartásával, vízszintszabályozásával és a nádasok állapotával kapcsolatban 
három lehetséges jövőbeli szcenárió vázolható fel: 1) Tartósan magas vízállás 
esetén – mint ami az elmúlt évtizedben jellemző volt – a nádas előretörése a nyílt 
víz felé lelassul vagy megáll, azonban a belső, a nyílt vízzel nem kommunikáló 
nádas állományok állapota tovább romlik. 2) Ha a tavaszi magas vízszint mellett 
időszakosan nyaranta jelentősen alacsonyabb vízállású periódusok is 
előfordulnak (a tó eredeti állapotának megfelelő kifejezett szemisztatikus 
vízforgalom), akkor nem nyomul előre a nádas a nyílt víz rovására, viszont a belső 
degradálódó nádasok állapota javulhat. 3) Ha a vízszint tartósan alacsony marad 
– mint ahogy a múlt század első felében történt –, akkor a nádas a nyílt víz 
rovására területeket foglal el, miközben a belső degradálódó nádasok állapota 
javul. 

Véleményünk szerint a Fertő kezelési stratégiájában elsőbbséget kell élveznie 
a nyílt szikes tófelszín megőrzésének, illetve lehetőség szerinti helyreállításának 
a nádasokkal szemben. A Fertő nádasainak állapotát a korábbi nádaratás hiányá-
ban rövid időtartamú (egy-két év), tervszerűen szakaszolt és szigorúan kontrollált 
égetéses kezeléssel javasoljuk megújítani. A stabil állapotú nádasokban az üledék 
redoxpotenciálja magasabb, ezért a vízmozgást elősegítő csatornák kiszélesítése 
és kotrása továbbra is egyik lehetséges módja lehet a nádasok vízellátását javító 
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beavatkozásoknak, de ehhez a kotrási depóniák átvágásainak jelenlegi sűrűsége 
nem elégséges. 

A Fertőhöz kapcsolódó harminc éve üzemelő Borsodi-dűlő és Nyéki szállás 
szikes tavi élőhely-rekonstrukciós árasztási terület jelenlegi ökológiai állapota és 
természetvédelmi helyzete közepes természetességűre becsülhető a vizsgált 
limnológiai változók alapján a Kárpát-medence ökorégióban. A terület szikes 
jellegének fenntartása érdekében javasoljuk az árasztás és kiszárítás rotációjának 
gyakoribb, lehetőség szerint évenkénti váltogatását a két terület között. A szikes 
tavi rekonstrukciók folytatására javasoljuk a Fertő magyar oldalán is a nyílt parti 
zóna élőhelyeinek helyreállítását a kevésbé fejlett (ritkább, alacsonyabb növésű) 
ún. sziki nádasok legeltetésével. 

Zusammenfassung 

Ziel der zwischen 2017 und 2019 durchgeführten Forschung war, den 
limnologischen Zustand des Schilfs, des offenen Wassers, des Kanalsystems und 
der damit verbundenen Feuchtgebietsrekonstruktionen beim Neusiedler See zu 
charakterisieren und auf der Grundlage der Ergebnisse Vorschläge zum 
Naturschutzmanagement und zur Rehabilitation zu formulieren. Wir 
untersuchten detailliert den Zustand vom Schilf und Sedimenten in 5 
Probegebieten sowie die wichtigsten physikalische, chemische und biologische 
Faktoren des Wassers in allen charakteristischen Gewässern des Neusiedler Sees 
anhand von mehr als 500 Proben. Diese wurden durch fast 70 Proben von der 
Feuchtgebietsrekonstruktion in Borsodi-dűlő und Nyéki szállás, die durch den 
Einserkanal (Hansági-főcsatorna) mit dem See verbunden sind, ergänzt. Der 
limnologische Status der Feuchtgebietsrekonstruktion wurde mit natürlichen 
Salzlacken im Referenzzustand (Seewinkel, Kiskunság) verglichen. 

Basierend auf der Analyse aller untersuchten physikalischen, chemischen und 
biologischen Faktoren haben wir festgestellt, dass der Wasseraustausch, der sich 
aus dem Schwingen des Neusiedler Sees im ungarischen offenen Wasser-Kanal-
Schilfwassersystem betroffen von dem Ausbaggern der Längskanäle ergibt, 
durchschnittlich 1 bis maximal 1,5 km Entfernung erfasst werden kann bei einem 
relativ niedrigen Wasserstand im Untersuchungszeitraum (2017–2019)! Für das 
Wassermanagement des Sees, die Regulierung des Wasserstandes und den 
Zustand des Schilfs können drei mögliche Zukunftsszenarien skizziert werden: 1) 
Bei anhaltend hohen Wasserständen, wie dies im letzten Jahrzehnt der Fall war, 
verlangsamt sich das Vorrücken von Schilf in Richtung offenes Wasser oder 
stoppt, aber der Zustand der Schilfbestände, die nicht mit dem offenen Wasser 
kontaktieren, verschlechtert sich weiter. 2) Wenn es im Sommer neben dem 
hohen Frühjahrswasserstand auch Perioden mit deutlich niedrigeren 
Wasserspiegeln gibt (ausgeprägter semistatischer Wasserfluss entsprechend 
dem ursprünglichen Zustand des Sees), bewegt sich das Schilf nicht auf Kosten 
des offenen Wassers vorwärts, aber der Zustand der inneren Schilfbestände kann 
sich verbessern. 3) Wenn der Wasserstand - wie in der ersten Hälfte des letzten 
Jahrhunderts - dauerhaft niedrig bleibt, wird das Schilf auf Kosten des offenen 
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Wassers Gebiete besetzen, während sich der Zustand des inneren 
degradierenden Schilfs verbessert. 

Unserer Meinung nach sollte die Erhaltung und, wenn möglich, die 
Wiederherstellung der offenen Salzseeoberfläche Vorrang vor dem Schilf in der 
Managementstrategie des Neusiedler Sees haben. Da es keine Schilfernte mehr 
gibt, empfehlen wir, den Zustand der Schilfbestände des Neusiedler Sees durch 
eine geplante kurzzeitige (1-2 Jahre), intermittierende und streng kontrollierte 
Verbrennungsbehandlung zu erneuern. In stabilen Schilfbeständen ist das 
Redoxpotential von Sedimenten höher, so dass die Ausbreitung und 
Ausbaggerung von Kanälen, die die Wasserbewegung erleichtern, 
möglicherweise immer noch ein möglicher Eingriff zur Verbesserung der 
Wasserversorgung vom Schilf ist, aber die derzeitige Frequenz des 
Durchschneidens von Baggerdeponien reicht nicht aus. 

Der heutige ökologische– und Naturschutzstatus des in Borsodi dűlő- und 
Nyéki szállás vor 30 Jahren rekonstruierten Salzwasserlebensraums kann 
aufgrund der untersuchten limnologischen Variablen als mittelmäßig in der 
Ökoregion Karpatenbecken eingeschätzt werden. Um den salzhaltigen Charakter 
zu erhalten, empfehlen wir, die Rotation von Überschwemmung und 
Entwässerung zwischen den beiden Gebieten häufiger, vorzugsweise jährlich, zu 
wechseln. Um die Rekonstruktion des Salzsees fortzusetzen, empfehlen wir die 
Wiederherstellung der Lebensräume der offenen Küstenzone auf der ungarischen 
Seite des Neusiedler Sees sowie die Beweidung des weniger entwickelten 
(spärlicheren, niedrigeren) Schilfs in Ufernähe. 
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