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1. Összefoglalás / Abstract / Zusammenfassung 

Az Ikva és vízrendszere, illetve a Soproni-hegység vízfolyásainak és állóvizeinek intenzív 
vizsgálatát 2017 és 2020 közötti időszakban végeztük, a Fertő-Hanság Nemzeti Park 
Igazgatóság megbízásából. Ebben az időszakban összesen 28 vizes élőhelyen történtek a 
makroszkopikus vízi gerinctelenek vizsgálatára irányuló, faunisztikai és mennyiségi típusú 
mintavételek. Faunisztikai típusú mintavételt 36 lokalitásban, míg mennyiségi típusú 
mintavételt 10 lokalitásban végeztünk.  A vizsgált vízterek között 12 vízfolyás és 16 állóvíz 
volt. 

Mind a három vizsgálati évben 10 vízi élőlénycsoport egyedeit gyűjtöttük: vízicsigák 
(Gastropoda), kagylók (Bivalvia), piócák (Hirudinea), kérészek (Ephemeroptera), 
magasabbrendű rákok (Malacostraca), szitakötők (Odonata), vízi- és vízfelszíni poloskák 
poloska (Heteroptera: Nepomorpha és Gerromorpha), álkérészek (Plecoptera), tegzesek 
(Trichoptera) és bogarak (Coleoptera). Összesen 211 taxon egyedeit mutattuk ki a vizsgált 
vízterekből, ebből 13 faj védett (Aeshna isoceles, Aquarius najas, Astacus astacus, 
Calopteryx virgo, Coenagrion ornatum, Gomphus vulgatissimus, Hirudo medicinalis, Libellula 
fulva, Macronychus quadrituberculatus, Ophiogomphus cecilia, Orthetrum brunneum, Unio 
crassus), egy pedig fokozottan védett (Cordulegaster heros); az Élőhelyvédelmi Irányelv 
hatálya alá hat faj tartozik (Astacus astacus, Coenagrion ornatum, Cordulegaster heros, 
Hirudo medicinalis, Ophiogomphus cecilia Unio crassus). A védett és/vagy közösségi 
jelentőségű fajok előfordulási és mennyiségi adatai mellett értékes és jól használható 
információt jelentenek a ritka és/vagy jó indikátorértékű fajok (Agrypnia varia, Aphelocheirus 
aestivalis, Athripsodes albifrons, Baetis muticus, Brachytron pratense, Ecdyonurus 
starmachi, Ecdyonurus subalpinus, Ephemera lineata, Gyraulus laevis, Velia saulii), illetve az 
idegenhonos, inváziós fajok (Corbicula fluminea, Dreissena polymorpha, Physella acuta, 
Potamopyrgus antipodarum, Sinanodonta woodiana) adatai. 

A vizsgált területről eddig nem volt ismert, de felmérések során két mintavételi ponton 
mutattuk ki a tompa folyamkagyló (Unio crassus) előfordulását, mindkét adat a Kardos-érből 
származik Hövej, illetve Vitnyéd külterületéről. A folyami ráknak (Astacus astacus) a Rák-
patak több pontján is kimutattuk az jelenlétét, ami a projekt előtti adatok megerősítésének 
számít. A projektet megelőző időszakból az orvosi piócának (Hirudo medicinalis) nem volt 
ismert lelőhelye a projektterületről, azonban a projekt során végzett felmérések alkalmával a 
Kardos-ér csapodi mintavételi szelvényéből mutattuk ki a faj példányait. A projekt 
végrehajtása során 6 hálónégyzetben találtuk meg a díszes légivadász (Coenagrion 
ornatum) faj lárváit, illetve egy, a projekt előtti felmérés további egy mezőben igazolta 
jelenlétét. A projekt során végzett felmérések 4 víztestben igazolták a faj jelenlétét (Kardos-
ér, Köles-ér, Ikva, Liget-patak). A mennyiségi típusú felméréseink bizonyítják, hogy stabil 
populációja él a fajnak a Kardos-érben és a Köles-érben, valamint az Ikva vizsgált 
szakaszán is. A projekt során 4 UTM hálónégyzetből mutattuk ki a balkáni hegyiszitakötő 
(Cordulegaster heros) jelenlétét, ami nagy mértékben hozzájárult a korábbi ismereteink 
megerősítéséhez és új előfordulási lokalitások detektálásához. A 4 hálónégyzet 5 víztér 
lelőhelyeit tartalmazza (Hermesi-felső-tó, Kovács-patak, Köves-árok, Rák-patak, Vadkan-
árok). Az Ikva egyetlen mintavételi lokalitásában (Fertőendréd) fogtuk meg a zöld folyami-
szitakötő (Ophiogomphus cecilia) példányait, de a korábbi évek mintavételei alátámasztják, 
hogy az Ikva arra alkalmas mederrészletei további szakaszokon (Nagylózs, Nagycenk) is 
otthont adnak a faj populációinak. Faunisztikai és mennyiségi mintavételekkel is bizonyítottuk 
a faj előfordulását a projektterületen, a mennyiségi adatok alapján viszonylag alacsony 
egyedsűrűségű populációi élnek a fajnak az Ikvában. 

Az inváziós fajként számon tartott és figyelemmel kísért új-zélandi iszapcsigának 
(Potamopyrgus antipodarum) a projektterületen immár 6 UTM négyzetből ismert az 
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előfordulása, ebből kettő a projekt során keletkezett, új előfordulási adat. Az Ikvából, a Liget-
patakból, a Kardos-érből, a Rák-patakból és az Arany-patakból rendelkezünk a faj 
előfordulási adataival. A mennyiségi típusú mintavételeink alapján a faj legerősebb 
állományai a Liget-patakban és az Ikvában élnek, ettől jóval elmarad a Rák-patak és a 
Kardos-ér felmért szakasza. Az amuri kagyló (Sinanodonta woodiana) előfordulását 3 UTM 
hálónégyzetben igazoltuk. Korábbi ismeretekhez képest új előfordulási helyszínként 
jelölhetjük meg a Kardos-ér mintavételi szelvényeit, míg korábban (más projekt keretében) 
az Ikvában is megtaláltuk a faj populációinak jelenlétét igazoló egyedeket. Annak ellenére, 
hogy számos hálónégyzetben nem bizonyítottuk a faj előfordulását, azok jelenléte, illetve 
jövőbeni előfordulása várható, a számára megfelelő környezeti adottságokkal rendelkező 
vízfolyás-szakaszokról és állóvizekből. A nagy kosárkagylónak (Corbicula fluminea) a 
projektterületről korábbi előfordulási adatok nem bizonyítják jelenlétét, de a projekt során 2 
UTM hálónégyzetből is kimutattuk előfordulását. A felmérések szerint a Kardos-ér ad otthont 
a faj populációinak, viszonylag kis egyedsűrűségű, ugyanakkor stabil állományai élnek a 
víztérben, amit a faunisztikai típusú mintavételeken túl a mennyiségi eredményeink is 
igazolnak. A tömzsi hólyagcsigának (Physella acuta) a projekt során 8 UTM hálónégyzetben 
igazoltuk előfordulását, ezen belül 11 víztestet érint a faj elterjedése (Brennbergi-tározó, 
Gida-patak, Hidegségi-tőzegbányató, Himódi-tó, Ikva, Kardos-ér, Kis-Tómalom, Legelőre-
dűlői-tó, Liget-patak, Szalamandra-tó, Vizálló-dűlői-tó). A faj elterjedési és mennyiségi 
viszonyaira vonatkozó adatokat értékelve jól látható, hogy minden típusú víztestben 
megtalálható, ahol legalább minimális makrofita borítottság is megfigyelhető, továbbá az 
eredmények igazán stabil állományok jelenlétéről adnak tanúbizonyságot. A projektterületről 
jelen felmérés keretében, újonnan mutattuk ki a vándorkagyló (Dreissena polymorpha) 
előfordulását, 2 UTM hálónégyzetben. Az előfordulási adatok a Vizálló-dűlői-tó és a Himódi-
tó mintavételi lokalitásaiból származnak. Csupán a faunisztikai jellegű mintavételekkel 
igazoltuk a faj jelenlétét, amely állománybecslésre nem alkalmas, de a mintavétel során 
tapasztalt fogási gyakoriság figyelembevételével megállapíthatjuk, hogy a faj valószínűleg 
nagy egyedsűrűségű, stabil populációkat alkot a fentebb megjelölt vízterekben. 

A makroszkópikus vízi gerinctelen fauna mennyiségi viszonyainak feltárására irányuló 
vizsgálatokat a 2018. év tavaszi vegetációs periódusában végeztünk (2017-ben és 2018-ban 
csak ökofaunisztikai mintavételek voltak), az Ikván, az Ikva mellékvízfolyásain (Kardos-ér, 
Kecske-patak, Kovács-patak, Rák-patak) és a Szalamandra-tavon. A mennyiségi elemzések 
során összehasonlítást végeztünk a makroszkopikus vízi gerinctelen fauna teljes vizsgált 
fajkészletre vonatkoztatott átlagos fajszáma és átlagos egyedsűrűsége alapján, illetve a 
vízfolyások esetében, a típus-specifikus karakterfajok fajszám és egyedsűrűség értékei 
alapján is értékeltük a felmért mintavételi szelvényeket. 

A statisztikai elemzések alapján erős eltérést tapasztaltunk az átlagos fajszám értékek 
tekintetében, amelynek több oka is van. Egyrészt az, hogy a Kardos-ér pusztacsaládi 
mintavételi szelvényében a felmérés előtti egy-két évben kotrási munkálatokat végeztek, 
aminek következtében a mederanyag, így a benne gyökerező növényzet is eltávolításra 
került, ezzel az itt élő fajok többségének élőhelyei és állományai is sérültek. Hasonlóan 
alacsony átlagos fajszám értékekkel jellemezhető a Szalamandra-tó, amely annak 
tulajdonítható, hogy a tó szegélyében csupán néhány kisebb kiterjedésű foltban található 
nádas vagy sásos dominanciájú emerz mocsári növényzet, miközben a tóban potenciálisan 
előforduló állóvízi fajok nagy többsége metafitikus életmódú. Másrészt a Rák-patakban és a 
Kardos-ér vitnyédi és agyagosszergényi mintavételi szelvényeiben már olyannyira 
kedvezőek voltak az élőhelyi adottságok, hogy az előzőeknél jóval diverzebb 
makrogerinctelen fauna alakult ki, így a statisztikailag értékelhető különbség kialakulásához 
is nagy mértékben hozzájárult. 

A makroszkópikus vízi gerinctelen fauna egyedsűrűség értékei tekintetében szintén eltérést 
tapasztaltunk, amelyet a Rák-patak soproni (Ózon Kemping) mintavételi szelvényében 
kimutatott, a durvább üledékfrakció dominanciájával rendelkező víztestek karakterisztikus 
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kérész- (pl.: Beatis muticus, B. rhodani, Ephemera danica, Rhitrogena sp.) és 
magasabbrendű rák fajainak (pl. Gammarus fossarum) nagy egyedsűrűségű populációi 
okoztak. A mintavételi lokalitás ezen tulajdonsága miatt, a mintavételi szelvények 
összehasonlítása során, a típusspecifikus karakterfajok denzitás értékei is kiemelkedőek 
voltak. 

A karakterfajok számának vizsgálata során megállapítottuk, hogy a Kecske-patak 
makrogerinctelen faunája rendelkezik a legkevésbé diverz összetétellel, amelyet annak 
időszakosan vagy szakaszosan kiszáradó jellege okoz. A víztest ezen tulajdonságából 
kifolyólag, tág ökológiai valenciával jellemezhető fajok egyedeit mutattuk ki 

A felmérési eredmények részletes ismertetésén és értékelésén túlmenően a több éven át 
folytatott kutatási tevékenység eredményei és terepi tapasztalatai alapján javaslatokat 
tettünk a természetvédelmi kezelési tevékenység segítésére. 

Mindenképpen javasolt a kutatási és monitorozó tevékenység folytatása, mert az aktuális és 
pontos információk nélkülözhetetlenek a kezelési tevékenység tervezésében és 
végrehajtásában. Ennek keretében kiemelt figyelmet kell fordítani az inváziós fajok 
előfordulási viszonyainak és terjedési tendenciáinak (idő- és térbeli) vizsgálatára, a 
szükséges védelmi intézkedések megalapozása és kidolgozása érdekében. Folytatni kell a 
kiemelt természeti értéket jelentő fajok állományainak nyomon követését, az aktuális helyzet 
leírását, és a tendenciák megállapítását. E két kutatási priroritás megvalósítása a faunisztikai 
mintavételeken túl mennyiségi típusú mintavételek kivitelezésével javasolt, hiszen az így 
kapott, kvantitatív adatsorok hosszabb távon lehetőséget adnak úgy az egyes fajok 
állományainak, mint a vízfolyások és állóvizek állapotának pontosabb nyomon követésére. 

Javasoljuk a társszervezeteket – kiemelten a vízügyi kezelőket – megpróbálni bevonni és 
érdekeltté tenni az egyes természetvédelmi kezelési tevékenységekbe. Az általunk 
megfogalmazott javaslatok átültetése a vízügyi kezelési gyakorlatba (a vízgyűjtő-
gazdálkodási tervezés, egyes hatósági eljárások, esetleg közös projektek útján) arra irányul, 
hogy csökkenjenek a vízi és vizes élőhelyek működtetésével, fenntartási munkálataival 
okozott negatív irányú, az élőhelyek és az életközösségek degradációjának irányába mutató 
hatások. 

A felmérési eredmények alapján a leginkább veszélyeztetett élőhelyeknek a következő 
víztereket tartjuk. A Kardos-ér jelentős szakasza fenyegetett a természeti értékekre jelentős 
negatív hatást kifejtő kezelési gyakorlattal. A Liget-patak medre is erősen módosított, és 
veszélyeztető tényezőként nevezhetők meg a vízfolyást érő diffúz és pontszerű 
szennyezések. Az állóvizek közül a Kis-Tómalom és Nagy-Tómalom nevesíthetők, mint 
természeti értékek tekintetében veszélyeztetett vízterek, ezek esetében az intenzív 
rekreációs használatot és a horgászatot (haltelepítés) tartjuk a legfontosabb veszélyeztető 
tényezőnek. 

* * * 

The intensive study of Ikva, its watersystem and the Sopron Mountains’ watercourses and 
lakes have been carrying out between 2017 and 2020 on behalf of the Fertő-Hanság 
National Park Directorate. The qualitative and quantitative investigation of aquatic 
macroinvertebrate fauna was occurred at 28 sampling sites. The qualitative (faunistical) 
investigation was on 36 sampling sites, while the quantitative investigation was occurred on 
10 locations.  The sampling sites were consisted of 12 watercourses and 16 standing waters. 
In the three years, 10 taxonomic groups were collected: snails (Gastropoda), shells 
(Bivalvia), leeches (Hirudinea), mayflies (Ephemeroptera), Malacostraca, dragonflies 
(Odonata), waterbugs (Heteroptera: Nepomorpha és Gerromorpha), stoneflies (Plecoptera), 
caddiesflies (Trichoptera) and beetles (Coleoptera). 211 taxon were identified from the 
examined water bodies, 13 of these are protected (Aeshna isoceles, Aquarius najas, Astacus 
astacus, Calopteryx virgo, Coenagrion ornatum, Gomphus vulgatissimus, Hirudo medicinalis, 
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Libellula fulva, Macronychus quadrituberculatus, Ophiogomphus cecilia, Orthetrum 
brunneum, Unio crassus) and one is highly protected (Cordulegaster heros). Six species 
(Astacus astacus, Coenagrion ornatum, Cordulegaster heros, Hirudo medicinalis, 
Ophiogomphus cecilia Unio crassus) fall within the scope of the Habitats Directive (EU). In 
addition to the occurrence data of protected species and species of Community Interest, 
valuable and useful information is provided by rare and / or good indicator species (Agrypnia 
varia, Aphelocheirus aestivalis, Athripsodes albifrons, Baetis muticus, Brachytron pratense, 
Ecdyonurus starmachi, Ecdyonurus subalpinus, Ephemera lineata, Gyraulus laevis, Velia 
saulii) and the occurrence of non-indigenous, invasive species (Corbicula fluminea, 
Dreissena polymorpha, Physella acuta, Potamopyrgus antipodarum, Sinanodonta 
woodiana). 
Up to now, the occurrence of the thick shell river mussel (Unio crassus) was not known about 
the project area, but we detected at two sampling points of Kardos Brook from the outskirts 
of Hövej and Vitnyéd. The noble crayfish (Astacus astacus) was detected at several points in 
the Rák Stream, which is the confirmation of previous investigations. The occurrence data of 
the European medicinal leech (Hirudo medicinalis) was new about the project area and found 
in Kardos Brook near Csapod. During the investigations of the project, we found larvae of the 
ornate bluet (Coenagrion ornatum) in 6 UTM grids, and its presence was confirmed by 
previous survey in another grid also. During the survey of this project, the specieswas found 
in 4 water bodies (Kardos Brook, Köles Brook, Ikva, Liget Stream). The quantitative surveys 
proved that a stable population of the species also lives in the Kardos Stream, Köles Stream 
and Ikva. During the project, we detected the presence of the Balkan goldenring 
(Cordulegaster heros) from 4 UTM grids, which greatly contributed to the strengthening of 
our knowledge and the detection of new occurrence localities. The 4 grid squares contain the 
sites of 5 water bodies (Hermes-upper-lake, Kovács Stream, Köves Ditch, Rák Stream, 
Vadkan Ditch). Specimens of the green sneaktail (Ophiogomphus cecilia) were captured in 
one sampling location of Ikva at Fertőendréd, but samples from previous years confirm that 
Ikva has several suitable riverbed sections for the species (Nagylózs, Nagycenk). We also 
proved the occurrence of the species in the project area by faunistical and quantitative 
sampling.  
The occurrence of the invasive New Zealand mud snail (Potamopyrgus antipodarum), is now 
known from 6 UTM grids of the project area, two of which are new occurrence data and 
generated during the project. The occurrence data of the species are from Ikva, Liget 
Stream, Kardos Brook, Rák Stream and Arany Stream. Based on our quantitative samples, 
the strongest stocks of the species live in the Liget Stream and the Ikva. The occurrence of 
the Chinese pond mussel (Sinanodonta woodinana) was confirmed in 3 UTM grids. The 
sampling sections of the Kardos Brook is a new occurrence site, while earlier we also found 
the individuals of the species in Ikva. Although we have not proved the occurrence of the 
species in many grids, their presence and future occurrence is expected from watercourses 
and lakes with favorable environmental conditions. The occurrence of the Asian clam 
(Corbicula fluminea) from the project area had not been proven by previous data, but we also 
detected its occurrence from 2 UTM grids during the project. According to our surveys, stable 
populations of this clam is living in the Kardos Brook, which is confirmed by faunistical and 
quantitative results also. During the project, the occurrence of the Acuta bladder snail 
(Physella acuta) was confirmed in 8 UTM grids, of which 11 water bodies are affected by the 
distribution of the species (Brennberg Reservoir, Gida Stream, Peat Mine Lake Hidegség, 
Lake Himódi, Ikva, Kardos Brook, Kis-Tómalom , Lake Legelőre-dűlő, Liget Stream, 
Salamander Lake, Lake Vizálló-dűlői). The species was found in all types of water bodies, 
where at least minimal macrophyte cover can be observed, and the results show the 
presence of stable stocks. From the project area, we newly detected the occurrence of the 
zebra mussel (Dreissena polymorpha) in 2 UTM grids. Occurrence data are from the 
sampling localities of Lake Vizálló-dűlői and Lake Himódi. The presence of the species was 
confirmed only with faunistic sampling, which is not suitable for stock estimation, but 
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considering the catch frequency, it can be concluded that the species is likely to form high 
individual density in stable populations. 
The quantitative survey of macro-invertebrate fauna was carried out in the spring period of 
2018, on Ikva, Ikva tributaries (Kardos Brook, Kecske Stream, Kovács Brook, Rák Stream) 
and on the Salamander lake. During the quantitative analyzes, comparisons were made on 
the average species number and average individual density of the macro-invertebrate fauna 
and in the case of watercourses, type-specific character species number and individual 
density values also analyzed. 
Based on the statistical analyzes, we found a strong difference in the average species 
number values. On the one hand, dredging works were carried out in the Kardos Brook 
sampling section before the survey, because of which the bed material and the aquatic 
vegetation was removed, damaging the habitats and stocks of most species. Similarly, low 
average species numbers can be characterized by Salamander Lake, where a few smaller 
patches emerald marsh vegetation are found in the lake’s edge, while the aquatic macro-
invertebrate fauna is dominated by metaphytic organisms. On the other hand, the habitat 
conditions in the Rák Stream and in Kardos Brook at Vitnyéd and Agyagosszergény were 
already so favorable and a much more diverse macroinvertebrate fauna developed, thus 
contributing greatly to the statistically evaluable difference. 
Investigating the individual density values of aquatic macro-invertebrate fauna, we also found 
statistical difference, which was mainly caused by the higher density populations of 
watertype-specific mayfly (e.g. Beatis muticus, B. rhodani, Ephemera danica, Rhitrogena sp.) 
and Malacostraca (e.g. Gammarus fossarum) species  in the sampling section of the Rák 
Stream at Sopron (Ozone Camping). Because of this property of the sampling locality, the 
density values of the type-specific character species were also outstanding. Examining the 
number of character species, the macro-invertebrate fauna of the Kecske Stream has the 
least diverse composition caused by its intermittent or sectional intermittent dehydration. Due 
to this feature of the waterbody, species with broad ecological valence were detected. 
In addition to the detailed description and evaluation of the survey results, we made 
proposals to support nature conservation management activities based on the results and 
field experience of several years of research. Strongly recommended to continue research 
and monitoring activities because up-to-date and accurate information is essential in the 
planning and implementation of treatment activities. In this context, special attention should 
be paid to the study of the occurrence conditions and distribution trends of invasive species 
(temporal and spatial) to establish and develop the necessary conservation measures. The 
monitoring of species with special nature conservation importance, the description of the 
current situation and the identification of trends must be continued. In addition to faunistic 
sampling, the implementation of these two research priorities is recommended by carrying 
out quantitative type sampling, as the resulting quantitative data sets allow for more accurate 
monitoring of the status of individual species as well as the status of watercourses and 
stagnant waters. 
We recommend involving the partner organizations - especially the water managers - and 
make them interested in each nature conservation management activity. The transposition of 
the proposals into water management practice (through river basin management planning, 
official procedures, possibly joint projects) is aimed at reducing the negative impact on the 
degradation of habitats and habitat communities caused by the operation and maintenance 
of aquatic and wetland habitats. 
Based on the survey results, the most endangered wetlands are the following. Significant 
section of the Kardos Brook threatened by management practices that had a significant 
negative impact on natural values. The riverbed of Liget Stream is also heavily modified, 
diffuse and point pollution affecting the watercourse. Among the stagnant waters, Kis-
Tómalom and Nagy-Tómalom are endangered, in terms of natural values, and the most 
important endangering factors are intensive recreational use and fishing (fish stocking). 
 

* * * 
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Die intensive Untersuchung der Ikva und deren Wasserregimes, bzw. der Wasserläufe und 
Stillgewässer des Ödenburger Gebirges wurde im Auftrag der Nationalparkverwaltung Fertő-
Hanság in den Jahren 2017 bis 2020 durchgeführt. In diesem Zeitraum wurden faunistische 
und quantitative Proben für die Untersuchung von aquatischen Makroinvertebraten in 
insgesamt 28 Feuchtgebieten genommen. Faunistische Probenahmen wurden in 36 
Lokalitäten, quantitative in 10 Lokalitäten genommen. Unter den untersuchten Gewässern 
waren 12 Wasserläufe und 16 Stillgewässer.  

In allen drei Untersuchungsjahren wurden Individuen von 10 aquatischen Tiergruppen 
gesammelt: Wasserschnecken (Gastropoda), Muscheln (Bivalvia), Egeln (Hirudinea), 
Eintagsfliegen (Ephemeroptera), höhere Krebse (Malacostraca), Libellen (Odonata), Wasser 
Wasserwanzen und Wasserläufer (Heteroptera: Nepomorpha und Gerromorpha), 
Steinfliegen (Plecoptera), Köcherfliegen (Trichoptera) und Käfer (Coleoptera). In den 
untersuchten Gewässern wurden Individuen von insgesamt 211 Taxa nachgewiesen, 
darunter 13 geschützte Arten (Aeshna isoceles, Aquarius najas, Astacus astacus, Calopteryx 
virgo, Coenagrion ornatum, Gomphus vulgatissimus, Hirudo medicinalis, Libellula fulva, 
Macronychus quadrituberculatus, Ophiogomphus cecilia, Orthetrum brunneum, Unio 
crassus), und eine streng geschützte Art (Cordulegaster heros); sechs Arten sind in der FFH-
Richtlinie aufgelistet (Astacus astacus, Coenagrion ornatum, Cordulegaster heros, Hirudo 
medicinalis, Ophiogomphus cecilia, Unio crassus). Zusätzlich zu den Vorkommens- und 
quantitativen Daten von geschützten Arten und/oder deren von gemeinschaftlicher 
Bedeutung liefern Daten von seltenen Arten und/oder jener, die gute Indikatoren sind 
(Agrypnia varia, Aphelocheirus aestivalis, Athripsodes albifrons, Baetis muticus, Brachytron 
pratense, Ecdyonurus starmachi, Ecdyonurus subalpinus, Ephemera lineata, Gyraulus 
laevis, Velia saulii), bzw. gebietsfremder invasiven Arten (Corbicula fluminea, Dreissena 
polymorpha, Physella acuta, Potamopyrgus antipodarum, Sinanodonta woodiana) wertvolle 
und nützliche Information.  

Vom Projektgebiet war die Bachmuschel (Unio crassus) bisher nicht bekannt, wurde aber 
während der Erhebungen an zwei Probenahmepunkten nachgewiesen. Beide 
Vorkommensdaten stammen aus dem Bächlein Kardos-ér, außerhalb der Siedlungen Hövej 
bzw. Vitnyéd. Die Gegenwart des Flusskrebses (Astacus astacus) wurde an mehreren 
Punkten des Bachs Rák-patak nachgewiesen, was eine Bestätigung der Daten vor dem 
Projekt ist. Im Zeitraum vor dem Projekt gab es kein bekanntes Vorkommen des 
Medizinischen Blutegels (Hirudo medicinalis) vom Projektgebiet, in Folge der 
Projekterhebungen wurden aber Individuen der Art am Probenahmesegment des Kardos-ér 
bei Csapod nachgewiesen. Während der Projektlaufzeit wurden Larven des Vogel-
Azurjungfers (Coenagrion ornatum) in 6 Quadraten gefunden. Außerdem wurde bei einer 
Erhebung vor Projektbeginn ihre Präsenz in einem zusätzlichen Quadrat nachgewiesen. Die 
im Rahmen des Projekts vorgenommenen Erhebungen ermittelten die Präsenz der Art in 4 
Gewässern (Kardos-ér, Köles-ér, Ikva, Liget-patak). Die quantitativen Erhebungen beweisen, 
dass die Art eine stabile Population im Kardos-ér und im Köles-ér sowie in der untersuchten 
Sektion der Ikva hat. Während der Projektlaufzeit wurde die Präsenz der Großen 
Quelljungfer (Cordulegaster heros) in 4 UTM Quadraten nachgewiesen, was ein erheblicher 
Beitrag zur Bestätigung der früheren Kenntnisse und zur Detektierung neuer Lokalitäten war. 
Die 4 Quadrate enthalten Fundorte von 5 Gewässern (Hermesi-felső-tó, Kovács-patak, 
Köves-árok, Rák-patak, Vadkan-árok). Exemplare der Grünen Flussjungfer (Ophiogomphus 
cecilia) wurden an einer einzigen Probenahmestelle der Ikva bei Fertőendréd gefangen. 
Probenahmen von früheren Jahren wiederum belegen, dass geeignete Flussbettabschnitte 
der Ikva auch anderswo (bei Nagylózs, Nagycenk) Populationen der Art beherbergen. Die 
Gegenwart der Art wurde mit sowohl faunistischen als auch quantitativen Probenahmen in 
Projektgebiet nachgewiesen, anhand der quantitativen Daten leben Populationen der Art mit 
relativ geringer Individuendichte in der Ikva. 
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Die Gegenwart der als invasive Art geltende und verfolgte Neuseeländische 
Zwergdeckelschnecke (Potamopyrgus antipodarum) wurde in bereits 6 Projektquadraten 
nachgewiesen, davon sind zwei neue Vorkommen. Daten stammen aus der Ikva, und aus 
den Bächen Liget-patak, Kardos-ér, Rák-patak und Arany-patak. Anhand der quantitativen 
Probenahmen leben stärkste Populationen der Art im Liget-patak und in der Ikva, weit 
dahinter sind die erhobenen Segment des Rák-patak und Kardos-ér. Die Gegenwart der 
Chinesischen Teichmuschel (Sinanodonta woodiana) wurde in 3 UTM Quadraten 
nachgewiesen. Im Vergleich zu früheren Kenntnissen sind die Probenahmesegmente im 
Kardos-ér als neue Vorkommen zu betrachten, wobei Exemplare als Beweis anderer 
Populationen der Art früher (im Rahmen anderer Projekte) auch in der Ikva gefunden 
wurden. Trotz dessen, dass die Präsenz der Art in zahlreichen Rasterquadraten nicht 
nachgewiesen wurde, ist ihre Gegenwart bzw. zukünftiges Vorkommen in geeigneten 
Wasserläufen und Stillgewässern zu erwarten. Frühere Vorkommensdaten der 
Grobgerippten Körbchenmuschel (Corbicula fluminea) waren vom Projektgebiet nicht 
vorhanden, im Laufe des Projekts wurde sie aber gleich in 2 UTM Rasterquadraten 
nachgewiesen. Anhand der Erhebungen beherbergt der Kardos-ér stabile Populationen der 
Art mit relativ geringer Individuendichte gemäß faunistischer und auch quantitativer 
Probenahmen. Die Gegenwart der Spitzen Blasenschnecke (Physella acuta) wurde während 
der Projekts in 8 UTM Rasterquadraten nachgewiesen, darunter in 11 Gewässern 
(Brennbergi-tározó, Gida-patak, Hidegségi-tőzegbányató, Himódi-tó, Ikva, Kardos-ér, Kis-
Tómalom, Legelőre-dűlői-tó, Liget-patak, Szalamandra-tó, Vizálló-dűlői-tó). Bei der 
Auswertung der Daten über die Verbreitungs- und Mengenverhältnisse ist es ersichtlich, 
dass die Art in allen Gewässertypen mit mindestens minimaler Makrophytenbedeckung 
vorkommt, des Weiteren geben die Ergebnisse die Gegenwart wirklich stabiler Populationen 
kund. Das Vorkommen der Wandermuschel (Dreissena polymorpha) wurde im Rahmen 
dieser Erhebungen erstmals nachgewiesen, in 2 UTM Rasterquadraten. Die Daten stammen 
aus den Lokalitäten Vizálló-dűlői-tó und Himódi-tó. Die Gegenwart der Art wurde bloß mit 
faunistischen Probenahmen bewiesen, ungeeignet zur Bestandsbestimmung, aber anhand 
der Fanghäufigkeit bei der Probenahme kann festgestellt werden, dass die Art vermutlich 
stabile Populationen mit hoher Individuendichte in den oben beschriebenen Gewässern hat.  

Untersuchungen in Richtung quantitativer Verhältnisse der Makroinvertebratenfauna wurden 
in der Frühjahrsvegetationsperiode 2018 an der Ikva, deren Nebenwasserläufen (Kardos-ér, 
Kecske-patak, Kovács-patak, Rák-patak) und im Szalamandra-tó durchgeführt. Im Laufe der 
quantitativen Analysen wurden durchschnittliche Artenzahl und Individuendichte für das 
totale untersuchte Artenspektrum der Makroinvertebratenfauna verglichen, sowie, im Fall von 
Wasserläufen wurden die erhobenen Probenahmesegmente auch anhand der Artenzahl und 
Individuendichte von typischen-spezifischen Charakterarten bewertet. 

Anhand der statistischen Analysen wurde eine starke Abweichung bei den durchschnittlichen 
Artenzahlwerten beobachtet, was auf mehrere Gründe zurückzuführen ist. Einerseits wurde 
im Probenahmesegment des Kardos-ér bei Pusztacsalád in den 1-2 Jahren vor der 
Erhebung gebaggert, wobei das Flussbettmaterial samt Vegetation entfernt wurde, und dabei 
die Lebensräume und Populationen der Mehrheit der Arten Schaden erlitten. Eine ähnlich 
niedrige Durchschnittsartenzahl ist für den Szalamandra-tó typisch, was auf die geringe 
Ausbreitung von emerser Vegetation dominiert von Schilf und Seggen am Seerand  
zurückzuführen ist, wobei die überwiegende Mehrheit der im See potentiell vorkommenden 
Arten metaphytische Lebensweise haben. Andererseits waren die Gegebenheiten im Rák-
patak und in den Probenahmesegmenten des Kardos-ér bei Vitnyéd und Agyagosszergény 
so günstig, dass sich eine viel reichhaltigere Makroinvertebratenfauna entwickeln konnte, als 
früher festgestellt wurde, was auch zu einem statistisch bewertbaren Unterschied in hohem 
Maß beigetragen hat.  

In Betracht der Werte der Individuendichte vom Makroinvertebratenfauna kann ebenfalls ein 
Unterschied beobachtet werden, was durch die dichte Populationen von charakteristischen 
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Eintagsfliegen- (z.B. Beatis muticus, B. rhodani, Ephemera danica, Rhitrogena sp.) und 
höheren Krebsarten (z.B. Gammarus fossarum) von Gewässern dominiert von gröberen 
Sedimenten aus dem Probenahmesegment des Rák-patak bei Sopron (Ózon Camping) 
verursacht wurde. Wegen dieser Eigenschaft der Lokalität waren beim Vergleich der 
Probenahmesegmente auch die Densitätswerte der typenspezifischen Charakterarten 
herausragend.  

Bei der Untersuchung der Anzahl von Charakterarten wurde festgestellt, dass die 
Zusammensetzung der Makroinvertebratenfauna des Kecske-patak am wenigsten divers ist, 
verursacht durch deren periodische oder teilweise Austrocknung. Aufgrund dieser 
Eigenschaft des Gewässers wurden Exemplare von Arten mit weiter ökologischer Valenz 
detektiert.  

Über die detaillierte Bekanntgabe und Evaluierung der Erhebungsergebnisse wurden anhand 
der Ergebnisse und Felderfahrungen der mehrjährigen Forschungstätigkeit Vorschläge zur 
Hilfe des Naturschutzmanagements gemacht.  

Es ist allenfalls empfohlen, die Forschungs- und Monitoringtätigkeit fortzusetzen, da die 
aktuellen und genauen Informationen unentbehrlich zur Planung und Ausführung der 
Managementtätigkeit sind. Dabei benötigt die Untersuchung des Vorkommens und der 
Verbreitungstendenzen von invasiven Arten in Raum und Zeit besondere Aufmerksamkeit im 
Interesse der Begründung und Erarbeitung der nötigen Schutzmaßnahmen. Die Lokalisation 
der Populationen von Arten mit besonderem Wert für den Naturschutz, sowie die 
Beschreibung der aktuellen Lage und die Festlegung der Tendenzen soll fortgesetzt werden. 
Die Verwirklichung dieser zwei Forschungsprioritäten ist über faunistische Probenahmen 
hinaus auch durch quantitative Probenahmen empfohlen, da die so gewonnenen 
quantitativen Datenreihen langfristig ein genaueres Bild der Populationen einzelner Arten 
sowie des Zustands von Wasserläufen und Stillgewässern ergeben. 

Wie empfehlen die Partnerorganisationen – besonders das Wasserwesen – einzubeziehen, 
und ihr Interesse gegenüber Naturschutzmanagementtätigkeiten zu erwecken. Die 
Übernahme der von uns formulierten Empfehlungen in die Praxis des Wasserwesens (durch 
Planung der Einzugsgebiet-Wirtschaft, einige Verwaltungsprozesse, eventuell gemeinsame 
Projekte) zielt auf die Verringerung der durch das Betrieb und Instandhaltung von 
Gewässern und Feuchtgebieten verursachten negativen Effekte in Richtung Degradation von 
Lebensräumen und Biozönosen zu verringern.   

Anhand der Erhebungsergebnisse halten wir die folgenden Gewässer als meist gefährdet. 
Ein beträchtlicher Teil des Kardos-ér ist durch eine Managementparxis, die eine bedeutende 
negative Auswirkung auf die Natur ausübt, gefährdet. Das Flussbett des Liget-patak ist stark 
verändert, weitere Gefährdungsfaktoren sind noch diffuse und punktartige 
Verschmutzungen. Unter den Stillgewässern sind Kis-Tómalom und Nagy-Tómalom als 
gefährdete Gewässer anzusehen, mit der intensiven Nutzung für die Rekreation und dem 
Angeln (Fischbesatz) als die wichtigsten Gefährdungsfaktoren. 
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3. Bevezetés és előzmények 

A vízi makroszkopikus gerinctelen fogalom alatt egy széles taxonómiai lefedettségű, terepi 
körülmények között szabad szemmel látható, valamely életszakaszban a vízhez szorosan 
kötődő, de eltérő életmenet-stratégiájú élőlényegyüttest értünk. Jellemző rájuk az 
életformatípusok széles skálája. Egyes csoportjaik – például a rákok, vízicsigák, kagylók, 
piócák – teljes mértékben, mások – vízi rovarok, mint például szitakötők, kérészek, poloskák, 
tegzesek, álkérészek – csak bizonyos fejlődési szakaszban kötődnek a vízhez. Szinte 
minden víztértípusban előfordulnak, az egész vízteret benépesítik, hiszen megtalálhatóak a 
meder üledékfelszínének felső rétegében éppúgy, mint a víz felületi hártyáján. Kifejezett a 
kisléptékű térbeni variabilitásuk, azaz a habitat-preferencia sokszínűsége, mely alkalmassá 
teszi az élőlényegyüttest élőhely- és környezetminősítésre. 
A vízi táplálékhálózatban változatos szerepet töltenek be. Ennek alapján általános 
funkcionális csoportokba oszthatók (aprítók, gyűjtögetők, legelők és ragadozók). Aprítóknak 
a durvaszemcsés szerves anyagot hasznosítókat, gyűjtögetőknek a transzportált anyagból 
kiszűrő, vagy az üledékből a finoman és ultra finoman partikulált szerves anyagokat 
összegyűjtő, legelőknek a felszínhez tapadt algabevonat fogyasztó, ragadozóknak az önálló 
mozgású élőlényeket zsákmányoló, illetve az élőlények testnedveit szívó szervezeteket 
nevezzük. 
Kiválóan alkalmazhatók a vízminőségi állapot leírására, hiszen különböző hosszúságú 
generációs idejük miatt, mennyiségi viszonyaik nem a pillanatnyi állapotot mutatják, hanem 
egy hosszabb időskálán bekövetkezett változást jeleznek. Nem véletlen, hogy a vízi 
makroszkopikus gerinctelen szervezeteket tradicionálisan használják vízminősítési indexek 
számítására. Fenológiai sajátságaik miatt adott időpontban egy-egy csoport önmagában való 
vizsgálata nem elégséges az állapot objektív meghatározásra, ezért a közösségi szintű 
vizsgálatoknak kiemelten nagy a jelentősége. 
A vízi makroszkopikus gerinctelen együttesek kiváló indikátorok, hiszen a bennük rejlő 
"információkészlet" segítségével minden olyan környezetükben bekövetkező rövid és hosszú 
távú változást jeleznek (térbeli eloszlási mintázatuk változásával, szélsőséges esetben 
populációik eltűnésével), melyeket időben detektálva, következtethetünk azokra a 
tényezőkre (pl. vízminőségi változás, élőhely-degradáció) melyek módosítása, vagy bizonyos 
tényezők eliminálása esetén a természetes (természetközeli) állapot visszaállítható. Ezen 
biológiai törvényszerűségek felismerése és részletes kutatásokon alapuló megismerése 
teremtette meg a lehetőséget, hogy a legtöbb EU tagállamban a fiziko-kémiai paramétereken 
alapuló minősítést kiváltották, ill. kiegészítették az adott élőhelyre releváns élőlénycsoportok, 
köztük a vízi makroszkopikus gerinctelenek fajegyüttes szintű, vagy közösség szintű 
biomonitorozásával. Már évtizedekkel ezelőtt bebizonyosodott, hogy vízi makroszkopikus 
gerinctelen szervezetek alkalmasak egyes vízterek, illetve víztestek (víztérrészletek) fauna 
alapján történő értékelésére, valamint megfelelő mintavétel esetében összehasonlítására is. 
Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a vízminősítés európai gyakorlatában a vízi élőlények, 
ezek közül is a vízi makroszkopikus gerinctelenek előfordulási viszonyainak elemzése, az 
alapja az általánosan használt szaprobiológiai (szerves terhelést jelző) minősítési 
módszernek. A szervesanyag-terhelés mellett a makroszkopikus vízi gerinctelenek számos 
faja igen érzékeny a különböző ipari eredetű vegyianyag-terhelésekre, ezért az ilyen típusú 
szennyezések a vízi makrogerinctelen fajegyüttes fajszámának és egyedsűrűségének 
csökkenésével jól kimutathatóak. Számos olyan makroszkopikus vízi gerinctelen karakterfaj 
van, amely igen érzékeny például a víz oldott oxigéntartalmára, ezzel szoros 
összefüggésben az áramlás sebességére és a vízfelszín esésviszonyaira; vagy az üledék 
minőségére, ill. a mederben található különböző abiotikus és biotikus habitat-típusok 
milyenségére, arányára. Részben ez a magyarázata annak, hogy a makroszkopikus vízi 
gerinctelen fajegyüttes igen jól jelzi a hidrológiai, hidromorfológiai beavatkozások (például 
duzzasztások, mederátalakítások) hatását. Ezzel összefüggésben előfordulásukból és 
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mennyiségi viszonyaikból következtetni lehet egy víztest természetességére, illetve pl. 
állóvizek esetében információkhoz juthatunk a víztestek szukcessziós állapotáról. 
 

4. Vizsgálati terület és módszer 

4.1. A mintavételi helyek bemutatása 

A 2017. évben az őszi vegetációs periódusban, szeptember 15–17. között történtek a vízi 
makroszkopikus gerinctelen közösségek felmérésére irányuló első vizsgálatok, Kiss Béla és 
Olajos Péter kivitelezésében. A 2018. évben a tavaszi vegetációs periódusban, április 16–18. 
között történtek a felmérések, a terepi mintavételi csoport vezetője Ludányi Mercédesz volt. 
A 2019. évi vizsgálatok szintén a tavaszi vegetációs periódusban történtek április 23–26. 
között, a mintavételeket Olajos Péter és Nagypál Hajnalka végezte. A mintavételi helyek 
kódjai, földrajzi koordinátái (EOVR vetületi rendszer), a gyűjtőhelyek elnevezése, 
közigazgatási hovatartozásuk, a gyűjtési időpontok, és a mintavétel típusa (MZBF – 
faunisztikai típusú, szkennelő mintavétel, MZBS – mennyiségi típusú mintavétel) az 1. 
táblázatban találhatók. 

Mintavételi 
hely kódja 

EOVR X EOVR Y Víznév Település 
Mintavétel 
időpontja 

Minta-
vétel 

típusa 

IKV_3167 488935 253693 Ikva Fertőendréd 2017.09.15 MZBF 

KAR_3155 494712 252070 Kardos-ér Vitnyéd 2017.09.15 MZBF 

KAR_3159 492090 242886 Kardos-ér Csapod 2017.09.15 MZBF 

KAV_3176 489918 240447 kavicsbánya Pusztacsalád 2017.09.15 MZBF 

KÖL_3162 496949 242715 Köles-ér Himod 2017.09.15 MZBF 

BRE_3186 457714 262232 Brennbergi-tározó Ágfalva 2017.09.16 MZBF 

HER_3182 456907 260008 Hermesi-tó Sopron 2017.09.16 MZBF 

IKV_3151 463953 264566 Ikva Sopron 2017.09.16 MZBF 

KEC_3146 462228 259818 Kecske-patak Sopron 2017.09.16 MZBF 

KOV_3141 458696 259581 Kovács-patak Sopron 2017.09.16 MZBF 

KÖV_3142 459512 261517 Köves-árok Sopron 2017.09.16 MZBF 

RÁK_3145 454954 261236 Rák-patak Ágfalva 2017.09.16 MZBF 

RÁK-P15286 455882 261934 Rák-patak Ágfalva 2017.09.16 MZBF 

SZA_3185 462025 261025 Szalamandra-tó Sopron 2017.09.16 MZBF 

TACSI15284 462033 260948 Tacsi-árok Sopron 2017.09.16 MZBF 

VADKA15285 455993 261030 Vadkan-árok Sopron 2017.09.16 MZBF 

ARA_3165 473928 253890 Arany-patak Nagycenk 2017.09.17 MZBF 

HID_3171 477773 255794 Hidegségi-tőzegbányató Hidegség 2017.09.17 MZBF 

IKVA15283 473923 253910 Ikva Nagycenk 2017.09.17 MZBF 

KARDO13067 497623 247493 Kardos-ér Hövej 2017.09.17 MZBF 

KAR_3160 488641 240601 Kardos-ér Pusztacsalád 2018.04.06 MZBS 

IKV_3166 483561 248645 Ikva Röjtökmuzsaj 2018.04.16 MZBS 

KAR_2895 493284 254547 Kardos-ér Agyagosszergény 2018.04.16 MZBS 

KAR_3156 496032 249687 Kardos-ér Vitnyéd 2018.04.16 MZBS 

IKV_3153 467415 260729 Ikva Sopron 2018.04.17 MZBS 

KOV_3140 458875 260777 Kovács-patak Sopron 2018.04.17 MZBS 
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Mintavételi 
hely kódja 

EOVR X EOVR Y Víznév Település 
Mintavétel 
időpontja 

Minta-
vétel 

típusa 

RÁK_3143 456192 262068 Rák-patak Sopron 2018.04.17 MZBS 

SZA_3184 462006 261200 Szalamandra-tó Sopron 2018.04.17 MZBS 

KEC_3148 466071 256720 Kecske-patak Harka 2018.04.18 MZBS 

RÁK_3149 461557 262184 Rák-patak Sopron 2018.04.18 MZBS 

CSÉ_3178 491102 232995 Cséri-majori-tavak Csér 2019.04.23 MZBF 

HAT_3188 487826 262430 Határároki-tó Sarród 2019.04.23 MZBF 

HIM_3175 497742 245155 Himódi-tó Himod 2019.04.23 MZBF 

KAR_3158 495740 245016 Kardos-ér Himod 2019.04.23 MZBF 

LEG_3174 493005 252625 Legelőre-dűlői-tó Agyagosszergény 2019.04.23 MZBF 

VIZ_3172 484447 254028 Vizálló-dűlői-tó Fertőszéplak 2019.04.23 MZBF 

GID_3180 465455 258610 Gida-patak-völgyi-
víztározó 

Sopron 2019.04.24 MZBF 

HER_3181 456878 259712 Hermesi-felső-tó Sopron 2019.04.24 MZBF 

KIS_3169 468165 265729 Kis-Tómalom Sopron 2019.04.24 MZBF 

LIG_3456 461498 263814 Liget-patak Sopron 2019.04.24 MZBF 

NAG_3168 468318 266345 Nagy-Tómalom Sopron 2019.04.24 MZBF 

PAL_3170 480170 255797 Nagy-réti-mocsár Hegykő 2019.04.24 MZBF 

RÁK_3144 458827 261679 Rák-patak Sopron 2019.04.24 MZBF 

SÓS_3150 463794 265769 Sós-patak Sopron 2019.04.24 MZBF 

KAVIC15981 477882 232891 kavicsbányató Csepreg 2019.04.25 MZBF 

KAVIC15980 494484 249970 kavicsbányató Vitnyéd 2019.04.26 MZBF 

1. táblázat. A mintavételi helyek azonosító adatai 

 

1. ábra. A faunisztikai típusú mintavételi helyek áttekintő térképe I. 



Az Ikva és a Soproni-hegység kisvízfolyásainak és állóvizeinek vízi makroszkópikus gerinctelen faunájának 
felmérése    

   

15 

 

 

 

2. ábra. A faunisztikai típusú mintavételi helyek áttekintő térképe II. 
 

 

 

3. ábra. A faunisztikai típusú mintavételi helyek áttekintő térképe III. 
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4. ábra. A faunisztikai típusú mintavételi helyek áttekintő térképe IV. 

 

 

5. ábra. A mennyiségi típusú mintavételi helyek áttekintő térképe V. 
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6. ábra. A mennyiségi típusú mintavételi helyek áttekintő térképe VI. 

 

4.2. A mintavételi módszer és a mintafeldolgozás ismertetése 

A 2018. évben a makroszkopikus vízi gerinctelenek (MZB) mintavétele a KvVM 
Természetvédelmi Hivatala által jóváhagyott, új NBmR makroszkopikus vízi gerinctelen 
protokoll szerint történt (mennyiségi típusú mintavétel – MZBS). 

A mintavétel a több Európai Uniós tagország részvételével zajlott STAR projekt kapcsán 
kifejlesztett ún. AQEM módszeren alapul, annak egy hazai viszonyokra átdolgozott változata. 
Ennek megfelelően ez egy „kick and sweep” technikán alapuló, multihabitat-típusú, az egyes 
habitat-típusok mennyiségi eloszlási viszonyait arányaiban figyelembe vevő mintavételi 
eljárás. A protokollban leírt módon vett minták alkalmasak a VKI által támasztott elvárások 
teljesítésére is. 

A használt mintavételi eszköz egy 950 μm lyukátmérőjű hálószövettel ellátott kotróháló, 
melynek kerete 25×25 cm-es (standard pond net). A mintavétel során mintavételi helyenként 
3-3 egymástól függetlennek tekinthető minta megvételére került sor, amelyek egyenként 5-5 
replikátumot (1 replikátum = 25×25 cm-es terület kigyűjtése) foglaltak magukban. Ennek 
megfelelően egy mintavételi helyen összesen 15 replikátum került átvizsgálásra, amely 
0.9375 m2 területet fedett le mintázott szakaszonként. Az NBmR protokoll szerint az egyes 
replikátumokat az egyes habitat-típusok között, azok százalékos borításának aránya szerint 
kell megosztani. 

A 2017. és 2019. évben, a vízi makroszkopikus gerinctelenek vizsgálatára faunisztikai 
típusú, egyeléses gyűjtést alkalmaztuk (MZBF). A gyűjtéshez ún. kézi egyelőhálót (0,25×0,25 
m keret, 950 µm-es lyukbőségű háló, 1,5 méter hosszú nyél) használtunk. Jelentős áramlási 
sebesség esetén az ún. „kick and sweep” technikát alkalmaztuk, melynek során az 
áramlásnak háttal állva, lábbal megbolygattuk az alzatot, miközben az áramlás által elsodort 
állatokat a kézi hálóval fogtuk fel. Számottevő áramlás híján a kézi hálóval meghúztuk az 
üledék felső 3–4 cm vastag rétegét. A hínár- és mocsári növényzet állományait, a szárazföldi 
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növények vízbe lógó részeit (levelek, gyökerek), illetve a még struktúráját tartó, de elhalt 
növényi törmeléket is megbolygattuk a hálóval és átvizsgáltuk a hálóba került állatokat. A 
gyűjtést minden esetben kiegészítettük az ún. kézi egyelés módszerével is, ez a növények 
szárain, vagy a vízben lévő köveken, nagyobb fadarabokon megtapadó/megkapaszkodó 
állatok esetében ad jó eredményt. 

A terepen biztosan azonosítható fajok egyedeit meghatározás – és szükség esetén 
fényképes dokumentálás – után szabadon engedtük, a gyűjtési adatokat diktafonon 
rögzítettük. A szitakötő imágók előfordulási adatainak gyűjtése során vizuális azonosítást 
(megfigyelés) is alkalmaztunk, amelynek adatai szintén rögzítésre kerültek. 

A terepen nem azonosítható egyedeket begyűjtöttük, a minták tartósítása 70%-os alkohollal 
történt.  

 

Laboratóriumi feldolgozás 

A gyűjtött anyag identifikációját laboratóriumi körülmények között, nagy teljesítményű 
sztereómikroszkóp (Leica M80, Nikon SMZ1000) segítségével végeztük, specialisták 
bevonásával. A határozás faji szintig történt, ahol erre nem volt lehetőség (pl. a begyűjtött 
egyed fejlettségi állapota miatt), ott a legalacsonyabb biztosan meghatározható taxonómiai 
szintet (általában nemzetség) rögzítettük. A meghatározás után a minták a BioAqua Pro Kft. 
magángyűjteményébe kerültek. 

A vízi csigák és kagylók csoportját RICHNOVSZKY ÉS PINTÉR (1979) határozókulcsai 
segítségével azonosítottuk. A piócák identifikációja NESEMANN (1997), NEUBERT és 
NESEMANN (1999) munkáinak felhasználásával történt. A magasabb rendű rákok 
meghatározása során HOFFMANN (1963), VIGNEUX (1981) és EGGERS és MARTENS (2001) 
munkáinak ide vonatkozó leírásait használtuk. A kérész lárvák identifikációjára BAUERNFEIND 
(1994a, b) kötetei bizonyultak megfelelőnek, míg az álkérészek identifikációja RAUSER (1980) 
és ZWICK (2004) határozóját követte. A szitakötőlárvák határozását AMBRUS ÉS MTSAI (2018), 
ASKEW (1988), DREYER (1986), illetve GERKEN és STEINBERG (1999) munkái és kulcsai 
alapján végeztük. A vízfelszíni- és vízipoloska fajok imágó egyedeinek identifikálása SOÓS 

(1963), BENEDEK (1969), JANSSON (1986) és SAVAGE (1989) határozója és kulcsai alapján 
történt. A fajok neveit a jelenleg elfogadott és érvényes nevezéktan alapján, AUKEMA ÉS 

RIEGER (1995) munkáját követve adtuk meg. A vízibogarak (Coleoptera) határozásához 
CSABAI (2000) és CSABAI et al. (2002) munkáit vettük alapul. A tegzesek azonosításához 
WARINGER és GRAF (1997) részletes munkája volt használható. 

 

5. Eredmények és értékelésük 

5.1. A felmérések során kimutatott vízi makroszkopikus gerinctelen fajok listája 

Az alábbiakban a nagyobb rendszertani egységek szerinti bontásban listázzuk a három év 
felmérései során előkerült vízi makroszkopikus gerinctelen taxonokat. A természetvédelmi 
szempontból értékes (védett vagy fokozottan védett, és/vagy nemzetközi egyezmény hatálya 
alá eső) fajokat félkövérrel szedve kiemeljük, feltüntetve a védettség jellegét is (V=védett, 
FV=fokozottan védett, HD/II=Habitat Directive, Annex II, HD/IV= Habitat Directive, Annex IV, 
HD/V= Habitat Directive, Annex V). 
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A területről előkerült csiga (Gastropoda) fajok összesített listája 

Acroloxus lacustris   (LINNAEUS, 1758) 

Anisus vortex      (LINNAEUS, 1758) 

Anisus spirorbis    (LINNAEUS, 1758) 

Bithynia tentaculata     (LINNAEUS, 1758) 
Bithynia troschelii     (PAASCH, 1842) 
Ferrissia clessiniana    (JICKELI, 1882) 

Gyraulus crista     (LINNAEUS, 1758) 
Gyraulus laevis     (ALDER, 1838) 
Lymnaea stagnalis     (LINNAEUS, 1758) 
Physella acuta     (DRAPARNAUD, 1805) 
Physa fontinalis     (LINNAEUS, 1758) 

Planorbis planorbis     (LINNAEUS, 1758) 
Potamopyrgus antipodarum   (J.E. GRAY, 1843) 
Radix auricularia    (LINNAEUS, 1758) 
Radix balthica     (LINNAEUS, 1758) 
Stagnicola corvus     (GMELIN, 1791) 
Stagnicola palustris    (O.F. MÜLLER, 1774) 
Viviparus contectus    (MILLET, 1813) 
 
A területről előkerült kagyló (Bivalvia) fajok összesített listája 

Anodonta cygnea    (LINNAEUS, 1758) 
Dreissena polymorpha    (PALLAS, 1771) 
Corbicula fluminea     (O.F. MÜLLER, 1774) 
Pisidium sp.     C.PFEIFFER, 1821 
Pisidium amnicum    (O.F. MÜLLER, 1774) 
Pisidium casertanum    (POLI, 1791) 
Pisidium henslowanum   (SHEPPARD, 1823) 
Pisidium moitessierianum   PALADILHE, 1866 
Pisidium subtruncatum    MALM, 1855 
Sinanodonta woodiana    (LEA, 1834) 
Sphaerium rivicola     (LAMARCK, 1818) 
Sphaerium corneum    (LINNAEUS, 1758) 

Unio crassus   RETZIUS 1788 – V, HD/II, IV 

Unio tumidus      RETZIUS 1788 
 
A területről előkerült pióca (Hirudinea) fajok összesített listája 

Caspiobdella fadejewi    (EPSTEIN, 1961) 

Erpobdella octoculata    (LINNAEUS, 1758) 
Erpobdella testacea    (SAVIGNY, 1822) 
Erpobdella vilnensis     (LISKIEWICH, 1925) 
Glossiphonia complanata    (LINNAEUS, 1758) 
Glossiphonia concolor    (APÁTHY, 1888) 
Haemopis sanguisuga    (LINNAEUS, 1758) 

Helobdella stagnalis     (LINNAEUS, 1758) 

Hirudo medicinalis     LINNAEUS, 1758 – V, HD/V 
Piscicola geometra     (LINNAEUS, 1758) 

Theromyzon tessulatum    (O.F. MÜLLER, 1774) 
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A területről előkerült rák (Crustacea: Malacostraca) -fajok összesített listája 

Asellus aquaticus     (LINNAEUS, 1758) 
Astacus astacus     (LINNAEUS, 1758) – V, HD/V 
Gammarus fossarum     KOCH, 1835 
Gammarus roeselii     GERVAIS, 1835 
Limnomysis benedeni    CZERNIAVSKY, 1882 
Synurella ambulans     (MÜLLER, 1846) 

 

A területről előkerült kérész (Ephemeroptera) fajok összesített listája 

Baetis sp.     LEACH, 1814 

Baetis buceratus    EATON, 1870 

Baetis muticus     (LINNAEUS, 1758) 
Baetis pentaphlebodes    UJHELYI, 1966 
Baetis rhodani     (PICTET, 1843) 
Baetis vernus      CURTIS, 1834 

Caenis horaria     (LINNAEUS, 1758) 

Caenis sp. (C. luctuosa/macrura)  

Caenis luctuosa    (BURMEISTER, 1839) 
Caenis robusta     EATON, 1884 

Centroptilum luteolum    (MÜLLER, 1776) 

Cloeon dipterum     (LINNAEUS, 1761) 

Ecdyonurus sp.    EATON, 1867 

Ecdyonurus starmachi    SOWA, 1971 
Ecdyonurus subalpinus    KLAPÁLEK, 1905 
Electrogena ujhelyii     (SOWA, 1981) 
Ephemera danica     MÜLLER, 1764 

Ephemera lineata     EATON, 1870 

Ephemera vulgata     LINNAEUS, 1758 
Habrophlebia fusca     (CURTIS, 1834) 

Habrophlebia lauta    EATON, 1884 

Heptagenia flava     ROSTOCK, 1877 

Heptagenia longicauda   (STEPHENS, 1836) 

Paraleptophlebia submarginata  (STEPHENS, 1835) 

Potamanthus luteus     (LINNÉ, 1767) 

Rhithrogena sp.    EATON, 1880 

Siphlonurus aestivalis    (EATON, 1903) 

 

A területről előkerült álkérész (Plecoptera) fajok összesített listája 

(Az álkérészek többségénél a lárvákat csupán nemzetség szintig lehet határozni.) 

Amphinemura  sp.    RIS, 1901 
Brachyptera risi    (MORTON, 1896) 
Isoperla sp.     BANKS, 1905 
Leuctra sp.     STEPHENS, 1835 
Nemoura sp.     LATREILLE, 1795 
Nemoura cinerea     (RETZIUS, 1783) 
Perla burmeisteriana    CLAASSEN, 1936 
Perlodes dispar    (RAMBUR, 1842) 
Protonemura sp.    KEMPNY, 1897 
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A területről előkerült szitakötő (Odonata) fajok összesített listája 

Aeshna affinis     VAN DER LINDEN, 1820 
Aeshna cyanea     (MÜLLER, 1764) 
Aeshna mixta     LATREILLE,1805 
Aeshna isoceles    (MÜLLER, 1767) – V 
Anax imperator     LEACH, 1815 
Brachytron pratense     (MÜLLER, 1764) 
Calopteryx splendens    (HARRIS, 1782) 
Calopteryx virgo     (LINNAEUS, 1758) – V 
Coenagrion ornatum    (SÉLYS-LONGCHAMPS, 1850) – V, HD/II 
Coenagrion puella     (LINNAEUS, 1758) 
Coenagrion pulchellum   (VAN DER LINDEN, 1825) 
Cordulegaster heros    THEISCHINGER, 1979 – FV, HD/II, HD/IV 
Cordulia aenea     (LINNAEUS, 1758) 
Crocothemis erythraea    (BRULLÉ, 1832) 
Erythromma najas    (HANSEMANN, 1823) 
Gomphus vulgatissimus    (LINNAEUS, 1758) – V 
Ischnura elegans     (VAN DER LINDEN, 1820) 
Libellula depressa     LINNAEUS, 1758 
Libellula fulva     MÜLLER, 1764 – V 
Orthetrum albistylum     (SÉLYS-LONGCHAMPS, 1848) 

Ophiogomphus cecilia    (FOURCROY,1758) – V, HD/II, IV 
Orthetrum brunneum    (FONSCOLOMBE, 1837) – V 
Orthetrum cancellatum    (LINNAEUS, 1758) 
Orthetrum coerulescens    (FABRICIUS, 1798) 
Platycnemis pennipes    (PALLAS, 1776) 
Pyrrhosoma nymphula    (SULZER, 1776) 
 
A területről előkerült poloska (Heteroptera) -fajok összesített listája 

Aphelocheirus aestivalis  (FABRICIUS,1794) 
Aquarius najas     (DE GEER, 1773) – V 
Aquarius paludum paludum    (FABRICIUS, 1794) 
Corixa punctata   (ILLIGER,1807) 
Gerris argentatus     SCHUMMEL, 1832 
Gerris asper   (FIEBER,1861) 
Gerris lacustris     (LINNAEUS, 1758) 
Hesperocorixa linnaei    (FIEBER, 1848) 
Hydrometra stagnorum   (LINNÉ,1758) 
Ilyocoris cimicoides     (LINNAEUS, 1758) 
Micronecta sp.     KIRKALDY, 1897 
Nepa cinerea      LINNAEUS, 1758 
Notonecta glauca    LINNAEUS, 1758 
Notonecta maculata   FABRICIUS, 1794 
Notonecta obliqua     GALLEN, 1787 
Notonecta viridis     DELCOURT, 1909 
Plea minutissima    LEACH, 1817 
Ranatra linearis     (LINNAEUS, 1758) 
Sigara falleni      (FIEBER, 1848) 
Sigara lateralis    (LEACH,1817) 
Sigara nigrolineata nigrolineata   (FIEBER, 1848) 
Sigara striata      (LINNAEUS, 1758) 
Velia caprai caprai   TAMANINI,1947 
Velia saulii      TAMANINI, 1947 
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A területről előkerült tegzes (Trichoptera) fajok összesített listája 

Agrypnia varia     (FABRICIUS, 1793) 
Anabolia furcata     BRAUER, 1857 
Athripsodes albifrons     (LINNAEUS, 1758) 
Athripsodes cinereus    (CURTIS, 1834) 
Brachycentrus subnubilus    CURTIS, 1834 
Chaetopteryx sp.     STEPHENS, 1837 
Chaetopteryx fusca     BRAUER, 1857 
Goera pilosa     (FABRICIUS, 1775) 
Halesus tesselatus    (RAMBUR, 1842) 
Holocentropus picicornis   (STEPHENS, 1836) 
Hydropsyche angustipennis   (CURTIS, 1834) 
Hydropsyche bulbifera   MCLACHLAN, 1878 
Hydropsyche contubernalis   MCLACHLAN, 1865 
Hydropsyche modesta    NAVÁS, 1925 
Hydropsyche pellucidula   (CURTIS, 1834) 
Hydropsyche saxonica    MCLACHLAN, 1884 
Hydroptila sp.     DALMAN, 1819 
Ironoquia dubia    (STEPHENS, 1837) 
Limnephilus affinis    CURTIS, 1834 
Limnephilus auricula    CURTIS, 1834 
Limnephilus extricatus   MCLACHLAN, 1865 
Limnephilus flavicornis    (FABRICIUS, 1787) 
Limnephilus lunatus     CURTIS, 1834 
Limnephilus rhombicus    (LINNAEUS, 1758) 
Lithax obscurus    (HAGEN, 1859) 
Mystacides niger    (LINNAEUS, 1758) 
Notidobia ciliaris     (LINNAEUS, 1761) 
Odontocerum albicorne    (SCOPOLI, 1763) 
Philopotamus montanus    (DONOVAN, 1813) 
Plectrocnemia conspersa    (CURTIS, 1834) 
Polycentropus irroratus    CURTIS, 1834 
Potamophylax cingulatus   (STEPHENS, 1837) 
Potamophylax nigricornis    (PICTET, 1834) 
Potamophylax rotundipennis    (BRAUER, 1857) 
Psychomyia pusilla    (FABRICIUS, 1781) 
Sericostoma sp.    LATREILLE, 1825 
Setodes punctatus    (FABRICIUS, 1793) 
Silo pallipes     (FABRICIUS, 1781) 
 
A területről előkerült bogár (Coleoptera) fajok összesített listája 

Acilius sulcatus     (LINNAEUS, 1758) 
Agabus fuscipennis     (PAYKULL, 1798) 
Anacaena globulus    (PAYKULL, 1798) 
Berosus frontifoveatus    KUWERT, 1888 
Berosus luridus     (LINNAEUS, 1761) 
Berosus signaticollis     (CHARPENTIER, 1825) 
Coelostoma orbiculare    (FABRICIUS, 1775) 
Colymbetes fuscus     (LINNAEUS, 1758) 
Copelatus haemorrhoidalis   (FABRICIUS, 1787) 
Cymbiodyta marginella    (FABRICIUS, 1792) 
Elmis maugetii     LATREILLE, 1802 
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Enochrus affinis     (THUNBERG, 1794) 
Enochrus coarctatus     (GREDLER, 1863) 
Enochrus fuscipennis     (THOMSON, 1884) 
Enochrus testaceus     (FABRICIUS, 1801) 
Graphoderus cinereus    (LINNAEUS, 1758) 
Graptodytes bilineatus   (STURM, 1835) 
Gyrinus substriatus     STEPHENS, 1829 
Haliplus fluviatilis    AUBÉ, 1836 
Helochares obscurus     (O. F. MÜLLER, 1776) 
Hydaticus seminiger     (DE GEER, 1774) 
Hydaticus transversalis    (PONTOPPIDAN, 1763) 
Hydrobius fuscipes     (LINNAEUS, 1758) 
Hydrochara caraboides    (LINNAEUS, 1758) 
Hydroglyphus geminus   (FABRICIUS, 1792) 
Hygrotus parallellogrammus   (AHRENS, 1812) 
Laccobius minutus    (LINNAEUS, 1758) 
Laccophilus poecilus     KLUG, 1834 
Limnius volckmari    (PANZER, 1793) 
Limnoxenus niger     ZSCHACH, 1788 

Macronychus quadrituberculatus  P. W. J. MÜLLER, 1806  – V 

Noterus clavicornis     (DE GEER, 1774) 
Noterus crassicornis     (O. F. MÜLLER, 1776) 
Peltodytes caesus     (DUFTSCHMID, 1805) 
Platambus maculatus    (LINNAEUS, 1758) 
Pomatinus substriatus   (P. W. J. MÜLLER, 1806) 
Rhantus frontalis    (MARSHAM, 1802) 
Rhantus suturalis     (MACLEAY, 1825) 
 
 

5.2. A faunisztikai felmérések (MZBF) eredményeinek értékelése 

5.2.1. A felmérések gyűjtőhelyenkénti bontásban részletezett biotikai adatai 

5.2.1.1. Ikva 

 
IKVA15283 - Ikva, belterület (Nagycenk) 

2017-09-17 
Gastropoda: (1) Physella acuta 
Heteroptera: (3) Gerris argentatus, Nepa cinerea, Ranatra linearis 
Hirudinea: (1) Erpobdella octoculata 
Malacostraca: (2) Asellus aquaticus, Gammarus roeselii 
Odonata: (5) Calopteryx splendens, Coenagrion ornatum, Gomphus vulgatissimus, 
Orthetrum brunneum, Platycnemis pennipes 
Trichoptera: (1) Hydroptila sp. 
 
IKV_3151 - Ikva, belterület (Sopron) 

2017-09-16 
Gastropoda: (1) Potamopyrgus antipodarum 
Heteroptera: (4) Corixa punctata, Nepa cinerea, Notonecta glauca, Notonecta maculata 
Hirudinea: (3) Erpobdella octoculata, Glossiphonia complanata, Theromyzon tessulatum 
Malacostraca: (1) Gammarus roeselii 
Odonata: (3) Calopteryx splendens, Calopteryx virgo, Platycnemis pennipes 
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IKV_3167 - Ikva, belterület (Fertőendréd) 

2017-09-15 
Gastropoda: (1) Bithynia tentaculata 
Heteroptera: (4) Aquarius paludum paludum, Gerris lacustris, Hesperocorixa linnaei, Nepa 
cinerea 
Hirudinea: (2) Erpobdella octoculata, Glossiphonia complanata 
Malacostraca: (1) Gammarus roeselii 
Odonata: (5) Calopteryx splendens, Coenagrion ornatum, Gomphus vulgatissimus, 
Ophiogomphus cecilia, Orthetrum cancellatum 
Trichoptera: (1) Hydropsyche angustipennis 
 
Az Ikva főfolyását 2017. év őszi vegetációs periódusában, három mintavételi szelvényben 
vizsgáltuk. A faunisztikai felméréseink eredményeként összesen 6 nagyobb rendszertani 
csoportba tartozó, 27 makrogerinctelen taxon jelenlétét igazoltuk. A 2017. év felmérései 
során a vizsgálati egységekből 3 vízicsiga (Gastropoda), 3 pióca (Hirudinea), 2 
magasabbrendű rák (Malacostraca), 8 szitakötő (Odonata), 9 vízi poloska (Heteroptera) és 2 
tegzes (Trichoptera) taxon került elő. 

A vizsgált Ikva szakasz mintavételi szelvényeire jellemző, hogy a mederanyag összetételben 
főleg a mikrolithal (durva kavics) és akal (sóder) frakció dominál. A szakasz döntően lassú 
áramlási viszonyokkal jellemezhető (kisvizes időszakban), illetve csekély mértékű szerves 
törmelék felhalmozódás is megfigyelhető, amely leginkább a parti vegetáció lehullott 
leveleiből származik. A poloska fajegyüttes volt a legnépesebb a vizsgált Ikva szakaszon, 
melyek között döntően a lassabb áramlási viszonyokkal jellemezhető víztestek tipikus fajai 
(pl.: Corixa punctata, Gerris argentatus, Ranatra linearis, Notonecta maculata, Notonecta 
glauca) mellett az élénkebb áramlási sebességet preferáló fajok (pl.: Gerris lacustris), illetve 
hazánkban gyakori előfordulásúnak számító fajok (pl.: Nepa cinerea, Notonecta glauca) 
jellemzőek. 

A terület szitakötőfaunája olyan értékes fajokkal jellemezhető, mint például a vízbe lógó fák 
ágai és gyökerei között élő Calopteryx virgo, vagy a vízinövényzet által biztosított 
búvóhelyeket preferáló Coenagrion ornatum. A jól felmelegedő sekély élőhelyi 
körülményeket preferáló, hazánkban ritka Orthetrum brunneum faj példányai is kimutatásra 
kerültek a felmérés során. A mederben megtalálható sóderes élőhelyfoltokban az 
Ophiogomphus cecilia, míg a lassabb áramlási viszonyokkal jellemezhető fragmentumokban, 
ahol iszapfelhalmozódás jellemző, a Gomphus vulgatissimus faj állományainak jelenlétét 
igazoló példányok kerültek elő. Továbbá gyakori elterjedésű szitakötő fajok is képviseltetik 
magukat a makrogerinctelen faunában, mint például a Calopteryx splendens, Platycnemis 
pennipes), amelyek csaknem a teljes vizsgált szakaszon előkerültek.  
A puhatestű faunában csupán gyakori elterjedésű, az állóvízi körülményeket kedvelő, ennek 
megfelelően a növényzet között vagy a áramlási holtterekben megtelepedett vízinövényzet, 
illetve a vízi vagy part menti növényzetből bekerült és felhalmozódott szervesanyag között 
találhatóak meg (pl. Bithynia tentaculata). Idegenhonos fajok közül a Potamopyrgus 
antipodarum és a Physella acuta csigafajok jelenlétét bizonyítottuk a területről. A vízfolyás 
magasabbrendű rák faunája szegényesnek mondható, mivel a szervesanyag felhalmozódást 
preferáló Asellus aquaticus és a patakokban sűrűn előforduló Gammarus roeselii fajokon 
kívül nem mutattunk ki további taxonokat. A pióca közösségről ugyanez mondható el, hiszen 
mindössze három faj előfordulását bizonyítottuk: a hazánkban egyébként ritka előfordulású, 
víziszárnyasok révén terjedő Theromyzon tessulatum, és a gyorsabb áramlású 
vízfolyásszakaszokat kedvelő Erpobdella octoculata és Glossiphonia complanata fajokat 
mutattuk ki. 
A felmérések eredményeként megállapítható, hogy természetvédelmi szempontból jelentős 
értéket képviselnek a hazánkban törvényes védelem alatt álló és/vagy az EU Élőhelyvédelmi 
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irányelvének hatálya alá tartozó fajok: Calopteryx virgo, Coenagrion ornatum, Gomphus 
vulgatissimus Ophiogomphus cecilia, Orthetrum brunneum. 
 
 
 

5.2.1.2. Az Ikva mellékvízfolyásai 

 
ARA_3165 - Arany-patak, Vízálló-rét (Nagycenk) 

2017-09-17  
Heteroptera: (2) Gerris lacustris, Nepa cinerea 
Malacostraca: (1) Gammarus roeselii 
Odonata: (1) Calopteryx splendens 
 
KARDO13067 - Kardos-ér, közúti híd (Hövej) 

2017-09-17  
Bivalvia: (5) Corbicula fluminea, Sinanodonta woodiana, Sphaerium rivicola, Unio crassus, 
Unio tumidus 
Ephemeroptera: (1) Heptagenia flava 
Gastropoda: (1) Bithynia tentaculata 
Heteroptera: (1) Aphelocheirus aestivalis 
Malacostraca: (1) Gammarus roeselii 
Odonata: (3) Calopteryx splendens, Gomphus vulgatissimus, Platycnemis pennipes 
 
KAR_3155 - Kardos-ér, Irtás-birtok (Vitnyéd) 

2017-09-15 
Bivalvia: (3) Sinanodonta woodiana, Unio crassus, Unio tumidus 
Ephemeroptera: (4) Baetis pentaphlebodes, Ephemera lineata, Heptagenia flava, 
Potamanthus luteus 
Gastropoda: (2) Acroloxus lacustris, Bithynia tentaculata 
Heteroptera: (2) Aphelocheirus aestivalis, Gerris lacustris 
Hirudinea: (1) Erpobdella octoculata 
Malacostraca: (1) Gammarus roeselii 
Odonata: (3) Calopteryx splendens, Gomphus vulgatissimus, Platycnemis pennipes 
Trichoptera: (3) Anabolia furcata, Brachycentrus subnubilus, Hydropsyche modesta 
 
KAR_3159 - Kardos-ér, Keleti-láz (Csapod) 

2017-09-15 
Gastropoda: (1) Lymnaea stagnalis 
Heteroptera: (2) Gerris lacustris, Nepa cinerea 
Hirudinea: (2) Erpobdella octoculata, Hirudo medicinalis 
Malacostraca: (1) Gammarus roeselii 
Odonata: (5) Calopteryx splendens, Coenagrion ornatum, Gomphus vulgatissimus, 
Orthetrum coerulescens anceps, Platycnemis pennipes 
 
KAR_3158 – Kardos-ér, Vitnyéd-úti-dűlő (Himod) 

2019-04-23 
Ephemeroptera: (3) Baetis pentaphlebodes, Baetis vernus, Caenis luctuosa 
Gastropoda: (1) Bithynia tentaculata 
Heteroptera: (1) Aquarius paludum paludum 
Hirudinea: (1) Erpobdella vilnensis 
Malacostraca: (2) Asellus aquaticus, Gammarus roeselii 
Plecoptera: (1) Nemoura cinerea 
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Odonata: (4) Calopteryx splendens, Coenagrion ornatum, Gomphus vulgatissimus, 
Orthetrum brunneum 
Trichoptera: (2) Limnephilus lunatus, Limnephilus rhombicus 
 
KEC_3146 - Kecske-patak, Nagyfüzes (Sopron) 

2017-09-16 
Ephemeroptera: (1) Electrogena ujhelyii 
Malacostraca: (1) Gammarus fossarum 
Trichoptera: (1) Plectrocnemia conspersa 
 
KOV_3141 - Kovács-patak, Jóremény (Sopron) 

2017-09-16 
Ephemeroptera: (1) Ephemera danica 
Malacostraca: (1) Gammarus fossarum 
Plecoptera: (1) Leuctra sp. 
Odonata: (1) Cordulegaster heros 
Trichoptera: (2) Chaetopteryx sp., Sericostoma sp. 
 
KÖL_3162 - Köles-ér, Öreg-hely-rétek (Himod) 

2017-09-15 
Ephemeroptera: (1) Baetis pentaphlebodes 
Heteroptera: (5) Gerris asper, Hesperocorixa linnaei, Nepa cinerea, Notonecta glauca, 
Notonecta viridis 
Hirudinea: (2) Erpobdella octoculata, Erpobdella vilnensis 
Malacostraca: (2) Asellus aquaticus, Gammarus roeselii 
Trichoptera: (1) Notidobia ciliaris 
 
KÖV_3142 - Köves-árok, Ultra (Sopron) 

2017-09-16 
Malacostraca: (1) Gammarus fossarum 
Odonata: (1) Cordulegaster heros 
 
LIG_3456 – Liget-patak, ágfalvai-úti híd (Sopron) 

2019-04-24 
Coleoptera: (2) Coelostoma orbiculare, Platambus maculatus 
Ephemeroptera: (4) Baetis pentaphlebodes, Baetis vernus, Ephemera danica, Habrophlebia 
fusca 
Gastropoda: (1) Physella acuta 
Heteroptera: (3) Gerris lacustris, Nepa cinerea, Velia saulii 
Hirudinea: (1) Erpobdella octoculata 
Malacostraca: (2) Asellus aquaticus, Gammarus roeselii 
Plecoptera: (1) Isoperla sp. 
Odonata: (5) Calopteryx splendens, Coenagrion ornatum, Orthetrum brunneum, Orthetrum 
coerulescens, Platycnemis pennipes 
Trichoptera: (4) Anabolia furcata, Chaetopteryx fusca, Limnephilus lunatus, Limnephilus 
rhombicus 
 
RÁK-P15286 - Rák-patak, Vadász-tanya (Ágfalva) 

2017-09-16  
Ephemeroptera: (3) Baetis vernus, Electrogena ujhelyii, Ephemera danica 
Heteroptera: (2) Velia caprai caprai, Velia saulii 
Malacostraca: (2) Astacus astacus, Gammarus fossarum 
Odonata: (1) Cordulegaster heros 
Trichoptera: (2) Hydropsyche saxonica, Odontocerum albicorne 
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RÁK_3145 - Rák-patak, (Ágfalva) 
2017-09-16  

Ephemeroptera: (2) Ecdyonurus sp., Ephemera danica 
Heteroptera: (1) Velia caprai caprai 
Malacostraca: (2) Astacus astacus, Gammarus fossarum 
Odonata: (2) Calopteryx virgo, Cordulegaster heros 
Trichoptera: (1) Hydropsyche saxonica 

Trichoptera: (6) Athripsodes albifrons, Halesus tesselatus, Hydropsyche 
angustipennis, Polycentropus irroratus, Potamophylax nigricornis, Potamophylax 
rotundipennis 
 
RÁK_3144 – Rák-patak, Görbehalomtelep (Sopron) 

2019-04-24 
Coleoptera: (1) Enochrus testaceus 
Ephemeroptera: (7) Baetis muticus, Baetis rhodani, Ecdyonurus starmachi, Ecdyonurus 
subalpinus, Electrogena ujhelyii, Ephemera danica, Rhithrogena sp. 
Gastropoda: (1) Potamopyrgus antipodarum 
Heteroptera: (1) Aquarius najas 
Malacostraca: (3) Astacus astacus, Gammarus fossarum, Gammarus roeselii 
Plecoptera: (2) Amphinemura sp., Isoperla sp. 
Odonata: (2) Calopteryx virgo, Cordulegaster heros 
 
SÓS_3150 – Sós-patak, Nyugatmajor (Sopron),  

2019-04-24 
Coleoptera: (3) Enochrus fuscipennis, Gyrinus substriatus, Hydaticus transversalis 
Ephemeroptera: (1) Cloeon dipterum 
Gastropoda: (2) Anisus spirorbis, Bithynia tentaculata 
Heteroptera: (4) Gerris lacustris, Hesperocorixa linnaei, Ilyocoris cimicoides, Notonecta 
glauca 
Hirudinea: (2) Erpobdella vilnensis, Glossiphonia concolor 
Malacostraca: (1) Asellus aquaticus 
Odonata: (2) Aeshna affinis, Ischnura elegans 
Trichoptera: (2) Limnephilus flavicornis, Limnephilus lunatus 
 
 
TACSI15284 - Tacsi-árok (Sopron) 

2017-09-16 
Ephemeroptera: (2) Ephemera danica, Heptagenia flava 
Malacostraca: (1) Gammarus fossarum 
Plecoptera: (1) Leuctra sp. 
Trichoptera: (2) Philopotamus montanus, Plectrocnemia conspersa 
 
VADKA15285 - Vadkan-árok, Farkas-árok torkolata (Sopron) 

2017-09-16 
Ephemeroptera: (1) Electrogena ujhelyii 
Malacostraca: (1) Gammarus fossarum 
Plecoptera: (1) Leuctra sp. 
Odonata: (1) Cordulegaster heros 
 
Az Ikva mellékvízfolyásai sokféle élőhelytípust képviselnek, ennek megfelelően változatos 
makroszkopikus gerinctelen faunával rendelkeznek.  

A mintavételi eredmények figyelembevételével megállapítható, hogy az Arany-patak, a 
Kecske-patak, a Kovács-patak, a Köves-árok, a Tacsi-árok és a Vadkan-árok mintavételi 
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szelvényeiben szegényesebb makrogerinctelen faunával találkozhatunk. Ezek a víztestek – 
az Arany-patak kivételével – magasabb térszíneken erednek, ahol keskeny meder-
keresztmetszet, élénkebb áramlási viszonyok és a sóderes mederfrakció mellett a durvább 
kavics, esetleg nagyobb kövek előfordulása is jellemző. Az Arany-patak viszonylag 
lankásabb területen – az Ikvába torkollás fölött – elhelyezkedő mintavételi szelvénye 
fajkészletben eltér az előbbiektől, amely a lassabb áramlási viszonyoknak és a partszegélyt 
övező makrovegetáció által jelentősen befolyásolt élőhelyi adottságoknak tudható be. 
Többnyire gyakori elterjedésű fajok kerültek kimutatásra ezekből a vízfolyásokból, mint 
például Calopteryx splendens, Gammarus roeselii, Gammarus fossarum, Heptagenia flava 
és Nepa cinerea. A gyors folyású, tiszta vizű hegy- és dombvidéki patakok gyakori 
kérészfajai is megtalálhatóak itt (pl.: Ephemera danica, Electrogena ujhelyii). A tegzesfaunát 
itt főleg a domb- és hegyvidékeken tipikus, gyakori fajok alkotják, mint például a 
Plectrocnemia conspersa vagy a Philopotamus montanus. 

A fajgazdagabb víztestek közül leginkább a Rák-patak mintavételi szelvényei hasonlítanak a 
fentebb tárgyalt patakokhoz, ahol élénkebb áramlási viszonyok, vízinövényzet hiánya, 
keskenyebb mederkeresztmetszet és homokos-sóderes, illetve helyenként durva kavicsos 
szemcsefrakciójú élőhelyek jellemzőek. Itt azonban diverzebb makrogerinctelen fauna 
található, melyet olyan taxonok gazdagítanak, mint például az Astacus astacus tízlábú rák 
fajunk. A projektterületen kisebb vízfolyásai közül egyedül a Rák-patakban bizonyítottuk a faj 
jelenlétét. Említésre méltó a Velia caprai caprai és a Velia saulii poloskafajok jelenléte a 
területen, amelyek hazánkban ritka előfordulásúak. Kifejezetten a patakokra jellemző a 
Odontocerum albicorne tegzesfaj, illetve az Ephemera danica és az Electrogena ujhelyii 
kérész taxonok jelenléte. 

A Rák-patak a 2019. évi vizsgálati eredményei alapján is kiemelkedik a vízfolyások közül, 
úgy a medernek és környezetének magas természetességével és tájképi értékével, mint a 
fajok számával (23), illetve az ökológiai-természetvédelmi szempontból értékes fajok 
arányával. Erős populációja él a vízfolyásban a folyami ráknak (Astacus astacus – V, HD/V), 
és a balkáni hegyiszitakötőnek (Cordulegaster heros – FV, HD/II, HD/IV), további védett faj a 
kisasszony-szitakötő (Calopteryx virgo – V) és a nagy molnárpoloska (Aquarius najas – V). A 
kérész-fajegyüttes gazdag, olyan országosan ritka előfordulású fajokkal, mint a Baetis 
muticus, Ecdyonurus starmachi és Ecdyonurus subalpinus. A tegzesfaunában 6 fajt 
mutattunk ki melyek közül ritkaságával kiemelkedik az Athripsodes albifrons. Sajnos egy 
inváziós faj jelenlétét is kimutattuk a területen: bár kis számban, de előkerültek az új-zélandi 
iszapcsiga (Potamopyrgus antipodarum) egyedei. 

Az előzőektől eltérően a Köles-ér mintavételi szelvénye vízinövényzettel sűrűn benőtt, partja 
mentén bokros vegetáció figyelhető meg, amely a patakmeder fölé hajlik, így beárnyékolva a 
vízteret. A meder keskeny, és sóderes-durva kavics alkotta élőhelyek jellemzik. Jellemző itt a 
dombvidékek vízfolyásaiban néha előforduló Notonecta viridis poloskafaj, illetve a szintén 
ezeken a területeken gyakori Erpobdella octoculata és E. vilnensis piócafajok állományainak 
jelenléte, illetve a sóderes mederanyagot preferáló Notidobia ciliaris tegzesfaj előfordulása. A 
szerves törmelékben gazdag szekciókban pedig olyan makrogerinctelen fajok is 
hozzájárulnak a makrogerinctelen fauna összetételéhez, mint az Asellus aquaticus víziászka 
és a Notonecta glauca poloskafaj. 

A 2017. évi felmérések során a Kardos-ér makrogerinctelen faunája volt a legfajgazdagabb. 
A mintavételi szelvényeket magasabb vízállási viszonyok, lassabb vízáramlás és a part 
menti sávot sűrűn borító vízi makrovegetáció jellemzi, amelyek következtében igen mozaikos 
élőhelyösszetétel alakult ki. Olyan védett fajok kerültek itt kimutatásra, mint a szűrő 
életmódot folytató Unio crassus, a lágyabb üledéket preferáló G. vulgatissimus, a dús 
növényzeti borítottságot igénylő Coenagrion ornatum és a sekély, gyorsan felmelegedő, 
mocsaras víztestekben előforduló Hirudo medicinalis. Megtalálhatók a vízfolyás 
fajegyüttesében a nagyobb folyóink tisztább szakaszain élő fajok (Ephemera lineata, 
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Brachycentrus subnubilus), de tágabb ökológiai valenciával rendelkező gyakori faunalemek 
(pl.: Heptagenia flava, Baetis pentaphlebodes, Gammarus roeselii, Potamanthus luteus) és a 
nagyobb folyókban általánosan jellemző taxonok is (pl.: Corbicula fluminea, Sphaerium 
rivicola, Unio tumidus). A 2019. évi vizsgálatokra kijelölt mintavételi szelvényekben a Kardos-
ér erősen módosított mesterséges mederben folyik. Három védett szitakötőfaj jelenlétét 
igazolták a gyűjtések: díszes légivadász (Coenagrion ornatum – V, HD/II), pataki 
pásztorszitakötő (Orthetrum brunneum – V), és feketelábú folyami-szitakötő (Gomphus 
vulgatissimus – V). Ez utóbbi – annak ellenére, hogy védett faj – a hazai vízfolyások legtöbb 
típusában szélesen elterjedt, viszonylag gyakori faj. A gerinctelen fajegyüttes többi tagja az 
élőhelyre jellemző ugyan, de kiemelendő, értékes faj nincs közöttük. 

A Liget-patak medre szintén erősen módosított, de a felmérés viszonylag magas fajszámot 
(23) adott, és értékes fajok is előkerültek. Ezen a gyűjtőhelyen is megtaláltuk a díszes 
légivadász (Coenagrion ornatum – V, HD/II), pataki pásztorszitakötő (Orthetrum brunneum – 
V) egyedeit. Hegy- és dombvidéki kisvízfolyásokban viszonylag elterjedt, de országosan ritka 
a Velia saulii nevű vízfelszíni-poloska faj. A tegzes-, kérész- és álkérész fauna nem 
különösebben gazdag, az élőhely-típusnak megfelelő fajokkal. Az Erpobdella octoculata 
előkerülése valószínűleg a vízfolyás terhelését jelzi, ez a piócafaj a tápanyag-feldúsulás 
másodlagos indikátora. 

A Sós-patak medre is erősen módosított, a mintavételi szakaszon egy szinte álló vizű, 
zsiókával benőtt árok. Az itt megtalált fajok többsége széles toleranciájú, állóvízi-mocsári faj, 
egyesek kimondottan a kiszáradó vízterekhez kötődnek, például a nyári karcsúacsa (Aeshna 
affinis). Ezek alapján a víztestről azt mondhatjuk, hogy eredeti jellegét elvesztett, erősen 
degradált élőhely, a degradáció okaként pedig a diffúz és pontszerű szennyezések 
(települések, szántóföldi kultúrák), illetve a vélhetően jelentősen lecsökkent vízhozam 
jelölhető meg. 

Összegezva az Ikva mellékvízfolyásainak vizsgálati eredményeit, elmondhatjuk, hogy 
természetvédelmi szempontból jelentős értéket képviselnek a hazánkban törvényes védelem 
alatt álló és/vagy az EU Élőhelyvédelmi irányelvének hatálya alá tartozó fajok (Astacus 
astacus, Calopteryx virgo, Coenagrion ornatum, Cordulegaster heros, Gomphus 
vulgatissimus, Hirudo medicinalis, Unio crassus). 

 

5.2.1.3. Állóvizek 

BRE_3186 - Brennbergi-tározó, Rák-patak torkolata (Ágfalva) 
2017-09-16 

Gastropoda: (1) Physella acuta 
Heteroptera: (3) Aquarius paludum paludum, Nepa cinerea, Sigara falleni 
Malacostraca: (2) Astacus astacus, Gammarus roeselii 
Odonata: (3) Anax imperator, Ischnura elegans pontica, Platycnemis pennipes 
 

HER_3182 - Hermesi-tó, Hermesi-telep (Sopron) 
2017-09-16 

Gastropoda: (1) Acroloxus lacustris 
Heteroptera: (6) Aquarius paludum paludum, Gerris lacustris, Hydrometra stagnorum, Nepa 
cinerea, Notonecta glauca, Ranatra linearis 
Hirudinea: (2) Glossiphonia complanata, Helobdella stagnalis 
Malacostraca: (1) Gammarus roeselii 
Odonata: (5) Aeshna cyanea, Coenagrion puella, Platycnemis pennipes, Pyrrhosoma 
nymphula interposita 
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HID_3171 - Hidegségi-tőzegbányató (Hidegség) 
2017-09-17 

Gastropoda: (5) Bithynia tentaculata, Physa fontinalis, Physella acuta, Planorbis planorbis, 
Stagnicola palustris 
Heteroptera: (2) Nepa cinerea, Ranatra linearis 
Malacostraca: (2) Asellus aquaticus, Gammarus roeselii 
Odonata: (3) Aeshna isoceles, Ischnura elegans pontica, Orthetrum coerulescens anceps 
 

KAV_3176 - kavicsbánya, Alsó-Gyórói-úti-dűlő (Pusztacsalád) 
2017-09-15 

Odonata: (2) Ischnura elegans pontica, Platycnemis pennipes 
 

SZA_3185 - Szalamandra-tó (Sopron) 
2017-09-16 

Ephemeroptera: (1) Cloeon dipterum 
Gastropoda: (2) Anisus vortex, Radix auricularia 
Heteroptera: (7) Aquarius paludum paludum, Gerris lacustris, Nepa cinerea, Notonecta 
glauca, Notonecta obliqua, Ranatra linearis, Sigara striata 
Odonata: (6) Aeshna cyanea, Anax sp., Anax parthenope, Coenagrion puella, Libellula 
depressa, Platycnemis pennipes 
 

HIM_3175 – Himódi-tó, Gazdák-legelője (Himod) 
2019-04-23 

Bivalvia: (1) Dreissena polymorpha 
Gastropoda: (1) Physella acuta 
Heteroptera: (3) Hesperocorixa linnaei, Ilyocoris cimicoides, Ranatra linearis 
Odonata: (5) Gomphus vulgatissimus, Ischnura elegans, Orthetrum cancellatum, Orthetrum 
coerulescens, Platycnemis pennipes 
 

HAT_3188 – Határároki-tó, Ürményi-dűlő (Sarród) 
2019-04-23 

Ephemeroptera: (1) Caenis luctuosa 
Heteroptera: (2) Aquarius paludum paludum, Ranatra linearis 
Malacostraca: (1) Asellus aquaticus 
Odonata: (4) Ischnura elegans, Orthetrum albistylum, Orthetrum cancellatum, Platycnemis 
pennipes 
 

KAVIC15980 – kavicsbányató, Paskomok (Vitnyéd) 
2019-04-26 

Ephemeroptera: (2) Caenis luctuosa, Ephemera vulgata 
Heteroptera: (2) Aquarius paludum paludum, Micronecta sp. 
Odonata: (4) Ischnura elegans, Orthetrum albistylum, Orthetrum cancellatum, Platycnemis 
pennipes 
 

KAVIC15981 – kavicsbányató, Meggyespuszta (Csepreg) 
2019-04-25 

Coleoptera: (2) Berosus signaticollis, Noterus clavicornis 
Ephemeroptera: (2) Caenis luctuosa, Caenis robusta 
Gastropoda: (3) Physella acuta, Radix auricularia, Radix balthica 
Heteroptera: (2) Gerris argentatus, Ilyocoris cimicoides 
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Odonata: (7) Aeshna isoceles, Anax imperator, Crocothemis erythraea, Ischnura elegans, 
Libellula fulva, Orthetrum albistylum, Orthetrum cancellatum 
Trichoptera: (1) Limnephilus lunatus 
 

CSÉ_3178 – Cséri-majori-tavak (Csér) 
2019-04-23 

Coleoptera: (1) Noterus crassicornis 
Ephemeroptera: (1) Cloeon dipterum 
Heteroptera: (3) Gerris argentatus, Ilyocoris cimicoides, Ranatra linearis 
Odonata: (4) Anax imperator, Coenagrion pulchellum, Ischnura elegans, Platycnemis 
pennipes 
 

LEG_3174 – Legelőre-dűlői-tó (Agyagosszergény) 
2019-04-23 

Coleoptera: (9) Acilius sulcatus, Colymbetes fuscus, Graphoderus cinereus, Hydaticus 
seminiger, Hydaticus transversalis, Hydrobius fuscipes, Hydrochara caraboides, Noterus 
crassicornis, Rhantus suturalis 
Ephemeroptera: (1) Cloeon dipterum 
Gastropoda: (2) Gyraulus laevis, Physella acuta 
Heteroptera: (2) Ilyocoris cimicoides, Ranatra linearis 
Hirudinea: (1) Erpobdella testacea 
Malacostraca: (2) Asellus aquaticus, Synurella ambulans 
Odonata: (4) Aeshna isoceles, Brachytron pratense, Coenagrion puella, Coenagrion 
puella/pulchellum 
Trichoptera: (1) Limnephilus flavicornis 
 

VIZ_3172 – Vizálló-dűlői-tó (Fertőszéplak) 
2019-04-23 

Bivalvia: (2) Dreissena polymorpha, Sphaerium corneum 
Coleoptera: (2) Colymbetes fuscus, Noterus clavicornis 
Ephemeroptera: (1) Cloeon dipterum 
Gastropoda: (4) Gyraulus laevis, Lymnaea stagnalis, Physella acuta, Radix auricularia 
Heteroptera: (2) Hesperocorixa linnaei, Ilyocoris cimicoides 
Hirudinea: (1) Erpobdella octoculata 
Odonata: (8) Anax imperator, Coenagrion puella, Coenagrion puella/pulchellum, Coenagrion 
pulchellum, Cordulia aenea, Erythromma najas, Ischnura elegans, Orthetrum cancellatum 
Trichoptera: (1) Agrypnia varia 
 

GID_3180 – Gida-patak-völgyi-víztározó (Sopron) 
2019-04-24 

Coleoptera: (4) Enochrus affinis, Helochares obscurus, Laccophilus poecilus, Noterus 
clavicornis 
Ephemeroptera: (1) Cloeon dipterum 
Gastropoda: (4) Gyraulus crista, Lymnaea stagnalis, Physella acuta, Radix balthica 
Heteroptera: (8) Hesperocorixa linnaei, Ilyocoris cimicoides, Micronecta sp., Notonecta 
glauca, Notonecta viridis, Ranatra linearis, Sigara falleni, Sigara striata 
Malacostraca: (1) Asellus aquaticus 
Odonata: (5) Coenagrion puella/pulchellum, Ischnura elegans, Libellula depressa, Orthetrum 
cancellatum, Platycnemis pennipes 
Trichoptera: (1) Limnephilus lunatus 
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HER_3181 – Hermesi-felső-tó (Sopron) 
2019-04-24 

Coleoptera: (3) Agabus fuscipennis, Enochrus coarctatus, Helochares obscurus 
Ephemeroptera: (1) Cloeon dipterum 
Heteroptera: (4) Gerris lacustris, Notonecta glauca, Notonecta obliqua, Plea minutissima 
Hirudinea: (2) Glossiphonia complanata, Haemopis sanguisuga 
Malacostraca: (1) Gammarus roeselii 
Odonata: (6) Aeshna cyanea, Coenagrion puella, Cordulegaster heros, Ischnura elegans, 
Libellula depressa, Pyrrhosoma nymphula 
Trichoptera: (1) Limnephilus rhombicus 
 

KIS_3169 – Kis-Tómalom (Sopron) 
2019-04-24 

Bivalvia: (1) Sphaerium corneum 
Coleoptera: (4) Cymbiodyta marginella, Enochrus fuscipennis, Graphoderus cinereus, 
Limnoxenus niger 
Gastropoda: (4) Bithynia tentaculata, Physella acuta, Stagnicola corvus, Viviparus contectus 
Heteroptera: (2) Aquarius paludum paludum, Notonecta glauca 
Hirudinea: (1) Erpobdella testacea 
Malacostraca: (3) Asellus aquaticus, Gammarus roeselii, Synurella ambulans 
Odonata: (7) Aeshna isoceles, Anax imperator, Coenagrion puella, Coenagrion 
puella/pulchellum, Coenagrion pulchellum, Ischnura elegans, Libellula fulva 
 

NAG_3168 – Nagy-Tómalom (Sopron) 
2019-04-24 

Ephemeroptera: (1) Cloeon dipterum 
Gastropoda: (5) Bithynia troschelii, Lymnaea stagnalis, Planorbis planorbis, Stagnicola 
corvus, Viviparus contectus 
Heteroptera: (4) Aquarius paludum paludum, Ilyocoris cimicoides, Nepa cinerea, Ranatra 
linearis 
Hirudinea: (3) Erpobdella octoculata, Erpobdella testacea, Piscicola geometra 
Malacostraca: (2) Asellus aquaticus, Limnomysis benedeni 
Odonata: (7) Aeshna isoceles, Brachytron pratense, Coenagrion puella, Cordulia aenea, 
Ischnura elegans, Libellula fulva, Platycnemis pennipes 
 

PAL_3170 – Nagy-réti-mocsár (Hegykő) 
2019-04-24 

Bivalvia: (1) Pisidium subtruncatum 
Coleoptera: (7) Acilius sulcatus, Berosus frontifoveatus, Berosus luridus, Berosus 
signaticollis, Hydrochara caraboides, Peltodytes caesus, Rhantus frontalis 
Gastropoda: (4) Anisus spirorbis, Bithynia tentaculata, Planorbis planorbis, Stagnicola 
palustris 
Heteroptera: (3) Hesperocorixa linnaei, Ranatra linearis, Sigara nigrolineata nigrolineata 
Hirudinea: (1) Haemopis sanguisuga 
Malacostraca: (2) Asellus aquaticus, Synurella ambulans 
Odonata: (1) Aeshna sp. 
 
A pusztacsaládi kavicsbánya tóból csupán kettő gyakori elterjedésű, tágtűrésű faj 
előfordulását regisztráltuk (Ischnura elegans pontica, Platycnemis pennipes). A tó csupán a 
part mentén igen keskeny sávban rendelkezik növényzeti borítottsággal és valószínűleg 
nagy mélységek jellemzik, amely kevés makrogerinctelen faj számára alkalmas élőhely. 
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A projekt keretében vizsgált Brennbergi-tározó, Hermesi-tó, Hidegségi-tőzegbányató és 
Szalamandra-tó élőhelyi adottságaira egyaránt jellemző a vízinövényzettel, főleg náddal 
sűrűn benőtt parti sáv, illetve bizonyos szekciókban a hínárnövényzet előfordulása is 
megfigyelhető. Ennek megfelelően alakult a makroszkópikus vízi gerinctelen fajegyüttes 
összetétele is, amelyben a főként álló- vagy lassan áramló vizeket benépesítő taxonok (pl.: 
Aeshna cyanea, A. isoceles, A. mixta, Anax imperator, Sigara striata) magas aránya 
jellemző. A partszegélyi nádas a dús makrovegetációs borítottságot igénylő fajoknak 
szolgálnak menedékül, amelyek a növényeken vagy azok között élnek és táplálkoznak. 
Ilyenek például: Acroloxus lacustris, Cloeon dipterum, Planorbis planorbis, Pyrrhosoma 
nymphula interposita, Stagnicola palustris. A sekély partszegélyi részeket részesítik 
előnyben a Hydrometra stagnorum poloska- és a Libellula depressa szitakötőfajok 
állományai. A hínárnövényzet alkotta élőhelyfoltokhoz köződnek a Coenagrion puella 
szitakötőfaj állományai. Ugyancsak említésre méltó a Notonecta obliqua poloskafaj 
előfordulása, amely igen ritka előfordulású és hazánkban csupán a nyugati határ mentén 
ismert. Az Astacus astacus előfordulását a Brennbergi-tározó Rák-patak torkolatához eső 
mintavételi szelvényében igazoltuk, az előkerült egyedek nagy valószínűséggel a Rák-
patakból kerültek a víztestbe, a tó torkolattól távolabb eső részeiben nem valószínű a faj 
egyedeinek, állományainak jelenléte. 

A Himódi-tó kavicsbányászat eredményeképpen jött létre. Elsőre szembetűnő tulajdonsága a 
(vélhetően) nagyon mély víz, és a nagyon hirtelen mélyülő mederprofil. Ez utóbbiból adódik a 
mocsári növényzet szinte teljes hiánya, mert a partszegélyben csak helyenként, igen 
keskeny sávban alkalmas az élőhely a mocsári növényzet megtelepedésére, ami általában 
keskeny, szakaszos és gyenge kifejlődésű nádas szegély képében van jelen. A parti fás 
vegetáció (túlnyomórészt fűz- és nyárfajok) közvetlen a víz szegélyében nő, ezáltal 
helyenként jelentős kiterjedésű élőhelyfoltokat alkotnak a fák vízben növő, illetve kimosott 
gyökerei (xylal). A vízi gerinctelen közösség kimondottan szegényes. A puhatestű faunát 
mindössze két, idegenhonos faj képviseli, a vándorkagyló (Dreissena polymorpha) és a 
tömzsi hólyagcsiga (Physella acuta). A megtalált vízipoloska fajok mind széles 
toleranciaspektrumú, gyakori fajok. Öt szitakötő faj lárvális jelenlétét mutattuk ki a víztestben, 
érdekesség a feketelábú folyami-szitakötő (Gomphus vulgatissimus – V) és a karcsú 
pásztorszitakötő (Orthetrum coerulescens) előkerülése, ugyanis előző kimondottan folyóvízi 
faj (annak szinte minden típusában előfordul), utóbbi pedig a csermely és ér típusú 
kisvízfolyások jellemző faja. 

A Határároki-tó egy nagyon fiatal képződmény, az állóvízi szukcesszió igen kezdeti 
szakaszában van. A meredek parton keskeny, 0,5–2 m szélességű nádas található, a vízben 
hínárnövényzet nincs. Az aljzatot nagyméretű kavics, és a mélyebb részeken az erre 
rakódott, viszonylag kevés szerves törmelék alkotja. A fauna rendkívül szegényes, kevés és 
közönséges faj alkotja. 

Az előzőhöz nagyon hasonló élőhely a Vitnyéd településtől délre (Paskomok határrész) 
található kavicsbányató (KAVIC15980). A fauna hasonlóan szegényes, de színesítő 
elemként itt is előkerült egy folyóvízi faj, a közönséges tarkakérész (Ephemera vulgata). 

A Csepreg település külterületén (Meggyespuszta) lévő kavicsbányató (KAVIC15981) az 
eddigiektől eltérően nem mély, hanem kimondottan sekély, továbbá viszonylag idősebb vízi 
élőhely. Emiatt a mocsári növényzet jól fejlett, nagy kiterjedéssel vannak jelen a nád, a 
széleslevelű gyékény és a mocsári harmatkása állományai, a vízben pedig helyenként nagy 
foltokban csillárkamoszat-hínár jelenik meg. Az élőhelytípusnak megfelelő a fajkészlet: 
Caenis robusta, Radix auricularia, Radix balthica, és egy idegenhonos csiga, a Physella 
acuta. Lárva alakban előkerült a vízből a zöldszemű karcsúacsa (Aeshna isoceles – V). Erről 
a fajról is elmondható, hogy bár védett, viszonylag gyakori és közönséges szitakötő, álló- és 
lassan folyó vizeink legtöbbjében nagy egyedszámmal találhatjuk meg állományait. Szintén 
védett a kisfoltos laposacsa (Libellula fulva – V), mely jobbára a lassan áramló vizek faja, de 
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kerülnek elő lárvái mocsaras-lápos vizekben is. Családjának két másik megtalált tagja, a 
fehérfarkú és a feketefarkú pásztorszitakötő (Orthetrum albistylum és O. cancellatum) 
viszont kimondottan gyakori, az élőhely minősége iránt kevéssé érzékeny faj, álló és lassan 
folyó vizek szinte minden típusában képesek tenyészni, akárcsak a kéköves légivadász 
(Ischnura elegans). 

A Cséri-majori-tavak szintén kavicsbányászat útján jöttek létre. A vizsgált ponton a víz mély, 
ugyanakkor a mocsári növényzet jól fejlett, széles (2–3 m) sávban van jelen, a vízben 
gyenge kifejlődésben tócsagaz-hínár is megfigyelhető volt. A fauna szegényes, kevés fajból 
áll, azok is az állóvízi-mocsári fauna tipikus és gyakori tagjai, említésre érdemes fajok nélkül. 

A Legelőre-dűlői-tó szintén egy régebbi, felhagyott bányagödörben alakult ki. A partéleken 
viszonylag jelentős vízszint-ingadozás nyomai láthatóak, a víz mellett középkorú 
erdőállomány (fehér és törékeny fűz) található. A mocsári növényzet fejlett, döntően 
keskenylevelű gyékény alkotja, hínárvegetáció nincs jelen. A víz sötét, huminsavas, a 
mederben vastag, szerves eredetű üledék halmozódott fel. A víztest fajkészlete – a 
vízibogaraktól eltekintve – nem túl gazdag. Bár nem védett, de az ökológiai szempontból 
értékesebb fajok között tartjuk számon a szőrös karcsúacsát (Brachytron pratense), 
általában a jó állapotú mocsarakban találkozhatunk lárváival. Innen is előkerült az – 
egyébként az előző fajnál gyakoribb – védett zöldszemű karcsúacsa (Aeshna isoceles – V) 
lárvája. A sima tányércsiga (Gyraulus laevis) Magyarországon a mérsékelten gyakori fajok 
közé tartozik, jelenléte jó vízminőséget indikál. 

A Vízálló-dűlői-tó ugyancsak kavicsbánya-eredetű. A mintavétel időpontjában feltűnő volt a 
szokásosnál magasabb vízszint (a parti fák egy része is vízben állt). A mocsári növényzet 5–
10 m széles nádas formájában van jelen, a hínárnövényzet ritkás, főként süllőhínár alkotja, a 
nád között néhány szál rencével. A puhatestű fauna két eleme, a vándorkagyló (Dreissena 
polymorpha) és a tömzsi hólyagcsiga (Physella acuta) idegenhonos fajok. Rajtuk kívül a 
sima tányércsiga (Gyraulus laevis) fordul még elő, néhány gyakori csigafajjal együtt. A 
kimutatott, hét fajt számláló szitakötő-együttesből kiemelendő faj nincs, és igaz ez a 
kérészekre, poloskákra és piócákra is. Az egyetlen előkerült tegzes faj, az Agrypnia varia 
országos szinten mérsékelten gyakori. 

A Gida-patak-völgyi-víztározó egy völgyzárógátas, átfolyásos rendszerű tározó. A 2–10 m 
széles mocsárzónáját nád, széleslevelű gyékény, vízi harmatkása alkotja. A tó vize 
viszonylag sekély, zavaros, teljesen felkeveredő, hínárnövényzettől mentes. A víztestből 
említésre méltó faj nem került elő. 

A Hermesi-felső-tó a Hermes-árok nevű (időszakos) vízfolyáson kialakított kicsiny, tipikus 
hegyvidéki állóvíz. Vize sekély, partján keskeny sávban sásos-gólyahíres mocsári növényzet 
néhány bokorfűzzel, körülötte magas, árnyaltságot eredményező faállomány (bükkös) 
található. A vízben sok a durván partikulált növényi törmelék (ágak, lehullott levél). Az 
előkerült fajok közül kiemelendő a csíkosszárnyú hátonúszó poloska (Notonecta obliqua) 
előfordulása, a faj hazánkban igen ritka előfordulású és csupán a nyugati határ mentén 
ismertek adatai. Bár a fajnak nem tipikus élőhelye, megtaláltuk a balkáni hegyiszitakötő 
(Cordulegaster heros – FV, HD/II, HD/IV) egy lárváját is a tóban, ugyanakkor a vörös 
légivadász (Pyrrhosoma nymphula) és a sebes karcsúacsa (Aeshna cyanea) az ilyen 
kisvizek karakterfajának nevezhető. 

A Kis-Tómalom és Nagy-Tómalom – bár nagyon régi, de – mesterséges eredetű állóvizek. 
Hasonló adottságú víztestek, mindkettő kiterjedt, nádas-gyékényes mocsárzónával, 
helyenként zsombékoló sásos állományokkal bír, hínárvegetáció megléte egyikre sem 
jellemző. Rekreációs célokra (főleg horgászat) intenzíven igénybe vett élőhelyek. A bennük 
talált gerinctelen-közösségek szélesen elterjedt, gyakori fajokból állnak, ami kiemelendő, az 
a védett kisfoltos laposacsa (Libellula fulva – V), a zöldszemű karcsúacsa (Aeshna isoceles 
– V), valamint a szőrös karcsúacsa (Brachytron pratense) előkerülése. 
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A Nagy-réti-mocsár Hegykő település mellett, a Fertő-tó mentén fekvő gyepterület (legelő) 
mélyfekvésű része. Jellegét tekintve egy kiszáradó mocsár, alapvetően magassásos, amely 
nádasodik, de a kaszálás és legeltetés karbantartja az élőhelyet. Az előkerült fajok mind tág 
toleranciatartománnyal és a kiszáradás elviselésének képességével jellemezhetőek. A 
legkevésbé gyakori kimutatott faj a Sigara nigrolineata, hazánkban legfeljebb mérsékelten 
gyakorinak minősíthető.  

 

5.3. A mennyiségi felmérések (MZBS) eredményeinek értékelése 

5.3.1. A felmérések gyűjtőhelyenkénti bontásban részletezett biotikai adatai 

5.3.1.1. Ikva 

IKV_3153 - Ikva, Rák-patak torkolata (Sopron) 
2018-04-17 - Macrozoobenton 

Bivalvia: (1) Pisidium casertanum 
Coleoptera: (6) Copelatus haemorrhoidalis, Enochrus coarctatus, Graptodytes bilineatus, 
Helochares obscurus, Hydroglyphus geminus, Hygrotus parallellogrammus 
Ephemeroptera: (3) Baetis buceratus, Baetis rhodani, Rhithrogena sp. 
Gastropoda: (2) Physella acuta, Radix balthica 
Heteroptera: (3) Hesperocorixa linnaei, Sigara lateralis, Sigara striata 
Hirudinea: (2) Erpobdella octoculata, Erpobdella vilnensis 
Malacostraca: (2) Asellus aquaticus, Gammarus roeselii 
Odonata: (1) Orthetrum brunneum 
Trichoptera: (5) Anabolia furcata, Hydropsyche contubernalis, Hydropsyche modesta, 
Hydropsyche pellucidula, Hydroptilidae sp. 
 

IKV_3166 - Ikva, Gyermeküdülő (Röjtökmuzsaj) 
2018-04-16 - Macrozoobenton 

Bivalvia: (2) Pisidium casertanum, Pisidium moitessierianum 
Coleoptera: (1) Hydrobius fuscipes 
Ephemeroptera: (2) Baetis pentaphlebodes, Caenis luctuosa/macrura 
Gastropoda: (1) Potamopyrgus antipodarum 
Heteroptera: (1) Nepa cinerea 
Hirudinea: (3) Erpobdella octoculata, Erpobdella vilnensis, Helobdella stagnalis 
Malacostraca: (2) Asellus aquaticus, Gammarus roeselii 
Odonata: (3) Calopteryx splendens, Coenagrion ornatum, Platycnemis pennipes 
Trichoptera: (8) Athripsodes cinereus, Goera pilosa, Hydropsyche bulbifera, Hydropsyche 
contubernalis, Hydropsyche modesta, Hydropsyche pellucidula, Hydroptilidae sp., 
Limnephilus lunatus 
 

Az Ikva vizsgálatra kijelölt, kettő mintavételi helyén a 2018. év tavaszi vegetációs 
periódusában végzett mennyiségi felméréseink eredményeként összesen 9 nagyobb 
rendszertani csoportba tartozó, 39 makrogerinctelen taxon jelenlétét igazoltuk. A 2018. évi 
felméréseink során a vizsgálati egységekből 3 vízicsiga (Gastropoda), 2 kagyló (Bivalvia), 3 
pióca (Hirudinea), 2 magasabbrendű rák (Malacostraca), 5 kérész (Ephemeroptera), 7 
vízibogár (Coleoptera), 4 szitakötő (Odonata), 4 vízi poloska (Heteroptera) és 9 tegzes 
(Trichoptera) taxon került elő. 

A vizsgált Ikva-szakasz mintavételi szelvényeire jellemző, hogy a mederanyag összetételben 
számottevő mennyiségben fordul elő mesolithal (6–20 cm átmérőjű kövek) és a microlithal 
(2–6 cm átmérőjű kavicsok) frakció. A vízfolyás-szakasz jellemzően a nagyobb tengerszint 
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feletti magasságban elhelyezkedő patak-szakaszokra jellemző, gyorsabb áramlási 
viszonyokkal rendelkezik, azonban mozaikosan (a lassabb áramlású medencékben) a 
sóderes-homokos frakciójú üledék felhalmozódása és szervesanyag akkumuláció is 
megfigyelhető. Ezekben a lassabb áramlású kis kiterjedésű finomabb szemcseméretű 
habitat-foltokból kerültek elő a Pisidium genusba tartozó fajok (Pisidium casertanum, P. 
moitessierianum), amelyek apró termetüknél fogva nem tudnak az élénkebb áramlású 
mederrészekben túlélni. A vízibogárfaunát gyakori elterjedésű, szinte minden víztértípusban 
előforduló fajok alkotják. Ezek a partközeli, partszegélyi növényzet között találhatóak meg 
leginkább, ahol az áramlási viszonyok lassabbak és a növényzet részeibe kapaszkodva 
tudnak élni és táplálkozni (pl.: Enochrus coarctatus, Graptodytes bilineatus, Helochares 
obscurus, Hydrobius fuscipes). A poloskafaunát jellemzően szintén gyakori, elsősorban az 
állóvizekben és a lassú folyású csatornákban előforduló fajok (pl.: Hesperocorixa linnaei, 
Nepa cinerea) alkotják, de ezek mellett élénkebb áramlási sebességet preferáló fajok (pl.: 
Gerris lacustris) is előfordulnak. 
A vizsgált vízfolyás-szakasz szitakötőfaunája sem túl fajgazdag, azonban jelentős eredmény, 
hogy kimutattuk a mederszegélyben található vízinövényzet által biztosított élőhelyeket 
preferáló védett és közösségi jelentőségű Coenagrion ornatum előfordulását. A jól 
felmelegedő sekély, mérsékelt áramlású habitatfoltokból előkerültek a finom, vagy 
közepesen finom frakciójú üledékfelszíneket preferáló, hazánkban ritka Orthetrum brunneum 
példányai is. Ezek mellett jellemzően a mérsékelt áramlású vízfolyásainkban országszerte 
gyakori elterjedésű taxonok képviseltetik magukat a makrogerinctelen faunában (pl.: 
Calopteryx splendens, Platycnemis pennipes). 
A puhatestű faunában az idegenhonos fajok, elsősorban a Potamopyrgus antipodarum és a 
Physella acuta csigafajok dominanciája jellemző, míg ezeken kívül, az őshonos fajok közül 
csupán a Radix balthica előfordulásával számolhatunk a felmérési eredmények alapján. A 
vízfolyás magasabbrendű rák faunája szegényesnek mondható, mivel az elsősorban 
állóvizekre és lassú folyású kisvízfolyásokra jellemző, a szervesanyag felhalmozódást 
preferáló Asellus aquaticus és a közepes áramlási sebességű patakszakaszokat kedvelő 
Gammarus roeselii fajokon kívül nem mutattunk ki további taxonokat. A pióca közösségről 
ugyanez mondható el, hiszen mindössze három faj előfordulását bizonyítottuk. A hazánkban 
gyakori előfordulású, állóvizekben és vízfolyásokban egyaránt megtalálható generalista 
taxonok (Erpobdella octoculata, E. vilnensis, Helobdella stagnalis) mellett, a közepesen 
finom mederanyagú, élénk áramlású kisvízfolyások karakterfajának tekinthető Erpobdella 
vilnensis is előkerült. A vízfolyás-szakasz kérész-fajegyüttesét szintén gyakori fajok alkották, 
amelyek a szervesanyag felhalmozódások kínálta táplálékforrást kedvelik, illetve a 
mederfenéken megtelepedő zöldalga szőnyegben is rendkívül jól érzik magukat (pl.: Baetis 
pentaphlebodes, Baetis rhodani). 
A tegzesfauna volt a legnépesebb a felmért Ikva szakaszon, amelyben leginkább a 
hálószövő tegzesek dominanciája jellemző (pl.: Hydropsyche bulbifera, H. contubernalis, H. 
modesta, H. pellucidula), amelyek a vízben lebegő szervesanyag szemcséket fogják föl 
hálóikkal. Továbbá jelen voltak még olyan tegezépítő fajok, amelyek növényi részeket (pl.: 
Limnephilus lunatus) vagy apró sóderszemeket használnak föl (pl.: Anabolia furcata, Goera 
pilosa) ezek építéséhez. 
A felmérések eredményeként megállapítható, hogy természetvédelmi szempontból jelentős 
értéket képviselnek a vizsgált Ikva-szakaszon a hazánkban törvényes védelem alatt álló és 
közösségi jelentőségű Coenagrion ornatum és a hazai védettséget élvező Orthetrum 
brunneum fajok állományai. 
 

5.3.1.2. Ikva mellékvízfolyásai 

KAR_2895 - Kardos-ér, Kis-csatornára-dűlő (Agyagosszergény) 
2018-04-16 - Macrozoobenton 

Bivalvia: (4) Anodonta cygnea, Pisidium amnicum, Sinanodonta woodiana, Unio tumidus 
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Ephemeroptera: (6) Baetis buceratus, Baetis pentaphlebodes, Ephemera lineata, Ephemera 
vulgata, Heptagenia flava, Potamanthus luteus 
Gastropoda: (5) Acroloxus lacustris, Anisus vortex, Bithynia tentaculata, Lymnaea stagnalis, 
Physella acuta 
Heteroptera: (6) Aphelocheirus aestivalis, Aquarius najas, Aquarius paludum paludum, 
Gerris lacustris, Nepa cinerea, Ranatra linearis 
Hirudinea: (3) Caspiobdella fadejewi, Erpobdella octoculata, Glossiphonia complanata 
Malacostraca: (1) Gammarus roeselii 
Odonata: (5) Calopteryx splendens, Gomphus vulgatissimus, Ischnura elegans pontica, 
Orthetrum coerulescens anceps, Platycnemis pennipes 
Trichoptera: (9) Anabolia furcata, Chaetopteryx fusca, Hydropsyche contubernalis, 
Hydropsyche modesta, Hydropsyche pellucidula, Limnephilus affinis, Limnephilus lunatus, 
Limnephilus rhombicus, Potamophylax rotundipennis 
 
KAR_3156 - Kardos-ér, Borsó-szereg (Vitnyéd) 

2018-04-16 - Macrozoobenton 
Bivalvia: (4) Corbicula fluminea, Sinanodonta woodiana, Sphaerium rivicola, Unio tumidus 
Coleoptera: (1) Macronychus quadrituberculatus 
Ephemeroptera: (7) Baetis buceratus, Baetis pentaphlebodes, Ephemera lineata, Heptagenia 
flava, Heptagenia longicauda, Paraleptophlebia submarginata, Potamanthus luteus 
Gastropoda: (2) Acroloxus lacustris, Bithynia tentaculata 
Heteroptera: (1) Aphelocheirus aestivalis 
Hirudinea: (2) Erpobdella octoculata, Piscicola geometra 
Malacostraca: (2) Asellus aquaticus, Gammarus roeselii 
Plecoptera: (1) Perlodes dispar 
Odonata: (3) Calopteryx splendens, Gomphus vulgatissimus, Platycnemis pennipes 
Trichoptera: (9) Anabolia furcata, Chaetopteryx fusca, Hydropsyche contubernalis, 
Hydropsyche modesta, Hydropsyche pellucidula, Limnephilus lunatus, Potamophylax 
rotundipennis, Psychomyia pusilla, Setodes punctatus 
 
KAR_3160 - Kardos-ér (Pusztacsalád) 

2018-04-06 - Macrozoobenton 
Bivalvia: (1) Pisidium subtruncatum 
Coleoptera: (1) Haliplus fluviatilis 
Ephemeroptera: (2) Baetis pentaphlebodes, Cloeon dipterum 
Hirudinea: (3) Erpobdella octoculata, Erpobdella vilnensis, Hemiclepsis marginata 
Malacostraca: (3) Asellus aquaticus, Gammarus roeselii, Synurella ambulans 
Trichoptera: (2) Limnephilus extricatus, Limnephilus lunatus 
 
KEC_3148 - Kecske-patak, Közös-földek (Harka) 

2018-04-18 - Macrozoobenton 
Bivalvia: (1) Pisidium subtruncatum 
Coleoptera: (3) Anacaena globulus, Laccobius minutus, Rhantus suturalis 
Ephemeroptera: (4) Electrogena ujhelyii, Habrophlebia fusca, Habrophlebia lauta, 
Siphlonurus aestivalis 
Heteroptera: (1) Gerris lacustris 
Hirudinea: (2) Erpobdella vilnensis, Haemopis sanguisuga 
Malacostraca: (3) Asellus aquaticus, Gammarus fossarum, Gammarus roeselii 
Plecoptera: (2) Isoperla sp., Nemoura sp. 
Trichoptera: (7) Chaetopteryx fusca, Ironoquia dubia, Limnephilus affinis, Limnephilus 
auricula, Limnephilus lunatus, Lithax obscurus, Potamophylax cingulatus 
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KOV_3140 - Kovács-patak, Havas-bérc (Sopron) 
2018-04-17 - Macrozoobenton 

Bivalvia: (1) Pisidium casertanum 
Coleoptera: (2) Anacaena globulus, Elmis maugetii 
Ephemeroptera: (8) Baetis muticus, Baetis rhodani, Centroptilum luteolum, Electrogena 
ujhelyii, Ephemera sp., Habrophlebia lauta, Paraleptophlebia submarginata, Rhithrogena sp. 
Gastropoda: (1) Radix balthica 
Malacostraca: (1) Gammarus fossarum 
Plecoptera: (4) Amphinemura sp., Isoperla sp., Leuctra sp., Nemoura sp. 
Odonata: (2) Cordulegaster heros, Orthetrum coerulescens anceps 
Trichoptera: (6) Chaetopteryx fusca, Chaetopteryx major, Lithax obscurus, Potamophylax 
cingulatus, Potamophylax rotundipennis, Silo pallipes 
 
RÁK_3143 - Rák-patak, Ház-oldal (Sopron) 

2018-04-17 - Macrozoobenton 
Coleoptera: (2) Limnius volckmari, Pomatinus substriatus 
Ephemeroptera: (14) Baetis sp., Baetis muticus, Baetis rhodani, Centroptilum luteolum, 
Ecdyonurus sp., Electrogena ujhelyii, Ephemera sp., Ephemera danica, Habroleptoides 
confusa, Habrophlebia lauta, Heptageniidae sp., Potamanthus luteus, Rhithrogena sp., 
Siphlonurus aestivalis 
Heteroptera: (1) Velia saulii 
Malacostraca: (1) Gammarus fossarum 
Plecoptera: (5) Amphinemura sp., Brachyptera risi, Isoperla sp., Nemoura sp., Protonemura 
sp. 
Odonata: (1) Cordulegaster heros 
Trichoptera: (4) Chaetopteryx fusca, Halesus tesselatus, Odontocerum albicorne, 
Potamophylax rotundipennis 
 
RÁK_3149 - Rák-patak, Ózon-kemping (Sopron) 

2018-04-18 - Macrozoobenton 
Bivalvia: (1) Pisidium casertanum 
Coleoptera: (5) Anacaena globulus, Elmis maugetii, Enochrus coarctatus, Helochares 
obscurus, Limnius volckmari 
Ephemeroptera: (9) Baetis muticus, Baetis rhodani, Ecdyonurus sp., Electrogena ujhelyii, 
Ephemera danica, Habrophlebia lauta, Heptageniidae sp., Paraleptophlebia submarginata, 
Rhithrogena sp. 
Gastropoda: (1) Potamopyrgus antipodarum 
Hirudinea: (1) Helobdella stagnalis 
Malacostraca: (2) Gammarus fossarum, Gammarus roeselii 
Plecoptera: (4) Amphinemura sp., Brachyptera risi, Isoperla sp., Perla burmeisteriana 
Odonata: (1) Cordulegaster heros 
Trichoptera: (8) Chaetopteryx fusca, Goera pilosa, Halesus tesselatus, Hydropsyche 
pellucidula, Lithax obscurus, Odontocerum albicorne, Plectrocnemia conspersa, 
Potamophylax cingulatus 
 

Az Ikva mellékvízfolyásain vizsgálatra kijelölt, 7 mintavételi szelvényben a 2018. év tavaszi 
vegetációs periódusban végzett mennyiségi felméréseink eredményeként összesen 10 
nagyobb rendszertani csoportba tartozó, 103 makrogerinctelen taxon jelenlétét igazoltuk. A 
2018. év felmérés eredményei szerint, a vizsgálati egységekből 7 vízicsiga (Gastropoda), 8 
kagyló (Bivalvia), 8 pióca (Hirudinea), 23 kérész (Ephemeroptera), 8 álkérész (Plecoptera), 4 
magasabbrendű rák (Malacostraca), 6 szitakötő (Odonata), 7 vízi poloska (Heteroptera) és 
22 tegzes (Trichoptera) taxon került elő. 
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Az Ikva vizsgált mellékvízfolyásaiban összességében változatosabb makroszkopikus 
gerinctelen faunával találkozhatunk, mint az Ikva vizsgált szakaszán, ami elsősorban annak 
köszönhető, hogy a vizsgált mellékvízfolyások egy jóval szélesebb, változatosabb 
élőhelyspektrumot fednek le, így több különböző élőhelyigényű fajnak nyújtanak megfelelő 
élőhelyi feltételeket. A vizsgált mellékvízfolyások között volt növényzettel szinte teljesen 
benőtt, lassú áramlású alföldi ér jellegű kisvízfolyástól a kifejezetten gyors áramlású, durva 
mederanyagú hegyvidéki patakig többféle víztesttípus.  

A Kardos-ér vizsgálatra kijelölt mintavételi szelvényeire a dús makrovegetációs borítottság 
és az abból származó szervestörmelék felhalmozódás magas aránya jellemző. A 
mederanyag döntően homok frakcióból áll. A makrogerinctelen közösség összetétele is 
ennek megfelelően alakult, hiszen a kimutatott fajok többsége a metafiton életformatípushoz 
sorolható és a mocsári vegetáció struktúrája által meghatározott élőhelyeken fordult elő. 
Ilyenek voltak például a növények levelei között legelő táplálkozást folytató csiga (pl.: 
Acroloxus lacustris, Anisus vortex, Lymnaea stagnalis), illetve a szervestörmelékben gazdag 
aljzaton igen nagy számban megtalálható kérészfajok (pl.: Baetis buceratus, B. 
pentaphlebodes, Cloeon dipterum, Heptagenia flava, Paraleptophlebia submarginata). 
Emellett a homokos-iszapos üledék felszínén és felső rétegében élő un. bentikus fajok 
képviselői is megtalálhatók a vízi makrosgerinctelen fajegyüttesben. Ezek közé tartoznak az 
előkerült ásókérész-fajok (Ephemera vulgata, E. lineata). A kimutatott kagylófajok között 
találhatók nem őshonos, országszerte inváziósan terjedő fajok, ilyenek a Corbicula fluminea 
és Sinanodonta woodiana. Mindemellett a homok és iszap frakciójú 
üledékfelhalmozódásokkal jellemezhető habitatfoltokban őshonos kagylófajaink (pl.: 
Anodonta cygnea, Unio tumidus) is megtalálták a számukra megfelelő környezeti feltételeket. 
A bogár fajegyüttest ugyanakkor csupán kettő faj képviselte a mintákban. Az országszerte 
igen gyakori előfordulású Haliplus fluviatilis és az élénk áramlású vízfolyásokhoz kötődő 
hazai védettséget élvező, országosan inkább ritkának tekinthető Macronychus 
quadrituberculatus karmosbogár egyedeit fogtuk meg a Kardos-ér vizsgálatra kijelölt 
szakaszán. A Kardos-ér poloskafaunájában a lassú áramlási viszonyokkal rendelkező 
vízfolyások és nagyobb nyíltvizes felületekkel rendelkező állóvizek védett faja az Aquarius 
najas is megtalálható. Az Aphelocheirus aestivalis, fenékjáró poloskánk népes állományait 
detektáltuk a víztest vizsgált szakaszán. Ezeken felül az országosan gyakori elterjedésű 
Aquarius paludum paludum, Gerris lacustris, Nepa cinerea és Ranatra linearis fajok is 
előkerültek, igaz csak kis egyedszámban a mintákból.  A kimutatott piócafajok között olyan 
taxonokat találunk, amelyek minden típusú álló és folyóvízben megtalálhatóak, mint a 
halakon élősködő Piscicola geometra, a kétéltűek, teknősök, halak ektoparazitájaként ismert 
Hemiclepsis marginata, vagy a puhatestűeken gyakorta megtalálható Glossiphonia 
complanata. A magasabb rendű rákokat három gyakori elterjedésű faj képviselte (Asellus 
aquaticus, Gammarus roeselii,Synurella ambulans). A szitakötők közül a homokos-iszapos 
üledéket preferáló védett Gomphus vulgatissimus és a törvényi oltalmat nem élvező, de 
országosan sehol sem gyakori előfordulású, mindemellett a mérsékelt áramlású 
kisvízfolyások karakterfajának tekinthető Orthetrum coerulescens példányai kerültek elő a 
Kardos-érből. Ezeken túl a szitakötő fajegyüttest elsősorban országszerte gyakori szélesebb 
ökológiai valenciával rendelkező taxonok alkotják, mint például a mérsékelt és lassú 
áramlású folyóink és kisvízfolyásaink szinte mindegyikében megtalálható Calopteryx 
splendens, és a hazánk talán leggyakoribb állóvízi generalista szitakötőfajának tekinthető 
Ischnura elegans. Az álkérészek közül a Perlodes dispar egyedeit mutattuk ki a Kardos-ér 
egyetlen mintavételi szelvényében. A dús makrovegetáció-borítottsággal és a közepesen 
finom mederanyaggal összefüggésben olyan tegzesfajok előfordulását mutattuk ki, amelyek 
apró növényi törmelékekből (pl.: Limnephilus affinis, L. extricatus, L. lunatus, L. rhombicus) 
vagy homok és sóderszemcsékből (pl.: Chaetopteryx fusca, Potamophylax rotundipennis, 
Psychomyia pusilla, Setodes punctatus) építik föl lakócsöveiket. Azonban a hálószövő 
tegzesek közé sorolható fajok (pl.: Hydropsyche contubernalis, H. modesta, H. pellucidula) 
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előfordulása is igazolást nyert, amelyek a víz által szállított szervesanyag szemcséket fogják 
föl hálóikkal és hasznosítják. 

A Kecske-patak növényi törmelékben gazdag kisvízfolyás, amelyben a felmérés idején igen 
alacsony vízállási viszonyok uralkodtak és csaknem a teljes keresztszelvényt makrofita 
vegetáció borította. A felmért mintavételi hely makrogerinctelen faunája igen szegényes volt 
és leginkább gyakori előfordulású fajokkal találkozhattunk. A szerves törmelékkel borított 
mederaljzatról gyűjtöttük több faj példányait is, mint például a bogarak közül az Anacaena 
globulus-t vagy a Laccobius minutus-t vagy a kérészek közül az Electrogena ujhelyii-t, a 
Habrophlebia fusca-t vagy a Siphlonurus aestivalis-t. A tegzesfaunát a növényi törmeléket 
hasznosító fajok dominanciája jellemezte (pl.: Limnephilus affinis, L. auricula, L. lunatus).  

A Kovács-patakon vizsgált mintavételi hely már az előzőekhez képest magasabb térszínen 
fekszik, a meder esése számottevően nagyobb. A patak igen keskeny, alig éri el a 0,5 m-es 
szélességet. A mederanyag döntően homok és sóder, ill. az allochton eredetű, azaz a part 
menti fás szárú vegetációból származó növényi törmelék (gallyak, levelek). A puhatestű (pl.: 
Pisidium casertanum), bogár (Anacaena globulus, Elmis maugetii) és magasabb rendű 
rákfaunát (Gammarus fossarum) szórványos és gyakori elterjedésű taxonok alkotják. 
Vélelmezzük, hogy a víztesttípusra jellemző élőhelyei adottságokból kifolyólag alakult így a 
faunaösszetétel, nem pedig valamilyen külső szennyezés vagy hidromorfológiai módosítás 
hatására. A szitakötők közül két faj előfordulását mutattuk ki. Ezek azonban 
természetvédelmi szempontból annál értékesebbek, hiszen az egyik előkerült faj a ritka és 
fokozottan védett, nem utolsósorban pedig közösségi jelentőségű Cordulegaster heros, a 
másik előkerült faj pedig az általában a kisvízfolyások kisebb esésű, kevésbé beárnyékolt 
szakaszaira jellemző, de országosan sehol sem gyakori előfordulású Orthetrum 
coerulescens. Az ilyen jellegű élőhelyi adottságokkal rendelkező vízterekben rendszerint a 
kérész/álkérész és tegzesfauna mondható a leggazdagabbnak. Ez a Kovács-patak esetében 
is beigazolódott. A kérészek és álkérészek között a nagyobb mennyiségű allochton növényi 
törmelékhez és a durvább szemcseösszetételű üledékhez kötődő és algákat fogyasztó 
taxonok (pl.: Baetis rhodani, Centroptilum luteolum, Electrogena ujhelyii, Habrophlebia lauta, 
Leuctra-k, Nemoura-k, Paraleptophlebia submarginata) előfordulása jellemző. A tegzesek 
közül főleg az üledékszemcséket lakócsőül hasznosító taxonok (pl.: Chaetopteryx fusca, C. 
major, Potamophylax rotundipennis, Silo pallipes) túlsúlyát tapasztaltuk. 

A Rák-patak esetében az üledék összetételben már a nagyobb frakcióméretű microlithal (2–
6 cm átmérőjű kavicsok és kövek) dominanciája jellemző, amelyet változó arányban 
homokos és sóderes dominanciájú üledékfoltok tesznek mozaikossá. A víz igen sekély, de 
áramlási sebessége élénk. A Kovács-patakhoz hasonlóan viszonylag fajszegény a Rák-
patak vizsgált szakaszának puhatestű, poloska, pióca, szitakötő és magasabb rendű rák 
fajegyüttese. Ez a patak áramlási viszonyaiból és környezetének vegetációjából, ill. ezzel 
összefüggésben üledékviszonyaiból és egyéb élőhelyi adottságaiból következően 
természetes. A kis fajszám ellenére jelentős természeti értéket képviselő fajok is találhatók a 
felsorolt rendszertani csoportokba tartozó kimutatott fajok között. Elsősorban a fokozottan 
védett és közösségi jelentőségű Cordulegaster heros-t kell kiemelni, mely jellemző faja a 
vizsgált kisvízfolyás-szakasznak. A mederben található szerves törmelék teljes egészében 
allochton eredetű, döntően a patakparti fásszárú vegetáció lehulló lombjából származik. A 
bogárfaunában az élénkebb áramlási viszonyokat jól toleráló karmosbogár fajok jellemzőek 
(pl.: Elmis maugetii, Limnius volckmari, Pomatinus substriatus). A kérész/álkérész 
fajegyüttes igen diverz képet mutat, amelyben a durva mederanyagú hegyvidéki patakok 
tipikus fajai dominálnak (pl.: Baetis rhodani, Brachyptera risi, Electrogena ujhelyii, Ephemera 
danica, Perla burmeisteriana, Siphlonurus aestivalis). Ezek a mederben található nagyobb 
méretű természetes kövek és a parti fás vegetáció vízbe hullott ágainak felszínéhez simulva 
élnek, táplálkoznak. A tegzesek között leginkább a finomabb üledékszemcsékből építkező 
fajok jellemzőek (pl.: Goera pilosa, Odontocerum albicorne, Potamophylax cingulatus). De 
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ugyanakkor a Hydropsyche pellucidula szövőtegzes példányait is kimutattuk az érintett 
szakaszon. 

A felmérések eredményeként megállapítható, hogy a vizsgált kisvízfolyások makroszkopikus 
vízi gerinctelen fajegyüttesében természetvédelmi szempontból jelentős értéket képviselő 
fajok is találhatók. Ezek elsősorban a hazánkban törvényes védelem alatt álló és/vagy az EU 
Élőhelyvédelmi irányelvének hatálya alá tartozó fajok, melyek közül a következők 
előfordulását igazoltuk a vizsgált vízterekben: Aquarius najas, Cordulegaster heros, 
Gomphus vulgatissimus, Hirudo medicinalis, Macronychus quadrituberculatus. 
 

5.3.1.3. Állóvizek 

SZA_3184 - Szalamandra-tó, Ház-hegyi-erdő (Sopron) 
2018-04-17 - Macrozoobenton 

Bivalvia: (2) Pisidium sp., Pisidium henslowanum 
Ephemeroptera: (2) Caenis horaria, Habrophlebia lauta 
Gastropoda: (3) Acroloxus lacustris, Ferrissia clessiniana, Physella acuta 
Heteroptera: (3) Aquarius paludum paludum, Gerris lacustris, Micronecta sp. 
Malacostraca: (2) Asellus aquaticus, Gammarus fossarum 
Odonata: (1) Platycnemis pennipes 
Trichoptera: (5) Anabolia furcata, Chaetopteryx fusca, Chaetopteryx major, Holocentropus 
picicornis, Mystacides niger 
 

A Soproni-hegységben mennyiségi típusú mintavételezésre 1 állóvíz, a Szalamandra-tó 
került kijelölésre a vizsgálat célterületeként. A 2018. évi tavaszi időszakban végzett 
mennyiségi felméréseink eredményeként összesen 7 nagyobb rendszertani csoportba 
tartozó, 18 makrogerinctelen taxon jelenlétét igazoltuk itt. A 2018. év felmérési eredményei 
szerint, a vizsgált mintavételi helyről 3 vízicsiga (Gastropoda), 2 kagyló (Bivalvia), 2 kérész 
(Ephemeroptera), 2 magasabbrendű rák (Malacostraca), 1 szitakötő (Odonata) 3 vízi poloska 
(Heteroptera) és 5 tegzes (Trichoptera) taxon került elő. 

A projekt keretében vizsgált Szalamandra-tó élőhelyi adottságaira jellemző, hogy a tó 
szegélyében csupán néhány kisebb kiterjedésű foltban található nádas vagy sásos 
dominanciájú emerz mocsári növényzet. A partvonalat helyenkét, foltokban hínárnövényzet 
előfordulása kíséri. A mocsári és hínárnövényzet borítása kicsi, egyértelműen a nyíltvizes 
élőhelytípus dominál. Ennek megfelelően alakult a makroszkopikus vízi gerinctelen 
fajegyüttes összetétele is, amelyben a főként álló- vagy lassan folyó vizeket benépesítő 
taxonok magas aránya jellemző. A partszegélyi nádas és sásos élőhelyfragmetumok a dús 
makrovegetációs borítottságot igénylő fajoknak szolgálnak menedékül, amelyek a 
növényeken vagy azok között élnek és táplálkoznak. Ilyenek voltak például: Acroloxus 
lacustris, Ferrissia clessiniana, Holocentropus picicornis. A víz felületi hártyáján mozgó 
poloskafajok közül az Aquarius paludum paludum és a Gerris lacustris példányait fogtuk 
meg. A lágy üledékből a borsókagylók közül a Pisidium henslowanum faj példányai kerültek 
elő, míg a szerves törmelékben, amely leginkább a part menti csekély nádasból és a 
partszegélyi fás vegetációból származik az Asellus aquaticus, a Caenis horaria vagy a 
Chaetopteryx major fajok példányait gyűjthettük. 

A felmérések eredményeként megállapítható, hogy természetvédelmi szempontból jelentős 
értéket képviselő, hazánkban törvényes oltalom alatt álló és/vagy az EU Élőhelyvédelmi 
irányelvének hatálya alá tartozó faj nem került kimutatásra a Szalamandra-tóból. 
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5.4. A 2018-ban felmért mintavételi szelvények értékelése a vízi makroszkopikus 
gerinctelen fajegyüttes mennyiségi viszonyai alapján 

A felmért mintavételi helyeket összehasonlítottuk a vízi makroszkopikus gerinctelen 
fajegyüttes 2018. év tavaszi mennyiségi mintavételi eredményei alapján. Az összehasonlítást 
a következő változók alapján végeztük el: a makroszkopikus vízi gerinctelen fauna teljes 
vizsgált fajkészletre vonatkoztatott átlagos fajszáma és átlagos egyedsűrűsége. Az 
összehasonlítást elvégeztük a típus-specifikus karakterfajok fajszáma és egyedsűrűsége 
alapján is. 

A vizsgált makroszkopikus vízi gerinctelen fajegyüttes teljes fajspektrumára vonatkoztatott 
átlagos fajszáma alapján erősen szignifikáns különbség tapasztalható a mintavételi helyek 
között (KW= 25,54; df=29; p<0,01). Az átlagos fajszám értékek a Kardos-ér KAR_3160-as 
mintavételi szelvénye esetében voltak a legalacsonyabbak. Ezen a szakaszon nagy 
valószínűséggel 1–2 évvel ezelőtt kotrási munkálatokat végeztek, aminek következtében a 
mederanyag, így a benne gyökerező növényzet is eltávolításra került, ezzel az itt élő fajok 
többségének állományai sérültek a beavatkozások során. Az azóta eltelt idő nagy 
valószínűséggel nem volt elegendő a víztérre jellemző élőhelyek és a fajok állományainak 
regenerációjára, ezért alakulhattak az említett módon az átlagos fajszám-viszonyok. 
Hasonlóan alacsony átlagos fajszám értékekkel jellemezhető a Szalamandra-tó, amely 
annak tulajdonítható, hogy a tó csupán kis százalékban rendelkezik makrofita borítással 
(<5%) és féloldalas kotrással alakították ki a medrét, miközben a tóban potenciálisan 
előforduló állóvízi fajok nagy többsége metafitikus, így a hínár és mocsári növényzet között 
élő faj. A tó jelenleg horgásztóként üzemel, így folyamatos zavarásnak, terhelésnek van 
kitéve. Gazdagabb makrofaunával a sekélyebb vízborítással rendelkező árnyékoltabb 
oldalon találkozhatunk, ahol nagy arányú allochton eredetű szervesanyag felhalmozódás 
jellemző, illetve alámerült hínárvegetáció kisebb foltjainak jelenléte is megfigyelhető. 

A teljes MZB fajegyüttes egyedsűrűsége tekintetében szintén statisztikailag igazolható 
különbséget tapasztaltunk (KW= 18,58; df=29; p<0,05). A legmagasabb egyedsűrűség 
értékeket a RÁK_3149-es mintavételi szelvényekben tapasztaltuk. A Rák-patak mintavételi 
szelvényében a durvább üledékfrakció dominanciájával rendelkező víztestek karakterisztikus 
kérész és magasabb rendű rák fajainak nagy egyedsűrűségű populációi okozták a kiugróan 
magas átlagos egyedsűrűség értéket a vizsgált szelvényekben (Beatis muticus 243,2 +/- 
187,4 ind./m²+/- S.E., B. rhodani 492,8 +/- 237,7 ind./m²+/- S.E., Ephemera danica 243,2 +/- 
113,9 ind./m²+/- S.E., Gammarus fossarum 167,47 +/- 28,28 ind./m²+/- S.E, Rhitrogena sp. 
442,67 +/- 185,1 ind./m²+/- S.E). 

A vízfolyásokon kijelölt mintavételi szelvényeket összehasonlítottuk a vízi makroszkopikus 
gerinctelen fauna típus-specifikus karakterfajainak száma és denzitása alapján is. Az 
elemzésben azokat a fajokat válogattuk le, amelyeket az Ikva, a Kardos-ér, a Kecske-patak, 
a Kovács-patak és a Rák-patak szakaszain típus-specifikus-, vagy pozitív karakterfajokként 
tartunk számon. A karakterfajok átlagos fajszáma tekintetében szintén erősen szignifikáns 
különbséget tapasztaltunk az egyes mintavételi helyek között (KW= 21,71; df=26; p<0,01). A 
karakterfajok száma tekintetében a Kecske-patak volt a legkevésbé diverz. A víztest 
alacsony vízállása arra enged következtetni, hogy időszakosan kiszáradó vagy szakaszosan 
kiszáradó jellegű lehet, amely kedvezőtlenül hat a víztestspecifikus fajok megtelepedésére 
és inkább tág ökológiai valenciával jellemezhető, gyorsan kolonizáló, gyakori elterjedésű 
taxonok alkotják a vízi makrogerinctelen fajegyüttest.  

A karakterfajokra vonatkoztatott átlagos egyedsűrűség értékek tekintetében számottevő 
különbséget nem mutattunk ki a mintavételi helyek között, hiszen a hossz-szelvény mentén a 
fajok egyedsűrűsége között statisztikai szempontból szignifikáns eltérés nem tapasztalható 
(KW=13,79; df=26; p<0,05). A karakterfajok átlagos egyedsűrűség értékei közel azonos 
nagyságrend szerint alakultak, csupán a RÁK_3149-es mintavételi hely esetében kaptunk 
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kiugró értéket, amelyet az összes egyedsűrűség értékek alakulásának tárgyalása során már 
kiemelt típusspecifikus karakterfajok kiemelkedő denzitása okoz. 

5.5. A felmért mintavételi szelvények ökológiai állapotának összehasonlító 
értékelése a makroszkopikus vízi gerinctelen fajegyüttes alapján 

A kijelölt víztestek közül a 9 folyóvízi mintavételi szelvényt jellemeztük a vízi makroszkopikus 
gerinctelen fajegyüttesre kidolgozott víztesttípus-specifikus ökológiai állapotminősítési index, 
a QBAP értékek alapján. Az index a víztesttípusra legérzékenyebb karakterfajok jelenlétét-
hiányát, valamint egyedsűrűségének referencia értékhez viszonyított értékeit veszi 
figyelembe az ökológiai állapotértékelés során (MÜLLER et al. 2009). 

Az 1-es – a „közepesen finom mederanyagú dombvidéki és hegylábi kisvízfolyások” – 
víztesttípusba tartoznak a Kardos-ér és az Ikva vizsgálatra kijelölt szakaszai. A Kardos-ér 
esetében 2 szelvényben „közepes”, míg 1 szelvényben „gyenge” ökológiai állapotot 
tapasztaltunk. Az Ikva esetében szintén „gyenge” és „közepes” állapotminőségi 
osztálybesorolásokat kaptunk. Az ilyen típusú vízfolyások a domborzati viszonyokkal 
összefüggésben már olyan területeken haladnak keresztül, ahol külső szennyezőforrások 
általi terhelés éri őket (pl.:  szennyvíztisztító telepről tisztított szennyvíz pontszerű 
bevezetése, az intenzív mezőgazdasági műveléssel összefüggő vagy településen keresztül 
húzódó szakaszon jelentkező diffúz terhelés stb.), ill. a mezőgazdasági területek, valamint a 
lakott területek közelsége miatt jelentős mértékű hidromorfológiai módosítások érték a 
medrüket. A terhelésekkel, módosításokkal összefüggésben az érzékenyebb típusspecifikus 
karakterfajok egy része eltűnt vagy a referenciális állapothoz képest jelentősen alacsonyabb 
egyedsűrűségben fordul elő. Ez okozza a kedvezőtlenebb ökológiai állapotbesorolást.  
A Kecske-patak a 4-es „síkvidéki finom mederanyagú, permanensen áramló kisvízfolyások” 
közé sorolható és az áprilisi mintavétel idején „gyenge” ökológiai állapotminőségi besorolást 
kapott. A csapadékszegény időszaknak köszönhetően nagy valószínűséggel hosszabb ideig 
tartó pangóvizes állapot uralkodhatott a vízfolyás medrében annak ellenére, hogy a 
mintavétel idején összefüggő vízborítás jellemezte a mintavételi szelvényt.  
A Rák-patak mindkettő mintavételi lokalitásban „jó” osztálybesorolást kapott a „hegyvidéki 
igen durva mederanyagú kisvízfolyás” víztesttípusba sorolva. A „hegyvidéki és dombvidéki 
durva mederanyagú kisvízfolyások” típusba sorolható Kovács-patak pedig „kiváló” 
minősítési eredményt ért el. Ezek a vízterek természetközeli állapotúak és emberi eredetű 
behatásoktól (pl.: hidromorfológiai beavatkozások stb.), terhelésektől legkevésbé érintettek, 
így a típusspecifikus fajok aránya és egyedsűrűsége a referenciális állapothoz képest csak 
kicsi, ill. igen kicsi eltérést mutatott. 
 

Mintavételi 
hely kódja 

Víztér neve Közigazgatási 
hovatartozás 

Mintavétel 
időpontja 

Ökológiai állapotminősítési 

index (QBAP) 

KAR_3160 Kardos-ér Pusztacsalád 2018.04.06 „közepes” 

IKV_3166 Ikva Röjtökmuzsaj 2018.04.16 „közepes” 

KAR_2895 Kardos-ér Agyagosszergény 2018.04.16 „közepes” 

KAR_3156 Kardos-ér Vitnyéd 2018.04.16 „gyenge” 

IKV_3153 Ikva Sopron 2018.04.17 „gyenge” 

KOV_3140 Kovács-patak Sopron 2018.04.17 „kiváló” 

RÁK_3143 Rák-patak Sopron 2018.04.17 „jó” 

KEC_3148 Kecske-patak Harka 2018.04.18 „gyenge” 

RÁK_3149 Rák-patak Sopron 2018.04.18 „jó” 

2. táblázat. A mennyiségi mintavételezéssel vizsgált víztestek ökológiai állapotminősítési besorolása 
(a QBAP index öt értéket vehet fel: rossz, gyenge, közepes, jó, kiváló) 
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6. Közösségi jelentőségű, illetve védett makrogerinctelen fajok 
elterjedésének és természetvédelmi státusának értékelése  

Ebben a fejezetben a projekt során keletkezett alapadatok mellett más projektek releváns 
eredményeit is figyelembe vesszük. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a projektek vagy 
teljesen függetlenek a jelen anyagban tárgyalt tevékenységtől (BIOAQUA PRO 2010, BIOAQUA 

PRO 2016), vagy ha mutatnak átfedést (BIOAQUA PRO 2019), akkor a felmérések paraméterei 
– mint például a mintavételek helyszínei, vizsgálandó fajok, felmérési időszak, felmérés 
módszere – eltérnek. A kettős finanszírozás elkerülése végett a projektek szakmai tartalma 
olyan módon került meghatározásra, hogy azok eredményei ne ismétléseket 
eredményezzenek, hanem kiegészítsék egymást. 

6.1. Tompa folyamkagyló – Unio crassus RETZIUS, 1788 

A tompa folyamkagyló durva mederanyagú dombvidéki, hegylábi és sívidéki 
vízfolyástípusokban, valamint a közepesen finom és finom mederanyagú síkvidéki folyókban 
és folyamokban fordul elő.  

Elterjedési területe Európára korlátozódik. A fajnak Magyarországon szinte kizárólag 
vízfolyásokban élnek önfenntartó állományai. A kagyló az állóvizekben nem telepszik meg. 
Megtalálható többek között a Tiszában és annak mellékfolyóiban, az Ipolyban, a Drávában, a 
Rábában, a Duna hazai felső szakaszában, illetve számos dombvidéki kisvízfolyásban (pl.: 
Abodi-patak, Alsó-Válicka, Bélus-patak, Bükkösdi-víz, Csernely-patak, Derék-patak, 
Keleméri-patak, Laskó, Rakaca, Sas-patak).  

A tompa folyamkagyló közösségi jelentőségű faj, szerepel az Élőhelyvédelmi Irányelv II. és 
IV. függelékében. A faj Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 10.000 Ft. 
Szerepel az IUCN Vörös Listáján, mint veszélyeztetett (EN) faj. 

A projektterületen a projekt előtti időszakból nem volt bizonyított a faj előfordulása, A 
projektben végzett faunisztikai típusú vizsgálatok segítségével 2 mintavételi helyen vált 
ismertté a faj előfordulása, mely adatok kettő UTM hálónégyzetre vonatkoznak. Mind a kettő 
előfordulási adat a Kardos-érből származik, Hövej és Vitnyéd külterületi egységeiből (7. 
ábra).  

 

7. ábra. A tompa folyamkagyló (Unio crassus) UTM négyzetekhez kötött elterjedési adatai és 
előfordulása a projekt során kijelölt mintavételi területen (piros ponttal jelölt) 
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6.2. Folyami rák – Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) 

A folyami rák Magyarországon a durva mederanyagú hegyvidéki, hegylábi kisvízfolyásokban 
és közepes folyókban, valamint a hidromorfológiai beavatkozások révén létrejött, 
domborzatilag magasabban fekvő víztározókban fordul elő. A faj előfordulása szempontjából 
meghatározó, hogy az adott víztestszakaszon számottevő arányban legyenek jelen tartósan 
vízzel borított, bemosódó gyökérzónás, partszegélyi élőhelyfoltok.  

A folyami rák Európában általánosan elterjedt, őshonos faj. Areája kelet–nyugati irányban 
Oroszországtól Angliáig, észak–déli irányban pedig Norvégiától Görögországig tart. A faj 
jelenlegi elterjedési területe elsősorban az ország peremvidékeinek magasabb fekvő régióit 
fedi le, hegyvidéki, hegylábi vízfolyásokra és közepes folyókra terjed ki.  

A folyami rák közösségi jelentőségű faj, szerepel az Élőhelyvédelmi Irányelv V. 
függelékében. Magyarországon védett faj, természetvédelmi értéke 50.000 Ft. Szintén 
veszélyeztetettségét jelzi, hogy az IUCN vörös listán, sebezhető fajként (VU) szerepel. A 
Berni Egyezmény a veszélyeztetett fajok közé sorolja (III. függelék). 

A projektterületről kettő UTM hálónégyzetben mutattuk ki a faj példányait (8. ábra). A 
Soproni-hegységben található Rák-patakból több ponton is kimutattuk a faj előfordulását, így 
az ottani állomány két hálónégyzetre ad pozitív eredményt, ezzel együtt ez az előfordulás a 
projekt előtti adatok megerősítésének számít. Továbbá a Brennbergi-tározóban is 
megtaláltuk a faj példányait. A mennyiségi típusú mintavételeink alapján a Rák-patakban 
igen stabil populációja él a fajnak (7,25 +/- 1,87 ind./m2+/- S.E.). 

 

 

8. ábra. A folyami rák (Astacus astacus) UTM négyzetekhez kötött elterjedési adatai és előfordulása 
a projekt során kijelölt mintavételi területen (piros ponttal jelölt) 

 

6.3. Orvosi pióca – Hirudo medicinalis (LINNAEUS, 1758) 

Az orvosi pióca olyan állóvizekben fordul elő, amikben viszonylag gyakran megfordulnak a 
gazdaállatok (amelyeknek vérével táplálkozik, főleg patások) és gazdag vízinövényzettel, 
iszapos aljzattal jellemezhetők. Ezen feltételek teljesülése mellett megtalálhatók kisebb 
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tavakban, mocsarakban, lápos vizekben is. A víztér időszakos kiszáradását a faj állományai 
elviselik. 

Európa középső részén fordul elő, egybefüggő elterjedési területtel. Mostani ismereteink 
szerint a Kis-Balaton–Sárospatak vonaltól északra, azaz a Dunántúl északnyugati részére és 
az Északi-középhegységre korlátozódik a faj hazai előfordulása. 

A faj az Élőhelyvédelmi Irányelv V. függelékében, és a Berni Egyezmény III. függelékében 
szerepel. Az IUCN kategóriarendszerében „NT” (mérsékelten veszélyeztetett) besorolást 
kapta. Ezen felül a faj kereskedelmét – az orvosi célú felhasználás miatt – a CITES is 
szabályozza, itt a II. függelékben kapott helyet. 

A projektet megelőző időszakból az orvosi piócának nem volt ismert lelőhelye a 
projektterületről, azonban a projekt során végzett felmérések alkalmával a Kardos-ér csapodi 
mintavételi szelvényéből kimutattuk a faj példányait faunisztikai típusú mintavétel 
segítségével (9. ábra). 

 

 

9. ábra. Az orvosi pióca (Hirudo medicinalis) UTM négyzetekhez kötött elterjedési adatai és 
előfordulása a projekt során kijelölt mintavételi területen (piros ponttal jelölt) 

 

6.4. Díszes légivadász – Coenagrion ornatum (SÉLYS-LONGCHAMPS, 1850) 

Élőhelyei állandó vízborítású, árnyékolatlan, tiszta és oxigéndús vizű csermely és ér típusú 
kisvízfolyások, ritkábban patakok kevésbé erős áramlású, alsóbb szakaszai. Ragaszkodik a 
dús növényzethez, élőhelyein általában jelentős kiterjedésű a békakorsó, a vízi menta, a 
mocsári nefelejcs és a harmatkása uralta szegélynövényzet. A fenti élőhelyi jellegnek 
megfelelő mesterséges kisvízfolyásokban is tenyészik, sőt esetenként közepes nagyságú 
folyóvizek szegélyéből is előkerülnek lárvái. 

Európai elterjedésének súlypontja a kontinens délnyugati részére esik, észak és nyugat felé 
areája felszakadozik, lokálisan, kis populációkban fordul elő. Keleti irányban a legtávolabbi 
adatai Iránból és Türkmenisztán délnyugati részéről ismertek. Nálunk a mérsékelten gyakori 
fajok közé tartozik, főleg a dombvidéken és a középhegységek alacsonyabb részein 
találhatók állományai, de szép számmal ismertek alföldi előfordulásai is. 
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A díszes légivadász közösségi jelentőségű faj, szerepel az Élőhelyvédelmi Irányelv II. 
függelékében. Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 10.000 Ft. 

A projekt végrehajtása során 6 hálónégyzetben megtaláltuk a faj lárváit (10. ábra). Egy, a 

projekt előtti felmérés (BIOAQUA PRO 2016) további egy mezőben igazolta a faj meglétét. A 
projekt során végzett felmérések 4 víztestben igazolták a faj jelenlétét (Kardos-ér, Köles-ér, 
Ikva, Liget-patak). A mennyiségi típusú felméréseink bizonyítják, hogy stabil populációja él a 
fajnak a Kardos-érben (5,86 +/- 1,39 ind./m2+/- S.E.) és a Köles-érben (12,8 +/- 12,8 
ind./m2+/- S.E.), valamint az Ikva vizsgált szakaszán is (3,7 +/- 1,9 ind./m2+/- S.E.). 

 

 

10. ábra. A díszes légivadász (Coenagrion ornatum) UTM négyzetekhez kötött elterjedési adatai és 
előfordulása a projekt során kijelölt mintavételi területen (piros ponttal jelölt) 

 

6.5. Balkáni hegyiszitakötő – Cordulegaster heros (THEISCHINGER, 1979) 

A balkáni hegyiszitakötő élőhelyei a finom sóderes-homokos üledékű hegyvidéki patakok és 
egyes dombvidékek hűvösebb vizű patakjaiban is megtalálható. Az elterjedésnél leírt 
területek állandó, árnyalt vízfolyásainak nagy részében megtalálható, olykor kissé degradált 
élőhelyeken is.  

Balkáni, szűk elterjedésű faj. Ausztria, Magyarország és a Balkán nagy részein fordul elő, 
foltokra szakadozott areával. Az utóbbi években Csehországban, Szlovákiában és 
Romániában is előkerült. Magyarországon a Soproni- és a Kőszegi-hegységben, az 
Őrségben, a Vendvidéken, a Zselicben, a Mecsekben és a Bakonyban fordul elő, és úgy 
tűnik, hazai elterjedési területe növekszik. 

A faj Magyarországon fokozott védelmet élvez, egyedeinek pénzben kifejezett értéke 
100.000 Ft. A faj szerepel az EU Élőhelyvédelmi Irányelvének II. és IV. függelékében. IUCN 
besorolása: „NT” (mérsékelten veszélyeztetett). 

A projekt során 4 UTM hálónégyzetből mutattuk ki a faj jelenlétét (11. ábra), ami nagy 
mértékben hozzájárult a korábbi ismereteink megerősítéséhez és új előfordulási lokalitások 
detektálásához. A 4 UTM hálónégyzet 5 víztér lelőhelyeit tartalmazza (Hermesi-felső-tó, 
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Kovács-patak, Köves-árok, Rák-patak, Vadkan-árok), amelyekben faunisztikai és mennyiségi 
mintavételek segítségével is sikeresen megfogtuk a keresett faj példányait.  

A mennyiségi típusú mintavételeink bizonyítják, hogy rendkívül erős állományai élnek a 
fajnak a Rák-patakban (5,25 +/- 0,89 ind./m2+/- S.E.) és a Kovács-patakban (3,2 +/- 1,6 
ind./m2+/- S.E.), illetve említésre méltó a faj előfordulása a Köves-árokban (6,4 +/- 1,8 
ind./m2+/- S.E.) is. 

 

 

11. ábra. A balkáni hegyiszitakötő (Cordulegaster heros) UTM négyzetekhez kötött elterjedési adatai 
és előfordulása a projekt során kijelölt mintavételi területen (piros ponttal jelölt) 

 

6.6. Zöld folyami-szitakötő – Ophiogomphus cecilia (FOURCROY, 1758) 

A közepes és nagyobb folyóvizek erőteljesebb áramlású, felső-középső (dombvidéki) 
szakaszain fordul elő, lárvája a sóder- és durvahomok-frakcióból álló aljzathoz kötődik. 
Lassabb folyású szakaszokon a sodorvonalba húzódik, sebes áramlású részeken az 
áramlási holtterek (növényzet, kövek által védett mikroélőhelyek) nyújtanak megfelelő 
tartózkodási helyet a lárváknak.  

Északkelet- és Kelet-Európában összefüggő elterjedési területe nyugat és dél felé haladva 
foltokra szakadozik, a faj arrafelé ritkul. Hazánkban mérsékelten gyakori előfordulású faj. Jó 
vízminőségű közepes (Gyöngyös, Répce, Tarna) és nagyobb (Mura, Rába) vízfolyásaink 
gyakori, esetenként domináns faja, de stabil állományai vannak az Ipolyban, a Felső-Tiszán, 
a Sajóban és Hernádban, illetve a Marosban is. 

A zöld folyami-szitakötő közösségi jelentőségű faj, szerepel az Élőhelyvédelmi Irányelv II. és 
IV. függelékében. Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 50.000 Ft. A Berni 
Egyezmény alapján fokozottan védett (II. függelék) és szerepel az IUCN Vörös Listáján, mint 
nem fenyegetett faj (LC). 

A felmért mintavételi szelvények közül az Ikva egyetlen fertőendrédi mintavételi lokalitásában 
fogtuk meg a faj példányait, így a projekt során egy UTM hálónégyzetből bizonyítottuk a faj 
előfordulását. Azonban korábbi évek mintavételei (BIOAQUA PRO 2010, BIOAQUA PRO 2016) 
alátámasztják, hogy az Ikva arra alkalmas mederrészletei további szakaszokon (Nagylózs, 
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Nagycenk) is otthont adnak a faj populációinak. (12. ábra) Faunisztikai és mennyiségi 

mintavételekkel is bizonyítottuk a faj előfordulását a projektterületen. A mennyiségi 
mintavételeink eredményeképpen viszonylag alacsony egyedsűrűségű populációit mutattuk 
ki a fajnak (1,07 +/- 0,7 ind./m2+/- S.E.). 

 
 

 

12. ábra. A zöld folyami-szitakötő (Ophiogomphus cecilia) UTM négyzetekhez kötött elterjedési 
adatai és előfordulása a projekt során kijelölt mintavételi területen (piros ponttal jelölt) 

 

6.7. Zöldszemű karcsúacsa – Aeshna isoceles (MÜLLER,1767)  

Tipikus élőhelyei az alföldi mocsarak, dús hínárvegetációval jellemezhető állóvizek, 
ugyanakkor jelentősebb állományai megtalálhatóak a lassan áramló csatornákban is. 
Atlantomediterrán elterjedésű faj. Tojásrakáshoz, ill. egész lárvális életük során preferálják a 
kolokán (Stratiotes aloides), ill. a mocsárinövény-állományokat, de ez a kötődés nem 
kizárólagos. Az imágó általában május végén bújik. Júliusig, ritkán augusztusig figyelhető 
meg. A faj érzékeny a szennyeződésekre (ASKEW 1988). Európa középső és déli részén 
általánosan elterjedt, de areája nem folytonos. Hazánkban mérsékelten gyakori. 
Magyarországon, elsősorban az alföldi jellegű területeken széles körben elterjedt faj.A 
zöldszemű karcsúacsa Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 5.000 Ft.  

A projekt során végzett felméréseink során újonnan bizonyítottuk a faj előfordulását 4 UTM 
hálónégyzetből, amely 5 víztest mintavételi lokalitásait foglalja magába (13. ábra). Ezek a 
következők voltak: csepregi kavicsbányató, Legelőre-dűlői-tó, Hidegségi-tőzegbányató, 
Nagy-Tómalom, Kis-Tómalom. Mivel a faj egyedei csak faunisztikai mintavételek során 
kerültek elő, kvantitatív típusú mintákban nem fordult elő, a mennyiségi viszonyokat egzakt 
módon megítélni nem lehet, azonban az egyedszám értékek alapján elmondható, hogy a 
soproni Kis-Tómalom és Nagy-Tómalom kifejezetten optimális élőhelyi tulajdonságokkal bírt 
a zöldszemű karcsúacsa megtelepedése szempontjából. 
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13. ábra. A zöldszemű karcsúacsa (Aeshna isoceles) UTM négyzetekhez kötött elterjedési adatai és 
előfordulása a projekt során kijelölt mintavételi területen (piros ponttal jelölt) 

 

6.8. Kisasszony-szitakötő – Calopteryx virgo (LINNÉ,1758)  

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 hegyi szitakötőkkel együtt. Hazánkban 400 m körüli tengerszint feletti 
magasságnál a sávos szitakötő (Calopteryx splendens) fajjal váltják egymást. Hazánk 
domborzati viszonyai, az alföldi és alacsony dombvidéki területek túlsúlya miatt a 
kisasszony-szitakötő a ritkább faj. Hazai viszonyok között tipikus élőhelyei a kisebb hegy- és 
dombvidéki-patakok, esetenként nagyobb vízfolyások felső szakaszai. A kisasszony-
szitakötő lárvája 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 imágó 
májustól nyár végéig folyamatosan kel. A kisasszony-szitakötő Magyarországon védett, 
természetvédelmi értéke 5.000 Ft.  

A projektben végzett felmérések során 3 UTM hálónégyzetből bizonyítottuk a faj jelenlétét 
(14. ábra). Az előfordulási lokalitások három vízfolyáson helyezkednek el, ezek a Kardos-ér, 
az Ikva és a Rák-patak. Korábbi mintavételek alkalmával további kettő UTM hálónégyzetből 
is igazoltuk a faj előfordulását, azonban ekkor csupán a Rák-patak és az Ikva mintavételi 
szelvényei rendelkeztek megfelelő élőhelyi adottságokkal a faj megtelepedése 
szempontjából. A mennyiségi felméréseink adatai alapján az Ikva alacsonyabb 
egyedsűrűségű állományokkal (1,07 +/- 0,7 ind./m2+/- S.E.) rendelkezik, míg a Kardos-érben 
ez az érték kicsivel magasabb (3,2 +/- 1,8 ind./m2+/- S.E.) volt. Felméréseink szerint, a 
projektterület legerősebb C. virgo állománya a Rák-patakban (7,1 +/- 2,5 ind./m2+/- S.E.) 
található. 
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14. ábra. A kisasszony-szitakötő (Calopteryx virgo) UTM négyzetekhez kötött elterjedési adatai és 
előfordulása a projekt során kijelölt mintavételi területen (piros ponttal jelölt) 

 

6.9. Feketelábú folyami-szitakötő – Gomphus vulgatissimus (LINNÉ,1758) 

A feketelábú folyami-szitakötő Magyarországon a leggyakoribb Gomphida. Nagyobb 
vízfolyásainkban kifejezetten gyakori, azonban életfeltételeit megtalálja a kisebb folyókban, 
vízfolyásokban, olykor a patakok alsóbb szakaszain is. Állományai ugyancsak megtalálhatók 
mesterséges csatornáinkban is. A feketelábú folyami-szitakötő a lassú folyású, iszapos és 
finomszemű homokos aljzatú vízfolyások tipikus faja, elsősorban kis-, közepes- és 
nagyfolyókra jellemző, az alföldi erekre nem. Alkalmanként állóvizekben (nagyobb 
holtmedrek, tavak) is előfordul. Lárvái a mederfenéken élnek. Pontomediterrán elterjedésű 
faj. A Brit-szigetek, valamint a Skandináv-félsziget északi részéről, ill. az Ibériai-, az 
Appenini- és a Balkán-félsziget nagy részéről hiányzik, de Európa középső sávjában 
egészen Oroszországig általánosan elterjedt. Természetvédelmi oltalom alatt áll, eszmei 
értéke 5.000 Ft. 

A projekt előtti időszakból is rendelkeztünk már a faj előfordulására vonatkozó 
információkkal, miszerint az Ikva és a Kardos-ér megfelelő élőhelyi adottságai kedvezőek a 
faj megtelepedése szempontjából. A projekt során végzett felmérések megerősítik ezt a tényt 
és bizonyítják, hogy a Kardos-ér és az Ikva hossz-szelvénye számos lokalitásában 
tartalmazza a faj populációinak egyedeit. Továbbá a projekt során, faunisztikai mintavétellel a 
Himódi-tóban is bizonyítottuk a faj előfordulását. A projekt során, a faj előfordulását 5 UTM 
hálónégyzetben igazoltuk, ami korábbi előfordulások megerősítésén kívül, új adatokkal is 

gazdagította az ismereteinket. (15. ábra) 

A mennyiségi típusú felméréseink tovább erősítik a fentebb leírtakat, miszerint a Kardos-
érben és az Ikvában is stabil, erős G. vulgatissimus állományok vannak. Míg előbbi 
vízfolyásban a faj egyedsűrűsége 4 +/- 1,1 ind./m2+/- S.E., addig az Ikvában ez az érték 2,1 
+/- 0,8 ind./m2+/- S.E. volt. 
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15. ábra. A feketelábú folyami-szitakötő (Gomphus vulgatissimus) UTM négyzetekhez kötött 
elterjedési adatai és előfordulása a projekt során kijelölt mintavételi területen (piros ponttal jelölt) 

 

6.10. Mocsári szitakötő – Libellula fulva MÜLLER,1764  

Főleg folyóvizi faj, jellemző élőhelyei a kisvízfolyások, kisfolyók, de szórványosan előkerültek 
lárvái állóvizekből is. Az alföldi kisvízfolyások tipikus fajaként, azok állapotának 
monitorozásában fontos szerepe van.  

Pontomediterrán elterjedésű faj. Európában az Ibériai-félsziget, Skandinávia, a Brit-szigetek, 
Itália, és Görögország déli része kivételével mindenütt megtalálható. Jellemző élőhelyei a 
síkvidéki, lassú áramlású kisvízfolyások, de szórványosan előkerültek lárvái vízfolyásokkal 
valami módon kapcsolatban lévő (mellékág, hullámtéri terület) állóvizekből is. 
Magyarországon védett, eszmei értéke 5.000 Ft.  

A projekt során faunisztikai típusú mintavételekkel kettő UTM hálónégyzetből bizonyítottuk a 

faj jelenlétét (16. ábra). A csepregi kavicsbányató, illetve a soproni Kis-Tómalom és Nagy-

Tómalom mintavételi szelvényiben tapasztalt megfelelő környezeti adottságokat, a faj 
előfordulása is megerősítette. Jelen projekten kívül, azzal párhuzamosan futó 

vizsgálatsorozat (BIOAQUA PRO 2019) eredményeként azonban, egy iváni anyaggödör, az 

Ikva és a Kardos-ér is kedvező élőhelystruktúrával rendelkezik a mocsári szitakötő 
megtelepedése szempontjából, így a projektterületen további 3 UTM hálónégyzetet is 
megjelölhetünk, mint a L. fulva potenciális előfordulási egységeit. A mennyiségi típusú 
mintavételeink szerint a Kardos-érben viszonylag alacsony egyedsűrűségű (1,07 +/- 0,7 
ind./m2+/- S.E.) állományai találhatóak a fajnak. Az egyedsűrűség értékhez tartozó 
magasabb szórás érték pedig arra enged következtetni, hogy a faj populációinak 
előfordulása szigetszerű elhelyezkedésű. 
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16. ábra. A mocsári szitakötő (Libellula fulva) UTM négyzetekhez kötött elterjedési adatai és 
előfordulása a projekt során kijelölt mintavételi területen (piros ponttal jelölt) 

 

6.11. Pataki szitakötő – Orthetrum brunneum (FONSCOLOMBE,1837) 

Magyarországon a lassan áramló, többnyire jól felmelegedő dombvidéki, hegylábi csermely 
jellegű kisvízfolyások és lassú áramlású, de nem pangóvizű síkvidéki ér jellegű 
kisvízfolyások jellegzetes faja. Elsősorban azokat a vízfolyás-szakaszokat preferálja, 
amelyek nincsenek beárnyékolva, tehát nem összefüggő a fásszárú szegélyvegetáció. 
Európában a Mediterráneumban tekinthető a leggyakoribbnak. Előfordul Észak-Afrikában, 
Európa középső és déli sávjában, a Közel-Keleten és Ázsiában kelet felé egészen 
Kashmirig, ill. Mongóliáig. Magyarországon védett, eszmei értéke 5.000 Ft. 

A projekt során 4 UTM hálónégyzetben igazoltuk a faj jelenlétét (17. ábra). Ezek az 

eredmények nem csupán a projekt előtti időszakból származó előfordulási adatokat erősítik 
meg, hanem új ismereteket is jelentenek a faj előfordulása szempontjából. Míg korábban az 
Ikvára korlátozódott a pataki szitakötő előfordulását leíró adathalmaz, addig a projekt során a 
Kardos-érből és a Liget-patakból is stabil állományait mutattuk ki a fajnak. A jelen projekt 

felméréseivel párhuzamosan végzett más vizsgálatok (BIOAQUA PRO 2019) eredményei 

alapján pedig elmondható, hogy a pataki szitakötő, a projektterületen további 2 UTM 
hálónégyzetben is megtalálható. 

A mennyiségi típusú mintavételeink az Ikva hossz-szelvényére korlátozódtak és ez alapján a 
faj egyedsűrűsége 3,5 +/- 1,2 ind./m2+/- S.E. értékre tehető, ami egy igen stabil, erős 
állomány jelenlétére enged következtetni. A faunisztikai típusú mintavételeink nem 
alkalmasak kvantitatív állománybecslésre, azonban a fogási gyakoriság figyelembevételével 
elmondható, hogy a Kardos-ér és az Ikva is hasonlóan stabil O. brunneum állományoknak 
adhat otthont. 
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17. ábra. A pataki szitakötő (Orthetrum brunneum) UTM négyzetekhez kötött elterjedési adatai és 
előfordulása a projekt során kijelölt mintavételi területen (piros ponttal jelölt) 

 

6.12. Nagy molnárpoloska – Aquarius najas (DE GEER,1773) 

Az A. najas 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 (2011) szerint, az 
élénk áramlási sajátosságokkal rendelkező vízfolyások egyik magas indikátor értékű faja. 

Széles elterjedésű, az Uraltól nyugatra szinte minden európai országban megtalálható 
nagyméretű vízfelszíni-poloskafaj (ANDERSEN, 1990), mely 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 nagyméretű oligotróf 
tavak parti zónáját is benépesítik (LUNDBLAD, 1936; VEPSÄLÄINEN, 1973; DAMGAARD & 
ANDERSEN, 1996). Magyarországon védett, eszmei értéke 5.000 Ft. 

A projekt során 2 UTM hálónégyzetből mutattuk ki a fajt (18. ábra), ami a Kardos-ér és a 
Rák-patak mintavételi lokalitásait tartalmazza. Míg korábban csupán a Rák-patakból 
rendelkeztünk a faj előfordulására vonatkozó ismeretekkel, addig jelen vizsgálatok tovább 
bővítették ismereteinket. Jelen projekttel párhuzamosan futó vizsgálataink eredményei 
alapján azonban a fentieken túlmenően további 1 UTM hálónégyzetben is megtalálható a faj. 
A mennyiségi típusú felméréseink adatai alapján a nagy molnárpoloska a Rák-patakban 6,4 
+/- 6,4 ind./m2+/- S.E., míg a Kardos-érben 1,07 +/- 1,07 ind./m2+/- S.E. egyedsűrűségű 
állományokban van jelen.  
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18. ábra. A nagy molnárpoloska (Aquarius najas) UTM négyzetekhez kötött elterjedési adatai és 
előfordulása a projekt során kijelölt mintavételi területen (piros ponttal jelölt) 

 

6.13. Négypúpú karmosbogár – Macronychus quadrituberculatus P. W. J. MÜLLER, 
1806  

Az eredetileg Nyugat Palearktikus elterjedésű faj napjainkra Európa jelentős részéről 
kipusztult (CSABAI 2015). Sokáig hazánkból is kipusztultnak hitték, viszont a 1990-es évektől 
kezdve egyre több hazai folyóvízből 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 egyedszám-változása jól jelzi a vízminőség változását. A Rába felső 
szakaszán jelentős méretű, stabil állományai élnek a fajnak (CSABAI 2015). 

A projekt előtti időszakban 2 UTM hálónégyzetből igazoltuk a faj jelenlétét, amelyek az Ikva 
előfordulási lokalitásait tartalmazzák. A projekt során ezekből a hálónégyzetekből nem 
bizonyítottuk a faj előfordulását, azonban egy újabb UTM hálónégyzetből sikeresen 
kimutattuk a fajt. Tehát jelen ismereteink szerint az Ikván kívül, a Kardos-ér mintavételi 
szelvényei rendelkeznek a faj megtelepedése szempontjából optimális környezeti 

adottságokkal. (19. ábra) 

A mennyiségi típusú mintavételeink statisztikai szempontú elemzése során megállapítottuk, 
hogy mind az Ikva, mind a Kardos-ér stabil, erős négypúpú karmosbogár populációkkal 
rendelkezik. Míg előbbiben a faj átlagos egyedsűrűsége 3,2 +/- 1,2 ind./m2+/- S.E. volt, addig 
a Kardos-érben ugyanez az érték 8,5 +/- 3,4 ind./m2+/- S.E.-re tehető.  
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19. ábra. A négypúpú karmosbogár (Macronychus quadrituberculatus) UTM négyzetekhez kötött 
elterjedési adatai és előfordulása a projekt során kijelölt mintavételi területen (piros ponttal jelölt) 

 

7. Az inváziósan terjedő makrogerinctelen fajok elterjedési 
viszonyainak értékelése 

7.1. Új-zélandi iszapcsiga – Potamopyrgus antipodarum (J. E. GRAY, 1843) 

Az új-zélandi iszapcsiga változatos élőhelyeken előforduló faj. Tározókban és tavakban 
éppúgy megtalálható, mint vízfolyásokban, elviseli akár a 17–24%-os oldott sótartalmat is, 
így folyótorkolatokban sem ritka. Denzitása általában a magas elsődleges produktivitású, 
egyenletes áramlású élőhelyeken a legnagyobb. Változatos mederanyagú vizekben élhet 
(iszapos, homokos, kavicsos, köves), jellemző a növényzetben való előfordulása.  

Az új-zélandi iszapcsiga eredeti elterjedési területe Új-Zélandra korlátozódik. Európában 
először a Temze torkolatából került elő (1900-as évek), majd innen terjedt el az egész 
kontinensen, illetve később Észak-Amerikában is. Hazánkban 1977-ben találták először, 
azóta a Dunántúl és az Északi-középhegység folyóvizeinek jelentős részét, és a nagyobb, 
nyíltabb állóvizek egy részét (pl. Balaton) meghódította. 

Az új-zélandi iszapcsiga a legtöbb, igen tág ökológiai tűrőképességgel jellemezhető 
invádorhoz hasonlóan mindenféle típusú vizet be tud népesíteni, és már a projekt előtti 
időszakban is igen kiterjedt elterjedési területtel bírt. A projektterületen 6 UTM négyzetből 
ismert az előfordulása, ebből kettő, új előfordulási adattal bővítette korábbi ismereteinket. A 
projektterületen az Ikvából, a Liget-patakból, a Kardos-érből, a Rák-patakól és az Arany-
patakból rendelkezünk előfordulási adataival (20. ábra).  

A mennyiségi típusú mintavételeink alapján, a faj legerősebb állományai a Liget-patakban 
(322,13 +/- 117,08) és az Ikvában élnek (2012,95 +/- 20,27 ind./m2+/- S.E.), míg ettől jóval 
elmarad a Rák-patak (12,8 +/- 7,6 ind./m2+/- S.E.) és a Kardos-ér (20,27 +/- 20,27 ind./m2+/- 
S.E.) felmért szakasza. 
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20. ábra. Az új-zélandi iszapcsiga (Potamopyrgus antipodarum) UTM négyzetekhez kötött elterjedési 
adatai és előfordulása a projekt során kijelölt mintavételi területen (piros ponttal jelölt) 

 

7.2. Amuri kagyló – Sinanodonta woodiana (LEA, 1834) 

Az amuri kagyló nagy folyók epi- és metapotamális élettáján, béta-mezoszaprób vizekben 
fordul elő. Szűrő típusú táplálkozási módot folytat. Elsősorban a vastag iszapos 
mederfenéken telepszik meg. Megtalálja életfeltételeit az eutróf állóvizekben is.  

Az amuri kagyló Kelet-Ázsiából származó édesvízi faj. Európában a múlt század második 
felében jelent meg, először Romániából írták le 1979-ben. Az amuri kagyló rövid idő alatt 
elterjedt a kontinensen, napjainkra Európa legtöbb országában már megfigyelték a faj 
jelenlétét. Hazánkban 1984-ben kerültek elő első példányai a Gyulai Halgazdaság területéről 
történt gyűjtésből. 1985-ben az amuri kagyló bekerült a Szarvasi Halgazdaság halastavaiba 
is. Végül a kagyló a biharugrai halastavakból a környék minden jelentősebb vízterébe kijutott 
és intenzív terjedésbe kezdett hazai vizeinkben. Mára a faj mind a Duna, mind a Tisza 
vízrendszerében szélesen elterjedt, úgy a folyóvizekben, mint a velük kapcsolatban lévő 
állóvizekben, különösen az intenzív halas vizekben. 

A projekt során a faj előfordulását 3 UTM hálónégyzetben igazoltuk. A korábbi felmérési 
évekhez képest a projekt keretében végzett felmérések eredményei alapján új előfordulási 
helyszínként jelölhetjük meg a Kardos-ér mintavételi szelvényeit, míg korábban az Ikvában is 
megtaláltuk a faj populációinak jelenlétét igazoló egyedeket. Annak ellenére, hogy számos 
hálónégyzetben nem bizonyítottuk a faj előfordulását, azok jelenléte, illetve jövőbeni 
előfordulása várható, a számára megfelelő környezeti adottságokkal (pl. lassú áramlás, 
iszapos mederfenék) rendelkező vízfolyás-szakaszokról és állóvizekből. Mindenesetre az 
elmondható, hogy a vizsgálatok révén átfogóbb képet kaptunk a faj elterjedési viszonyairól a 
projektterületen. (21. ábra) 

A mennyiségi típusú felméréseink alapján megállapíthatjuk, hogy a Kardos-ér számos 
előfordulási lokalitása ellenére, a faj a teljes vizsgált szakaszon csupán igen alacsony (1,6 
+/- 1,09 ind./m2+/- S.E.) egyedsűrűségű állományokban van jelen. 
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21. ábra. Az amuri kagyló (Sinanodonta woodiana) UTM négyzetekhez kötött elterjedési adatai és 
előfordulása a projekt során kijelölt mintavételi területen (piros ponttal jelölt) 

 

7.3. Nagy kosárkagyló – Corbicula fluminea (O. F. MÜLLER, 1774) 

Kis termetű kagylófaj, az aljzat felszínén, vagy abba félig besüllyedve szűri a vizet. Kagylók 
viszonylatában nagyon aktív hely- és helyzetváltoztatásra képes, ez teszi lehetővé, hogy 
olyan helyeket is benépesítsen (pl. sodorvonal), ahol más vízi gerinctelen fajok alig-alig 
képesek megmaradni. Rendkívül gyors szaporodású, rövid idő alatt hatalmas állományai 
alakulhatnak ki. 

Eredetileg kelet- és délkelet-ázsiai elterjedésű, valószínűleg a hajózás közvetítésével 
(ballasztvíz útján) terjedt el az egész világon. Igen agresszívan terjeszkedő fajok. 
Magyarországon először a Duna bajai szakaszán regisztrálták a C. fluminea előfordulását, 
1997-ben. Mára nagyobb folyóinkban nagy egyedszámmal található és egyes állóvizekben is 
előfordul (pl. Balaton). 

A projektterületről korábbi előfordulási adatok nem bizonyítják a faj jelenlétét, míg a projekt 
során 2 UTM hálónégyzetből is kimutattuk a fajt (22. ábra). A felmérések szerint a Kardos-ér 

ad otthont a Corbicula fluminea populációinak. A fajnak viszonylag kis egyedsűrűségű 
(1,07+/-1,07 ind./m2+/- S.E.), de ugyanakkor stabil állományai élnek a projektterületen a 
Kardos-érben, amelyet a faunisztikai típusú mintavételeken túl a mennyiségi eredményeink 
is igazolnak.  
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22. ábra. A nagy kosárkagyló (Corbicula fluminea) UTM négyzetekhez kötött elterjedési adatai és 
előfordulása a projekt során kijelölt mintavételi területen (piros ponttal jelölt) 

 

7.4. Tömzsi hólyagcsiga – Physella acuta (DRAPARNAUD, 1805) 

Tágtűrésű csigafaj, szinte mindenféle víztípusban képes megtelepedni, a szennyezett 
vizekben is előfordul. Elsősorban áramló vízterek potamális élettájékán, béta-alfa-
mezoszaprób vizekben él, de állóvizekben is megtalálható. Legelő, aprító táplálkozásmódot 
folytat. Kőszórásokon, víz alá merült fákon, mocsári növényzeten és hínarasokban telepszik 
meg.  

Eredeti elterjedési területe Észak-Amerika keleti és középső része, de mára az egész 
világon (Eurázsia, Afrika, Óceánia) elterjedt. Első hazai észlelése 1938-ban történt, Pécsen. 
A hazai vizekbe kerülésének módja nem ismert, de mára az ország folyó- és állóvizeiben 
széles körűen elterjedt, gyakori faj. 

A projekt során 8 UTM hálónégyzetben igazoltuk a faj előfordulását, ezen belül is 11 
víztestet érint a faj elterjedése (Brennbergi-tározó, Gida-patak, Hidegségi-tőzegbányató, 
Himódi-tó, Ikva, Kardos-ér, Kis-Tómalom, Legelőre-dűlői-tó, Liget-patak, Szalamandra-tó, 
Vizálló-dűlői-tó) (23. ábra). A tömzsi hólyagcsiga elterjedési és mennyiségi viszonyaira 

vonatkozó felmérések adatait értékelve jól látható, hogy igen széles ökológiai valenciájának 
köszönhetően szinte minden típusú víztestben megtalálható, ahol legalább minimális 
makrofita borítottság is megfigyelhető. A mennyiségi felmérések denzitás adatai alapján a faj 
populációinak egyedsűrűsége a Szalamandra-tóban 7,47 +/- 3,8 ind./m2+/- S.E.,a Kardos-
érben 46,93 +/- 27,79 ind./m2+/- S.E., az Ikvában pedig 23,47 +/- 8,9 ind./m2+/- S.E. 
nagyságot is elérheti. Ezek az eredmények igazán stabil állományok jelenlétéről adnak 
tanúbizonyságot. 
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23. ábra. A tömzsi hólyagcsiga (Physella acuta) UTM négyzetekhez kötött elterjedési adatai és 
előfordulása a projekt során kijelölt mintavételi területen (piros ponttal jelölt) 

 

7.5. Vándorkagyló – Dreissena polymorpha (PALLAS, 1771) 

Ponto-Kaspikus elterjedésű faj (BIJ DE VAATE et al. 2002). Jellegzetes bentonikus életmódja 
ellenére az elmúlt évtizedekben az invázió-szerű elszaporodás volt rá jellemző. A korábbi 
inváziós évekhez képest állománya normalizálódni látszik. Folyók epi- és metapotamális 
élettáján, béta-mezoszaprób vizekben él (MOOG, 1995). Nehezen tűri a szennyezést, 
hazánkban sok helyről eltűnt, azonban ahol jelen van, ott tömeges elszaporodása jellemző, 
ami sok esetben gazdasági károk kialakulásához vezethet. 

A projektterületről jelen felmérés keretében újonnan mutattuk ki a fajt, ezáltal 2 UTM 
hálónégyzetben bizonyítottuk a vándorkagyló előfordulását (24. ábra). Az előfordulási adatok 
a Vizálló-dűlői-tó és a Himódi-tó mintavételi lokalitásaiból származnak. A felmérések során 
faunisztikai jellegű mintavételekkel igazoltuk a faj jelenlétét, amely kvantitatív jellegű 
állománybecslésre nem alkalmas, de a mintavétel során tapasztalt fogási gyakoriság 
figyelembevételével megállapíthatjuk, hogy a D. polymorpha valószínűleg nagy 
egyedsűrűségű, stabil populációkat alkot a fentebb megjelölt víztestekben. 
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24. ábra. A vándorkagyló (Dreissena polymorpha) UTM négyzetekhez kötött elterjedési adatai és 
előfordulása a projekt során kijelölt mintavételi területen (piros ponttal jelölt) 

8. Természetvédelmi kezelési javaslatok 

A természetvédelmi kezelés egy rendkívül összetett, soktényezős és sokszereplős 
tevékenységi kör. Nem csupán azokat a konkrét beavatkozásokat jelenti, amelyeket a napi 
gyakorlatban egy faj vagy élőhelytípus állományai, illetve egy területegység és a rajta élő 
életközösség védelme érdekében végez a kezelő (természetvédelmi és/vagy vagyonkezelő, 
esetleg hatóság). A természetvédelmi kezelés eszköztára ennél sokkal szélesebb és 
sokszínűbb, magába foglalja 

 a kutatási, felmérési és monitorozó tevékenységet, melynek célja egyrészt a 
természetvédelmi kezelés megalapozása, másrészt a kezelés hatásának, 
eredményességének nyomon követése, ellenőrzése; 

 a természetvédelmi adatbázis építését és működtetését, amely a természeti 
értékek és háttérinformációk nyilvántartását, továbbá a kezelés többi feladatkörének 
irányába történő adatszolgáltatást jelenti; 

 a részvételt a természeti értékekre potenciálisan hatással bíró tervezési 
tevékenységekben, ami a természetvédelmi kezelési és fenntartási tervek, 
fajmegőrzési tervek írásától, az erdőtervezésben való részvételen át a különböző 
szintű területi rendezési tervek elkészítésében történő közreműködésig terjed; 

 a hatósági jellegű tevékenységet, mely főként a védett területek és – az azokon 
belül, de azokon kívül is található – természeti értékek őrzési tevékenységét, továbbá 
a természetvédelmi hatósági és szakhatósági jogkör gyakorlását, illetve a hatósági 
eljárásokban más státusban (pl.: ügyfél, szakvéleményező, szakértő) való részvételt 
foglalja magába;  

 az egyes konkrét beavatkozásokat, amelyeket a napi gyakorlatban egy-egy 
természeti érték – ami lehet egy területegység, vagy egy faj kisebb vagy nagyobb 
állománya – érdekében megvalósít a kezelést végző szervezet; 

 de tágabb értelemben véve ide sorolhatók mindazok a kiegészítő és kapcsolódó 
tevékenységek, melyek közvetetten szolgálják a kezelést, ilyen például az oktatás- 
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szemléletformálás, a különböző támogatási rendszerek működtetése, vagy épp a 
jogalkotásban való részvétel. 

Nyilvánvaló, hogy a fent felsorolt tevékenységi körök nem különülhetnek el élesen, hanem 
épp ellenkezőleg, folyamatosan együttműködve kell folyniuk, a jogszabályban nevesített 
természetvédelmi kezelő (hazánkban általában a nemzeti park igazgatóságok) irányítása, 
illetve ellenőrzése alatt. Az is világossá kell tenni, hogy a fenti feladatkörök bármelyikének 
kiesése, csökkenése, funkcióvesztése valamilyen mértékben a többi résztevékenység, és 
áttételesen a természetvédelmi kezelés egészének hatékonyságát, sikerességét rontja. 

Természetvédelmi kezelési javaslatokat tenni csak nagyon óvatosan és körültekintően, a 
tágabb összefüggéséket és az időtávlatokat is figyelembe véve és mérlegelve szabad, mert 
a kezelés szabályai és módszerei nincsenek – és nem is lehetnek – kőbe vésve. Mindig az 

aktuális természeti állapotokra ( kutatás és monitorozás) tekintettel, az aktuális jogi 

környezet ( hatósági tevékenység, tervezés), az aktuálisan rendelkezésre álló források és 

lehetőségek ( támogatási és pályázati rendszerek) figyelembevételével kell meghatározni 

a szükséges tevékenység-összletet ( konkrét beavatkozásokat).  

Tovább bonyolítja a természetvédelmi kezelés helyzetét az, hogy a tevékenység igen sok 
szereplőt érint. A hivatásszerűen természetvédelmi tevékenységet végzők mellett részesei a 
rendszernek – akarva, vagy akaratlanul – a mező- és erdőgazdálkodásban, a 
vízgazdálkodásban, vadgazdálkodásban, vagy éppen a turizmusban tevékenykedők is, 
ahogyan az államigazgatás más szereplői, a kutatók és oktatók, és a civil szervezetek is. 
Törekedni kell arra, hogy a természetvédelmi kezelés részeként foganatosított intézkedések 
minél szélesebb konszenzuson alapuljanak, mert annak elfogadottsága és 
megalapozottsága elengedhetetlen összetevője a tartós sikerességnek. 

Fentiek alapján, a több éven át folytatott kutatási tevékenység eredményeinek összegzése, 
tapasztalatai és tanulságai alapján az alábbi természetvédelmi kezelési javaslatokat tesszük, 
melyek inkább általánosak (ld. az előző bekezdésben leírtakat). Konkrétabb, egy-egy 
területre vagy fajra (annak állományára) vonatkozó kezelési javaslatok megfogalmazásához 
véleményünk szerint szükség van a természetvédelmi kezelő (nemzeti park igazgatóság) 
részletesebb és átfogóbb ismereteire (előzmények, tulajdonosi és kezelői viszonyok, egyéb 
összefüggések) – ezek és az általános javaslatok egyidejű ismeretében tehetők 
megalapozott cselekvési, beavatkozási javaslatok. 

Mindenképpen javasolt a kutatási és monitorozó tevékenység folytatása (részletesebben 
kifejtve a 9. fejezetben), mert az aktuális és pontos információk nélkülözhetetlenek a többi 
kezelési tevékenység tervezésében és végrehajtásában. Ehhez egyrészt el kell végezni a 
meglévő adatok használhatóságára (aktualitás, pontosság, stb.) vonatkozó elemzést, a 
(területi) hiányok feltérképezését, másrészt fel kell tárni az ehhez rendelkezésre álló, és 

szóba jöhető forrásokat ( pályázati lehetőségek). 

Javasoljuk a társszervezeteket – kiemelten a vízügyi kezelőket – bevonni és érdekeltté tenni 
az egyes természetvédelmi kezelési tevékenységekbe. Jó lehetőségnek tartjuk erre például 
az olyan pályázati lehetőségek keresését és megcélzását, amely a más irányú – esetünkben 
a vízügyi – kezelések természetvédelmi szempontból elfogadható(bb) módjainak 
kidolgozására és alkalmazására irányulnak (pl. "best practice" típusú LIFE pályázat). Jelen 
tevékenység kapcsán erre példát is tudunk hozni: a kisvízfolyások fenntartási 
tevékenységének jelenlegi, a természeti értékekre általában negatív hatású gyakorlatának 
megváltoztatása oly módon, hogy az inkriminált tevékenység a vízügyi ágazati előírások 
paramétereinek megfeleljenek, ugyanakkor a természetvédelmi kezelési célkitűzésekkel is 
összhangban legyenek. 
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A kisvízfolyások kezelésével kapcsolatban a fő problémát abban látjuk, hogy a 
belvízlevezető rendszer részeként számon tartott vízfolyások medrén – feltehetően árvízi 
eseménytől tartva – sok esetben túlságosan nagy mederkeresztmetszetet állapítanak és 
valósítanak meg a "mederrendezés" során. Ez azzal jár, hogy ugyanaz (sőt az utóbbi időben 
inkább kisebb) vízhozam egy sokkal nagyobb mederkeresztmetszeten folyik át, ami a víz 
folyási sebességének jelentős lassulását eredményezi. Ez a hatás – gyakran kiegészülve a 
mederszelvény "akadálymentesítésének" okán megvalósuló fa- és cserjeirtás következtében 
az árnyékolás megszűnésével  – sok esetben oda vezet, hogy a mederben, vagy annak egy 
részében szinte állóvízi viszonyok alakulnak ki, gyakran mocsári növényzet (nádas, 
gyékényes állományok) nagy arányú borításával. Ez jelentősen csökkenti (sokszor nullára) a 
kisvízfolyásokra jellemző karakterfajok előfordulási gyakoriságát, ugyanakkor pedig az 
élőhely hosszirányú átjárhatóságára is jelentős negatív hatást fejt ki, élőhely-fragmentációt 
okozva. A vizsgált vízfolyások közül tipikus példa a fentiekre a Kardos-ér felső szakasza 
(Himod, Csapod külterülete). 

A vízügyi kezelő jelenlegi gyakorlatának (kotrásos mederfenntartás) eredményeképpen a 
kisvízfolyások élőhelyi változatossága is jelentősen romlik, a természetes mederfejlődés 
során kialakuló mikrohabitat-típusok aránya drasztikusan csökken, ugyanilyen irányú 
változást okozva a fauna összetételében is. 

Szintén jelentős élőhely-átalakító (degradációt és fragmentáció) hatása van a 
kisvízfolyásokon különféle okból létesített duzzasztásoknak, medertározásoknak (pl. Gida-
patak-völgyi-víztározó, Brennbergi-tározó). A duzzasztott szakaszokon a víz minősége 
általában romlik (melegedés, eutrofizáció), de ezen túlmenően a duzzasztások 
következtében kialakuló nagyobb vízfelület a párolgási veszteséget is megnöveli (esetenként 
vízkivétellel súlyosbítva), ami kis vízhozamú vízfolyások esetében komoly problémát 
jelenthet a vízhozam csökkenése, pangóvizes állapot kialakulása (szakaszos kiszáradás), 
szélsőséges esetben a teljes kiszáradás miatt. Ökológiai szempontból a víztározók 
létesítésénél a medertározás és átfolyásos rendszer helyett az oldaltározók kialakítása 
részesítendő előnyben. 

Az kisvízfolyások élőhelyi állapotát a mesterséges élőhelytípusok területarányának 
növekedése is negatívan befolyásolja: a meder kövezése, szilárd (beton-) burkolat 
kialakítása, nagyobb műtárgyak építése. 

A domb- és síkvidéki kisvízfolyásokat kifejezetten veszélyeztetett élőhelynek ítéljük, 
állapotuk javítása irányába hathat például a szélesebb pufferzónák kialakítása (gyep, liget, 
erdő), a közvetlen, negatív hatások (pontszerű és diffúz szennyezések) hatásainak 
mérséklése és a medret érintő mechanikai beavatkozások jelentős csökkentése. 

A hegyvidéki kisvízfolyások (patakok) jó ökológiai állapotban történő megőrzésének kulcsa a 
vízhozam és vízjárási viszonyok megtartása. A patakot kísérő árnyékoló ligetek kivágása, 
illetve a vízgyűjtőn végzett nagyobb mértékű erdőirtás a víz melegedésével, a vízhozam 
csökkenésével, esetleg egyenetlenné válásával okoz problémát. A forrásokon létesített 
vízkivételi művek is negatívan hatnak a vízjárásra. 

Az állóvizek tekintetében még nehezebb konkrét kezelési javaslatokat tenni, mert a 
veszélyeztető tényezők listája igen hosszú, még a vizsgált vízterek kapcsán is. A kutatások 
során felmért állóvizek szinte mindegyike mesterséges eredetű (kavics- vagy tőzegbánya, 
völgyzárógátas tározó), nagy részük intenzív hasznosítással (halastó, horgásztó, jóléti tó). 
Amelyben esetleg a felmérések kimutatták természetvédelmi szempontból értékes fajok 
jelenlétét, ott a kezelési javaslat a hasznosítás "szelídebb" formáinak irányába történő 
elmozdulás: kevésbé intenzív halasítás, a telepíthető fajok körének korlátozása (pl. Kis-



Az Ikva és a Soproni-hegység kisvízfolyásainak és állóvizeinek vízi makroszkópikus gerinctelen faunájának 
felmérése    

   

64 

 

Tómalom, Nagy-Tómalom). Általános kezelési irányelv a mezőgazdaságból származó diffúz 
szennyezések, a terhelt belvizek, rosszabb esetben a kommunális szennyvizek 
bevezetésének korlátozása, lehetőség szerinti megszüntetése. 

Víztest Veszélyeztető tényező Természetvédelmi kezelési javaslat 

Ikva, Arany-patak, 
Liget-patak, Sós-
patak 

 

Szinte a vízfolyás teljes hosszán erősen 
módosított a meder, kicsi a speciális 
mikrohabitatok aránya. A rézsű a legtöbb 
szakaszon kaszált, parti fás vegetáció 
szinte teljesen hiányzik. 

Pontszerű és diffúz szennyezések. 

Ahol lehet, hagyni kell érvényesülni a 
meder természetes fejlődési folyamatait. 
Ahol lehet, szakaszonként hagyni kell 
felnőni a természetes parti fás vegetációt, 
ezzel is növelve az élőhelyi 
változatosságot. 

Kardos-ér, Köles-ér A vízügyi kezelői gyakorlat (jelentősen 
kimélyített, erősen módosított, gyakran és 
teljes szélességében kotort meder, kaszált 
rézsű, kísérő fás vegetáció szinte teljes 
hiánya, vagy épp ellenkezőleg, a meder 
teljes fedettsége) jelentősen átalakítja a 
vízfolyások karakterét, ezzel a bennük élő 
fajegyüttesek szerkezetét. 

Pontszerű és diffúz szennyezések.  

A vízfolyás eredeti karakteréhez 
(vízhozam, esés) illő mederprofil 
kialakítása, a "túlmélyítés" elkerülése. A 
fás vegetáció lehetőség szerinti 
meghagyása, a teljes fedettség 
elkerülésével. A fenntartási tevékenységek 
során "kímélő eljárások" (pl. féloldali 
kotrás) alkalmazása. Lehetőség szerint 
pufferzónák kialakítása. 

Rák-patak, Tacsi-
árok, Köves-árok, 
Kecske-patak, 
Vadkan-árok, 
Kovács-patak 

A patakok medre mentén, illetve azok 
vízgyűjtőjén sok esetben találhatók 
tarvágások, melyek eredményeképpen a 
vízfolyások élőhelyi minősége romolhat 
(víz melegedése, vízjárás-viszonyok 
negatív irányú változása). 

A vízfolyásokon létesített átfolyásos 
tározók rontják az ökológiai állapot-
minőséget. 

A természetvédelmi szempontból értékes 
patakok vízgyűjtőjén törekedni kell a lehető 
legnagyobb mértékű, állandó erdőborí-
tásra, különösen a medret kísérő (azt 
árnyaló) állományok kivágása ellenjavallt. 

Az átfolyásos tározók helyett oldaltározók, 
a meglévők lehetőség szerinti átalakítása.  

Kis-Tómalom, Nagy-
Tómalom 

Intenzív rekreációs hasznosítás, benne az 
ökológiai célkitűzésekkel nem össze-
egyeztethető halasítási gyakorlat. 

A rekreációs tevékenység – különösen a 
haltelepítés gyakorlata – lehetőség szerinti 
összehangolása az ökológiai elvárásokkal: 
alacsonyabb halsűrűség, növényevő halak 
telepítésének teljes tilalma. 

3. táblázat. Egyes víztesteken azonosított természetvédelmi problémák, és az azokra tett 
természetvédelmi kezelési javaslatok 

9. Feladatok és javaslatok a további vizsgálatokkal kapcsolatban 

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer rendszeresen vizsgált pontjai közül 
mindössze öt esik a projekt-területre: Kardos-ér (2 pont), Rák-patak (1 pont), Fertő-tó (1 
pont), Borsodi-dűlő szikestava (1 pont). A projekt terület vízfolyásainak természetvédelmi 
jelentőségét szem előtt tartva ezt kevésnek tartjuk, ezért javasoljuk az országos monitorozó 
hálózat pontjait és felmérési tevékenységét kiegészíteni további helyszínekkel és 
vizsgálatokkal, az alábbiak szerint.    

Továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani az inváziós fajok előfordulási viszonyainak és 
terjedési tendenciáinak (idő- és térbeli) vizsgálatára, a szükséges védelmi intézkedések 
megalapozása és kidolgozása érdekében. Az inváziós fajokra és a kiemelt természeti 
értékekre vonatkozó információk együttes elemzése alapján lehet például az egyes 
természetvédelmi beavatkozások priorizálását elvégezni, az ilyen irányú tevékenységet 
tervezni, ütemezni. Javasolt az Ikva és a Kardos-ér teljes hosszán legalább öt-öt pontot 
kijelölni a Corbicula fluminea, a Potamopyrgus antipodarum, a Physella acuta és a 
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Sinanodonta woodiana terjedésének és mennyiségi viszonyainak nyomon követésére, 
melyeket 3 évente javasolt vizsgálni, mennyiségi mintavételezéssel. 

Az előző bekezdésben már érintettük a kiemelt természeti értéket jelentő fajok 
helyzetének, illetve az állományaikra megállapított tendenciák alapos ismeretét. Nyilvánvaló, 
hogy nem kell és nem is lehet minden védett faj minden állományára figyelmet fordítani, itt is 
priorizálni kell, ami pontos és aktuális ismereteket igényel. Az előző bekezdésben javasolt 
felmérések egyúttal a Coenagrion ornatum, az Ophiogomphus cecilia, a Macronychus 
quadrituberculatus és az Unio crassus állományviszonyainak nyomon követésére is 
alkalmasak. Javasoljuk ugyanakkor a Soproni-hegység kisvízfolyásaiban élő védett és/vagy 
közösségi jelentőségű fajok (Astacus astacus, Cordulegaster heros) állományaira irányuló 
felmérések végzését, a Rák-patakon (Brennbergi-tározó feletti szakasz), és a Kovács-
patakon kijelölt mintavételi pontok mennyiségi vizsgálatával (3 évente), illetve az ezekkel 
párhuzamosan elvégzett, szkennelő jellegű faunisztikai vizsgálatokkal a környező 
kisvízfolyásokon (Tacsi-árok, Vadkan-árok, Köves-árok, Liget-patak). 

Folytatni javasoljuk az olyan vizek feltárását, ahonnan nem, vagy csak nagyon régről 
származnak gyűjtési adatok. Bár a Soproni-hegység és az Ikva vízrendszerének 
feltártsága viszonylag jónak mondható, tapasztalataink alapján mindig "vannak 
meglepetések". Ezen pontok kijelöléséhez az irodalmi adatok és az elérhető adatbázisok 
feldolgozása szolgáltathat elégséges alapot. 

Javasolt a folytatásban a korábban (10 éve vagy régebben) mennyiségi mintavétellel 
vizsgált gyűjtőhelyek újbóli felmérését. A korábbi és a megismételt kvantitatív mintavételek 
eredményeinek összehasonlító analízise, lehetőséget adhat az adott víztestben, de akár a 
tágabb környezetben történő változások kimutatására, trendek és tendenciák 
megállapítására. A fentebb (a fejezet 2. és 3. bekezdésében) javasolt mennyiségi 
mintavételeken túl itt is az irodalom és az elérhető adatbázisok értékelése alapján tehető 
javaslat a konkrét helyszínekre. 
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Mellékletek – fizikai adathordozón (CD) rögzítve és a jelentéshez csatolva: 

 

 A mennyiségi mintavételezések terepi jegyzőkönyvei, 

 a terepi mintavételek során készített digitális fényképek (gyűjtőhelyek), 

 biotikai alapadatok (MZB_adat_Soproni_hg_Ikva_vizrendszere_2019_BAP.xls). 


