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Biodiversity loss in the disappearing soda pans of Seewinkel 

Biodiverzitás-csökkenés a Fertőzug eltűnő szikes tavaiban 

Biodiversitätsverlust in den verschwindenden Sodalacken des Seewinkels 

ZSÓFIA HORVÁTH1,2, ROBERT PTACNIK1, CSABA F VAD1, JONATHAN 

M CHASE2,3 

Ponds and wetlands are sensitive to human land use and climate change, 
which has led to up to 90-100% habitat loss in the 20th century in several regions 
worldwide. In the Seewinkel region, there used to be more than 110 soda pans 
still in the 1950s, which have dropped to a mere 30 by the 2010s, meaning a 70% 
loss of habitats. Here, we evaluate how this habitat and resulting connectivity 
loss have affected the local and regional biodiversity of zooplankton (Rotifera, 
Cladocera, Copepoda), by comparing a historical dataset from the 1950s to the 
current situation. We tested the hypothesis of whether the observed species 
losses at the regional scale resulted simply from loss of habitat, or whether there 
were disproportionate effects such that fewer species remained than would have 
been expected from habitat loss alone. In the re‐survey of the 30 remaining soda 
pans, we found that 22 species went extinct since the 1950s, while only five 
species were gained, leading to a net loss of 17 species. Based on the original 
species-area curve, we would have only expected to see a loss of four species, 
which means that there was another effect beyond the loss of habitats acting as 
a driver of extinctions. We found that species that were regionally rarer in the 
region during 1957 were more likely to go extinct over the past 60 years than the 
species that were regionally more common. All species that went extinct over six 
decades occupied less than 30% of the original habitats in 1950s. At the same 
time, not only did the regional species pool shrink, but we also have significantly 
less species per habitat today. On average, soda pans host three species less 
today than in the 1950s, when the habitat network was still intact. In a model 
considering changes in habitat area, quality and connectivity (based on the 
position of a given soda pan in the actual habitat network), we found that the 
loss of connectivity was by far the most important driver of local species number 
changes. Our results clearly showed that habitat loss has a double negative effect 
on biodiversity in a habitat network: it is not only the number of lost habitats 
that counts, but the resulting fragmentation and loss of connectivity via the 
diminishing number of neighboring habitats lead to further extinction events, 
even in the remaining and seemingly intact habitats. 

 

 
1 WasserCluster Lunz, A-3293 Lunz am See, Dr. Carl Kupelwieser Promenade 5. 
2 German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle‐Jena‐Leipzig, Leipzig, Germany 
3 Institute of Computer Science, Martin‐Luther University Halle‐Wittenberg, Halle (Saale), Germany 



410 Rövid közlemények 

Rence 5. (2020) 

A vizes élőhelyek érzékenyek az emberi földhasználatra és az 
éghajlatváltozásra, ami a világ számos régiójában 90-100%-os élőhely-
veszteséghez vezetett a 20. század során. A Fertőzugban az 1950-es években még 
több mint 110 szikes tó volt megtalálható, amelyek száma a 2010-es évekre 
mindössze 30-ra csökkent, amely ezen élőhelyek esetében 70%-os élőhely-
veszteséget jelent. Kutatásunk során azt vizsgáltuk, hogy ez az élőhely- és az 
ebből fakadó kapcsolatvesztés miként befolyásolta a zooplankton (Rotifera, 
Cladocera, Copepoda) helyi és regionális biodiverzitását, összehasonlítva az 
1950-es évek korábbi adatait a jelenlegi helyzettel. Teszteltük azt a hipotézist, 
hogy a megfigyelt fajvesztés regionális léptékben pusztán az élőhelyek 
elvesztéséből fakadt-e, vagy voltak-e olyan aránytalan hatások, ami miatt esetleg 
kevesebb faj maradt meg, mint amire csak az élőhelyek elvesztése miatt 
számítani lehetett volna. A fennmaradó 30 szikes tó újbóli felmérése során azt 
találtuk, hogy az 1950-es évek óta 22 faj tűnt el teljesen a régióból, míg csak öt 
faj volt, ami újként jelent meg, ami összességében 17 faj nettó elvesztéséhez 
vezetett. Az eredeti fajszám-terület görbe alapján csak négy faj elvesztését vártuk 
volna, ami azt jelenti, hogy a tavak csökkenő számán túl a kihalás 
mozgatórugójaként egy másik hatás is jelen volt. Megállapítottuk, hogy azok a 
fajok, amelyek 1957-ban ritkábbak voltak a régióban, az eltelt 60 év alatt nagyobb 
valószínűséggel tűntek el, mint azok a fajok, amelyek eleve gyakoribbak voltak. 
Minden faj, amely az elmúlt hat évtized alatt kihalt, az 1950-es években az eredeti 
élőhelyek kevesebb, mint 30%-ában volt csak megtalálható. Ugyanakkor nemcsak 
a regionális fajkészlet zsugorodott, hanem napjainkban már élőhelyenként is 
lényegesen kevesebb fajt találunk. A szikes tavakban átlagosan három fajjal 
kevesebbet találni manapság, mint az 1950-es években, amikor az élőhely-hálózat 
még sértetlen volt. Egy, az egyes élőhelyek kiterjedésének, minőségüknek és az 
élőhely-hálózatban elfoglalt helyzetük alapján számított kapcsoltságuknak 
időbeli változását is figyelembe vevő modellben azt találtuk, hogy az 
összeköttetések elvesztése messze a legfontosabb hajtóereje a helyi fajszám 
változásainak. Eredményeink egyértelműen azt mutatták, hogy az élőhelyek 
elvesztése kettős negatív hatást gyakorol az élőhelyhálózat biológiai 
sokféleségére: nemcsak az elvesztett élőhelyek száma számít, hanem ezen túl a 
szomszédos élőhelyek csökkenő számából adódó fragmentáció és az 
összeköttetések elvesztése további kihalási eseményekhez vezet még a 
fennmaradó és látszólag érintetlen élőhelyeken is. 

 
 

Teiche und Feuchtgebiete reagieren empfindlich auf die menschliche 
Landnutzung und den Klimawandel, was im 20. Jahrhundert in mehreren 
Regionen weltweit zu einem Verlust an Lebensräumen von bis zu 90-100% 
geführt hat. In der Region Seewinkel gab es in den 1950er Jahren noch mehr als 
110 Sodalacken, die bis 2010 auf nur noch 30 zurückgegangen sind, was einen 
Lebensraumverlust von 70% bedeutet. Hier bewerten wir, wie sich dieser 
Lebensraum und der daraus resultierende Verlust an Konnektivität auf die lokale 
und regionale Biodiversität des Zooplanktons (Rotifera, Cladocera, Copepoda) 
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ausgewirkt hat, indem wir einen historischen Datenset aus den 1950er Jahren mit 
der aktuellen Situation vergleichen. Wir prüften die Hypothese, ob die 
beobachteten Artenverluste auf regionaler Ebene einfach auf den Verlust von 
Lebensraum zurückzuführen sind, oder ob es unverhältnismäßige Auswirkungen 
gab, so dass weniger Arten übrig blieben, als durch den Verlust von Lebensraum 
allein zu erwarten gewesen wäre. Bei der erneuten Untersuchung der 30 
verbliebenen Sodalacken stellten wir fest, dass 22 Arten seit den 1950er Jahren 
verschwunden sind, während nur fünf Arten hinzugekommen sind, was zu einem 
Nettoverlust von 17 Arten geführt hat. Ausgehend von der ursprünglichen Arten-
Gebiets-Kurve hätten wir nur mit einem Verlust von vier Arten gerechnet, was 
bedeutet, dass es neben dem Rückgang der Lebensräume noch einen weiteren 
Effekt gab, der als Ursache für das Verschwinden von Arten fungiert. Wir stellten 
fest, dass Arten, die 1957 in der Region gebietsmäßig seltener waren, in den 
letzten 60 Jahren mit größerer Wahrscheinlichkeit in der Region verschwinden 
würden als die Arten, die regional weiter verbreitet waren. Sämtliche Arten, die 
über sechs Jahrzehnte verschwanden, besetzten in den 1950er Jahren weniger als 
30% der ursprünglichen Lebensräume. Gleichzeitig ist nicht nur der regionale 
Artenbestand zurückgegangen, sondern wir haben heute auch deutlich weniger 
Arten pro Lebensraum. Im Durchschnitt sind heute drei Arten weniger in den 
Sodalacken anzutreffen als in den 1950er Jahren, als das Lebensraumnetz noch 
intakt war. In einem Modell, das Veränderungen der Habitatfläche, der Qualität 
und der Konnektivität (basierend auf der Position einer bestimmten Sodalacke 
im tatsächlichen Habitatnetzwerk) wir haben festgestellt, dass der Verlust der 
Konnektivität bei weitem die wichtigste Ursache für lokale Veränderungen der 
Artenzahl ist. Unsere Ergebnisse zeigten deutlich, dass der Habitatverlust eine 
doppelt negative Auswirkung auf die Biodiversität in einem Habitatnetzwerk 
hat: Es zählt nicht nur die Anzahl der verlorenen Habitate, sondern die daraus 
resultierende Fragmentierung und der Verlust der Konnektivität über die 
abnehmende Anzahl benachbarter Habitate führen zu weiteren 
Aussterbeereignissen, selbst in den verbleibenden und scheinbar intakten 
Habitaten. 

 


