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ELŐZMÉNYEK
„A környezeti hatástanulmány összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati és értékelési programok kidolgozása és
végrehajtása” tárgyú szerződés keretében vizsgálandó szakterületi programok és alprogramok a következők:
I.

Telephely jellemzése

II.

Időjárási jellemzők

III.

Földtani közeg, felszín alatti és felszíni vízi környezet jellemzése

IV.

Környezeti radioaktivitás általános jellemzése

V.

Zaj- és rezgésterhelés felmérése

VI.

Levegőminőség felmérése

VII.

Élővilág állapotának jellemzése

VIII.

Lakosság állapotának jellemzése

a)
b)
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
a)
b)

Meteorológia
Mikro- és mezoklíma a telephely környezetében
Földtani közeg bemutatása és jellemzése
Felszín alatti vízi környezet bemutatása és jellemzése
Telephely hidrológiai jellemzése
Duna és egyéb felszíni vizek állapota
Duna medrének és partfalának állapota

Élővilág sugárterhelésének jellemzése (kivéve a humán sugárterhelést)
Minta értékű biomonitoring vizsgálatok végrehajtása
Lakosság sugárterhelésének meghatározása
A telephely környezetében élők egészségügyi állapotának meghatározása

Egyes szakterületi programok, programcsoportok a környezeti hatásvizsgálat mellett a telephely engedélyeztetését is
megalapozzák. Ezek az alábbiak:
Telephely jellemzése
Időjárási jellemzők
Földtani közeg, felszín alatti és felszíni vízi környezet jellemzése
Környezeti radioaktivitás általános jellemzése
E szakterületi programok kidolgozása és végrehajtása során különös tekintettel voltunk arra, hogy a Szerződésben
részletesen rögzített műszaki tartalom pontjai a 118/2011. (VII. 11.) Kormányrendelet alapján összeállítandó Telephely
engedélyeztetési dokumentáció releváns fejezeteit a szerződésünkben rögzített terjedelemig megalapozzák.
Mind a Környezeti hatásvizsgálat, mind a Telephely engedélyeztetési dokumentáció – az ezen szerződés keretében
kidolgozott szakterületi programokat is alapul véve - később készül el.
Két szakterületi programcsoport, az Időjárási jellemzők és a Földtani közeg, felszín alatti és felszíni vízi környezet
jellemzése programcsoportok esetén a Szerződés célként jelölte meg a tervezési alaphoz történő felhasználást is.
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SZAKTERÜLETI VIZSGÁLATI ÉS ÉRTÉKELÉSI PROGRAMOK
A szerződés keretében vizsgálandó fenti feladatsor igen sok szakterületet felölelő program, melynek végrehajtásához
széles szakmai együttműködés szükséges. Ennek érdekében az MVM ERBE Zrt. (ERBE) szakmailag elismert,
megfelelő referenciával rendelkező, minősített szakmai alvállalkozókat bevonva dolgozta ki a feladatait. A
szakterületenként együttműködő szakmai szervezetek rendszere az alábbiak szerint alakult.

ALAPADATOK
A munkák megkezdéséhez a Lévai Projekt adatszolgáltatásként rendelkezésre bocsátotta az alábbi dokumentációkat:
 a telephely és környezete alapállapotának korábbi vizsgálati és értékelési eredményeit,
 az atomerőmű üzemidő hosszabbításának környezetvédelmi engedélyezéséhez végzett vizsgálatokat,
 a vizsgálatokról készült zárójelentéseket,
 az üzemidő hosszabbítás Környezeti hatástanulmányát,
 az új blokkra vonatkozó Előzetes konzultációs dokumentációt.
A telephely alapállapotának új vizsgálatokkal történő felmérése és jellemzése a korábbi vizsgálatok kiegészítése,
folytatása mindazon esetekben, ahol ezt szakmai vagy jogszabályváltozásból adódó indokok nem zárják ki és a korábbi
adatok hozzáférhetőek.
Az alapadatokat áttekintve számos szakterület esetében további adatszolgáltatási igény merült fel, az adatszolgáltatás
folyamatosan bővült.
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EGYSÉGES KERETPROGRAM – MINŐSÉGTERV
Az ERBE. összeállította az érintett szakterületek és programok tartalmát tekintve szerteágazó szakterületi vizsgálati és
értékelési programok Egységes Keretprogramját, valamint Minőségtervét.
Az MVM Lévai Projekt részére átadott dokumentációkat az MVM Lévai Projekt, az MVM Zrt Környezetvédelmi Osztálya,
a Paksi Atomerőmű (PA) Környezetvédelmi Osztálya és Vegyészeti Főosztálya részvételével lefolytatott zsűri elfogadta.
Hatósági egyeztetés
Az Egységes Keretprogram szakmai tartalmát a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügy
Felügyelőség (DdKTVF) véleményezte és a szakmai programot megfelelőnek találta.
MÓDSZERTANI ÉS KRITÉRIUM DOKUMENTUMOK (MKD – TMKD)
Az Egységes Keretprogramból, a Minőségtervből valamint az egyes szakterületekre meghatározott vizsgálati és
értékelési terjedelemből kiindulva, az egyes programok kapcsolatát is figyelembe véve az ERBE szakmai alvállalkozóival
együttműködve összeállította az egyes szakterületi vizsgálati és értékelési programok módszertani és kritérium
dokumentumait, a környezeti hatásvizsgálatot megalapozó MKD-t, valamint a telephely engedélyeztetést megalapozó
TMKD-t.
Az MVM Lévai Projekt részére átadott dokumentációkat az MVM Lévai Projekt, az MVM Zrt Környezetvédelmi Osztálya,
a PA Zrt. Környezetvédelmi Osztálya valamint Vegyészeti Főosztálya részvételével megtartott zsűrik elfogadták.
ZÁRÓJELENTÉS
Az új atomerőművi blok kok környezeti hatásvizsgálatát megalapozó szakterületi vizsgálati és
értékelési programok v égrehajtás ának alapja a jóváhagyott Egységes Keretprogram , az MKD,
valamint a TMKD.
A korábbi vizsgálatok és az egyes feladatok specialitásainak figyelembe vétele okán adódott a program alábbi
16 alprogramra osztása.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

A telephely jellemzése
Az időjárás jellemzése
A földtani közeg bemutatása és jellemzése
A felszín alatti vízi környezet bemutatása és jellemzése
A telephely hidrológiai jellemzése
A telephely hidrológiai modellezése
Duna és egyéb felszíni vizek állapota
Duna medrének és partfalának állapota
A környezeti radioaktivitás általános jellemzése
A zaj- és rezgésterhelés felmérése
A levegőminőség felmérése
Az élővilág sugárterhelésének jellemzése (kivéve a humán sugárterhelést)
Minta értékű biomonitoring vizsgálatok - Zoológia
Minta értékű biomonitoring vizsgálatok - Botanika
A lakosság sugárterhelésének meghatározása
A telephely környezetében élők egészségügyi állapotának meghatározása

A jelen Zárójelentés is e 16 szakterületi alprogram szerint foglalja össze a vizsgálatokat, elemzéseket és azok
eredményeit.
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Aláírólap
A Minta értékű zoológiai biomonitoring vizsgálatokat a Tölgy Természetvédelmi Egyesület végezte.
Közreműködő szakértők:
Szervezeti egység / Téma

Név

Beosztás

Aláírás

Tölgy Természetvédelmi Egyesület
dr. Bakonyi Gábor
egyetemi tanár
dr. Sárospataki Miklós
egyetemi docens
Vízi makroszkópikus gerinctelenek dr. Oertel Nándor
ny. tudományos főmunkatárs
dr. Nosek János
ny. tudományos főmunkatárs
Egyenesszárnyúak
dr. Szövényi Zsolt Gergely
egyetemi adjunktus
Szitakötők
Kovács Tibor
főmuzeológus
Lepkék
Peregovits László
muzeológus
Szabóki Csaba
tudományos munkatárs
Forgács Zsuzsa
Talajfelszíni ízeltlábúak
Dr. Hornung Erzsébet
egyetemi tanár
Fülöp Dávid
tudományos segédmunkatárs
Halak
Dr. Erős Tibor
tudományos főmunkatárs
Sály Péter
egyetemi tanársegéd
Hüllők, kétéltűek
Dr. Kiss István
egyetemi docens
Madarak
Mátrai Norbert
tanszéki mérnök
Lenczl Mihály
Emlősök
dr. Altbäcker Vilmos
egyetemi docens
dr. Farkas János
egyetemi adjunktus
Bánszegi Oxána
Cserkész Tamás
Görföl Tamás
Szenczi Péter
Váczi Olivér
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13 MINTA ÉRTÉKŰ BIOMONITORING VIZSGÁLATOK - ZOOLÓGIA
13.1 A MINTA ÉRTÉKŰ ZOOLÓGIAI VIZSGÁLATOK CÉLJA
A minta értékű biomonitoring vizsgálatok célja a telephelyen és környezetében az élővilág jelenlegi állapotának
felmérése, az élővilág alapállapotának értékelése, jellemzése



a fennálló állapot értékeléséhez,
a létesítmény környezeti hatásai értékelésének megalapozásához.

13.2 A MINTA ÉRTÉKŰ ZOOLÓGIAI VIZSGÁLATI TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA

13.2-1. ábra A minta értékű zoológiai vizsgálatok határvonalai
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13.3 A MINTA ÉRTÉKŰ ZOOLÓGIAI VIZSGÁLATOK TERJEDELME
13.3.1 AZ ATOMERŐMŰ 3 KM-ES TÉRSÉGE
 A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszerben (NBmR) lefektetett alapelvek és módszertani megoldások
alapján az atomerőmű nem nagyobb, mint 3 km-es térsége faunájának feltárása
o egyes élőhely típusok jellemzése saját csoport alapján (az NBmR protokoll szerint)
o a gerinctelen és gerinces faunaadatok jegyzékének elkészítése (taxon-lista a gyűjtött fajokról)
o az élőhely típusok indikálására felhasználható fajok kijelölése (ha van)
A következő csoportok vizsgálata történik a megfelelő protokollok előírásai alapján:
Vízi makroszkópikus gerinctelenek
Egyenesszárnyúak
Fajok
Közösségek
Szitakötők
Acsa
Hegyi szitakötők
Leucorrhiniák
Közösségek
Lepkék
Nappali lepkék
Éjszakai lepkék
Talajfelszíni ízeltlábúak
Halak
Kétéltűek, hüllők
Madarak
Emlősök
Északi pocok
Güzüegér
Denevérek
Ürge
Kisemlősök bagolyköpet alapján
A vizsgálatok a 2012-es évre terjednek ki az egyes protokollokban megjelölt időszakokban.
A felvételezésre kijelölt élőhelyek a következők (taxonok szerint különbségek lehetnek, a pontos helyeket
mindegyik taxon módszertani leírása tartalmazza):
Szárazföldi mintavételi helyek:
 Szántó
 Puhafás ligeterdő
 Erőmű területe (gyep, füves terület)
 Ültetett erdő (nyáras)
 Száraz gyep
 Természetes erdő
Vízi mintavételi helyek:
 Duna
 Halastavak
 Kondor tó
A vízi makroszkópikus gerinctelenek és a talajfelszíni ízeltlábúak esetében a mintavételi helyeken történő
gyűjtésekkel reprezentáljuk a teljes terület faunáját. Az egyenesszárnyúak, szitakötők és lepkék felvételezése a
kijelölt mintavételi helyeken történik, de mivel repülő fajokról van szó, egyelő gyűjtésekkel a terület többi részén
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is történik felvételezés. A halak esetében a mintavételi protokollban megjelölt helyeken gyűjtünk. A többi
gerinces esetében a mintavételi helyeken kívül a faji specialitásoknak megfelelően (pl. denevérek) a mintavételi
protokollban megnevezett módon történik gyűjtés. A különböző állatcsoportok mintavételi helyei nem feltétlenül
esnek egybe. A konkrét mintavételi helyek kiválasztásánál az adott taxon sajátosságait figyelembe vesszük.

13.3.2 AZ ERŐMŰ 10 KM-ES KÖRZETÉBE ESŐ NATURA 2000-ES TERÜLETEK
 Az erőmű 10 km-es körzetébe eső Natura 2000-es területek vizsgálatai:
o Jelölőfajok felmérése (van-nincs)
o Veszélyeztetettség értékelése fajonként (a faji sajátosságnak megfelelő saját skálán és
szövegesen)
 A NATURA 2000 területekre történő lehetséges hatások értékelése a jelenlegi fajokra és élőhely típusokra
gyakorolt hatások alapján.
Az atomerőmű 10 km-es körzetében lévő NATURA 2000-es területek:
forrás: Az MME és a Magyar Állami Természetvédelem által közösen működtetett NATURA2000 információs portál
http://www.natura.2000.hu/index.php?p=termegorze&nyelv=hun
http://www.termeszetvedelem.hu/termeszetvedelmi-celkituzesek-prioritasok-natura-2000-teruleteken

Közép-mezőföldi löszgyepek (HUDD20020): A 10 km-es körbe eső D-K-i néhány 10 ha-os terület
Tolnai-Duna (HUDD20023): A 10 km-es körbe eső terület
Paksi ürgemező (HUDD20069): 352,14 ha
Tengelici rétek (HUDD20070): A 10 km-es körbe eső terület
Paksi tarka sáfrányos (HUDD20071): 91,16 ha
Dunaszentgyörgyi-láperdő (HUDD20072): 328,03 ha
A 10 km-es sugarú kör szélén elhelyezkedő területek esetében (HUD20020, HUD20070) az adott NATURA 2000-es
területnek csak azon a részén lesznek részletes vizsgálatok, amelyek a 10 km sugarú körön belülre esnek.
Tolnai-Duna (HUDD20023)
Jelölő élőhelytípusok1
3270 Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel
6430 Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai
6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei,
91E0 * Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus
excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris)
Jelölőfajok
Madarak

Emlősök

Lappantyú (Caprimulgus europeus)
Fekete harkály (Dryocopus martius)
Tövisszúró gébics (Lanius collurio)
Közönséges denevér (Myotis myotis)
Tavi denevér (Myotis dasycneme)
Vidra (Lutra lutra)

1

Az élőhely típusok esetében alkalmazott * jel azt jelenti (itt is és a jelentés teljes szövegében máshol is), hogy ezek kiemelten
védendő területek
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Piszedenevér (Barbastella barbastellus)
Ürge (Spermophilus citellus)
Hüllők, kétéltűek
Közönséges tarajosgőte (Triturus cristatus)
Mocsári teknős (Emys orbicularis)
Vöröshasú unka (Bombina bombina)
Dunai galóca (Hucho hucho)
Leánykoncér (Rutilus pigus)
Lápi póc (Umbra krameri
Magyar bucó (Zingel zingel)
Ragadozó őn (Aspius aspius)
Réticsík (Misgurnus fossilis)
Selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer)
Széles durbincs (Gymnocephalus baloni)
Ingola fajok (Eudontomizon spp)
Német bucó (Zingel streber)
Gerinctelenek
Tompa folyamkagyló (Unio crassus)
Díszes tarkalepke (Euphydrias maturna)
Nagy tűzlepke (Lycaena dispar)
Magyar színjátszólepke (Apaptura metis)
Dunaszentgyörgyi-láperdő (HUDD20072)
Jelölő élőhelytípusok
6430 Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai
6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
91E0 * Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus
excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris)
Jelölőfajok
Madarak:
Lappantyú (Caprimulgus europeus)
Fekete harkály (Dryocopus martius)
Tövisszúró gébics (Lanius collurio)
Emlősök
Közönséges denevér (Myotis myotis)
Nagyfülű denevér (Myotis bechsteini)
Piszedenevér (Barbastella barbastellus)
Ürge (Spermophilus citellus)
Gerinctelenek
Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)
Szarvasbogár (Lucanus cervus)
Paksi tarka sáfrányos (HUDD20071)
Jelölő élőhelytípusok
6250 * Síksági pannon löszgyepek (Crambre tataria)
Jelölőfajok
Emlősök
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Piszedenevér (Barbastella barbastellus)
Gerinctelenek
Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)
Szarvasbogár (Lucanus cervus)
Tengelici rétek (HUDD20070)
Jelölő élőhelytípusok
6260 * Pannon homoki gyepek
6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Jelölőfajok
Madarak:

Emlősök

Lappantyú (Caprimulgus europeus),
Fekete harkály (Dryocopus martius),
Tövisszúró gébics (Lanius collurio)

Közönséges denevér (Myotis myotis)
Nagyfülű denevér (Myotis bechsteini)
Piszedenevér (Barbastella barbastellus)
Ürge (Spermophilus citellus)
Kétéltűek:
Vöröshasú unka (Bombina bombina)
Gerinctelenek
Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)
Szarvasbogár (Lucanus cervus)
Paksi ürgemező (HUDD20069)
Jelölő élőhelytípusok
6260 * Pannon homoki gyepek
6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei
Jelölőfajok
Emlősök

Ürge (Spermophilus citellus)
Mezei görény (Mustela eversmannii)

Közép-mezőföldi löszgyepek (HUDD20020)
Jelölő élőhelytípusok
6250 * Síksági pannon löszgyepek (Crambre tataria)
91E0 * Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
3260 Alföldektől a hegyvidékekig előforduló vízfolyások Ranunculion fluitantis és Callitricho-Batrachion
növényzettel
Jelölőfajok
Madarak:
Lappantyú (Caprimulgus europeus),
Fekete harkály (Dryocopus martius),
Tövisszúró gébics (Lanius collurio)
Emlősök
Ürge (Spermophilus citellus)
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13.4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
A Minta értékű biomonitoring vizsgálatok végrehajtására vonatkozóan a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet az alábbi releváns előírásokat
tartalmazza:
6. § (1) A környezeti hatásvizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységnek
a) a környezeti elemekre (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített környezetre, ez utóbbi részeként a
műemlékekre, műemléki területekre és régészeti örökségre is),
b) a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, településre, éghajlatra,
természeti (ökológiai) rendszerre való hatásainak, továbbá
c) az előbbi hatások következtében az érintett népesség egészségi állapotában, valamint társadalmi, gazdasági
helyzetében – különösen életminőségében, területhasználata feltételeiben – várható változásoknak az egyes
esetek sajátosságainak figyelembevételével történő meghatározására, valamint a tevékenység ennek alapján
történő engedélyezhetőségére terjed ki a 6–16. §-ok rendelkezései szerint.
A környezeti hatásvizsgálatot megalapozó, szakterületi vizsgálati és értékelési programot a 314/2005. (XII.25.) Korm.
rendelet mellett az Országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló Espoo-i Egyezmény (Espoo,
Finnország, 1991.), a vonatkozó EU előírások, a releváns és hatályos szakterületi jogszabályok és szabványok
figyelembe vételével állítjuk össze és hajtjuk végre.
Nemzetközi Egyezmények
Berni Egyezmény (Council Decision 82/72/EEC of 3 December 1981 concerning the conclusion of the Convention
on the conservation of European wildlife and natural habitats (Bern Convention))
Bern Convention (1994): Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. Appendices to
the Convention. – Council of Europe, Strasbourg, T-PVS (94)
Európai Uniós joganyagok (Decision, Directive)

A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és
növények védelméről
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő madarak
védelméről
A Tanács 338/97/EK rendelete (1996. december 9.) a vadon élő állat- és növényfajok számára
kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről
A Bizottság határozata (1982. június 24.) a vándorló, vadon élő állatfajok védelméről szóló egyezmény
megkötéséről (82/461/EGK)
93/626/EEC: Council Decision of 25 October 1993 concerning the conclusion of the Convention on Biological
Diversity
2008/26/EK számú határozat, (élőhelyvédelmi irányelv 4. cikk, 2. bekezdés)
1992/43/EGK irányelv a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről
Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and
flora. – Official Journal L 206, 22 July 1992, pp: 7–50.
Törvények
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
1995. évi LXXXI. törvény a Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
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Kormányrendeletek
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekről
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és
tilalmakról
Miniszteri rendeletek
12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet a fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és élőhelye körüli
korlátozás elrendelésének részletes szabályairól
13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett
barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok
közzétételéről – Magyar Közlöny, 53: 3446–3511.
14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel
érintett földrészletekről
13/2001. (V.9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról a fokozottan védett barlangok
köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok
közzétételéről

13.5 ALAPADAT FORRÁSOK, SZABÁLYZATOK, ELŐÍRÁSOK
13.5.1 KORÁBBI VIZSGÁLATOK - MVM LÉVAI PROJEKT ÁLTAL ÁTADOTT DOKUMENTÁCIÓK
Cím
A Paksi Atomerőmű Üzemidő-hosszabbítása Környezeti Hatástanulmány
Zárójelentés a Paksi Atomerőmű telephely-jellemzési programjának keretében a minta
értékű zoológiai biomonitoring vizsgálatokról
Hidrobiológia, vízminőségi és ökológiai állapotfelmérés a Paksi Atomerőmű térségében
A Paksi Atomerőmű Végleges Biztonsági Jelentése 2. fejezet
Környezetvédelmi felülvizsgálatok jelentései
A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbításának környezetvédelmi engedélyében előírt, a
Duna ökológiai állapotának jellemzésére alkalmas monitoring program végrehajtásáról.
Előzetes konzultációs dokumentáció

Szerző, kiadó, azonosító, kiadási idő
ETV-ERŐTERV Rt.,
000000K00004ERE/A, 2006. február
ETV-ERŐTERV Rt.,
0000K00ERA00041/A, 2004. március
ÖKO Rt., 2005.
Paksi Atomerőmű Rt., 2009.
PA Zrt.
Kék-Csermely Kft. 2009-2010 I. félév
Pöyry Erőterv Zrt.
6F111121/0002/O, 2012. 01.31.

13.5.2 HIVATALOS ADATTÁRAK
http://greenfo.hu/adatbazisok/vedett-veszelyeztetett-fajok
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/vedett_fajok/Red_list_final_version.pdf
http://www.termeszetvedelem.hu/index_v.php?pg=menu_2796
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Natura2000/SAC_Celkituzesek/DDNPI_SAC_celkituzesek/HUDD20020.pdf
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Natura2000/SAC_Celkituzesek/DDNPI_SAC_celkituzesek/HUDD20023.pdf
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Natura2000/SAC_Celkituzesek/DDNPI_SAC_celkituzesek/HUDD20069.pdf
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Natura2000/SAC_Celkituzesek/DDNPI_SAC_celkituzesek/HUDD20070.pdf
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Natura2000/SAC_Celkituzesek/DDNPI_SAC_celkituzesek/HUDD20071.pdf
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Natura2000/SAC_Celkituzesek/DDNPI_SAC_celkituzesek/HUDD20072.pdf
http://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/interactive/natura2000gis/index_html
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http://natura2000.eea.europa.eu/#
http://www.termeszetvedelem.hu/termeszetvedelmi-celkituzesek-prioritasok-natura-2000-teruleteken

13.5.3 LÉGIFELVÉTELEK, TÉRKÉPEK
EOV 1:10 000 (MÉM OFTH – felújítás: 1979, sokszorosítás: 1982-83)
Gauss-Krüger (“katonai”) 1: 25 000 (felújítás: 1987)
CORINE LAND COVER térkép - Copyright FÖMI, Távérzékelési Központ, 1999
Erdőgazdasági Üzemi Térképek – 1:20 000 (Állami Erdészeti Szolgálatok) 1971, 1977 / 1997, 1998
ArcView program térképi adatbázisai
Google Earth térképek

13.5.4 SZOFTVEREK
ArcView program
Microsoft Office
R statisztikai programcsomag
CANOCO statisztikai program
SynTax2000
Google Earth program

http://www.psoft.hu/szolgaltatasok/eov-wgs84-gps-koordinata-atszamitas.html

13.5.5 NORMÁK
A NATURA 2000 területek kijelölésénél figyelembe vett, közösségi szempontból fontos fajok és élőhelyek részletes
leírása.
Az MME és a magyar állami Természetvédelem közösen működtetett NATURA 2000 információs portálja
http://www.natura.2000.hu/index.php?p=termegorze&nyelv=hun

A különleges természetmegőrzési területekre vonatkozó prioritások és célkitűzések

http://www.termeszetvedelem.hu/termeszetvedelmi-celkituzesek-prioritasok-natura-2000-teruleteken

13.5.6 MINTAVÉTELI PROTOKOLLOK
NBmR mintavételi módszerei (protokollok) a magyar állami Természetvédelem hivatalos honlapja szerint:
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=sub_472, az adott terület felméréséhez szükséges módosításokkal.

13.6 ZOOLÓGIAI VIZSGÁLATOK ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE
A zoológiai felmérésben sok, biológiai és ökológiai szempontból jelentősen eltérő állatcsoport szerepel. Olyan
metodológia, amely segítségével ezeket egységesen lehetne gyűjteni, nem létezik. Ezért két általános megjegyzés
tehető itt:
1. Alapvetően a NBdMR előírásait és javaslatait követjük,
2. Minden csoportot specialista kutat, aki jelentős tapasztalattal, tudományos munkássággal rendelkezik.

13.6.1 A FELHASZNÁLT ALAPADATOK ÁTTEKINTÉSE
A Paksi Atomerőmű Üzemidő-hosszabbítása Környezeti Hatástanulmány (ETV-ERŐTERV Rt.,000000K00004ERE/A,
2006. február)
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A „4. Az atomerőmű térségének környezetállapota az üzemeltetés előtti időszakban” fejezetben az erőmű
körzetének fauna rekonstrukciójára vonatkozó megállapításokat vettük figyelembe. Ebből egyértelműen kiderül,
hogy a terület kevéssé kutatott zoológiai szempontból és a múltbeli fauna-rekonstrukcióhoz szükséges adatok nem
állnak rendelkezésre. Ezek – értelemszerűen - nem is pótolhatók.
Zárójelentés a Paksi Atomerőmű telephely-jellemzési programjának keretében a minta értékű zoológiai biomonitoring
vizsgálatokról (ETV-ERŐTERV Rt., 0000K00ERA00041/A, 2004. március)
Értelemszerűen az egyik legfontosabb zoológiai forrás. A puhatestűek, földigiliszták, ászkarákok, pókok, kisebb
rovarrendek, egyenesszárnyúak, bogarak, hangyák, lepkék, kabócák kétéltűek, hüllők, madarak, vizsgálati
területen megtalálható fajairól ad listát. A fajlisták mellett felhasználjuk az egyes élőhelyekre adott általános
leírásokat és összegző információkat.
Hidrobiológia, vízminőségi és ökológiai állapotfelmérés a Paksi Atomerőmű térségében (ÖKO Rt., 2005.)
A teljes tanulmányt használtuk a monitoring program kidolgozása során, mert támpontot adott a legcélszerűbb
mintavételi helyek és mintavételi módszerek kiválasztásához. Szempont volt továbbá a munka megtervezése
során, hogy az ebben a jelentésben kapott eredmények a jelen munka során nyert eredményekkel a lehető
legjobban összevethetőek legyenek.
A Paksi Atomerőmű Végleges Biztonsági Jelentése 2. fejezet (Paksi Atomerőmű Rt., 2009.)
A 2.4. alfejezetből a várható vízjárásra vonatkozóan nyertünk információkat. A vízjárás a mintavételek lehetséges
idejét határozza meg.
A 2.1.-1. és 2.1.-2. táblázatokból a védett lápokról és a helyi jelentőségű védett természeti értékekről kaptunk
információkat.
Környezetvédelmi felülvizsgálatok jelentései (PA Zrt.)
Az építési törmeléklerakó fejezetből az állatvilágra vonatkozó meglehetősen sporodikus adatokat kaptunk. Mivel
nem tudható, hogy hol és m ilyen módszerekkel történtek a felvételezések, valamint az sem, hogy ki határozta az
állatokat (ez döntő kérdés a megbízhatóság szempontjából), az adatokat fenntartással kezeljük.
A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbításának környezetvédelmi engedélyében előírt, a Duna ökológiai állapotának
jellemzésére alkalmas monitoring program végrehajtásáról (Kék-Csermely Kft. 2009-2010 I. félév)
A 3., az 5.3. és 5.4. fejezeteket használtuk elsősorban, de esetenként a többi fejezetből is hasznos információkhoz
jutottunk. A tanulmány megfelelő előzménynek tekinthető a mostani munkához. Itt is arra törekedtünk, hogy az
előző adatok a mostani munka során keletkező adatokkal összehasonlíthatóak legyenek.
Előzetes konzultációs dokumentáció (Pöyry Erőterv Zrt., 6F111121/0002/O, 2012. 01.31.)
A „3.3.5. A telephely környezetének élővilága, életközösségek bemutatása”, ezen belül a „3.3.5.2. A vizsgált terület
állatvilága”.fejezet, mint kiindulási alap és általános értékelés vehető figyelembe. Sajnos a pontos gyűjtési helyeket
az anyag nem tartalmazza, ezért az összehasonlítás a jelen munka során nyert eredményekkel nem lehetséges.
Nehézséget jelent továbbá az összehasonlítás szempontjából, hogy a választott csoportok csak részben fedik át
egymást.

13.6.2 ÁLTALÁNOS SZAKIRODALOM
Amendments to the “Interpretation Manual of European Union Habitat’s with a view to EU enlargement” (Hab.01/11brev.1). Annex II. European Commission, DG ENV.
Varga Z., Kaszab Z. & Papp J. (1989): Rovarok – Insecta. In: Rakonczay, Z. (szerk.): Vörös Könyv. A Magyarországon
kipusztult és veszélyeztetett növény- és állatfajok. Akadémiai Kiadó, Budapest: 178–262.
Vörös J. (2010): Hogyan csökkentsük a kitridiomikózis szétterjedését? Útmutató terepmunkához. Kézirat, Magyar
Természettudományi Múzeum, Budapest, 4 pp.
IUCN (1996): 1996 IUCN Red List of Threatened Animals. – IUCN, Gland, Switzerland, 368 pp.
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Papp, T., Gubányi, A. és Rácz, G. (2000): Establishing the use of microsatellite analysis for locally endangered
populations of root vole (Microtus oeconomus). Acta zool. hung. 46.3: 259–264.

13.6.3 A VIZSGÁLATI TERÜLET ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE
A Paksi Atomerőmű környékének általános állatföldrajzi besorolása a szárazföldi területekre tehető meg. Hazánk
állatvilága Dudich E. (1954) állatföldrajzi rendszerében a közép-dunai faunakerületbe tartozik. A közép-dunai
faunakerület földrajzilag a Kárpát-medence területével azonos. A vizsgálandó terület (Paks és környéke) a
faunakerületen belül az Alföld (Pannonicum) faunakörzetbe, azon belül a Nagy-Alföld (Eupannonicum) faunajárásba
tartozik.
Víztestek esetében állatföldrajzi besorolás nincs. A vizsgálati területen található víztestek a VKI meghatározása szerint,
a Magyar Alföld elnevezésű ökorégióhoz tartoznak. A Duna ebben a beosztásban a 24. víztípushoz és a főági
altípushoz tartozik (Duna Gönyű és Baja között megnevezéssel). Gayer J. (szerk.) (2005): A Víz Keretirányelv
végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyűjtőkerületben. Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., Komárom.
Az erőmű környezete erős antropogén hatás alatt áll. Értékesebb állatvilág a természet közeli nyílt homoki gyepek
foltjain, a lápréti, ligeti növényzetben (Régi- és Új-Brinyó), az égeres láp-mocsár erdőkben, a Dunaszentgyörgyi fás
legelőn, a paksi dunai ártéren és a hagyásfákon található. (ETV-Erőterv Rt. (2006): A Paksi Atomerőmű üzemidő
hosszabbítása – Környezeti hatástanulmány.)

13.6.4 TERVEZETT MINTAVÉTELEK
A mintavételek tervezése egységes szempontok szerint történt, amennyire a vizsgált csoportokat tekintve ez egyáltalán
lehetséges volt. Nyilvánvalóan más szempontok szerint történt a vízi mintavételi helyek kiválasztása, mint a
szárazföldieké. A vízi mintavételek tervezése során egyébként jelentősen lehetett támaszkodni az eddig elvégzett
vizsgálatok eredményeire, a megkapott jelentésekre.
A szárazföldi területeken a mintavételi helyek különbségei elsősorban az állatok testnagyságával állnak
összefüggésben. Értelemszerűen más nagyságú mintaterületeket kellett kijelölni a relatíve nagy testű és jól repülő
madarak, vagy a kistestű talajfelszíni ízeltlábúak részére. Ennek ellenére törekedtünk az egységes mintavételi hely
kijelölésére.
A kijelölt állatcsoportok gyűjtési módszerei csoport-specifikusak. Itt egységes felvételezés nem lehetséges.
A vizsgálatok módszereit a NBmR megfelelő protokolljai adták, a szükséges és célszerű módosításokkal. Mivel a
munkacsoportunk számos tagja részt vett a protokollok kidolgozásában, azok elkészítése során tartott vitákban, várható,
hogy a helyi viszonyoknak legjobban megfelelő vizsgálatok fognak folyni.

13.6.5 IDŐBELISÉG
Kiválasztott taxonok vizsgálata
Vízi makroszkópikus gerinctelenek
Egyenesszárnyúak
Fajok
Közösségek
Szitakötők
Acsa
Hegyi szitakötők
Leucorrhiniák
Közösségek
Lepkék
Nappali lepkék
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Éjszakai lepkék
Talajfelszíni ízeltlábúak
Halak
Kétéltűek, hüllők
Madarak
Emlősök
Északi pocok
Güzüegér
Denevérek
Ürge
Kisemlősök bagolyköpet alapján
Magyarázat:
fekete: adott feladat végzése
szürke: ha a terepviszonyok változása miatt új időpont kiválasztása szükséges, erre az időre kerül a mintavétel
dőlt betű: nem vizsgálandó, csak az értelmezést könnyíti
13.7.1.1-1. táblázat Zoológiai vizsgálatok ütemterve

13.7 AZ ATOMERŐMŰ 3 KM-ES TÉRSÉGE
 A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszerben (NBmR) lefektetett alapelvek és módszertani megoldások
alapján az atomerőmű nem nagyobb, mint 3 km-es térsége faunájának feltárása
o egyes élőhely típusok jellemzése saját csoport alapján (az NBmR protokoll szerint)
o a gerinctelen és gerinces faunaadatok jegyzékének elkészítése (taxon-lista a gyűjtött fajokról)
o az élőhely típusok indikálására felhasználható fajok kijelölése (ha van)
A következő csoportok vizsgálata történik a megfelelő protokollok előírásai alapján:
Vízi makroszkópikus gerinctelenek
Egyenesszárnyúak
Fajok
Közösségek
Szitakötők
Acsa
Hegyi szitakötők
Leucorrhiniák
Közösségek
Lepkék
Nappali lepkék
Éjszakai lepkék
Talajfelszíni ízeltlábúak
Halak
Kétéltűek, hüllők
Madarak
Emlősök
Északi pocok
Güzüegér
Denevérek
Ürge

MVM ERBE Zrt.

ERBE dokumentum azonosító: S 11 122 0 009 v0 25
File név_verzió szám: 13_Zoologia_zaro_v1

Dátum:

Lapszám:

2013. június 12.

32/274

Lévai Projekt
A környezeti hatástanulmány összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati és értékelési programok
Minta értékű biomonitoring vizsgálatok - Zoológia

Mintavételi területek lehatárolása
A szárazföldi területeken hat mintavételi területet jelöltünk ki. Ezek a területek az erőmű 3 km-es környékében található,
legnagyobb kiterjedésű és tipikus élőhelyeket reprezentálják. Ezeken a területeken történik a szárazföldi állatcsoportok
felvételezése. A NBmR protokollok előírásainak megfelelően ettől eltérések lehetnek (pl. kétéltűeket és hüllőket más
vízterekben, a güzüegeret más szárazföldi területeken is keresni kell). A vízi élőhelyekre egységes területkijelölésnek
nem volt értelme, tekintettel arra, hogy az elvégzendő NBmR protokollok különböző feladatokat írnak elő.
Szárazföldi mintavételi helyek (számozásuk 1.-6.):
1. Szántó
2. Puhafás ligeterdő

13.7-1. ábra Az 1. és a 2. mintavételi terület elhelyezkedése
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3. Erőmű területe, felvonulási terület (gyep, füves terület)

13.7-2. ábra A 3. mintavételi terület elhelyezkedése

4. Ültetett erdő (fenyves)

13.7-3. ábra A 4. mintavételi terület elhelyezkedése
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5. Száraz gyep
6. Természetes erdő

13.7-4. ábra Az 5.és 6. mintavételi terület elhelyezkedése

Helyszíni vizsgálatok
A mintavételek tervezése egységes szempontok szerint történt, amennyire a vizsgált csoportokat tekintve ez egyáltalán
lehetséges volt.
A szárazföldi területeken a mintavételi helyek különbségei elsősorban az állatok testnagyságával állnak
összefüggésben. Értelemszerűen más nagyságú mintaterületeket kellett kijelölni a relatíve nagy testű és jól repülő
madarak, vagy a kistestű talajfelszíni ízeltlábúak részére. Ennek ellenére törekedtünk az egységes mintavételi hely
kijelölésére.
Nyilvánvalóan más szempontok szerint történt a vízi mintavételi helyek kiválasztása, mint a szárazföldieké. A vízi
mintavételek tervezése során egyébként jelentősen lehetett támaszkodni az eddig elvégzett vizsgálatok eredményeire, a
megkapott jelentésekre.
A kijelölt állatcsoportok gyűjtési módszerei csoport-specifikusak, itt egységes felvételezés nem lehetséges.
A vizsgálatok módszereit a NBmR megfelelő protokolljai adták, a szükséges és célszerű módosításokkal. Mivel a
munkacsoportunk számos tagja részt vett a protokollok kidolgozásában, azok elkészítése során tartott vitákban, várható,
hogy a helyi viszonyoknak legjobban megfelelő vizsgálatok fognak folyni.
Az egyes vizsgált csoportok gyűjtési területeinek pontos lehatárolását a következőkben adjuk meg.
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13.7.1 VÍZI MAKROSZKÓPIKUS GERINCTELENEK
13.7.1.1 A felhasznált alapadatok áttekintése
Az európai nagy folyók között a Duna nemcsak fontos gazdasági tényező, mint transzkontinentális vízi út, hanem az
élővilág számára jelenlegi szabályozott állapotában is nagyon jelentős ökológiai folyosóként funkcionál. Ebben a magyar
Duna szabad folyású szakasza igen nagy jelentőséggel bír, mintaterülete, sok tekintetben referenciája a
Középső-Dunának. Ezért nagyon fontos, hogy alapos környezeti felmérés dokumentáljon bármely emberi beavatkozás –
esetünkben a Paksi Atomerőmű (PA) üzemeltetése, illetve jövőbeli bővítése – előtti állapotot, illetve prognosztizálja a
jövőbeli változások esetleges hatását. Mivel a Duna és ártere a vízi Natura fajok védett területe, a vizsgálandó szakasz
állapotfeltárására az egyik legalkalmasabb eszköz a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Program (NBmR) vízi
makroszkopikus gerinctelenek monitorozási programja.
A megbízás két területen jelöli ki a kutatásokat:
 A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszerben lefektetett alapelvek és módszertani megoldások szerint az
atomerőmű nem nagyobb, mint 3 km-es térsége faunáját fel kell tárni (egyes élőhely típusok jellemzése, a
gerinctelen és gerinces faunaadatok jegyzékének elkészítése, az élőhely típusok indikálására felhasználható
fajok kijelölése.
 Fel kell mérni a telephely 10 km-es sugarú környezetébe eső NATURA 2000 területeken a jelölőfajokat és
élőhelyeiket. Értékelni kell a NATURA 2000 területekre történő lehetséges hatásokat a jelenlegi fajokra és
élőhely típusokra gyakorolt hatások alapján.
A vízi makroszkopikus gerinctelenek csoportja rendszertanilag egymástól távol álló csoportokat ölel fel, melyek hasonló
életmódjuk és azonos életterük folytán kerültek egy gyűjtőfogalom alá.
Életterük a vízi / vizes élőhely aljzata: a mederfenék és ennek felső rétege, a különféle kiemelkedő objektumok felszíne
(kövek, faágak, növényzet, stb.). Életmódjuk lehet teljes mértékben (holohidrobiont), illetve csak bizonyos fejlődési
szakaszban a vízhez kötött (hemihidrobiont). Táplálkozásuk változatos, lebegő anyag kiszűréstől a növényi részek
fogyasztásán keresztül a ragadozó életmódig, illetve bomló szerves anyag felhasználásig minden megtalálható.
Légcseréjük történhet a vízben oldott oxigénből, illetve légköri oxigénből. Helyváltoztatási módszerük széles skálán
mozog, lehetnek helyhez kötöttek, az alzaton és az alzatban mászók, a növényzeten és egyéb víz alatti képleteken
kapaszkodók. Minden víztértípusban megtalálhatók, a vízi táplálékhálózatban változatos szerepet töltenek be,
kisléptékben is kifejezett a térbeni változatosságuk.
Fenti tulajdonságaik alapján kiválóan alkalmazhatók a vízminőségi állapot leírására, vízminősítési indexek számítására.
Életmenet sajátságaik miatt adott időpontban egy-egy csoport önmagában való vizsgálata mellett az állapot
meghatározására a közösségi szintű vizsgálatoknak kiemelten nagy a jelentősége. A monitorozásuk elsődleges célja a
makroszkopikus gerinctelen közösség összetételének (biodiverzitásának) leírása, a minőségi és mennyiségi
viszonyokban bekövetkező változások megállapítása, a környezeti tényezők hosszabb távú monitorozása pedig
alkalmas lehet a változásokért felelős tényezők felderítésére és meghatározására.
A következőkben felsorolásszerűen idézzük a PA jelenlegi, illetve jövőbeli bővített működésének hatását vizsgáló
korábbi felmérések lényeges megállapításait, amelyek az általunk is vizsgálandó Duna-szakasz vízminőségét, illetve a
vízi makrogerinctelen társulásokat érintik:
Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítás RKTH kidolgozása
Hidrobiológia, vízminőségi és ökológiai állapotfelmérés a Paksi Atomerőmű térségében. ÖKO - környezeti, gazdasági,
technológiai, kereskedelmi szolgáltató és fejlesztési Rt, 2005
„A Paksi Atomerőmű alatti mintavételi helyeken (Fajsz, Baja, Mohács, Hercegszántó) általában nem volt rosszabb a víz
minősége, mint a felette lévőnél (Dunaföldvár).”
„Dunaföldvár és Fajsz között vízminőségi osztály változás csak igen korlátozott számú esetben, a következőkben
felsorolt vízminőségi jellemzőknél történt. Javulás: kőolaj és termékei (V.→ IV.), fenolok (III. →II.), kadmium (II. → I.) és
vas (II. →I.). Romlás: BOI5 (II. →III.), ortofoszfát-P (III. →IV.).”
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„Az oxigénháztartás jellemzői előnyösen változtak a vizsgált folyószakaszon az eltelt 30 év során, és a Paks feletti és
alatti szakaszon sem mutatható ki előnytelen változás.”
„A növényi tápanyagok tekintetében a trendek hasonlóan bíztató képet mutatnak az oxigénháztartás paraméterekhez,
sőt egyes esetekben itt még meredekebb csökkenést tapasztalhatunk.”
„A Duna vízminősége a vezetőképesség értékei alapján minden esetben elérte az I. (kiváló) besorolást a teljes,
Budapest-országhatár közötti szakaszán az elmúlt 3 évtizedben.”
„Összességében megállapítható, hogy a pH értékek alapján a Duna a hazai felszíni vizekre jellemző értékeket mutatta.”
„Függetlenül a felvételezés időpontjától (nyári, őszi, téli) és a Duna, illetve a visszavezetett hűtővíz vízhozamától (1, 2, 3
vagy 4 blokk működik) a beömlés alatti néhány (1-2) km-es szakaszon a hőcsóva viszonylag homogén, a beömlési
turbulencián kívül elkeveredés alig történik.”
„A hőcsóva mindig a jobb parthoz simulva vonul le és behatol a zátonyok közötti vízterületekre is.”
„A hőcsóva elkeveredése túlnyomó részben, mintegy 95 %-osan a beömléstől számított 4-5 km között megtörténik.”
„A hőcsóva a 2002. évi nyári és a 2003. évi téli felvételezés alapján is nagyjából a Gerjen-Bátya vonalig nyomozható,
ami kereken 10 fkm-nek felel meg, a beömléstől számítva.”
„A makrozoobenton eredmények analízise alapján megállapították, hogy a melegvíz bevezetés hatására állandósul egy
olyan fajspektrum, amelyben a melegvízkedvelő fajok dominanciája jellemző. Az atomerőmű környékén található dunai
fauna elemei a melegvíz bevezetése alatt 500 m-re található nagysarkantyú környezetében újra benépesítik az üledéket
és a szilárd alzatok felszínét. Néhány °C-os, a folyó rövid szakaszára terjedő hőmérséklet emelkedés hatása a
makroszkópos gerinctelen fauna faji összetételében nem okoz lényegesebb, károsnak minősíthető hatást.
„A helyszíni vizsgálatok igazolták, hogy a jelenlegi üzemmód mellett kibocsátott hűtővíz csak korlátozott szakaszon
változtatja meg a vízi makroszkópos gerinctelen társulások összetételét.”
„A makroszkópos gerinctelen állatok közül a 27 °C hőmérsékletű, illetve az annál magasabb hőmérsékletű Duna
szakaszon fajszegényedés volt megfigyelhető. A jelenlegi viszonyok között a melegvíz bevezetés alatt 500 m-re levő
nagy sarkantyúnál már bekövetkezik a faj- és állomány-összetétel regenerálódása. A mintegy 10 %-kal megnövekedő
hűtővíz mennyisége várhatóan ezt a folyamatot térben és időben nem fogja befolyásolni.”
Vizsgálati jelentés a Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbításának környezetvédelmi engedélyében előírt, a Duna
ökológiai állapotának jellemzésére alkalmas monitoring program végrehajtásáról. 2009.04. – 2010.04. időszak. Kék
Csermely Kft., 2010.
„Oxigénháztartás jellemzői: A mérési eredmények egyértelműen megmutatják, hogy a vizsgálati csoportba tartozó oldott
oxigén, oxigéntelítettség (BOI5), szerves TOC komponensekre vonatkozó vízminőségi osztályba soroláskor a felvízi,
illetve az alvízi szakaszain nem mutatkoztak osztálykülönbségek.”
„Nitrogén és a foszfor háztartás jellemzői: A csoportba tartozó komponensek mennyiségét többféle folyamat befolyásolja
(mikrobiológiai hatás, élő szervezetek építőkövei, élő szervezetek pusztulása, tisztított szennyvizek bevezetése, stb.). A
mért értékek e folyamatok együttes hatását mutatják, melyek szerint a melegvíz bevezetés nem okoz vízminőségi
osztályba sorolási különbségeket.”
„A szerves mikroszennyezők mérési eredményei alapján a Duna vizsgált teljes kereszt- és hosszirányú szakaszán kiváló
vízminőségű osztályba tartozik. A Paksi Atomerőmű melegvíz bevezetésének nincs befolyásoló hatása.”
„Egyéb megállapítás: a Paksi Atomerőmű kommunális tisztított szennyvíz bebocsátása a Duna vízminőségét nem
befolyásolja.”
„A makrozoobenton vizsgálat eredményeit összegezve megállapítható, hogy a közösségszerkezeti mutatók alapján csak
az első három mintavételi időpontban tapasztaltunk különbségeket a felmelegedett hűtővíz által érintett mintavételi
helyek és a kontroll (felvízi) pontok között. A felmelegedett hűtővíz által közvetlenül érintett szakaszok elkülönülnek,
taxonkészletük különböző, ezért a melegvíz befolyásolja a kialakult makrofaunát.”
„A csóvaszerűen levonuló felmelegedett hűtővíz csupán lokális hatást fejt ki a makroszkopikus vízi gerinctelen
élőlényegyüttes tagjaira, melynek hossza 1,5-2 fkm-nél nagyobb távolságra nem terjed ki. Megállapítható továbbá az is,
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hogy jelentős hatással vannak ezen mutatók alakulására az adott mintavételi helyen található természetes és / vagy
mesterséges aljzatok is.”
A Lévai Projekt kutatásainak tervezésekor (mintavételi helyek, időpontok kijelölése; mintavételi, feldolgozási és
értékelési módszerek megválasztása; vizsgálandó paraméterek) mindezen eredményeket figyelembe vettük.

13.7.1.2 Szakirodalmak
Csányi, B. (1996): Macrozoobenthon community of the Danube River between Rajka and Mohács (1849-1447 rkm) – 31.
Konferenz der IAD, Baja-Ungarn, Wissenschaftliche Referate: 551-557.
Csányi B. (1997): Módszertani kézikönyv a vízi makroszkópikus gerinctelen (makrozoobenton) élőlényegyüttessel
végzett biológiai vízminősítés alapján. – VITUKI RT., Budapest, 45 pp.
Oertel N., Nosek J. & Andrikovics S. (2005): A magyar Duna-szakasz litorális zónájának makroszkópikus gerinctelen
faunája (1998-2000). – Acta Biologica Debrecina, Supplementum Oecologica Hungarica, 13: 159-185.
Andrikovics S. & Kiss O. (2000): Bioindikáció vízi gerinctelenekkel a Dunában. 3. Vízirovar lárvavizsgálatok a Duna
magyarországi szakaszán. – Hidrológiai Közlöny, 80 (5): 272-274.
Gulyás P. (2010): Vizsgálati jelentés a Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbításának környezetvédelmi engedélyében
előírt, a Duna ökológiai állapotának jellemzésére alkalmas monitoring program végrehajtásáról. Kutatási jelentés 1-147.

13.7.1.3 Az alkalmazott módszertan leírása
Az általunk vizsgálni kívánt 17 km-es szakasz teljes egészében a HUDD20023 azonositójú Tolnai-Duna, mint kiemelt
Natura 2000 élőhelymegőrzési terület (SCI) része. A folyam szabadfolyású, zöld folyosóként szolgáló szakasza
majdnem átlósan halad át a PA telephely közvetlen 3 km-es és 10 km-es sugarú körzetén is. Ezért a bevezetőben
megfogalmazott kétféle terület kutatása a parti sáv makrogerinctelen közösségeinek feltárása szempontjából azonos
módszertani megközelítéssel történik.
A mintavételek során a NBmR vizes élőhelyek biológiai sokféleségének trend monitorozására kialakított vízi
makroszkopikus gerinctelenek mintavételi protokollját használjuk [Vizes élőhelyek és közösségeik monitorozása (ÁNÉR
besorolás
U8,
U9).
Vízi
makroszkopikus
gerinctelenek
mintavételi
protokollja
(208.02.18)
(http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/mintavetel/makrozoo_protokoll_uj_080218.pdf)].
Mivel
a
protokoll
általánosságban kis- és közepes vízfolyásokra lett kidolgozva, a dunai vizsgálatoknál számolni kell a nagy
folyók / folyamok esetében alkalmazandó módosításokkal.
A rendelkezésre álló protokoll azt mondja, hogy kisvízfolyások esetében „A lejárt szakasz nem eshet jelentős
hidromorfológiai jelleget érintő (pl. híd, partvédő kövezés, sarkantyú) mederrészletre”; valamint „Folyók és folyamok
esetében …” – a kisvízfolyásokhoz hasonlóan –” szintén 3 szekciót kell kiválasztani – 500 méterre reprezentatív
módon.”
Esetünkben az érintett Duna-szakasz bár szabad folyású, de a több mint száz éve megkezdett folyószabályozás,
mederstabilizáció következtében a Dunaföldvár–déli országhatár közötti folyószakasz részben szabályozottnak
tekinthető. A kőszórások (pl. a Paks város előtti partbiztosítást szolgáló kövezések) és sarkantyúk, a hűtővíz be és
kifolyását biztosító csatornák és torkolati művek mind-mind hidromorfológiai jelleget érintenek. A lassan egy évszázada
meglévő kőszórásos védművek mesterséges aljzatként szolgálnak, nagyon fontos és változatos – vízállásfüggő
zonációs – élőhelyeket biztosítanak a parti sáv élővilágának, és ma már reprezentatívak a vizsgálandó folyamszakaszra.

13.7.1.4 Tervezett mintavételek
A fent felsorolt monitor programok eredményei, korábban a térségben végzett kutatásaink tapasztalatai, valamint
publikált irodalmi adatok alapján a következő mintavételi szelvényeket és helyeket jelöltük ki a 2012. évi vizsgálatok
számára:
1533 fkm jobb és bal part (Paks – Géderlak komp)
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1530,4 fkm jobb part (Paks város)
1526,2 fkm jobb és bal part (PA melegvíz csatorna torkolat – Dunaszentbenedek)
1516 fkm jobb és bal part (Gerjen – Foktő komp)
Mintavételeink az erőmű feletti és alatti, összesen kb. 17 km-es szakaszt érintik. Az 1533-1530 fkm közötti mintavételi
helyek „felvízi” referenciaként, az 1516 fkm-nél végzett vizsgálatok „alvízi” összehasonlításra szolgálnak az 1526-os fkmnél, az erőmű hűtővíz kifolyójánál, illetve a hőcsóva által közvetlenül érintet kb. 500 méteres szakaszon kijelölt
mintavétel számára. Így a jobb parton – figyelemmel az élőhelytípusokra is – a melegebb befolyó víz közvetlen, illetve
távolabbi hatása is vizsgálható. A vizsgált folyószakasz reprezentatív jellemzésére a keresztszelvényekben jobb és bal
parton, a kisebb térléptékű mintavételi helyek leírására pedig a szekciónként végzett multihabitat mintavétel szolgál. A
mintavételi helyek, azon belül a szekciók és élőhelytípusok megjelenését digitális fotókkal is dokumentálni fogjuk.
Mintavételi alkalmak
A vízi makrogerinctelenek mintavételi gyakorisága az adott élőhely jellegétől és a vizsgálandó taxon fejlődés menetétől
függ. A korán kirepülő fajok lárváinak begyűjtése érdekében legfontosabb egy kora tavaszi mintavétel (vízállástól
függően, március-április folyamán), árvíz esetén legkésőbb a májusi kisvizes állapotban. A második felmérést a nyári
időszakban (július közepe – augusztus közepe) kell elvégezni. Vízfolyások mintavételi időpontját igazítani kell a vízállás
megszabta lehetőségekhez is. Korábbi terepi tapasztalataink alapján a Duna hazai szakaszán a litorális zónában
logisztikai szempontból legalkalmasabbak azok a periódusok, amikor a budapesti vízmércén mért vízszint 150-200 cm
között van.

13.7.1.5 Mintavételi módszerek
A makroszkopikus gerinctelenek gyűjtésekor – figyelembe véve az egyes csoportok, fejlődési alakok eltérő igényeit is,
valamit a gyűjtésre kijelölt partszakasz és alzattípus által támasztott követelményeket – többféle gyűjtési technikát,
illetve azok kombinációit alkalmazzuk, hogy célunkat, a minél eredményesebb kvalitatív és szemikvantitatív mintavételt
elérjük. Az AQEM protokoll előírását, de a szakasz fent vázolt sajátságait is figyelembe véve alkalmazzuk a „kick and
sweep” technikát az EU ISO-7828-1985 számú szabványban rögzített vízihálóval (0,4 m), egyelve gyűjtéshez a
hagyományos félkör alakú kézi hálót (0,25 m), illetve a háromszögletű kotróhálót (0,25 m). Zárójelben az élhosszúság
szerepel. Mindegyik eszköz egységesen 720 μm lyukbőségű hálóval szerelt. A kotróháló segítségével a lábalható
mélységet ki tudjuk terjeszteni a mélységi régió felé, és így több információhoz jutunk a keresztszelvény jellemzésekor.
A 720 μm lyukbőségű háló használata azért szükséges, hogy a makroszkópikus vízi gerinctelenek juvenilis, lárva alakjait
is megőrizzük mintavételkor, ami egy biodiverzitás monitorozás esetén szükségszerűen további információk forrása.
Kvalitatív gyűjtésre a durvább textúrájú alzaton leghatékonyabbnak a „kick & sweep” módszer bizonyult. Finom textúrájú
alzaton a kotróháló ad hasonló vagy kissé hatékonyabb eredményt. Az azonos idő-, illetve területegységre
vonatkoztatott, azonos „erőfeszítéssel” gyűjtött szemikvantitatív minták (dunai viszonyok esetében replikátumonként
legalább 1 m2) mennyiségi összehasonlítása alkalmas az állományok becslésére, az időben és térben való változás
detektálására. Ezen kívül alkalmazzuk – a nagyobb kövek emelgetésével, a csipesszel, a bevonatok lekaparásával – a
kvalitatív egyelve gyűjtés minden lehetséges válfaját. A litorális zónában alkalmazott módszerekkel – az eszközöktől és
a mederprofiltól függően – a partéltől 10-15, illetve 15-20 méteres távolságig, illetve 1,0-1,5, illetve 1,5-3 m-es mélységig
tudunk gyűjteni. Kisvizek idején ez a gyűjtési stratégia bizonyos megszorításokkal a profundális régiót is jellemzi.
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13.7.1.6 Értékelések
A biodiverzitás monitorozása során természetszerűleg a protokollban előírt taxonok (Gastropoda-csigák, Bivalviakagylók, Hirudinea-piócák, Malacostraca-magasabbrendű rákok, Ephemeroptera-kérészek, Odonata-szitakötők,
Heteroptera-vízi- és vízfelszíni-poloskák, Plecoptera-álkérészek, Coleoptera-vízbogarak, Trichoptera-tegzesek)
lehetőség szerint fajszintű identifikációja mellett feljegyezzük a várhatóan előforduló egyéb taxonokat is (pl. Polychaetasoksertéjű férgek, Oligochaeta-kevésésertéjű férgek, Diptera-kétszárnyúak, Megaloptera-vízi recésszárnyúak)
Az elemzésekhez felhasználjuk a vízi makroszkópikus gerinctelenek taxon, illetve fajszámát; egyedszámát (ind/m2); az
együttesek fajösszetételét. A mennyiségi mutatókat Bray-Curtis függvénnyel képzett ordinációs eljárással és
főkoordináta analízissel (PCoA) is elemezzük a mintavételi helyek hasonlóságának és különbözőségének kimutatása
érdekében. A makrogerinctelen együttesek hasonlóságát a taxonok prezenciája-abszenciája alapján klaszterelemzéssel
értékeljük.
Hasonlóképpen fogjuk értékelni a mintavételi helyeket is az élőhely makroszkopikus gerinctelenek szempontjából fontos
abiotikus paraméterei (áramlás, part morfológiája, alzat minősége, szerves törmelék, vegetáció, fény) szerint. A vizsgált
Duna-szakaszt és az egyes mintavételi helyeket elemezni fogjuk a taxoncsoportok százalékos aránya alapján,
faunisztikai és természetvédelmi szempontok szerint, különös figyelemmel a Tolnai-Duna Natura 2000-es jelölő fajának
(Unio crassus-tompa folyami kagyló) jelenlétére.
Az eredmények értékeléskor, a hosszabbtávú változások dokumentálására, felhasználjuk a vizsgálandó Duna-szakaszra
fellehető korábbi, publikált adatokat is.

13.7.1.7 A mintavételek, vizsgálatok végrehajtása
Módszerek
A 2012. évi vizsgálatok számára kijelölt 7 mintavételi körzet (zárójelben a kód; a továbbiakban, a szövegben így történik
utalás a mintavételi körzetekre):
jobb part
bal part
Duna 1533,0 fkm: Paks komp (P1)
Géderlak komp (P2)
Duna 1530,4 fkm
Paks város (P3)
Duna 1526,2 fkm; PA melegvíz csatorna torkolat (P5)
Dunaszentbenedek régi komp (P6)
Duna 1516,0 fkm: Gerjen komp (P7)
Foktő/Kalocsa komp (P8)
13.7.1.7-1. táblázat Vizi makroszkópikus gerinctelenek - mintavételi körzetek

A Paksi Atomerőmű üzemeltetése, illetve jövőbeli bővítése előtti állapot felmérése érdekében megtörtént az erőmű 3,
illetve 10 km-es sugarú körzetében, a Tolnai-Duna 17 km-es szakaszán, a parti sáv makrogerinctelen közösségeinek
tavaszi és nyári mintavételezése:
tavasszal:

2012. április 19-én és 20-án (a paksi vízmércén mért 195, illetve 211 cm-es vízállás mellett),

nyáron:

2012. július 19-én és 20-án (a paksi vízmércén mért 225, illetve 218 cm-es vízállás mellett).

A mintavételek során az NBmR vizes élőhelyek biológiai sokféleségének trend monitorozására kialakított vízi
makroszkopikus gerinctelenek mintavételi protokollját (AQEM protokoll) használtuk, a Duna esetén szakmailag indokolt,
a szakasz fent vázolt sajátságait is figyelembe vevő módosításokkal kiegészítve. A makroszkopikus vízi gerinctelenek
gyűjtéséhez – a lapos kavicsos, homokos partszakaszokon – az EU ISO-7828-1985 számú szabványban rögzített „kick
and sweep” vízihálót (0,4 m) használtuk. Az egyes mintavételi körzetekben 3 szekciót, azokon belül 5 replikátumot [3
szekció x 5 replikátum x (5m x 0,4m = 2 m2)], összesen 30 m2-t vizsgáltunk át. A kövezéseken az egyelve gyűjtés
módszereit alkalmaztuk (csipesz, körömkefe, kőemelés) a hagyományos félkör alakú kézi hálót (0,25 m) használva. (A
hálóknál zárójelben az élhosszúság szerepel). A hálók lyukbőségű egységesen 720 μm volt, ez azért szükséges, hogy a
makroszkópikus vízi gerinctelenek juvenilis, lárva alakjait is megőrizzük mintavételkor, ami egy biodiverzitás monitorozás
esetén szükségszerűen további információk forrása.
További feldolgozásig a „kick and sweep” mintákat a helyszínen 4 %-os formaldehid oldatban, az egyelve gyűjtötteket
pedig 70 %-os alkoholban rögzítettük. Ezt követte a minták rendszertani csoportokra történő laboratóriumi
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szétválogatása, majd az egyes taxonok identifikációja. A határozáshoz használt publikációk listáját a 13.7.1.2
Szakirodalmak fejezet tartalmazza.
A tavaszi és nyári időszakban gyűjtött makrogerinctelen minták feldolgozása és határozása alapján elkészült a TolnaiDuna – 1533 fkm-től 1516 fkm-ig tartó – szakaszának parti régióját reprezentáló fauna lista. A vizsgált 17 km-es szakasz
magába foglalja az atomerőmű 3, illetve 10 kilométeres körzetét. Az alapadatokat a „Vizigerinctelen.xls nevű file
MAKRO_KVALI táblázata tartalmazza. A prezencia-abszencia táblázat a taxonok előfordulását hét mintavételi körzetben
a két gyűjtési periódus szerint jelöli. A „Vizigerinctelen nevű file MAKRO_KVANTI táblázata pedig a mennyiségi adatokat
mutatja be.
Az egyes helyszínek koordinátáinak rögzítéséhez Garmin etrex Vista Cx GPS-t használtunk.
A mintavételi körzetek és szekciók jellemzésére szolgáló környezeti paraméterek közül az aljzat- és vízminőségre
vonatkozókat az NBmR terepi protokoll alapján rögzítettük, kiegészítve egyéb a vizsgált szakasz makro környezetét
meghatározó jellemzőkkel (vízáramlás, árnyékoltság, parti vegetáció típusa). A pH, vezetőképesség, oldott oxigén,
hőmérséklet méréséhez az EUTECH Instruments WP PCD 650 vízminőségmérő készülékét, a zavarosság
meghatározásához pedig LOVIBOND PCchekit Turbidity Meter-t használtunk.
A mintavételi körzeteket dokumentáló fotókat a 13.7-5. ábra -13.7-18. ábra, valamint a „Vizigerinctelen.doc” nevű file
tartalmazza. A mintavételi körzetek azonosítására és jellemzésére szolgáló adatokat, vízkémiai jellemzőket és a NBmR
protokoll terepi jegyzőkönyveit a „Vizigerinctelen.xls nevű file MAKRO_TEREP, illetve MAKRO_NBmR táblázata
tartalmazza.
A budapesti és paksi vízmércén mért vízállás adatokat az év folyamán folyamatosan regisztráltuk felhasználva az
Országos Vízjelző Szolgálat adatait (http://www.hydroinfo.hu).
A biodiverzitás monitorozása során természetszerűleg a protokollban előírt taxonok (Gastropoda–csigák, Bivalvia–
kagylók, Hirudinea–piócák, Malacostraca–magasabbrendű rákok, Ephemeroptera–kérészek, Odonata–szitakötők,
Heteroptera–vízi- és vízfelszíni-poloskák, Plecoptera–álkérészek, Coleoptera–vízbogarak, Trichoptera–tegzesek)
lehetőség szerint fajszintű identifikációja mellett feljegyeztük az előforduló egyéb taxonokat is (pl. Polychaeta–soksertéjű
gyűrűsférgek, Oligochaeta–kevésésertéjű gyűrűsférgek, Diptera–kétszárnyúak, Platyhelminthes–laposférgek).
Az elemzéseket a vízi makroszkopikus gerinctelenek magasabb rendszertani egységeinek (továbbiakban csoportok)
száma, a taxonok száma, az egyes taxonok egyedszáma valamint az együttesek taxonösszetétele alapján végeztük. Az
adatokat klaszter- és főkomponens analízissel (PCA) (Podani 1997), véletlenblokk elrendezésű variancia-analízissel
(Kemény et al. 2004) is elemeztük. A taxonközösségek textúrájának vizsgálatához a tömegességi rangsort és a
Shannon-diverzitást alkalmaztunk (Pásztor és Oborny 2007).
Hasonlóképpen értékeltük a mintavételi körzeteket is az élőhely makroszkopikus gerinctelenek szempontjából fontos
abiotikus paraméterei (áramlás, part morfológiája, alzat minősége, szerves törmelék, vegetáció, fény) szerint. A vizsgált
Duna-szakaszt és az egyes mintavételi körzeteket elemeztük a taxoncsoportok százalékos aránya alapján, faunisztikai
és természetvédelmi szempontok szerint, különös figyelemmel a Tolnai-Duna Natura 2000-es jelölő fajának (Unio
crassus-tompa folyami kagyló) jelenlétére.
Az eredmények értékeléskor, a hosszabbtávú változások dokumentálására, felhasználtuk a vizsgálandó Dunaszakaszra fellehető korábbi, publikált adatokat is.
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Tavaszi mintavétel

13.7-5. ábra P1 mintavételi hely (Paks: 1533 fkm, jobb part; 2012.04.19.)

13.7-6. ábra P2 mintavételi hely (Géderlak: 1533 fkm, bal part; 2012.04.20.)

13.7-7. ábra P3 mintavételi hely (Paks: 1530,4 fkm, jobb part; 2012.04.19.)

13.7-8. ábra P5 mintavételi hely (Paks: 1526,2 fkm, jobb part; 2012.04.19.)
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13.7-9. ábra P6 mintavételi hely (Dunaszentbenedek: 1526,2 fkm, bal
part; 2012.04.20.)
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13.7-10. ábra P7 mintavételi hely (Gerjen: 1516 fkm, jobb part;
2012.04.19.)

Dátum:

Lapszám:

2013. június 12.

43/274

Lévai Projekt
A környezeti hatástanulmány összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati és értékelési programok
Minta értékű biomonitoring vizsgálatok - Zoológia

13.7-11. ábra P8 mintavételi hely (Foktő/Kalocsa: 1516 fkm, bal part; 2012.04.20.)

Nyári mintavétel

13.7-12. ábra P1 mintavételi hely (Paks: 1533 fkm, jobb part; 2012.07.19.)
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13.7-13. ábra P2 mintavételi hely (Géderlak: 1533 fkm, bal part; 2012.07.20.)
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13.7-14. ábra P3 mintavételi hely (Paks: 1530,4 fkm, jobb part; 2012.07.19.)

13.7-16. ábra P6 mintavételi hely (Dunaszentbenedek: 1526,2 fkm, bal part;
2012.07.20.)
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13.7-15. ábra P5 mintavételi hely (Paks: 1526,2 fkm, jobb part; 2012.07.19.)

13.7-17. ábra P7 mintavételi hely (Gerjen: 1516 fkm, jobb part; 2012.07.19.)
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13.7-18. ábra P8 mintavételi hely (Foktő/Kalocsa: 1516 fkm, bal part; 2012.07.20.)
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Eredmények és értékelésük
Vízjárás
A 13.7-19. ábra mutatja a vízállás alakulását 2012-ben a budapesti és paksi vízmérce adatai szerint. A rendelkezésre
álló 135 éves adatsor minimum, átlag és maximum értékeinek átlagai (81, 267, 580 cm) alapján a 2012-es év átlagos,
alacsony vízjárású volt (127, 257, 515 cm). Mintavételre április 19-20-án és július 19-20-án a paksi vízmércén mért 195211, illetve 225-218 cm-es vízállásnál került sor. Mindkét alkalommal a budapesti vízmércén mért 273-290 cm vízállás
kissé magasabb volt, mint ami logisztikailag ideális a parti régióban való gyűjtéshez, de a makrogerinctelen
közösségeinek reprezentatív feltárása szempontjából szezonálisan ez a tavaszi és nyári időszak a megfelelő. Az április
és július hónap minden értékében (havi minimum, átlag és maximum) alacsonyabb, mint a hosszú távú (135 éves)
adatsor átlagai (április: 235, 281, 356 <> 258, 332, 417 cm; július: 244, 277, 352 <> 249, 327, 438 cm). Az április
mintavétel előtt nem volt jelentős év eleji (jeges) ár, ami abban is megmutatkozott, hogy a Paks előtt jobb oldali lassú
áramlású öblözetekben jelentős mennyiségű volt az előző évben felhalmozódott szerves üledék, detritusz. A két
mintavételi periódus között (júniusban) egy 500 cm körüli kisebb árhullám vonult le. A júliusi mintavétel után, az év
hátralevő időszakát alacsony, kismértékben ingadozó vízállás jellemezte.
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13.7-19. ábra A budapesti és paksi vízállásgörbe 2012-ben

Környezeti paraméterek
A „Vizigerinctelen.xls nevű file MAKRO_TEREP és MAKRO_NBmR táblázatában szereplő mintavételi körzetek
környezeti jellemzőit a 13.7-20. ábra összegzi. Az ábra érzékelteti azt az aljzatot és környezetet jellemző heterogenitást,
amit egy mintavételi körzeten belül a mintavételre kijelölt szekciók között tapasztaltunk.
A környezeti paraméterek mintavételi körzetekre jellemző klaszterén (13.7-21. ábra) tökéletesen elválik a két part. A bal
part klaszterében további két csoportra válnak a melegvíz-befolyó feletti (P1, P3) körzetek és a melegvíz befolyó (P5),
valamint annak alvízi referenciapontja (P7). A szekciónkénti felbontás klasztere hasonló eredményt adott (13.7-22.
ábra), a szétválásban az egyes körzeteken belüli heterogenitás a döntő: vannak egészen homogén körzetek, ahol a
szekciók és évszakok egy klasztert adnak (P3, P2 körzet: 3., 4. klaszter). A többi klaszterben keverednek a körzetek
szekciói: az elsőben a köves szekciók; a másodikban pl. a durvakavicsos, állóvízi és lassú áramlású szekciók; az utolsó
kettőben a közepes áramlású, nyílt, apró kavicsos, iszapos szekciók vannak.
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Magyarázat:
P1/1-T= P1 mintavételi körzet, 1. szekció, tavasz; P1/3-N= P1 mintavételi körzet, 3. szekció, nyár]
13.7-20. ábra Mintavételi körzetek környezeti jellemzői
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Magyarázat:
P1-T= P1 mintavételi körzet, tavasz; P1-N= P1 mintavételi körzet, nyár (prezencia-abszencia adatok, csoport átlag,
Euklideszi-távolság)
13.7-21. ábra Mintavételi körzetek klasztere környezeti jellemzők alapján

Magyarázat:
P1/1-T= P1 mintavételi körzet, 1. szekció, tavasz; P1/3-N= P1 mintavételi körzet, 3. szekció, nyár (prezencia-abszencia
adatok, csoport átlag, korreláció)
13.7-22. ábra Mintavételi szekciók klasztere környezeti jellemzők alapján
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Vízkémia
A „Vizigerinctelen.xls nevű file MAKRO_TEREP táblázatában találhatók a mintavétel időpontjában, mintavételi
körzetekben mért „in-situ” vízkémiai paraméterek (pH, vezetőképesség, oldott oxigén, hőmérséklet, zavarosság) adatai.
A 13.7.1.7-2. táblázat összegezve mutatja be az adatokat.
dátum

pH

COND
µS

TEMP
ºC

DO
mg/l

DO
%

TURB
NTU

Paks (P1)
Géderlak (P2)
Paks (P3)
Paks (P5)
Dunaszentbenedek (P6)
Gerjen (P7)
Foktő/Kalocsa (P8)

2012.04.19
2012.04.20
2012.04.19
2012.04.19
2012.04.20
2012.04.19
2012.04.20

8,42
8,60
8,35
8,81
8,57
8,37
8,59

416,7
413,7
417,0
412,6
413,7
414,3
405,1

10,9
10,9
11,1
16,6
11,9
12,5
11,9

15,50
15,79
16,20
17,80
16,79
17,80
17,00

140,4
144,3
147,0
161,1
160,0
153,6
154,5

13,2
14,4
18,4
15,4
13,8
12,4
15,6

Paks (P1)
Géderlak (P2)
Paks (P3)
Paks (P5)
Dunaszentbenedek (P6)
Gerjen (P7)
Foktő/Kalocsa (P8)

2012.07.19
2012.07.20
2012.07.19
2012.07.19
2012.07.20
2012.07.19
2012.07.20

7,89
7,84
8,48
7,83
8,35
7,83
8,65

362,7
358,2
368,2
363,4
350,0
359,5
359,1

20,3
20,6
20,8
27,9
21,0
22,2
21,3

14,40
14,80
14,50
14,20
15,20
14,20
15,10

152,0
158,0
151,2
172,0
160,2
154,0
158,6

22,0
36,0
27,0
28,0
41,0
35,0
32,0

DUNA
Mintavételi hely (kód)

Magyarázat: COND: vezetőképesség, TEMP: hőmérséklet, DO: oldott oxigén, TURB: zavarosság
13.7.1.7-2. táblázat „In-situ” mért vízkémiai paraméterek

Jelentősebb tér- és időbeli különbséget csak a vízhőmérséklet és zavarosság esetében tapasztaltunk. A vízhőmérséklet
a jobb parton áprilisban 5,5, júliusban 7,1 oC-al magasabb a melegvíz-befolyó öblözetében, mint a felvízi (P3)
mérőponton. Azonos időben a bal parthoz képest 4,7, illetve 6,9 oC-al magasabb. A 10 km-re lévő alvízi (P7) mérőhelyre
érve a víz hőmérséklete 4,1, illetve 5,7 oC-al csökken (13.7-23. ábra).
A zavarosság eltérése mindkét időpontban elsősorban keresztszelvényben jelentkezik (13.7-24. ábra), ami elsősorban a
két part eltérő lokális áramlási viszonyaiban nyilvánul meg: bár a jobb part a sodort, mintavételi körzeteink és azok
szekciói elsősorban lassú áramlású vagy állóvízi öblözetekben voltak.
Vízhőmérséklet_2012_Paks

o
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13.7-23. ábra A vízhőmérséklet alakulása Paksnál 1533,0 és1516,0 fkm között a két mintavételi periódusban
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Zavarosság_2012_Paks
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13.7-24. ábra A zavarosság alakulása Paksnál 1533,0 és1516,0 fkm között a két mintavételi periódusban

A vízkémiai adatok klasztere szerint elsősorban a két mintavételi időpont (T - tavasz, N - nyár) válik el, azon belül parttól
függetlenül az erőmű feletti, illetve alatti szakasz. A melegvíz-befolyó (P5) elkülönül ezektől a klaszterektől (13.7-25.
ábra).

Magyarázat:
P1-T= P1 mintavételi körzet, tavasz; P1-N= P1 mintavételi körzet, nyár(csoportátlag, Euklideszi-távolság, szórással
standardizálva)
13.7-25. ábra Mintavételi körzetek klasztere a vízkémia adatok alapján
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Faunisztikai eredmények
A Tolnai-Duna parti sávjának vízi makrogerinctelen közösségeit egy kontinuum mentén – a Duna 1533,0 és 1516,0
folyamkilométer közötti 17 km-es szakaszán, 4 keresztszelvényben, hét mintavételi körzetben – vizsgáltuk. A
vizsgálatokkal lefedett terület így természetszerűen foglalja magába a Paksi Atomerőműnek a Duna vonalába eső 3.
illetve 10 km-es sugarú körzetét. Az eredmények ismertetése is ennek, a folyó által kijelölt természetes folyosónak
egységes szemléletét és irányultságát tükrözi.
A szigorúan vett 3 km-es körzetet a Paksi Atomerőmű (PA) melegvíz csatornájának torkolata alatti jobb parti mintavételi
körzete (P5) reprezentálja, a felette (P1, P3) és alatta (P7) elhelyezkedő körzetek a jobb parton felvízi és alvízi
referenciaként szolgálnak. A bal parton vizsgált mintavételi körzetek keresztszelvénybeli összehasonlításra szolgálnak.
A vízi makrogerinctelenek szezonális megjelenése szempontjából elsőrendűen fontos tavaszi (április) és nyári (július)
gyűjtési periódusban a Tolnai Duna vizsgált szakaszáról 14 magasabb rendszertani kategória képviselői kerültek elő,
melyen belül a taxonokat 1 alosztály, 4 család, 3 genus és 43 faj szintjén azonosítottuk. A következő felsorolásban
szögletes zárójelben a határozás szintje és a meghatározott taxonok száma szerepel: felemáslábú rákok (Amphipoda)
[faj: 5; genus: 3 (juvenilis alakok)], árvaszúnyogok (Chironomidae) [család: 1 (lárvák és bábok)], egyéb kétszárnyúak
(Diptera) [család: 3], kérészek (Ephemeroptera) [faj: 2], csigák (Gastropoda) [faj: 9], poloskák (Heteroptera) [faj: 4],
ászkarákok (Isopoda) [faj: 1], kagylók (Lamellibranchiata) [faj: 14], hasadtlábú rákok (Mysida) [faj: 2], szitakötők
(Odonata) [faj: 2], kevéssertéjű gyűrűsférgek (Oligochaeta) [alosztály: 1; faj: 1], laposférgek (Platyhelminthes) [faj: 1],
soksertéjű gyűrűsférgek (Polychaeta) [faj: 1], tegzesek (Trichoptera) [faj: 1].
A NBmR minősítési rendszerében tíz magasabb rendszertani csoportot vesz figyelembe: csigák Gastropoda), kagylók
(Lamellibranchiata), piócák (Hirudinea), magasabbrendű rákok (Malacostraca), kérészek (Ephemeroptera), szitakötők
(Odonata), vízi- és vízfelszíni poloskák (Heteroptera), álkérészek (Plecoptera), vízibogarak (Coleoptera), tegzesek
(Trichoptera). A 10 csoportból egy, az álkérészek (Plecoptera) csoportja, esetünkben nem használható minősítésre,
mivel képviselői a folyam hazai szakaszáról hiányzanak. A jelen vizsgálat ideje alatt a vizsgált mintavételi körzetekből a
piócák (Hirudinea) és vízibogarak (Coleoptera) képviselői nem kerültek elő. A magasabbrendű rákok (Malacostraca)
csoporton belül külön kezeltük és értékeltük a felemáslábú rákok (Amphipoda), az ászkarákok (Isopoda), és a
hasadtlábú rákok (Mysida) rendjét. Az NBmR tíz csoportján felül további öt, a Duna faunájára jellemző csoportot is
feldogoztunk és értékeltünk: árvaszúnyogok (Chironomidae), egyéb kétszárnyúak (Diptera), kevéssertéjű gyűrűsférgek
(Oligochaeta), laposférgek (Platyhelminthes), soksertéjű gyűrűsférgek (Polychaeta). A kétszárnyúak rendjéből négy
család képviselő kerültek elő, köztük az árvaszúnyogok minden időpontban és minden mintavételi körzetben, időként
tömegesen jelen voltak. Ezért ezt a folyam bentikus anyagforgalmában nagyon jelentős Diptera családot külön
értékeltük. Rendszeres és tömeges jelenlétük, és hasonlóan fontos anyagforgalmi szerepük miatt kerültek az elemzésbe
a kevéssertéjű gyűrűsférgek (Oligochaeta) is. Mindkét csoport feltehetőn sok fajjal szerepelt a mintákban,
meghatározásuk család, illetve alosztály szintig történt. (Korábbi, a térségben végzett gyűjtések anyagából kilenc
Chironomidae taxon került elő).
A faunisztikai alapadatokat a „Vizigerinctelen.xls nevű file MAKRO_KVALI táblázata tartalmazza. A prezencia-abszencia
táblázat a taxonok előfordulását hét mintavételi körzetben a két gyűjtési periódus szerint jelöli.
Az egyes mintavételi körzetekben talált magasabb rendszertani csoportok száma térben és időben 5 és 9 között, az
azonosított taxonok száma 9 és 19 között ingadozik. Az azonos körzetben, két időpontra számított kumulatív taxonszám
(faj és faj feletti taxonok együtt) folyásirányban a jobb parton erőteljesen, a felére csökken és az 1526,2 fkm-ig a jobb
part mutat magasabb értékeket is. Ez utóbbi tendencia csak a 1516,0 fkm-él levő alvízi referencia ponton fordul meg. A
bal parton nem tapasztalható értékelhető változás.
jobb part:
bal part:

1533,0
P1 (24)
P2 (16)

1530,4
P3 (18)

1526,2
P5 (17)
P6 (15)

1516,0 fkm
P7(12)
P8 (15)

A négy, illetve három mintavételi körzet és két időpont alapján számított kumulatív taxonszám a jobb parton magasabb
(39), mint a bal parton (26). A vizsgált szakaszra számított kumulatív taxonszám pedig nyárra kismértékben növekszik a
tavaszi mintavételhez képest (34-ről 39-re).
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A felemáslábú rákok (Amphipoda) 5 faja fordult elő mindkét szezonban a mintavételi körzetekben. Leggyakoribb a
kétpupos bolharák (Dikerogammarus villosus)(100 %), a dunai bolharák (Obesogammarus obesus) (93 %) és a tegzes
bolharák (Chelicorophium curvispinum) (71 %). Az egyes taxonok után zárójelben szerepel a 7 mintavételi körzet két
mintavételi időpontja alapján számított százalékban kifejezett előfordulási gyakoriság. Jóval kisebb gyakorisággal fordult
elő a karcsú bolharák (Echinogammarus ischnus) (29%) és a kéttüskés bolharák (Dikerogammarus bispinosus) (21 %).
Az E. ischnus – a PA melegvíz kifolyójának kivételével – csak a jobb partról került elő, a D. bispinosus csak a 3 km-es
körzet bal partjáról (P6) és az alvízi keresztszelvényből (P7, P8). Mind az öt Amphipoda faj pontokaszpikus eredetű,
invazívan terjedő.
Az árvaszúnyog (Chironomidae) fajok lárvái a vizsgált szakaszon mindkét mintavételi periódusban előfordultak (100%).
A lárvák mellett bábjaik elsősorban a tavaszi mintavételkor kerültek elő. Bár az NBmR rendszerében még nem szerepel
ez a rendkívül sokféle táplálkozástípust magába foglaló Diptera család, anyagforgalmi szerepük a folyó potamon
szakaszán különösen jelentős.
A kétszárnyúak (Diptera) rendjéből további három család; a törpe szúnyogok (Ceratopogonidae), iszapszúnyogok
(Limoniidae) és lepkeszúnyogok (Psychodidae) néhány egyedét találtuk meg tavasszal a 3 km-es körzet (P5) felvízi
szakaszának jobb partján (P1, P3).
A kérészek (Ephemeroptera) rendjét két faj képviselte néhány példánnyal a vizsgált időszakban: a nagy folyókban
gyakori folyamvirág (Potamanthus luteus) és a lenitikus viszonyokat kedvelő elevenszülő kérész (Cloeon dipterum).
Előfordulásuk a felvízi 1533,0 fkm-es keresztszelvényre korlátozódott (P1, P2).
Bár a Gastropoda csoport vizsgálatunk idején a második fajokban leggazdagabb csoport volt, a vizsgált terület vízicsiga
faunája faunisztikai szempontból mégis szegényesnek mondható. A mintákban összesen 9 csigafaj, a hazai vízicsiga
fauna 18 %-a fordult elő. A kilenc faj közül négy, a kavics csiga (Lithoglyphus naticoides), a Potamopyrgus jenkinsi, a
Theodoxus fluviatilis és a jövevény hólyagcsiga (Physa acuta) invazív fajnak számít.
A csigafaunára az első három invazív faj nyomja rá bélyegét mind az előfordulásokat, mind tömegességet tekintve. A
hazai fajok közül csak a hegyes fiallócsiga (Viviparous acerosus) fordult elő nagyobb gyakorisággal (három helyen
összesen négy mintában), de alacsony egyedszámmal (összesen 5 példány). Egy-egy alkalommal fordult elő a
közönséges vízicsiga (Bithynia tentaculata) és a kúpos kerekszájú csiga (Valvata (Borysthenia) naticina) 1, illetve 3
példánnyal. A folyamcsiga (Fagotia acicularis), a pocsolyacsiga (Lymnaea peregra) és a jövevény hólyagcsiga (Physa
acuta) két-két alkalommal, alkalmanként egy-egy egyeddel fordult elő. A gyűjtött összes egyed (2538) 99,5 százalékát
alkotják a négy invaziv faj egyedei.
A kilenc, élő példányokkal előforduló faj mellett üres házak formájában egy-két egyeddel képviselve további 5 faj került
elő: pajzscsiga (Acroloxus lacustris), Amphimelania Holandri, Armiger crista, pettyes csiga (Esperiana (Fagotia) esperi)
és a lapos kerekszájú csiga (Valvata cristata). Az élőhelyek áramló vízi jellege miatt azonban ezen példányok térbeli
származási helye – azaz, hogy a vizsgált területről származik-e, vagy csak áradás sodorta a folyásirány szerint feljebb
lévő helyekről, mellékágakból a mintavételi helyre – nem állapítható meg, ezért az értékelésbe nem vonhatók be.
(Állóvizek esetén az elpusztult egyedek üres házai helyben maradnak, és így nagy valószínűséggel utalnak a faj adott
helyen történő előfordulására).
A kavicscsiga (Lithoglyphus naticoides) eredetileg pontusi elterjedésű faj, de a 19. sz. óta nyugat felé terjed. Áramló
vizekben a mérsékelt áramlási sebességű, finom szerves törmeléket tartalmazó aprókavicsos, durva homokos alzatot
részesítik előnyben. Mind a mintavételi körzeteket, mind a mintákat tekintve a legnagyobb relatív gyakoriságú (100,
illetve 85,7 %) és egyben a legnagyobb relatív abundanciájú (97,7 %) faj volt. A Theodoxus fluviatilis is eredetileg
pontusi elterjedésű faj, de szórványosan megtalálható egész Európában. A közepes áramlással jellemezhető, kavicsos,
köves alzatot kedveli, elsősorban algaevő. A Potamopyrgus jenkinsi eredetileg atlantikus elterjedésű faj, a 19. sz. eleje
óta lassan terjed kelet felé. Tágtűrésű faj, nagy folyóktól a patakon át az állóvizekig előfordul. A jövevény hólyagcsiga
(Physa acuta) eredetileg atlanto-mediterrán elterjedésű faj az előző évszázadban szinte a teljes Európát meghódította.
Elsősorban síkvidéki álló és folyóvizekben fordul elő. A hegyes (magyar) fialócsiga (Viviparous acerosus) a Duna
középső szakaszának jellemző faja, a lassan áramló, iszaposabb alzatot kedveli. Állóvizekben, holtágakban,
mocsarakban is gyakori. A folyamcsiga (Fagotia acicularis) pontusi elterjedésű, folyóvizekben kemény alzaton (kövek,
kavics, faágak) fordul elő. A pocsolyacsiga (Lymnaea peregra) palearktikus elterjedésű faj, folyó és állóvizek parti
régiójában a növényekkel benőtt részeket kedveli. A közönséges vízicsiga (Bithynia tentaculata) palearktikus
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elterjedésű, tágtűrésű, álló és folyóvizekben gyakori faj. A kúpos kerekszájú csiga Valvata (Borysthenia) naticina
pontusi-balti elterjedésű faj, nagyobb folyók sekély parti régiójában homokos alzaton fordul elő.
A környezetvédelmi miniszter 13/2001. (V.9.) KöM. rendeletének 1. számú melléklete szerint a Fagotia acicularis és a
Valvata (Borysthenia) naticina védett.
A poloskák (Heteroptera) rendjét 4 faj egy-egy példánya képviselte: a vízmérő poloska (Hydrometra stagnorum) és a
törpe búvárpoloska (Micronecta scholtzi) a melegvíz kifolyó alatti öblözetből, a rovátkolt búvárpoloska (Sigara striata) a
keresztszelvény bal oldaláról (P6) került elő. A csíkpoloska (Ilyocoris cimicoides) az alvízi szelvény bal oldaláról (P8).
Az ászkarákokat (Isopoda) egy faj, a pontokaszpikus és invazív pontusi víziászka (Jaera sarsi) képviselte néhány
példánnyal a bal parton, két mintavételi körzetben (P2, P6).
A kagylók (Lamellibranchiata) csoportja 14 fajával a legfajgazdagabb. 79 %-os gyakorisággal – a P3 mintavételi hely
kivételével – mindenütt előfordult a nagy kosárkagyló (Corbicula fluminea). A folyami kosárkagyló (Corbicula fluminalis)
viszont csak a melegvízkifolyó alatti öblözetben (P5) és annak alvízi (P7) mintavételi körzetében fordult elő (29 %).
Mindkét faj invazív, az utóbbi elterjedésének éppen a magasabb vízhőmérséklet kedvez. A jobb parti P5 és P7 helyeken
más élő kagylófaj nem fordult elő a vizsgálati periódusokban. A többi faj előfordulása a bal parti helyekre (P2, P6, P8) és
a jobb parton a melegvíz kifolyó feletti helyekre (P1, P3) korlátozódott. Közöttük van három ritka előfordulású; a nagy
borsókagyló (Pisidium amnicum), a folyami gömbkagyló (Sphaerium rivicola) és a szilárd gömbkagyló (Sphaerium
solidum). Az első kettő, amelyik kizárólag a P3 mintavételi körzetben fordult elő, védett is. A P3-as mintavételi körzetben,
nyári mintában fordult elő egy példányban a tompa folyamkagyló (Unio crassus) közösségi jelentőségű faj, amely a
13/2001. (V.9.) és a 23/2005. (VIII.31.) KöM rendelet alapján országos védettséget élvez, a Tolnai Duna Natura 2000-es
jelölőfaja. A többi nagytestű kagyló; édesvízi festőkagyló (Unio pictorum), folyamkagyló (Unio tumidus) és az invazív
amuri kagyló (Sinanodonta woodiana) példányai kizárólag a jobb parton, a melegvíz kifolyó felvízi szakaszáról (P1, P3)
kerültek elő.
Az invaziv, pontokaszpikus hasadtlábú rákok (Mysida) két faja fordult elő a vizsgált szakaszon: a pontusi tanúrák
(Lymnomysis benedeni) (71 %) a melegvíz kifolyó kivételével mindenütt, míg a nemrég megjelent Katamysis
warpachowskyi (36 %) itt a keresztszelvényben (P5, P6) és a jobb parton felvízen (P1).
A szitakötőket (Odonata) a feketelábú szitakötő (Gomphus vulgatissimus) és a karcsú szitakötő (Calopteryx splendens)
egy-egy példánya reprezentálta a melegvíz kifolyó felvízi szakaszán (P1, P3). A környezetvédelmi miniszter 13/2001.
(V.9.) KöM. rendeletének 1. számú melléklete szerint a Gomphus vulgatissimus védett.
100 %-os gyakorisággal, helyenként és időnkét tömeges előfordulással voltak jelen a kevéssertéjű férgek (Oligochaeta)
fajai, melyek meghatározó szerepet töltenek be a folyam bentikus anyagforgalmában. Hazai szakspecialista hiányában
meghatározásuk alosztály szintig lehetséges. Nagytermetű, könnyen felismerhető faja a Branchiura sowerbyi a melegvíz
kifolyó alatti öblözetből került elő, invazív faj.
A laposférgek (Platyhelminthes) közül a bal parti P2 helyen találtuk meg a dunai planária (Dendrocoelum
romanodanubiale) egy példányát. Ez az invaziv laposféreg eredetileg pontokaszpikus elterjedésű faj, amely az utóbbi
évtizedekben hatol felfelé a Duna főágában.
A soksertéjű férgek (Polichaeta) invazív, pontokaszpikus képviselője, a Hypania invalida a vizsgált szakasz jobb (P1) és
bal oldaláról (P6) is előkerült.
A tegzeseket (Trichoptera) egy faj egy példánya, a szakasz jellegzetes szövőtegzese a Hydropsiche bulgaromanorum
képviselte a melegvíz kifolyó alatti öblözetben.
A vizsgált szakasz faunájára jellemző, hogy 19 faj (a fajok 44 %-a) invazív, ebből 12 pontokaszpikus területről
származik. A vízicsigák és kagylók közül 2-2, míg a szitakötők közül 1 faj védett, a kagylók közül pedig 3 faj ritka.
A 2012. áprilisában és júliusában a Tolnai Duna 1533,0 és 1516,0 fkm-es szakaszára kapott faunisztikai eredmények a
Duna magyarországi alsó (Budapest alatti) szakaszát benépesítő makrozoobenton együttesek általános és jellegzetes
faunaképét reprezentálják. Ebben dominálnak a kagylók (Lamellibranchiata; 14 fajjal), a csigák (Gastropoda; 9 fajjal) és
a rákok (Amphipoda Isopoda, Mysida; 8 fajjal), valamint a 100 %-os gyakorisággal előforduló árvaszúnyogok
(Chironomidae) és kevéssertéjű férgek (Oligochaeta). A domináns és a bentikus anyagforgalomban jelentős szerepet
játszó csoportok mellett a ritkán, kis egyedszámban megjelenő taxonok színező elemei a bentikus közösségnek. Ez
utóbbiak megjelenése térben és időben nagyon változatos képet mutat, melynek hátterében az a folyóvízi
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változékonyság áll, amelyet az élőhelyi heterogenitás (ld. a mintavételi körzetek reprezentáló szekciók) és az évszakos
aszpektusváltás mindenkori kombinációja eredményez. A 13.7-26. ábra a taxoncsoportok százalékos megoszlását
mutatja a mintavételi körzetekben a két vizsgálati periódusban.
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Magyarázat:
[Amphipoda (AMP), Chironomidae (CHI), egyéb Diptera (DIP), Ephemeroptera (EPH), Gastropoda GAS), Heteroptera (HET),
Isopoda (ISO), Lamellibranchiata (LAM), Mysida (MYS), Odonata (ODO), Oligochaeta (OLI), Platyhelminthes (PLA),
Polychaeta (POL), Trichoptera (TRI)]
13.7-26. ábra Taxoncsoportok százalékos megoszlása a mintavételi körzetekben a két vizsgálati periódusban

Összehasonlítottuk a Budapest alatti szakasz korábbi faunisztikai felméréseinek a vizsgált paksi szakaszra vonatkozó
taxonlistáit: 1995-96 (Csányi 1996), 1998 (Oertel et al. 2005), 2001-2003 (ÖKO Rt. 2005), 2009-2010 (Kék Csermely
Kft., 2010). Az hasonlóság számszerűsítésére szolgáló Sörensen index 32,4 és 57,1 % között változik (sorrendben:
41,6 %, 32,4 %, 57,1 %, 47,7 %). A magasabb rendszertani egységek (csoportok) listáit összehasonlítva természetesen
jobb egyezést mutat az index: 53,9 és 93,3 % között változik (sorrendben: 93,3 %, 53,9 %, 81,5 %, 83,9 %). A kis
egyedszámú, ritka (egy-két példányos) taxonok megtalálása ténylegesen véletlenszerű és az eltérő céllal készült
különböző vizsgálatok eltérő helyei, időszakai, mintavételi gyakoriságai, esetleges módszerbeli különbségei miatt nem
lehet, illetve nem érdemes határozottan kijelenteni, hogy az vagy az eltűnt, illetve megjelent. Azt sem lehet tudni, hogy
honnan sodródhattak a mintába - főleg az egy-egy egyedesek - az általunk talált inkább állóvízi vízipoloska fajok.
A mintavételi körzetek taxonösszetétele alapján készült dendrogram (klaszter, 13.7-27. ábra) és pontdiagram
(PCA,13.7-28. ábra) szerint az erőmű melegvíz-kifolyója alatti öblözet (P5 körzet) nem különül el a többi helytől, úgy
tűnik, hogy az általunk vizsgált két időszakban hűtővíz okozta melegebb víznek nem volt hatása a taxon-, illetve
csoportösszetételre. Az egyedszámok esetében is a legalacsonyabb értékeket a bal parton a melegvíz kifolyó alatti
öblözetben (P5), illetve annak alvízi mintavételi körzetében (P7) tapasztaltunk (ld. a MAKRO_KVANTI táblázatot a
„Vizigerinctelen.xls nevű file-ban).
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Magyarázat:
P1-T= P1 mintavételi körzet, tavasz; P1-N= P1 mintavételi körzet, nyár alapján (mennyiségi adatok, csoportátlag, korreláció)
13.7-27. ábra A mintavételi körzetek csoportosulása a makroszkopikus vízi gerinctelenek taxonösszetétele

Magyarázat:
P1-T= P1 mintavételi körzet, tavasz; P1-N= P1 mintavételi körzet, nyár (mennyiségi adatok, korreláció)
13.7-28. ábra A mintavételi helyek csoportosulása a makroszkopikus vízi gerinctelenek taxonösszetétele alapján
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A variancia-analízis alapján taxonszámban a jobb parti felvízi referenciaként vizsgált P1 mintavételi körzet különbözik a
többitől (13.7-29. ábra).

Magyarázat:
T= tavasz; N= nyár
13.7-29. ábra A vízi makroszkopikus gerinctelenek taxonszámainak alakulása a mintavételi körzetek és időpontok szerint

Mennyiségi eredmények
Már a Lévai Projekt tervezésekor az Egységes Keretprogramban jeleztük, hogy a mintavételek során az NBmR vizes
élőhelyek biológiai sokféleségének trend monitorozására kialakított vízi makroszkopikus gerinctelenek mintavételi
protokollját használtjuk, de azt korábbi és más hazai Duna-szakaszok vizsgálata kapcsán nyert és szakmailag indokolt
módosításokkal kívánjuk kiegészíteni. Előzetes felmérés mutatta, hogy pl. a Budapest feletti Duna-szakaszhoz képest
jóval kisebb egyedszámokra számíthatunk a Tolnai-Duna vizsgálandó szakaszán. Ezért az EU ISO-7828-1985 számú
szabványban rögzített vízihálóval, „kick and sweep” módszerrel az NBmR szerint rögzítettnél jóval nagyobb területet
vizsgáltunk át, az egyes mintavételi körzetekben 3 szekciót, azokon belül 5 replikátumot [3 szekció x 5 replikátum (5 m x
0,4 m = 2 m2)], összesen 30 m2-t. Az egyes körzetek szekcióiban előforduló kövezéseken az egyelve gyűjtés módszereit
is alkalmaztuk (csipesz, körömkefe, kőemelés).
A „Vizigerinctelen.xls nevű file MAKRO_NBmR táblázatában szereplő terepi adatokból jól látszik, hogy az egyes
mintavételi körzetekben kijelölt szekciók térben és sokszor az egymást követő gyűjtési periódusban is jelentősen eltérő
aljzat összetételt mutatnak. A három – többféle mikrohabitatot magába foglaló – szekcióból származó kompozit minta
reprezentatívan jellemzi a mintavételi körzet faunáját. Mivel az egyes szekciókban tapasztalt egyedszámok jelentős
szórást mutatnak, az átlagolás ez esetben nem célravezető. Általában a tömeges előfordulások esetén jó egyezést
mutatnak az egyedszámok tekintetében a habituálisan azonos megjelenésű szekciók, a szórványos, egy vagy néhány
példányban történő előfordulásoknál az átlagok félrevezetők. A vizsgált időszakokban az adott szakaszon tapasztalt
alacsony egyedszámok négyzetméterre való átszámítása legtöbbször igen kicsiny tizedes értékeket eredményezne.
Ezért a „Vizigerinctelen.xls nevű file MAKRO_KVANTI táblázatában átlagolás és az egy négyzetméterre való átszámítás
helyett a szekciók teljes átvizsgált területén (30 m2) talált egyedszámok szerepelnek.
A két vizsgálati periódusban a 7 mintavételi körzetben összesen 20446 egyed került elő.
A legnagyobb egyedszámot az árvaszúnyogok (Chironomidea) produkálták (7709). A helyenkénti százas nagyságrendű
tavaszi értékek nyárra tízes nagyságrendre csökkentek. Kiugróan magas egyedszám (5520) egyszer, az 1533,0-as fkm
bal parti szelvényében (P2) fordult elő áprilisban.
A második legnagyobb egyedszámot a felemáslábú rákok (Amphipoda) csoportja produkálta (6498). A legtömegesebb
faj a dunai bolharák (Obesogammarus obesus) volt, amelynek adult és juvenilis egyedei szintén az 1533,0-as fkm bal
parti szelvényében (P2), áprilisban mutattak kiugró maximumot (1904+3700=5604). A többi rendszeresen előforduló faj
néhány, a kétpupos bolharák (Dikerogammarus villosus) néhányszor tíz egyeddel képviselte a csoportot.
A folyó bentikus anyagforgalmában nagyon fontos szerepet játszó kevéssertéjű gyűrűsférgek (Oligochaeta) alkották a
harmadik legnépesebb csoportot (2937), egy kiugróan magas (2050) egyedszámot produkálva tavasszal, a jobb part P3
mintavételi körzetében.
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A negyedik ezres nagyságrendet elérő csoport a vízicsigáké (Gastropoda) volt (2538). Ezt a magas egyedszámot szinte
teljes egészében a bal parti körzetekben (P2, P6, P8), nyáron tömegesen megjelenő kavics csiga (Lithoglyphus
naticoides) 2 mm-nél kisebb juvenilis példányainak gradációja eredményezte (2479).
Két, a vizsgálati periódusban összesen, százas nagyságrendet elérő csoport volt. Egyikük a hasadtlábú rákok (Mysida)
406 egyeddel, melyből a szakaszon rendszeresen előforduló pontusi tanúrák (Lymnomysis benedeni) részesedése 98%
(398). A másik csoport a kagylóké (Lamellibranchiata) 295 összegyedszámmal. Ennek az alacsony egyedszámnak a 72,
illetve 17 %-át két faj, a nagy kosárkagyló (Corbicula fluminea) és a folyami kosárkagyló (Corbicula fluminalis) adta (213
és 50).
A fennmaradó csoportokat (egyéb Diptera, Ephemeroptera, Heteroptera, Isopoda, Odonata, Platyhelminthes, Polichaeta
és Trichoptera) taxonjaik térben és időben elszórtan, néhány egyeddel képviselték.
Az azonos keresztszelvényben bal parton kapott egyedszámok mindkét időpontban magasabbak voltak a jobb
partiakénál. Folyás irányban mindkét parton csökkenést mutatnak a tömegességi értékek. Meglepően a legalacsonyabb
értékeket a bal parton a melegvíz kifolyó alatti öblözetben (P5) és annak alvízi mintavételi körzetében (P7)
tapasztaltunk.
A variancia-analízis alapján összegyedszámban a bal parti P2 különbözik szignifikánsan a többitől, de azok egymástól
nem, és a két évszak sem különbözik. Van csökkenés folyásirányban lefelé (P3 kilóg) és a partok között és az évszakok
között is van különbség, de ez nem jelentkezik szignifikánsan az adatok nagy szórása miatt (13.7-30. ábra).

Magyarázat:
T= tavasz; N= nyár
13.7-30. ábra A vízi makroszkopikus gerinctelenek egyedszámainak alakulása mintavételi körzetek és időpontok szerint

A makrogerinctelen közösségek texturája
A fajösszetétel és az abundancia értékek mellett fontos jellemzője egy közösségnek a texturája, azaz, hogy az egyes
fajok tömegességei hogyan viszonyulnak egymáshoz, milyen a tömegességük spektrális eloszlása. Erről a diverzitás
értékek, illetve a tömegességi rangsor adnak felvilágosítást.
A Shannon diverzitás értékei 0,217 és 1,779 között változtak mintavételi körzettől és évszaktól függően (13.7-31. ábra).
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13.7-31. ábra A diverzitás értékek alakulása mintavételi körzetek és évszakok szerint szerint

A diverzitás értékek a jobb parti mintavételi körzetekben a P3 tavaszi minta kivételével magasabbak, a két évszak között
nincs számottevő különbség és folyásirányban sem állapítható meg változás. A bal parti értékek alacsonyabbak,
folyásirány szerint itt sem állapítható meg egyértelmű változás, de az évszakok között jelentősebb a különbség. A jobb
parti mintavételi körzetekben az élőhelyek nagyobb mikroheterogenitása (v.ö. 13.7-20. ábra) jelentkezik a diverzitás
értékekben is. A kapott diverzitás értékek jó egyezést mutatnak korábbi vizsgálatok (Kék Csermely Kft. 2010)
eredményeivel.
A mintavételi körzetek makrofauna közösségeinek tömegességi rangsorai láthatók a 13.7-32. ábran (tavasz) és a
13.7-33. ábran (nyár). A tömegességi rangsor az egymáshoz viszonyított tömegességi arányokat mutatja, egy-egy
görbén a legnagyobb tömegességű taxon alkotja a görbe bal felső pontját, a pontok a csökkenő tömegesség
sorrendjében követik egymást. A taxonok sorrendje így nem azonos az egyes görbéken. Az Y-tengely logaritmikus
skálázású, a laposodó lefutás nagy tömegességbeli különbségeket takar. A görbék egymáshoz viszonyított
elhelyezkedése önkényes, csak a lefutásuk számít. Az áttekinthetőség kedvéért mindegyik görbe egy egységgel jobbra
van csúsztatva az előzőhöz képest.
A görbék lefutása hasonló mind a mintavételi körzeteket, mind az évszakokat tekintve. A görbék alakja a lognormál
modellel írható le. Egy – vagy két – domináns taxon mellett több közepesen domináns és ritka taxon fordul elő. A
lognormál modell a szukcesszió késői szakaszaiban lévő, jól szervezett közösségekre jellemző, ahol a források
felosztása hierarchikus, vagy a taxonok tömegességét számos független, egymást is befolyásoló hatás alakítja (Pásztor
és Oborny B. (2007). Ez utóbbi helyzet a jellemző az áramló vizekre, különösen a nagy folyókra.
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13.7-32. ábra A tömegességi rangsorok alakulása mintavételi körzetek szerint tavasszal
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13.7-33. ábra A tömegességi rangsorok alakulása mintavételi körzetek szerint nyáron

Természetvédelmi értékelés
A vizsgált szakasz faunájára jellemző, hogy a fajok 44 %-a (19 faj) invazív, ebből 12 pontokaszpikus területről
származik. A vízicsigák és kagylók közül 2-2 (Fagotia acicularis, Valvata (Borysthenia) naticina, Pisidium amnicum,
Sphaerium rivicola), míg a szitakötők közül 1 (Gomphus vulgatissimus) faj védett, a kagylók közül pedig 3 faj – Pisidium
amnicum, folyami gömbkagyló (Sphaerium rivicola), szilárd gömbkagyló (Sphaerium solidum) – ritka. Kiemelt közösségi
jelentőségű faj a tompa folyamkagyló (Unio crassus) a Tolnai-Duna Natura 2000-es jelölőfaja, amely a 13/2001. (V.9.) és
a 23/2005. (VIII.31.) KöM rendelet alapján országos védettséget élvez. A területről korábban a 2001-2003-ban végzett
felmérések alkalmával (ÖKO Rt, 2005) előkerült, a 2009-2010-es felméréskor nem (Kék Csermely Kft., 2010). Mostani
felmérésünk során a jelölőfaj egy alkalommal és egy példányban előkerült. Mindez alátámasztja, hogy fontos lenne a
jövőben célzott, térben és időben nagy frekvenciájú monitorozással nyomon követni a tompa folyamkagyló populációk
alakulását a kérdéses szakaszon.
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13.7.2 EGYENESSZÁRNYÚ ROVAROK (ORTHOPTERA)
Fajok
Közösségek

13.7.2.1 A felhasznált alapadatok áttekintése
A vizsgálati területről, amely egyrészt Paks környéke, másrészt a környező Natura 2000 területek, korábbi,
egyenesszárnyúakra vonatkozó adatok találhatók a Magyar Természettudományi Múzeum Állattár munkatársai által
készített állapotfelmérés dokumentációjában (2004). Itt az erőmű szűkebb környezetében végzett, két évig zajló
vizsgálatok összesen 35 egyenesszárnyú rovar fajt mutattak ki. Ezek többsége különböző vízellátású és
természetességi állapotú gyepterületek lakója. Mivel az erdei fajok aránya országosan is igen alacsony, ez az eredmény
nem meglepő. A fajok között két védett (a sisakos sáska - Acrida ungarica és a barbársáska - Calliptamus barbarus) volt
megtalálható, mindkettő az alföldi homokterületek akár zavart száraz gyepjeinek is jellemző, néhol tömeges faja lehet.
Ezek mellett több, lokálisan értékesnek tekinthető faj is előkerült, mint például a lápréti sáska - Chorthippus montanus,
önbeásó sáska - Acrotylus insubricus, kis hegyisáska - Pezotettix giornae, szalagos sáska - Oedaleus decorus, vagy a
nagy kúpfejűszöcske - Ruspolia nitidula, amelyek különböző élőhely típusok jellegzetes fajai. Egy-egy mintavételi helyen
(amelyek azonban a jelentés alapján pontosabban nem azonosíthatók) átlagosan 10-11 faj került elő. E munka alapján a
várhatóan leginkább fajgazdag élőhely típusok a különböző száraz gyepek lesznek (külön kiemelendők a kis foltokban
megmaradt kevésbé degradálódott homok pusztagyep zárványok). További adatok találhatók a Dél-Mezőföld egy
valamivel távolibb homokterületének (Bikács, Ökör-hegy) egyenesszárnyúiról Nagy és munkatársai (2003) munkájában,
illetve kiterjedt gyűjtések eredményei Krausz és Pápai (2010) publikációjában, azonban ez utóbbi, részletesebb
munkában, amely a jelen vizsgálat részét is képező területekről is szól, az egyes előfordulások sajnos szintén nem
lokalizálhatók. Natura 2000 jelölőfajok egyik forrásban sem kerülnek említésre.

13.7.2.2 Szakirodalmak
Krausz K., Pápai J. (2010) A Dél-Mezőföld Orthoptera együtteseinek összehasonlító elemzése. - Natura Somogyiensis
17: 141-152.
Nagy B., Szövényi G., Puskás G. (2003) A Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület egyenesszárnyú rovarairól
(Orthoptera). - Natura Somogyiensis 5: 99-112.

13.7.2.3 Az alkalmazott módszertan leírása
Az erőmű közvetlen környezetében a teljes egyenesszárnyú rovar népességre vonatkozóan történnek a mintavételek
közösség szinten.

13.7.2.4 Tervezett mintavételek
Az erőmű közvetlen, 3 km-es sugarú környezetében a teljes egyenesszárnyú rovar népességre vonatkozóan történnek a
mintavételek közösség szinten.
A vizsgálatok a következő hat, különböző élőhelyet reprezentáló, előre egyeztetett mintavételi területen fognak zajlani:
1.:
2.:
3.:
4.:
5.:
6.:
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Szántó (száraz és nedves)
Ligeterdő (puha- és keményfás)
Az erőmű területe (nyílt élőhely)
Erdészeti faültetvény
Száraz gyep
Természetes erdő
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Az egyes mintaterületeken a teljes egyenesszárnyú közösség felmérésére alkalmas terepi gyűjtéseket az év során
három alkalommal fogjuk végezni. A terepi munka tényleges időzítését nagyban megszabják az időjárási körülmények,
ugyanis rossz időjárású napokon ezek nem végezhetőek el eredményesen. Az általános elv alapján az első mintavétel
május második felében-június első felében, a második mintavétel július folyamán (esetleg augusztus elején), a harmadik
mintavételt lehetőleg szeptember folyamán végezzük. Mivel a gyűjtés hatékonyságát (sikerességét) jelentősen
befolyásolja az aktuális időjárás, a közösségi mintavételt a következő szempontok szerint kell időzíteni. Általában reggel
9 óra és este 6 óra között végezzük, kánikulai időjárás esetén dél és 14 óra között nem javasolt, és kerülendő erősen
szeles, nagyon hűvös (15-20 °C-nál hidegebb) és esős időjárás esetén egyaránt.

13.7.2.5 Mintavételi módszerek
Az egyenesszárnyú közösségi mintavételre kijelölt helyszínek mindegyikén az NBmR aktuális protokollja alapján történik
a terepi mintavételezés. Mintavételi területként egy-egy 50 méteres élhosszúságú kvadrátot jelölünk ki. A kvadrátok
sarokpontjai GPS készülékkel jelölendők ki a többszöri mintavétel miatt. Egy kvadráton belül azonos méretezésű
fűhálóval minden mintavétel során egy 300 fűhálócsapásos mintát veszünk alapos, intenzív hálózással. A minta az
együttes teljes egyedsűrűségétől és az élőhely szerkezettől függően egy vagy több részletben is begyűjthető. Az így
összegyűjtött példányok lehetőség szerint a helyszínen élve kerülnek azonosításra, problémás esetekben a példányok
elkábítása után azonosításuk laborban történik. A kvadráton belül random meanderező útvonalon végezhető a
standardizált fűhálózás. A hálózáson kívül minden egyes kvadrátban kiegészítő mintavételeket végzünk. A kis
egyedsűrűségű, hálóval nehezebben gyűjthető fajok egy részét vizuálisan lehet nagyobb eséllyel észlelni, míg egyes
fajok akusztikus detektálással észlelhetők könnyebben, végül is a lokális egyenesszárnyú együttesek összes, vagy
majdnem mindegyik aktuálisan jelenlévő faja detektálható. Így az alkalmazott módszertan a teljes közösség leírása
mellett egyben az esetleg jelenlévő, természetvédelmi szempontból jelentősebb fajok monitorozására is alkalmas. A
potenciálisan előforduló védett fajok detektálása szempontjából a július-augusztusi mintavételek a megfelelőek.
A mintavétel mellett további néhány közösségi, illetve élőhelyi jellemző is becslésre és dokumentálásra kerül: a
növényzet teljes borítása, az egyszikűek és a kétszikűek borítása, az átlagos növényzeti magasság és a teljes
egyenesszárnyú együttes átlagos becsült egyedsűrűsége.
Ennek során egy transzekt mentén ultrahang detektorral akusztikus mintavételezést végzünk a hímek aktivitásának
megfelelően a késő délutáni-kora esti órákban, lehetőleg kevéssé szeles, nem esős és nem túl hideg (legalább 1520 °C) időjárási körülmények között. Ilyenkor a hímek fajspecifikus, 15-20 KHz körüli frekvencia maximummal
jellemezhető, emberi fül számára ezért viszonylag nehezen észlelhető hívóhangjukat gyakran folyamatosan hallatva
keresik a párzásra kész nőstényeket. A módszerrel a jelenlét megállapítása mellett az éneklő hímek száma alapján
nagyságrendi becslés is végzünk a populációra nézve.

13.7.2.6 Értékelések
A mintákból a teljes együttes szerkezete leírható (az egyes fajok dominanciaviszonyai, illetve a tényleges
egyedsűrűségük becslése akár fajonként is megadható a mintaterületre). A közösségszerkezet alapján sokváltozós
mintázatelemző módszerekkel összevetjük az egyes területek teljes közösségeit, és a fajok ritkasága alapján a
mintavételi területek természetvédelmi jellegű rangsorolását elvégezzük.
Az előkerülő természetvédelmi szempontból fontos fajok helyi populációinak becsült egyedsűrűsége a teljes mintákban
észlelt dominanciájuk alapján kiszámítható, s így hozzávetőleges populációbecslést teszünk.

13.7.2.7 A mintavételek, vizsgálatok végrehajtása
A módszertan alapján végzett egyenesszárnyú közösségi felvételezések a szárazföldi területekre kijelölt egységes
mintavételi területeken történtek, a munkatervnek megfelelő időpontokban. A mintavételi területekről készült fényképek a
„Egyenesszarnyu.docx” file-ben találhatók.
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Bevezetés, anyag és módszerek
Az erőmű közvetlen környezetében a felmérést végző kollégákkal közösen jelültünk ki összesen 6 (valójában 7, mivel a
ligeterdő típusban két helyet jelöltünk ki) mintavételi területet a különböző szárazföldi gerinctelen állatcsoportok, így az
egyenesszárnyú rovarok mintavételezésére is. Ezeken belül jelöltük ki a részletes módszertani leírás szerinti mintavételi
kvadrátokat, amelyek egy-egy jellegzetes pontját GPS készülék segítségével jelöltünk meg a mintavételek
reprodukálhatósága érdekében. Ezeken végeztünk összesen három alkalommal, 2012. május 30-31-én, 2012. július 1920-án és 2012. szeptember 25-én egyenesszárnyú közösségi mintavételeket. Mintavételi területként egy-egy 50
méteres élhosszúságú kvadrátot jelöltünk ki. A kvadrátok jellemző pontjait GPS készülékkel jelöltük ki a többszöri
mintavétel és a pontos azonosíthatóság miatt. Egy kvadráton belül azonos méretezésű fűhálóval minden mintavétel
során egy 300 fűhálócsapásos mintát vettünk alapos, intenzív hálózással. A minta az együttes teljes egyedsűrűségétől
és az élőhely szerkezettől függően egy vagy több részletben került begyűjtésre. Az így összegyűjtött példányok
lehetőség szerint a helyszínen élve kerültek azonosításra, problémás esetekben a példányok elkábítása után
azonosításuk laborban történt. A kvadráton belül random meanderező útvonalon történt a standardizált fűhálózás. A
hálózáson kívül minden egyes kvadrátban kiegészítő mintavételeket végeztünk. A kis egyedsűrűségű, hálóval
nehezebben gyűjthető fajok egy részét vizuálisan lehet nagyobb eséllyel észlelni, míg egyes fajok akusztikus
detektálással észlelhetők könnyebben, végül is a lokális egyenesszárnyú együttesek összes, vagy majdnem mindegyik
aktuálisan jelenlévő faja detektálható. Az elvégzett mintavételek anyagainak feldolgozása megtörtént, így a kapott
adatok komplexen értékelhetők.
A mintavételi területek felsorolása és az észak-dél, kelet-nyugat oldaltájolású 50x50 méteres kvadrátok lokalizációja az
13.7.2.7-1. táblázatban található, elhelyezkedésük az 13.7-34. ábran látható. A mintavételi helyek fotódokumentációja az
első és a második mintavétel folyamán történt.
Kvadrát mely pontja
Mintavételi hely megnevezése
Hely száma
É.SZ
K.H
kvadrát közepe
Szántó (lucernás)
1
46,56437°
18,8567°
kvadrát közepe
Ligeterdő (erőmű, sziget)
2a
46,58238°
18,86292°
kvadrát közepe
Ligeterdő a Duna hullámterén
2b
46,5603°
18,88113°
kvadrát ÉKsarka
Erőmű fejlesztési terület
3
46,58521°
18,85943°
kvadrát ÉNy sarka
Erdőültetvény (erdei fenyő)
4
46,58463°
18,82555°
kvadrát közepe
Szárazgyep (homokgyep)
5
46,57158°
18,84288°
kvadrát DNy sarka
Természetes erdő
6
46,55653°
18,8251°
13.7.2.7-1. táblázat Az egyenesszárnyú közösségi mintavételi helyek

Megjegyzés:
A kvadrátok helye piros négyzetekkel jelölve.
13.7-34. ábra A 3 kilométeres körzetben végzett egyenesszárnyú rovar közösségi mintavételek helyszínei
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A mintavételi kvadrátok helyei

13.7-35. ábra Az 1. mintavételi kvadrát az első mintavételkor.

13.7-36. ábra A 2.b mintavételi kvadrát az első mintavételkor.

13.7-37. ábra A 3. mintavételi kvadrát a második mintavételkor.

13.7-38. ábra A 4. mintavételi kvadrát az első mintavételkor.

13.7-39. ábra Az 5. mintavételi kvadrát az első mintavételkor.

13.7-40. ábra A 6. mintavételi kvadrát az első mintavételkor.

A mintavételi helyekről készített élőhely fényképek az Egyenesszarnyu.doc nevű file-ben találhatók.
Eredmények és értékelésük
Az alapadatok az Egyenesszarnyu.xls nevű file-ben találhatók. A mintavételek során összesen 893 egyenesszárnyú
példányt gyűjtöttünk és észleltünk, és 33 faj, illetve pontosan nem határozható lárvák esetében 7 genusz egyedeit
azonosítottuk. A megtalált fajok túlnyomó többsége száraz élőhelyekre jellemző, vagy széles türőképességű volt (pl.
Chorthippus parallelus), néhány közülük erdőlakó (Pholidoptera griseoaptera és Meconema sp.) és csak elég kevés
jellemző üdébb gyepekre (pl. Metrioptera roeselii, Ruspolia nitidula, Tetrix fajok). Mindezek közül a mintavételek
összesítése alapján a leggyakoribb három taxon az Euchorthippus sp., Chorthippus sp. és Dociostaurus sp. volt, vagyis
pontosan nem azonosítható lárvák, amelyek több fajhoz is tartozhattak, így magas összesített dominanciájuk nem
meglepő. A harmadik ugyan nagy valószínűséggel a Dociostaurus brevicollis lárvális példányait takarta, ugyanis a
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későbbiekben csak e fajt észleltük, de mivel a térségből a D. maroccanus is ismert, teljes biztonsággal a lárvák nem
voltak azonosíthatók.
Magyar név
rétisáskák
rétisáskák
rövidnyakú sáskák
közönséges avarszöcske
olasz sáskák
rövidnyakú sáska
kis rétisáska
önbeásósáska
közönséges tarlósáska
halk tarlósáska
dobolószöcskék
olasz sáska
pontozott repülőszöcske
sisakos sáska
barbár sáska
szalagos sáska
apró tarlósáska
tarlósáskák
kis hegyisáska
zöld lombszöcske
pirregő tücsök
közönséges tövishátúsáska
közönséges rétisáska
mezei tücsök
kékszárnyú sáska
szürke rétiszöcske
rétiszöcskék
vállas rétisáska
kis kúpfejűszöcske
nagy kúpfejűszöcske
keleti tövishátúsáska
hátas rétisáska
szemölcsevő szöcske
karcsú rétisáska
fekete tücsök
halvány rétiszöcske
parti szöcske
piroslábú tarlósáska
sávos rétiszöcske
vékonycsápú tövishátúsáska

Latin név
Dominancia %
Konstancia
Euchorthippus sp.
23,74
4
Chorthippus sp.
16,57
4
Dociostaurus sp.
12,43
2
Pholidoptera griseoaptera
7,39
3
Calliptamus sp.
4,03
2
Dociostaurus brevicollis
3,58
2
Euchorthippus declivus
3,36
3
Acrotylus insubricus
3,25
2
Chorthippus brunneus
3,02
6
Chorthippus mollis
2,80
3
Meconema sp.
2,46
3
Calliptamus italicus
2,35
2
Phaneroptera nana
2,35
3
Acrida ungarica
1,90
3
Calliptamus barbarus
1,23
3
Oedaleus decorus
1,12
2
Omocestus minutus
1,12
2
Omocestus sp.
1,12
2
Pezotettix giornae
0,90
3
Tettigonia viridissima
0,67
4
Oecanthus pellucens
0,56
3
Tetrix subulata
0,45
2
Chorthippus parallelus
0,34
1
Gryllus campestris
0,34
3
Oedipoda caerulescens
0,34
3
Platycleis albopunctata grisea
0,34
1
Platycleis sp.
0,34
1
Chorthippus dichrous
0,22
1
Conocephalus fuscus
0,22
2
Ruspolia nitidula
0,22
1
Tetrix bolivari
0,22
2
Chorthippus dorsatus
0,11
1
Decticus verrucivorus
0,11
1
Euchorthippus pulvinatus
0,11
1
Melanogryllus desertus
0,11
1
Metrioptera bicolor
0,11
1
Metrioptera roeselii
0,11
1
Omocestus rufipes
0,11
1
Tessellana veyseli
0,11
1
Tetrix tenuicornis
0,11
1
Megjegyzés:
A 2012-ben Pakson végzett egyenesszárnyú rovar közösségi mintavételezések alapján a vizsgált élőhelyeken talált fajok teljes
összesített dominanciájuk (%) sorrendjében, konstanciájuk legegyszerűbb jelölése mellett
13.7.2.7-2. táblázat Az egyenesszárnyú rovar közösség (2012)

A fajok közül érdekes módon a Pholidoptera griseoaptera volt a leggyakoribb, amely erdőlakó. Ennek oka az lehet, hogy
fiatal, de pontosan azonosítható lárváit nagy tömegben tudtuk hálózni, de kizárólag a három üde erdős mintavételi
helyen gyűjtöttük az aljnövényzetben az első mintavételkor. A későbbi alkalmakra egyedsűrűsége jelentősen lecsökkent.
A ténylegesen leggyakoribb fajok tehát feltehetően a három fent említett genusz fajai közül kerülnének ki, ha azok lárvái
pontosan determinálhatóak lennének. A további átlagosnál (2,5 %) gyakoribb fajok mind leginkább (Chorthippus
brunneus), esetleg kizárólag (Acrotylus insubricus) szárazgyepekre jellemzők. A nedvességigényesebb fajok csak
nagyon kevés példányban kerültek elő. Mindez nem meglepő, egyrészt a mintavételezett élőhelyek ismeretében,
amelyek között az üdébb jellegűek erdeiek voltak, ahol a gyepekkel ellentétben nem jellemző a gazdag Orthoptera
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együttesek jelenléte, a többi mintavételi terület inkább száraz, gyepes, illetve szárazgyep helyére telepített erdőültetvény
volt. Azt sem szabad ugyanakkor szem elől téveszteni, hogy 2012-ben szokatlanul száraz, forró nyár volt, ami a
szárazságtűrő fajoknak kedvezett, olyannyira, hogy például az erőmű szomszédságában, a melegvizes csatorna
környékén még kisebb kiterjedésű olasz sáska gradáció is megfigyelhető volt júliusban. Vélhetően ezzel párhuzamosan
a nagyobb nedvesség igényű fajok populációi jelentősen lecsökkentek. Az észlelt fajok konstanciája változatos volt (2.
táblázat). Közöttük nem találtunk olyant, amely mind a hét mintavételi területen előfordult volna az év során, a
legszélesebben elterjedt faj a valóban széles tűrőképességű, és bolygatást is elviselő Chorthippus brunneus volt. Sok
olyan volt viszont, amely csak egy, esetleg két helyen került elő.
Az észlelt fajok közül természetvédelmi szempontból jelentős volt a két védett faj, a sisakos sáska (Acrida ungarica) és a
barbársáska (Calliptamus barbarus). Ezek egyedeit több mintavételi helyszínen is (3-3 helyen) észleltük az erőmű
területén és annak környezetében egyaránt. Ráadásul az összesített dominancia rangsor első harmadában, a 9-10.
helyen szerepelnek, tehát nem is voltak túl ritkák. Mindkettő jellemző a száraz, felnyíló homokpusztákra. az Alföld
homokvidékein, így a Dél-Mezőföldön is jellegzetesek a megfelelő szerkezetű, természetközeli állapotú gyepekben, és
különösen a sisakos sáska sokszor bolygatott élőhelyeken is megtalálható. Előkerülésük tehát nem meglepő, a korábbi
felmérésekben is említették előfordulásukat.
A védett fajokon kívül további nem védett, de országosan, illetve regionálisan értékesebbnek tekinthető egyenesszárnyú
is él az erőmű körzetében. Ezek mindegyikéről elmondható, hogy a Kárpát-medence elterjedési területük északi
határzónája, nálunk már nem túl gyakoriak, illetve előfordulásuk csak szórványos. Ezek közül a legértékesebb az apró
tarlósáska (Omocestus minutus) volt, melynek itteni megtalálása kifejezetten meglepetés volt. Ez a faj ugyanis a korábbi
ismeretek szerint a Kárpát-medencének csupán a délkeleti csücskében, a Delibláti homokpusztán (Szerbiában), illetve
ettől délkeletre a Kelet-Balkánon és Kisázsiában fordul elő. Magyarországon először három évvel ezelőtt találta egy
osztrák zoológus a Kiskunságban, az adat azonban eddig nem került közlésre. 2011-ben egy további kiskunsági
előfordulása vált ismertté (saját közöletlen adat). Így ez a mostani az első dunántúli előfordulási helye, egyben a faj
legészaknyugatabbi ismert előfordulása, és országosan is csupán a harmadik szűk elterjedési körzete. Előfordulásának
körülményei a három hazai élőhelyén hasonlóak, vagyis itteni előkerülése ennek fényében az adott mintavételi helyeken
nem olyan meglepő, azonban mindenképpen igen figyelemreméltó. Mindezt figyelembe véve az összes egyenesszárnyú
faj közül (a védetteket is beleértve) országosan ez a legritkább, így végülis annak ellenére, hogy nem védett, talán a
legértékesebb is.
Az önbeásósáska - Acrotylus insubricus szintén figyelemre méltó. Jellemzően az alföldi homokterületek felnyíló
homokpuszta gyepjeiben, emellett másodlagos homoki kopárosokon is megél, dombvidékeinken pedig nagyon lokálisan,
finom szemcsefrakciójú kőtörmelékes kopárokon (pl dolomiton) ismert néhány előfordulása. Tőlünk északra már nem
található meg.
A vállas rétisáska - Chorthippus dichrous a Kárpát-medencében, elterjedése északnyugati határán szintén síkvidéki
előfordulású, ahol gyakran homokon, esetleg szikesedő területeken is zártabb gyepek sáskafaja. Üdébb
homokpusztákon, homoki mocsárréteken helyenként gyakori. Így itteni előfordulása nem meglepő, de regionálisan
mindenképp értékes.
A karcsú rétisáska - Euchorthippus pulvinatus ugyan Közép-Európa északabbi részein is előfordul, de már nálunk is
szórványos, északabbra kifejezetten ritka. Sztyepp jellegű szárazgyepek tipikus faja síkvidéken és hegyvidéken
egyaránt. Jobb állapotú homoki sztyepréteken nálunk helyenként gyakori lehet.
A szalagos sáska - Oedaleus decorus a Kárpát-medencétől kezdődően dél felé egészen a Száhel-övezetig előfordul.
Gyenge borítású, alacsony füvű kopár gyepek nagytermetű sáskafaja, amely domb- és hegyvidékinken már kifejezetten
ritka. Legeltetett szárazgyepekben, különösen homokon lokálisan gyakorivá is válhat.
A kis hegyisáska - Pezotettix giornae szintén a Mediteráneumra jellemző, Magyarországtól északra csak néhány
előfordulási helye ismert, nálunk száraz, akár bozótosodó gyepekben, főleg kötöttebb talajon szórványos. Itteni,
homokon való előkerülése kissé meglepő, feltehetően a közeli löszös területek hatása lehet.
A pontozott repülőszöcske - Phaneroptera nana ugyancsak mediterrán karakterű faj. Magyarországon az elmúlt
évtizedekben terjeszkedése figyelhető meg, és tőlünk északra, például Szlovákia területén (ahol már kifejezetten ritka) is
ismert ez a tendencia. Magasabb növényzetben, bozótos, bokros élőhelyeken, erdőszéleken, felnyíló erdőkben él, így a
ligeterdő jellegű élőhelyeken való előfordulása nem különösen meglepő.
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A nagy kúpfejűszöcske – Ruspolia nitidula elterjdése ugyan más, mint az előzőé; dél felé egészen a trópusi Afrikáig
előfordul, de Közép-Európában ennek is észlelhető az észak irányba történő terjeszkedése a Kárpát-medence északi
részén. Magyarországon főként mocsárréteken, jellemzően síkvidéken fordul elő, de jó röpképessége révén
időszakosan szárazabb gyepekben is megtelepedhet.
Az utolsó említést érdemlő faj, a keleti tövishátúsáska – Tetrix bolivari Délkelet-Európában elterjedt, Magyarországon a
jelen ismeretek szerint ritka. Főleg vízközeli, esetleg vizenyős élőhelyeken sokszor a nehezen megkülönböztethető
közeli rokon fajokkal együtt él. A talajszinten mohákkal, moszatokkal táplálkozik. Tényleges elterjedtsége kevéssé
ismert, az Alföld megfelelő élőhelyein valószínűleg valójában nem annyira ritka, mint amit a jelenlegi adatok mutatnak.
A mintavételek során dokumentált becsült egyedsűrűség értékek alapján az együttesek összetételének ismeretében
megadható az adott lokalitáson az egyes fajok becsült egyedsűrűsége az egyes mintavételi alkalmakra. Ez a védett és
egyéb értékesebb fajokra kiszámolva a 13.7.2.7-3. táblázatban látható. E fajok 2012-ben többségükben viszonylag
alacsony egyedsűrűséggel fordultak elő (hektáronként néhány egyed) a vizsgálati területen, de a 3. és az 5. mintavételi
helyeken magas, hektáronként akár ezres- tízezres nagyságrendű populációk is megtalálhatók voltak. Az egyes fajokra
értelmes populáció becslés leginkább finomabb léptékű élőhely térképek ismeretében volna lehetséges. Ezek alapján
realisztikusan lehatárolhatók volnának az egyes fajok igényei szerinti potenciális élőhely foltok, ami a becslés alapját
adná. Így inkább az egymáshoz viszonyított mennyiségük vethető össze jól.
Mintavételi hely
Mintavételi alkalom
Acrida ungarica
Acrotylus insubricus
Calliptamus barbarus
Chorthippus dichrous
Euchorthippus pulvinatus
Oedaleus decorus
Omocestus minutus
Pezotettix giornae
Phaneroptera nana
Ruspolia nitidula
Tetrix bolivari

1
2.

2a
2.

3.

3

4
2.

5

6

2.
3.
2.
3.
2.
3.
2.
3.
0
0
0
0,4 0,018
0 0,02 0,17
0
0
0
0
0
0 0,006
0
0 1,63
0
0
0
0
0
0 0,006 0,006
0,1 0,29
0
0
0
0
0
0
0
0 0,02 0,06
0
0
0
0
0
0
0
0 0,02
0
0
0
0
0
0
0,4
0
0 0,02
0
0
0
0
0
0 0,31 0,01
0
0 0,06
0
0
0,01
0
0 0,04 0,006
0
0
0
0
0
0 0,078
0
0
0
0
0
0 0,12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0,005
0
0
0
0
0
0 0,002
Megjegyzés:
A vizsgálat során észlelt védett (aláhúzással jelölve)
és egyéb ritkább, értékesebb egyenesszárnyú fajok abszolút becsült egyedsűrűsége (példány/m 2)
az egyes mintavételek (1.:2012.05.30-31.; 2.: 2012.07.19-20.; 3.: 2012.09.25.) során az egyes mintavételi helyeken (csak azok a
helyek/ időpontok vannak feltüntetve, ahol/ amikor ezek valamelyikét észleltük)
13.7.2.7-3. táblázat A védett és egyéb ritkább egyenesszárnyú fajok adatai
0
0
0
0
0
0
0
0,01
0
0
0

3.
0,01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2b

0
0
0
0
0
0
0
0,05
0,04
0,03
0

Az egyes mintavételi helyek egyenesszárnyú együttesei azok egyszerűbb jellemzői alapján jól összehasonlíthatók. Ezek
legfontosabbika a teljes fajszám, ami az élőhely ezen rovarcsoportra vonatkozó biodiverzitásának a legegyszerűbb
mérőszáma. Ez egy év vizsgálatával ugyan egészen biztosan nem tárható fel teljes egészében, de az egyes lokalitások
egymással jól összevethetők, és az előforduló fajok többsége a három mintavétel során jó eséllyel előkerült. Itt a faj
szinten azonosíthatókon kívül a genusz szintű észleléseket akkor adtuk 1-1 új fajként az összeghez, ha abból a
genuszból amúgy egy faj sem került elő. A kapott értékek tehát pontosan fogalmazva minimális fajszámot jelentenek,
mivel a genuszok esetében a minimális 1 fajjal számoltunk. További lehetőség az védett és értékes fajok számának
megadása, illetve ezeknek a teljes fajszámhoz képest számolt aránya is. Ezek a mérőszámok külön, és rangsorolásuk a
13.7.2.7-4. táblázatban láthatók. Ez alapján a kimagaslóan legértékesebb helyszínek egyenesszárnyú szempontból a 3.
és az 5. mintavételi helyek voltak. Mind fajszámban, mind a fajkészletük természetvédelmi megítélése alapján jóval a
többi fölé emelkednek. Mindkettő szárazgyep típusú habitat; nyílt homokpuszta, és zavart homoki gyep, amelyeken
mindkét védett faj, és az Omocestus minutus is egyaránt előfordult. A rangsorban harmadik, bár értékeit tekintve azoktól
jóval elmarad a 2.a jelzetű ligeterdő szegély. Ennek viszonylag nagy változatossága éppen a bolygatás okozta
mikrohabitat változatossággal magyarázható, illetve az erdőszéllel határos szárazgyep sávban élő fajok átmenetileg a
felnyíló erdőbe is belátogatnak, szintén növelve az ott észlelhető fajszámot. Az egyenesszárnyúak számára nem nyújt
ideális élőhelyet egy erdő, így az ott élő együtteseik is viszonylag szegényesek. Hasonlóan nem túl alkalmas élőhelyek a
mezőgazdasági területek (itt lucernás). A legutolsó helyen pedig a mesterséges faültetvény szerepel annak ellenére,
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hogy annak szomszédságában igen fajgazdag bolygatott homokpusztagyepek találhatók, sőt azt is homoki gyepre
telepítették.
Mintavételi hely száma
Teljes fajszám
Értékes fajok száma
Értékes fajok aránya (%)
Összesített rangsor

1
7
2
28,6
4.

2a
9
3
33,3
3.

2b
3
4
5
6
7
17
9
16
8
2
6
1
7
2
28,6
35,3
11,1
43,8
25,0
4.
2.
5.
1.
4.
Megjegyzés:
Az egyes mintavételi helyek egyenesszárnyú együtteseinek értékelése teljes minimális fajszámuk,
az értékesebb fajaik (védettekkel együtt) és azok aránya alapján,
illetve az ezen mutatók szerinti rangsorok összegzésével kialakuló összesített rangsor
Az összesített rangsor úgy jön ki, hogy a három paraméter (teljes fajszám, értékes fajok száma, értékes fajok aránya) mindegyikét
rangsorba állítjuk, majd a rangszámokat összesítjük mintavételi helyek szerint. Az így kapott összesített rangszámok alapján állítjuk
rangsorba a területeket.
13.7.2.7-4. táblázat Az egyenesszárnyú együttesek értékelése

Az együttesek rangsorolása mellett azok az összetételük és szerkezetük alapján is jól összehasonlíthatók. Egyrészt
egyszerűbb megközelítéssel élve a fajösszetétel alapján sokváltozós mintázatelemző statisztikai módszerekkel
csoportosíthatók. Az ordinációs módszerek közül a kevés megszorítással terhelt nem metrikus sokdimenziós
skálázással elemeztük az együtteseket. A Jaccard indexxel számolt távolságok alapján végzett NMDS elemzés alapján
az együttesek közül a három erdős élőhely együttese (2a, 2b, 6) egy nagyon szoros csoportot alkotott. Egy másik szoros
csoport lett a két szárazgyep (3, 5), és mindezektől jelentősen elkülönült a lucernás (1) és a faültetvény (4) fajszegény
együttese.

Megjegyzés:
A Paksi atomerőmű 3 kilométeres körzetében 2012-ben mintavételezett egyenesszárnyú együttesek (1-6) ordinációja (NMDS,
Jaccard indexxel) (stressz érték=0,13).
13.7-41. ábra Az egyenesszárnyú együttesek ordinációja

Ugyanezen adatok hierarchikus osztályozása (13.7-42. ábra, Klaszter analízis szintén Jaccard indexxel számolva)
nagyon hasonló eredményt adott. Itt azonban látható, hogy a fajkompozíció alapján a valódi erdőtársulások együttesei
(2a, 2b, 6) külön csoportot alkotnak, míg a többi együtt egy közös ágon különül el úgy, hogy a szárazgyepre telepített
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faültetvény együttese közelebb áll a szárazgyepekéhez, mint a lucernásé. Mindezek alátámasztják, hogy az
egyenesszárnyú együttesek valóban jól jelzik az élőhelyeik jellegzetességeit, állapotát.
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Megjegyzés:
A Paksi atomerőmű 3 kilométeres körzetében 2012-ben mintavételezett egyenesszárnyú együttesek (1-6) hierarchikus
klasszifikációja (Jaccard indexxel) fajkompozíciójuk alapján
13.7-42. ábra Az egyenesszárnyú együttesek klasszifikációja

Izgalmasabb eredményeket kapunk, ha az egyes mintavételi időpontokban mintavételezett együtteseket külön
egységekként szerepeltetjük, és azok szerkezetét (dominancia viszonyait) is felhasználva végzünk hasonló
elemzéseket. Az előzőekben bemutatott ordinációt és klasszifikciót elvégezve ugyanazokkal a távolságfüggvényekkel az
egyes objektumok (együttesek) szezonon belüli időbeli változásainak tendenciáit is láthatjuk. Az NMDS eredményeképp
kapott biploton (13.7-43. ábra) látható, hogy az együttesek részben a hely, részben a mintavétel időpontja szerint
különülnek el, de nem képeznek diszkrét csoportokat. A legtöbb esetben az időbeli változások jellegzetesen
megmutatkoznak az objektumoknak a jobb alsó térrész felől a bal felső felé való változó mértékű elmozdulásában,
kivéve a 2b mintavételi helyet. Ezen kívül az előző elemzésben kapott két főbb csoport, amelyeket egyrészt a 2a, 2b, 6,
másrészt az 1, 3, 4, 5 együttes alkotott, itt is valamelyest elkülönülnek, és a két szárazgyep (3, 5) ez esetben is
viszonylag szoros egységet alkot mindhárom mintavétel alkalmával. megjegyzendő azonban, hogy ez esetben a stressz
érték az előzőnél lényegesen magasabb, ami az ordináció megbízhatóságának gyengébb voltára utal.
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Megjegyzés:
A Paksi atomerőmű 3 kilométeres körzetében 2012-ben mintavételezett egyenesszárnyú együttesek mintavételenkénti ordinációja
(1-6_1.-3.mv, 1-6= a hat mintavételi terület, mv=mintavétel) a szerkezetük alapján (NMDS, Jaccard indexxel; stressz érték=0,37).
13.7-43. ábra Az egyenesszárnyú együttesek mintavételenkénti ordinációja

Az ugyanezen adatokra és objektumokkal elvégzett klaszter analízis eredményeként kapott dendrogramon (13.7-44.
ábra) az egyes nagyobb ágak jól értelmezhetők. A jobb oldali egy kivétellel az erdős helyszínek együtteseit (2a, 2b, 6)
tartalmazza az összes időpontban, a bal pedig az egyszerűbb elemzésben is nagyobb hasonlóságot mutató többi
együttest hasonlóképpen (1, 3, 4, 5). Igaz, itt az elkülönülés szintje elég magas, tehát nem túl különbözőek a csoportok.
Vagyis az osztályozás az egyes együttesek eltéréseit erősebbnek mutatja, mint a szezonon belüli, amúgy jelentős
változásokat. A két nagy ágon belül néhány jól értelmezhető kisebb, szorosabb egység is elkülöníthető. A baloldali fő
ágon páronként látható a két szárazgyep (3 és 5) együttese mindhárom mintavételi alkalomkor, illetve a másikon
hasonló időben elkülönülő mintázatot mutat a 2b-6 erdős élőhelyek együtteseinek párosa.
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Megjegyzés
A Paksi atomerőmű 3 kilométeres körzetében 2012-ben mintavételezett egyenesszárnyú együttesek (1-6) hierarchikus
klasszifikációja (Jaccard indexxel) a szerkezetük alapján.
13.7-44. ábra Az egyenesszárnyú együttesek hierarchikus klasszifikációja szerkezetük alapján.

Összességében tehát a két száraz gyepi mintavételi helyen élő egyenesszárnyú rovar együttes egymáshoz viszonylag
hasonló, fajgazdag és értékes elemeket tartalmaz, és szezonális dinamikájuk is hasonlít. A lényegesen fajszegényebb
két mezőgazdasági területen (lucernás és faültetvény) található együttes ezekhez némileg hasonlít, de lényegesen
szegényesebbek, és szezonon belüli változásaik sem mutatnak akkora szabályosságot. Az erdős területek szintén
fajszegény együttesei pedig ugyancsak nagyobb hasonlóságot mutatnak egymással, szezonális változásaik pedig
részben egymáséhoz hasonlók; a természetesebb ligeterdő és a láperdő együttese dinamikájában is közel áll
egymáshoz, míg a fajkészlete alapján a zavartabb, a „Sziget”-en lévő erdő együttese ugyan közel áll azokéhoz,
szezonális változásai jelentősebben eltérnek tőlük.
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13.7.3 SZITAKÖTŐK (ODONATA)
Acsa
Hegyi szitakötők
Leucorrhiniák
Közösségek

13.7.3.1 A felhasznált alapadatok áttekintése
Az intenzív szitakötőlárva vizsgálatok hazánkban 1992-ben kezdődtek meg és igen biztató eredményeket produkáltak. A
hazánkból még lárválisan nem ismert fajok közül 12 kimutatása (Ambrus et al. 1992; 1996) volt a fő eredmény a
faunisztikai adatok jelentős gyarapodása mellett.
Átvizsgálva a hazai szórvány lárva adatokat tartalmazó publikációkat – Ambrus et al. 1996, 1998, Kovácsd & Ambrus
2010a, Kovács et al. 2004, 2006, Müller et al. 2006 – sajnálattal állapíthatjuk meg, hogy az általunk vizsgálandó
területről (Dunakömlőd, Dunaszentbenedek, Dunaszentgyörgy, Fadd, Foktő, Ordas, Paks és Uszód érintett részei)
csupán egy esetben rendelkezünk információval: Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) – Dunaszentbenedek: Duna
(Kovács et al. 2004). A Duna makroszkópikus vízi gerinctelen faunájának kutatásával foglakozó munkák – Andrikovics &
Kiss 2000, Csányi 1996, 1997, Oertel et al. 2005 – sem tartalmaznak konkrét adatokat innen. A rendelkezésünkre
bocsájtott korábbi kutatási jelentésekben viszont már több faj is említve van a területről: 7 faj: Ischnura elegans pontica
Schmidt, 1938, Gomphus flavipes (Charpentier, 1825), G. vulgatissimus (Linnaeus, 1758), Lestes viridis (Vander Linden,
1825), Orthetrum albistylum (Sélys, 1848), Platycnemis pennipes (Pallas, 1771), Somatochlora metallica (Vander
Linden, 1825); ÖKO RT. (2005) 4 faj: Calopteryx splendens (Harris, 1782), Gomphus flavipes (Charpentier, 1825), G.
vulgatissimus (Linnaeus, 1758), Ischnura elegans pontica Schmidt, 1938; Kék Csermely Kft. & BÁLINT ANALITIKA Kft.
(2010) 8 faj: Ischnura elegans pontica Schmidt, 1938, Gomphus flavipes (Charpentier, 1825), G. vulgatissimus
(Linnaeus, 1758), Lestes viridis (Vander Linden, 1825), Orthetrum albistylum (Sélys, 1848), O. cancellatum (Linnaeus,
1758), Platycnemis pennipes (Pallas, 1771), Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825).

13.7.3.2 Szakirodalmak
Ambrus A., Bánkuti K. & Kovács T. (1992): A Kisalföld és a Nyugat-magyarországi peremvidék Odonata faunája. – A
Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Kiadványa, Győr, 1-81.
Ambrus A., Bánkuti K. & Kovács T. (1996): Lárva és imágó adatok Magyarország Odonata faunájához. – Odonata stadium larvale, 1: 51-68.
Ambrus A., Bánkuti K. & Kovács T. (1997): Szitakötők-Odonata. – In: Forró L. (szerk.): Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó
Rendszer V. Rákok, szitakötők és egyenesszárnyúak, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest: 35–49.
Ambrus, A., Bánkuti, K., Csányi, B., Juhász, P. & Kovács, T. (1998): Larval data to the Odonata fauna of Hungary. –
Odonata - stadium larvale, 2: 41-52.
Kovács T., & Ambrus A. (2010a): Lárva és exuvium adatok Magyarország Odonata faunájához III. – Folia Historiconaturalia Musei Matraensis, 34: 29–35.
Kovács T. & Ambrus A. (2010b): Szitakötők faunisztikai vizsgálata a Szigetközben. – In: Gubányi, A. & Mészáros, F.
(szerk.): A Szigetköz állatttani értékei. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 39–48.
Kovács, T., Ambrus, A., Bánkuti, K. & Juhász, P. (1998): New Hungarian mayfly (Ephemeroptera) species arising from
collectings of larvae. – Miscellanea zoologica hungarica, 12: 55–60.
Kovács T., Ambrus A. & Juhász P. (2006): Lárva és exuvium adatok Magyarország Odonata faunájához II..– Folia
Historico-naturalia Musei Matraensis 30: 167–179.
Kovács T., Ambrus A., Juhász P. & Bánkuti K. (2004): Lárva és exuvium adatok Magyarország Odonata faunájához –
Folia historico-naturalia Musei matraensis, 28: 97-110.
Kurdna, Ottakar (2002): The Distribution Atlas of European Butterflies. Oedippus 20: 1342.
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Müller, Z., Juhász, P. & Kiss, B. (2006): Faunistical results of the Odonata investigations carried out in the frames of the
ecological survey of the surface waters of Hungary (ECOSURV) in 2005. – Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis,
30: 333-338.

13.7.3.3 Az alkalmazott módszertan leírása
Mivel a szitakötők imágói jól repülnek, jelenlétük egy adott ponton kevéssé informatív. Ebből következik, hogy tervezett
kutatásaink során az élőhelyek értékelésénél csak az azokhoz szervesen kötődő lárvák és vedlésbőrök (exuviumok)
adatival operálunk. Az Odonata lárvák vizsgálata mellett szól az is, hogy a hazai fajok lárvális fejlődésük során
valamennyien vízben élnek, vízből való légcseréjük és ragadozó mivoltuk miatt igen alkalmasak vízi életközösségek
természeti állapotának értékelésére. Ezen túlmenően szitakötő taxonjaink több mint egyharmada védett (Anonim 2001),
több szerepel a hazai Vörös Könyvben (Varga et al. 1989) és a Magyar Biodiverzitás-monitorozó Programban (Ambrus
et al. 1997) is. Néhányuk nemzetközileg is veszélyeztetettnek minősül – Berni Egyezmény (1994), IUCN Vörös Könyv
(1996), NATURA 2000: Habitat Határozat (Council Directive 1992).

13.7.3.4 Tervezett mintavételek
A mintavételi helyek kijelölése a Google Earth tanulmányozása és a terepbejárások során történik. Első lépésként a
különböző víztípusok (folyam, csatornák, állóvizek) szemrevételezése – a korábbi tapasztalatok alapján – során
kiválasztjuk a legtermészetközelibb reprezentánsokat. Törekszünk arra, hogy a mintavételi pont az adott víztér
mikrohabitatokban minél diverzebb része legyen, figyelembe vesszük, hogy az esetleges korábbi kutatások során milyen
mennyiségű és minőségű referencia adatokkal rendelkezünk innen, illetve, hogy a pont megközelíthetősége jó legyen.
Igy mintavétel az erőmű 3 km-es sugarú körzetében a Dunán (Dunaszentbenedek), a Kondor-tavon (Paks) és egy
csatornán (Paks) lesz.
A mintavételekre évi két alkalommal kerül sor. A két alkalom elegendő arra, hogy a területen élő valamennyi faj lárváját
kimutathassuk. A lárvák fenológiájának ismeretében erre a legalkalmasabb időpont április és június, de az adott év
időjárása és a Duna vízállása ezt kisebb-nagyobb mértékben befolyásolhatja.

13.7.3.5 Mintavételi módszerek
Az erőmű 3 km-es sugarú térségében a teljes szitakötő fauna (hazai fajaink száma 64) felmérése történik – jelenlét hiány. Ebben az esetben az NBmR keretén belül 2001 óta a makroszkópikus vízi gerinctelenek vizsgálatánál használt
módszert alkalmazzuk. Ez az EU országokban szabvány eljárásként használt nyeles hálós („kick and sweep” mintavétel,
FBA Pond Net). Lényege, hogy a vízben állva a lábbal felkavart aljzatból, aljzatról, vízi növényzetről, gyökerekről,
felhalmozódott uszadékról, a vízbe belógó növényi részekről a lebegő helyzetbe került lárvákat a nyeles hálóba gyűjtjük.
Ez kiegészül a „célzott” hálós egyeléssel (lásd: Kovács et al.1998), mely minden mikrohabitatra (kőszórások; kavicsos,
homokos, iszapos alzat; hordalékkupacok; vízi és vízbe lógó parti növényzet, gyökerek stb.) kiterjed, valamint a
víztestből kiemelt kövekről, fatörzsekről, ágakról és egyéb vízi objektumokról történő csipeszes egyeléssel. A lárvabőrök
(exuviumok) egyelő gyűjtése a víztestek különböző részein emers és littorális növényzetről, valamint talajfelszínről és
egyéb objektumokról (pl.: hídlábak) történik. A vizsgált szakasz hossza kb.: 30-50 méter, az időráfordítás kb.: 30 perc.
Természetesen törekszünk a természetvédelmi szempontból minél kisebb mennyiségű áldozattal járó munkára, így a
területen azonosítható fajok nem kerülnek begyűjtésre.

13.7.3.6 Értékelések
A mintavételek faunisztikai eredményei Excel táblázatba foglalt adatok formájában realizálódnak: faj és leíró, mintavételi
hely (közigazgatási terület és földrajzi név), GPS koordináta (EOV), gyűjtési idő, gyűjtési mód, példányszám, a
megfigyelt előfordulási állapot, gyűjtő (megfigyelő), határozó. Valamennyi adat Google Earth ábrázolású pontként
jelenítődik meg a vizsgálati terület térképén (elektonikus mellékletben: odonata.kmz).
A faunisztikai adatok kiértékelése a szigetközi szitakötő monitoring eredményeit publikáló munkában közöltekhez
hasonlóan történik (Kovács & Ambrus 2010b): sor kerül a mintavételi pontok és az előkerült fajok jellemzésére, az
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élőhely típusok indikátor fajainak kijelölésére, az élőhelyek értékelésére a fajlisták és az adott víztípusok referencia
állapotát tükröző listák alapján. A mennyiségi viszonyok is megállapításra kerülnek egy három fokozatú skálán.

13.7.3.7 A mintavételek, vizsgálatok végrehajtása
Az első mintavétel április 25-26.-án, a második július 23-24.-én volt. A tervezett három pont (P-2. Paks, Csámpa,
csatorna; P-9. Paks, Kondor-tó; P-15. Dunaszentbenedek, Duna) mellett a fauna teljesebb megismerése érdekében még
további négyet vizsgáltunk meg: P-10., P-11., P-12., P-17.
A mintavételi pontok elhelyezkedését a 13.7-45 térkép szemlélteti. (A mintavételi pontok számozása a terepnaplóban
rögzített adatok sorrendjét követi.)

13.7-45. térkép. A szitakötők mintavételi pontjai ez erőmű 3 km-es sugarú térségében
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Az erőmű 3 km-es sugarú térségének mintavételi pontjai:
P-2. Paks, Csámpa, csatorna, EOV: 633333, 135315; N46°33'43.3", E18°49'48.4"; két mintavételi alkalom: 2012.04.25.,
2012.07.23.
P-9. Paks, Kondor-tó, EOV: 636004, 136300; N46°34'15.4", E18°51'53.7"; két mintavételi alkalom: 2012.04.25., 2012.07.23.
P-10. Paks, IV-es tó, EOV: 636043, 136429; N46°34'19.6", E18°51'55.5"; két mintavételi alkalom: 2012.04.25., 2012.07.23.
P-11. Paks, VI-os tó, EOV: 636085, 136373; N46°34'17.8", E18°51'57.5"; két mintavételi alkalom: 2012.04.25., 2012.07.23.
P-12. Paks, V-ös tó, EOV: 636252, 136435; N46°34'19.8", E18°52'05.3"; két mintavételi alkalom: 2012.04.25., 2012.07.23.
P-15. Dunaszentbenedek, Duna, EOV: 636913, 138153; N46°35'15.5", E18°52'36.2"; két mintavételi alkalom: 2012.04.26.,
2012.07.24.
P-17. Paks, Csámpa, kubikgödör, EOV: 633822, 135740; N46°33'57.1", E18°50'11.3" egy mintavételi alkalom: 2012.07.23.

13.7-46. ábra P-2. Paks, Csámpa, csatorna

13.7-47. ábra P-9. Paks, Kondor-tó

13.7-48. ábra P-10. Paks, IV-es tó

13.7-49. ábra P-11. Paks, VI-os tó
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13.7-50. ábra P-12. Paks, V-ös tó

13.7-51. ábra P-15. Dunaszentbenedek, Duna

13.7-52. ábra P-17. Paks, Csámpa, kubikgödör

Az alapadatok a „Szitakoto.xls”, a mintavételi helyeket dokumentáló fényképek a „Szitakoto.doc” nevű file-ben
találhatók.
Eredmények és értékelésük
PLATYCNEMIDIDAE Tillyard, 1917
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) – Széleslábú szitakötő
Európában a legészakibb területek és az Ibériai-félsziget kivételével mindenütt előfordul. Általában folyóvizek lassan
áramló részének lakója, de megtalálható kavicsbánya-tavakban és olykor egyéb állóvizekben is. Ragadozó életmódú faj.
Peterakásához úszó vegetáció szükséges, lárvái egész évben gyűjthetők, imágói tavasztól nyár végéig repülnek.
Hazánkban igen gyakori szitakötő. Az egészen rossz vízminőségű élőhelyeken is megél. Természetvédelmi
szempontból nem tekinthető értékes fajnak.
COENAGRIONIDAE Kennedy, 1920
Ischnura elegans pontica Schmidt, 1938 – Kék légivadász
Csaknem egész Európában elterjedt faj. Lárvái egész évben gyűjthetők, rajzása április végétől késő őszig elhúzódó.
Álló, lassan áramló vizekben rendkívül gyakori, esetenként folyóvizek nyugodtabb szakaszain is gyűjthető.
Magyarországon az egyik legtágabb tűrőképességű, leggyakoribb Odonata faj. Viszonylag alacsony egyedszámban, de
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szinte minden, szitakötők számára alkalmas vízben megtalálható, az egészen speciális élőhelyek (hegyi patak felső
folyás, tőzegmohaláp, stb.) kivételével. Az egészen rossz vízminőségű élőhelyeken is megél. Természetvédelmi
szempontból nem tekinthető értékes fajnak.
AESHNIDAE RAMBUR, 1842
Anax imperator Leach, 1815 – Óriás szitakötő
Holomediterrán faunaelem. Általánosan elterjedt, nagytestű szitakötőnk. Leginkább a nyílt, nagy vízfelületű, hínárban és
litorális növényben gazdag állóvizeket, lassan áramló csatornákat részesíti előnyben. Gyors fejlődésű faj, agresszív,
hatékony ragadozó. Számára megfelelő élőhelyen, alkalmanként nagy egyedsűrűséggel tud kifejlődni.
Természetvédelmi szempontból nem tekinthető értékes fajnak.
GOMPHIDAE RAMBUR, 1842
Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) – Sárgás szitakötő
A hazánkban 50.000 Ft eszmei értékű védett faj (ANONIM 2012). Szerepel a NATURA 2000 Habitat Határozat IV-es
listáján is (Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992). International Union for Conservation of Nature besorolása:
veszélyeztetett (IUCN 1996), Berni Konvenció által fokozottan védett (Bern Convention 1994), megtalálható a a Nemzeti
Biodiverzitás-monitorozó Rendszerben (Ambrus et al. 1997) és a Vörös Könyvben is (Varga et al. 1989). Keletpalearktikus elterjedésű faj. Európában szórványosan sokfelé előfordul, elsősorban a középső, keleti és déli területekre
jellemző. Napjainkban Nyugat-Európában rendkívül megritkult, Angliában utoljára a XIX. század elején fogták. KözépEurópában tipikusan a nagy folyók alsó szakaszának szitakötője. Lárvái az alzatban élnek, nagyobb távolságra nem
mozognak, s mivel a vízfelszínről való járulékos légzésre nem képesek, nagyon érzékenyek az alzat állagát,
oxigéntartalmát befolyásoló környezetváltozásokra, szennyezésekre. A Gomphus flavipes nagyobb folyók szennyezetlen
vagy kevéssé szennyezett alsó folyásának lokális faja, lárvája a kanyarulatok mélyen homokos vagy lágy iszapos alzatú
részein fejlődik, kerüli a bomló szerves anyagot tartalmazó, oxigénben szegény, pangó vizes részeket. Élőhelyéből
adódóan ennek a faj sínyli meg leginkább a vízszennyezéseket, hiszen kontinensünkön a folyóvizek alsó szakasza
jelentős mennyiségű szennyezőanyagot hordoz. A folyóvizek szabályozása általában a folyási sebesség
megnövekedését eredményezte – így a finom frakciójú üledékben gazdag kanyarulatok, belső ívek aránya is lecsökkent,
ami a sárgás szitakötő populációit is érzékenyen érintette. Ezért a faj Európa valamennyi országában erősen
visszaszorulóban van, sok helyről már a század elején kipusztult. Hazai folyóink közül a kevésbé szennyezett Tisza,
Mosoni-Duna, Duna, illetve a lassabb áramlású – alsóbb – Rába és Dráva szakaszok adják a faj legfontosabb élőhelyeit.
A lárva fejlődése feltehetően két-három évet vesz igénybe. Az exuviumokat (lárvabőröket) maguk után hagyó imágók
június vége – július eleje táján bújnak ki, azonban egyes években június elején vagy szeptemberben is tapasztalhatunk
kelést. Napközben az ivarérett hímek a víz felszínéhez közel, messze a parttól, a folyó közepén mozognak, kutatnak a
nőstények után.
Nagyobb folyóink szennyezetlen vagy kevéssé szennyezett – természetközeli állapotú – alsó szakaszainak indikátor
faja.
LIBELLULIDAE RAMBUR, 1842
Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) – Fehér pásztor
Pontomediterrán faunaelem, mely Közép- és Dél-Európa keleti részén, nem túl nagy területen fordul elő. Hazánkban
általánosen elterjed faj. Elsősorban sekély, jól felmelegedő állóvizek, de síkvidéki csatornák, valamint lágy iszap alzatú
folyók képezik kedvelt élőhelyeit, azonban – az Ischnura elegans pontica-val és az O. cancellatum-mal együtt – meg tud
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telepedni degradált, eutróf, némileg szennyezett vizekben is. Lárvája a mederfenéken tartózkodik. Több éves fejlődésű
faj. Természetvédelmi szempontból nem tekinthető értékes fajnak.
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) – Vízipásztor
Holomediterrán faunaelem, Skandinávia kivételével Európa nagy részén és Észak-Afrikában elterjedt faj, nálunk is
országszerte megtalálható és gyakori. Igen tág ökológiai tűrőképességű, de többségében állóvizekben előforduló faj.
Elviseli a víz bizonyos mértékű szennyezését is, az Ischnura elegans pontica és az O. albystilum társaságában a
kifejezetten degradált, eutróf, valamint frissen kialakult élőhelyeken is megtalálható. Több éves fejlődésű faj.
Természetvédelmi szempontból nem tekinthető értékes fajnak.
A mintavételi helyek jellemezése és értékelése a kimutatott szitakötő fajok alapján
P-2. Paks, Csámpa, csatorna
Az erős áramlású csatornában – melyben Mollusca és Malacostraca faunája alapján Duna eredetű víz folyik – első
alkalommal két Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) lárvát találtunk, második alkalommal a hosszas keresés ellenére
sem sikerült szitakötő lárvát kimutatni.
P-9. Paks, Kondor-tó
Intenzív horgászati tevékenséggel terhelt, természetes (holtág) eredetű állóvíz. Jellemzője a szervesanyag felesleg, és a
szitakötő lárvákat fogyasztó predátorok – halak – magas száma. Partja nagyrészben kikövezet, kibetonozott,
növényzete a partszegélyre korlátozódik, a lebegő vízi növényzet hiányzik.
Négy szitakötő fajt sikerült kimutatni: Ischnura elegans pontica Schmidt, 1938, Orthetrum albistylum (Sélys, 1848),
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758), Platycnemis pennipes (Pallas, 1771). Ezek valamennyien általánosan elterjedt
és gyakori, tág ökológiai tűrőképességű fajok.
P-10. Paks, IV-es tó
Intenzív horgászati tevékenséggel terhelt, mesterséges eredetű állóvíz. Jellemzője a szervesanyag felesleg, és a
szitakötő lárvákat fogyasztó predátorok – halak – magas száma. Partja nagyrészben kikövezet, kibetonozott,
növényzete a partszegélyre korlátozódik, a lebegő vízi növényzet hiányzik.
Négy szitakötő fajt sikerült kimutatni: Anax imperator Leach, 1815, Ischnura elegans pontica Schmidt, 1938, Orthetrum
albistylum (Sélys, 1848), Platycnemis pennipes (Pallas, 1771). Ezek valamennyien általánosan elterjedt és gyakori, tág
ökológiai tűrőképességű fajok.
P-11. Paks, VI-os tó
Intenzív horgászati tevékenséggel terhelt, mesterséges eredetű állóvíz. Jellemzője a szervesanyag felesleg, és a
szitakötő lárvákat fogyasztó predátorok – halak – magas száma. Partja nagyrészben kikövezet, kibetonozott,
növényzete a partszegélyre korlátozódik, a lebegő vízi növényzet hiányzik.
Négy szitakötő fajt sikerült kimutatni: Ischnura elegans pontica Schmidt, 1938, Orthetrum albistylum (Sélys, 1848),
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758), Platycnemis pennipes (Pallas, 1771). Ezek valamennyien általánosan elterjedt
és gyakori, tág ökológiai tűrőképességű fajok.
P-12. Paks, V-ös tó
Intenzív horgászati tevékenséggel terhelt, mesterséges eredetű állóvíz. Jellemzője a szervesanyag felesleg, és a
szitakötő lárvákat fogyasztó predátorok – halak – magas száma. Partja nagyrészben kikövezet, kibetonozott,
növényzete a partszegélyre korlátozódik, a lebegő vízi növényzet hiányzik.
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Négy szitakötő fajt sikerült kimutatni: Ischnura elegans pontica Schmidt, 1938, Orthetrum albistylum (Sélys, 1848),
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758), Platycnemis pennipes (Pallas, 1771). Ezek valamennyien általánosan elterjedt
és gyakori, tág ökológiai tűrőképességű fajok.
P-15. Dunaszentbenedek, Duna
Ezt a mintavételi helyet az atomerőmű 10 km-es térségében lévő Natura 2000 területeknél értékeljük, mivel a TolnaiDuna HUDD20023 területi egység szerves része.
P-17. Paks, Csámpa, kubikgödör
A kubikgödör a mintavétel idején már teljesen kiszáradt volt, így itt nem került elő szitakötő lárva. A vizsgálat a lápi
szitakötő, Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) Natura 2000 jelölőfaj itteni tenyészésének bizonyítását célozta.
A vizsgált hét mintavételi ponton összesen 6 szitakötőt sikerült kimutatnunk: Anax imperator Leach, 1815, Gomphus
flavipes (Charpentier, 1825), Ischnura elegans pontica Schmidt, 1938, Orthetrum albistylum (Sélys, 1848), Orthetrum
cancellatum (Linnaeus, 1758), Platycnemis pennipes (Pallas, 1771). Faunisztikai adataik (mennyiségi viszonyaik)
mellékletként a „Szitakötők_alapadattáblázatok” excel file-ban találhatók. (A jelentés egységesítése érdekében az
alapadattáblázatot a Szitakötők_alapadattáblázatok nevű file-be helyeztük.) Az erőmű 3 km-es sugarú térségéből
kimutatott szitakötő fajokat és természetvédelmi besorolásukat az 13.7.3.7-1. táblázat szemlélteti.
Védettség

VK

NB-mR

BC

IUCN

HD

Platycnemis pennipes – Széleslábú szitakötő
Ischnura elegans pontica - Kék légivadász
Anax imperator - Óriás szitakötő
Gomphus flavipes - Sárgás szitakötő
50.000
AV
Min.
+
E
IV
Orthetrum albistylum - Fehér pásztor
Orthetrum cancellatum – Vízipásztor
13.7.3.7-1. táblázat Az erőmű 3 km-es sugarú térségéből kimutatott szitakötő fajok és természetvédelmi besorolásuk
Védettség=a faj pénzben (forint) kifejezett természetvédelmi értéke (Anonim 2012); VK=Vörös Könyv: AV – aktuálisan
veszélyeztetett (Varga et al. 1989); NB-mR=Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer: min. – szerepel a Nemzeti Biodiverzitásmonitorozó Rendszer minimális programjában (Ambrus et al. 1997); BC=Bern Convention: + – szerepel a Berni Egyezmény
fokozottan védett fajainak listáján (Bern Convention 1994); IUCN=International Union for Conservation of Nature: E – “endangered”
veszélyeztetett (IUCN 1996); HD=Habitat Directive: IV – a Habitat Határozat jogszabályainak függelékéiben a negyedik listán
szerepel (Council Directive 1992)

A Natura 2000 jelölő fajok közül egyedül a Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) jelenlétét sikerült kimutatni
Dunaszentbenedeknél. Állománya itt nem túl nagy, de stabilnak mondható, ezt a talált exuviumok mennyisége alapján
mondhatjuk.
A további Natura 2000 jelölő fajok: díszes légivadász - Coenagrion ornatum (Sélys, 1850), zöld acsa Aeshna viridis
Eversmann, 1836, erdei szitakötő - Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785), hegyi szitakötő - Cordulegaster bidentatus
Sélys, 1843, sárgafoltos hegyiszitakötő - Cordulegaster heros Theischinger, 1979, tócsaszitakötő - Leucorrhinia caudalis
(Charpentier, 1840) és lápi szitakötő - Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) nem kerültek elő. Ismerve a fajok
ökológiai igényeit, ez az Aeshna viridis, a Cordulegaster heros és a Leucorrhinia caudalis esetében nem is meglapő: az
Aeshna viridis kolokánnal (Stratiotes aloides) benőtt állóvizekhez kötődik, a Cordulegaster heros hideg vízű, beárnyékolt
hegyi patakokban él, a Leucorrhinai caudális pedig tiszta vízű, vízi növényzetben gazdag tavakban; ezek az
élőhelytípusok az erőmű 3 km-es sugarú térségében nincsenek meg.
A kisvízfolyásokban élő Coenagrion ornatum megtalálására a „Paks, Csámpa, csatorna” mintavételi ponton, a folyókban
élő Ophiogomphus cecilia megtalálására a „Dunaszentbenedek, Duna” mintavételi ponton, a tiszta állóvizekben élő
Leucorrhinia pectoralis megtalálására a „Paks, Kondor-tó” és a „Paks, Csámpa, kubikgödör” mintavételi pontokon volt
potenciális esély. Vizsgálataink azonban azt mutatták, hogy az adott vízterek kedvezőtlen ökológiai tulajdonságaik miatt
jelenlegi állapotukban alkalmatlanok e fajok élőhelyi igényeit kielégíteni.
Az erőmű 3 km-es térségéből kimutatott ritka és természetvédelmi szempontból értékes szitakötő faj a Gomphus
flavipes (Charpentier, 1825) Natura 2000 jelölő faj.
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Az élőhelyek közül kiemelendő a Tolnai-Duna HUDD20023 dunaszentbenedeki szakasza, mint a Gomphus flavipes
(Charpentier, 1825) Natura 2000 jelölő faj tenyészhelye.
Irodalomjegyzék
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Rendszer V. Rákok, szitakötők és egyenesszárnyúak, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest: 35–49.
ANONIM (2012): 100/2012 (IX.28.) VM rendelet “A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan
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13.7.4 LEPKÉK (LEPIDOPTERA)
Nappali lepkék
Éjszakai lepkék

13.7.4.1 A felhasznált alapadatok áttekintése
Magyarország lepkéinek faunisztikai feltártsága európai szinten is jónak mondható. Természetesen ez azonban nem
jelenti azt, hogy az adatok térbeli és időbeli eloszlása egyenletes. Szintén nem mondható el ez a taxonómiai
megoszlásról, míg a nagylepkékről való ismereteink jóval kiterjedtebbek, addig a Microlepidopterákról rendelkezésre álló
adatsorok sokkal kisebbek. Szórványos adatok szinte az ország területének minden nagyobb tájegységéről
rendelkezésre állnak, ugyanakkor a szisztematikus, valamennyi élőhelytípust felölelő lokális adatsorok száma jóval
kisebb. További nehézséget jelent, hogy az adatoknak csak egy kisebb hányada publikált, azaz érhető el nyilvánosan.
Sok esetben a (magán)gyűjtemények anyaga elvész, megsemmisül. Paks és környéke nem tartozik azon körzetek közé,
ahol intenzív lepkészeti feltáró tevékenység folyt volna.
A vizsgálati területen a Magyar Természettudományi Múzeum 2002 és 2003 folyamán végzett zoológiai állapotfelmérést
az atomerőmű 3 km-es térségében. Ebben a vizsgálat sorozatban a lepkék is szerepeltek. A jelentésben közlik a
vizsgálat során előkerült fajok jegyzékét élőhelytípusok szerint lebontva. A listában néhány kisebb eszmei értékkel bíró
védett faj is szerepel. Legmeglepőbb, hogy nem fogtak a területen elég gyakoriként említett magyar színjátszó lepkéből.
Összesen 161 Macrolepidoptera és 3 Microlepidoptera fajt sorolnak fel. A jelentés is kihangsúlyozza azonban, hogy
erről a területről kb. 2-3-szor ennyi Macrolepidoptera faj előfordulása várható, a Microlepidopterák pedig gyakorlatilag
nem voltak vizsgálva. A kis fajszámot részben magyarázhatja, hogy a két év során mindösszesen 7 mintavételi alkalom
volt, továbbá, mint azt a jelentés is kiemeli, 2002-ben és 2003-ban nagyon meleg és szokatlanul száraz volt az időjárás.
A területről alapvetően a zavart, bolygatott élőhelyek jellegzetes faunája került elő.
A vizsgálati körzetből nem publikáltak lepkéken végzett populációs szintű vizsgálatot.

13.7.4.2 Szakirodalmak
Ronkay László (1997): Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer VII. Lepkék Magyar Természettudományi Múzeum,
Budapest.
Varga, Z., Ronkay, L., Bálint, Zs., László, Gy. M. & Peregovits, L. (2005): Checklist of the Fauna of Hungary. Volume 3.
Macrolepidoptera. - Hungarian Natural History Museum, Budapest, 114 pp.
Ilonczai Zoltán (szerk.): NBmR Országos Nappali Lepke Monitorozás - Nedves élőhelyek veszélyeztetett nappali
lepkéinek monitorozása (2004-2006. év). Bükki Nemzeti Park Igazgatóság kutatási jelentései. KvVM-TvH.

13.7.4.3 Az alkalmazott módszertan leírása
A biodiverzitás-monitorozó módszereket alapvetően 3 nagy csoportba lehet sorolni:
 a jelenlét-hiány kimutatására szolgáló kvalitatív módszerek;
 szemikvantitatív módszerek;
 abundancia becslésére kidolgozott kvantitatív módszerek.
Ezen módszerek célkitűzésük, szabványosíthatóságuk mértéke, várható eredményük és ráfordított munkaigényük
alapján jelentősen különböznek. Az egyes objektumok (pl. fajpopulációk, közösségek) esetében használt módszerek
többnyire különböznek, alkalmazkodva az objektum biológiai sajátságaihoz. Fajabundancia becslő eljárások esetében
rovaroknál még alig néhány fajra létezik az adott objektumra optimalizált és elfogadott módszer.
A jelen vizsgálatsorozat céljai:
 fajdiverzitás alapállapotának felmérése,
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 kiemelt, NATURA 2000-es jelölőfajok térképezése, illetve
 egy-egy természetvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű faj abundanciabecslése.
Ennek megfelelően tekintjük át a módszereket.

13.7.4.4 Tervezett mintavételek
A mintavételi helyeket úgy jelöltük ki, hogy a vizsgálati terület valamennyi jellegzetes élőhelytípusát magukban foglalják.
Így tartalmazzák az erőmű környezetének jellegzetes társulásait, illetve ezeknek maradványait. A három legfontosabb
mintavételi hely ennek megfelelően tartalmaz homokgyepeket, Duna-menti puhafás galériaerdőket és az erőműtől délre
eső jobb vízellátottságú mocsár és lápréteket.
A mintavételeket a mintavételt nem zavaró, aktuális időjárási viszonyoknak megfelelően 3-4 hetenként végezzük
március közepétől október közepéig. Ez a gyakoriság hazai viszonyaink között lehetővé teszi, hogy a teljes vegetációs
időszak valamennyi aspektusát lefedjük, azaz időben a lehető legteljesebb fauna kerül mintavételezésre.

13.7.4.5 Mintavételi módszerek
Jelenlét-hiány kimutatására szolgáló kvalitatív módszerek
Egyelés. Az egyelés szinte minden állatcsoportra használható kvalitatív, nem automata gyűjtőmódszerek összefoglaló
megnevezése. A vizsgálatok során az alábbi egyelő módszereket kívánjuk alkalmazni: megfigyelés (szabad szemmel
vagy távcsővel), hálózás, csalétkezés és a gyűjtőlepedőnél való lámpázás. A csalétkezést azon rovarok esetében
alkalmazzuk, melyek fotofil viselkedése nem kifejezett, de az erjedő alkoholos-gyümölcsös nedveket erősen kedvelik. A
módszer korlátja és egyben előnye, hogy az egyedek nem vagy alig távolodnak el szűkebb élőhelyüktől. Főként a
koratavaszi és őszi aszpektusokban célszerű alkalmazása. A gyűjtőlepedőnél történő lámpázás a fotofil, éjszaka aktív
rovarok (túlnyomó többség) legfontosabb gyűjtő módszere. Nagy előnye, hogy nagy faj- és egyedszám jellemzi az egyes
gyűjtési eseményeket. A módszer erénye és hátránya is egyben, hogy nagyobb térrészletből vonzza oda az egyedeket.
Szemikvantitatív, kvantitatív módszerek
Telepített fénycsapda. Olyan módszer, melyek technikai paramétereit illetően szabványosítható, automata, tömeggyűjtő
módszer. Hazánkban leggyakrabban a Jermy-féle fénycsapdát használják. Állandó kezelést és vezetékes áramforrást
igényel, hiszen legfontosabb jellemzője az, hogy az egész vegetációs időszakban (általában március elejétől október
végéig), 2-3 naponként működik. Ennek betudható, hogy ez a faunisztikai vizsgálatok legintenzívebb mintavételi típusa.
A csapda fogószerkezete egy kb. 1 m átmérőjű kör alakú tetőből és 60 cm átmérőjű tölcsérből áll. A tető 2 m magasan
van felfüggesztve, vagy oszlopra szerelve, ez alatt van a 100 W-os izzó. A tölcsér és a tetőszerkezet között mintegy
25 cm távolság van. A tölcsér szolgál a fényre repülő és onnan lecsapódó rovarok összegyűjtésére. A tölcsér aljához
illeszkedik az ölőüveg. Az ölőüveg alján vattacsomók vannak, ez megakadályozza a rovarok sérülését, és így azok
határozhatóak maradnak. Az ölőüvegben van az ölőszert (kloroform – levegőnél nehezebb és nem tűzveszélyes)
tartalmazó fiola. Az egyes mintavételi alkalmak előszikkasztott anyagát papírdobozba tesszük, vatta közé, megóvandó
az anyagot a roncsolódástól, s pontos adatokkal látjuk el. Az így tárolt minták begyűjtése 3 hetenként a személyes
mintavételi alkalmakkal történik.
Hordozható fénycsapda. Elvét tekintve a fenti módszerrel azonos, ugyanakkor jóval kisebb teljesítményű fényforrása (6–
8 W UV gazdag fénycső) révén vonzáskörzete kisebb, így jobban tükrözi egy kisebb élőhelyfolt faunáját. Generátorról,
illetve akkumulátorról működtetett egy-egy éjszakán alkalmazott módszer. Általában egyidejűleg, de más helyen
működtetjük, mint a gyűjtőlepedőnél történő lámpázást, illetve csalétkezést. A szürkelet beállta előtt helyezzük ki, s
napkeltekor gyűjtjük be a csapdákat.
Mindkét módszer esetében a minta feldolgozása laboratóriumban történik. Ekkor az anyagot állatcsoportokra, fajokra
válogatjuk, s az adatokat jegyzőkönyvben rögzítjük.
Abundancia becslésére kidolgozott kvantitatív módszerek
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E vizsgálati típuscsalád célja egy kiválasztott fajpopuláció méretének, populációs változásainak trendjének
megállapítása, s ezen információkon alapuló okszerű élőhely- és fajvédelmi programok kialakítása. Biomonitorozó
kontextusban két fő módszerét használják a transzekt-menti felvételezéses és a háromszoros jelölés-visszafogáson
alapuló (triple-catch) egyedszám becslést. Mindkét módszer, de különösen az utóbbi nagy munka ráfordítást
(minimálisan két fő több napon át tartó munkája egy minta) és gondos tervezést igényel. A mintavételezést a célfajok
rajzási időszakának lehetőleg a csúcsán kell elvégezni.
Sáv menti felvételezéses egyedszám becslés. A felmérést megfigyeléssel végezzük (a célfaj hiánya is adat!). A lepkéket
a vizsgált élőhelyen előre kijelölt útvonal mentén számoljuk a következő módon. A maximum 1000 m azonos
élőhelytípusba tartozó útvonalat 50 m-es szakaszokra osztjuk fel. Az útvonalon jobbra és balra 2,5 m-es sávban, a
felmérő előtt 5 m-es szakaszon, valamint 2 m-es magasságig számoljuk a lepkéket. Amennyiben a felmérni kívánt
élőhely lineáris jellegű (pl. vízfolyás menti galériaerdő, magaskórósok stb.) úgy egyetlen hosszú útvonal mentén kell
számolni. Amennyiben az élőhely foltszerű (pl. mocsárrét, láprét), úgy kell az útvonalakat elhelyezni, hogy az élőhely
reprezentatív területe fedve legyen, de a felmért sávok ne érintsék egymást, ne legyenek átfedések. A felmért
szakaszok minimális száma három. A megfelelő mintavételi időpont megállapítására a várható repülési időszakban
előzetes terepbejárást kell végezni. A felméréseket jó időben (napsütés, meleg, nem szeles idő) végezzük.
A háromszoros fogás (triple-catch). A hosszú távú monitorozásra kijelölt populációk további vizsgálatánál a konkrét
populációméret és a populációk struktúrájának meghatározása érdekében a jelölés-visszafogásos módszert kell
alkalmazni. Ez a módszercsalád biztosítja a legpontosabb becsléseket, de ugyanakkor ennek a legnagyobb a munkaerő
és időráfordítása. Ennek az egyik leegyszerűsített a hazai biodiverzitás-monitorozó gyakorlatban is széles körűen
alkalmazott módszere az ún. háromszoros fogás (triple-catch). A módszer lényege, hogy az előzetesen lehatárolt
élőhelyen, lehetőleg a rajzási csúcson 3 egymást követő napon kell, egyforma mintavételi erőfeszítést alkalmazva
jelölés-visszafogásos mintavételt alkalmazni. A mintavétel megtervezésekor figyelembe kell venni a faj életmódját,
vagilitását, detektabilitását és az élőhely kiterjedését is. Fontos a mintavétel környezeti paramétereinek rögzítése
(felhőzöttség, szélerő, hőmérséklet és páratartalom).
A minta feldolgozása laboratóriumban történik. Ekkor az anyagot állatcsoportokra, fajokra válogatjuk, s az adatokat
jegyzőkönyvben rögzítjük.

13.7.4.6 Értékelések
Valamennyi módszer esetében az értékeléshez fontos a pontos lokalitás (földrajzi koordináták) és idő feljegyzése (adott
esetben élőhelyé is). Maximálisan kell törekedni arra, hogy a kb. 3-4 hetente aszpektusok mindegyikében történjen
mintavételezés, s a lehetőségek szerint ezt valamennyi élőhelytípusban történjen meg. A nemzetközi gyakorlatnak
megfelelően célszerű legalább egy-egy bizonyítópéldányt még közönségesebb fajok esetében is eltenni.
Az egyelés és két fénycsapdázó (telepített és a hordozható) módszer szigorúan vett értelemben nem szabványosítható
(bár egyes paraméterei egy adott vizsgálatsorozatban rögzíthetőek), mégis a faunakutatásban, természetvédelmi
alapállapot-felmérésekben a jelenlét–hiány megállapításának a legfontosabb, széles körben alkalmazott módszer
csoportja, hiszen nagyon változatos összetételű rovaranyagot eredményez. A telepített fénycsapda anyagának
faunisztikai, állatföldrajzi és természetvédelmi értékelése nem különbözik a gyűjtőlepedőnél történő lámpázásétól, illetve
a hordozható csapdákétól.
A vizsgálatok elsődleges eredménye egy olyan lista, mely a mintavételek során előkerült valamennyi faj nevét, leíróját és
leírásának évét, valamint a gyűjtés, megfigyelés pontos geográfiai helyét, élőhelytípusát és idejét tartalmazza. Ezt a
listát igény szerint lehet összevetni más területek, illetve az egyes élőhelyek listáival. A listában külön megjelölésre
kerülnek a hazai és nemzetközi védettségi listákon szereplő fajok.
A Macrolepidopterák esetében hazai szerzők (Varga és mtsai 2005) kidolgoztak egy olyan minősítési rendszert, mely
tartalmazza a hazai nagylepkefauna valamennyi fajának állatföldrajzi és ökológiai minősítését. Ez lehetővé teszi, hogy a
fajlista összeállításán kívül egy adott terület faunájának összetételét, az egyes kategóriák megoszlását állatföldrajzi és
ökológiai szempontból is jellemezzük.
Fontos megjegyeznünk, hogy az élőhelyváltozások nyomon követésére, esetleg a változások trendjeinek kimutatására
csak hosszabb időléptékben és akkor is csak folyamatos mintavételezéssel lehetséges.
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Az egyedszámbecsléses adatsorok elemzése szabványos statisztikai eljárásokon alapul, melyekhez a Nemzeti
Biodiverzitás-monitorozó Rendszerben alkalmazott függvényeket használjuk az eredmények összevethetősége
érdekében.

13.7.4.7 A mintavételek, vizsgálatok végrehajtása
Nappali lepkék
Módszer
Jelenlét-hiány kimutatására használt kvalitatív módszerek
Egyelés – Az egyelés szinte minden állatcsoportra használható kvalitatív, nem automata gyűjtőmódszerek összefoglaló
megnevezése. A vizsgálatok során az alábbi egyelő módszereket alkalmaztuk: megfigyelés (szabad szemmel és/vagy
távcsővel) és hálózás.
Abundancia becslésére kidolgozott kvantitatív módszerek – E vizsgálati típuscsalád célja egy kiválasztott fajpopuláció
méretének, populációs változásainak trendjének megállapítása, s ezen információkon alapuló okszerű élőhely- és
fajvédelmi programok kialakítása. Biomonitorozó kontextusban két fő módszerét használják a transzekt-menti
felvételezéses és a háromszoros jelölés-visszafogáson alapuló (triple-catch) egyedszám becslést (Ábrahám 2005).
Mindkét módszer, de különösen az utóbbi nagy munka ráfordítást és gondos tervezést igényel. A mintavételezést a
célfajok rajzási időszakának lehetőleg a csúcsán kell elvégezni. Ebből a módszer családból csak a sáv menti
felvételezést használtuk a magyar színjátszó lepke (Apatura metis) faj esetében.
A hazai biodiverzitás-monitorozó gyakorlatban is széles körűen alkalmazott módszer az ún. háromszoros fogás (triplecatch) (Ilonczai 2007). A módszer lényege, hogy az előzetesen lehatárolt élőhelyen, lehetőleg a rajzási csúcson 3
egymást követő napon kell, egyforma mintavételi erőfeszítést alkalmazva jelölés-visszafogásos mintavételt alkalmazni. A
mintavétel megtervezésekor figyelembe kell venni a faj életmódját, vagilitását, detektabilitását és az élőhely kiterjedését
is. Fontos a mintavétel környezeti paramétereinek rögzítése (felhőzöttség, szélerő, hőmérséklet és páratartalom). Meg
kell ugyanakkor jegyezni, hogy a módszerrel nyert becslések nagy hibával terheltek (Peregovits és Forgács 2012,
Hamm 2013), melynek két fő forrása, hogy az állatok mintavételezésének a rajzási csúcson kell lennie, de ezt csak
folyamatos mintavétellel állapítható meg, azaz a rajzási időszak teljes időszakát végig kell mintázni, hiszen az imágók
kelése és elpusztulása a rajzási időszakban több-kevésbé folyamatos (persze ez is függ az adott fajtól). Például a
boglárkalepkék esetében az átlagos élettartam 3-6 nap. Végül is ezt a módszert nem alkalmaztuk 2012-ben, mert nem
volt olyan faj, olyan egyedszámban, amire értelmesen alkalmazható lett volna.
Elkészítettük a hazai lepkefauna digitális adatbázisát, mely tartalmazza a taxon magyar és latin nevét, leíróját és a leírás
évszámát, valamint az állatföldrajzi és ökológiai beosztását, és a különböző természetvédelmi besorolásait. Ez utóbbi
magában foglalja a hazai védettségi fokozatokat és az eszmei értéket, Vörös könyves és a Nemzeti Biodiverzitásmonitorozó Rendszerbeli besorolását, valamint az Élőhelyvédelmi irányelvben (Habitat Directive – közismerten NATURA
2000) alkalmazott kategóriákat. Fontos megemlíteni, hogy a hazai természetvédelmi törvény 2012 szeptember végén
megváltozott (100/2012. (IX. 28.) VM rendelet), a listára számos régebben nem védett lepkefaj került, természetesen ezt
a terepi munkában már nem tudtuk figyelembe venni.
A megfigyelt fajokat excel táblában rögzítettük havi összevonásban (Lepke.xls file).
Ez az excel fájl tartalmazza a hazánkban élő nagylepkefajok listáját (macrolepid fajjegyzék excel lap). Megadjuk a
család és alcsalád besorolást, genus és fajneveket, a leíró nevét és a leírás évszámát (K–O oszlopok), a faj magyar
nevét (W oszlop). Megadjuk továbbá az egyes fajok állatföldrajzi (R és T oszlop) és az ökológiai attributúmait (V oszlop),
valamint a különböző védettségi kategóriákba való besorolását az alábbiak szerint: hazai védettség (Y oszlop), eszmei
értéke (Z oszlop), magyar vöröskönyves besorolása (AA oszlop), Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó programbeli
besorolása (AB oszlop), Berni Egyezmény melyik függelékében szerepel (AC oszlop), CORINE listán szerepel-e (AD
oszlop), Habitat Direktívában szerepel-e, illetve annak melyik mellékletében listázott HD* (AE oszlop), Habitat Direktíva
II. mellékletében listázott (HD II.) (AF oszlop), Habitat Direktíva IV. mellékletében listázott (HD IV.) (AG oszlop), Habitat
Direktíva V. mellékletében listázott (HD V.) (AH oszlop). Az AI–AQ oszlopok tartalmazzák a havi összevont megfigyelési
adatokat az egyes lelőhelyeken.
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A B–J oszlopokban vannak az egyes lelőhelyek; ha az adott sorban „1” szerepel, akkor az adott faj azon a lelőhelyen
előfordult.
A vizsgálati időszakban az alábbi területeken végeztünk értékelhető megfigyeléseket: az erőműtől közvetlenül délre a
gát Duna felőli oldalán (Uszód-sziget) a galériaerdőben (adatbázisbeli kódja: U), illetve a gát menti területeken, Csámpa
keleti oldalán a a Dunaszentgyörgyi láperdőben (adatbázisbeli kódja: C); Csámpa keleti oldalán a Dunaszentgyörgy
irányában lefutó csatorna mentén (adatbázisbeli kódja: Cs), valamint ennek környéki lápréteken (adatbázisbeli kódja:
Cl); az erőműtől nyugatra fekvő ültetett homoki fenyvesben (adatbázisbeli kódja: F), valamint az erőműtől délnyugatra
fekvő homokbányánál (adatbázisbeli kódja: H).
Eredmények és értékelés
2012-ben a célkitűzés az volt, a területről rendelkezésre álló faunisztikai alapvetést készítsünk. Magyarország lepkéinek
faunisztikai feltártsága európai szinten is jónak mondható. Ugyanakkor ez távolról sem jelenti azt, hogy az adatok térbeli
és időbeli eloszlása egyenletes. A vizsgálati területről csak szórvány adatok állnak rendelkezésre. Rendszeres
gyűjtésekből származó adatsorok nincsenek, a Magyar Természettudományi Múzeum 2002 és 2003 folyamán végzett
zoológiai állapotfelmérését az erőmű 3 km-es térségében. Egyenletességről azonban ebben az esetben sem
beszélhetünk, hiszen a 2 év alatt összesen 7 mintavételi alkalom volt (2002. május 21., július 11., augusztus 8., 2003.
április 14., június 5., augusztus 7., szeptember 17.). Összesen 24 nappali lepke fajt mutattak ki a területről. Ezek
többsége szélesen elterjedt, ökológiai szempontból széles toleranciájú faj, nagyobb részük gyakorlatilag az ország
bármely területéről előkerülhet. Ugyanakkor elmondható, hogy a mintavételeink során előkerült kis fajszámú nappali
lepkefauna elég szegényesnek mutatkozott, nemcsak a fajszámot illetően, hanem állatföldrajzi és ökológiai szempontból
is. Ennek legfőbb magyarázata a terület erősen roncsolt növényzetének tudható be. 2012-ben a tavaszi fajok nagy része
súlyosan megsínylette a nagyon kései, majd szokatlanul hideg tavaszt is. A legtöbb fajnál nagyon kicsit egyedszámokat
észleltünk, még a mezőgazdasági kártevők esetében is.
A nappali lepkefauna feltártsága jelenleg még nem mondható kielégítőnek, a jövőben további mintavételezés
szükséges.
Védett nappali lepkék száma a területen jelen ismereteink alapján elég kicsi. Ugyanakkor néhányuk a területnek
legfontosabb természeti értékei közé tartozik. MTM jelentésében négy védett faj szerepel (Papilio machaon, Apatura ilia,
Libythea celtis, Polygonia c-album). Legmeglepőbb, hogy nem fogtak a területen elég gyakoriként említett magyar
színjátszó lepkéből.
Az alábbiakban összefoglaljuk a védett fajok előfordulási adatait a mintavételi területen.
Fajnév
Védettség Vörös k. HD II HD IV Berni Corine NBmR Lelőhely
Farkasalmalepke (Z. polyxena)
V
PV
x
II
x
Opt.
Ca, C, U, F
Citromlepke (G. rhamni)
V
C;Ca;U
Gyapjaslepke (L. dispar)
V
x
x
x
opt.
Ca
Csőröslepke (L. celtis)
V
C
Magyar színjátszólepke (A. metis)
FV
AV
x
II
x
Opt.
U, C, Cl
Kis fehérsávoslepke (N. sappho)
V
U, C
Nappali pávaszem (N. io)
V
Ca,C,U
C-betűs lepke (N. c-album)
V
C
Atalanta lepke (V. atalanta)
V
U,C,Ca
Zöldes gyöngyházlepke (A. pandora) V
PV
Opt.
U,F
Nagy ygöngyházlepke (A. paphia)
V
C,U
Jelmagyarázat:
Vörös k. = magyar Vörös könyves, HD = Habitat Directive II, illetve IV melléklete, Berni = Berni konvencióban
listázott, NBmR = Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó program, V = védett, FV = fokozottan védett, PV =
potenciálisan veszélyeztetett, AV = aktuálisan veszélyeztetett, opt. = optimális programba javasolt.
13.7.4.7-1. táblázat A védett fajok előfordulási adatai a mintavételi területen

A vizsgálati körzetből még nem publikáltak lepkéken végzett populációs szintű vizsgálatot. Ezért az Apatura metis
felmérés az első erről a területről. A felmérést megfigyeléssel végeztük. Transzekt menti mintavételezést használtunk
(Ábrahám 2005). Nagy területet bejárva próbáltunk ideális mintavételi helyet találni. Végül a Duna keleti partján
Dunaszentbenedek és Uszód közötti puhafás galériaerdejének a Duna felőli oldalán, a kompkikötőtől délre a fövenyen
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végighaladva számoltuk a lepkéket 2012. augusztus 8 és 10 között. Mivel az élőhely lineáris jellegű, ezért a
mintavételezés útvonalán jobbra és balra 2,5 m-es sávban, a felmérő előtt 5 m-es szakaszon, valamint 2 m-es
magasságig számoltuk a lepkéket. Az időjárás a mintavételkor ideális volt (meleg és szélcsendes). Ennek ellenére a
megfigyelt egyedszámok nagyon alacsonyak voltak. Ez egyébiránt a kora tavaszi generáció esetén is így volt, csak egyegy példányt tudtunk megfigyelni pedig több alkalommal néztük át a terület elég nagy részét. Aug. 8-10-ig az 500 m-es
transzektet minden nap délelőtt 10, 11 és délután 13, 14 órakor jártuk végig. Az észlelt egyedszámok az alábbiak voltak:
Aug. 8 Aug. 9 Aug. 10
10 h
8
4
7
11 h 13
9
10
13 h 15
6
11
14 h 10
7
8
13.7.4.7-2. táblázat Az Apatura metis észlelt egyedszámai

A legújabb irodalomban több olyan cikk jelent meg, ami bírálja az eddigi rovarpopulációk (mely zömmel nappali lepkés,
illetve talajcsapdás vizsgálatokat jelent) monitorozó gyakorlatát, mely mindenekelőtt a ráfordítás minimalizálására
törekedett (lásd pl. Hamm 2013, Peregovits et al. 2007). Noha ez a bevett gyakorlat, a meanderező transzekt bejárás
inkább csak egy durva prezencia vizsgálatként használható, mint kvantitatív eljárásként. Az eredmények
használhatóságát erősen korlátozza a mintavételi körülmények gyenge standardizálhatósága, a módszerből eredő nagy
statisztikai hiba és a rajzásdinamika gyenge ismerete. További fontos szempont lenne, hogy minden egyes módszert az
adott faj biológiai jellegzetességeihez kéne igazítani. Valószínűsíthető, hogy a magyar színjátszólepke protokoll is
jelentős finomításra szorulna, de ez nem volt vizsgálatunk tárgya.
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Éjszakai lepkék
Módszer
Jelenlét-hiány kimutatására használt kvalitatív módszerek
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A 13.7.4.5 pontban leírt módszereket alkalmaztuk..
Szemikvantitatív, kvantitatív módszerek
Telepített fénycsapda esetében a 13.7.4.5 pontban leírt módszereket alkalmaztuk.
Két helyen működött ez a csapda az erőműtől közvetlenül délre a gát mentett oldalán (adatbázisbeli kódja: U), és
Csámpa északi részén, a közút keleti oldalán a Dunaszentgyörgyi láperdő északi szélén (adatbázisbeli kódja: C). Az
előbbi csapda kivilágított az Uszód-szigeti galériaerdőre, a gát menti kaszált, illetve mezőgazdasági területekre, az
erőmű déli elkerített részén lévő puhafás erdőre, valamint a halastavak környezetére is. A csámpai csapda rávilágított a
Dunaszentgyörgyi láperdő északi részére, a környező mezőgazdasági területekre, valamint az északabbra elhelyezkedő
ültetett homoki fenyvesre is.
Hordozható fénycsapda esetében a 13.7.4.5 pontban leírt módszereket alkalmaztuk.
A vizsgálati időszakban az alábbi területeken végeztünk éjszakai gyűjtéseket: az erőműtől közvetlenül délre a gát Duna
felőli oldalán (Uszód-sziget) a galériaerdőben (adatbázisbeli kódja: U), illetve a gát menti területeken, Csámpa keleti
oldalán a a Dunaszentgyörgyi láperdőben (adatbázisbeli kódja: C); Csámpa keleti oldalán a Dunaszentgyörgy irányában
lefutó csatorna mentén (adatbázisbeli kódja: Cs), valamint ennek környéki lápréteken (adatbázisbeli kódja: Cl); az
erőműtől nyugatra fekvő ültetett homoki fenyvesben (adatbázisbeli kódja: F), valamint az erőműtől délnyugatra fekvő
homokbányánál (adatbázisbeli kódja: H).
Mindkét módszer esetében a minták feldolgozását laboratóriumban végeztük. Ekkor az anyagot állatcsoportokra, fajokra
válogatjuk, s az adatokat jegyzőkönyvben rögzítettük. A megfigyelt fajokat excel táblában rögzítettük havi
összevonásban (Lepke.xls file).
Elkészítettük a hazai lepkefauna digitális adatbázisát, mely tartalmazza a taxon latin nevét, leíróját és a leírás évszámát,
magyar nevét, valamint az állatföldrajzi és ökológiai beosztását, és a különböző természetvédelmi besorolásait. Ez
utóbbi magában foglalja a hazai védettségi fokozatokat és az eszmei értéket, Vörös könyves és a Nemzeti Biodiverzitásmonitorozó Rendszerbeli besorolását, valamint az Élőhelyvédelmi irányelvben (Habitat Directive – közismerten NATURA
2000) alkalmazott kategóriákat. Fontos megemlíteni, hogy a hazai természetvédelmi törvény 2012 szeptember végén
megváltozott (100/2012. (IX. 28.) VM rendelet), a listára számos régebben nem védett lepkefaj került, természetesen ezt
a terepi munkában már nem tudtuk figyelembe venni. A Microlepidoptera faunára még nem készült állatföldrajzi és
ökológiai beosztás (Micro- és Macrolepidoptera külön munkalapon van).
Ez az excel fájl tartalmazza a hazánkban élő nagylepkefajok (macrolepid fajjegyzék excel lap, Lepke.xls file) és a
Microlepidoptera fajok listáját (microlep fajok excel lap, Lepke.xls file).
A nagylepkefajok esetében megadjuk a család és alcsalád besorolást, genus és fajneveket, a leíró nevét és a leírás
évszámát (K–O oszlopok), a faj magyar nevét (W oszlop). Megadjuk továbbá az egyes fajok állatföldrajzi (R és T oszlop)
és az ökológiai attributúmait (V oszlop), valamint a különböző védettségi kategóriákba való besorolását az alábbiak
szerint: hazai védettség (Y oszlop), eszmei értéke (Z oszlop), magyar vöröskönyves besorolása (AA oszlop), Nemzeti
Biodiverzitás-monitorozó programbeli besorolása (AB oszlop), Berni Egyezmény melyik függelékében szerepel (AC
oszlop), CORINE listán szerepel-e (AD oszlop), Habitat Direktívában szerepel-e, illetve annak melyik mellékletében
listázott HD* (AE oszlop), Habitat Direktíva II. mellékletében listázott (HD II.) (AF oszlop), Habitat Direktíva IV.
mellékletében listázott (HD IV.) (AG oszlop), Habitat Direktíva V. mellékletében listázott (HD V.) (AH oszlop). Az AI–AQ
oszlopok tartalmazzák a havi összevont megfigyelési adatokat az egyes lelőhelyeken.
A Microlepidoptera fajok táblája különbözik a nagylepke fajok listájáról, mert itt nem létezik állatföldrajzi és ökológiai
besorolása az egyes fajoknak. Megadjuk a család besorolást (K oszlop), genus (M oszlop) és fajneveket, a leíró nevét
és a leírás évszámát (N oszlop), a 3 leggyakoribb szinonímját, ha szükséges (ezt az utóbbi években történt nagyfokú
változások miatt adtuk meg), a faj magyar nevét (R oszlop). Megadjuk továbbá a különböző védettségi kategóriákba
való besorolását az alábbiak szerint: hazai védettség (S oszlop), eszmei értéke (T oszlop), magyar vöröskönyves
besorolása (U oszlop), Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó programbeli besorolása (V oszlop), Berni Egyezmény melyik
függelékében szerepel (W oszlop), CORINE listán szerepel-e (X oszlop), Habitat Direktívában szerepel-e, illetve annak
melyik mellékletében listázott HD* (Y oszlop), Habitat Direktíva II. mellékletében listázott (HD II.) (Z oszlop), Habitat
Direktíva IV. mellékletében listázott (HD IV.) (AA oszlop), Habitat Direktíva V. mellékletében listázott (HD V.) (AB
oszlop). Az AC–AJ oszlopok tartalmazzák a havi összevont megfigyelési adatokat az egyes lelőhelyeken.
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Mindkét táblában (macrolepid fajjegyzék excel lap, illetve a microlep fajok excel lap) a B–J oszlopokban vannak az
egyes lelőhelyek, ha az adott sorban „1” szerepel, akkor az adott faj azon a lelőhelyen előfordult.
A fénycsapda az alábbi napokon működött 2012-ben.
Csámpa – április: 9, 10, 12, 15, 18, 29, 30; május: 10, 16, 25; június: 8, 10, 12, 16, 21, 23, 27, 29; július: 23, 25, 27, 30;
augusztus: 4, 5, 8, 10, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 30; szeptember: 23, 25, 28, 30; október: 5, 20.
Összesen: 39 alkalom.
Uszód – április: 5, 12, 15, 18, 21, 23, 26, 28, 30; május: 2, 5, 7, 9, 12, 21, 24, 27, 31; június: 7, 16; július: 22, 25, 28, 31;
augusztus: 3, 6, 9, 12, 15, 16, 18, 21, 24, 28; szeptember: 21, 23, 25, 27, 30; október: 6, 12, 17, 21, 24.
Összesen: 44 alkalom.
Hordozható kiscsapdákkal, illetve gyűjtőlepedővel mintáztuk Csámpa keleti oldalán a Dunaszentgyörgy irányában lefutó
csatorna mentét (adatbázisbeli kódja: Cs), valamint ennek környéki lápréteket (adatbázisbeli kódja: Cl); az erőműtől
nyugatra fekvő ültetett homoki fenyvest (adatbázisbeli kódja: F), valamint az erőműtől délnyugatra fekvő homokbányát
(adatbázisbeli kódja: H) június 27-én, július 18-án, augusztus 8-án, szeptember 19-én.
Eredmények és értékelés
2012-ben a célkitűzés az volt, a területről rendelkezésre álló faunisztikai alapvetést készítsünk. Magyarország
nagylepkéinek faunisztikai feltártsága európai szinten is jónak mondható, sajnos azonban a Microlepidopterák esetében
korántsem ilyen jó a helyzet. Ugyanakkor ez távolról sem jelenti azt, hogy az adatok térbeli és időbeli eloszlása
egyenletes. A vizsgálati területről még a Macrolepidopterák esetében is csak szórvány adatok állnak rendelkezésre,
Microlepidopterák esetében gyakorlatilag terra incognita a terület. Rendszeres gyűjtésekből származó adatsorok
nincsenek, a Magyar Természettudományi Múzeum 2002 és 2003 folyamán végzett zoológiai állapotfelmérését az
erőmű 3 km-es térségében. Egyenletességről azonban ebben az esetben sem beszélhetünk, hiszen a 2 év alatt
összesen 7 mintavételi alkalom volt (2002. május 21., július 11., augusztus 8., 2003. április 14., június 5., augusztus 7.,
szeptember 17.), melyből nem megállapítható melyik alkalommal volt 2 éjszakai gyűjtés. Összesen 138 éjszakai
nagylepke, és 2 molyfajt mutattak ki a területről. Ezek többsége szélesen elterjedt, ökológiai szempontból széles
toleranciájú faj, nagyobb részük gyakorlatilag az ország bármely területéről előkerülhet. Ennek legfőbb magyarázata a
terület erősen roncsolt növényzetének tudható be. Mindössze 5 érdekesebb faj nem került elő 2012-ben, amit a MTM
felmérésekor megkerült (Scopula caricaria, Acronicta strigosa, Idaea sericeata, Eilicrinia trinotata, Tyria jacobaeae).
Érdemes megemlíteni, hogy 2012-ben a tavaszi fajok nagy része súlyosan megsínylette a nagyon kései, majd
szokatlanul hideg tavaszt is, de az sem kizárt, hogy részben ennek tudható be számos faj alacsony egyedszáma is
ebben az évben.
Az egyes mintavételi területeken kimutatott nagylepke fajok száma:
U;
C;
H; F; D; Ca; Cl;
241 281 49 43 1 108 66
13.7.4.7-3. táblázat Az egyes mintavételi területeken kimutatott nagylepke fajok száma

Az első két oszlop az uszódi-szigeti, illetve a csámpai fénycsapda által fogott fajszámot mutatja. Ez megkétszerezi az
előző felmérésben kimutatott fajok számát. A H (homokbánya) és a F (telepített fenyves) kis fajszámát mindenekelőtt a
terület nagyon nagyfokú roncsoltsága magyarázza és csak kisebb mértékben a kisebb mintaelem szám, egyébként
fajkészletük erősen átfed. A C, Ca és Cl fajkészlete azonban gyakorlatilag teljesen átfed. Az adatbázisba D, azaz a
Dunaszentgyörgyi láperdő déli részén történt egy 2011-es gyűjtésből származó adatunkat emeltünk csak be, mivel az
egy faunisztikai szempontból kifejezetten érdekes, védett faj, a Chariaspilates formosaria (Eversmann, 1837) – pompás
lápiaraszoló, mely védett, Vörös könyves (potenciálisan veszélyeztetett) láperdei-lápréti (helofil) lepke, melynek nagyon
kevés helyről van hazai adata.
Néhány további – főként nedves élőhelyekhez kötődő – érdekesebb faunisztikai adat (nem védett fajok):
Trichoplusia ni (kismintájú aranybagoly) – Csámpáról került elő egy példánya. Pántrópusi; hazánkban ritka déli
vándorfaj.
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Mesogona oxalina (hegyesszárnyú madársóskabagoly) – Uszódról került elő ez az érdekes boreo-kontinentális
(„szibériai”) faunatípusba tartozó, láperdei-lápréti (helofil) faunaelem.
Herminia tenuialis (feketevonalas karcsúbagoly) – Csámpa, Uszód, valamint a Csámpa melletti csatorna melől került elő
ez a déli kontinentális, Mandzsúriai-(dél-szibériai) Ponto-Pannon diszjunkt elterjedésű láperdei (helofil) faj.
Cryphia raptricula (keskenyszárnyú zuzmóbagoly) – Az erőműtől nyugatra fekvő telepített fenyvesből került elő ez a
Nyugat-palaearktikus, Holomediterrán faunaelem, zuzmóevő faunakomponens.
Perizoma lugdunaria (rövidsávos araszoló) – a Csámpától keletre húzódó láprétről került ez az érdekes boreokontinentális („szibériai”) faunatípusba tartozó, láperdei-lápréti (helofil) faunaelem.
Az alábbi védett éjszakai nagylepke fajokat tudtuk kimutatni a területről:
Fajnév
Védettség Vörös k. HD II HD IV Berni Corine
Csíkos medvelepke (Euplagia quadripunctaria) V
x
x
Idia calvaria
V
Kéköves bagoly (Catocala fraxini)
V
Buckabagoly (Staurophora celsia)
V
PV
Nagyfoltú aranybagoly (Diachrysia chryson)
V
Diachrysia nadeja
V
Szürkésvörös földibagoly (Xestia sexstrigata)
V
13.7.4.7-4. táblázat Védett éjszakai nagylepke fajok a vizsgálati területről

NBmR

Lelőhely
C;F;Ca;
U
U
Ca
C
C

Az Euplagia quadripunctaria egy szélesen elterjedt Nyugat-palaearktikus, Holomediterrán-nyugat-ázsiai faj, mely kiemelt
EU-s védettségét egy görögországi szigetpopulációjának köszönheti, hiszen Európa lomberdő területeinek nagy részén
közönséges. A Staurophora celsia euroszibériai sztyep faj, mely jobb homoki gyepeinkben fordul elő. A többi védett faj a
nedves élőhelyekhez kötődik. Ez utóbbi élőhelytípus legjelentősebb természetvédelmi szempontból a körzetben.
Az egyes mintavételi területeken kimutatott Microlepidoptera fajok száma:
U;
C;
H; F; Ca; Cl;
203 119 28 23 85 28
13.7.4.7-5. táblázat Az egyes mintavételi területeken kimutatott Microlepidoptera fajok száma

Noha a hazai 2200 fajhoz képest ez viszonylag kis fajszám, mégis ez az első alapvetése a környék molyfaunájának.
Védett molyfajt nem tudtunk kimutatni a területről.
A molylepkék közül jellemzően kevés a lombfogyasztó faj. Nagy többségük lágyszárú növényeken él, táplálkozik. Ebből
adódóan, azokon a területeken, ahol több-kevesebb rendszerességgel víz alá kerül a lágyszárú növényzet ott számos
faj nem, vagy csak ideiglenes találja meg életfeltételeit. A területet a nagy nedvességigényű fás növényfajok – fűz, nyár,
benge stb. uralják. A Duna árterületén ezért alacsony a molylepkék fajszáma.
A mintavételi terület másik fontos jellemzője, hogy mindenütt – még a védett területeken is – nagyon erős az emberi
behatás, természetközeli élőhelyek területe viszonylag kicsi.
A körzet természetvédelmi szempontból is fontos élőhelytípusai a folyómenti galériaerdő, a láprétek és láperdők
maradvány foltjai, valamint a különböző homoki gyepek.
A lápvidékekre jellemző lepkefajok száma jelentős (Cosmopterix scribaiella, C. druryella, Nascia cilialis stb.).
A terület fontos faunacsoportját képviselik a homoki fajok (Pediasia matricella, Thysanotia lucella, Agriphila tristella,
Oporopsamma wertheimsteini stb.). Számos jellegzetes az Alföldre jellemző fajnak itt vannak a legnyugatibb állományai.
A hatásterület jelentős része beépített vagy zártkert, nagy területen szántóföldi gazdálkodás folyik. A fás területek nagy
részét akácosok, nyarasok, illetve erdei és feketefenyő ültetvények borítják. Ez magyarázza, hogy a területen jelentős a
fenyőhöz kötődő lepkefajok száma (pl. Gravitarmata margarotana, Decantha borkhausenii stb.), valamint az, hogy a
mezőgazdasági kártevők sora került elő szinte minden gyűjtési pontról jelentős számban.
Az országos szinten is jelentős molyfaunisztikai adatok az alábbiak.
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Eucosma flavispecula (Ca, U) – Tíz éve fedezték fel hazai faunában. Lápréteken, nedves élőhelyeken fordul elő.
Tápnövényei az aszatfélék. A mesterséges fényre jól repül. A Magyar Természettudományi Múzeum (MTM)
gyűjteményében az Eucosma nemzetség revíziójakor sok régi példánya került elő.
Oegoconia caradjai (Ca, H) – A faj elsősorban homok területeken fordul elő, de megtalálható dolomitgyepekben is.
Tápnövénye ismeretlen. Kétnemzedékes; az augusztusi nemzedékének egyedszám nagyobb, s ezért jellemzően ekkor
kerül a szem elé.
Caloptilia azaleella (Cl;Ca;C;U) – Az elmúlt évben mutatták ki hazánkból. Irodalmi adatok szerint tápnövényei az Azalea
és Rhododendron fajok közül kerül ki. Magyarországon egyik faj sem honos ezért feltételezhető, hogy hazánkban más a
tápnövénye vagy kerti dísznövényeken él. Nagyon jellegzetes sárga mintájával és apró termetével (a Caloptilia fajok
legkisebbike) tűnik ki a testvérfajai közül. A mesterséges fényre jól repül. Hazánkban számos helyről van adatunk róla,
de mindegyik élőhely nedves biotópok közelében van. Calibytes quadrisignella (C;Ca) – Hernyóinak tápnövényei a
bengefajok (Rhamnus). Első, mintegy 30 éve előkerült hazai példányai Baranya megyéből származnak, azóta alig van
újabb előfordulási adata. A lepke a mesterséges fényre jól repül. A mintaterületen rendszeresen gyűjtöttük, de csak
egyesével.
Oporopsamma wertheimsteini (H) – Az egyik legritkább hazai molylepkéink egyike. Elsősorban homokterületekhez
kötődik. Egyetlen nemzedéke augusztus–szeptember fordulóján repül. A mesterséges fény vonzza. Hernyójának
tápnövénye a nyúlparéj (Chondrilla).
Scythris sinensis (Ca,C) – Nyolc éve ismert hazánkból. A Palearktikus elterjedésű faj areájának nyugati határvonala
Kelet-Európában helyezkedik el. A lepke hernyója libatopon (Chenopodium) táplálkozik. Tápnövénye leveleit összeszövi
és kilyukasztgatja. Az imágó teljesen fekete, csak potrohának vége sárga. Érdekességként megemlítjük, hogy keletről
nyugatra haladva az elülső szárnyán megjelenő sárga folt (foltok) egyre gyakoribbá válnak (második nemzedék). A
vizsgált területen egy sárgafoltos példány került elő.
Az éjszakai lepkefauna feltártsága jelenleg a nagy mintavételi intenzitásnak ellenére még nem mondható kielégítőnek, a
jövőben további mintavételezés szükséges. A tapasztalatok szerint minimum 2-3 év kell ahhoz, hogy egy területről az ott
előforduló fajok nagy hányadát ki lehessen mutatni.
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13.7.5 TALAJFELSZÍNI ÍZELTLÁBÚAK
13.7.5.1 A felhasznált alapadatok áttekintése
A talajfelszínen mozgó ízeltlábúak életük egészét, vagy fejlődésük egyes szakaszait a talajhoz, talajfelszínhez kötve élik
le. Így egy adott élőhelyhez erősebben kötődnek más csoportoknál (pl. jól repülő rovarok) kisebb a mozgékonyságuk,
nagyobb a helyhűségük. Emiatt alkalmasak egy-egy élőhely jellemzésére, változásainak követésére fajösszetételük, a
fajok mennyiségi viszonyainak monitorozása alapján. Új élőhelyeken való megtelepedésük viszonylag korlátozott, lassú
folyamat, így bizonyos hatások bekövetkezésekor esetleg az eredeti viszonyokat hosszabb ideig tükrözik, illetve
nagyobb lokális kihalási veszélynek vannak kitéve menekülési lehetőségeik híján.
A talajfelszíni Arthropoda együttesek kialakításában a fontosabb háttértényezők a következők: a talaj típusa, szerkezete,
a talajnedvesség és -hőmérséklet, pH, szervesanyag tartalom, zavarás és az élőhely mozaikosságának alakulása,
valamint ezekkel összefüggésben a vegetáció szerkezete és alakulása.
Az értékelés történhet az egyes fajok szintjén, egy-egy taxonómiai együttes szintjén, különböző guildek és a teljes
Arthropoda együttes szintjén.

13.7.5.2 Szakirodalmak
A vizsgálandó területről a talajfelszíni ízeltlábúak tekintetében tudományos publikáció, prezentáció igen kis számban
lelhető fel:
Speiser Ferenc 1907. Bogarászati kirándulások. A Jézus-társasági Kalocsai Érseki Főgimnázium értesítője az 19061907. iskolai évről. Jurcsó Antal Könyvnyomda, Kalocsa, 62 p.
Somay László 2007. A dél-mezőföldi homok- és löszpuszták bogárfaunisztikai vizsgálata, 3. SzüSzi
(http://www.ecology.hu/abstractok/szuszi_2007.pdf) p 53.
A fentieken kívül jelentés formájában létezik a Természettudomány Múzeum Állattárának zoológiai állapotfelmérése
(2004), ami publikáció formájában nem elérhető, és a jelen vizsgálat célcsoportjáról nem tartalmaz adatokat.
Vizsgálatukban talajcsapdás gyűjtés csak a pókok (Aranei) esetében történt, az erőmű 3 km-es körzetében.

13.7.5.3 Az alkalmazott módszertan leírása
Gyűjtésükre használt standard módszer a talajcsapdázás, ami az élőhely jellemzésére, az egyes területek közötti
összehasonlításra kiválóan alkalmas alapadatokat szolgáltat. A talajcsapdák gyűjtötte anyag a fajok felszíni aktivitását,
annak dinamikáját tükrözi, bizonyos szempontokból szelektív módszer, de az élőhelyek / időszakok
összehasonlításában ez a hiba kiküszöbölődik, és a területek/időszakok közötti abszolút különbséget kapjuk. Ezzel a
módszerrel a mintavételezés standardizálása, ismételhetősége is könnyen megvalósítható.
A talajfelszínen mozgó ízeltlábúak életük egészét, vagy fejlődésük egyes szakaszait a talajhoz, talajfelszínhez kötve élik
le. Így egy adott élőhelyhez erősebben kötődnek más csoportoknál (pl. jól repülő rovarok) kisebb a mozgékonyságuk,
nagyobb a helyhűségük. Emiatt alkalmasak egy-egy élőhely jellemzésére, változásainak követésére fajösszetételük, a
fajok mennyiségi viszonyainak monitorozása alapján. Új élőhelyeken való megtelepedésük viszonylag korlátozott, lassú
folyamat, így bizonyos hatások bekövetkezésekor esetleg az eredeti viszonyokat hosszabb ideig tükrözik, illetve
nagyobb lokális kihalási veszélynek vannak kitéve menekülési lehetőségeik híján.
A talajfelszíni Arthropoda együttesek kialakításában a fontosabb háttértényezők a következők: a talaj típusa, szerkezete,
a talajnedvesség és -hőmérséklet, pH, szervesanyag tartalom, zavarás és az élőhely mozaikosságának alakulása,
valamint ezekkel összefüggésben a vegetáció szerkezete és alakulása.
Az értékelés történhet az egyes fajok szintjén, egy-egy taxonómiai együttes szintjén, különböző guildek és a teljes
Arthropoda együttes szintjén.
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13.7.5.4 Tervezett mintavételek
Referencia talajfelszíni ízeltlábú taxonok és azonosításuk
A referencia talajfelszíni ízeltlábú taxonok és azonosításuk (identifikáció) szintje a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó
Rendszer (NBmR) ajánlásai szerint (13.7.5.4-1. táblázat):
Taxon
Határozás szintje
Formicidae
faji szintig
Araneae
faji szintig (juvenilis egyedek genus szintig)
Carabidae
faji szintig
Egyéb Coleoptera
egyes kiemelt fajok
Diplopoda, Chilopoda, Isopoda
egyedszám megállapítás
13.7.5.4-1. táblázat A referencia talajfelszíni ízeltlábú taxonok és azonosításuk szintje

Gyűjtésükre használt standard módszer a talajcsapdázás, ami az élőhely jellemzésére, az egyes területek közötti
összehasonlításra kiválóan alkalmas alapadatokat szolgáltat. A talajcsapdák gyűjtötte anyag a fajok felszíni aktivitását,
annak dinamikáját tükrözi, bizonyos szempontokból szelektív módszer, de az élőhelyek/időszakok összehasonlításában
ez a hiba kiküszöbölődik, és a területek/időszakok közötti abszolút különbséget kapjuk. Ezzel a módszerrel a
mintavételezés standardizálása, ismételhetősége is könnyen megvalósítható.
Mintavételi helyek
1. Szántó (száraz, nedves)
2. Puhafás erdő
3. Erőmű területe
4. Ültetett erdő (nyárfás)
5. Száraz gyep
6. Természetes erdő
Mintavételi alkalmak leírása
A csapdák 2x6 hét időtartam alatt 2x4 hétig, a periódus első és utolsó két hetében fognak működni, a 2-2 hetes periódus
utáni csapdaürítéssel. A csapdák „aktivitási” időszaka: tavasz (április vége június eleje között) és nyár vége-ősz
(augusztus közepe szeptember vége közötti időszakban), amikor az egyes célzott referencia taxonok aktivitása várható.
A felmérés időzítése
A prezencia-abszencia adatok rögzítése a talajcsapdázási periódusok időtartama alatt, évi min. 2 alkalommal történik a
kijelölt területek bejárása során.

13.7.5.5 Mintavételi módszerek
Talajcsapdázás -NBmR protokolnak megfelelően
Egy-egy mintavételi helyen (habitat) belül 10-10 csapda kerül elhelyezésre.
A csapdakötelékeken belül a talajcsapdákat a vizsgált élőhely jellemző mikrohabitatjaiba, egymástól minimum 5 m
távolságra kell elhelyezni. Pontos koordinátáikat a vizsgálatok későbbi megismételhetősége miatt rögzíteni kell.
Csapdák lokalitásának azonosítása
A csapdák pontos helyének azonosítására eTrex Venture GPS készüléket használunk. A GPS (WGS'84) koordinátákat
– az interneten elérhető szabad program (http://www.psoft.hu/szolgaltatasok/eov-wgs84-gps-koordinata-atszamitas.html)
segítségével EOV (Egységes Országos Vetületi) koordinátákká transzformáljuk. A koordinátákat az egymástól 5 m
távolságban lerakott csapdahálózat sarokpontjaiban vesszük fel.
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A monitorozás során használt talajcsapdák két egymásba csúsztatott, tíz centiméter átmérőjű, fél liter űrtartalmú
műanyag pohárból állnak. Az alsó pohár peremig le van ásva („külső” pohár), az alja ki van lyukasztva, hogy az
esetlegesen felgyülemlő esővíz elvezetése biztosított legyen. A másik pohár felső peremét kb. 2 cm mélységben, körben
le kell vágni. Ez a könnyen kiemelhető, „belső” pohár kerül a külső pohárba, és ez tartalmazza az ölő és tartósító
folyadékot, ami etilén-glikol és víz 3:1 arányú keveréke. Ebbe a felületi feszültség csökkentése céljából néhány csepp
mosogatószer kerül. A csapdák fölé 15 x 15 centiméteres, szeg-lábakon álló tetőt (pl. furnérlap) helyezünk, hogy
megakadályozzuk a csapdák tartalmának károsodását, az ölő- és tartósító folyadék párolgását és felhígulását. A
csapdatetők és a talajfelszín közötti körülbelül 2 centiméteres rést hagyunk, biztosítva a talaj felszínén mozgó
gerinctelenek bejutását.
Az aktív csapdázások közötti időszakban a belső poharakat eltávolítjuk, a csapdák nem gyűjtenek, de a külső poharak –
lefedve - kint maradnak (biztosítva a csapdázás helyileg pontos ismételhetőségét, illetve a minél minimálisabb élőhely
zavarást).
A csapdák ürítése
A csapdák ürítésekor a belső poharat a folyadékkal és a mintákkal kicsúsztatjuk a leásott belső pohárból, majd a teljes
anyagot szűrőn átszűrjük. Talajcsapdánként a szűrletet a csapda és gyűjtés paramétereit tartalmazó, az alkalmazott
vegyszerekkel szemben ellenálló ellátott (grafit, tus, esetleg fénymásolat) feliratokkal, cédulákkal (a gyűjtőhely és a
csapda azonosítója, év, hó, a csapdaürítés napja) látjuk el és a szűrőpapírba csomagolva, átgumizva, 70%-os
alkoholban tároljuk. Az átszűrt folyadék többször visszaönthető a csapdába, cseréje akkor indokolt, ha az ölőfolyadék
túlságosan felhígul, vagy szennyeződik, pl. nagy mennyiségű talaj, avar stb. került a csapdába.
A csapdaanyagok válogatása és tárolása
A gyűjtött anyag válogatása laboratóriumban történik az egyes referencia taxonok szétválogatásával. A szétválogatott
anyagot alkoholban tároljuk.
A válogatás során elsődleges adatbázis készül, azaz táblázatos formában feljegyzésre kerül, hogy az egyes mintavételi
alkalmakkor, az egyes mintavételi helyeken, az adott számú csapda mennyi futóbogár (Carabidae), egyéb bogár (nem
Carabidae Coleoptera), hangya (Formicidae), pók (Araneae), ikerszelvényes (Diplopoda), százlábúak (Chilopoda) és
ászka (Oniscidea) egyedet gyűjtött. A táblázatokból elsődleges (primer) adatbázis készül, mely identifikáció nélkül is
lehetővé teszi a válogatott csoportok magasabb taxon szintű összetételének és az egyes referencia taxonok
összegyedszám-változásának követését, információt szolgáltat a meghatározandó anyagok nagyságáról stb.

13.7.5.6 Értékelések
A szétválogatott referencia taxonokon belül a fajok határozását az adott csoportban járatos, elismert szakemberek
végzik. A faji szinten identifikált adatokból adatbázis készül (Excel szoftver segítségével).
A fentiekből következően a vizsgált változók az egyedszám adatok. Az egyedszámok a Carabidae, Formicidae és az
Araneae adultak esetén fajokhoz, az Araneae alosztályon belül a juvenilis egyedek esetén genuszokhoz vannak
hozzárendelve, míg az ikerszelvényesek, ászkarákok, százlábúak esetén az egyedszámokat csak a taxon szintjén
rögzítjük. Az egyedszám adatok csapdánként és gyűjtési alkalmanként kerülnek rögzítésre.
Származtatott adatok
Referencia taxonok faj- és egyedszáma csapdánként és gyűjtőhelyenként (lokalitásonként) egy évre vonatkoztatva. Az
élőhelyek diverzitás mutatói egy évre vonatkoztatva.
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13.7.5.7 A mintavételek, vizsgálatok végrehajtása
Módszerek
A talajfelszíni ízeltlábú csoportokat - NBmR protokol szerinti- talajcsapdázással gyűjtöttük. A kijelölt mintavételi
területeken (habitatok) mindegyikében 10-10 csapda került elhelyezésre. A csapdakötelékeken belül a talajcsapdákat a
vizsgált élőhely jellemző mikrohabitatjaiban, egymástól minimum 5 m távolságra helyeztük el. Pontos koordinátáikat a
vizsgálatok későbbi megismételhetősége miatt rögzítettük (GPS koordináták).
A csapdák pontos helyének azonosítására eTrex Venture GPS készüléket használunk. A GPS (WGS'84) koordinátákat
– az interneten elérhető szabad program (http://www.psoft.hu/szolgaltatasok/eov-wgs84-gps-koordinata-atszamitas.html)
segítségével EOV (Egységes Országos Vetületi) koordinátákká transzformáltuk. A koordinátákat az egymástól 5 m
távolságban lerakott csapdahálózat sarokpontjaiban vettük fel.
A monitorozás során használt talajcsapdák leírása a 13.7.5.5 pontban található.
2012. április 26-án kezdtük meg a talajfelszíni makrogerinctelenek gyűjtését a kijelölt 6 mintavételi mintaterületeken:
Az NBmR protokollnak megfelelően lehelyeztük a 10-10 talajcsapdát az első 2 hetes időtartamra, majd ezt
megismételtük még 3 időszakban, összesen négyszer (2 tavaszi, 2 őszi felvételezés).
A csapdákat minden esetben 2 hét elteltével ellenőriztük, a gyűjtött anyagot ürítettük. Az aktív csapdázási időszakok
között a belső poharakat eltávolítottuk, a csapdák nem gyűjtöttek, de a külső poharak – lefedve - kint maradtak
(biztosítva a csapdázás helyileg pontos ismételhetőségét, illetve a minél minimálisabb élőhely zavarást).
A csapdák ürítésekor a belső poharat a folyadékkal és a mintákkal kiemeltük a leásott belső pohárból, majd a teljes
anyagot szűrőn (NOVOTEX pelenkabetét) átszűrtük. Talajcsapdánként a szűrletet a csapda és gyűjtés paramétereit
tartalmazó, az alkalmazott vegyszerekkel szemben ellenálló (grafit, tus, esetleg fénymásolat) feliratokkal ellátott,
cédulákkal (a gyűjtőhely és a csapda azonosítója, év, hó, a csapdaürítés napja), a szűrőpapírba csomagolva,
átgumizva, 70%-os alkoholban tároltuk.
A gyűjtött anyag válogatása laboratóriumban történt az egyes referencia taxonok szétválogatásával. A szétválogatott
anyagot is 70%-os alkoholban tároltuk.
A válogatás során elsődleges adatbázis készült (Talaj.xls file), azaz táblázatos formában feljegyzésre került, hogy az
egyes mintavételi alkalmakkor, az egyes mintavételi helyeken, az adott számú csapda mennyi futóbogár (Carabidae),
egyéb bogár (nem Carabidae Coleoptera), hangya (Formicidae), pók (Araneae), ikerszelvényes (Diplopoda), százlábúak
(Chilopoda) és ászka (Oniscidea) egyedet gyűjtött. A szétválogatott referencia taxonokon belül a fajok határozását az
adott csoportban járatos, elismert szakemberek végezték.
A munkában résztvevők: dr. Hornung Erzsébet, Fülöp Dávid. A hangyák (Formicidae) faji szintű határozását dr. Csősz
Sándor, a bogarakét (Coleoptera) Fülöp Dávid, míg a pókokét (Araneae) dr. Szűts Tamás végezte.
A faji szinten identifikált adatokat is a fentebb említett excel adatbázis file tartalmazza. Származtatott adatokként a
referencia taxonok faj- és egyedszáma csapdánként és gyűjtőhelyenként (lokalitásonként) szerepelnek gyűjtési
időszakokra, évszakokra, illetve egy évre vonatkoztatva (Talaj.xls file). Az élőhelyek diverzitás mutatói is a teljes
vizsgálati évre vonatkoznak.
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A talajfelszíni ízeltlábúak gyűjtése a talajcsapdázás standard módszerével történt (. ábra). Ennek adatai alkalmasak az
élőhelyek jellemzésére, az egyes területek közötti, illetve a területek időbeni, önmagukkal történő összehasonlításra.

13.7-53. ábra Talajcsapda

A csapdák a tervezettnek megfelelően egy-egy 6 hetes periódus első és utolsó 2 hetében működtek (2012.04.26-05.10.
és 2012. 05.23-06.06. között) az Erőmű 3 km-es térségén belül, az alábbi képeken látható helyeken.

13.7-54. ábra Mintavételi helyek pozíciói
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Tavaszi – nyáreleji mintavételek időpontja / időtartama:
2012. április 26. – május 10.
2012. május 24. – június 6.

Nyárvégi – őszi mintavételek időpontja / időtartama:
2012. augusztus 16. – 30.
2012. szeptember 13. – 27.

A mintavételezés 2012. szeptember 27-én lezárult. A mintavételi időszakok a tervezettnek megfelelően történtek, az
időpontok a „Talaj.xls” alapadatok mappájában láthatók.
A csapdák elhelyezkedése 2x 5-ös sorokban, a csapdák és sorok közti 5 m-es távolsággal. Kivétel a Lucernás terület,
ahol a villanyoszlopok alá lettek elhelyezve, hogy a mezőgazdasági munkálatok során csapdavesztés ne lépjen fel.

Megjegyzés:
a rajz nem méretarányos
13.7-55. ábra A csapdák elhelyezkedése a lucernásban

13.7-56. ábra: Az agrár területen a villanytraverzek lábainál voltak a csapdák elhelyezve
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I. Felvonulási terület:
1’ EOV: Y: 635581 X: 137911 (46° 35' 07.55", 18° 51' 33.63")

13.7-57. ábra Felvonulási terület

II. Puhafás ártéri ligeterdő („Sziget”):
(46° 34' 51.41", 18° 51' 44.63")

13.7-58. ábra Puhafás ártéri ligeterdő („Sziget”)
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III. Lucernás: Megjegyzés:
a rajz nem méretarányos
13.7-55. ábran bal oldali csapda rögzítve
(46° 33' 59.03", 18° 51' 39.04")

13.7-59. ábra Lucernás

IV. Száraz homoki gyep:
: 634313 X: 136384 (46° 34' 17.99", 18° 50' 34.26")

13.7-60. ábra Száraz homoki gyep
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V. Ültetett fenyőerdő: GPS nem működött, csak a csapda-grid bal első csapdáját rögzítettük.

13.7-61. ábra Ültetett fenyőerdő

VI. Természetes erdő (Dunaszentgyörgyi-láperdő):
674 (46° 33' 22.49", 18° 49' 27.48")

13.7-62. ábra Természetes erdő (Dunaszentgyörgyi-láperdő)
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Megjegyzés:
Csapdaveszteségek:
2012.04.26-05.10:
Felvonulási terület: 2-es csapda kiborítva
Természetes erdő: 7, 9, 10-es csapda (vaddisznó?)
2012.05.23-06.06.
Ültetett erdő: 9-es csapda kiborítva
2012.08.16.- 0.8.30.:
Száraz gyep: 10-es csapda kiborítva
2012.09.13.-09.27.
Puhafás ártéri ligeterdő: A II. mintavételi hely csapdái az utolsó mintavételi periódusban (4. mintavétel)
megsemmisültek a csatornából a „Sziget” erdejébe szivattyúzott és szétterített iszap miatt
Ültetett erdő: 4, 7-es csapda kiborítva

Megjegyzés:
A II. mintavételi hely csapdái az utolsó mintavételi periódusban (4. mintavétel) megsemmisültek a csatornából a „Sziget” erdejébe
szivattyúzott és szétterített iszap miatt
13.7-63. ábra A II. mintavételi hely csapdái az utolsó mintavételi periódusban

A mintaterületek GPS és EOV koordinátái a „Talaj.xls” file alapadatok mappájában láthatók. A területekről készült
fényképek a „Talaj.docx” nevű file-ban találhatók.
Eredmények és értékelésük
A minták feldolgozása befejeződött. A Formicidae, Araneae és Coleoptera taxonok faji szintű szétválogatása,
határozása is megtörtént. A vizsgálatainkra vonatkozó alapadatok a mellékelt „Talaj.xls” file-ban találhatóak. A
zárójelben lévő elnevezések az említett file megfelelő munkalapjainak elnevezése (ld. „fülek”). A file tartalmazza az
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értékeléshez tartozó fajgazdagság és diverzitás indexek (diverzitás) értékeit, valamint a többváltozós statisztikák, azaz a
Cluster analízis (cluster) dendrogramját és a nem-metrikus többdimenziós skálázás (NMMDS) ábráját. Az analízisek a
PAST szabad felhasználású programcsomag (Hammer és mtsi, 2001) segítségével történtek.
Az ábrákon a taxonok egyedszám szerinti prezencia értékei láthatóak az egyes területeken, mind a 4 időintervallumban.
Részletes adatok a file mellékletekben („Talaj.xls”). Említést érdemel a hangyák (Formicidae) kiugróan magas
egyedszáma, különösen a száraz homoki gyepen (IV. terület) minden időszakban. Jelentős számú ászkarákot (Isopoda:
Oniscidea) gyűjtöttünk a természetes láperdőben (VI. terület), az élőhely nedves jellegének megfelelően. A kiemelt
taxonok (Coleoptera, Formicidae, Araneae) részletes elemzése alább, az egyes csoportoknál. [Az egyedszámok (Y
tengely) logaritmikus skálán!]

Megjegyzés:
Mintavételi területek: I. Felvonulási terület, II. Puhafás (sziget); III. Lucernás; IV. Száraz gyep; V. Ültetett fenyves; VI.
Természetes erdő. (Y tengely logaritmikus skálán!)
13.7-64. ábra A vizsgált taxonok abundancia – dominancia viszonyai az 1 mintavételi periódusban

Megjegyzés:
Mintavételi területek: I. Felvonulási terület, II. Puhafás (sziget); III. Lucernás; IV. Száraz gyep; V. Ültetett fenyves; VI.
Természetes erdő. (Y tengely logaritmikus skálán!)
13.7-65. ábra A vizsgált taxonok abundancia – dominancia viszonyai a 2. mintavételi periódusban

Megjegyzés:
Mintavételi területek: I. Felvonulási terület, II. Puhafás (sziget); III. Lucernás; IV. Száraz gyep; V. Ültetett fenyves; VI.
Természetes erdő. (Y tengely logaritmikus skálán!)
13.7-66. ábra A vizsgált taxonok abundancia – dominancia viszonyai a 3. mintavételi periódusban
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Megjegyzés:
Mintavételi területek: I. Felvonulási terület, II. Puhafás (sziget); III. Lucernás; IV. Száraz gyep; V. Ültetett fenyves; VI.
Természetes erdő. (Y tengely logaritmikus skálán!)
13.7-67. ábra A vizsgált taxonok abundancia – dominancia viszonyai a 4. mintavételi periódusban

Fajszám (fajgazdagság) - Diverzitás - Egyenletesség (Past program)
A Shannon diverzitás értéke akkor maximális (HSmax = logS, ahol S a fajszám), ha minden faj egyenlő arányban van
jelen a közösségben. Az index a ritka fajok hatását hangsúlyozza jobban.
A Simpson diverzitás annak a valószínőségét adja meg, hogy két, a közösségből random módon kiválasztott egyed
külön fajhoz fog tartozni. Az index a domináns fajok jelenlétére érzékenyebb.
Diverzitás rendezés: mivel a különböző diverzitási függvények eltérő tulajdonságúak, így eltérő eredményre vezetnek.
Ennek feloldására alkalmazható az általunk is használt Rényi féle diverzitási rendezés, aminek segítségével a diverzitást
nem egyetlen számértékkel, hanem egy grafikusan ábrázolható számsorral, a diverzitási profillal jellemezzük. Ez kicsi
skálaparaméter értékeknél (x tengelyen) a ritka fajokra, míg a nagy skálaparaméter értékeknél a gyakori fajokra
érzékeny.
Közösségek akkor rangsorolhatók diverzitási rendezéssel, hogyha profiljaik nem metszik egymást a skálaparaméter
teljes tartományán. Ekkor a magasabban futó diverzitási profillal jellemezhető közösség diverzitása nagyobb. Ha metszik
egymást a profilok (mint több esetben az itt elemzett csoportoknál is), akkor a Rényi-féle diverzitási rendezés esetén a
ritka fajokra diverzebb közösség profilja a metszéspont előtt magasabban fut, míg a másik, domináns fajokra diverzebb
közösség profilja a metszéspont után fut magasabban.
Területenként
Felvonulási
Száraz
Természetes
Puhafás Lucernás
Fenyves
terület
gyep
erdő
Fajszám
59
94
147
57
69
79
Egyedszám
3735
15262
4566
12783
1418
2112
Dominancia
0,1526
0,6867
0,1172
0,767
0,2319
0,1716
Shannon diverzitás
2,321
1
3,106
0,6116
2,32
2,616
Simpson diverzitás
0,8474
0,3133
0,8828
0,233
0,7681
0,8284
Egyenletesség
0,1727
0,02892
0,152
0,03234
0,1475
0,1733
13.7.5.7-1. táblázat Talajfelszíni ízeltlábúak fajszáma, diverzitás indexei összesített adatok alapján
összes

A 13.7.5.7-1. táblázatból kiolvasható, hogy a Lucernás elnevezésű agrárterület fajgazdagsága és diverzitás mutatói a
legmagasabbak (13.7-68. ábra), itt a legtöbb a ritka faj, illetve vannak nagy egyedszámmal jelenlévő, domináns fajok,
azaz az egyedszámok eloszlása a fajok között igen egyenetlen.
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13.7-68. ábra A talajfelszíni ízeltlábú közösségek területenkénti diverzitásának skálafüggése

Évszakosan
Felvonulási
Száraz
Természetes
Puhafás
Lucernás
Fenyves
terület
gyep
erdő
Fajszám
48
85
119
46
58
64
Egyedszám
1982
5937
3021
10378
1015
1126
Dominancia
0,1638
0,4052
0,2013
0,8576
0,2418
0,09624
Shannon diverzitás
2,245
1,798
2,669
0,4048
2,19
2,907
Simpson diverzitás
0,8362
0,5948
0,7987
0,1424
0,7582
0,9038
Egyenletesség
0,1967
0,07106
0,1212
0,03259
0,154
0,2861
Felvonulási
Száraz
Természetes
ősz
terület
Puhafás
Lucernás
gyep
Fenyves
erdő
Fajszám
30
30
68
23
30
33
Egyedszám
1673
9081
1335
2346
334
838
Dominancia
0,1634
0,9615
0,1029
0,4941
0,3791
0,5034
Shannon diverzitás
2,108
0,1434
2,813
1,067
1,74
1,324
Simpson diverzitás
0,8366
0,03855
0,8971
0,5059
0,6209
0,4966
Egyenletesség
0,2744
0,03847
0,245
0,1264
0,19
0,1139
13.7.5.7-2. táblázat Talajfelszíni ízeltlábúak fajszáma, diverzitás indexei összesített adatok alapján
tavasz
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A lucernás magas fajszáma évszakosan is érvényesült.

Megjegyzés:
Past program, Cluster analízis, Single linkage módszer, Jaccard index
13.7-69. ábra A vizsgált területek hasonlósága a gyűjtött fajok összesített adatai alapján

A Cluster elemzés itt alkalmazott módszere eredményeként az 5. ábrán látható dendrogramból kiolvasható, hogy az
azonos jellegű társulások/élőhelyek voltak a leghasonlóbbak. Így a két gyepformáció (Felvonulási terület és Száraz
gyep) és a két természetes erdő (Puhafás azaz ártéri ligeterdő és a Természetes erdő, azaz a láperdő). Az alacsony
hasonlósági indexek azt mutatják, hogy a területek jelentősen különböznek egymástól, mindegyiknek jórészt sajátos,
egyéni, jól elkülönülő faunája van. Az antropogén meghatározottságú ültetett fenyves és a lucernás a legkevésbé
hasonló bármely más élőhelyhez közösségeik fajainak összetételében. Ugyanezt erősíti meg a fajok egyedszámait s
magában foglaló indexel készült nem-metrikus többdimenzós skálázás (NMMDS) is (Megjegyzés:
(Past software, Kulczynski-index)
13.7-70. ábra).

Megjegyzés:
(Past software, Kulczynski-index)
13.7-70. ábra A területek hasonlósága – elkülönülése az összesített fajösszetétel és egyedszámadatok alapján.
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BOGARAK (COLEOPTERA)
A vizsgálatba bevont területekről összesen 145 talajfelszíni bogárfaj 3523 egyedét mutattuk ki (13.7.5.7-3.
táblázat Bogarak területenkénti fajszám, egyedszám és diverzitás mutatói az összesített adatok alapján. (Adatok a
„Talaj.xls” fileban.) A fajkoncepciók és a nevezéktan a Futóbogárfélék családjában (Coleoptera: Carabidae) Klausnitzer,
2004, a Holyvafélék családja (Staphylinidae) Assing és Schülke, 2012 alapján. A többi taxon esetén a BioLib adatbázist
vettük alapul. A NBmR protokollja, ami szerint a vizsgálatokat végeztük, a futóbogarak (Carabidae) feldolgozását
tartalmazza. Meghatároztuk a családhoz tartozó összes gyűjtött egyedet (2194), így 91 futóbogár faj előfordulása
bizonyított a vizsgált területre (13.7.5.7-4. táblázat A Carabidae család fajszám, egyedszám adatai és diverzitás mutatói
összesített adatok alapján). A Carabidae család fajain kívül még feldolgozásra kerültek azon taxonok gyűjtött egyedei,
amelyek a talajfelszínhez köthetőek, nagyobb egyedszámban fordultak elő, illetve nagyobb termetűek, a rokon
taxonoktól viszonylag könnyebben, specialista igénybevétele nélkül meghatározhatóak, ezért az általunk végzett
vizsgálatok a vállaltaknál részletesebb eredményt hoztak és egyúttal könnyebben ismételhetőek. Ezáltal újabb 46
bogárfaj 1329 egyede került kimutatásra. A fennmaradó 4676 egyed között nagyobb egyedszámban előforduló
csoportok főként a fénybogarak (Nitidulidae), pecebogarak (Leiodidae), illetve a holyvák (Staphylinidae) családjába
tartoztak. A Nitidulidae család fajai főként a lucernás területen voltak rendkívül gyakoriak (Glischrochilus sp.), míg a két
utóbbi család fajai a legnagyobb egyedszámban olyan csapdákban voltak találhatóak, amelyekben valamilyen kisemlős
tetemet találtunk. A Staphylinidae család kapcsán említést érdemel, hogy a nagy egyed és fajszám korántsem meglepő,
mivel egy nagyon változatos csoportról van szó, amely az állatvilág fajokban leggazdagabb családja (több mint 55 000
leírt faj) és több szerző szerint bizonyos élőhelyek domináns talajfelszíni bogár taxonja.
Felvonulási
Száraz
Természetes
Puhafás
Lucernás
Fenyves
terület
gyep
erdő
Fajszám
24
50
76
20
17
42
Egyedszám
213
1374
1393
74
102
367
Dominancia
0,136
0,1281
0,1014
0,1275
0,1367
0,1309
Shannon diverzitás
2,362
2,601
2,931
2,408
2,315
2,696
Simpson diverzitás
0,864
0,8719
0,8986
0,8725
0,8633
0,8691
Egyenletesség
0,4421
0,2694
0,2466
0,5559
0,5953
0,3528
13.7.5.7-3. táblázat Bogarak területenkénti fajszám, egyedszám és diverzitás mutatói az összesített adatok alapján
Coleoptera

Felvonulási
Száraz
Természetes
Puhafás
Lucernás
Fenyves
terület
gyep
erdő
Fajszám
16
38
43
13
13
24
Egyedszám
91
1300
573
43
92
97
Dominancia
0,2317
0,1425
0,07992
0,245
0,1645
0,09406
Shannon diverzitás
1,961
2,414
2,922
1,855
2,071
2,693
Simpson diverzitás
0,7683
0,8575
0,9201
0,755
0,8355
0,9059
Egyenletesség
0,4441
0,2941
0,432
0,4915
0,6105
0,6154
13.7.5.7-4. táblázat A Carabidae család fajszám, egyedszám adatai és diverzitás mutatói összesített adatok alapján
Carabidae

A terület bogárfaunája eddigi ismereteink szerint átlagosnak mondható, egyrészt kapcsolatot mutat a Dunántúlidombság faunájával, másrészt a Duna-Tisza köze szárazabb homokvidéki területeivel mutatnak hasonlóságot. Az ártéri
erdő bogárfaunája is a terület jellegének megfelelő („Talaj.xls”: Coleoptera fajlista).
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Vizsgált területek jellemzése
I.

Felvonulási terület

A területen a szárazságkedvelő fajok dominálnak, a különféle Harpalus fajok (H. autumnalis, H. subcylindricus), illetve a
gyászbogarak családjának fajai (Crypticus quisquilius, Opatrum sabulosum), és a nagytestű holyvák (Staphylinina) közül
az inkább szárazságtűrő Ocypus ophtalamicus. Bár a terület diverzitása a többi mintavételi területhez viszonylag
alacsonynak mondható, a vizsgálatba bevont természetesebb gyep terület diverzitásával összevethető (13.7-71. ábra A
Coleoptera közösségek területenkénti diverzitásának skálafüggése (Past software).
II.

Puhafás

Az ártéri puhafás erdőkre jellemző bogárfaunával jellemezhető. Domináns fajai a vízzel jól ellátott területekhez köthető
előfordulású Asaphidion flavipes és Elaphrus aureus, nagyobb egyedszámban az ártéri erdőkre jellemző Pterostichus,
Bembidion, Agonum, Anisodactylus, Limodromus fajok kerültek elő. A bogárfauna szempontjából tipikus területnek
mondható. A területről egyetlen védett faj, a Carabus granulatus-t lett kimutatva, amely hygrophil, Magyarországon az
ártéri erdőkben széleskörűen elterjedt és gyakori.
III.

Lucernás

Az erős antropogén hatás ellenére nehéz olyan mutatót találni, amely alapján nem ez a terület lenne a legkiemelkedőbb
bogárfauna szempontjából (13.7-71. ábra A Coleoptera közösségek területenkénti diverzitásának skálafüggése (Past
software)). Ennek több okát is feltételezhetjük. Részben a lucernát fogyasztó csoportok, és ebből következően az azokat
ragadozó fajok számára kedvező körülmények. Illetve az a tény, hogy gyakorlati okokból a mintavétel, nem magában a
monokultúrában, hanem a benne található élőhely szigeteken történt. A bogárfaunát jórészt a mezőgazdasági területek
jellemző fajai, kisebb részben a környező nedvesebb területekről idevándorló fajok képezik.
IV.

Száraz gyep

A feldogozott bogár taxonok szempontjából, mind fajszámban, mind egyedszámban viszonylag szegényesnek
mondható. Ez jórészt a terület jellegéből következik, a kimutatott fauna is a homok puszták jellegzetes fajait tartalmazza.
Domináns fajai a szárazságtűrő gyászbogárfajok Crypticus quisquilius, Opatrum sabulosum, Gonocephalum granulatum
pusillum), illetve a nyílt homoki gyepekre jellemző homokfutrinka fajok. Ezek közül kettő a Cicindela hybrida hybrida és a
Cicindela soluta védett.
V.

Ültetett fenyves

A mintavételezésbe bevont területek közül a bogárfauna alapján ez a terület tűnik a legkevésbé értékesnek. Ez
vélhetően a monokultúrában ültetett erdő tájidegen fafajaiból következik. Domináns fajok a Syntomus pallipes,
Notiophilus aestuans, Calathus fuscipes. Bogárfaunája jórészt a környező területekről bevándorló szárazságtűrő fajokból
áll.
A területen, egy példány alapján a védett Carabus coriaceus fajt is kimutattuk. Ez a terület értékét nem növeli, mert bár
védett fajról van szó, amely főként erdőkben fordul elő, de gyakran lakott településeken, kertekben is megtalálható.
Magyarországon viszonylag elterjedt és nem ritka.
VI.

Természetes erdő

A gyűjtött minták diverzitása, illetve az élőhely jellege alapján leginkább a puhafás erdőhöz hasonlítható (13.7-71. ábra A
Coleoptera közösségek területenkénti diverzitásának skálafüggése (Past software). Ezzel ellentétben kevesebb faj
alkotja a közösséget, de az egyedszámok jóval kiegyenlítettebbek, igazán nagy gyakoriságú futóbogár fajt nem
találtunk. A legnagyobb egyedszámban a védett Carabus granulatus (18) és Carabus coriaceus (15) fajokat gyűjtöttük.
Azon csapdák alapján, melyek elpusztult kisemlőst tartalmaztak, viszonylag nagyszámú és változatos dögbogár faunát
(Nicrophorus spp., Silpha spp., Oiceoptoma sp.) találtunk. Az említetteken kívül nagyobb egyedszámban kerültek még
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elő az Ocypus mus (13), illetve a Platydracus fulvipes (41) holyvafajok. Érdekesség, hogy az előbbi faj inkább
melegkedvelő, míg az utóbbi a nedves, üde, erdős területek tipikus holyvafaja.

13.7-71. ábra A Coleoptera közösségek területenkénti diverzitásának skálafüggése (Past software)

Fajnév
Ablattaria laevigata
Agonum emarginatum
Agonum micans
Amara aenea
Amara anthobia
Amara apricaria
Amara bifrons
Amara communis
Amara convexior
Amara curta
Amara equestris
Amara familiaris
Amara saphyrea
Amara similata
Anchomenus dorsalis
Anisodactylus binotatus
Anisodactylus signatus
Anthicus antherinus
Anthicus hispidus
Anthlephila pedestris
Asaphidion flavipes
Badister bullatus
Badister lacertosus
Badister sodalis
Bembidion quadrimaculatum
Bembidion splendidum
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Bembidion tetracolum
Brachinus elegens
Brachinus explodens
Bradycellus csikii
Calathus ambiguus
Calathus cinctus
Calathus erratus
Calathus fuscipes
Calathus melanocephalus
Calomera lunulata
Carabus coriaceus
Carabus granulatus
Chalcionellus decemstriatus
Chlaenius nitidulus
Cicindela hybrida hybrida
Cicindela soluta
Clivina fossor
Crypticus quisquilius
Diastictus vulneratus
Dorcadion aethiops
Dorcadion scopolii
Drypta dentata
Dyschirius globosus
Elaphrus aureus
Gonocephalum granulatum
pusillum
Harpalus atratus
Harpalus autumnalis
Harpalus caspius
Harpalus distinguendus
Harpalus flavicornis
Harpalus griseus
Harpalus hirtipes
Harpalus laevipes
Harpalus latus
Harpalus luteicornis
Harpalus marginellus
Harpalus picipennis
Harpalus pumilus
Harpalus pygmaeus
Harpalus rubripes
Harpalus rufipalpis
Harpalus rufipes
Harpalus serripes
Harpalus servus
Harpalus subcylindricus
Harpalus tardus
Hister quadrimaculatus
Leistus ferrugineus
Limodromus assimilis
Limodromus krynickii
Loricera pilicornis
Margarinotus brunneus
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Margarinotus ignobilis
Margarinotus purpurascens
Melanimon tibiale
Metopsia clypeata
Microlestes maurus
Microlestes minutulus
Microlestes plagiatus
Nebria brevicollis
Nicrophorus germanicus
Nicrophorus interruptus
Nicrophorus vespillo
Nicrophorus vespilloides
Notiophilus aestuans
Notiophilus palustris
Ocypus brunnipes
Ocypus mus
Ocypus olens
Ocypus ophthalmicus
Ocypus picipennis picipennis
Oiceoptoma thoracicum
Omonadus floralis
Ontholestes haroldi
Ontholestes murinus
Onthophilus affinis
Oodes helopioides
Opatrum sabulosum
Ophonus azureus
Ophonus cribricollis
Ophonus subquadratus
Oxyomus silvestris
Oxypselaphus obscurus
Parophonus dejeani
Parophonus maculicornis
Phosphuga atrata
Platydracus fulvipes
Platydracus stercorarius
Pleurophorus caesus
Poecilus cupreus
Pterostichus anthracinus
Pterostichus melanarius
Pterostichus strenuus
Pterostichus vernalis
Quedius curtipennis
Rhyssemus germanus
Rugilus subtilis
Silpha carinata
Silpha obscura
Staphylinus caesareus
Stenus biguttatus
Stomis pumicatus
Syntomus pallipes
Tachinus rufipes
Tachyporus hypnorum
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+
Tachyporus nitidulus
+
Tachyta nana
+
Tasgius melanarius
Tasgius morsitans
+
Tasgius pedator
Tasgius winkleri
+
Thanatophilus rugosus
+
Thanatophilus sinuatus
+
+
Trechus quadristriatus
+
+
Trox hispidus
+
Zabrus tenebrioides
13.7.5.7-5. táblázat A mintavételi területeken előforduló bogárfajok prezencia (+)/abszencia (-) adatai.

+
+
+
-

PÓKOK (ARANEAE)
A pókok vizsgálata alapján a következő megállapításokat tehetjük. A közel százas fajszám nagyjából megfelel a
területek méretének, feltételezett természetességének, az egyes területek közötti különbségeknek és a gyűjtési
időtartamnak. A pókfajokból, illetve pókegyüttesekből általában közepesen vagy erősen zavart élőhelyekre lehet
következtetni, talán a száraz gyep, a puhafás ártéri ligeterdő és a természetes erdő lehet jobb természetességű, de erre
pusztán az előforduló fajok utalnak az összesített diverzitások alapján ennek eldöntése nem lehetséges (13.7-72. ábra
Az Araneae közösségek diverzitásának skálafüggése).
A területeket a pókközösségek szempontjából két fő csoportra lehet osztani. A száraz gyep és felvonulási területek, kis
fajszámú pók együtteseit alkotó fajok között nincs olyan, amelyik dominanciája kiugró lenne, míg a többiek esetében (a
természetes erdő, határeset) néhány faj adja az egyedszám több mint felét.
A legnagyobb fajszámú a lucernás területe volt, mely a puhafás, ültetett fenyves területekhez hasonlóan egy-két
farkaspókfaj túlsúlya jellemez, ugyanakkor diverzitása az előbb említettekénél szignifikánsan nagyobb (13.7-72. ábra Az
Araneae közösségek diverzitásának skálafüggése). A természetes erdő valahol a kettő között van, jobban strukturált
pók-együttes szerkezettel.
A gyűjtési területről mindössze egyetlen védett pókegyed került elő (egy tölgyes torzpók, Atypus affinis, aminek eszmei
értéke 2000 Ft), az viszont egy mérsékelt mobilitású fajból, így a területen állománya valószínűsíthető.
Felvonulási
Száraz
Természetes
Puhafás
Lucernás
Fenyves
terület
gyep
erdő
Fajszám
21
34
53
25
37
29
Egyedszám
180
990
962
99
500
687
Dominancia
0,1349
0,2355
0,1747
0,09295
0,3174
0,151
Shannon diverzitás
2,335
2,065
2,489
2,713
1,954
2,29
Simpson diverzitás
0,8651
0,7645
0,8253
0,9071
0,6826
0,849
Egyenletesség
0,492
0,2319
0,2274
0,6032
0,1907
0,3407
13.7.5.7-6. táblázat A pókok területenkénti faj- és egyedszáma, diverzitási mutatói az éves összesített adatok alapján
pók

I. Felvonulási terület
Főleg a sziklás és természetes élőhelyeket kedvelő (Euryopis quinqueguttata, Thanatus arenarius) fajok nagy
egyedszámban való együtt előfordulása a zavarást elviselő (Xysticus kochi) fajokkal némiképp rejtélyes. Az össz
fajszáma ennek a területnek a legalacsonyabb és a fajok alapján ez lehet talán a legkevésbé természetes élőhely, kis
növényzeti borítással. Az Aelurillus v-insignitus és Zelotes longipes fajok xerotherm élőhelyet jeleznek.
II. Puhafás ligeterdő
Nagyon erős farkaspók (Lycosidae) dominancia figyelhető meg a területen. A gyűjtött példányok több, mint 80%a
tartozik ebbe a taxonba, ezen belül is a Pardosa lugubri csoportba tartozik a gyűjtött állatok fele. A domináns faj a P.
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lugubris, mely inkább a valamivel jobb természetességű élőhelyeket kedveli, a P. alacris fajjal szemben. Ez azt mutatja,
hogy jobb minőségű élőhelyről van szó. A kalózpókok jelenléte vizes élőhely közelségéről árulkodik.
A farkaspókok mellett - gyakori, zavarást tűrő fajokból ugyan – vitorláspók-együttes is jelen van, mely nyíltabb
gyepszintű erdőkben fordul elő.
A kövipókok közül a Drassodes villosus ritkának mondható.
III. Lucernás
Bár ez a legnagyobb fajszámú terület, nehéz összevetni a többivel a pusztai farkaspók (Pardosa agrestis) és a
fehértérdű farkaspók (Aulonia albimana) szuperdominanciája miatt. Bár számos faj fordul elő itt, ezek legtöbbje nem
zárótársulásokat, hanem éppen ellenkezőleg –az agrárterület jellegének megfelelően- enyhén, de folyamatosan zavart
élőhelyeket jelez. Minden pók guild csoport (talajfelszíni ragadozók, hálóspókok, növényzeten ragadozók) több fajjal is
képviselteti magát.
IV. Természetes száraz gyep
Bár kevés pókfaj fordul elő a területen, ezek között számos érdekes is akad. Az egyetlen védett faj (Atypus affinis)
példánya innen került elő, de említést érdemel a mongol karolópók (Xysticus mongolicus) melynek ezek a gyepfoltok
jelenthetik legnyugatibb előfordulási határait. A Zelotes segrex is szintén tipikusan sztyeppei faj, és bár nem ritka,
közönségesnek sem mondható. Az érdekesebb fajok mellett megjelennek a szinte mindenhol jelenlévő, zavarást jól
toleráló fajok is, mint a csodáspók (Pisaura mirabilis).
V. Ültetett fenyves
A sárgafoltos gyászfarkaspók (Pardosa alacris) tömeges előfordulása mellett, az Asagena phalerata nagyobb
egyedszáma érdemes említésre. Ez a faj közönségesnek mondható az erdőszéleken. A fajok nagy része közepes vagy
akár erősebb bolygatást tűrő.
VI. Természetes erdő
A Trachyzelotes pedestris és a Piratula hygrophyla a nedvesebb élőhelyet, míg a nem túl gyakori és a zavarást kevéssé
tűrő Liocranoeca striata és Clubiona terrestris a viszonylag jó természetességet is jelzi.
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13.7-72. ábra Az Araneae közösségek diverzitásának skálafüggése
Fajnév
Aelurillus v-insignitus
Agroeca brunnea
Allagelena gracilens
Alopecosa accentuata
Alopecosa aculeata
Alopecosa cuneata
Alopecosa fabrilis
Alopecosa pulverulenta
Alopecosa sulzeri
Araeoncus humilis
Arctosa lutetiana
Argenna subnigra
Asagena phalerata
Atypus affinis
Aulonia albimana
Bathyphantes gracilis
Callilepis nocturna
Ceratinella brevis
Ceratinella scabrosa
Cercidia prominens
Clubiona terrestris
Diplocephalus picinus
Diplostyla concolor
Drassodes pubescens
Drassodes villosus
Drassyllus lutetianus
Drassyllus praeficus
Drassyllus pusillus
Drassyllus villicus
Dysdera crocata
Enoplognatha thoracica
Erigone dentipalpis
Euophrys frontalis
Euryopis flavomaculata
Euryopis quinqueguttata
Evarcha arcuata
Hahnia nava
Haplodrassus minor
Haplodrassus signifer
Hogna radiata
Hypsosinga albovittata
Liocranoeca striata
Meioneta rurestris
Micaria pulicaria
Myrmarachne formicaria
Neriene clathrata
Oedothorax apicatus
Ozyptila atomaria
Ozyptila claveata
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Ozyptila praticola
+
+
Pachygnatha listeri
+
+
Palliduphantes pallidus
+
Pardosa agrestis
+
Pardosa alacris
+
+
+
+
Pardosa amentata
+
+
Pardosa bifasciata
+
+
Pardosa lugubris
+
+
+
Pardosa pullata
+
Pellenes nigrociliatus
+
+
Philodromus margaritatus
+
Phlegra fasciata
+
Phrurolithus festivus
+
+
+
Phrurolithus minimus
+
Piratula hygrophila
+
Pisaura mirabilis
+
+
+
+
Prinerigone vagans
+
Robertus lividus
+
+
+
Stemonyphantes lineatus
+
Talavera aequipes
+
Tapinocyba insecta
+
Thanatus arenarius
+
+
+
Thanatus pictus
+
Tibellus oblongus
+
Titanoeca schineri
+
+
Trachyzelotes pedestris
+
+
+
Trichoncus affinis
+
Trichopterna cito
+
+
Trochosa robusta
+
+
+
+
Trochosa ruricola
+
+
Trochosa terricola
+
+
+
Walckenaeria antica
Xerolycosa nemoralis
+
Xysticus kochi
+
+
+
Xysticus luctator
+
+
Xysticus mongolicus
+
Zelotes apricorum
+
Zelotes electus
+
+
Zelotes erebeus
+
Zelotes exiguus
+
+
+
Zelotes gallicus
+
Zelotes hermani
+
Zelotes latreillei
+
+
+
Zelotes longipes
+
+
+
Zelotes petrensis
+
+
Zelotes segrex
+
Zelotes subterraneus
+
Zodarion germanicum
+
+
+
+
13.7.5.7-7. táblázat A mintavételi területeken előforduló pókfajok prezencia (+)/abszencia (-) adatai.
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HANGYÁK (FORMICIDAE)
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Az összesített fajlista 32 hangyafajt számlál, ami hasonló méretű és hasonlóan mozaikos területek várható
értékének megfelelő fajszám („Talaj.xls” : Formicidae fajlista).
A terület eddig megismert fajkészlete nagyfokú hasonlóságot mutat a közeli dunántúli dombság erdeivel valamint a
Kiskunság homoki faunájával. Összegezve elmondhatjuk, hogy a terület – a hangyafaunája alapján – egészében
átlagosnak mondható. A területenkénti fajlistában felsorolt fajok zöme országszerte elterjedt esetleg gyakori, de néhány
ritka faj (Cataglyphis aenescens, Camponotus truncatus, Plagiolepis ampeloni) is előkerült.
A következő területeken történt mintavételezés:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Felvonulási terület
Puhafás
Lucernás
Száraz gyep
Ültetett fenyves
Természetes erdő

A nyílt gyepterületek diverzitása eléri legtöbb esetben meg is haladja a fás társulásokét (13.7-73. ábra A hangya
közösségek diverzitásának skálafüggése)
Felvonulási
Száraz
Természetes
Puhafás
Lucernás
Fenyves
terület
gyep
erdő
Fajszám
13
9
17
11
14
7
Egyedszám
3262
12654
2001
12551
747
910
Dominancia
0,1985
0,9956
0,5095
0,7956
0,6823
0,7907
Shannon diverzitás
1,791
0,01984
1,128
0,475
0,8032
0,4282
Simpson diverzitás
0,8015
0,00442
0,4905
0,2044
0,3177
0,2093
Egyenletesség
0,461
0,1133
0,1818
0,1462
0,1595
0,2192
13.7.5.7-8. táblázat A hangyák területenkénti faj- és egyedszáma, diverzitási mutatói az éves összesített adatok alapján
hangya

I. Felvonulási terület
A terület domináns fajai, melyek legnagyobb egyedszámmal vannak jelen a Tapinoma ambiguum, a Plagiolepis
pygmaea és a Lasius psammophilus, melyek tipikusan száraz löszgyepek, vagy homoki gyepek uralkodó fajai. A
területen talált Plagiolepis ampeloni egy igazi kuriózum, hazai előfordulása eddig mindössze egyetlen helyről volt ismert.
A terület diverzitási szempontból a „Lucernás” (III.) illetve az ültetett fenyves (V.) területekkel megfeleltethető (13.7-73.
ábra A hangya közösségek diverzitásának skálafüggése).
II. Puhafás ártéri ligeterdő („sziget”)
Ártéri tölggyel kevert puhafás erdő tipikus hangyafaunáját mutatja az itt feltárt fauna ahol a lombkorona szint változatos
fajai mellett (Dolicoderus quadripunctatus, Lasius fuliginosus, Liometopum microcephalum, Temnothorax affinis) a
talajszinten a Myrmica rubra dominál. A hangyaközösségek szempontjából ennek a területnek a diverzitása az egyik
legalacsonyabb (13.7-73. ábra A hangya közösségek diverzitásának skálafüggése).
III. Lucernás
A vizsgált terület erős antropogén hatások alatt álló, részben művelt lucernaföldön, illetve annak szegély-zónájában
fekszik. A gyűjtött fauna ennek ellenére, nyilván a közepes fokú zavarás ismert diverzitásfokozó hatása és a mintavételi
pontok szegélyzóna-helyzete miatt – amelynek fajszám növelő hatása szintén ismert – itt volt a leggazdagabb. A
látszólagos fajgazdagság ellenére a terület diverzitása a valamivel fajszegényebb felvonulási területnek (I.) megfelelő
(13.7-73. ábra A hangya közösségek diverzitásának skálafüggése).
IV. Száraz gyep
A terület talajtani okok miatt kifejezetten száraz karakterű. A felmérés során vizsgált területek közül hangya faunisztikai
szempontból ez a terület közelíti meg legjobban az eredeti, mezőségi homokpusztai vegetációtípust. Külön kiemelendő
a hazánkban ritka Tetramorium fajok (T. ferox, hungaricum és moravicum) együttes megjelenése. A terület diverzitási
szempontból a legkevésbé diverz füves terület (13.7-73. ábra A hangya közösségek diverzitásának skálafüggése).
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V. Ültetett fenyves
Ezeken a területeken az ültetett fenyő állománya meglepően gazdag hangyafaunát képes megtartani. A területen nincs
kiemelendő érték, de a fajszám meghaladja a várakozásokat.
A terület diverzitási szempontból a természetközeli száraz gyepnek (IV.) feleltethető meg (13.7-73. ábra A hangya
közösségek diverzitásának skálafüggése), a fás területek közül a legdiverzebb hangyafaunával rendelkezik.
VI. Természetes erdő
A Myrmica rubra és a Lasius niger domináns fajok a területen. A vizsgált terület hangyafaunája teljes mértékben
megfelel a hasonló karakterű hazai erdeink faunájának. Átlagos terület, nincs külön említendő faja, vagy értéke. A terület
diverzitása alapján a puhafás erdő (II.) és az ültetetett fenyves (V.) között helyezkedik el (13.7-73. ábra)

13.7-73. ábra A hangya közösségek diverzitásának skálafüggése
Fajnév
Camponotus fallax
Camponotus vagus
Cataglyphis aenescens
Dolicoderus quadripunctatus
Formica cunicularia
Formica fusca
Formica rufibarbis
Formica sanguinea
Lasius niger
Lasius psammophilus
Lasuis fuliginosus
Liometopum microcephalum
Myrmecina graminicola
Myrmica rubra
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Myrmica sabuleti
+
+
+
Myrmica scabrinodis
+
Myrmica schencki
+
Myrmica specioides
+
Plagiolepis ampeloni
+
Plagiolepis pygmaea
+
+
+
Ponera coarctata
+
+
+
Solenopsis fugax
+
+
+
Tapinoma ambiguum
+
Temnothorax affinis
+
Temnothorax albipennis
+
+
Temnothorax crassispinus
+
+
Temnothorax interruptus
+
+
Temnothorax unifasciatus
+
+
Tetramorium caespitum
+
+
+
Tetramorium ferox
+
Tetramorium hungaricum
+
+
Tetramorium moravicum
+
+
+
+
+
13.7.5.7-9. táblázat A mintavételi területeken előforduló hangyafajok prezencia (+)/abszencia (-) adatai.

Megjegyzés a védelem alatt álló hangyafajok gyűjtéséről
Hazai védelem alatt álló hangyafajok a 13/2001. (v. 9.) KÖM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és
állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az európai közösségben természetvédelmi szempontból
jelentős növény- és állatfajok közzétételéről, 2. §-ának értelmében mindössze a vöröshangyák (Formica spp.) fészkei
védettek. Az említett rendelet hangyabolyok pénzben kifejezett értékét az 5. számú melléklet szerint 50.000 Ft-ban
állapítja meg.
A Paks körzetében vizsgált területen nem találunk ide tartozó fajokat.
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13.7.6 HALAK (PISCES)
13.7.6.1 A felhasznált alapadatok áttekintése
A halak csoportja a vízi élővilág egyik kiemelten fontos komponense, mind ökológiai, mind pedig a biológiai
sokféleségben betöltött szerepét tekintve. Európa édesvízi halfaunájának megőrzésében a Duna vízgyűjtője kiemelten
értékes élőhely. A Kárpát-medence, illetve a Magyar Alföld Ökorégió számos endemikus és Európa szerte ritka és
veszélyeztetett halfaj otthona. A halegyüttesek természetes sokféleségének és a fajok populációinak megőrzése ezért
fontos természetvédelmi kötelességünk, amelyet az Európai Unióban érvényben lévő irányelvek is előírnak.
A halak segítségével történő monitorozás fontosságát indokolja (Fausch és mtsai., 1990; Guti, 2001), hogy:
 a halak a vízi táplálékhálózat felsőbb szintjeit foglalják el, ezért jól integrálják a vizek ökológiai állapotában
bekövetkező változásokat,
 életciklusuk, mozgási mintázatuk térbeli léptéke a leginkább megfelel a VKI-ban minősítési egységként
megjelölt vízfolyás-szakasz léptéknek,
 viszonylag hosszú életűek, ezért populációik mortalitása, korösszetétele hosszabb ideig jelzi a környezeti
stressz tényezőket; olyan időbeli léptéket felölelően, ami más élőlény együttesek segítségével nem vizsgálható,
 alkalmasak olyan emberi zavaró hatások indikálására, amelyre más élőlénycsoportok nem vagy kevéssé
alkalmazhatók,
 gyűjtésük és meghatározásuk viszonylag gyors és egyszerű,
 nem utolsó sorban a halak gazdasági és természetvédelmi szempontból kiemelten kezelt csoport, amely
komponens változásaira a leginkább figyelmet fordít a társadalom.
A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszerben (NBmR) és az ennek folytatásaként születésben levő NATURA 2000
monitorozási rendszerben a halakat fontos komponensként tarthatjuk számon.
Munkánk célja, hogy a NBmR előírásainak megfelelően felmérjük a Tolnai Duna (HUDD20023) NATURA 2000 területen
belül a “paksi atomerőmű hatásterületéhez” (lásd általános bevezetés) tartozó Duna szakasz halfaunájának
sokféleségét és értékeljük a területen előforduló NATURA 2000 jelölőfajok állományainak nagyságát.
A paksi Duna szakasz halfaunájáról viszonylag hiányos ismeretek álltak rendelkezésre az atomerőmű lehetséges
hatásainak vizsgálatát megelőző időszakból. Az első részletes felméréseket Györe és Józsa (2005) végezte. A
környezet- és természetvédelmi előírások szigorodásával és különösen az atomerőmű üzemidő hosszabbításához
kötődő, később már a Víz-Keretirányelv előírásait is figyelembe vevő ökológiai állapotfelmérések (Horváth 2005, Gulyás
2010) azonban nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a paksi Duna szakasz halállományáról mára részletes
ismeretekkel rendelkezünk.
A táblázat jelölései:

1: magyar Duna szakasz
2: paksi Duna szakasz
3: paksi Duna 1564-1530 fkm (Györe és Józsa 2004)
4: paksi Duna szakasz 1530-1520 fkm (Halasi-Kovács 2005 lásd Horváth 2005)
5: paksi Duna szakasz 1535-1516 fkm szelvények (Halasi-Kovács 2010 lásd Gulyás 2010)
Fajok
Abramis brama – dévérkeszeg
Abramis sapa – bagolykeszeg
Acipenser gueldenstaedtii – vágótok
Acipenser nudiventris – simatok
Acipenser ruthenus – kecsege
Acipenser stellatus – sőregtok
Alburnoides bipunctatus – sujtásos küsz
Alburnus alburnus – küsz
Alosa immaculata (syn. Alosa pontica) – dunai nagyhering
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Ameiurus melas – fekete törpeharcsa
Ameiurus nebulosus – barna törpeharcsa
Anguilla anguilla – angolna
Aristichthys nobilis (syn. Hypophthalmichthys nobilis) – pettyes busa
Aspius aspius – balin
Ballerus ballerus (syn. Abramis ballerus) – laposkeszeg
Barbatula barbatula – kövicsík
Barbus barbus – márna
Barbus peloponnesisus petenyi – Petényi-márna
Blicca bjoerkna (syn. Abramis bjoerkna) – karikakeszeg
Carassius carassius – kárász
Carassius gibelio – ezüstkárász
Chalcalburnus chalcoides mento – állasküsz
Chondrostoma nasus – paduc
Cobitis elongatoides – vágócsík
Coregonus albula – törpe maréna
Coregonus lavaretus – nagy maréna
Coregonus peled – peled maréna
Cottus gobio – botos kölönte
Ctenopharyngodon idella – amur
Cyprinus carpio – ponty
Esox lucius – csuka
Eudontomyzon mariae – dunai ingola
Gasterosteus aculeatus – tüskés pikó
Gobio gobio – fenékjáró küllő
Gymnocephalus baloni – széles durbincs
Gymnocephalus cernuus – vágódurbincs
Gymnocephalus schraetser – selymesdurbincs
Hucho hucho – galóca
Huso huso – viza
Hypophthalmichthys molitrix – fehér busa
Ictalurus punctatus – pettyes harcsa
Lepomis gibbosus – naphal
Leucaspius delineatus – kurta baing
Leuciscus idus – jász
Leuciscus leuciscus – nyúldomolykó
Lota lota – menyhal
Micropterus salmoides – pisztrángsügér
Misgurnus fossilis – réticsík
Neogobius fluviatilis – folyami géb
Neogobius gymnotrachelus – csupasztorkú géb
Neogobius kessleri – Kessler-géb
Neogobius melanostomus – feketeszájú géb
Oncorhynchus mykiss – szivárványos pisztráng
Pelecus cultratus – garda
Perca fluviatilis – sügér
Phoxinus phoxinus – fürge cselle
Proterorhinus marmoratus – tarka géb
Pseudorasbora parva – kínai razbóra
Rhodeus sericeus – szivárványos ökle
Romanogobio albipinnatus (syn. Gobio albipinnatus) – halványfoltú küllő
Romanogobio kesslerii (syn. Gobio kessleri) – homoki küllő
Romanogobio uranoscopus (syn. Gobio uranoscopus) – felpillantó küllő
Rutilus meidingerii (syn. Rutilus frisii meidingeri) – gyöngyös koncér
Rutilus pigus virgo – leánykoncér
Rutilus rutilus – bodorka
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Sabanejewia aurata – törpecsík
1
Salmo trutta morpha fario – sebes pisztráng
1
Salvelinus fontinalis – pataki szajbling
1
Sander lucioperca – süllő
1
Sander volgensis – kősüllő
1
Scardinius erythrophthalmus – veresszárnyú keszeg
1
Silurus glanis – harcsa
1
Squalius cephalus (syn. Leuciscus cephalus) – fejes domolykó
1
Tinca tinca – compó
1
Umbra krameri – lápi póc
1
Vimba vimba – szilvaorrú keszeg
1
Zingel streber – német bucó
1
Zingel zingel – magyar bucó
1
Fajszám
78
13.7.6.1-1. táblázat A halfauna összetétele a paksi Duna szakaszon
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Halasi-Kovács 2002-2005 között összesen négy mintavételi időpontban, a főmederben, valamint a hidegvíz és melegvíz
csatornán végzett halközösség felmérést az atomerőmű hűtővíz kifolyója környezeti hatásának vizsgálata céljából. A
hasonló céllal végzett felmérést 2009 augusztusában megismételték. Mint a halfauna jegyzékéből is látszik, a
halállomány összetétele döntően megegyezik a két időszak között, az eltérések a fajösszetételben és a mennyiségi
viszonyokban elhanyagolható mértékűek voltak és azok kismértékű mintavételi variabilitásnak is betudhatók.
E felmérések alapján a paksi Duna szakaszon a halállomány összetétele azonosnak tekinthető az egyéb hazai Duna
szakaszokról ismert halállomány összetétellel (pl. Tóth et al. 2007, Erős et al. 2008a,b). A kimutatott fajok közül kettő
fokozottan védett (Eudontomyzon mariae, Zingel zingel), kilenc védett státuszú (Rutilus pigus virgo, Gobio gobio, Gobio
albipinnatus, Rhodeus sericeus, Misgurnus fossilis, Sabanejewia aurata, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus
schraetzer, Proterorhinus marmoratus) volt. A legutóbbi 2009-es felmérésre alapozva megállapítható, hogy a TolnaiDuna SCI terület Natura 2000 jelölő fajai közül az Aspius aspius, Gobio (Romanogobio) albipinnatus, Pelecus cultratus,
Rutilus pigus, Gymnocephalus schraetser, G. baloni, Zingel zingel fordult elő a területen. Fontos kiemelni ezek közül a
Rutilus pigus, Gymnocephalus schraetser, G. baloni és Zingel zingel fajokat, mert noha az utóbbi évek egyre intenzivebb
felmérései igazolják, hogy e fajok viszonylag gyakoriak a Duna főágában, hazai és világméretű populációik élőhelyét
döntően a Duna folyam jelenti. E szempontból a paksi Duna szakasz is értékes e fajok állományainak megőrzésében. A
mintavételek alapján megállapítható volt, hogy mindegyik előkerült jelölő faj stabil populációval rendelkezik az adott
Duna-szakaszon.
A paksi szakaszon belüli térbeli különbségeket értékelve különbségeket találtak a kutatók a hűtővíz kifolyó alatti és feletti
szakasz halállományában és a következő megállapításokat tették:
 Az előfordulási adatok bizonyítják, hogy a melegvíz hatására az alvízi szakaszon egyetlen faj sem tűnik el. A
felmelegedett hűtővíz hatására közvetlen a kibocsátás alatti szakaszon növekszik a fajszám.
 Az ökológiai vizsgálatok eredményei azt igazolják, hogy a kibocsátott melegvíz ökológiai hatása lokális, mintegy
2000 m hosszban változtatja meg kimutathatóan a halközösség finomabb struktúráját. Ugyanakkor a nagyobb
léptékű – mintavételi egység szintű – elemzés nem mutat szignifikáns különbséget a felvízi és alvízi
halközösség között.
 Különbség adódik a hidegvizes és a melegvizes időszakok hatásai között. A melegvizes időszakban a
sztenoterm fajok elkerüléssel reagálnak a melegvíz kibocsátásra.
 A természetvédelmi oltalom alatt álló, valamint a NATURA 2000 jelölő halfajok populációira a melegvíz
kibocsátás jelentősebb hatással nincs.

13.7.6.2 Szakirodalmak
Erős T., Tóth B., Sevcsik A., Schmera, D. (2008a): Comparison of fish assemblage diversity in natural and artificial riprap habitats in the littoral zone of a large river (River Danube, Hungary). International Review of Hydrobiology 93: 88105.
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Erős T, Tóth B, Sevcsik A. (2008b): A halállomány összetétele és a halfajok élőhely használata a Duna litorális
zónájában (1786-1665 fkm) - monitorozás és természetvédelmi javaslatok. Halászat 101 (3): 114-123.
Fausch K. D., Lyons J., Karr J.R., Angermeier P.L. (1990): Fish communities as indicators of environmental degradation.
– In: Adams, S. M. (ed.) Biological indicators of stress in fish. Am. Fish Soc. Symp. 8: 123-144.
Guti G. (2001): A hazai vízfolyások biológiai integritásának minősítése a halállomány alapján. Halászatfejlesztés 26: 3647.
Györe K., Józsa V. (2005): A magyarországi Duna halfaunája, a középső és az alsó szakasz halászatbiológiája,
halgazdálkodása. Halászatfejlesztés 30: 209-269.
Tóth B., Sevcsik A., Erős T. (2007): NATURA 2000-es halfajok előfordulása a Duna hazai szakaszán. Pisces Hungarici
2. 83-94.

13.7.6.3 Az alkalmazott módszertan leírása
A halak csoport felmérése a paksi Duna szakaszt érinti. E szakaszon (1535-1516 fkm) jelölünk ki reprezentatív
mintavételi egységeket, mérjük fel a halállomány sokféleségét és értékeljük a NATURA 2000 fajok állományainak
nagyságát a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer protokolljának megfelelő módszertan szerint, ezért
módszertani leírásunkban nem láttuk értelmét a más élőlény csoportokat érintő kettős tagolásnak (az erőmű 3 km-es
sugarú körzete, a Natura 2000-es helyek felmérése).
Az NBmR jelenleg alkalmazott monitorozási gyakorlatában a halállomány felmérése a Dunán három tájegységben
történik, Nyergesújfalu (~1725-1750), Göd (~1667-1680 fkm) és Baja (~ 1484-1776 fkm) térségében. A felmérést a főági
parti sávban (max. 1-1,5 m vízmélységig) évi egy alkalommal végzik a kutatók, nagy teljesítményű, aggregátorról
működtetett elektromos halászgéppel. Az éjszaka végzett felmérés során tájegységenként 10 db 500 m hosszúságú
mintavételi egységet jelölnek ki, figyelembe véve az élőhelyek változatosságát, megkülönböztetve a természetes és
mesterséges (kövezett) partszakaszokat. Az összesen 5000 m hosszúságú mintavételi szakasz felmérése csónakból
történik, lassan sodródva lefelé az áramlással. A kézben tartott elektromos szákkal (anóddal) gyűjtött halakat faj szintű
határozás és egyedszámlálás után a gyűjtési helyen a vízbe visszabocsátják. A felmérés eredményeként értékelik a
terület halállományának sokféleségét (diverzitás mutatók), természeti értékét, illetve a természetvédelmi oltalom alatt
álló (fokozottan védett és védett) fajok, a NATURA 2000 jelölőfajok, az inváziós fajok és egyes ökológiai csoportok
gyakoriságát.
A paksi atomerőműnek a Duna halállományára kifejtett hatása elsősorban az erőmű melegvíz kifolyója által okozott
fizikai és kémiai jellemzők megváltozásán keresztül érvényesülhet. Mivel a melegvíz kifolyó alatti és feletti Duna szakasz
élőhelyi jellemzőiben (partvonal, mederanyag, áramlási viszonyok, vízmélység stb.) azonosnak tekinthetők, a melegvíz
kifolyó feletti Duna szakasz kontroll területnek tekinthető a kifolyó esetleges hatásának megállapításához. Az NBmR
protokoll mintavételi ráfordítását és az adatok összehasonlíthatóságát figyelembe véve célszerű ezért azonos
(összesített) mintavételi szakaszhosszt (2500 m) kijelölni a kifolyó alatti és feletti Duna szakaszon, még akkor is, ha
esetleg egy-egy mintavételi egység kívül esik a felmérési területként kijelölt 3 km átmérőjű körön.
A Dunára vonatkozó monitorozási tapasztalatok alapján a 2500 m összhosszúságú szakasz felmérése még nem ad
reprezentatív képet a területen előforduló fajok számáról és természetesen különösen az igazán ritka (esetleg
NATURA 2000) fajok kimutathatósága kétes ekkora mintavételi erőfeszítésnél (A fajszám változása a) a mintavételi
egységek (500 m-es szakaszok), illetve b) a gyűjtött egyedek számának függvényében a Dunán (Erős et al. 2008b alapján). A
hibavonalak az adatok szórását (SD) mutatják.

13.7-74. ábra).
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A fajszám változása a) a mintavételi egységek (500 m-es szakaszok),
illetve b) a gyűjtött egyedek számának függvényében a Dunán (Erős et al.
2008b alapján). A hibavonalak az adatok szórását (SD) mutatják.
13.7-74. ábra A fajszám változása mintavételi egységek illetve a gyűjtött egyedek számának függvényében a Dunán

5000 m hosszúságú szakasz halászata jelentős mértékben növeli a kimutatható fajok számát, azonban még ekkora
erőfeszítésnél is a mintavételi erőfeszítés – fajszám görbe a felszálló és nem az ellaposodó fázisban van. Célszerű ezért
vagy újabb mintavételi alkalom beiktatásával vagy pedig, ha egy alkalommal történik a felmérés, a mintavételi szakasz
hosszának további növelésével fokozni a mintavétel hatékonyságát, reprezentativitását. Mivel tavasszal és kora nyáron
a magas vízállás kiszámíthatatlanná teszi a reprezentatív és hatékony mintavételt, a felmérésre, egyeztetve a
párhuzamosan futó és VKI szempontú minősítésre irányuló projekt halak csoportjának koordinátorával, Halasi-Kovács
Bélával, egy nyári (lehetőleg zöldár utáni) és egy késő nyári-kora őszi időpontot javasolunk. A felmérés gyakorlata a
továbbiakban az NBmR módszerét követi.
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13.7.6.4 Tervezett mintavételi helyek
A mintavételi helyek (itt mintavételi egységek) pontos kijelölése a felmérés elvégzése előtt történik, a vízállás
függvényében elérhető, lehetőleg 1,5 m-nél nem mélyebb szakaszokon. Az általános módszertanban leírtaknak
megfelelően 10 db 500 m hosszúságú mintavételi egységet jelölünk ki az 1535-1516 fkm közötti szakaszon, a
lehetőségeknek megfelelően 5-t a melegvíz kifolyó alatti, míg 5 másik egységet az e fölötti szakaszon. Az élőhely
arányának megfelelően figyelembe vesszük a természetes és mesterséges (kövezett) partszakaszokat. Ezen élőhely
típusok halállományának mennyiségi összetétele eltérő, de ugyanakkor minkét típus felvételezése fontos a fajok
kimutathatósága, mennyiségi viszonyaik pontosabb megismerése érdekében.
A felmérést a 2012. évben két alkalommal végezzük, a párhuzamosan futó VKI felméréssel összhangban június hónap
alacsony vízállású időszakában (ha nincs alacsony vízállás, a felmérés júliusra tolódhat), illetve a késő nyári-kora őszi
időszakban (augusztus-október).

13.7.6.5 Mintavételi módszerek
A felméréseket éjszaka végezzük nagy teljesítményű elektromos halászgéppel az NBmR protokoll előírásai szerint, a
fent leírtaknak megfelelően.

13.7.6.6 Értékelések
A felmérés eredményeként értékeljük a halállomány sokféleségét (diverzitás mutatók), természeti értékét, illetve a
természetvédelmi oltalom alatt álló (fokozottan védett és védett) fajok, a NATURA 2000 jelölőfajok, az inváziós fajok és
egyes ökológiai csoportok gyakoriságát külön az alvízi (melegvíz befolyó alatti) és felvízi szakaszra, illetve a területet
tekintve.
Az eredményeket összevetjük az eddigi adatokkal és értékeljük a hasonlóságokat és különbségeket.
Kitérünk a mintavétel esetleges hibáira, a fejlesztés lehetőségeire.

13.7.6.7 A mintavételek, vizsgálatok végrehajtása
Módszerek
A terepi adatgyűjtést két felmérés keretében végeztük. Az első felmérésre 2012. június 27–29. között került sor. A paksi
Duna szakaszon (1535-1516 fkm) az erőmű kifolyója feletti és alatti mintavételi helyeken, egyaránt öt-öt mintavételi
egységet jelöltünk ki a teljes szakasz előzetes szemrevételezése, és a Dunai Vízrendészeti Rendőrkapitányság Paksi
Vízrendészeti Rendőrőrsével (7030 Paks, Dunapart 1.) való egyeztetést követően. A két mintavételi helyen (kifolyó feletti
és alatti szakasz) a Duna parti sávjának élőhelyi jellemzői vizuális szemrevételezés alapján azonosnak tekinthetők,
azonban a part természetességi állapota mozaikosságot mutatott: természetes aljzatú (főleg finom kavics, homok) és
mesterséges aljzatú (partvédő kövezéses) szakaszok váltották egymást. Mivel a part természetességi állapota
alapvetően befolyásolja a parti sáv halállományának összetételét (Erős et al. 2008a, 2008b), a mintavételi egységek
kiválasztásakor a mintavételi hatékonyság szempontjából elfogadható maximális vízmélység (kb. 1,5 m) mellett a
partszakasz természetességi állapotát is figyelembe vettük. Az első felmérés ideje alatt a Dunán egy levonuló árhullám
volt (Duna vízállása Paksnál: 2012.06.27., 19.00h: 347 cm; 2012.06.28., 19.00h: 320 cm; 2012.06.29., 19.00h: 296 cm,
http://www.vizugy.hu). A második felmérés 2012. szeptember 12-e és 13-a éjjelén történt. A második terepi adatgyűjtés
mintavételi szakaszai gyakorlatilag megegyeztek az első felmérés mintavételi szakaszaival (Hal.xls, mintavételi helyek
mappa); a két felmérés vízállásbeli különbségei miatt, csupán csekély mértékű (néhány méteres) eltérések voltak a
szakaszok első és második felmérésre vonatkozó kezdő és végpontjainak koordinátái között. A második felmérés idején
a Duna vízállása Paksnál: 2012.09.12., 19.00h: 126 cm; 2012.09.13., 19:00h: 98 cm volt (http://www.vizugy.hu).
A mintavételi egységek geokoordinátájának kezdőpontját (felvízi végpont) GPS vevővel (Garmin eTrex Legend)
rögzítettük; a mintavételi egységek hossza 500 m volt; az adott mintavételi egység végpontjának (alvízi végpont)
koordinátáját a mintázást követően szintén GPS vevővel rögzítettük (13.7-75. ábra és 13.7-76. ábra).
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A mintavétel a teljes sötétség beálltát követően, a mintavételi egységek felvízi kezdőpontja felől az alvízi végpont felé
haladva csónakból, nagyteljesítményű, aggregátorról működtetett elektromos mintavételi eszközzel (Hans-Grassl
EL64IIGI) történt, a kimenő áram teljesítménye minden esetben 5 kW (U = 500 V, I = 10 A) volt (Hal.xls, mintavételi
helyek mappa). A mintavétel során két személy evezővel kormányozta a csónakot, a mintavételt végző személy pedig
az ideiglenesen elkábított halakat a mintavételi eszköz kör alakú, 40 cm átmérőjű, elektromos szákjával (szembőség:
5 mm) egy műanyag ládába gyűjtötte össze. A negyedik személy a GPS vevőt kezelte, és a mintavétel munkavédelmi
feltételeit felügyelte (biztonsági vészkapcsoló; akadályozó tereptárgyak megvilágítása). Az adott 500 m-es mintavételi
egység mintázása végeztével, a fogott halakat faji szinten azonosítottuk, összeszámláltuk, és visszaengedtük őket
élőhelyükre.
A terepen rögzítettük, de ehelyütt nem tettünk különbséget gyűjtött halak között a koruk szerint, vagyis a mintáinkban az
adott évi ivadék (0+ korú) és a már legalább egy telet megélt (>= 1+) korú halak adatai együtt szerepelnek.
Megjegyezzük azonban, hogy a 0+ korú halak megbízható gyűjtése más módszertan (pl. Copp et al. 1994)
alkalmazásával lehetséges, ezért adataink a 0+ korcsoportra nézve nem reprezentatívak. Azonban, előfordulhat, hogy
egy adott (ritka) halfaj felnőtt példányai egy területről a mintavételi módszer jellegzetessége, illetve véletlen hiba miatt
nem, csak annak ivadékai kerülnek elő, jelezvén, hogy a faj használja a vizsgálati terület élőhelyeit, ezért nem
végeztünk korcsoport szerinti szűrést a gyűjtött halak között.
A mintavételi területekről és az éjszakai halászatról készült fényképek a „Hal.doc” nevű fájlban találhatók.

Megjegyzés:
Az arab számok a mintavételi egységek azonosítószámai; 1–5 mintavételi egység a melegvíz kifolyó torkolata feletti, a 6–10
mintavételi egység a kifolyó torkolata alatti mintavételi helyen van. A mintavételi egységek kezdő- és végpontjának geokoordinátái a
Hal.xls, ’mintavételi helyek’ nevű munkalapjában levő táblázatban olvashatók.
13.7-75. ábra A halak első felmérésekor a kijelölt mintavételi egységek elhelyezkedése a vizsgálati területen.
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Megjegyzés:
Az arab számok a mintavételi egységek azonosítószámai; 1–5 mintavételi egység a melegvíz kifolyó torkolata feletti, a 6–10
mintavételi egység a kifolyó torkolata alatti mintavételi helyen van. A mintavételi egységek kezdő- és végpontjának geokoordinátái a
Hal.xls, ’mintavételi helyek’ nevű munkalapjában levő táblázatban olvashatók.
13.7-76. ábra A halak második felmérésekor a kijelölt mintavételi egységek elhelyezkedése a vizsgálati területen.

A mintavételi egységeket a mintavétel után, a halak térbeli eloszlását alapvetően befolyásoló kvantitatív változókkal
(Erős et al. 2008a) jellemeztük, hogy a melegvíz kifolyó feletti és alatti mintavételi helyek élőhelyi változatosságának
hasonlósága értékelhetővé váljon. A mintavételi egység parttól való átlagos távolságát mintavételi személyzet egyéni
becsléseinek átlagával becsültük. Az átlagos vízmélységet a mintavételt végző személynek a halak begyűjtése között
végzett egyéni becsléseiből meghatározott átlagával becsültük. Az átlagos vízáramlási sebességet a mintavételi
személyzet egyéni becsléseinek átlagával becsültük. A mintavételi egység aljzatkomponenseinek (szikla/kő: d >=
60 mm; kavics: 60 mm > d >= 2 mm; homok: 2 mm > d >= 1 mm; homok és iszap keveréke: d < 1 mm) százalékos
arányát, a mintavételt végző személy halak begyűjtése között végzett vizsgálatai alapján, a mintavétel végén becsülte.
Az azonosított halfajok tudományos neveit a Fish Base on-line adatbázis (www.fishbase.org) szerint jelenleg
érvényesnek megjelölt név szerint közöltük.A halfajok hazai jogszabályok szerinti védettségi státuszát (védett,
fokozottan védett) a 13/2001. (V.9.) KöM rendelet 2. és 4. számú melléklete szerint; míg a NATURA 2000 jelölőfajokat a
275/2004. (X.8.) Kormány Rendelet 2.A) sz. melléklete (Közösségi jelentőségű állatfajok) alapján vettük figyelembe.
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A halfajokhoz a hazai Duna szakaszra vonatkozó biogeográfiai státuszt a következőképpen társítottuk. Jövevény
(idegen honos) fajnak tekintettük azokat a fajokat, melyek közvetlen vagy közvetett emberi tevékenység eredményeként
kerültek a hazai Duna szakaszra. Az egyéb fajokat természetesen honos kategóriába soroltuk (Sály 2005; Sály 2007). A
természetesen honos kategórián belül endemikusnak tekintettük a Guti (1993) által őshonosnak megjelölt fajokat.
A zárójelentésben a két felmérés összesített adataival dolgoztunk (pl. az 1. felmérés 1-es azonosítójú mintavételi
szakaszát, a 2. felmérés 1-es azonosítójú mintavételi szakaszával vontuk össze, stb.), hogy a felmérések egyedi
időhatását és a felmérések között eltelt idő (fenológia) eredményekre gyakorolt hatását mérsékeljük.
A mintavétel hatékonysága szoros összefüggésben van a mintavételi ráfordítás mértékével. Azonos mintavételi eljárást
feltételezve a mintavételi ráfordítás alapvetően a mintázott terület nagyságával, egységnyi területen végzett mintavételi
idő hosszával és a gyűjtött egyedek számával mérhető. Mivel a mintavételi egységek hossza az NBmR Duna folyam
mintázására való előírásnak megfelelően minden mintavételi egységnél 500 m megtett úthossz volt, a mintavételi
ráfordítást a mintavételi egységek mintázására fordított idő, és a gyűjtött egyedszámok vizsgálatával értékeltük.
A mintázás során a gyűjtött egyedek számának növekedésével a halállományból kimutatott halfajok száma telítődési
jelleggel növekedve tart a vizsgált halállomány valós fajszámához. A gyűjtött egyedek számának függvényében a
várható fajszámot ábrázoló ún. egyedalapú fajtelítődési görbék lefutásának vizuális értékelésével lehetővé válik a
különböző mintavételi egységeken/mintavételi helyeken végzett mintavételek hatékonyságának összehasonlítása
(Gotelli & Colwell 2001). Ha egy mintavételi egységnél/mintavételi helynél, a fajtelítődési görbe lefutása a ténylegesen
gyűjtött maximális egyedszám elérése előtt már eléri a telítődési szakaszt („ellaposodik”), az a mintavétel kellő
hatékonyságára utal, további fajok kimutatása már csak nagyszámú egyed gyűjtésével várható. Ha két mintavételi
egység/mintavételi hely adataiból készített fajtelítődési görbe egymáshoz képest nagyon eltérő lefutású, akkor a minták
információtartalmának reprezentativitása is eltérő, amit az összehasonlításból levont következtetések során figyelembe
kell venni.
A fajtelítődéi görbék a mintavételi hatékonyság értékelésén túl a különböző egyedszámú minták fajgazdagságának
összehasonlítását is lehetővé teszik. Mivel a kimutatatott fajok száma függ a gyűjtött egyedek számától, a túlzottan
eltérő egyedszámú minták fajgazdagsága közvetlenül nem vethető össze. A gyűjtött egyedek száma vs. várható fajok
száma görbék megszerkesztésével, azonban a különböző minták fajgazdagsága bármely közös abundancia-szinten
összehasonlítható (Gotelli & Colwell 2001). Ehhez a vizsgált minták legnagyobb közös abundancia-szintjét (az
összehasonlítandó minták közül a legkisebb egyedszámú mintához tartozó maximális egyedszám) célszerű választani.
Az egyedalapú fajtelítődési görbéket az 500 m-es mintavételi egységekre és a kifolyó feletti 5 db mintavételi egység
adatainak (2500 m), illetve a kifolyó alatti 5 db mintavételi egység adatainak (2500 m) összevonásával a két mintavételi
helyekre is elkészítettük.
A melegvíz kifolyó feletti és alatti mintavételi helyek élőhelyi változatosságának hasonlóságát a mintavételi egységek
jellemzésére használt hét kvantitatív változó alapján, standardizált főkomponens elemzéssel értékeltük (Podani 1997).
A halfauna mintavételi egységekre és kifolyó feletti és alatti mintavételi helyekre vonatokozó abszolút és relatív
természetvédelmi értékét a Guti (1993) által javasolt módszerrel számítottuk ki. A fauna abszolút természetvédelmi
értéke (TA) a veszélyeztetett fajok mennyiségét, míg a fauna relatív természetvédelmi értéke (TR) azok arányát
hangsúlyozza (Guti 1993).
A mintavételi egységek és a mintavételi helyek diverzitását (sokféleségét) a következő indexek alapján hasonlítottuk
össze: fajszám (S – adott mintában előfordult összes faj száma), Shannon-index (H), Pielou-féle egyenletesség (J),
Simpson-index (D), Simpson diverzitás egyenletessége (E) (Tóthmérész 1997).
A diverzitási indexek a minta más-más tulajdonságaira érzékenyek, ezért előfordulhat, hogy két minta egymáshoz
viszonyított diverzitása az alkalmazott diverzitási indexektől függően ellentmondásos. Ennek a diverzitás-vizsgálati
problémának a megoldását a diverzitás-rendezések jelentik. Diverzitás-rendezéskor a mintákat nem egy szám, hanem
egy ún. diverzitási profil alapján hasonlítjuk össze, ami a minták skála- (érzékenység) függő jellemzését teszi lehetővé.
Két minta közül az tekinthető diverzebbnek, amelyiknek a diverzitási profilja a másik felett halad a skálaparaméter teljes
tartományán. A kifolyó feletti és alatti mintavételi hely diverzitás-rendezését az egyparaméteres Rényi-féle általánosított
diverzitással (HR) végeztük (Tóthmérész 1997).
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A befolyó feletti és alatti terület halállományát hierarchikus osztályozással is összehasonlítottuk, hogy lássuk milyen
csoportosulást mutatnak a mintavételi egységek a lokális halállomány összetétele alapján. Ehhez első lépésként
azoknak a fajoknak az egyedszámadatait, melynek a teljes mintában levő relatív abundanciája nem érte le a 0.5%-ot
„ritka fajok” kategóriába vontuk össze. Ezt követően az adatokat Hellinger transzformáltuk. A Hellinger transzformáció a
fajok relatív abudancia adatainak négyzetgyökszámítását jelenti (Legendre & Gallagher 2001). A transzformációhoz a
fajok relatív abundaciáját úgy számoltuk ki, hogy adott faj adott mintavételi egységben gyűjtött egyedszámát osztottuk a
faj teljes mintában (a felső és az alsó mintavételi hely összevont adatai, 5000 m) levő egyedszámával. Ez így azt fejezi
ki, hogy az adott fajból a teljes felmérés során gyűjtött (teljes minta) egyedek hogyan oszlanak el a 10 mintavételi
egység között. Következő lépésként a Hellinger transzformált adatokból euklidészi távolságmátrixot készítettünk. Végül
a távolságmátrixból Ward-féle algoritmussal készítettük el az osztályozást (Legendre & Legendre 1998).
A térinformatikai adatkezelést a QuantumGIS (Quantum GIS Development Team 2010) és Google Earth programokkal,
a statisztikai adatelemzéseket az R (R Development Core Team 2010) programcsomaggal végeztük.
Eredmények és értékelésük
A vizsgálati területről (kifolyó feletti és alatti mintavételi helyek együttesen) a két felméréssel összesen 5167 halegyedet
gyűjtöttünk, és 32 fajt mutattunk ki. A kimutatott halfajok között öt védett, két fokozottan védett; nyolc NATURA 2000
jelentőségű; és hat jövevény halfaj volt (Hal.xls, ’fajlista’ munkalap táblázata).
A felső és az alsó mintavételi helyről gyűjtött összes egyed száma, a kimutatott fajok száma, illetve a védett,
NATURA 2000 jelentőségű halfajok egyedszámai és fajszámai is hasonlóak voltak a két mintavételi helyen. Bár az
összes egyed számában a felső és alsó hely hasonló volt (felső helyen: 2804, alsó hely: 2363), a köztük levő különbség
alfa = 0.05 szinten statisztikailag szignifikánsnak bizonyult (kétoldalú egzakt binomiális teszt, null hipotézis: a gyűjtött
egyedek 50–50 %-ban oszlanak el a két mintavételi hely között, p < 0.01), de ez biológiailag nem releváns különbség. A
fokozottan védett fajok egyedszámában (felső helyen: 24, alsó hely: 60), és a jövevény halfajok egyedszámában (felső
helyen: 429, alsó hely: 282) is statisztikailag szignifikáns eltérést találtunk (egzakt binomiális teszt, p < 0.01) a két
mintavételi hely között (Hal.xls, ’egyedszam’ munkalap táblázata), ám ezek a különbségek minden bizonnyal a
mintavételi hibából adódtak. A fenéklakó (bentikus életmódú) halak, mint a fokozottan védett bucók és a jövevény géb
fajok, a vizközt élő ponytyfélékhez képest nehezebben gyűjthetők. Az áram hatására az elkábult bentikus halak gyakran
beforognak az aljzat kövei közé, ahonnan nem lehet őket a mintavevő szákjával kiemelni.
A felső és az alsó mintavételi helyről gyűjtött minták fajkészletbeli Jaccard hasonlósága igen magas, 87.5 % volt. Csak a
felső mintavételi helyen fordult elő: sügér (Perca fluviatilis), harcsa (Silurus glanis). Csak az alsó mintavételi helyről
került elő: vörösszárnyú keszeg (Scardinius erythrophthalmus), domolykó (Squalius cephalus).
Egy mintavételi egység (500 m) mintázására fordított időtartam az első felméréskor a felső mintavételi helyen (1–5
mintavételi egységek) 14–19 perc között (átlag ± SD: 00:16:24 ± 00:02:04, óó:pp:mm), az alsó mintavételi helyen pedig
15–23 perc között (átlag ± SD: 00:19:00 ± 00:03:05, óó:pp:mm) változott. Ugyanez a második felmérés során a felső
mintavételi helyen (1–5 mintavételi egységek) 13–18 perc között (átlag ± SD: 00:15:24 ± 00:01:49, óó:pp:mm), az alsó
mintavételi helyen (6–10 mintavételi egységek) pedig 15–31 perc között (átlag ± SD: 00:21:00 ± 00:06:38, óó:pp:mm)
variált. A mintavételi egységek mintázására fordított idő a felső és az alsó mintavételi hely között számottevően
különbségeket sem az 1. és a 2. felmérés idején nem mutatott. A 2. felmérés alsó mintavételi helyén a mintázási idő
magasabb szórását a mintavétel közben eleredt eső okozta.
A mintavételi egységekre megszerkesztett egyedalapú fajtelítődési görbék lefutása a mintavételi helyeken belül és azok
között is hasonló volt. A görbék a telítődési szintet nem érték el, de adott egyedszámú minta esetén hasonló volt a fajok
várható száma. A 360 egyedet tartalmazó (hipotetikus) minta (legnagyobb közös abundancia-szint) fajgazdagsága
(várható fajszám) a felső mintavételi helyen (1–5 mintavételi egységek) 16.9–18.7 (átlag ± SD: 17.7 ± 0.7) között, az
alsó mintavételi helyen (6–10 mintavételi egységek) 15.8–19.1 (átlag ± SD: 17.9 ± 1.2) között változott. A várható
fajszám tekintetében egyedül a 10-es azonosítójú mintavételi szakasz maradt el enyhén a többi szakasztól, ami
vélhetően a 10-es mintavételi egység 1. mintavételkori fajszegényebb mintája okozott (13.7-77. ábra).
A mintavételi helyekre megszerkesztett egyedalapú fajtelítődési görbék lefutása egymáshoz nagyon hasonló volt. A
2350 egyedet tartalmazó (hipotetikus) minta (legnagyobb közös abundancia-szint) mellett a felső és az alsó mintavételi
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hely fajgazdagsága nem különbözött jelentősen: a felső mintavételi helyen várható (átlagos) fajszám ± 2×SD: 29.3 ±
1.6; az alsó mintavételi helyen várható (átlagos) fajszám ± 2×SD: 30.0 ± 0.3 (13.7-77. ábra).

Megjegyzés:
(a) az alsó mintavételi hely mintavételi egységeinek görbéi; (b) a felső mintavételi hely mintavételi egységeinek görbéi; (c) a két
mintavételi hely görbéi. A várható fajszám (fajgazdagság) adott egyedszám melletti szórása az áttekinthetőség miatt nincs
ábrázolva.
13.7-77. ábra Az első és második felmérés összevont haladataira szerkesztett egyedalapú fajtelítődési görbék.
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A vizsgálatba vont élőhelyi változók alapján végzett ordinációs összehasonlítás eredménye a mintavételi egységek
mintavételi helyek közötti keveredését mutatta mind az 1. mind a 2. felmérés adati alapján. A mintavételi egységek
élőhelyi megjelenését alapvetően a part természetes, illetve kövezett jellege határozta meg, a melegvíz kifolyóhoz
képesti helyzetre való tekintet nélkül (13.7-78. ábra13.7-79. ábra)).

Megjegyzés:
A pontok a mintavételi egységeket reprezentálják, mellettük arab számmal a mintavételi egység azonosítószáma szerepel. A konvex
poligonok az azonos mintavételi helyhez tartozó mintavételi egységeket határolják (kékkel: kifolyó feletti mintavételi hely, pirossal:
kifolyó alatti mintavételi hely). A szürke nyilak az élőhelyi változókat reprezentáló grádiensek. Az első ordinációs tengely (PCA1)
negatív tartományára a természetes, pozitív tartományára a kövezett parttal rendelkező mintavételi egységek rendeződtek.
13.7-78. ábra Az élőhelyi változók alapján végzett standardizált PCA ordinációs ábrája (első felmérés)
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Megjegyzés:
A pontok a mintavételi egységeket reprezentálják, mellettük arab számmal a mintavételi egység azonosítószáma szerepel. A konvex
poligonok az azonos mintavételi helyhez tartozó mintavételi egységeket határolják (kékkel: kifolyó feletti mintavételi hely, pirossal:
kifolyó alatti mintavételi hely). A szürke nyilak az élőhelyi változókat reprezentáló grádiensek. Az első ordinációs tengely (PCA1)
negatív tartományára a kövezett parttal rendelkező, pozitív tartományára a természetes mintavételi egységek rendeződtek
13.7-79. ábra Az élőhelyi változók alapján végzett standardizált PCA ordinációs ábrája (második felmérés)

Az 1. és 2. felmérés összevont haladataiból, a halfauna mintavételi egységekre kiszámított abszolút természeti értéke
(TA) a felső mintavételi helyen 28–38 között (átlag ± SD: 34.0 ± 3.9), az alsó mintavételi helyen 26–39 között (átlag ±
SD: 33.8 ± 5.5) változott. A halfauna relatív természeti értéke (TR) a felső mintavételi helyen 1.47–1.85 között (átlag
±SD: 1.73 ± 0.15), az alsó mintavételi helyen 1.58–1.95 között (átlag ± SD: 1.77 ± 0.16) változott (13.7-80. ábra).
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Megjegyzés:
A felső mintavételi helyhez az 1–5, az alsóhoz a 6–10 mintavételi egységek tartoznak. Az azonos mintavételi helyen levő értékek a
vízszintes síkban kismértékben véletlenszerűen szét vannak szórva, hogy az egymást átfedő értékek ne rontsák az ábra
áttekinthetőségét.
13.7-80. ábra A halfauna természeti értékének eloszlása a melegvíz kifolyó feletti és alatti mintavételi helyeken.

A halfauna mintavételi helyekre kiszámított abszolút természeti értéke (TA) a felső mintavételi helyre 53-nak, az alsó
mintavételi helyre 52-nek; a halfauna relatív természeti értéke (TR) a felső mintavételi helyre 1.77-nek, az alsó
mintavételi helyre pedig 1.73-nak adódott. Ezek az eredmények azt jelzik, hogy a halfauna természetvédelmi értéke a
melegvíz kifolyó feletti és alattai mintavételi helyeken gyakorlatilag megegyezik.
Az 1. és 2. felmérés összevont haladataiból kiszámított diverzitási mutatók közül a Shannon diverzitás és a Pielou-féle
egyenletesség mintavételi egységek közti eloszlásának, az alsó mintavételi helyen enyhén kisebb volt a szórása, mint a
felső mintavételi helyen. Azonban a szóban forgó mutatók átlagos értékei gyakorlatilag azonosak voltak. A Simpson
diverzitás és egyenletességének eloszlása mind a szórás, mint az átlagos értékekre vonatkozóan hasonló képet
mutatott a két mintavételi hely között (13.7-81. ábra; Hal.xls, ’diverzitás’ munkalap táblázata).
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Megjegyzés:
A felső mintavételi helyhez az 1–5, az alsóhoz a 6–10 mintavételi egységek tartoznak
13.7-81. ábra A mintavételi egységek diverzitási értékeinek eloszlása a melegvíz kifolyó feletti és alatti mintavételi helyen.

A mintavételi helyek diverzitási mutatóinak értékei a két mintavételi helyen gyakorlatilag azonosnak bizonyultak (Hal.xls,
’diverzitás’ munkalap táblázata).
A melegvíz kifolyó feletti és alatti mintavételi hely diverzitás-rendezése szerint a két mintavételi hely diverzitási profilja kis
skálaparaméter értékeknél (0–1) lényegében azonos diverzitást jelez. A skálaparaméter növekedésével a felső
mintavétel diverzitása enyhén magasabb, mint az alsó mintavételi hely diverzitása (13.7-82. ábra). A tapasztalt
különbség szakmailag jelentéktelen, oka vélhetően a gyakori fajok két mintavétel hely közti kismértékű eltéréséből ered.
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Megjegyzés:
Alfa: az egyparaméteres Rényi diverzitás érzékenységi paramétere
13.7-82. ábra A melegvíz kifolyó dunai torkolata feletti és az alatti mintavételi helykre vonatkozó diverziási profiljai..

A diverzitási vizsgálatok eredményei egybehangzóan arra utalnak, hogy a melegvíz kifolyó feletti és alatti mintavételi
helyek halegyütteseinek sokfélesége nem különbözik egymástól.
Az 1. és 2. felmérés összevont haladataiból előállított teljes mintában (2×10 db 500 m-es mintavételi egység) összesen
19 halfaj relatív tömegessége nem érte el a 0.5%-t („ritka fajok”).
A mintavételi egységek halegyüttesei a melegvíz kifolyóhoz viszonyított helyzettől (kifolyó felett vs. alatt) függetlenül,
alapvetően a part jellege (kövezés vs. természetes) szerint különültek el egymástól (13.7-83. ábra). Ez az eredmény azt
jelzi, hogy halegyüttesek mezo-léptékű (térbeli kiterjedés pár száz méter) szerveződésében, a vizsgált nyári−kora őszi
időszakban, az élőhely tulajdonságainak lényegesen nagyobb a szerepe, mint a melegvízkifolyóhoz viszonyított térbeli
pozíciónak.
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Megjegyzés:
A fa alján levő címkék a mintavételi egység melegvízkifolyóhoz képesti helyzetét (kifolyó felett vs. kifolyó alatt), a mintavételi egység
azonosítószámát, és mintavételi egység partvonalának természetességi állapotát (természetes vs. kövezett part) jelzik
13.7-83. ábra A mintavételi egységek halállomány alapján végzett hierarchikus osztályozása.

A paksi Duna szakasz parti sávjában a halállomány lokális léptékű összetétele elsősorban a partvonal természetességi
állapota szerint szerveződik. A kövezéses és a homokos partszakaszok halállományának összetételében nagyobb
különbségek mutatkoznak, mint a felvízi és alvízi helyek között tapasztalt különbségek.
Adataink jelzik, hogy a melegvíz kifolyó nem okoz nagyobb léptékben érvényesülő módosulást a halállomány
szerkezetében. Bármely gyűjtött faj előfordulhat a kifolyó alatti és fölötti szakaszon is, azaz az egyes ritka fajok hiánya
az egyik vagy a másik szakaszon a mintavételi hibának tulajdonítható, ezek a fajok előkerülhetnek a szakaszok további
vizsgálatakor.
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13.7.7 KÉTÉLTŰEK (AMPHIBIA) ÉS HÜLLŐK (REPTILIA)
13.7.7.1 A felhasznált alapadatok áttekintése
A vizsgálatra kijelölt területen korábban már történtek kétéltű és hüllő felmérések a Magyar Természettudományi
Múzeum (MTTM) munkatársai révén (ETV-ERŐTERV 2004, Magyar Természettudományi Múzeum 2011).
Munkájuk célja volt az atomerőmű 3 km-es térsége faunájának feltárása, az egyes élőhelytípusok jellemzése, a
gerinctelen és gerinces faunaadatok jegyzékének elkészítése, az élőhelytípusok indikálására felhasználható fajok
kijelölése, a fokozottan védett, védett és veszélyeztetett fajok, illetve populációk ismertetése. A feladat elvégzése a
Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszerben lefektetett alapelvek és módszertani megoldások szerint történt.
A kétéltűeket és hüllőket először aktív szaporodási időszakukban vizsgálták, mivel ilyenkor lehet megfigyelni a legtöbb
kétéltűfaj felnőtt, ivarérett egyedét, és fellelni őket vizuális megfigyeléssel, vagy a hím egyedek hívóhangja alapján.
Ugyancsak a szaporodási időszakban alkalmazott módszerük volt a lerakott petecsomók, petefüzérek felkutatása. Nyár
elején a frissen átalakult kisbékák határozásával tudták megállapítani a faji összetételt. Ősszel a telelőhelyek felé mozgó
kifejlett, fiatal egyedek felmérését végezték el. A hüllők mintavételezésére a kora tavaszi vizuális megfigyelés, az élőhely
sáv mentén történő bejárása szolgált. Egységnyi területen egymástól 5 méterre lévő párhuzamos sávokban járták be a
mintavételi helyet. A nyári meleg, száraz időszak hüllők mintavételezésére nem bizonyult alkalmasnak, viszont ősszel az
egyedek mozgása ismét lehetővé tette a fajösszetétel vizsgálatát.
Az öt elkülönített élőhelytípusokon végzett felmérések főként az ország területén általában gyakori fajokat mutatták ki. A
herpetofaunát szegényesnek minősítették. A természetközeli erdőkben előkerült a barna ásóbéka (Pelobates fuscus), a
zöld levelibéka (Hyla arborea) és az erdei béka (Rana dalmatina), valamint a fürge gyík (Lacerta agilis) és a vízi sikló
(Natrix natrix). A telepített erdőkben és a mezőgazdasági területeken csak a fürge gyík (Lacerta agilis), a másodlagos
száraz gyepeken a fürge gyík (Lacerta agilis) és a zöld gyík (Lacerta viridis) fordult elő. A vizes élőhelyeken megfigyelték
a barna ásóbékát (Pelobates fuscus) és a kecskebéka fajcsoport (Rana esculenta komplex) tagjait (R. esculenta, R.
ridibunda, R. lessonea), valamint a vöröshasú unkát (Bombina bombina) és a mocsári teknőst (Emys orbicularis), míg
ritkának tartották a tarajos gőtét (Triturus cristatus).
A 3 km-es sugarú térséget a MTTM munkatársai rendkívül száraznak ítélték, a kétéltűek előfordulására, szaporodására
a Csámpai-csatornát és a Brinyói-erdőt (Dunaszentgyörgyi láperdőt) várták alkalmasnak. A Csámpai patak viszont
gyorsfolyású, így peterakásra nem bizonyult alkalmasnak, a Brinyói-erdő vízterei pedig a vizsgált években többnyire
időszakosak voltak, gyakran kiszáradtak mielőtt az ebihalak fejlődése lezárulhatott volna.
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17.
Kiss I. és Kovács T. (2008): Kétéltű és hüllőfajok előfordulásának felmérése a Duna fő- és mellékágaiban a GönyűAlsógöd közötti 118 km-es szakaszon. Tanulmány. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság. 93 pp.
Gubányi A., Vörös J., Kiss I., Dankovics R., Babocsay G., Kovács T., Molnár P. és Somlai T. (2010): Az alpesi
tarajosgőte (Triturus carnifex), a dunai tarajosgőte (T. dobrogicus) és a vöröshasú unka (Bombina bombina)
magyarországi elterjedésének elemzése. Állattani Közlemények 95 (2): 253–279.
Kiss I., Babocsay G., Dankovics R., Gubányi A., Kovács T., Molnár P., Somlai T. és Vörös J. (2010): Kiválasztott Natura
2000 fajok (Triturus carnifex, T. dobrogicus és Bombina bombina) monitorozását előkészítő felmérések. Állattani
Közlemények 95 (2): 281–304.
Lovász Zs., Kiss I. és Kovács T. (2010): A mocsári teknős (Emys orbicularis) térbeli és időbeli aktivitás mintázata a
Naplás-tavon. Molekuláktól a globális felmelegedésig: herpetológia a tudomány és gyakorlat közötti távolság
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áthidalásáért. VI. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia – műhelytalálkozó, Budapest, Magyar
Természettudományi Múzeum. Összefoglalók. p. 3.
In Kiss I. (szerk.), Babocsay G., Bakó B., Dankovics R., Kovács T., Szénási V. és Vörös J. (2010): Kétéltűek és hüllők
monitorozása a NBmR keretein belül 2010.” Jelentés. Vidékfejlesztési Minisztérium és Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság, Budapest. 139 pp.
Dankovics R. és Kiss I. (2011): A dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) állományainak monitorozása.
Természetvédelmi Információs Rendszer. Központi protokoll. 94-99 pp. In Kiss I. (szerk.), Babocsay G., Bakó B.,
Dankovics R., Kovács T., Szénási V. és Vörös J. (2010): Kétéltűek és hüllők monitorozása a NBmR keretein belül 2010.”
Jelentés. Vidékfejlesztési Minisztérium és Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest. 139 pp.
Vörös J. (2011): Vöröshasú unka (Bombina bombina) monitorozása. Természetvédelmi Információs Rendszer. Központi
protokoll. 100-104 pp.

13.7.7.3 Az alkalmazott módszertan leírása
A kétéltű és hüllő fajok monitorozásában az NBmR protokollja által javasolt közösség-szintű felmérésekre alkalmas
(azaz nem egy faj célzott vizsgálatára kidolgozott) módszereket kívánunk alkalmazni, amelyek egyidőben több faj
jelenlétének és relatív abundanciájának felmérésére is alkalmas lehet (Kiss et al 2005). Amennyiben befogásra is
kerülnek az egyedek, akkor egyéb populációt jellemző paraméterek (pl. ivar, kor, rendellenességek előfordulása)
felvételére is sor kerülhet.

13.7.7.4 Tervezett mintavételek
A mintavételi helyek kiválasztásának szempontjait a tervezett vizsgálatok céljai határozták meg. A kétéltű és hüllő
felmérések elsődleges célja, hogy megállapítsuk, milyen fajok fordulnak elő, és azoknak mely élőhelytípusok jelentenek
megfelelő szaporodó, táplálkozó vagy éppen telelőhelyet. Amennyiben a jelenlévő kétéltűek és hüllők az egyes
élőhelytípusok indikálására felhasználhatók, azokra a fajokra javaslatot teszünk.
Ennek érdekében a terület valamennyi jellemző élőhelytípusában felmérést folytatunk.
A szárazföldi mintavételi helyek között szerepelni fog:
1. Szántóterület
2. Puhafás ligeterdő
a. az erőmű hidegvíz és melegvíz csatornája közötti ligeterdő
b. az Úszódi-szigetek ligeterdői
c. a Dunaszentbenedeki-erdő
4. Az erőmű területén belül a bővítésre kijelölt rész
5. Telepített erdő
6. Száraz gyeptársulás
7. Természetes erdő
- Brinyói-erdő északi vége (a HUDD20072 Natura2000 terület széli része)
A vizes élőhelyek közvetlen szegélyzónái közül a mintavételi helyek között szerepelni fog:
8. Kondor-tó és Fűzes-tavak (Paksi Atomerőmű Horgászegyesület horgásztavai)
9. Duna parti sávja
a. a Dunaszentbenedeki-zátony
b. az Úszódi-szigetek
c. az erőmű hidegvíz és melegvíz csatornája.
Az erőmű 3 km-es sugarú körzetében a vizes élőhelyeken elsősorban a kétéltűek potenciális szaporodó- és
táplálkozóhelyeinek feltárását, valamint a vízhez kötődő hüllők felmérését végezzük. A több km parthosszúságú vízterek
esetében egy előzetes terepbejárás alapján kijelölt mintavételi helyeken történik felmérés. A 3 km-es sugarú körben a

MVM ERBE Zrt.

ERBE dokumentum azonosító: S 11 122 0 009 v0 25
File név_verzió szám: 13_Zoologia_zaro_v1

Dátum:

Lapszám:

2013. június 12.

137/274

Lévai Projekt
A környezeti hatástanulmány összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati és értékelési programok
Minta értékű biomonitoring vizsgálatok - Zoológia

szárazföldi élőhelyeket kedvelő hüllők és itt táplálkozó, vándorló kétéltűek felmérése elsősorban a gyeptársulásokban,
erdők belső állományrészein és a szegélyzónáiban történik.
Mintavételi alkalmak
A kétéltűek felmérésére elsősorban a tavaszi szaporodási időszak alkalmas, mivel ekkor a vízterekben tartózkodnak
rövidebb vagy hosszabb időre. Mintavételi időpontjaink meghatározását elsősorban az időjárási feltételek és az állatok
aktivitása határozza meg. A korai szaporodású fajok (erdei béka, barna varangy) felmérésére elsősorban a márciusi
időszak lesz alkalmas, míg áprilisban a gőtefajok, a barna ásóbéka, a zöld levelibéka megfigyelhetősége jó. A májusjúniusi időszakban a vöröshasú unka és a kecskebéka fajcsoport jelenlétét kívánjuk felmérni. Az NBmR kétéltűekre
vonatkozó protokollja szerint a tavaszi szaporodási időszakban 5 mintavételt végzünk, majd a szaporulat felmérésére
augusztusban vagy szeptemberben további 2 alkalmat biztosítunk (Kiss et al. 2005).
A vízhez kötődő hüllők felmérése részben egybeesik a kétéltűek mintavételével (április-május), de a szárazföldi
életmódú fajok vizsgálata a nyári időszakban (június) is folytatódhat. A hüllők aktivitása a melegebb nyárvégi, őszi
időszakban ismét megnő, a megfigyelhetőségük ilyenkor jó, ezért augusztus végén, szeptemberben ismételt
felvételezéseket végzünk. Azokon az élőhelytípusokon, ahol a kétéltű vagy hüllőfajok életfeltételei nem adottak, és a
kezdeti felmérések nem mutatják ki a jelenlétüket, ott a későbbiekben rendszeres, ismételt mintavételt nem folytatunk.

13.7.7.5 Mintavételi módszerek
A kétéltűek és hüllők felmérésére olyan, az NBmR protokollja által javasolt közösség-szintű felmérésekre alkalmas (azaz
nem egy faj célzott vizsgálatára kidolgozott) módszereket kívánunk alkalmazni, amelyek egyidőben több faj jelenlétének
és relatív abundanciájának felmérésére is alkalmas lehet (Kiss et al 2005). Amennyiben befogásra is kerülnek az
egyedek, akkor egyéb populációt jellemző paraméterek (pl. ivar, kor, rendellenességek előfordulása) felvételére is sor
kerülhet.
A területen való mozgás során bárhol megfigyelt példányok pontos lelőhelyét GPS készülékkel bemérjük. Az
alkalmazásra kerülő készülék: Meridian Gold típusú. A kiválasztott élőhelytípusokban felvett mintavételi pontok,
szakaszok, egységek középponti koordinátái szintén rögzítésre kerülnek. Így a későbbiekben az adott faj előfordulása
térképen ábrázolható, leválogatható.
A mintavételi egységek azonos hosszúságúak (területűek) lesznek, a terület bejárásának sebessége, a mintavétel
időtartama mintavételi egységenként következetesen azonos lesz.
Az egyes módszerek alkalmazhatóságát több tényező határozza meg (faj, kor, ivar, időszak, napszak, időjárás, élőhely
stb.). Egy mintavételi helyen is szükséges lehet több módszer együttes alkalmazása. Ezért az itt felsorolt módszerek
mindegyike a monitorozó vizsgálatok részét képezheti, de alkalmazását a lokális tényezők határozzák meg.
A mintavételek során a lehető legkevésbé kívánjuk zavarni az élőhelyet, illetve az ott élő fajok állományait. Ennek
érdekében elsősorban a vizuális megfigyelések különböző formáit, az akusztikus észlelést alkalmazzuk. A gőtefajok
megbízhatóan viszont csak csapdázással vizsgálhatók. Az esetleg befogott egyedeket az ivar, fejlettségi állapot, küllemi
jellemzők megállapítását követően azonnal elengedjük, azoknak semmilyen károsodást nem okozunk.
Jelenlét és egyedszám megállapítása kétéltűeknél
1. Kifejlett állatok vizuális keresése a szaporodóhelyeken nappal, valamint szürkület után lámpázással:
A kétéltűek kifejlett alakjait a szaporodási időszakban, meghatározott szakaszhosszúságban, területegységekben
számoljuk. Élőhelytípusonként 5 mintavételi egységben végzünk felmérést. A sávok alakja a víztér partvonalához
igazodik. Az egységként kijelölt 50 m hosszú, 5 m széles sáv méretétől csak akkor térünk el, ha a partszegély
vegetációja nem teszi lehetővé az 5 m-es sáv beláthatóságát.
A kijelölt pontokról történő megfigyelést a jól belátható élőhelyeken fogjuk alkalmazni.
A nappali vizuális megfigyelést egyes élőhelytípusokban és időpontokban kiegészítjük éjszakai lámpázásos
felvételezéssel. A lámpázás a farkos kétéltűek és szaporodási időszakban (vagy azt követően is) vízben tartózkodó
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békák előfordulásának felmérését egyaránt szolgálja. A lámpázás előnye, hogy a vízi élőhelyet nem, vagy csak
minimális mértékben károsítja. A lámpázást szürkület után, a kétéltűek vándorlási útvonalát keresztező útszakaszon, a
vízparton vagy annak közelében járva végezzük.
2. Kifejlett állatok hang alapján történő keresése a szaporodóhelyeken, sötétedés után:
A hang alapján történő monitorozás előnyös lehet azokon a helyeken, ahol a vegetáció a megközelítést, a vizuális
megfigyelést nehezíti, vagy megakadályozza. Egyedszám meghatározására azonban korlátozott mértékben alkalmas. A
hang alapján történő számlálást a vizes élőhely mentén egy ponton állva végezzük. A legjobb eredmények érdekében a
módszert: a) a fél órával naplemente utáni és éjfél közötti időszakban, b) <20 km/óra szélsebesség és minimális
háttérzaj mellett, c) párás idő esetén vagy eső után végezzük.
3. Kifejlett állatok befogása csapdázással, hálózással
Mindkét módszer elsődlegesen a vízben tartózkodó farkos kétéltűek, illetve a békák ebihalainak gyűjtésére alkalmas.
A csapdázás a gőték kimutatására feltétlenül ajánlott módszer (részletesebb bemutatását lásd a fajszintű protokoll
ismertetésénél). A 0,3 m vagy annál mélyebb álló, vagy lassú folyású vizek esetén jól alkalmazható. Munka ráfordítás
igénye a többi módszerhez képest magas. A palackcsapdákat a tavaszi időszakban az esti órákban helyezzük ki egyegy éjszakára. Reggel a csapdákat felszedjük, a fogott gőték faját, egyedszámát és ivarát meghatározzuk.
A hálózás ugyan hatékony módszer lehet minden víztérben, de az élőhelyet durván roncsolhatja, továbbá a peték és a
lárvák sérülését is okozhatja. Amennyiben alternatív módszer használata lehetséges, kerülni fogjuk a háló alkalmazását
mintavételezés céljára. Az általunk használatos háló 30 cm átmérőjű, 2-4 mm lyukbőségű. A partszegéllyel
párhuzamosan haladva a hálót a vízben tartva a part irányába húzzuk.
4. Kifejlett és fiatal állatok vizuális keresése a szaporodási időszakon kívül
A kifejlett állatok szaporodási időszakon kívüli vizsgálata a vízi életmódú kétéltűfajokon kívül nem hatékony módszer, így
csak azokon az élőhelyeken fogjuk elvégezni, ahol ezek a fajok előfordultak. A nem ivarérett korosztályok jelenlétének
megállapítására javasolt évente két alkalommal: a nyárvégi-kora őszi időszakban. Kétéltűek kifejlett alakjainak és a fiatal
példányok számlálását (vízi fajoknál a partszegélyen, szárazföldön tartózkodóknál a kiválasztott élőhelyen) 5 kijelölt, 250
m2-es területen (négyzetben vagy sávban) végezzük.
5. A faj előfordulásának és szaporodóképes egyedek számának megállapítása a lerakott peték alapján
A faj jelenlétének kimutatására, egyes fajok szaporodóképes állományának létszámbecslésére a szaporodóhelyen
alkalmazzuk. A petecsomó számlálás csak ott végezhető, ahol a víztér zavarása, tönkretétele nem áll fenn. A mintavételi
egységekben a petecsomókat a peterakás idején két vagy három időpontban fajonként leszámoljuk. Az egyedszám
meghatározásánál a nagyobb értéket vesszük figyelembe.
6. A faj előfordulásának megállapítása az ebihalak, lárvák vizsgálatával
A faj jelenlétének megállapítása érdekében csak akkor alkalmazzuk, ha a faj előfordulása a korábbi évekből ismert, de
más módszerekkel nem volt megfigyelhető és a lárva a terepen is jól azonosítható. Ilyen lehet pl. az ásóbéka ebihala, a
farkos kétéltűek lárva alapján való kimutatása.
Jelenlét és egyedszám megállapítása hüllőknél
1. Vízben előforduló, vízhez kötött életmódú fajok felmérése:
A felmérés a tavaszi időszakban összekapcsoljuk a kétéltűekével. Ezen kívüli időszakban önállóan is alkalmazzuk. A
talált állatokat a kétéltűek monitorozása során alkalmazott területegységekre (250 m2) vonatkoztatva adjuk meg.
Kifejezetten vízi, vízhez kötött fajok esetén a partvonalon kijelölt sáv mentén végezzük a felmérést, amelynek területe az
egységes vetítési alapra átszámítható.
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Meghatározott pontokról történő, nem mozgás közben végzett megfigyelés révén több vízi életmódú faj (pl. mocsári
teknős, vízisikló) jelenlétének felmérését végezzük. A módszert elsősorban a mocsári teknős napozóhelyeinek
feltárására, ellenőrzésére fogjuk használni. Félórás zajmentes várakozás közben távcsővel folytatjuk a megfigyelést.
2. Szárazföldön előforduló fajok felmérése:
A szárazföldön előforduló hüllők aktív kereséssel történő, vizuális mintavételi módszerei az élőhelyi adottságoktól
függően kivitelezhetők sáv mentén vagy négyzetben, esetleg foltban. Az átvizsgálásra kiválasztott területegység a hüllők
számára optimális élőhelynek látszó foltokat foglalja magába. Sáv mentén történő mintavétel során, amennyiben a
kiválasztott terület nagysága azt lehetővé teszi, 2-5 m széles sávban 500-1000 m hosszúságban kell felmérést végezni.
A sávot az adott terep adottságaihoz mérten több, egymással párhuzamos sávra oszthatjuk. A sávok méreteit úgy
választjuk ki, hogy az átvizsgált mintaegységek az összehasonlításhoz szükséges egységes területtel (250m2)
megegyezők vagy többszörösei legyenek. A mintavételeket a nyárvégi, kora őszi időszakra is ki fogjuk terjeszteni.

13.7.7.6 Értékelések
A felmérések során a következő alapadatokat dokumentáljuk excel táblázatban:
- a mintavételi terület és a mintavételi egységek pontos azonosítása,
- a mintavétel időpontja, és tartama
- a felvételezést végző személyek megnevezése
- az alkalmazott mintavételi módszerek megnevezése
- a megfigyelt fajok és egyedszám adataik (fejlődési állapot, korosztály és/vagy ivar szerint). Az egyedszám
adatok mindig egy mintavételi egységre (pl. 250 m2) vonatkoznak. Annál a fajnál (vöröshasú unka, mocsári
teknős), ahol az egyedek befogásra nem kerülnek, a felvehető adatok köre szűkül.
- a mintavétel körülményei, az élőhelyen az előző mintavételt követően bekövetkezett változások regisztrálása
(esetleges veszélyforrások megnevezése, víztér méretének, kiterjedésének esetleges változása)
- fejlődési rendellenességek előfordulása (száma, jellege),
Az alapadatokból a következő adatok kerülnek kiszámításra:
- a maximális egyedszám kiszámítása. A vizsgálati időszak során egy adott faj legmagasabb megfigyelt
egyedszáma a leginkább felhasználható a populáció létszámbecslésére. Ez egy minimális létszámadatot ad,
aminél a populáció lehet több, de kevesebb semmiképpen.
- petecsomószám alapján a szaporodóképes egyedek számának megállapítása: a békák által lerakott
petecsomó általában egy nőstény (és minimum egy hím) jelenlétét igazolja.
- relatív abundancia értékek kiszámítása fajonként, élőhelytípusonként a területegységre vagy csapdaszámra
vonatkoztatva
- természetvédelmi értékszámok megadása.
Értékelés és javaslattétel
- a felvételezések során elkészítjük a mintavételi területek kétéltű és hüllő fajlistáját,
- a fajok megfigyelt egyedeinek előfordulását térképen ábrázoljuk,
- a maximális egyedszámadatok alapján kimutatjuk a minimális populációlétszámot, az egyes fajok egyedszámarányait,
- a relatív abundancia adatok alapján esetleges élőhelypreferenciát mutathatunk ki,
- a fiatal és a kifejlett állatok egyedszámaránya alapján az előző és az adott év szaporodási sikerét értékeljük
- az esetleg megfigyelt fejlődési rendellenességek rámutathatnak az emberi tevékenység káros hatásaira
- a fajösszetétel, egyedszámviszonyok alapján az adott mintavételi terület természetvédelmi szempontú
értékelése, pontszámokkal kifejezve. A fajegyüttesek és a területértékelés alapját az előforduló fajok
pontértékeinek összege adja. Ez az érték az egyes területek más területekhez való viszonyításának
lehetőségét is megadja.
- szakértői vélemény készítése az erőmű bővítésének esetleges hatásáról.
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- javaslattétel az esetleges élőhelyátalakítási, fenntartási intézkedések módjára.
- javaslattétel azon fajokra, amelyek állományainak monitorozása adott élőhelytípusban hosszú távon indokolt
lehet.

13.7.7.7 A mintavételek, vizsgálatok végrehajtása
Módszerek
A mintavételi módszerek
A felméréseket a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer kétéltűekre és hüllőkre vonatkozó protokollja szerint
végeztük. Az alkalmazott módszertan leírása a 13.7.7.5 pontban található.
Mintavételi helyek
Az Atomerőmű 3 km-es sugarú területén a mintavételi helyek kiválasztásának szempontjait a tervezett
vizsgálatok céljai határozták meg. A kétéltű és hüllő felmérések elsődleges célja volt, hogy megállapítsuk, milyen fajok
fordulnak elő, és azoknak mely élőhelytípusok jelentenek megfelelő szaporodó, táplálkozó vagy éppen telelőhelyet. A
felmérések kezdeti időszakában a kiválasztott területek szinte teljes bejárása megtörtént, azonban azokon az
élőhelytípusokon, ahol a kétéltű vagy hüllőfajok életfeltételei nem látszottak adottnak, és a felmérések nem mutatták ki a
jelenlétüket, ott a későbbiekben rendszeres, ismételt mintavételt nem folytattunk. Az alábbi térképen (13.7-84. ábra)
bejelölt szakaszok tehát a legkedvezőbbnek látszó élőhelytípusok felvételezési helyeit mutatják.
Az Atomerőmű 3 km-es sugarú területén valamennyi jellemző száraz és vizes élőhelytípusában végeztünk felméréseket:
1. Az Atomerőmű területén belül a bővítésre és felvonulási területnek kijelölt rész
2. Az Atomerőmű hidegvíz és melegvíz csatornája közötti ligeterdő és szegélyzónája
3. Az Atomerőmű hidegvíz csatornájának töltésoldala
4. Az Atomerőmű horgásztavak mellett húzódó övcsatornája
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13.7-84. ábra A kétéltű és hüllő mintavételi helyek az Atomerőmű területén

Az Atomerőmű területe a létrehozás időszakában végzett jelentős élőhelyátalakítás következtében a hideg- és
a melegvízes csatorna között lévő erdő kivételével alig mutat természetes állapotot. Ez a ligeterdő a 2012. év során
rendkívül száraz terület volt, a Duna magasabb vízállása esetén sem került víz alá. Korábbi években viszont lehetett rá
példa, mert helyenként jelei voltak az elöntésnek. A két csatornában, különösen a melegvizesben a vízáramlás
sebessége olyan nagy, ami a kétéltűek és hüllők ott tartózkodását erősen megnehezíti, illetve megakadályozza. A
horgásztavak melleti övcsatorna a tavak vízszintjének beállítására szolgál, a vízáramlás sebessége a kis csatornában
igen gyors, peterakásra vagy ott tartózkodásra nem, vagy csak kevéssé alkalmas. A tervezett bővítési terület magán
viseli az egykori építkezések nyomait. Helyenként jelentős betonfelületek, törmeléklerakások, beomlott üregek,
csatornák találhatók. A nyílt felületeket többnyire gyep fedi, amelyet rendszeresen kaszálnak. Mindezek együttesen
kevés kétéltű és hüllőfaj megtelepedését segítik elő. Az elszórtan előforduló idősebb nyárfák közvetlen környéke viszont
némi búvóhelyet jelent a gyíkoknak. A tervezett felvonulási terület egykor szintén jelentős felszín átalakításon ment át,
de ott a jelenlegi beavatkozások hiányában a száraz, homokos talajon megtelepedő gyeptársulás, a bokrok és fák révén
foltokban jó táplálkozó és búvóhelyet biztosít a gyíkoknak.
5. Az Atomerőmű déli bejáratánál lévő csatorna (13.7-88. ábra).
Az Atomerőmű nyugati oldalán húzódó csatorna alkalmanként a felesleges víz elvezetésére szolgál, csak a déli
bejáratánál található szakaszán, az autóparkoló szélén lévő vashídnál fordult elő egy kevés víz a nyár folyamán is.. A
változó vízmélységet és a víz alkalmankénti hiányát kevés kétéltűfaj viseli el.
6. Szántóterület az Atomerőmű szomszédságában: lucernatábla és szegélyzónája
Az Atomerőmű déli oldalán szántóföldi területek húzódnak. A táblák többségén egyéves termesztett gabonát vagy
repcét termesztettek, de az általunk kiválasztott terület egy többéves folyamatos borítást, a művelt mezőgazdasági
területek között viszonylagos nyugalmat biztosító lucernaföld volt, annak is a szegélyzónája. A lucernatábla belső részei,
az előzetes felméréseink alapján nem biztosítottak megfelelő életteret sem a kétéltűeknek, sem a hüllőknek, viszont a
szegélyzóna rudeális gyomtársulása, illetve az elsősorban fehér akác fajból álló fasor egyes hüllőknek lehetőséget adott
a megtelepedésre.
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13.7-85. ábra Mintavételi helyek az Atomerőmű közelében lévő lucernatáblán és szegélyében.

7. Az Uszódi-szigetek puhafás ligeterdői az Atomerőmű szomszédságában
Az Atomerőmű déli végén, a melegvíz csatornától délre egy jellegzetes, tipikus puhafás ligeterdő húzódik a Duna
mentén. A Duna közvetlen szomszédságában az erdő aljnövényzetben szegény, a magasabb térszinteken már
gazdagabb, de ott is inkább a fűzbokrok és nyárfa növedék jellemző. A terület vízborítottsága elsősorban a Duna
aktuális vízállásától függ, így gyakran igen rövid idő alatt víz alá kerülhet a terület. Ez azt is jelenti, hogy ott csak olyan
kétéltű vagy hüllőfajok fordulhatnak elő, amelyek ezeket a drasztikus változásokat tolerálni, követni tudják. A Duna ezen
szakaszán a vízhőmérséklet is magasabb, amely viszont nem jelent egyértelmű hátrányt egyes kétéltűek szaporodása
és lárvális fejlődése időszakában. A töltés oldala gyeptársulással fedett, amely gyíkok számára biztosít életteret.

13.7-86. ábra Mintavételi helyek az az Uszódi-erdőben.

8. Telepített erdő: fenyőerdő és a szegélyzónája
9. Az Atomerőmű 1. sz. Csámpai Vízműtelepének felszíni csatornája
Az Atomerőmű Déli kapujával szemben nagy kiterjedésben telepített fenyőerdő található. A fenyőerdő a kétéltűek és
hüllők számára nem optimális élettér, viszont egyes fajok a szegélyzónákban, a nyiladékokban előfordulhatnak. A
területen egy ilyen széles nyiladékot választottunk ki a felmérésre, ahol a rendkívül száraz élőhelyen gyíkok
előfordulására számítottunk. A közelben található Atomerőmű 1. sz. Csámpai Vízműtelepének elfolyó vize jelenti a
körzet szinte egyetlen állandó vízterét. Ez egy sekély vizű csatorna a földút mellett.
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13.7-87. ábra Mintavételi helyek telepített fenyőerdő szegélyzónájában és a Vízmű csatornáján.

10. Száraz gyeptársulás: Homokpusztai gyepfolt az Atomerőmű szomszédságában
Az Atomerőműtől délnyugatra, a védőkerítéstől mindössze egy keskeny erdősávval elkülönülve található egy felhagyott
homokbánya, amelynek egy részén másodlagos homokpusztai gyeptársulás alakult ki. Ez azonban a terület jelentős
részén invazív növényfajokkal erősen terhelt. A gyeptársulás körül fehér akác telepítés húzódik, amelyek szélső fái
ritkán állnak, kisebb facsoportokat alkotnak. Ez a rendkívül száraz terület a szegélyzónában gyíkok előfordulásának
lehetőségét feltételezte, így felméréseinket itt folytattuk.

13.7-88. ábra Mintavételi helyek a homokpusztai gyepfolton, és az Atomerőmű déli bejáratánál lévő csatornánál

11-12. Természetes erdő:
Az Atomerőműtől délre fekvő területen viszonylag nagyobb kiterjedésben található meg az egykori puhafás ligeterdő,
beékelődött szántóföldi területekkel szabdalt maradványa. A Natura 2000 területek közé tartozó Dunaszentgyörgyi-erdő
északi vége a kiválasztott 3 km-es sugarú körbe esett, így ennek bejárása is megtörtént. Az Atomerőműhöz legközelebb
eső Új-Brinyói erdőfolt kisebb vízállásai kétéltűek, míg a szárazabb szegélyzónák a hüllők előfordulását
valószínűsítették. A rendkívül száraz, csapadékhiányos vizsgálati évben elsősorban a megmaradó vízterekre, nedves
élőhelyekre figyeltünk a felmérések során. A Dunaszentgyörgyi-erdő északi végének keleti oldalán húzódó csatorna
bejárása ugyan megtörtént, de az időszakos vízállása nem biztosított megfelelő életteret sem a kétéltűeknek, sem a
vízhez kötődő hüllőknek, így rendszeres felmérését nem folytattuk. Az erdő nyugati, a csámpai-út melletti oldalán viszont
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az ott folyó csatorna egyes szakaszain kiszélesedett, vagy a helyi telektulajdonosok révén kisebb tavakká alakított
szakaszai állandó víztereket jelentettek, ami koncentrálta a terület herpetofaunájának tagjait.

13.7-89. ábra Mintavételi helyek az Új-Brinyói területen

13.7-90. ábra Mintavételi helyek a Dunaszentgyörgyi-erdő északi részén

13. A Paksi Atomerőmű Horgászegyesület horgásztavai
A Paksi Atomerőmű Horgászegyesület tavai a környék jelentős, állandó vízfelületét képezik. Elsősorban mesterségesen
kialakított tavakról van szó, de az egykori kanyargó Duna-ág egy része (Kondor-tó) is hozzá tartozik. Felméréseinket a
Kondor-tó, illetve a 4-es, 5-ös és 6-os sz. tavak szegélyzónájában végeztük. A tavak parti sávja részben náddal,
gyékénnyel szegélyezett, helyenként horgászállásokkal. A töltések mindenütt karbantartott, rendszeresen nyírt
gyepfelülettel borítottak. A tavak partján telepített fűz, nyár és juharfák húzódnak. A nagy kiterjedésű víztér annak
ellenére, hogy a terület terhelése, zavarása folyamatos, potenciálisan több kétéltű és hüllőfaj számára nyújt élőhelyet.
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13.7-91. ábra Mintavételi helyek a Paksi Atomerőmű Horgászegyesület területén

Mintavételi időpontok
Mivel a kétéltűek felmérésére elsősorban a tavaszi szaporodási időszak alkalmas, ezért a mintavételek zöme is ebben az
időszakban valósult meg. Ez részben átfedett a hüllők vizsgálatára alkalmas időszakkal, másrészt célzottan az utóbbi
csoport felmérésére nyári és őszi időpontokat is választottunk.
A mintavételi időpontok az egyes területeken a Keteltü.xls file-ben találhatók.
Az Atomerőmű 3 km sugarú környezetében lévő vizsgálati helyszíneken összesen 20 mintavételi napot töltöttünk kétéltű
és hüllőfajok felmérése céljából. Az egyes területeken eltérő számban, részben azonos napokon végeztük a munkát. Az
Atomerőmű területén belül a bővítésre és felvonulási területnek kijelölt részen, a hidegvíz és melegvíz csatorna közötti
ligeterdőben 4 alkalommal, az övcsatornánál 3, a déli bejárónál lévő csatornánál 2, a szántóföldi területen 4, a
homokpusztai gyepfoltban 4, a telepített erdőben 6, a Vízmű kifolyónál 5, a Horgásztavaknál 6, az Uszódi-szigeteken 5,
az Új-Brinyói részen 7, a Dunaszentgyörgyi-erdőben 12 alkalommal folytattunk felméréseket. A mintavételek száma
tükrözi az egyes területek kétéltű és hüllőállományának gazdagságával összefüggően a megfigyelhetőség
szükségességét, illetve leginkább annak nehézségét (például csapdázás).
Eredmények és értékelésük
Alapadatok
Az Atomerőmű 3 km sugarú környezetében lévő vizsgálati helyszíneken megfigyelt kétéltű és hüllőfajok előfordulására
vonatkozó összesített adatok a Keteltu.xls nevű fájlban találhatók.
A felmérések során a következő alapadatokat dokumentáltuk az excel táblázatban:
- a mintavételi terület és a mintavételi egységek pontos azonosítása (GPS koordináták),
- a mintavétel időpontja
- a felvételezést végző személyek megnevezése
- az alkalmazott mintavételi módszerek megnevezése
- a megfigyelt fajok és egyedszám adataik (fejlődési állapot, korosztály és/vagy ivar szerint).
- a mintavétel körülményei, az élőhelyen az előző mintavételt követően bekövetkezett változások regisztrálása
(esetleges veszélyforrások megnevezése)
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Az Atomerőmű 3 km sugarú környezetében lévő vizsgálati helyszíneken megfigyelt kétéltű és hüllőfajok
A 2012. évben összesen 8 kétéltű és 4 hüllőfajt sikerült az Atomerőmű 3 km sugarú környezetében lévő vizsgálati
helyszíneken kimutatni. Ez a hazánkban előforduló kétéltűfajoknak 47, a hüllőknek 25 %-a. Valamennyi hazánkban
előforduló kétéltű- és hüllőfaj védett. A megfigyelt fajok döntő többsége hazánkban gyakori, széles elterjedésű,
változatos élőhelyeket népesít be.
A megfigyelt fajok:
Kétéltűek
Dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus)
Pettyes gőte (Lissotriton vulgaris)
Vöröshasú unka (Bombina bombina)
Zöld levelibéka (Hyla arborea)
Barna varangy (Bufo bufo)
Zöld varangy (Bufo viridis)
Erdei béka (Rana dalmatina)
Nagy tavibéka (Pelophylax ridibundus)
A dunai tarajosgőte hazánkban sokfelé előfordul, elsősorban a síkvidéki mocsarakban, tavakban, csatornákban, de
szaporodás céljából felkeresi a sekély, időszakos víztereket is. A pettyes gőte gyakori faj, szaporodóhelyként a
pocsolyákat, nagyobb állóvizeket, csatornákat egyaránt felkeresi, de előnyben részesíti a dús növényzetű víztereket. A
vöröshasú unka változatos vízterekben megtalálható, de általában a gazdag növényzetű tavakat, sekélyebb víztereket,
csatornákat, mocsaras területeket kedveli. A barna varangy hazánkban szinte mindenütt előfordulhat, gyakori faj. Nem
kedveli a nagyon száraz területeket, vagy a tartósan víz alá kerülő, igen nedves élőhelyeket. A zöld varangy a
szárazabb és a bolygatott élőhelyeket is jól elviseli, szaporodásához változatos víztereket, akár növényzettől teljesen
mentes időszakos vizeket is hasznosít. Az erdei béka hazánkban igen elterjedt faj, lombhullató erdőkben szinte
mindenütt találkozni lehet vele, szaporodáshoz az időszakos víztereket, vagy állandó vizű tavakat, csatornákat,
holtágakat egyaránt felkeres. A nagy tavibéka előnyben részesíti a nagyobb tavakat, de előfordul folyóvizek mellett,
kisebb időszakos vízterekben, gyakran zavart élőhelyeken is.
Hüllők
Mocsári teknős (Emys orbicularis)
Zöld gyík (Lacerta viridis)
Fürge gyík (Lacerta agilis)
Vízisikló (Natrix natrix)
A mocsári teknős kedveli az állóvizeket, gyakran mocsaras területeken fordul elő, de megtalálható a lassabban folyó
vizekben is. Síkvidéki vizeinkben szinte mindenütt előfordul. A zöld gyík általánosan elterjedt, alkalmazkodó képessége
igen jó, ha nincs folyamatosan zavarva, akkor a legváltozatosabb élőhelyeken megtalálható. Kedveli a mozaikos
élőhelyeket, ahol gyep, bokor vagy fa egyaránt előfordul. A fürge gyík hazánkban közönséges fajnak tekinthető, a
legkülönbözőbb élőhelyeken megtalálható. A rétek, legelők, mezőgazdasági területek és erdők szegélyzónáiban
egyaránt otthon van. Kedveli a nyirkosabb területeket (nedves rétek, árokpartok). A vízisikló nevével ellentétben nem
ragaszkodik a vízközeli helyekhez, előfordul azoktól jóval távolabb is, hazánkban gyakori faj.
A fajok előfordulásának bemutatása területenként
Az Atomerőmű 3 km-es sugarú körzetében megfigyelt kétéltű és hüllőfajok előfordulási foltjait a 13.7-92. ábra és
13.7-93. ábra mutatja be vázlatosan. A fajok valamennyi megfigyelt egyedének pontos geokoordinátái a Keteltu.xls nevű
fájlban találhatók, amelyek alapján a térinformatikai programokkal azok az ábrázolás céljától függően (helyszín, fajok,
kor és ivar) leválogatott fedvényekkel ábrázolhatók.
1. Az Atomerőmű területén belül a bővítésre és felvonulási területnek kijelölt rész
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Az Atomerőmű területén belül a bővítésre és felvonulási területnek kijelölt részen 2 kétéltű (zöld varangy és zöld
levelibéka), valamint 2 hüllőfaj (zöld gyík és fürge gyík) került elő. Mindkét békafajnak csupán 1-1 példányát sikerült
megfigyelni, ami azt jelzi, hogy ezek a fajok inkább kóborló példányok révén képviseltek, nagyobb állományuk nem
valószínűsíthető. A rendkívül száraz terület átmenetileg mindkét faj számára elviselhető, a búvóhelyek megléte biztosítja
a fennmaradásukat. A rendelkezésre álló táplálék a kiterjedt gyepfelületeken főként egyenesszárnyúak tekintetében
bőséges. A fürge gyíknak mindössze néhány példányát azonosítottuk, azokat is a nyirkosabb Duna közeli erdősáv
szegélyében. Meglepően nagy állománya fordul elő a zöld gyíknak. A bővítési terület gyakran sivár részein is előkerültek
ott, ahol akár ideiglenes farakások, magányos idősebb fák voltak. Szinte valamennyi fát birtokba vették, többnyire a
kifejlett példányok, ahol a fa tövében és a törzsén megfelelő táplálkozó és búvó- és napozóhelyet találtak. A rendszeres
kaszálás ellenére ezek az élőhelyfoltok biztosítják a fennmaradásukat. Fiatal példányok is jelentős számban előkerültek,
ami azt jelzi, hogy tojásrakásra megfelelő helyeket is találnak. A felvonulási területen lényegesen több zöld gyík
található, itt az élőhely sokkal változatosabb, mozaikosabb. A táplálékforrás itt is bőséges.
2. Az Atomerőmű hidegvíz és melegvíz csatornája közötti ligeterdő és szegélyzónája
3. Az Atomerőmű hidegvíz csatornájának töltésoldala
4. Az Atomerőmű területén a horgásztavak mellett húzódó övcsatorna
Az Atomerőmű hidegvíz és melegvíz csatornája közötti ligeterdő belső területén nem, viszont a szegélyzónájában
kerültek elő kétéltűek és hüllők. Összesen 2 kétéltű és három hüllőfaj egyedeit találtuk meg. A békák a melegvíz
csatorna felszínre kerülése közelében lévő kis tó és a mellette kialakított madár megfigyelőhely sekély vízében
bukkantak fel. Egyedszámuk elenyésző, a vöröshasú unkából mindössze néhány példányt találtunk, azokat sem minden
mintavétel alkalmával. A madár megfigyelőhely víztere hamar kiszáradt, így az unkák is távoztak. A vöröshasú unka
közösségi jelentőségű faj, így jelenléte feltétlen figyelmet érdemel, bár az adott területen valószínűsíthetően csupán
alkalomszerűen, kisebb állománya jelenik meg. Szaporodásra az itt lévő mélyebb vizű kis tó ugyan alkalmas lehetne, de
a jeleit nem tudtuk megfigyelni, míg a madár megfigyelőhely időszakos és igen sekély víztérnek minősül, ahol nem
várható a szaporodása. A hüllők közül szintén előkerült egy közösségi jelentőségű faj, a mocsári teknős. Igaz, ennek
mindössze egyetlen fiatal példánya, amely a meleg vízcsatorna melletti gáton futó úton próbált haladni, de egy gépjármú
elütötte. Jelenléte annak tudható be, hogy a közeli, néhány száz méterre lévő horgásztavakban stabil mocsári teknős
állomány él és szaporodik, a fiatal példány minden bizonnyal a tavak felől kóborolt el s jutott fel a gátra. A „szigeti”
ligeterdő nem látszik alkalmas élőhelynek a mocsári teknős számára, a határoló két csatornában a vízfolyás túlzottan
gyors, alig leküzdhető számukra. A ligetredő szegélyzónájában előkerültek még a fürge és a zöld gyík példányai, ezek
számára a kidőlt öreg fák törzse és ledőlt ágrendszere kiváló búvó, táplálkozó és napozóhelyet biztosít. Egyetlen
példányát figyeltük meg a vízisiklónak. A melegvíz csatorna déli oldalán, a szomszédos horgásztavak határán lévő
övcsatornában a nem ideális vízi élettérhez is alkalmazkodó nagy tavibéka főleg kifejlett példányai fordultak elő. A gyors
folyású vízbe csak veszélyhelyzetben ugrottak be. Elsősorban táplálkozóhelyként hasznosíthatják a nedves vízparti
vegetációban gazdag részt. Élőhelyük és szaporodóhelyük elsősorban a horgásztavak területe.
5. Az Atomerőmű déli bejáratánál lévő csatorna
Az Atomerőmű déli bejáratánál lévő csatorna nem állandó vízterében mindössze a nagy tavibéka népes csapatát
találtuk meg. A kifejlett példányok a fajra jellemzően igen termetesek voltak, a vizsgálati szakaszon lévő híd alatt
napozóhely és árnyék, valamint a nedves partoldalon táplálék is bőségesen rendelkezésre áll. Szaporodásuk is itt, egy
mélyedésben történhet, mert ebihalaikat is megfigyeltünk. A csatorna tartós kiszáradása esetén az itt előforduló
példányok a csatorna mentén eljuthatnak a legközelebbi víztérig.
6. Szántóterület az Atomerőmű szomszédságában: lucernatábla és szegélyzónája
Az Atomerőmű szomszédságában lévő mezőgazdasági területek közül a lucernatáblában és szegélyzónájában
végeztünk felmérést, ahol azonban csak a tábla szélén húzódó rudeális növényzetben fordult elő a zöld gyíknak néhány
példánya. Az igen mostoha, rendkívül száraz sáv a gyíkok számára nem megfelelő élettér. A szegélyzóna mellett futó
földúton egy elütött fiatal vízisikló is előkerült, minden bizonnyal a közeli horgásztavaknál kikelt és új élőhelyet,
táplálkozóhelyet kereső példány volt.
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7. Az Uszódi-szigetek puhafás ligeterdői az Atomerőmű szomszédságában
Az Uszódi-szigetek puhafás ligeterdői a Tolnai-Duna Natura 2000 terület részét képezik az Atomerőmű melegvíz kifolyó
csatornájának folyóba való csatlakozásától délre. A ligeterdő és a gátoldal felmérése 3 kétéltű (vöröshasú unka, barna
varangy, nagy tavibéka) és 3 hüllőfaj (zöld gyík, fürge gyík, vízi sikló) jelenlétét igazolta. A kétéltűek közül a vöröshasú
unka közösségi jelentőségű faj, igaz mindössze egyetlen példányát sikerült megfigyelni, ami azt jelzi, hogy jelenléte itt
nem tömeges és állandó. A barna varangynak ugyan csak egy hívó hímjét találtuk, de valószínűsíthető, hogy kedvezőbb
években a sekélyebb vizű holtág szakaszokat szaporodása során használja. A két gyíkfaj a gátoldal gyepterületének
lakója. A vízisiklónak kifejlett, vadászó példányát sikerült megfigyelni. Ez a faj a ligeterdőknek gyakori tagja.
8. Telepített erdő: fenyőerdő és a szegélyzónája
A telepített fenyőerdőben lévő széles nyiladékban mindössze két gyíkfaj (zöld gyík, fürge gyík) fordult elő. A száraz,
búvóhelyekben nem túl gazdag szegélyzóna elsősorban a zöld gyík számára volt kedvezőbb élettér, e faj egyedszáma
jóval meghaladta a fürge gyíkét.
9. Az Atomerőmű 1. sz. Csámpai Vízműtelepének felszíni csatornája
Az Atomerőmű déli bekötőútjával szemközti részen található vízműtelep vízelvezető csatornájában mindössze egy
kétéltűfaj, a nagy tavibéka néhány egyede fordult elő. Az élettér tartós fennmaradásukhoz, szaporodásukhoz nem
megfelelő, inkább csak a vizet talált kóborló példányok ideiglenes tartózkodási helyének nevezhető.
10. Száraz gyeptársulás: Homokpusztai gyepfolt az Atomerőmű szomszédságában
Az egykori homokbánya területén kétéltűeket nem, csupán a hüllők egy faját a zöld gyíkot találtuk meg. Példányaikat a
kitermelési és a nyílt leromlott állapotú gyepterületen nem, viszont a szegélyzónában megfigyeltük. Erős területhűségük
az ott lévő fehér akácfákhoz kötötte őket, szinte minden egyed 1-1 fa tövében vagy törzsén tartózkodott.
11-12. Természetes erdők:
Az Atomerőmű közelében lévő természetes erdők közül a Natura 2000 területnek besorolt Duaszentgyörgyi-erdő északi
végét vontuk be a felmérésbe, amelynek két részét elkülönítve értékeltük a némileg eltérő élőhelyi sajátosságok miatt.
Az Új- Brinyói erdőrész a Dunaszentgyörgyi-erdő északi végén, az Atomerőműhöz legközelebb esik. Itt időszakos kis
víztereket, nedves láperdő foltokat találtunk, ahol 3 kétéltű (vöröshasú unka, zöld levelibéka, erdei béka) és 2 hüllőfaj
(vízi sikló, zöld gyík) került elő. Az erdei béka fiatal vagy kifejlett példányait nem, csak petecsomóit, illetve ebihalait
találtuk meg. A zöld levelibéka a kis vízterek körüli gyékényes, nádas foltok egyikéből került elő. Az itt még előforduló
közösségi jelentőségű vöröshasú unka számára a gyorsan kiszáradó vízterek nem jelentettek állandó életteret, ott nem
maradtak meg. A két hüllőfaj közül a vízisikló a vízterekben fejlődő erdei béka ebihalakra vadászhatott, a zöld gyík az
erdő szegélyében húzódó földút mellett talált jó napozóhelyet.
A Dunaszentgyörgyi-erdő kissé délebbre eső területén 6 kétéltű- (dunai tarajosgőte, pettyes gőte, zöld levelibéka,
vöröshasú unka, erdei béka, nagy tavibéka) és 3 hüllőfaj (vízi sikló, fürge gyík, zöld gyík) került elő. A területen a
kétéltűek közül tehát két közösségi jelentőségű faj (a Natura2000 területen jelölőfaj) fordult elő. Állományaik ugyan
alacsony létszámúak voltak, de ez betudható a rendkívül kedvezőtlen, vízhiányos tavaszi és nyári időszaknak. A két
gyíkfajt az erdő szegélyzónájában találtuk meg. A terület széléhez hétvégi üdülőtelkek kapcsolódnak, ahol a felmérések
során a tulajdonosok elmondták, hogy a komposztdombjaikat a kígyók előszeretettel használják tojásrakó helynek,
illetve időnként előkerül a mocsári teknős is. Utóbbi faj szintén közösségi jelentőségű, a területen jelölőfajnak számít.
13. A Paksi Atomerőmű Horgászegyesület horgásztavai
A Paksi Atomerőmű Horgászegyesület horgásztavainál mindössze 1 kétéltű (nagy tavibéka) és 4 hüllőfaj (mocsári
teknős, zöld gyík, fürge gyík, vízisikló) fordult elő. A felmérés a vártnál is kevesebb békafajt mutatott ki, csupán a
zavarást talán leginkább elviselő nagy tavibéka viseli el azt a zavarást, illetve a rendszeres telepítések révén kialakult
folyamatos ragadozó jelenlétet, ami a horgásztavakra jellemző. A nagy tavibéka minden bizonnyal szaporodik a
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tavakban, hiszen fiatal példányok is előkerültek, azonban igen erős nyomás nehezedik az itt élő állományra. Ebihalát
nem csak a ragadozó, hanem az úgy nevezett „békés halak” is fogyasztják, kifejlett példányaikat a nagyobb testű
ragadozóhalak és a tavakon vadászó gémfélék egyaránt gyérítik. A mocsári teknősnek elsősorban a Kondor-tóban
erősebb állománya található, nem csupán idős, de fiatal példánya is előkerült. Egy-egy jobb napozóhelyen számos
példány is osztozik. A horgászok jelenlétét viszonylag jól tűrik, megszokták, ellenük irányuló szándékos zavarás nem
tapasztalható. Bár megfigyelnünk nem sikerült, néhány horgász szerint ékszerteknősök is élnek a horgásztavakban,
amely a helyi mocsári teknős állományra potenciális veszélyt jelent. A két gyíkfaj és a vízi sikló a partszegély
gyepterületein, nádas foltjaiban és szegélyükben fordulnak elő. A számos fiatal gyík jelenléte a biztos szaporodás
lehetőségét jelzi.

Megjegyzés:
kék kör: Triturus dobrogicus, kék négyzet: Lissotriton vulgaris, narancs kör: Bombina bombina, narancs négyzet: Hyla arborea,
fekete kör: Bufo bufo, lila négyzet: Rana dalmatina, sárga kör: Pelophylax ridibundus
13.7-92. ábra Kétéltű fajok előfordulása az Atomerőmű 3 km-es sugarú körzetében
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Megjegyzés:
sárga kör: Emys orbicularis, narancs kör: Lacerta agilis, narancs négyzet: Lacerta viridis, kék kör: Natrix natrix.
13.7-93. ábra Hüllőfajok előfordulása az Atomerőmű 3 km-es sugarú körzetében

A megfigyelt fajok számának összehasonlítása az Atomerőmű 3 km sugarú környezetében lévő vizsgálati
helyszíneken
A 13.7-94. ábra az Atomerőmű 3 km sugarú környezetében lévő vizsgálati helyszíneken a herpetofauna megfigyelt
fajainak számát mutatja be rangsorrendben. A legmagasabb fajszámot a Dunaszentgyörgyi-láperdő mutatta, itt 8 faj
fordult elő. Kevesebb, 6 fajt mutatunk ki a Tolnai-Duna Uszódi-szigetek és az azzal szinte folyamatos kapcsolatban álló,
de az Atomerőmű területén lévő hideg- és melegvíz csatornák által határolt ártéri puhafás ligeterdő és szegélyzónájának
területén. Öt faj került elő a Paksi Atomerőmű Horgászegyesület tavainak és a Dunaszentgyörgyi-láperdő legészakibb
Új-Brinyói területén. A rangsorban középen (4 faj) helyezkedik el az Atomerőmű tervezett bővítési és felvonulási területe,
megelőzve a további 7 vizsgált területet.
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Megjegyzés:
a világosabb szürke szín az Atomerőmű kerítéssel határolt belső területeit jelöli
13.7-94. ábra Az Atomerőmű 3 km sugarú környezetében megfigyelt fajok száma rangsorrendben

Ha csak a kétéltűek fajszámát nézzük (13.7-95. ábra), akkor megállapítható, hogy a legmagasabb fajszámot a
természeteshez legközelebb álló láperdők, illetve az ártéri puhafás erdők és szegélyzónáik mutatják. Három vizsgált
területen kétéltűfajt nem is találtunk. Az Atomerőmű területén a kétéltűeknek csupán 1-2 faja fordult elő, jelezve, hogy az
itteni élőhelyek sem táplálkozó sem szaporodóhelyként nem optimálisak.
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13.7-95. ábra Az Atomerőmű 3 km sugarú környezetében l kétéltűfajok száma rangsorrendben

Az élőhelyi adottságok jelentős különbségéből adódóan a hüllők fajszámát nézve a kétéltűekétől igen eltérő sorrendet
kapunk (13.7-96. ábra). Legmagasabb fajszámot (4) két, az Atomerőmű, illetve annak szomszédságában a
horgásztavak területén figyeltük meg. A Duna menti ligeterdők és a Dunaszentgyörgyi-láperdő, valamint a többi vizsgált
terület ez után következik. Három kiválasztott mintaterületen nem is fordult elő hüllőfaj.
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Megjegyzés:
a világosabb szürke szín az Atomerőmű kerítéssel határolt belső területeit jelöli
13.7-96. ábra Az Atomerőmű 3 km sugarú környezetében megfigyelt hüllőfajok száma rangsorrendben

Az Atomerőmű 3 km sugarú környezetében megfigyelt kétéltű és hüllőfajok mintavételi területenkénti
gyakorisága
Az Atomerőmű 3 km sugarú környezetében megfigyelt 8 kétéltűfaj nem fordult elő minden vizsgált területen. A 13
mintaterületből
a
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a
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13.7-97. ábra). Ez a vízhez kötődő, de igen jó tűrőképességű, alkalmazkodó faj tehát a leginkább elterjedtnek mondható,
ahol víz előfordult, ott ez a faj meg is jelent. Ugyancsak vízhez kötődő, de a víz jellegével, minőségével szemben sokkal
igényesebb vöröshasú unka (Bombina bombina) már csak 4 mintaterületen került elő. A vizet csak a szaporodás idején
felkereső további békafajok mindössze 1-3 mintaterületen fordultak elő, ami részben köszönhető a tartós vízterek
hiányának, leromlott állapotának, illetve a 2012. év igen kedvezőtlen időjárási viszonyainak. Kifejezetten meglepő, hogy
az országosan igen gyakori barna varangy (Bufo bufo) mindössze egyetlen területen jelent meg.
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13.7-97. ábra A 3 km sugarú körben megfigyelt kétéltűfajok előfordulási helyeinek száma rangsorrendben.

Az Atomerőmű 3 km sugarú környezetében megfigyelt 4 hüllőfaj nem fordult elő minden vizsgált területen (13.7-98.
ábra). A 13 mintaterületből a legtöbb (10) helyen a zöld gyík (Lacerta viridis) volt jelen. Ez a jó tűrőképességű,
alkalmazkodó faj tehát a leginkább elterjedtnek mondható, ahol megfelelő táplálkozó és búvóhelyet talált, ott meg is
jelent. Jóval kevesebb, mindössze 6 mintaterületen találkoztunk az egyébként országosan igen elterjedt fürge gyík
(Lacerta agilis) képviselőivel. A vízhez kevéssé kötődő vízisikló (Natrix natrix) 5, a vízhez igen erősen kötődő mocsári
teknős (Emys orbicularis) viszont csak 2 területen jelent meg.
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13.7-98. ábra A 3 km sugarú körben megfigyelt hüllőfajok előfordulási helyeinek száma rangsorrendben.

Az Atomerőmű 3 km sugarú környezetében megfigyelt kétéltű és hüllőfajok egyedszámának,
egyedszámarányainak és szaporodási sikerének alakulása
A különböző, Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszerben használatos módszerek alkalmazása ellenére a megfigyelt
fajok többségénél olyan alacsony egyedszámokat regisztráltunk területegységenként, hogy azok nem alkalmasak sem a
relatív abundancia értékek elemzésére, sem a populáció minimális nagyságának becslésére. Számos fajnak mindössze
1-2 egyede került elő az egész év során. Valószínűsíthető, hogy a 2012. év igen kedvezőtlenül hatott a fajok téli, télvégi
túlélésére, a tavaszi csapadék hiánya a szaporodásra alkalmas vízterek számát és alkalmasságát szűkítette, illetve a
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nagyon változatos tavasz (meleg és hűvös napok váltakozása, gyakori szelek) után következő rendkívül száraz és
meleg nyár együttesen erősen csökkenthették a megfigyelések valószínűségét. Reálisabb képet, feldolgozhatóbb
adatokat csak egy átlagos időjárású, csapadékban gazdagabb évben folytatott felmérés alapján lehet kapni. A
megfigyelt fajok összesített egyedszámai alapján torzítással, de képet kapunk arról, hogy melyek voltak a legnagyobb
egyedszámmal képviselt fajok (13.7-99. ábra)
A legtöbb békafaj esetében a lerakott petecsomók, zsinórok száma igen csekély volt, mindössze az erdei béka igen kora
tavasszal lerakott petecsomóit sikerült bevonni a felmérésbe, azt is csak egy helyen (Dunaszentgyörgyi-láperdő ÚjBrinyói részén). Itt az erdei békának 37 petecsomóját számoltuk meg egyidőben, három szomszédos kis víztérben, ami
azt jelenti, hogy valószínűleg legalább 37 nőstény és ugyanennyi hím megjelent a szaporodás idején, de a víztérből igen
hamar távozott. Az Új-Brinyói erdő érintett foltjában, tehát mintegy 250 m2-es egységben legalább 74 kifejlett erdei béka
volt jelen. Ez persze csak az aktuálisan szaporodott egyedek számát jelenti a vizsgált területen. Ebihalait is csupán az
erdei békának, illetve a nagy tavibékának tudtuk megfigyelni. A rendszeres csapdázás ellenére mindössze néhány
egyedét fogtuk be a dunai tarajosgőtének, illetve a pettyes gőtének, így azokból sem lehet érdemi következtetéseket
levonni.
A hüllők megfigyelésére a 2012. év valamivel kedvezőbb volt a kétéltűekénél, azonban itt is ügyelni kellett a mintavételi
napszakok helyes megválasztására, mert az erős melegben a legtöbb hüllő több időt töltött árnyékban, elrejtőzve, ami
megnehezítette, vagy lehetetlenné tette észlelésüket. Viszonylag kedvezőbb helyzet volt a mocsári teknős Kondor-tavi
állományának felmérésével, mert ott egyidőben megfigyelt legmagasabb egyedszám 10 volt. A populáció létszáma
ennél biztosan magasabb, de ennél kevesebb nem lehet (a megfigyelt maximális egyedszám a populáció minimális
létszámát jelzi). A Kondor-tónál jóval nagyobb vízfelületű budapesti Naplás-tóban hasonló nagyságrendű egyszeri
megfigyelések (befogások) mellett a populáció becsült létszámát (a jelölés-visszafogás módszerének alkalmazásával)
mintegy 130 példánynak találták. Alapul véve a megfigyelés sikerességét, az egyidőben mutatkozó példányok arányát, a
Kondor-tó méretével számolva az állomány mintegy 40-50 példányból állhat. Az Atomerőmű tervezett felvonulási
területén a zöldgyíkok száma viszonylag magas értéket adott, az állomány sűrűségét itt 3-4 egyed / 250 m2-re tesszük.
Bizonyos mértékű torzítással terhelve, de a 13.7-100. ábra mutatja a 2012. év során az egyes mintaterületeken
megfigyelt összes kétéltű és hüllő egyed számát egy mintavételi napra korrigálva. Ebből az tűnik ki, hogy az Atomerőmű
bővítési és felvonulási területén mutattuk ki a legtöbb egyedet átlagosan egy mintavétel során. Ez a viszonylag
bolygatatlan terület elsősorban a zöldgyíkok számára alkalmas élőhely, ott nagy példányszámban fordulnak elő. Az
Atomerőmű közvetlen szomszédságában lévő vizes mintavételi területeken ugyan jóval alacsonyabb számban találtunk
egyedeket, de még ezek is (esetleg csak rövid időre szóló) kedvező élőhelyi adottságokat takarnak.
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Megjegyzés:
a világosabb szürke szín a közösségi jelentőségű fajokat mutatja. Az Atomerőmű 3 km sugarú környezetében 2012. évben
megfigyelt kétéltű és hüllőfajok egyedeinek összesített száma rangsorrendben
13.7-99. ábra A megfigyelt kétéltű és hüllőfajok egyedeinek összesített száma rangsorrendben
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Megjegyzés:
a világosabb szürke szín az Atomerőmű kerítéssel határolt belső területeit jelöli. Az Atomerőmű 3 km sugarú környezetében 2012.
évben megfigyelt kétéltű és hüllőfajok egy mintavételre korrigált összesített egyedszámának rangsorrendje az egyes területek között
13.7-100. ábra A kétéltű és hüllőfajok egy mintavételre korrigált összesített egyedszámának rangsorrendje

Az Atomerőmű 3 km sugarú környezetében megfigyelt kétéltűfajok szaporodási sikerét a 2011-es évben azon lehetett
volna lemérni, hogy a nyári, illetve az őszi időszakban milyen arányban sikerül a tárgyévi átalakult egyedeit megfigyelni.
Erre azonban szinte alig került sor, a vizsgálati évben ugyan két békafajnak ebihalait sikerült látni, de a fejlődésre
rendelkezésre álló vízterek az ebihal átalakulásának idejére kiszáradtak, így feltehetően nem, vagy csak alig volt sikeres
a szaporodásuk. A hüllők közül csupán a zöldgyík szaporulatát sikerült megfigyelni Az Atomerőmű tervezett bővítési és
felvonulási területén. Utóbbi területrészen különösen nagy számban regisztráltunk fiatal egyedeket.
Az Atomerőmű 3 km sugarú környezetében lévő mintavételi területek értékelése az előforduló kétéltű és
hüllőfajok természetvédelmi pontértéke alapján
Az egyes mintavételi területek természetvédelmi értékét becsülhetjük, illetve egymással összehasonlíthatjuk az ott
előforduló fajok pontértéke alapján (13.7.7.7-1. táblázat). A fajok nagyobb száma nem feltétlenül jelent magasabb
pontértéket egy területnek, de lehet, hogy az országban ritka, endemikus, speciális életmódú fajok jelenléte azt
megnöveli.
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13.7.7.7-1. táblázat Atomerőmű 3 km sugarú környezetében lévő mintavételi területek természetvédelmi pontértéke.
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A pontértékek alapján elkészített rangsor (13.7-100. ábra) a Dunaszentgyörgyi-láperdő északi végének kimagasló
természeti értékét jelzi. A fajösszetétel alapján jó természeti értéket mutatnak az Új- Brinyói-erdő, az Atomerőmű
puhafás ligeterdő „szigete” és szegélyzónája. Valamivel kisebb értékű a Tolnai Duna Uszódi-szigetek ligeterdője, és a
Horgászegyesület tavai. Az Atomerőmű bővítési és felvonulási területének természetvédelmi pontértéke mintegy fele a
Dunaszentgyörgyi-láperdő északi végének, de még jóval magasabb, mint a többi 7 mintavételi terület.
Ennek alapján elmondhatjuk, hogy fokozott figyelmet kell fordítani a Dunaszentgyörgyi-láperdő északi végén lévő
láperdők, a Duna partjához csatlakozó puhafás ligeterdők védelmére. Fent kell tartani a Horgászegyesület eddigi
kedvező állapotát és kellő gondossággal kell megtervezni az Atomerőmű bővítési és felvonulási területének használatát.
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Megjegyzés:
a világosabb szürke szín az Atomerőmű kerítéssel határolt belső területeit jelöli
13.7-101. ábra Kétéltű és hüllőfajok természetvédelmi pontértékei a 3 km sugarú körben

Az emberi tevékenység káros hatásai az Atomerőmű 3 km sugarú környezetében megfigyelt kétéltű és
hüllőfajokra, javaslattétel az esetleges élőhely átalakítási, fenntartási intézkedések módjára
Az Atomerőmű 3 km sugarú környezetében a vizsgálati évben nem tapasztaltunk olyan emberi tevékenységet, amely a
hasonló élőhelyekhez viszonyítva feltűnően erősebb terhelést jelentettek volna.
Az Atomerőmű területén a legnagyobb hatást a gyepfelületek időnkénti kaszálása jelenti. A mintavételeink során azt
tapasztaltuk, hogy a kaszálógép vágómagassága rendkívül alacsony, gyakorlatilag a talajfelszínt eléri. Ez nem csupán
az ott megbújó kétéltűekre és hüllőkre jelenthet megsemmisülést, hanem a gerinctelen állatok, jórészt a rovarok is
elpusztulhatnak. Ez pedig jelentősen visszaveti a többi állatfaj táplálékkészletét. Javasoljuk, hogy magasabb vágási
magassággal dolgozzanak, mert az segíti a gyep regenerációját, és nagyobb esélyt ad az állatoknak a
megmenekülésre. A melegvíz és hidegvíz csatornák közötti erdő szegélyzónájában a kidőlt, kiszáradt fákat javasoljuk ott
hagyni, mert azok kiváló „gyíkvárak”, ott tartják a napozóhelyet kereső gyíkokat, többnyire jó menekülési lehetőségeket
nyújtanak veszélyhelyzetben. A melegvíz csatorna kiindulásánál lévő kis tavat érdemes megőrizni, mert a kétéltűeknek
az szaporodó vagy akár hibernáló helyet jelenthet. A kialakított madármegfigyelő hely sekély víztere ugyan oda vonzza
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a kétéltűeket (pl. a közösségi jelentőségű vöröshasú unkát), de egyben „ökológiai csapdaként” is működik, mert
vízutánpótlás nélkül gyorsan kiszárad, az oda vonzott fajok egyedeinek kényszerű vándorlást okoz egy kedvezőtlen
száraz időszakban.
Az Atomerőmű területéről időszakosan vizet engednek le a nyugati oldalán húzódó csatornába, amely a
Dunaszentgyörgyi-láperdő keleti oldalán fut végig. A csatorna időszakosan kedvező vízi életteret jelenthet, majd a
vízutánpótlás megszűnésével, a kiszáradás miatt a vízi életközösség jórészt elpusztul. Javasoljuk, hogy amennyiben a
technológiai rendbe beilleszthető, akkor az időszakosan nagyobb vízmennyiségek leeresztése között is tartsanak fenn
egy folyamatos, alacsonyabb vízszintet a csatornában. Ezzel a víztér élővilágának nagyobb esélyt adnak a túlélésre.
A Paksi Atomerőmű Horgászegyesület példásan karbantartott, az ott megforduló emberek számára kulturált
körülmények mellett biztosít kikapcsolódást. Igen pozitív, hogy a területre gépjárművel nem lehet behajtani, az ide
érkezőknek a tópartot csak gyalogosan lehet megközelíteni. A vizsgálati időszakban az ott tartózkodó horgászok
részéről nem tapasztaltunk olyan cselekedetet, amely károsította volna az ott előforduló kétéltűeket és hüllőket.
Javasolható viszont, hogy a kiterjedt, egy egységet képező gyepfelületeket ne egyszerre, hanem mozaikosan kaszálják
le, azaz több részre osztva, időben eltolva kerüljenek sorra. Így a gyep rovarközösségének van lehetősége a túlélésre
és szaporodásra, ami a területen élő fogyasztóik számára is folyamatos táplálék kínálatot adhat. A Kondor-tóban nincs
jelenleg érezhető hiánya, de biztosítani kell a mocsári teknősök számára a napozóhelyként szóba jöhető bedőlt nagyobb
fatörzseket. Számukat esetleg növelni lehetne, hogy a szűkös napozóhelyek ne jelentsenek „kulcsforrás”-hiányt a
populáció tagjainak.
A melegvízcsatorna dunai becsatlakozása alatt, a part szegélyzónája a nagyszámú horgász jelenléte miatt (egyes
szakaszokon szinte folyamatos a sátortáborok működése) jelentős az emberi zavarás, ami nem csupán a partszegélyre,
hanem a ligeterdő határos sávjára is kiterjed. Érdemes lenne a terhelés mértékét csökkenteni, ami nem csupán a
herpetofauna, de a madarak állományára is kedvezően hatna.
Szakértői vélemény az Atomerőmű bővítésének esetleges hatásáról a 3 km sugarú környezetében lévő
mintavételi területekre vonatkozóan
Az Atomerőmű bővítése elsődlegesen a jelenlegi területén belül fejti ki erősebben a hatását. A bővítési területen minden
bizonnyal teljesen megszűnik a jelenlegi élettér, beépítésre és átrendezésre kerül. Az ott előforduló fajok példányai a
földmunkák során nagy valószínűséggel elpusztulnak. Fokozottan igaz ez, ha a munkálatok a nyugalmi időszakukban
(novembertől márciusig) zajlanak. Az aktív időszakukban elkezdett kisebb mértékű tereprendezések során az egyedek
egy része még el tud menekülni a területről, kihúzódhatnak a terület szegélyére, ahol talán életteret találnak. A
felvonulási területen a gyíkok egyedszáma lényegesen magasabb, a kedvezőtlen hatás, a veszteség itt nagyobb
mértékű lehet. Nem teljes értékű megoldás, de az állomány minél nagyobb részének befogása és áttelepítése közeli
élőhelyekre természetvédelmi szempontból indokolt lehet. Ezt a műveletet szakértő irányításával aktivisták is
végezhetik. A meleg- és hidegvíz csatorna közé zárt puhafás ligeterdő megőrzése természetvédelmi szempontból
indokolt.
Az Atomerőmű bővítése a szállítási útvonalak kijelölésétől és a forgalom növekedés mértékétől függően jelentős
terhelést okoz az Erőmű körzetében. A szállítási útvonal-terv változatokat feltétlenül véleményeztetni kell
természetvédelmi szakértőkkel, akik a lehető legtöbb taxon szempontjait tudják képviselni. A természetes társulásokat a
szállítási útvonalaknak minél messzebb kell elkerülni. A por, zaj, esetleges kémiai szennyezés hatásait külön is értékelni
kell.
Javaslattétel azon fajokra, amelyek állományainak monitorozása az Atomerőmű 3 km sugarú környezetében
lévő különböző élőhelytípusokban hosszú távon indokolt lehet
Az Atomerőmű 3 km sugarú környezetében hosszú távon monitorozásra javasolt fajok körét úgy kell elkészíteni, hogy
azok eleget tegyenek a jó indikátorfajoktól elvárt kritériumoknak. Faji státusza legyen egyértelmű, felismerése a nem
szakemberek számára is megtanulható legyen, ismerni kell a biológiai sajátosságait, ökológiai igényeit, tűrőképességét
a környezet paramétereire, válaszát a környezet megváltozására. Lehetőleg legyen széles elterjedésű, specialista (pl.
táplálkozás, szaporodás, élőhelyválasztás szempontjából), vándorlóképessége legyen korlátozott. Ilyen feltételeknek
nehéz megfelelni, egy-egy faj nem is feltétlenül elégíti ki az elvárások mindegyikét, ezért javasolható több faj bevonása.
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A kétéltűek közül javasolhatók a gőték (dunai tarajosgőte, pettyes gőte), a békák közül a vöröshasú unka, esetleg az
erdei béka. Hüllők közül a mocsári teknős, valamint a fürge és a zöld gyík. A gőték és a gyíkok esetében az azonos
mintavételi eljárás indokolhatja a 2-2 faj kijelölését.
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13.7.8 MADARAK (AVES)
13.7.8.1 A felhasznált alapadatok áttekintése
A vizsgálati területet a vizsgálati célok tekintetében alapvetően két részre kell osztani, hiszen az erőmű 3 kilométeres
körzetében egy madártani alapfelmérést végzünk el, míg a 10 kilométerese körzetben érintett Natura 2000 közösségi
jelentőségű élőhelyek tekintetében egy jelenlét/hiány típusú felvételezést fogunk elvégezni.
Ennek megfelelően az erőmű 3 kilométeres körzetében a madártani értékek feltárása érdekében végzünk alapállapot
felmérést. A cél érdekében 9 különböző élőhelytípust választottunk ki, melyen 6 alkalommal végzünk felvételezést. Az
előzetes felmérések alapján megállapíthatjuk, hogy a terület jelentős antropogén hatás alatt áll, azonban a
mintaterületen belül vannak olyan vizes- gyep- és erdőtársulások, melyek madártani szempontból jelentősek lehetnek.
A Natura 2000 területek esetében elsődlegesen a területek jelölőfajainak jelenlét / hiányát fogjuk megvizsgálni. Az
ezeken a területeken leírt jelölőfajok mellett az egyéb madártanilag jelentős fajokról is említést kívánunk majd tenni.
Azon Natura 2000 területeken, melyek esetében vannak jelölő madárfajok, háromszori számlálást fogunk végezni, míg
azok esetében, ahol nem írtak le jelölő madárfajt, ott kétszer számlálunk.
Előzetes információk a terület madárvilágáról:
A természetközeli erdők a területen a ligeterdők (puha- és keményfaligetek), illetve a láp- és mocsárerdők. Az idős
fűzfákban zöld küllő (Picus viridis), fekete harkály (Dryocopus martius), nagy fakopáncs (Dendrocopos major) költenek,
elhagyott odvaikban fészkel a nyaktekercs (Jynx torquilla). A puhafaligetek jellemző madara a függőcinege (Remiz
pendulinus).
Az öreg láp- és mocsárerdők nagyszámú értékes madárfajnak biztosítanak fészkelő- és táplálkozóhelyet. A költő-, illetve
időszakosan megjelenő madárvilág jellemző képviselői a nyíltvízi élőhelyeken a vöcskök, ludak, récék, a nádasokbangyékényesekben a barkós cinege (Panurus biarmicus). A nádasok-sásosok fészkelő madarai a poszáták, a nádirigó
(Acrocephalus arundinaceus), a nádi sármány (Emberiza schoeniclus), a guvat (Rallus aquaticus), a barna rétihéja
(Circus aeruginosus) stb. Alacsony vízálláskor a sekély víz nyújtotta bőséges táplálék gázlómadarak sokaságát vonzza
a területre.
Az eddig nem említett lappantyú (Caprimulgus europaeus) májustól szeptemberig tartózkodik a vizsgált területen, főként
a bokrosokban, de kedveli a mezőgazdasági területeket is. A tövisszúró gébics (Lanius collurio) néhány párban előfordul
erdőszegélyek mentén. Egy-két pár jégmadár (Alcedo atthis) is költ a vizsgált területhez közeli partszakaszon.
Nyílt gyepek fölött megigyelhető a vörösvércse (Falco tinnunculus) és az egerészölyv (Buteo buteo) is. A bokrosabb
részeken él a parlagi pityer (Anthus campestris), a mezei pacsirta (Alauda arvensis), a tövisszúró gébics (Lanius
collurio), a kis őrgébics (Lanius minor).
A Magyar Természettudományi Múzeum 2002-2003 közötti időszakban elvégzett felmérését követően megállapították,
hogy zoológiai és természetvédelmi szempontból is legértékesebb fajok természetesen a fokozottan védett rétisas és a
gyurgyalag. Mindkét faj táplálkozása során keresi fel a területet, nem költ a vizsgált térségben. Velük szemben a
harmadik fokozottan védett faj a fehér gólya fészkel is a 3 km-es zónán belül. A beszálló madarak alapján, az
atomerőmű területén belül költ a házi veréb, a molnárfecske, a vörös vércse és a sarlósfecske.

13.7.8.2 Szakirodalmak
Báldi, A., Moskát, Cs., Szép, T. (1997): Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer, IX. Madarak. Magyar
Természettudományi Múzeum, Budapest

13.7.8.3 Az alkalmazott módszertan leírása
A madárközösségek monitorozásának mintavételi módszereit az NBMR alapvetően 5 csoportba sorolja, melyek közül
kettő csoportból fogunk módszert alkalmazni munkánk során.
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Az általunk alkalmazni kívánt monitorozási eljárást alapvetően kombinált eljárásnak tekinthetjük, hiszen a „territórium
térképezés” módszerét fogjuk kombinálni a „Dán típusú pontszámlálási” módszerrel.
A kombinálás lényege az, hogy az előre kijelölt referenciaterületek körül 200 méterenként referenciapontokat fogunk
kijelölni, ahol pontonként 5 percre megállunk és feljegyezzük a hallott és látott madarak faját és egyedszámát. Ez a
módszer a Dán típusú pontszámlálás sajátossága. Ezt fogjuk kiegészíteni a vonaltranszekt mentén történő
madárszámlálással, mely a territórium térképezés során használatos. Ennek lényege az, hogy a területek körül kijelölt
referenciapontok között megtett út során szintén végzünk madárszámlálást.
Ezzel a kombinált módszerrel az előre kijelölt referenciaterületek mindegyikén egységes módszerrel a madárközösségek
alapos felvételezése fog megtörténni.
A számlálás során feljegyezett fajokat és egyedszámukat területenként és időpontonként egy egységes jelentőlapon
fogjuk összesíteni.
A Natura 2000 területek esetében e amódszert kiegészítve, a Natura 2000 jelölő madárfajok jelenlétét vagy esetleges
hiányát is megvizsgáljuk.

13.7.8.4 Tervezett mintavételek
Az előzetes terepbejárás során összesen 9 referenciaterületet jelöltünk ki az erőmű 3 km-es sugarú körzetében
(13.7-102. ábra):
„Szántó” típusú élőhely
Ártéri erdő, Duna mentén
„Csatorna” típusú élőhely
Felhagyott gyepterület: az erőmű központi területe
Erdőterület
Gyepterület
Tórendszer
Ártér, Duna mentén
Csatornarendszer

13.7-102. ábra Madár mintavételi területek az erőmű 3 kilométeres körzetében
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A felméréseket 6 különböző időpontban fogjuk elvégezni, melyek magukba foglalják a költési-, a diszperziós és vonulási
időszakot egyaránt. A vonulási- és diszperziós időszakban történő felvételezésnek a vizes területek esetében van a
legnagyobb jelentősége a vonulás során használt pihenőhelyek feltérképezése és monitorozása szempontjából.
A tervezett időpontok:
költési időszakban 4 alkalom, április-július időszakban havonta 1-1 alkalom
diszperziós időszakban (egyben a vonulás kezdete is) 1 alakalom: augusztus
vonulási időszak végén: október elején.

13.7.8.5 Mintavételi módszerek
A 3 km-es körzeten belüli 9 mintaterület mindegyike körül 10-15 megállási pontot jelölünk ki, ahol 5 percig
pontszámlálást fogunk végezni. Feljegyezzük a hallott és látott madarak faját és egyedszámát. A megállási pontok
közötti utat gyalog tesszük meg, mely közben szintén feljegyezzük a hallott és látott madarak faját és egyedszámát
(vonaltranszekt módszer).
Területenként összesítjük a hallott és látott madarak faját és egyedszámát, így területenként és mintavételi
időpontonként adatközlő lapot fogunk készíteni.
A 9 mintavételi területet mintavételi alkalmanként más-más sorrendben fogjuk bejárni, így a napszak okozta eltérések
kiküszöbölhetőek.
A mintavételezés során kézi távcsövet (Carl Zeiss 10x50) és spektívet (TS, 30-50x nagyítás) fogunk használni.

13.7.8.6 Értékelések
Mintavételi helyenként és mintavételi időpontonként egy adatközlő lapot fogunk kitölteni. A tervezett 6 mintavételi
időpont végén egy összesített adatlapot fogunk készíteni helyenként, melyen feltűntetjük az összesített egyedszámot
fajonként és időpontonként.

13.7.8.7 A mintavételek, vizsgálatok végrehajtása

13.7-103. ábra Mintavételi helyek az erőmű 3 kilométeres körzetén belül
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Mintavételi helyek és alkalmak
A mintavételi helyek az erőmű 3 kilométeres körzetén belül a 13.7-103. ábra szerint láthatók. Az alábbi térképeken a
második mintavétel során bejárt utak során rögzített útvonalakat szemléltetjük (13.7-104. ábra, 13.7-105. ábra, 13.7-106.
ábra, 13.7-107. ábra, 13.7-108. ábra, 13.7-109. ábra.)
Jelmagyarázat: „kék szín”: Natura 2000 területek határai; „zöld és lila szín”: rögzített útvonalak.

13.7-104. ábra Az erőmű 3 kilométeres körzetében rögzített útvonalak 1.

13.7-105. ábra Az erőmű 3 kilométeres körzetében rögzített útvonalak 2

MVM ERBE Zrt.

ERBE dokumentum azonosító: S 11 122 0 009 v0 25
File név_verzió szám: 13_Zoologia_zaro_v1

Dátum:

Lapszám:

2013. június 12.

164/274

Lévai Projekt
A környezeti hatástanulmány összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati és értékelési programok
Minta értékű biomonitoring vizsgálatok - Zoológia

13.7-106. ábra Dunaszentgyörgyi láperdőn rögzített útvonalak

13.7-107. ábra Közép-Mezőföld Natura 2000 területen rögzített útvonalak
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13.7-108. ábra A Tengelici rétek- és a Tarka sáfrányos Natura 2000 területeken rögzített útvonalak

13.7-109. ábra A Paksi ürgemező Natura 2000 területen rögzített útvonalak

A felmérések eredményei a Madar.xls nevű file-ben találhatók. A korábbi tervezett jelentőlapunkat a
célszerűség érdekében módosítottuk a könnyebb átláthatóság és nyomon követhetőség érdekében.
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A 13.4.8-1. ábrán látható mintavételi területek és megnevezésük az alábbiak szerint alakul, melyet a jelentőlapon
konzekvensen ugyan így jelöltem:


terület1: mezőgazdasági terület



terület2A: „Sziget” mintavételi terület



terület2B: meleg víz csatornától délre fekvő ártéri ligeterdő, melyet praktikusan a Tolnai-Duna Natura 2000
területtel együtt kívánok feltűntetni a praktikusság érdekében.



terület3: erőmű belterülete-fejlesztési terület



terület4: telepített fenyves



terület5: erőmű déli bejárata mellett fekvő gyepterület



terület6-Dunaszentgyörgy: A Dunaszentgyörgyi láperdő északi sarka esik az erőmű 3 kilométeres körzetébe,
melyet a Dunaszentgyörgyi láperdő Natura 2000 területtel egyetemben kívánom jelenteni a megfigyelt
madárfajok listáját.

A korábbi térképen 2-es és 8-as számmal jelölt területek összevonásra kerültek, hiszen ez a Tolnai-Duna NATURA 2000
területre esik, mely a Madarak_alapadattáblázatok file-ben 2B mintaterület nevet kapta.
A korábban 4-es számmal jelölt fejlesztési terület átnevezésre került: „terület 3”. A korábban 3-as számú mintaterület
pedig az úgynevezett sziget, mely a 2A mintaterület névvel szerepel a jelentőlapokon (Madar.xls file).
A térképen történt változtatást az egyszerűsítés és a könnyebb átláthatóságból kifolyólag láttuk szükségesnek. A
továbbiakban ezeknek megfelelően fogjuk felméréseink eredményeit közölni, valamint végső értékelésünket megtenni.
Felmérések időpontjai:






2012. május 18-19.
2012. június 25-26.
2012. július 20-21.
2012. augusztus 31.
2012. október 19 és október 30.

Az erőmű 3 kilométeres körzetében, valamint a fejlesztési területen több alkalommal is megfigyelhető volt a tövisszúró
gébics, sárgarigó, citromsármány valamint a gyurgyalag, mely fajok biztosan használhatják a területet táplálkozás
céljából, valamint a gyurgyalag kivételével minden bizonnyal költhetnek is a vizsgálati területen.
Alkalmanként lappantyút, fekete harkályt, valamint fekete gólyát is hallottunk illetve megfigyeltünk a területeken.
Lappantyú (Paks-Dunakömlőd közötti ártéri erdő, Dunaszentgyörgyi láperdő) és fekete harkály (2B mintaterület, valamint
Dunaszentgyörgyi láperdő) minden bizonnyal költhet is a 3 kilométeres zónában, azonban a fekete gólya nagy
valószínűséggel csak táplálkozás céljából kereste fel a területet.
Az augusztusi mintavétel során már a terület1 jelű mezőgazdasági terület már aratva és szántva volt, melyet érezni lehet
a megfigyelt madarak faj- és egyedszámában.
Egyes mintavételi területekről és érdekesebb fajokról készül fényképek a „Madar.doc” nevű file-ben találhatók.
Módszerek
A 3 km-es körzeten belülre tervezett 9 mintaterület esetében a hasonló élőhelytípusok összevonásával összesen 6, jól
elkülönülő mintavételi területet alakítottunk ki. Ennek legfőbb oka az előzetes terepbejárás során tapasztaltak voltak. A 6
mintavételi terület mindegyike körül 10-15 megállási pontot jelöltünk ki, ahol 5 percig pontszámlálást végeztünk.
Feljegyeztük a hallott és látott madarak faját és egyedszámát. A megállási pontok közötti utat gyalog tettük meg, mely
közben szintén feljegyeztük a hallott és látott madarak faját és egyedszámát a vonaltranszekt módszernek megfelelően.
Az egymástól távol fekvő helyek közötti távolságot gépjárművel tettük meg.
Területenként összesítettük a hallott és látott madarak faját és egyedszámát, így területenként és mintavételi
időpontonként adatközlő lapot készítettünk az előzetes terveinknek megfelelően
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A 6 mintavételi területet mintavételi alkalmanként más-más sorrendben jártuk be, így a napszak okozta eltéréseket
kiküszöbölhettük.
A mintavételezés során kézi távcsövet (Carl Zeiss 10x50) és spektívet (TS, 30-50x nagyítás) használtunk. Ezen kívül
GT-730 típusú GPS adatgyűjtőt (http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=373686) is használtunk, mely
rögzítette az általunk bejárt területet.
Eredmények
Terület 1: Mezőgazdasági terület, 2012-ben repce, valamint a szomszédos parcellán lucerna volt ültetve.
Megfigyelt leggyakoribb fajok:


seregély (Sturnus vulgaris)



dolmányos varjú (Corvus cornix)



mezei veréb (Passer montanus)

Érdekes és ritka megfigyelések:


rétisas (Haliaeetus albicilla) 1 alkalommal



barna kánya (Milvus migrans) 1 alkalommal 2 egyed

A mintaterületen költési időszakban leginkább a mezőgazdasági kultúrához kötődő madárfajok (csukok, pacsirták,
ragadozó madarak) fordultak elő, és keresték táplálékukat. Több alkalommal is megfigyeltünk egerészölyveket (Buteo
buteo), barna rétihéjákat (Circus aeruginosus) és vörös vércséket (Falco tinnunculus).
Terület 2: „Sziget”
Megfigyelt leggyakoribb fajok:


szürke gém (Ardea cinerea) a melegvíz csatorna mentén



dankasirály (Larus ridibundus)



széncinege (Parus major)

Érdekes és ritka megfigyelések:


szürke légykapó (Muscicapa striata)



fülemüle (Luscinia megarhynchos)



erdei pacsirta (Lullula arborea)

A mintaterület zavartalanságából, valamint növényzetéből kifolyólag számos énekesmadárnak optimális költő- és
táplálkozó területként szolgálhat a mintaterület. Rendkívül ritka és védett madárfajt a vizsgálatok során nem figyeltünk
meg. Az elkorhadt fákon számos harkály nyomot lehetett megfigyelni, több alkalommal nagy fakopáncsot (Dendrocopos
major) figyeltünk meg. Ezen kívül cinegék költésére mindenképp alkalmas a terület.
Terület 2B: Melegvíz csatornától délre-, a Duna menti erdő mintaterület+Tolnai Duna Natura 2000 terület
Megfigyelt leggyakoribb madarak:


füsti fecske (Hirundo rustica)



széncinege (Parus major)



tengelic (Carduelis carduelis)



erdei pinty (Fringilla coelebs)

Érdekes és ritka megfigyelések a mintaterületen:


barátréce (Aythya ferina)
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erdei fülesbagoly (Asio otus)



fekete harkály (Dryocopus martius)



kis fakopáncs (Dryobates minor)

Az erőmű hidegvíz csatornájától délre fekvő Duna menti árterület madártani szempontból érdekes terület, köszönhetően
a kis holtágak zavartalanságának. Mivel a terület egyben a Tolnai Duna Natura 2000 területéhez tartozik, így meg kell
említeni a fekete harkályt, melyet több alkalommal is láttunk a vizsgálati területen. Ezen kívül egy alkalommal rétisast
(Haliaeetus albicilla) is láttunk kirepülni a vizsgálati területről, fészket azonban nem találtunk a területen.
Terület 3: Fejlesztési terület (
Megfigyelt leggyakoribb madarak:


tőkés réce (Anas platyrhynchos)



sárgalábú sirály (Larus cachinnans)



molnárfecske (Delichon urbica)

Érdekes és ritka megfigyelések a mintaterületen:


fekete gólya (Ciconia nigra), két alkalommal átrepült a területen és annak szélén szállt le táplálkozni



kis lile (Charadrius dubius)



hantmadár (Oenanthe oenanthe)

A területen említésre méltó az a molnárfecske telep, mely a hidegvíz csatorna mellett lévő hatalmas rakodó építményen
alakult ki. Az érdekes és ritka madarak területen történt megfigyelése leginkább a terület zavartalanságának köszönhető,
nem pedig annak minőségének. A hidegvíz csatorna mentén szürke gémet (Ardea cinerea), kárókatonát (Phalacrocorax
carbo) is megfigyeltünk.
Terület 4: „Telepített fenyves”
Megfigyelt leggyakoribb madarak:


széncinege (Parus major)



tengelic (Carduelis carduelis)



erdei pinty (Fringilla coelebs)

Érdekes és ritka megfigyelések a mintaterületen:


fekete harkály (Dryocopus martius) 1 alkalommal



búbosbanka (Upupa epops)



léprigó (Turdus viscivorus)

A mintaterület szinte egyetlen említésre méltó megfigyelése a fekete harkály, ezen kívül csak a júliusban kirepült és
játszadozó sárgarigókat tudnánk megemlíteni. A terület adottságaiból kifolyólag leginkább a cinegék, pintyfélék és
harkályok költésére alkalmas a terület.
Terület 5: Gyepterület az erőmű déli bejáratánál
Megfigyelt leggyakoribb madarak:


gyurgyalag (Merops apiaster) augusztusban, vonulás során



füsti fecske (Hirundo rustica)



széncinege (Parus major)

Érdekes és ritka megfigyelések a mintaterületen:
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fekete gólya (Ciconia nigra) 1 alkalommal, táplálkozás közben



nagy őrgébics (Larus excubitor) októberben

A mintaterület gyér és egyöntetű növénytársulása miatt madárfajokban nem bővelkedik, ám a zavartalanságból
kifolyólag olykor érdekes fajokat lehet lencsevégre kapni. Szintén a növénytársulásnak köszönhetően több alkalommal is
megfigyeltünk cigánycsukot (Saxicola torquata), tövisszúró gébicset (Lanius collurio), valamint füzikéket.
Terület 6: Dunaszentgyörgyi láperdő
Megfigyelt leggyakoribb madarak:


kék cinege (Cyanistes caeruleus)



fekete rigó (Turdus merula)



erdei pinty (Fringilla coelebs)

Érdekes és ritka megfigyelések a mintaterületen:


rétisas (Haliaeetus albicilla)



fekete harkály (Dryocopus martius)



kis fakopáncs (Dryobates minor)



lappantyú (Caprimulgus europaeus)

A vizsgálati terület fajgazdagsága mindenképp említésre méltó. Mind az erdő-, gyep- és nádas társuláshoz kötődő fajok
megjelennek költő fajként a vizsgálati területen. Mivel a terület egyben olyan Natura 2000 terület is, melyben három
madárfaj is szerepel a jelölőfajok listáján, így ebből a szempontból a következő fejezetben szeretnénk bemutatni a
vizsgálati területet.
Eredmények értékelése
Az erőmű 3 kilométeres körzetén belül kijelölt mintaterületeken végzett felmérések során a széles körben elterjedt
madárfajok mellett alkalmanként ritkábban megfigyelhető madárfajokkal is találkoztunk. Természetvédelmi szempontból
a ritka madárfajok közül mindenképp meg kell említeni a fekete gólyát (Ciconia nigra) és a rétisast (Haliaeetus albicilla).
Mindkét fokozottan védett madárfajt több mintaterületen is megfigyeltük táplálkozás közben, a területen belüli költésükre
bizonyítékot azonban nem találtunk. Koránt sem meglepő, hogy a fekete gólyát még az erőmű belterületén is
megfigyeltük táplálkozás közben, hiszen ez a terület hosszú ideje zavarásmentes. A fekete gólya további megfigyelései
már a NATURA 2000 területeken belül történt, melyek védelem alatt állnak.
A fehér gólya (Ciconia ciconia) szintén fokozottan védett madárfaj, melyet több alkalommal is megfigyeltünk a 3
kilométeres körön belül kijelölt mintaterületeken szintén táplálkozás közben. A kijelölt mintaterületeken a faj költésére
alkalmas magaslatok (háztető, villanyoszlop) nem találhatóak, ám egyéb, a 3 kilométeren belülre eső területen vannak
fehér gólyafészkek.
Közvetlenül a kifolyó melegvíz csatorna közelében fekete harkályt (Dryocopus martius) figyeltünk meg két alkalommal, a
területen belüli költését azonban csak feltételezzük.
A felsoroltakon kívül több olyan madárfajt is megfigyeltünk a 3 kilométeres körzeten belül, melyekkel ritkábban
találkozhatunk, leginkább a rejtettebb életmódjukból kifolyólag. Ezek nagy része azonban eseti megfigyelés volt.
Vizsgálati eredményeink összhangban vannak a korábbi eredményekkel, megfigyelésekkel (Mészáros 2004). Mészáros
és munkatársai (2004) a zoológiai felmérésük során a megfigyelt madárfajokról készített fajlistája nagymértékű
hasonlóságot mutat az általunk megfigyelt madárfajokkal, ám néhány esetben különbséget figyelhetünk meg. Vannak
madárfajok, melyeket mi nem figyeltünk meg, és vannak, melyek az ő korábbi fajlistájukról hiányzik. Két példával
szeretnénk reprezentálni a különbséget: Mészáros és munkatársai (2004) a mintavételeik során nem figyeltek meg kis
fakopáncsot (Dendrocopos minor), míg mi a mintavételeink során nem figyeltünk meg kormos légykapót (Ficedula
hypoleuca). A különbség okát semmiképpen sem a mintavételi módszerben kell keresni, hiszen hozzájuk hasonlóan mi
is vonaltranszekt módszert alkalmaztunk, hanem a randomitásban kell keresni.
Felhasznált irodalom:
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Mészáros, F. (2004): A paksi telephely jellemzését szolgáló, a környezetvédelmi, telephely és vízjogi engedélyezéssel
összefüggő monitorozási program végrahajtása. Minta értékű zoológiai biomonitoring vizsgálatok, kézirat
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13.7.9 EMLŐSÖK
Északi pocok
Güzüegér
Denevérek
Ürge
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Demeter A. 1995: Morfometriai módszerek alkalmazása emlősök taxonómiai kutatásában. Kandidátusi értekezés,
Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest.
Christophe, N. & Baudoin, C. (1998): Olfactory preferences in two strains of wild mice, Mus musculus musculus and
Mus musculus domesticus, and their hybrids. Anim. Behav., 56: 365-369.
Demeter A., Rácz G., Csorba G. 1995: Identification of house mice (Mus musculus) and mound-building mice (Mus
spicilegus) using distance and landmark data. In: L. F. Marcus, M. Corti, A. Loy, G. Naylor and D. E. Slice (eds.):
Advances in Morphometrics. Plenum Press, New York. pp. 359-369.
Gouat, P., Patris, B. & Lalande, C. (1998): Conspecific and heterospecific behavioural discrimination of individual odours
by mound-building mice. Animal Physiology, 321: 571-575.
Ujhelyi P. 1994: A magyarországi vadonélő emlősállatok határozója. Budapest 189 pp.
Mitchell-Jones, A. J., Amori, G., Bogdanowicz, W., Krystufek, B., Reijnders, P. J. H., Spitzenberger, F., Stubbe, M.,
Thissen, J. B. M., Vohrallk, V. & Zima, J. (1998): The atlas of European mammals. Academic Press, Orlando.
Szenczi, P., O Bánszegi, A Dúcs, CsI. Gedeon, G Markó, I Németh, V Altbäcker (2011) Morphology and function of
communal mounds of overwintering mound-building mice (Mus spicilegus). Journal of Mammalogy: 92, 852-860.

13.7.9.2 Északi pocok
13.7.9.2.1 A felhasznált alapadatok áttekintése
Az északi pocok az egyik legritkább és legveszélyeztetettebb hazai kisemlős faj (Horváth és Gubányi, 2006). A hazai
állományok a holarktikus törzsfaj Microtus oeconomus mehelyi (Éhik, 1928) alfaját képviselik. Az északi pocok 1974 óta
védett, 2001-től a 13/2001 KöM rendelet értelmében fokozottan védett. Az EU 92/43/EGK Élőhelyvédelmi Irányelvének
II. mellékletében a kiemelt jelentőségű közösségi fajok, és alfajok között szerepel, továbbá a IV. mellékletben is fel van
tüntetve.
A faj hazánk területén a jégkorszaki reliktumként, szigetszerűen, egymástól távol elhelyezkedő állományokban maradt
fenn. A NBmR populáció-szintű monitorozás szerint az északi pocoknak három elszigetelt állománya van hazánkban
(Kis-Balaton, Szigetköz, Hanság) (Horváth és Gubányi, 2005). A Microtus oeconomus mehelyi alfaj Magyarországon
kívül még Ausztria és Szlovákia területén is előfordul.
Mivel annak eldöntésére, hogy a paksi mintaterületeken belül vannak-e elszigetelt állományok, leginkább a bagolyköpet
elemzés alkalmas, a köpet elemzésnél kiemelt figyelmet fogunk fordítani a faj maradványainak észlelésére. Pozitív
esetben a bagolyköpet begyűjtés helyéhez közeli sásos élőhely foltokban elevenfogó csapdázást (Lanszki és Rozner,
2007) végzünk.
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13.7.9.2.2 Szakirodalmak
Horváth, Gy és Gubányi, A (2004): Az északi pocok (Microtus oeconomus) populációk jövője: fennmaradásukat
befolyásoló tényezők, természetvédelm i stratégiák. Term. Véd. Közl. 11: 217–225.
Horváth, Gy és Gubányi, A 2006. KvVM Fajmegőrzési tervek. Északi pocok. 21 pp.
Lanszki és Rozner, (2007) Kisemlősök vizsgálata, különös tekintettel az északi pocok elterjedésére a Balatoni
Nagyberekben. Nat. Somogy. 10, 365-372
Laundre, J. W. (1993): Effects of small mammal burrows on water infiltration in a cool desert environment. Oecologia
(Heidelberg), 94 (1): 43-48.

13.7.9.2.3 Az alkalmazott módszertan leírása
Az északi pocok jelenléte a faj szórványos előfordulása miatt eslősorban bagolyköpetekből várható. Kisemlős
csapdázás során is előfordulhat felbukkanása, de ez a paksi területen a faj speciális élőhely igénye alapján
valószínűtlen.

13.7.9.2.4 Tervezett mintavételek
A hazai populációk nádasokban és az üde magassásrét nedves szegélyzónájában élnek. A speciális élőhely igény és a
nagyfokú elszigeteltség alapján valószínűtlen, hogy a faj előfordulna a paksi vizsgálati területen.
A bagolyköpet elemzés során merülhet fel az északi pocok előfordulás. Pozitív esetben szeptemberben kerül sor a
bagolyköpet begyűjtés helyéhez legközelebbi magassásos társulásban a jelölés visszafogásos csapdázásra.
Az északi pocok vizsgálata kapcsolódik a „bagolyköpet gyűjtésekre alapozott kisemlős vizsgálat” alprojekthez.

13.7.9.2.5 Mintavételi módszerek
Mivel annak eldöntésére, hogy a paksi mintaterületeken belül vannak-e elszigetelt állományok, leginkább a bagolyköpet
elemzés alkalmas, a köpet elemzésnél kiemelt figyelmet fogunk fordítani a faj maradványainak észlelésére. Pozitív
esetben a bagolyköpet begyűjtés helyéhez közeli sásos élőhely foltokban elevenfogó csapdázást (Lanszki és Rozner,
2007) végzünk. Ez fából készült 10x10x20 cm-es csapdákkal történik, amiket 10x10 méteres gridben helyezünk ki a
potenciális lelőhelyre. A csapdák ellenőrzése éjfélkor és hajnalban történik. A csapdázás 3 napig tart.

13.7.9.2.6 Értékelések
A csapdázás során a befogott állatokat naponta különböző színű alkoholos folccel megjelöljük, majd kiengedjük. Az
állomány sűrűséget a Bailey féle többszörös jelölés visszafogásra kidolgozott képlettel számítjuk ki. A felderített
lelőhelyek koordinátája, illetve az egyedszám a kapott változók.

13.7.9.2.7 A mintavételek, vizsgálatok végrehajtása
Mivel az északi pocok előfordulása szigetszerű, és Paks közelében nem volt ismert a jelenléte, nem valószínűsítettük,
hogy előfordul a területen, azonban a bagolyköpet elemzés során előkerülhettek a faj maradványai. A köpet elemzés
nem mutatta az északi pocok jelenlétét.
A bagolyköpet elemzés során esetleg előkerülő maradványok alapján, az adott köpet feltalálási helyének környékén
található Microtus oeconomus élőhely foltokban terveztünk vizsgálatokat. Jelenlegi tudásunk szerint magassásos
társulás egyedül a Dunaszentgyörgyi láperdő (HUDD20072) területén található, annak helyszíni szemléje során
megállapítottuk, hogy évekkel korábban kiszáradt.
Az északi pocok az egyik legritkább és legveszélyeztetettebb hazai kisemlős faj. Az északi pocok jelenléte a faj
szórványos előfordulása miatt elsősorban bagolyköpetekből várható. Északi pocok az elemzett bagolyköpetekből nem
került elő. Előfordulása az Atomerőmű 3 km-es körzetében nagy biztonsággal kizárható. A köpetekből az északi
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pocokkal azonos élőhelyet kedvelő, de annál gyakoribb csalitjáró pocok (Microtus agrestis) sem került elő, így még a
tévedés illetve a hiányos maradványok alapján történő bizonytalan előfordulás lehetősége is kizárható. A
Dunaszentgyörgy melletti erdőfolt déli oldalán a korábbi növényzeti térképen szereplő magassásos folt a kiszáradás és
fakitermelés miatt megsemmisült. A fentiek alapján a Microtus oeconomus paksi jelenléte kizárható.

13.7.9.3 Güzüegér
13.7.9.3.1 A felhasznált alapadatok áttekintése
A güzüegér (Mus spicilegus) ökológiai, etológiai és tudománytörténeti szempontból is igen érdekes faj. A güzüegér az
egyetlen emlős, melyet először magyar kutató (Petényi, 1882) Magyarországon írt le, és típuspéldányait is hazánkban
őrzik. A faj hazai tudománytörténeti jelentősége tehát igen nagy. A tájhasználat változás indikátoraként a güzüegér
monitoring is része az NBmR kisemlős programjának. Mivel hazánkban elsősorban kisparcellás mezőgazdasági
területeken fordul elő, és az e fajról szóló tudományos ismereteink meglehetősen korlátozottak (Báldi et al. 1995),
vizsgálata mind ökológiai mind természetvédelmi szempontból indokolt. A kisparcellás extenzív gazdálkodás egyre
inkább visszaszorul, és Paks környékén is szigetszerűen, a települések peremén fordul elő. A güzüegér jelenléte
alacsony intenzitású mezőgazdasági hasznosításhoz köthető, az intenzív monokultúrás területeken és a felhagyott
szántókon egyaránt visszaszorul. A güzüegér élőhely igénye alapján jó indikátora a vetésforgóval hasznosított gyenge
minőségű talajoknak.

13.7.9.3.2 Szakirodalmak
Báldi, A., Csorba, G. & Korsós, Z. (1995): Magyarországi szárazföldi gerinceseinek természetvédelmi szempontú
értékelési rendszere. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest. pp. 59.
Bihari, Z., Heltai, M. & Csorba, G. (2007): A magyarországi emlősök atlasza. Budapest, 370 pp
Christophe, N. & Baudoin, C. (1998): Olfactory preferences in two strains of wild mice, Mus musculus musculus and Mus
musculus domesticus, and their hybrids. Anim. Behav., 56: 365-369.
Gouat, P., Patris, B. & Lalande, C. (1998): Conspecific and heterospecific behavioural discrimination of individual
odours by mound-building mice. Anim. Physiol., 321: 571-575.
Mitchell-Jones, A. J., Amori, G., Bogdanowicz, W., Krystufek, B., Reijnders, P. J. H., Spitzenberger, F., Stubbe, M.,
Thissen, J. B. M., Vohrallk, V. & Zima, J. (1998): The atlas of European mammals. Academic Press, Orlando.
Szenczi, P., O Bánszegi, A Dúcs, CsI. Gedeon, G Markó, I Németh, V Altbäcker (2011): Morphology and function of
communal mounds of overwintering mound-building mice (Mus spicilegus). J. Mammal., 92: 852-860.

13.7.9.3.3 Az alkalmazott módszertan leírása
A güzüegér Magyarországon igen elterjedt, néhány régió kivételével a legtöbb helyen fellelhető (Mitchell-Jones et al.,
1998, Bihari et al 2007).
A güzü jelenléte legkönnyebben a hordások alapján igazolható, amelyeket az állatok október elején készítenek. A
hordások ősztől tavaszig megtalálhatóak élőhelyeiken, így a hordások számlálásával a relatív populáció denzitás
hatékonyan becsülhető.

13.7.9.3.4 Tervezett mintavételek
A güzüegér jelenléte legkönnyebben a hordások alapján igazolható, amelyeket az állatok október elején készítenek. A
hordások ősztől tavaszig megtalálhatóak élőhelyeiken, így a hordások számlálásával a populáció eloszlás és denzitás
hatékonyan becsülhető. A güzü előfordulása a parlagokhoz köthető (Bihari, 2004). Az erőmű 3 km-es körzetének
felmérésekor minden legalább 5 hektáros parlag területet felkeresünk és átlós bejárással ellenőrizzük a güzü hordások
előfordulását. Güzü jelenlétére utaló esetben állomány felmérést végzünk a hordás sűrűség alapján.
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Az NBmR módszertani előírása szerint a mintaterületeket egyetlen alkalommal, azonos időben kell felmérni. A güzüegér
éves aktivitás mintázatának ismeretében a mintavételi gyakoriságot évi egy, ősz végi felvételezésben határozza meg. A
terület egyidejű felvételezése ajánlott a mezőgazdasági munkák (őszi mélyszántás) torzító hatásának kiküszöbölése
érdekében.

13.7.9.3.5 Mintavételi módszerek
A güzühordások méretüknél fogva igen könnyen felismerhetőek, jelenlétük a vizsgálati területet behálózó utakról,
körbetekintéssel is észlelhető. Ennek alapján kielégítően térképezhető a güzü előfordulása. A hordásos táblákat a tábla
átszelésével fogjuk ellenőrizni. A felvételezés során először lokalizáljuk a güzüegér hordások előfordulását, majd a
szigetszerű előfordulásokon belül becsüljük a hordás denzitást.
Az előfordulás GPS koordinátáit rögzítjük, és az 5x5 km-es UTM négyzethez kötjük.
A güzüegeres területek mindegyikén elvégezzük az egy ponton történő körülkémleléses hordásszámolást (ld. alább) és
5 táblán a transzekt módszerrel történő számolást (ld. lentebb).
Güzühordás: 100-140 cm átmérőjű, 30-50 cm magasságú földkupac, amely földdel elfedett, növényi részekből álló
építmény. Tetején föld vagy növényi részek egyaránt lehetnek. Körülötte egyujjnyi nagyságú egérlyukak helyezkednek el
nagyobb számban, melyek gyakran csapákkal vannak összekötve a hordás körül.
Hordásszámolás
A mezőgazdasági tábla széléről körbekémleléssel megszámoljuk az összes látható hordást a területen. Amennyiben a
tábla mérete megkívánja, távcsövet használunk, illetve takaró objektumok (építmények, növényzet, stb.) zavarásának
kiküszöbölésére a számolás több részletben, több pontról is elvégezzük.
Transzekt hordásszámolási módszer
1 ha-os (100x100 m) mintaterületen 5 db 20 m széles sáv végigjárásával és az összes fellelhető hordás
megszámolásával történik a denzitás becslés, 5-5 adat átlaga és szórása jellemez egy mintaterületet.
A transzekt menti növénymagasság nem befolyásolja a közvetlen közelről (0-10 m) való észrevehetőséget, így a terület
körültekintő bejárásával az összes ott épített hordás megtalálható.

13.7.9.3.6 Értékelések
A hordásos terület középpontjának helyét (GPS koordináták) és a felvétel idejét az adatlapon rögzítjük. Az alapadatokat
esetünkben az UTM négyzetekben található táblák száma, a güzüegeres táblák négyzethez viszonyított területaránya és
az egyes táblákon kapott hordásszámok jelentik
A referencia vizsgálat (Szenczi etal 2011) szerint egy hordásban átlag 7 güzü található. Ennek felhasználásával
kiszámoljuk az egyes négyzetekben a güzüegér denzitást:
d = (l * c) / (25 * T),
ahol d a güzüegér denzitás (egyed/ha), c az egér egyedszám / hordásszám arány (db/db), l a táblákon talált hordások
szám átlaga (db/ha), T a güzüegeres táblák négyzethez viszonyított területaránya (%).
A kiértékelés során követjük az országos szintű güzüegér monitorozás előírásait. A kiértékelésnél célszerű a
bagolyköpetek elemzését is figyelembe venni, így az előfordulási gyakoriságok adatai összevethetőek lehetnek a
bagolyköpetekből meghatározott kisemlős előfordulás eredményeivel
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13.7.9.3.7 A mintavételek, vizsgálatok végrehajtása

Megjegyzés:
Mivel a güzüegér az átmenetileg felhagyott szántók lakója, a teljes területen elvégeztük az ilyen jellegű élőhely foltok átvizsgálását,
és csak a jelzett táblákon találtunk halmokat..
13.7-110. ábra A güzühalmok őszi előfordulását mutató térkép.

A güzüegér (Mus spicilegus) az időszakosan művelt mezőgazdasági területek alkalmi lakója. A güzüegerek felmérése az
általuk szeptember-októberben készített halmok alapján történt (13.7-111. ábra Güzüegerek által készített halom.

13.7-111. ábra Güzüegerek által készített halom.
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A güzüegér az őszi téli időszakban kolóniális, jelenlétére az azévi fiatalok által lakott güzühalmok utalnak (Emlos.doc
nevű file).
Először 2011. november 3-4-én történt terület bejárás, hogy az őszi talajmunkálatok előtt olyan egér kolóniák is
észlelhetők legyenek. Így azokat a lelőhelyeket is észlelhetjük, ahol bár a halom tavaszra megsemmisül, de az egerek
vélhetően a környéken vannak és a következő ősszel újra megkísérlik a halom építést. Másodszor a 2011 őszén
halmokat tartalmazó táblákat 2012. április 1-2-án mértük fel, így lehetőség volt a kora tavaszi mezőgazdasági munkák
ellenére megmaradt güzühalmok észlelésére.
Az Erőmű 3 km-es körzetében egyetlen előfordulást rögzítettünk, a 6-os út a Csámpai buszmegálló erőmű felőli oldala
melletti gazos területen 2 előző évi (2010 őszi) halom volt (13.7-110. ábra). Mivel a güzük a halmot tavasszal elhagyják
és 2011-őszén ott friss halom nem keletkezett, valamint a szomszédos mezőgazdasági táblákon friss halom nem volt,
így az előfordulás kérdéses (Emlos.xls file, Güzü mappa). A helyszín 2012 tavaszi felkeresésekor a halmokat már nem
találtuk meg. Megjegyzendő, hogy a közelben talált bagolyköpetekben voltak güzü maradványok, így könnyen lehet,
hogy a talajmunkálatok miatt a felszínre került állatok elpusztultak.

13.7.9.4 Denevérek
13.7.9.4.1 A felhasznált alapadatok áttekintése
A denevérek a legveszélyeztetettebb állatcsoportok közé tartoznak. Hazánkban 8 fokozottan védett faj és 20 védett fajuk
fordul elő. A Bonni Egyezmény értelmében fokozottan védett, a Berni Egyezmény szerint védett fajok. IUCN listás fajok.
Hazánk is aláírta a Nemzetközi Denevérvédelmi Egyezményt (EUROBATS), mellyel kötelezte magát a denevérfajok
kutatására és védelmére.
A denevérek számára az élőhely minőségét egyrészt a táplálék kellő változatossága, illetve mennyisége, másrészt a
búvóhelyek megfelelő volta adja. A pihenőhelyek megfelelő száma és típusai az erdő természetességi mutatói. Például
nagy elegyarányú, kedvező korosztály-szerkezetű, idős erdőkkel tarkított erdőállományokban sok az odvas fa, ebből
adódóan a denevérek száma is magas. Minthogy az egyes fajok különféle búvóhelyeket választanak, illetve más és más
táplálkozó-helyeket használnak, igen sok élőhely indikátorai.
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13.7.9.4.3 Az alkalmazott módszertan leírása
Mivel a vizsgálandó paksi területen barlangok és más földalatti szálláshelyek nem találhatóak, az NMmR három
alprogramja (barlangi nászhálózás, hosszúszárnyú denevér felmérés és föld alatt telelő állomány felmérése) elvégzése
nem lehetséges. A NBmR denevéres protokolljának negyedik alpontja, az épületlakó denevérek felmérése viszont
megvalósítható.

13.7.9.4.4 Tervezett mintavételek
Vizsgálatok az erőmű 3 km-es sugarú körzetében
Mivel a vizsgálandó paksi területen barlangok és más földalatti szálláshelyek nem találhatóak, a NBmR három
alprogramja (barlangi nászhálózás, hosszúszárnyú denevér felmérés és föld alatt telelő állomány felmérése) elvégzése
nem lehetséges, negyedik alprogramja, az épületlakó denevérek felmérése viszont megvalósítható.
Az épületlakó felmérések során a vizsgálati területen, a Paksi Atomerőmű 10 km-es körzetében bejárjuk az összes, a
denevérek megtelepedésére alkalmas épületek padlását, tornyát. A következő fajok előfordulása várható épületekben
Magyarországon:
kis patkósdenevér – Rhinolophus hipposideros
nagy patkósdenevér – Rhinolophus ferrumequinum
tavi denevér – Myotis dasycneme
csonkafülű denevér – Myotis emarginatus
közönséges denevér – Myotis myotis
hegyesorrú denevér – Myotis blythii
fehérszélű törpedenevér – Pipistrellus kuhlii
alpesi denevér – Hypsugo savii
közönséges késeidenevér – Eptesicus serotinus
szürke hosszúfülű-denevér – Plecotus austriacus
Épületlakó denevérek felmérésekor fontos figyelembe venni, hogy a kolóniák egyedszáma az év folyamán változik.
Szeptembertől áprilisig csak ritka esetben található denevér padlásokon. Májusban állandósul a kolónia mérete és június
végéig, július közepéig – a kölyöknevelés időszakában – közel változatlan. Az NBmR monitoring protokoll szerint évente
egyszer, május 15. és június 30. között kell ellenőrizni a kiválasztott épületeket, így mi is ebben az időintervallumban
fogjuk elvégezni a felmérést.
A denevérek vizsgálata kapcsolódik a „bagolyköpet gyűjtésekre alapozott kisemlős vizsgálat” alprojekthez, mivel mindkét
alprojektben szerepel a helyi épületek (istállók, magas házak, templomok) felkeresése: Így egyeztetni fogjuk a
mintavételt, hogy minimalizálható legyen az állatok zavarása.

13.7.9.4.5 Mintavételi módszerek
A felméréseket nappal végezzük, az épület belsejében szükséges erős fényű lámpával. Fajhatározás után megbecsüljük
a felnőttek és fiatalok egyedszámát, az épületen belüli elhelyezkedésüket. Ha a kolónia nagysága miatt a számolás
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indokolatlanul hosszú időt venne igénybe és a denevérek nagymértékű zavarásával járna, digitális fotó készítésével,
majd számítógépen történő számlálással határozzuk meg az egyedszámokat.
Az épületlakó denevérek vizsgálata mellett kiegészítő vizsgálatokként denevérdetektoros felmérést is tervezünk, melyek
egyéb, nem vagy nem csak épületekben előforduló fajok előfordulását bizonyíthatják.

13.7.9.4.6 Értékelések
Az épületlakó fajok felmérése során a felderített kolóniáknak otthont adó épületek koordinátája, illetve az egyes
denevérfajok egyedszáma (esetenként külön az adult és juvenilis egyedek száma) a kapott változók.

13.7.9.4.7 A mintavételek, vizsgálatok végrehajtása

Bonn II

EUROBATS

nyugati piszedenevér

Barbastella barbastellus

FV

100.000 Ft

x

x

x

északi késeidenevér

Eptesicus nilssonii

V

25.000 Ft

x

x

közönséges késeidenevér

Eptesicus serotinus

V

25.000 Ft

x

alpesi denevér

Hypsugo savii

V

50.000 Ft

hosszúszárnyú denevér

Miniopterus schreibersii

FV

nimfadenevér

Myotis alcathoe

nagyfülű denevér

HD II

HD IV

IUCN

státusz

Bern II

A denevérek felmérését Görföl Tamás végezte. Az alapadatok az Emlos.xlsx file „Denevér épületben” file-ben találhatók.
A denevérek a legveszélyeztetettebb állatcsoportok közé tartoznak. Hazánkban 8 fokozottan védett faj és 20 védett fajuk
fordul elő. A Bonni Egyezmény értelmében fokozottan védett, a Berni Egyezmény szerint védett fajok. IUCN listás fajok.
Hazánk is aláírta az Európai Denevérvédelmi Egyezményt (EUROBATS), mellyel kötelezte magát a denevérfajok
kutatására és védelmére (13.8.9.4-1. táblázat).

x

x

NT

x

x

LC

x

x

x

LC

x

x

x

x

NT

250.000 Ft

x

x

x

x

DD

V

50.000 Ft

x

x

x

x

NT

Myotis bechsteinii

FV

100.000 Ft

x

x

x

x

x

LC

hegyesorrú denevér

Myotis blythii

V

50.000 Ft

x

x

x

x

x

LC

Brandt-denevér

Myotis brandtii

V

50.000 Ft

x

x

x

x

NT

tavi denevér

Myotis dasycneme

FV

100.000 Ft

x

x

x

x

LC

vízi denevér

Myotis daubentonii

V

50.000 Ft

x

x

x

x

LC

csonkafülű denevér

Myotis emarginatus

FV

100.000 Ft

x

x

x

x

x

LC

közönséges denevér

Myotis myotis

V

50.000 Ft

x

x

x

x

x

LC

bajuszos denevér

Myotis mystacinus

V

50.000 Ft

x

x

x

x

LC

horgasszőrű denevér

Myotis nattereri

V

50.000 Ft

x

x

x

x

LC

óriás-koraidenevér

Nyctalus lasiopterus

FV

500.000 Ft

x

x

x

x

NT

szőröskarú koraidenevér

Nyctalus leisleri

V

50.000 Ft

x

x

x

x

LC

rőt koraidenevér

Nyctalus noctula

V

25.000 Ft

x

x

x

x

LC

fehérszélű törpedenevér
durvavitorlájú
törpedenevér

Pipistrellus kuhlii

V

50.000 Ft

x

x

x

x

LC

Pipistrellus nathusii

V

25.000 Ft

x

x

x

x

LC

közönséges törpedenevér

Pipistrellus pipistrellus

V

25.000 Ft

x

x

x

x

LC

szoprán törpedenevér

Pipistrellus pygmaeus

V

25.000 Ft

x

x

x

x

LC

barna hosszúfülű-denevér

Plecotus auritus

V

50.000 Ft

x

x

x

x

LC

V

10.000 Ft

x

x

x

x

LC

magyar név

tudományos név

szürke hosszúfülű-denevér Plecotus austriacus
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kereknyergű
patkósdenevér

FV

250.000 Ft

x

x

x

x

x

NT

nagy patkósdenevér

Rhinolophus euryale
Rhinolophus
ferrumequinum

FV

100.000 Ft

x

x

x

x

x

LC

kis patkósdenevér

Rhinolophus hipposideros

V

50.000 Ft

x

x

x

x

x

LC

fehértorkú denevér

Vespertilio murinus

V

50.000 Ft
x
x
x
x
LC
Megjegyzés:
Bern II: Berni Egyezmény, II. függelék; Bonn II: Bonni Egyezmény, II. függelék; EUROBATS: Bonni Egyezmény, EUROBATS
megállapodás; HD II: Élőhelyvédelmi Irányelv, jelölőfaj; HD IV: Élőhelyvédelmi Irányelv, közösségi jelentőségű szigorú védelmet
igényelő állatfaj; IUCN: Vörös Lista (NT: veszélyeztetettség közeli, LC: legkevésbé veszélyeztetett, DD: adathiányos)
13.7.9.4-1. táblázat A magyarországi denevérfajok védettségi státusza és a vonatkozó nemzetközi egyezmények

Anyag és módszer
A módszertan jellemzése általában
Mivel a vizsgálandó paksi területen barlangok és más földalatti szálláshelyek nem találhatóak, a Nemzeti Biodiverzitásmonitorozó Rendszer négy alprogramjából három (barlangi nászhálózás, hosszúszárnyú denevér felmérés és föld alatt
telelő állomány felmérése) elvégzése nem lehetséges. A NBmR denevéres protokolljának negyedik alpontja, az
épületlakó denevérek felmérése viszont megvalósítható.
A következő fajok előfordulása várható épületekben Magyarországon:















kereknyergű patkósdenevér – Rhinolophus euryale
kis patkósdenevér – Rhinolophus hipposideros
nagy patkósdenevér – Rhinolophus ferrumequinum
tavi denevér – Myotis dasycneme
csonkafülű denevér – Myotis emarginatus
közönséges denevér – Myotis myotis
hegyesorrú denevér – Myotis blythii
fehérszélű törpedenevér – Pipistrellus kuhlii
durvavitorlájú törpedenevér – Pipistrellus nathusii
közönséges törpedenevér – Pipistrellus pipistrellus
szoprán törpedenevér – Pipistrellus pygmaeus
alpesi denevér – Hypsugo savii
közönséges késeidenevér – Eptesicus serotinus
szürke hosszúfülű-denevér – Plecotus austriacus

Az épületlakó felméréseket kiegészítettük a denevérek tájékozódási hangjának (ultrahangjának) észlelésén alapuló
módszerrel is. A denevérdetektoros felmérések előnye, hogy viszonylag nagy területen nagy mennyiségű előfordulási
adat produkálható, hátrányuk viszont, hogy nem minden felvett hang határozható meg faji szinten.
Mintavételi módszerek
Mivel a területen található épületek olyan kialakításúak, hogy azokban elsősorban a homlokzati résekben fordulhatnak elő
denevérek, az épületlakó felmérést három módszer együttes alkalmazásával végeztük. A nappali bejárás során
körbejártuk a potenciális épületeket a földön található denevérürülékek felmérésére. A késődélutáni órákban végzett
felmérés közben figyeltünk a denevérek által kiadott szociális hangokra is, melyeket főleg kirepülés előtt hallatnak. Az
ürülékek alapján és a denevérek épületen belüli elhelyezkedése, valamint az észlelt kolóniahangok segítségével a
fajhatározás is lehetővé vált.
A denevérdetektoros felméréseket kétféle eszközzel végeztük. A Pettersson D240x kézi detektorral észlelt timeexpansion (10x-esen lassított) hangokat digitális diktafonnal rögzítettük, majd az így kapott digitális állományokat
átmásoltuk számítógépre. A Pettersson D500x automatikus hangrögzítők eleve memóriakártyára tárolják a felvett
hangokat, így azokat egyéb felvevő készülék használata nélkül, közvetlenül másoltuk át számítógépre. Az utóbbi
készülékek ún. triggerelt indítású módban lettek kihelyezve, így nem folyamatosan készültek a felvételek, hanem az arra
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esetlegesen elhaladó denevérek hangja indította be a rögzítést, mely során 5 másodperces felvételek készültek. Az
alkalmazott trigger érték 160, míg az érzékenység 100 volt (13.7-112. ábra).

Megjegyzés:
Fmax= az impulzus legmagasabb frekvenciája, Fmin= az impulzus legalacsonyabb frekvenciája, Fpeak= legnagyobb energiájú frekvencia,
Timp= impulzus hossza
13.7-112. ábra A hangimpulzusokon lemért paraméterek

A felvett szekvenciákat hangelemző szoftver segítségével jelenítettük meg és mértük le az egyes impulzusok
paramétereit, illetve az impulzusok között eltelt időt. A hangok meghatározásánál figyelembe vettük az impulzusok alakját
és egyéb tulajdonságait is.
Az Erőmű 3 km-es körzetében a denevérek ultrahangját line-transect útvonalbejárással és pontmintavételezéssel is
gyűjtöttük. A line-transect útvonalak bejárása során Pettersson D240x és Pettersson D500x detektorokat, míg
pontmintavételezésre csak az automatikus hangfelvétel készítésére alkalmas Pettersson D500x készüléket használtuk.
Mintavételi helyek
Az épületlakó felmérések során a Paksi Atomerőmű 3 km-es körzetében megvizsgáltuk az összes denevérek
megtelepedésére alkalmas épületet.
A detektoros line-transect útvonalakat úgy határoztuk meg, hogy lehetőség szerint a teljes Erőmű terület le legyen fedve,
valamint olyan helyeken haladjunk el, ahol korábbi terepi tapasztalatok alapján valószínűsítettük a denevérek
előfordulását (13.7-113. ábra- 13.7-115. ábra). A Pettersson D500x detektorokkal végzett pontmintavételezések
helyszíneit úgy jelöltük ki, hogy az Erőmű területének két jellemző mikrohabitatját tudjuk vizsgálni (13.7-116. ábra).
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13.7-113. ábra Line-transect útvonal a Paksi Atomerőmű belső területén

13.7-114. ábra Line-transect útvonal a felvonulási területen
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13.7-115. ábra Line-transect útvonal a „szigeten”

13.7-116. ábra A Pettersson D500x detektorok mintavételezési helyei

A mintavételi alkalmak pontos leírása
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Épületlakó denevérek felmérésekor fontos figyelembe venni, hogy a kolóniák egyedszáma az év folyamán változik.
Szeptembertől áprilisig csak ritka esetben található denevérkolónia épületekben. Májusban állandósul a kolónia mérete és
június végéig, július közepéig – a kölyöknevelés időszakában – közel változatlan. Az NBmR monitoring protokoll szerint
évente egyszer, május 15. és június 30. kell ellenőrizni a kiválasztott épületeket, így mi is ebben az időintervallumban
végeztük el a felmérést.
A denevérdetektoros felméréseket az év azon szakában végeztük, amikor a denevérek a leginkább aktívak. Júniusban és
júliusban egy-egy estén végeztük a line-transect bejárásokat naplemente után fél órás kezdéssel és az útvonal hosszától
függő befejezéssel. A felmérés során kb. 4 km/h sebességgel gyalogoltunk és minden észlelt denevér hangját rögzítettük,
GPS koordinátával egyetemben. A Pettersson D500x detektorok naplementétől 2,5 órán keresztül rögzítették a
közelükben elrepülő denevérek hangját.
Az értékelés módszerei
Az épületlakó denevérfajok 3 km-es körzetben történő felmérése során a felderített kolóniáknak otthont adó épületek
koordinátája, illetve a kolóniákat alkotó fajok a kapott adatok.
A denevérdetektoros felmérések során az észlelések koordinátája, az észlelt denevér faja, vagy ha faji szinten nem
meghatározható, akkor fajcsoport, magasabbrendű taxon a kapott változók.
Eredmények
Épületlakó felmérés
Az erőmű területén körbejártuk az összes olyan épületet, melyben potenciálisan denevérkolónia telepedhetett meg. A 2012es felmérések során összesen három faj öt szálláshelyét sikerült felderítenünk. Az összefoglaló táblázatba belevettük egy
2010-es bejárás eredményét is, melynek keretében két épületben találtunk denevéreket (13.7.9.4-2. táblázat).
kód

dátum

település

hely

EOV E

EOV N

faj

PR01

2012.06.20. Paks

Paksi Atomerőmű belső terület

635062

136703 Nyctalus noctula

PR02

2012.06.20. Paks

Paksi Atomerőmű belső terület

634850

136783 Plecotus austriacus

PR03

2012.06.20. Paks

Paksi Atomerőmű belső terület

634827

136743 Plecotus austriacus

PR04

2012.06.20. Paks

Paksi Atomerőmű belső terület

634807

136787 Eptesicus serotinus

PR05

2012.06.20. Paks

Paksi Atomerőmű belső terület

634804

136743 Plecotus austriacus

PR06

2010. év Paks

Paksi Atomerőmű belső terület

634662

136894 Nyctalus noctula

PR07

2010. év Paks
Paksi Atomerőmű belső terület
634869 136587 Nyctalus noctula
13.7.9.4-2. táblázat A Paksi Atomerőmű 3 km-es körzetében végzett épületlakó denevér felmérés eredményei
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13.7-117. ábra A 2. táblázatban szereplő, a Paksi Atomerőmű 3 km-es körzetében lévő szálláshelyek

Denevérdetektoros felmérések
A line-transect felmérések során a „belső” és a felvonulási területen viszonylag kevés denevért észleltünk és csak két taxont
figyeltünk meg (Nyctalus noctula és Pipistrellus kuhlii/nathusii). Utóbbi fajpárt a területen hang alapján nem lehet biztosan
elkülöníteni, mivel az élőhelyen mindkettő előfordulhat és hangjuk igen hasonló. A „szigeten” végzett bejáráson viszont már
hat faj került elő: Eptesicus serotinus, Myotis daubentonii, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Pipistrellus kuhlii/nathusii és
Pipistrellus pygmaeus (Emlos.xls file, Denevérek épületben mappa).
Az egy mintavételezési pontra kihelyezett Pettersson D500x detektorok segítségével az Erőmű „belső” területén két fajt, a
már a line-transect bejárás során is észlelt Nyctalus noctulát és Pipistrellus kuhlii/nathusii fajpárt mutattuk ki. A júliusi
alkalommal, a hidegvizes befolyó partján működő készülékkel hat faj (Barbastella barbastellus, Myotis dasycneme, Myotis
daubentonii, Nyctalus noctula, Pipistrellus kuhlii/nathusii, Pipistrellus pygmaeus) hangját rögzítettük. Az eredmények az
alábbi táblázatban találhatók (13.7.9.4-3. táblázat).
dátum
2012.06.20.
2012.06.20.
2012.07.28.
2012.07.28.
2012.07.28.
2012.07.28.
2012.07.28.
2012.07.28.
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település
hely
EOV E
EOV N
taxon
észlelés
Paks
PA, belső terület
634848 136486 Nyctalus noctula
20
Paks
PA, belső terület
634848 136486 Pipistrellus kuhlii/nathusii
13
Paks
PA, hidegvizes befolyó
635674 137753 Barbastella barbastellus
3
Paks
PA, hidegvizes befolyó
635674 137753 Myotis dasycneme
11
Paks
PA, hidegvizes befolyó
635674 137753 Myotis daubentonii
15
Paks
PA, hidegvizes befolyó
635674 137753 Nyctalus noctula
115
Paks
PA, hidegvizes befolyó
635674 137753 Pipistrellus kuhlii/nathusii
19
Paks
PA, hidegvizes befolyó
635674 137753 Pipistrellus pygmaeus
1
13.7.9.4-3. táblázat Az automatikus hangrögzítővel történt észlelések (Paksi Atomerőmű területe)
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Értékelés
Az Atomerőmű 3 km-es körzetén belül kevés a denevérek megtelepedésére alkalmas épület. Az épületlakó fajok többsége
a zavartalan padlással vagy toronnyal rendelkező épületeket kedveli, melyek nem találhatóak a körzetben. A szálláshelyek
korlátozottságát mutatja a megtalált kevés lakott szálláshely (7 db), melyből kettő 2012-ben már nem volt denevérek által
foglalt. Az Erőmű területén található épületek esetében elsősorban falak, illetve nyílászárók melletti rések biztosíthatnak
alkalmat a megtelepedésükre. Az ilyen szálláshelyeket elsősorban a Nyctalus noctula, az Eptesicus serotinus, a Plecotus
austriacus és a Pipistrellus kuhlii kedveli. Az előbbi három fajt sikerült is bizonyítanunk a területről.
A denevérdetektoros felmérések közül a belső területen végzett pontszámlálás és line-transect bejárás volt a legkevésbé
eredményes. Itt két fajt tudtunk kimutatni, mely mutatja azt, hogy kevés a denevérek táplálékbázisát alkotó rovarok számára
alkalmas zöld terület. A legtöbb fajt a hidegvizes befolyó partján végzett pontszámlálás és a „sziget”-en végzett bejárás
során észleltük. A víz mind ivóhely, mind táplálkozóterület szempontjából fontos a denevérek számára. A sziget spontán
erdősült terület, melyen a növényzet következtében nagyobb rovarsűrűség tapasztalható a környékhez képest, ami
odavonzza a denevéreket, illetve az ott található idősebb fák szálláshelyet is kínálhatnak nekik.
A következő fajokat sikerült kimutatnunk a Paksi Atomerőmű 3 km-es térségében.
Nyugati piszedenevér – Barbastella barbastellus
Fokozottan védett, a területen és országosan is ritka faj. Összesen három észlelésünk volt a hidegvizes befolyó partján
elhelyezett detektorunkon. A nyugati piszedenevér odúlakó, szinte kizárólag éjjeli lepkékkel táplálkozik. Ennek megfelelően
fontosak számára az idős, őshonos fafajokból álló erdők. Vadászatai során elsősorban az ilyen erdők közelében mozog, így
a teljesen nyílt terepen való megfigyelése figyelemre méltó.
Közönséges késeidenevér – Eptesicus serotinus
Védett, országosan gyakori faj. A területen egy szálláshelyét találtuk meg, és a line-transect felmérések során sikerült
észlelnünk további 13 alkalommal. Elsősorban épületlakó, nagyobb rovarokkal táplálkozik, előkerülése valószínűsíthető volt.
Tavi denevér – Myotis dasycneme
A nyugati piszedenevérhez hasonlóan fokozottan védett faj. Az Alsó-Duna-völgy ártéri erdeiben elterjedt, de Európa-szerte
ritka faj. A víz mellé kihelyezett D500x felvevő készülékkel észleltük 11 alkalommal. Repülő rovarokból álló táplálékát a víz
felett gyorsan repülve szerzi meg. Kedveli a nagy felületű, de sima vízfelszínű víztereket, ezért a sziget által védett
hidegvizes befolyó viszonylag jó táplálkozóhelyet nyújt számára. Odú- és épületlakó faj, szálláshelyétől akár 10-15 km-re is
elrepülhet, az észlelt egyedek szálláshelye valószínűleg nem a területen található.
Vízi denevér – Myotis daubentonii
Védett, országosan is gyakori faj, szinte minden számára alkalmas vízfelület felett láthatjuk táplálkozó egyedeit. A víz
melletti mintavételi ponton 15 alkalommal, a szigeten végzett line-transect bejáráson pedig négy helyen észleltük. Odúlakó,
valószínűleg nincs szálláshelye az Atomerőmű területén, hanem számára alkalmasabb területekről jöttek ide táplálkozó
példányai.
Szőröskarú koraidenevér – Nyctalus leisleri
Védett faj. Elsősorban a jó erdőállományokat kedveli, ezért országosan nem gyakori. A rőt koraidenevérhez hasonlóan
gyors röptű, nyílt területeken vadászik. Egyetlen példányát észleltük a szigeten végzett felmérés során. Odúlakó, de
valószínűleg nem az Atomerőmű területén találhatóak kolóniái.
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Rőt koraidenevér – Nyctalus noctula
Országosan gyakori, védett faj. Mind épületben, mind odvakban megtalálja szálláshelyeit. Az Atomerőmű 3 km-es
körzetében a leggyakrabban észlelt faj, a pontszámlálások és a line-transect bejárások során is nagy számú észlelés
történt. Egy kolóniáját sikerült felfedeznünk az egyik épület betonelemeinek egy résében.
Fehérszélű/durvavitorlájú törpedenevér – Pipistrellus kuhlii/nathusii
A fehérszélű és a durvavitorlájú törpedenevért hang alapján nehéz elkülöníteni. Segítségünkre vannak statisztikai
módszerek, de biztosan csak a szociális hangjuk alapján határozhatóak. A felméréseink alkalmával nem sikerült az
elsősorban az őszi időszakban hallatott szociális hangjukat észlelnünk, viszont tájékozódási, echolokációs hangjukat az
Erőmű teljes területén nagy számban rögzítettük. A fehérszélű törpedenevér épületlakó, a 90-es években kezdett el terjedni
Magyarországon, de mára már az egész országban előfordul. A durvavitorlájú törpedenevér elsősorban nagyobb
folyóvölgyeink, illetve a Balaton környékének lakója, ezért szintén valószínűsíthető előfordulása a vizsgálati területen.
Szoprán törpedenevér – Pipistrellus pygmaeus
Védett faj. A közeli rokonától, a közönséges törpedenevértől biztosan csak hang alapján, illetve genetikai vizsgálatokkal
elkülöníthető. Országosan elterjedt, gyakori fajnak számít, de tapasztalataink szerint a fajpárból elsősorban ez a faj fordul
elő ártéri területeken. Összesen egy példányát észleltük a víz melletti pontszámláláskor, és 9 adata van a szigeten végzett
line-transect felmérésből.
Szürke hosszúfülű-denevér – Plecotus austriacus
Védett faj, az utóbbi évtizedben csökkenő tendenciát mutat országos állománya. Épületlakó faj, a területen három helyen
találtuk meg szálláshelyét. Szárnya széles, repte fordulékony és lassú. Hangja halk, ezért detektorral nehéz észlelni.
Az Atomerőmű 3 km-es körzetéből összesen kilenc fajt mutattunk ki. A fajok többsége valószínűleg csak táplálkozni jár
be az Erőmű területére. A bővítés elsősorban nyílt, a denevérek számára még táplálkozó területként is kevésbé fontos
területeket érint, így valószínűleg nem lesz jelentős hatással az itt előforduló denevérek életére.

13.7.9.5 Ürge
13.7.9.5.1 A felhasznált alapadatok áttekintése
Az ürgét (Spermophilus citellus) néhány évtizede még mezőgazdasági kártevőként tartották számon. A magyarországi
állomány az élőhelyek számának drasztikus csökkenésével erősen megritkult, ezért a fajt 1982-ben védetté
nyilvánÌtották (1982. évi 4. törvényerejű rendelet). A Magyar Természettudományi Múzeum által 1995-ben kiadott
értékelési rendszer szerint (Báldi et. al., 1995) az ürge a legveszélyeztetettebb szárazföldi gerinces fajok közé tartozik.
Az ürgét is tartalmazza az Európa Tanács Berni Egyezményének II. Függeléke a szigorúan védett fajokról, és Natura
2000 jelölőfaj.
Az ürge egyedszáma egész Európában csökken. A csökkenés egyik oka az állat élőhelye, a rövid füvű sztyeppék és
legelők eltűnése. Magyarországon gyakran ott találhatóak stabil állományok, ahol az ürgék jelenléte problémát jelenthet
(repülőterek, lóversenypályák, nagy folyókat szegélyező gátak). Paks környékén is szigetszerű előfordulás várható, az
első lépés ezen állományok meglétének ellenőrzése, majd az állomány felmérés.

13.7.9.5.2 Szakirodalmak
Váczi, O., Altbacker, V. (1999): Füves repülőterek ürgeállományának felmérése, Természetvédelmi Közlemények, 8:
205-214.
Váczi, O., Katona, K., Altbacker, V. (1996): A bugacpusztai ürgepopuláció tér- és időbeli mintázata. Vadbiológia, 5: 141148.
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Váczi, O. (2001): NBmR ürge-programjához kapcsolódó országos elterjedés-térképezés. Éves jelentés, KvVM, TVH
számára.
Szitta, T. (1996): Ürgetelepítés. Madártávlat. III (3): 5-7.
Kis, J., Váczi, O., Katona, K. & Altbacker Vilmos (1998): A növényzet magasság hatása a cinegési ürgék élőhely
választására. Természetvédelmi Közlemények, 7: 117-123.

13.7.9.5.3 Az alkalmazott módszertan leírása
Bár az ürge nappali állat, a megfigyelés zavarja, illetve felszíni aktivitása erősen napszakfüggő. Igy az NBmR előírása
szerint nem az ürgéket, hanem az ürgelukakat számolva becsülhetjük az állatok számát.

13.7.9.5.4 Tervezett mintavételek
Az NBmR előírása szerint nem az ürgéket, hanem az ürgelukakat számolva becsülhetjük az állatok számát. Az ürgelyuk
4 cm átmérőjű (két ujjnyi) merőlegesen a földbe vájt lyuk, és nem ágazik el közvetlenül a földfelszín alatt.
Az ürge előfordulása a rövidfüves gyepekhez köthető (Bihari et al, 2007). Az erőmű 3 km-es körzetének felmérésekor
minden legalább 5 hektáros gyepfelületet felkeresünk és átlós bejárással ellenőrizzük az ürgelukak előfordulását. Ürge
jelenlétére utaló esetben állomány felmérést végzünk a lukszám sűrűség alapján. A lukszám sűrűség meghatározására
a sávos becslés alkalmas, mely jól ismételhető, az észlelt kupacok száma nem függ a megfigyelőtől, így a módszer
segítségével megbízhatóan becsülni lehet a terület lyuksűrűségét.
Az ürge szaporodási ritmusának (egyetlen alom évente) ismeretében a mintavételi gyakoriságot évi egy felvételezésben
határoztuk meg. A mintavétel az NBmR szerint a Föld napja, vagyis április 22-e táján történik.

13.7.9.5.5 Mintavételi módszerek
A lyukak számolását 5x200 m, összesen 1000 m hosszú útvonal két oldalán 1-1 m-es sávban végezzük. Az út hosszát
kalibráció után elegendő a lépések számolásával mérni (Altbacker V esetében 60 természetes lépés tesz ki 50 métert).
A vizsgálati terület középpontja körül 5 db, egymástól 50 m-re eső, 200 m hosszú párhuzamos egyenesek mentén
végezzük a számolást.
A sávos becslés alkalmazását az nehezíti, hogy a különböző talajtípusokon eltérő a lyukak fennmaradási esélye. Katona
(1997) Bugacpusztán végzett vizsgálatai alapján arra a következtetésre jutott, hogy a lukszám hatoda az ürgeszám.
Kötött talajon ez az arány változhat, a szentkirályszabadjai reptéren kb. 10 lyukra jutott egy állat. Igy a felmérés során a
talaj típusát is rögzíteni fogjuk minden gyepfoltban.

13.7.9.5.6 Értékelések
Az adatfelvétel helyét (GPS koordináták) és idejét rögzítjük. A felvételezés az ürge lukszám denzitással becsli az
ürgeállományt. A kapott adat az ürgelukszám / hektár és a kolónia mérete.
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13.7.9.5.7 A mintavételek, vizsgálatok végrehajtása

Megjegyzés:
A legerősebb állomány a Hardi legelőn volt, ezt követte a Paksi ürgemező. A dunakömlődi legelőn és a Kalocsai repülőtéren csak
néhány tucat állat él, az állományok sorsa így kérdéses
13.7-118. ábra Az ürge felmérések mintavételi helyeinek térképi megjelenítése.

Az ürge (Spermophilus citellus) a rövidfüves legelők lakója, előfordulása a NATURA 2000-es területeken volt várható,
illetve a Duna gáton és a kalocsai repülőtéren elképzelhető (Emlos.doc nevű file).
Az ürge téli álmot alszik, március végétől aktívak az állatok, felmérése az NBMR protokoll szerint ezért a Föld Napja
idején történik, amikor már minden állat aktív. A felmérés az üreglukak számát rögzíti egy 200 x 200 méteres
mintaterületen.
Az ürge állomány felmérést a fentiek szerint két lépésben végeztem, először április 1-2-án bejártam az összes gyepet
ahol a korábbiakban az ürge előfordult, majd átvizsgáltam az összes Natura 2000-es terület gyepjeit is (13.7-118. ábra).
A Tengelici rétek (HUDD20070) leírása említi az ürge korábbi jelenlétét, de nem találtam ott ürgelukat. Ugyancsak
ellenőríztem mindkét oldali Duna gát töltéskoronáját (HUDD20023), mivel a gáton élő és oda mély lukakat fúró ürgék
biztonsági kockázatot rejtenek. A mennyiségi becslést április 20-23-án végeztem azokon a gyepeken, ahol az előzetes
felmérés ürgére utaló jeleket adott. Ezek a 10 km.es körzeten belül a Dunakömlődi legelő (HUDD20020), a Paksi
ürgemező (HUDD20069) és a 10 km-es körzeten éppen kívül eső németkéri Hardi legelő (HUDD20040), valamint a
Kalocsai repülőtér nem védett gyepje.
Az ürge téli álmot alszik, március végén kezd aktívvá válni, ekkor tisztítják ki járataikat. Ezért a teljes területen a gyepek
szisztematikus bejárásával április első napjaiban felmértük az ürge jelenlétét, majd április 20-23-án az NBmR protokoll
szerint felmértem a fellelt állományokat.
Az Erőmű 3 km-es körzetében egyetlen előfordulást rögzítettünk, a Paksi Ürgemezőn (HUDD20069). Itt kb 50 állat
vizuális megfigyelése is sikerült, a luksűrűség egyenetlen, 257 luk/hektár. Az állatok az ürgemezőt átszelő, forgalmas
dűlőút melletti gyepet népesítik be. A felmérés szerint az úttól 100 méterre már alig található luk, így az összállomány
50-250 egyedre tehető. (Emlos.xlsx file, Ürge mappa).
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A Duna mindkét partjának gátját (HUDD20023) gyalogosan végigjárva ürgére utaló jelet nem tapasztaltam.

13.7.9.6 Kisemlősök bagolyköpet alapján
13.7.9.6.1 A felhasznált alapadatok áttekintése
Az összes magyarországi emlősfajnál szükséges az elterjedés változásának országos léptékű nyomon követése
(Csorba és Pecsenye 1997). Szükséges a kisemlősfajok elterjedési mintázatának kvalitatív és kvantitatív vizsgálata, a
fajok adott mintában számított relatív abundanciáinak felhasználásával a különböző területeken kimutatott kisemlős
közösségek összehasonlítása. Az elterjedés-monitorozás mellett egy-egy adott élőhely-együttes kisemlős faunája is
elemezhető.

13.7.9.6.2 Szakirodalmak
Ács A. 1985: A bagolyköpet vizsgálatok alapjai. MME Zalai hcs. kiadv. Zalaegerszeg. p. 1-58.
Horváth Gy – Molnár Dániel – Nagy Tibor – Baksza Ildikó – Németh Tamás: 2004: A gyöngybagoly (Tyto alba) költési
paramétereinek és táplálék-összetételének vizsgálata a költőhelyek tájmintázatának elemzése alapján.
Természetvédelmi közlemények, 11. 491-499.
Wijnandts, H. 1984: Ecological energetics of the long-eared owl (Asio otus). Ardea 72, 1-92.
Schmidt E. 1967: Bagolyköpetvizsgálatok. A Madártani Intézet Kiadványa, Budapest 130 pp.

13.7.9.6.3 Az alkalmazott módszertan leírása
A kisemlősök ökológiai kutatásában elterjedten alkalmazott indirekt módszer a bagolyköpetek elemzésén alapul. Ez a
metodika természetvédelmi szempontból nem kifogásolható, alkalmas gyors és nagy mennyiségű előfordulási adat
gyűjtésére. A hazai emlősfajok elterjedés változásának térképezéséhez a gyöngybagoly köpetvizsgálataiból nyert
adatok jelentős mennyiségű információval járulnak hozzá. A rágcsáló fajokon kívül a védett cickányfajok (Soricidae ) is
kimutathatók köpeteiből. Mivel a legszélesebb táplálékspektruma a gyöngybagolynak (Tyto alba) van (Wijnandts 1984),
ezért az NBmR alprogram elsősorban e bagolyfaj költőhelyeinek monitorozására és köpeteinek begyűjtésére alapozza a
kisemlősök jelenlétének vizsgálatát, és mi is ezt fogjuk elvégezni.

13.7.9.6.4 Tervezett mintavételek
A kisemlősök ökológiai kutatásában elterjedten alkalmazott indirekt módszer a bagolyköpetek elemzésén alapul. Ez a
metodika természetvédelmi szempontból nem kifogásolható, alkalmas gyors és nagy mennyiségű előfordulási adat
gyűjtésére. A hazai emlősfajok elterjedés változásának térképezéséhez a gyöngybagoly köpetvizsgálataiból nyert
adatok jelentős mennyiségű információval járulnak hozzá. A rágcsáló fajokon kívül a védett cickányfajok (Soricidae ) is
kimutathatók köpeteiből. Mivel a legszélesebb táplálékspektruma a gyöngybagolynak (Tyto alba) van (Wijnandts 1984),
ezért az NBmR alprogram elsősorban e bagolyfaj költőhelyeinek monitorozására és köpeteinek begyűjtésére alapozza a
kisemlősök jelenlétének vizsgálatát, így mi is ezt fogjuk elvégezni.
A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) első 5 évének tapasztalatai alapján a résztvevők megállapodtak
az alprogram változtatásáról, miszerint a köpetgyűjtések és feldolgozásuk ne a nemzeti parkokhoz kötődjenek, hanem
középtájakhoz. Ez alapján a paksi 10 km-es körzet felmérése is indokolt. A köpet gyűjtést a gyöngybagoly felmérésre
alapozva, és a korábbi évekből ismert gyöngybagoly összes helyi előfordulás helyén el fogjuk végezni.Az épületlakó
felmérések során a vizsgálati területen, a Paksi Atomerőmű 3 km-es körzetében bejárjuk az összes, a gyöngybagoly
költésére alkalmas épületek padlását, tornyát.
Az NBmR mintavételezés új protokolljában megváltoztatták az évente begyűjtendő minimum mintaszámot, ami 250-500
köpet. A köpetszám növelése és a köpetek minőségének megőrzése érdekében többszöri (kéthavonkénti) begyűjtést
fogunk végezni, míg a kiértékelés alapja az évi kettő, azaz a tavaszi és őszi mintavétel lesz. Mivel az alprojekt
gyöngybagolyra koncentrál, s, így mind a mintavételi reprezentativitás, mind a szezonális különbségek értékelése,
valamint a gyöngybagoly költési ciklusához való illeszkedés indokolttá teszi az évi kétszeri mintavételt. Amennyiben a
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köpetszám a 3 km-es körzetben nem éri el szezonálisan a szükséges mintaszámot, a gyűjtött anyagot összevonva
kezeljük.
A bagolyköpet gyűjtésekre alapozott kisemlős vizsgálat kapcsolódik a „denevérek vizsgálata” alprojekthez, mivel mindkét
alprojektben szerepel a helyi épületek (istállók, magas házak, templomok) felkeresése: Így egyeztetni fogjuk a
mintavételt, hogy minimalizálható legyen a baglyok zavarása.

13.7.9.6.5 Mintavételi módszerek
A minták egyedszámának alkalmanként 250-500 pd között kell lennie.
A gyűjtött köpetanyag egész köpeteket kell tartalmazzon, mivel bizonyos indexeket csak az egész köpetekből kapott
adatok alapján tudunk számítani. A köpetek töredezését a többszöri begyűjtéssel fogjuk megelőzni, az egyedi köpeteket
fóliázva tároljuk a feldolgozásig.
A határozások Sshmidt (1967), Ács (1985) és Ujhelyi (1994) munkáját felhasználva koponyabélyegek és fogazat alapján
végezhetők. Az NBmR ajánlás szerint a Neomys fajokat, mint a közönséges vízicickány, Neomys fodiens (Pennat, 1771)
és a Miller-vízicickán,y Neomys anomalus Cabrera, 1907 több határozó az alsó állkapocs koronanyúlvány
magasságának mérésével különíti el. De biztos elválasztásuk koponya-morfometria módszerekkel lehetséges. Ezért itt a
mintavétel és határozás kapcsán a protokoll szükségesnek tartja, hogy a határozók a eomys-okat elkülönítsék és a
MTTM Állattárának továbbítsák, így lehetőséget biztosítva a további morfometria feldolgozásokhoz.
Az Apodemus nemzetségen belüli fajokat erdei egerek (Apodemus spp.) néven foglaljuk össze.
A Mus genus hazánkban előforduló két faja, a házi egér, Mus musculus Linnaeus, 1758 és a güzüegér, Mus spicilegus
Petényi, 1882 bagolyköpetekből történő elkülönítése a güzüegér elterjedés felmérése alprojekttel való összevetés miatt
indokolt. A morfometriai elkülönítés Demeter (1995) és Demeter et al. (1995) munkája alapján történhet. A két fajt a felső
és az alsó zygomatikus ív aránya alapján lehet elkülöníteni, ha ez nem lehetséges, akkor csak a genus nevet adjuk meg
(Mus spp.). Ennél a genusnál vállaljuk, a további morfometriai elemzésekhez a Mus anyagot az MTTM Állattárába
eljuttassuk. Ugyancsak felmerül az északi pocok előfordulása, ha erre utaló maradványokat találunk, az anyagot
eljuttatjuk az MTTM Állattárba, és kezdeményezzük a faj helyi állományának felmérését (lásd Északi pocok alprojekt).

13.7.9.6.6 Értékelések
A köpetminta adatait (lelőhely GPS koordináta, település, tanya, egyéb földrajzi megnevezés, gyűjtés dátuma, gyűjtő
megnevezése) pontosan rögzítjük.
Mivel a mintavételi pontok a külön köpetminta kezelésnek megfelelően rendelkezésre fognak állni, így lehetőség lesz
arra, hogy a projektben monitorozott, kitüntetett élőhelyekhez közel gyűjtött bagolyköpetek elemzése alapján vizsgáljuk
a kisemlősök minőségi és mennyiségi adatait (HORVÁTH etal 2004).
Ezen felül lehetőség lesz a Soricidae / Rodentia arány meghatározása az élőhely-együtteseknek megfelelően.
A fokozottan védett Sicista subtilis elterjedési terület pontosítása.

13.7.9.6.7 A mintavételek, vizsgálatok végrehajtása
A kisemlősök felmérése indirekt módon, az őket fogyasztó baglyok köpetének elemzéséből történt. A felméréshez
szükséges volt a gyöngybagoly költési helyek feltérképezése. A begyűjtési helyek véglegesítése 2012 május végén
megtörtént (Emlos.doc nevű file).
Az összes magyarországi emlősfajnál szükséges az elterjedés változásának országos léptékű nyomon követése. A
kisemlősök ökológiai kutatásában elterjedten alkalmazott indirekt módszer a bagolyköpetek elemzésén alapul. Ez a
metodika természetvédelmi szempontból nem kifogásolható, alkalmas gyors és nagy mennyiségű előfordulási adat
gyűjtésére. A hazai emlősfajok elterjedés térképezéséhez a gyöngybagoly köpetvizsgálataiból nyerhetők elsősorban
adatok. Mi is a gyöngybagoly köpetek begyűjtését végeztük el az erőmű körzetében, és a köpetekben talált
maradványokból következtetünk a kisemlősök előfordulására.
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A köpetgyűjtések során a 10 km-es körzetben található potenciális épületeket vizsgáltunk át. Egy épületben akkor
telepszenek meg a gyöngybaglyok, ha padlását nem használják rendszeresen, tágas, sötét, nem huzatos, valamint a
környezetében megfelelő mennyiségű táplálékot biztosító területek találhatók. Felmérésünk során a terepbejárások,
mintagyűjtési útvonalakat előre kijelöltük a Google Föld és a TopoGuide térképállományainak felhasználásával, majd a
helyszínen megítéltük, hogy az épület valóban potenciális bagolybúvóhely-e. Újszerű, vagy teljesen lezárt, illetve
rendszeresen használt padlású épületeket nem vizsgáltunk át. A felmérés során előnybe részesítettük a külterületen
található épületeket. Amennyiben egy épületet potenciális bagoly búvóhelynek ítéltünk, engedélyt kértünk a ház lakóitól,
vagy az épület tulajdonosától, hogy bejárjuk a padlást. Elhagyottnak vélt épületeket, amennyiben azokat egyértelműen
nyitottnak találtunk, a tulajdonosok engedélye nélkül is átvizsgáltunk (a tulajdonosok felkutatása aránytalanul
meghosszabbította volna a felmérést). Rossz állapotban lévő, romos épületeket balesetveszély miatt nem vizsgáltunk át.
A felmérésben 32 potenciális épületet vizsgáltunk át és csak kevesebb, mint a felükben, 15 épületben találtunk
bagolyköpeteket. Mint a 13.7-119. ábra ábrán is megfigyelhető (továbbá: Emlos.docx nevű file), a gyűjtési helyek
eloszlása nem egyenletes, a helyszínek többsége a Duna másik (bal) oldalára esik. A paksi oldalon 6 helyen tudtunk
köpetet gyűjteni és 16-on nem, viszont a kalocsai oldalon 9 sikeres mintavételi pont mellett csupán 1 helyen hiúsult meg
a gyűjtés. Ez annak a köszönhető, hogy a paksi oldal inkább dombvidék jellegű, fás élőhelyekkel, miközben a kalocsai
oldalon zömében fátlan síkság található, amit a baglyok jobban preferálnak.
Az épületek átvizsgálásakor az összes köpetet, köpettöredéket és törmeléket is begyűjtöttük, így a mintanagyság a
meghatározott táplálékállatok számában adható meg. A felmérés teljes mintanagysága 1552 példány táplálékállat.
A következő fajok fordultak elő a bagolyköpetekben (13.7.9.6-1. táblázat):
mezei cickány (Crocidura leucodon)
keleti cickány (Crocidura suaveolens)
erdei cickány (Sorex araneus)
törpecickány (Sorex minutus)
Miller-vízicickány (Neomys anomalus)
mezei pocok (Microtus arvalis)
pirók erdeiegér (Apodemus agrarius)
sárganyakú erdeiegér (Apodemus flavicollis)
közönséges erdeiegér (Apodemus sylvaticus)
kislábú erdeiegér (Apodemus uralensis)
törpeegér (Micromys minutus)
házi egér (Mus musculus)
güzüegér (Mus spicilegus)
vándorpatkány (Rattus norvegicus)

Státusz
Védett
Védett
Védett
Védett
Védett

Természetvédelmi érték (Ft)
25000
25000
25000
25000
50000

Védett

25000

100/2012 (IX. 28.) VM számú rendeletmódosítás szerint
13.7.9.6-1. táblázat Bagolyköpetben előfordult fajok
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Megjegyzés:
piros jelölő: sikertelen mintavétel; zöld: sikeres mintavétel
13.7-119. ábra Bagolyköpetek lelőhelyei

Az Erőmű 3 km-es körzetében két helyen találtunk köpeteket, amelyek 202 táplálékállat maradványait tartalmazták. A
lelőhelyek koordinátáit és a köpetek összetételét a 6. táblázat tartalmazza. A 916-os jelzésű helyszínen talált köpetben
előfordult a güzüegér (Mus spicilegus), ami arra utal, hogy az őszi güzühalom felméréskor a Csámpa körzetében talált
halmokból az állatok a közeli mezőgazdasági táblákra terjedtek szét, és itt zsákmányolhatta őket a gyöngybagoly. A
914-es minta az erdő közelsége miatt több erdeiegér (Apodemus) maradványt tartalmaz (6. táblázat).
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13.8 AZ ATOMERŐMŰ 10 KM-ES TÉRSÉGÉBEN LÉVŐ NATURA 2000 TERÜLETEK
13.8.1

VÍZI MAKROSZKÓPIKUS GERINCTELENEK

13.8.1.1 Az alkalmazott módszertan leírása
Az általunk vizsgálni kívánt 17 km-es szakasz teljes egészében a HUDD20023 azonositójú Tolnai-Duna, mint kiemelt
Natura 2000 élőhelymegőrzési terület (SCI) része. A folyam szabadfolyású, zöld folyosóként szolgáló szakasza
majdnem átlósan halad át a PA telephely közvetlen 3 km-es és 10 km-es sugarú körzetén is. Ezért a bevezetőben
megfogalmazott kétféle terület kutatása a parti sáv makrogerinctelen közösségeinek feltárása szempontjából azonos
módszertani megközelítéssel történik.
A mintavételek során a NBmR vizes élőhelyek biológiai sokféleségének trend monitorozására kialakított vízi
makroszkopikus gerinctelenek mintavételi protokollját használjuk [Vizes élőhelyek és közösségeik monitorozása (ÁNÉR
besorolás
U8,
U9).
Vízi
makroszkopikus
gerinctelenek
mintavételi
protokollja
(208.02.18)
(http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/mintavetel/makrozoo_protokoll_uj_080218.pdf)].
Mivel
a
protokoll
általánosságban kis- és közepes vízfolyásokra lett kidolgozva, a dunai vizsgálatoknál számolni kell a nagy
folyók/folyamok esetében alkalmazandó módosításokkal.
A rendelkezésre álló protokollja azt mondja, hogy kisvízfolyások esetében „A lejárt szakasz nem eshet jelentős
hidromorfológiai jelleget érintő (pl. híd, partvédő kövezés, sarkantyú) mederrészletre.”; valamint „Folyók és folyamok
esetében …” – a kisvízfolyásokhoz hasonlóan –” szintén 3 szekciót kell kiválasztani – 500 méterre reprezentatív
módon.”
Esetünkben az érintett Duna-szakasz bár szabad folyású, de a több mint száz éve megkezdett folyószabályozás,
mederstabilizáció következtében a Dunaföldvár–déli országhatár közötti folyószakasz részben szabályozottnak
tekinthető. A kőszórások (pl. a Paks város előtti partbiztosítást szolgáló kövezések) és sarkantyúk, a hűtővíz be és
kifolyását biztosító csatornák és torkolati művek mind-mind hidromorfológiai jelleget érintenek. A lassan egy évszázada
meglévő kőszórásos védművek mesterséges aljzatként szolgálnak, nagyon fontos és változatos – vízállásfüggő
zonációs – élőhelyeket biztosítanak a parti sáv élővilágának, és ma már reprezentatívak a vizsgálandó folyamszakaszra.
Mivel a vízi gerinctelen makrofauna vizsgálata a Dunában nem különíthető el a 3 km-es és 10 km-es felosztás szerint
(egy kontinuumról van szó), ezért az alkalmazott módszerek leírása a 13.7.1.7 fejezetben található és nem írjuk le
megint a 13.8.1.1 fejezetben. A 13.7.1.7 fejezetben olvasható a ténylegesen alkalmazott módszerek leírása. Ebből
látszik, hogy miben különböznek az eredeti protokolltól (nagyobb mintavételi egységek, AQEM protokoll használata,
stb.) a ténylegesen alkalmazott módszerek.

13.8.1.2 Tervezett mintavételek
Mintavételi szelvények és helyek
A fent felsorolt monitor programok eredményei, korábban a térségben végzett kutatásaink tapasztalatai, valamint
publikált irodalmi adatok alapján a következő mintavételi szelvényeket és helyeket jelöltük ki a 2012. évi vizsgálatok
számára:
1533 fkm jobb és bal part (Paks – Géderlak komp)
1530,4 fkm jobb part (Paks város)
1526,2 fkm jobb és bal part (PA melegvíz csatorna torkolat – Dunaszentbenedek)
1516 fkm jobb és bal part (Gerjen – Foktő komp)
Mintavételeink az erőmű feletti és alatti, összesen kb. 17 km-es szakaszt érintik. Az 1533-1530 fkm közötti mintavételeik
helyek „felvízi” referenciaként, az 1516 fkm-nél végzett vizsgálatok „alvízi” összehasonlításra szolgálnak az 1526-os fkmnél, az erőmű hűtővíz kifolyójánál, illetve a hőcsóva által közvetlenül érintet kb. 500 méteres szakaszon kijelölt
mintavétel számára. Így a jobb parton – figyelemmel az élőhelytípusokra is – a melegebb befolyó víz közvetlen, illetve
távolabbi hatása is vizsgálható. A vizsgált folyószakasz reprezentatív jellemzésére a keresztszelvényekben jobb és bal
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parton, a kisebb térléptékű mintavételi helyek leírására pedig a szekciónként végzett multihabitat mintavétel szolgál. A
mintavételi helyek, azon belül a szekciók és élőhelytípusok megjelenését digitális fotókkal is dokumentálni fogjuk.
Mintavételi alkalmak
A vízi makrogerinctelenek mintavételi gyakorisága az adott élőhely jellegétől és a vizsgálandó taxon fejlődés menetétől
függ. A korán kirepülő fajok lárváinak begyűjtése érdekében legfontosabb egy kora tavaszi mintavétel (vízállástól
függően, március-április folyamán), árvíz esetén legkésőbb a májusi kisvizes állapotban. A második felmérést a nyári
időszakban (július közepe – augusztus közepe) kell elvégezni. Vízfolyások mintavételi időpontját igazítani kell a vízállás
megszabta lehetőségekhez is. Korábbi terepi tapasztalataink alapján a Duna hazai szakaszán a litorális zónában
logisztikai szempontból legalkalmasabbak azok a periódusok, amikor a budapesti vízmércén mért vízszint 150-200 cm
között van.

13.8.1.3 Mintavételi módszerek
A makroszkopikus gerinctelenek gyűjtésekor – figyelembe véve az egyes csoportok, fejlődési alakok eltérő igényeit is,
valamit a gyűjtésre kijelölt partszakasz és alzattípus által támasztott követelményeket – többféle gyűjtési technikát,
illetve azok kombinációit alkalmazzuk, hogy célunkat, a minél eredményesebb kvalitatív és szemikvantitatív mintavételt
elérjük. Az AQEM protokoll előírását, de a szakasz fent vázolt sajátságait is figyelembe véve alkalmazzuk a „kick and
sweep” technikát az EU ISO-7828-1985 számú szabványban rögzített vízihálóval (0,4 m), egyelve gyűjtéshez a
hagyományos félkör alakú kézi hálót (0,25 m), illetve a háromszögletű kotróhálót (0,25 m). Zárójelben az élhosszúság
szerepel. Mindegyik eszköz egységesen 720 μm lyukbőségű hálóval szerelt. A kotróháló segítségével a lábalható
mélységet ki tudjuk terjeszteni a mélységi régió felé, és így több információhoz jutunk a keresztszelvény jellemzésekor.
A 720 μm lyukbőségű háló használata azért szükséges, hogy a makroszkópikus vízi gerinctelenek juvenilis, lárva alakjait
is megőrizzük mintavételkor, ami egy biodiverzitás monitorozás esetén szükségszerűen további információk forrás.
Kvalitatív gyűjtésre a durvább textúrájú alzaton leghatékonyabbnak a „kick & sweep” módszer bizonyult. Finom textúrájú
alzaton a kotróháló ad hasonló vagy kissé hatékonyabb eredményt. Az azonos idő-, illetve területegységre
vonatkoztatott, azonos „erőfeszítéssel” gyűjtött szemikvantitatív minták (dunai viszonyok esetében replikátumonként
legalább 1 m2) mennyiségi összehasonlítása alkalmas az állományok becslésére, az időben és térben való változás
detektálására. Ezen kívül alkalmazzuk – a nagyobb kövek emelgetésével, a csipesszel, a bevonatok lekaparásával – a
kvalitatív egyelve gyűjtés minden lehetséges válfaját. A litorális zónában alkalmazott módszerekkel – az eszközöktől és
a mederprofiltól függően – a partéltől 10-15, illetve 15-20 méteres távolságig, illetve 1,0-1,5, illetve 1,5-3 m-es mélységig
tudunk gyűjteni. Kisvizek idején ez a gyűjtési stratégia bizonyos megszorításokkal a profundális régiót is jellemzi.

13.8.1.4 Értékelések
A biodiverzitás monitorozása során természetszerűleg a protokollban előírt taxonok (Gastropoda-csigák, Bivalviakagylók, Hirudinea-piócák, Malacostraca-magasabbrendű rákok, Ephemeroptera-kérészek, Odonata-szitakötők,
Heteroptera-vízi- és vízfelszíni-poloskák, Plecoptera-álkérészek, Coleoptera-vízbogarak, Trichoptera-tegzesek)
lehetőség szerint fajszintű identifikációja mellett feljegyezzük a várhatóan előforduló egyéb taxonokat is (pl. Polychaetasoksertéjű férgek, Oligochaeta-kevésésertéjű férgek, Diptera-kétszárnyúak, Megaloptera-vízi recésszárnyúak)
Az elemzésekhez felhasználjuk a vízi makroszkópikus gerinctelenek taxonszámát (hány rendszertani egység
képviselője fordult elő) illetve fajszámát egyedszámát (ind/m2); az együttesek fajösszetételét. A mennyiségi mutatókat
Bray-Curtis függvénnyel képzett ordinációs eljárással és főkoordináta analízissel (PCoA) is elemezzük a mintavételi
helyek hasonlóságának és különbözőségének kimutatása érdekében. A makrogerinctelen együttesek hasonlóságát a
taxonok prezenciája-abszenciája alapján klaszterelemzéssel értékeljük.
Hasonlóképpen fogjuk értékelni a mintavételi helyeket is az élőhely makroszkopikus gerinctelenek szempontjából fontos
abiotikus paraméterei (áramlás, part morfológiája, alzat minősége, szerves törmelék, vegetáció, fény) szerint. A vizsgált
Duna-szakaszt és az egyes mintavételi helyeket elemezni fogjuk a taxoncsoportok százalékos aránya alapján,
faunisztikai és természetvédelmi szempontok szerint, különös figyelemmel a Tolnai-Duna Natura 2000-es jelölő fajának
(Unio crassus-tompa folyami kagyló) jelenlétére.
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Az eredmények értékeléskor, a hosszabbtávú változások dokumentálására, felhasználjuk a vizsgálandó Duna-szakaszra
fellehető korábbi, publikált adatokat is.

13.8.1.5 A mintavételek, vizsgálatok végrehajtása
A vízi gerinctelen makrofauna esetében a tervezéstől az egységes módszertanon át a végső értékelésig, minden azzal
az egységes szemlélettel készült, amivel logikusan egy hosszanti irányultsággal jellemzett vízteret (folyót) egyedül lehet
vizsgálni és értékelni. Ennek magyarázata a zárójelentés szövegében több helyen is szerepel. Pl.: „A Tolnai-Duna parti
sávjának vízi makrogerinctelen közösségeit egy kontinuum mentén – a Duna 1533,0 és 1516,0 folyamkilométer közötti
17 km-es szakaszán, 4 keresztszelvényben, hét mintavételi körzetben – vizsgáltuk. A vizsgálatokkal lefedett terület így
természetszerűen foglalja magába a Paksi Atomerőműnek a Duna vonalába eső 3. illetve 10 km-es sugarú körzetét. Az
eredmények ismertetése is ennek, a folyó által kijelölt természetes folyosónak egységes szemléletét és irányultságát
tükrözi. A szigorúan vett 3 km-es körzetet a Paksi Atomerőmű (PA) melegvíz csatornájának torkolata alatti jobb parti
mintavételi körzete (P5) reprezentálja, a felette (P1, P3) és alatta (P7) elhelyezkedő körzetek a jobb parton felvízi és
alvízi referenciaként szolgálnak. A bal parton vizsgált mintavételi körzetek keresztszelvénybeli összehasonlításra
szolgálnak.”
A fejezet ilyen értelemben nem osztható 3 km-es és 10 km-es területekre. Ezért külön NATURA 2000 területre
vonatkozó értékelés a vízi gerinctelen makrofauna esetében nem készült, mivel az előzőek szerint nincs értelme
elkülöníteni a 3 és 10 km-es határokat (mindegyik mintavétel az összefüggő ugyanazon Natura 2000 területen történt),
ezért nincs külön értékelés. Viszont az Unio crassus-tompa folyami kagyló helyzetének feltárására más, nem a Nemzeti
Biodiverzitás Monitorozó Rendszer protokolljába tartozó módszer(ek) alkalmazására is szükség van.
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13.8.2 EGYENESSZÁRNYÚ ROVAROK (ORTHOPTERA)
Fajok
Közösségek

13.8.2.1 A felhasznált alapadatok áttekintése
A vizsgálati területről, amely egyrészt Paks környéke, másrészt a környező Natura 2000 területek, korábbi,
egyenesszárnyúakra vonatkozó adatok találhatók a Magyar Természettudományi Múzeum Állattár munkatársai által
készített állapotfelmérés dokumentációjában (2004). Itt az erőmű szűkebb környezetében végzett, két évig zajló
vizsgálatok összesen 35 egyenesszárnyú rovar fajt mutattak ki. Ezek többsége különböző vízellátású és
természetességi állapotú gyepterületek lakója. Mivel az erdei fajok aránya országosan is igen alacsony, ez az eredmény
nem meglepő. A fajok között két védett (a sisakos sáska - Acrida ungarica és a barbársáska - Calliptamus barbarus) volt
megtalálható, mindkettő az alföldi homokterületek akár zavart száraz gyepjeinek is jellemző, néhol tömeges faja lehet.
Ezek mellett több, lokálisan értékesnek tekinthető faj is előkerült, mint például a lápréti sáska - Chorthippus montanus,
önbeásó sáska - Acrotylus insubricus, kis hegyisáska - Pezotettix giornae, szalagos sáska - Oedaleus decorus, vagy a
nagy kúpfejűszöcske - Ruspolia nitidula, amelyek különböző élőhely típusok jellegzetes fajai. Egy-egy mintavételi helyen
(amelyek azonban a jelentés alapján pontosabban nem azonosíthatók) átlagosan 10-11 faj került elő. E munka alapján a
várhatóan leginkább fajgazdag élőhely típusok a különböző száraz gyepek lesznek (külön kiemelendők a kis foltokban
megmaradt kevésbé degradálódott homok pusztagyep zárványok). További adatok találhatók a Dél-Mezőföld egy
valamivel távolibb homokterületének (Bikács, Ökör-hegy) egyenesszárnyúiról Nagy és munkatársai (2003) munkájában,
illetve kiterjedt gyűjtések eredményei Krausz és Pápai (2010) publikációjában, azonban ez utóbbi, részletesebb
munkában, amely a jelen vizsgálat részét is képező területekről is szól, az egyes előfordulások sajnos szintén nem
lokalizálhatók. Natura 2000 jelölőfajok egyik forrásban sem kerülnek említésre.

13.8.2.2 Szakirodalmak
Krausz K., Pápai J. (2010) A Dél-Mezőföld Orthoptera együtteseinek összehasonlító elemzése. - Natura Somogyiensis
17: 141-152.
Nagy B., Szövényi G., Puskás G. (2003) A Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület egyenesszárnyú rovarairól
(Orthoptera). - Natura Somogyiensis 5: 99-112.

13.8.2.3 Az alkalmazott módszertan leírása
A Natura 2000 hálózat Különleges Természetmegőrzési Területein (SCI) az erőmű tíz kilométeres sugarú körzetében
történnek a jelölőfajok felérésére irányuló felmérések.

13.8.2.4 Tervezett mintavételek
A faj szintű mintavételre a közösségi jelentőségű magyar tarsza - Isophya costata (Brunner von Wattenwyll, 1878)
szöcskefaj esetében kerül sor, mivel bár a faj előfordulása itt jelenleg nem ismert, a nem túl távoli Szekszárdidombságban, az Észak-Mezőföldön és a Duna-Tisza-közi homokhátság üde láp- és mocsárréti, illetve sztyepréti
élőhelyein előfordul. A vizsgálatok a Dunaszentgyörgyi-láperdő (HUDD20072), Paksi tarka sáfrányos (HUDD20071),
Tengelici rétek (HUDD20070), Paksi ürgemező (HUDD20069) és a Közép-mezőföldi löszgyepek (HUDD20020)
alkalmas élőhelyein végzendők.
A magyar tarsza jelenlét/hiány monitorozására a legalkalmasabb a jelen esetben is alkalmazandó módszer a faj
szokatlanul korai (május-június) szaporodási időszakában, május végén, június első felében végzett akusztikus
detektálás. A mintavételeket a hímek aktivitásának megfelelően ebben az időszakban a késő délutáni-kora esti órákban
végezzük.

MVM ERBE Zrt.

ERBE dokumentum azonosító: S 11 122 0 009 v0 25
File név_verzió szám: 13_Zoologia_zaro_v1

Dátum:

Lapszám:

2013. június 12.

197/274

Lévai Projekt
A környezeti hatástanulmány összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati és értékelési programok
Minta értékű biomonitoring vizsgálatok - Zoológia

13.8.2.5 Mintavételi módszerek
Az erőmű 10 km-es sugarú térségébe eső NATURA 2000 területeken a szitakötő jelölőfajok (jelen esetben: Gomphus
flavipes) felmérése (jelenét-hiány). A hazai szitakötőink közül a következők szerepelnek a jelölőfajok listáján (Council
Directive 1992): Aeshna viridis, Coenagrion ornatum, Cordulegaster heros, Gomphus flavipes, Leucorrhinia caudalis, L.
pectoralis, Ophiogomphus cecilia. Közülük a C. ornatum kivételével valamennyi faj esetében rendelkezünk a Nemzeti
Biodiverzitás monitorozó Rendszer keretén belül készült mintavételi protokollal (Ambrus et al. 1997), vizsgálataink során
ezt fogjuk alkalmazni – leírását lásd a 2.1.3. fejezetrészben. Mivel a Gomphus flavipes lárvája terepen jól azonosítható,
így a határozás után sérülés nélkül visszakerül élőhelyére.

13.8.2.6 Értékelések
Az akusztikus monitorozás alapján az éneklő hím példányok számát becsüljük meg a vizsgálati transzekt mentén. Ez
alapján a használt detektor érzékenységét ismerve nagyságrendi pontosságú populációsűrűség becslés, illetve az
élőhely kiterjedését megismerve akár hasonló pontosságú populáció méret becslés végezhető az elméletileg várható 1:1
ivararány figyelembe vételével.

13.8.2.7 A mintavételek, vizsgálatok végrehajtása
Az atomerőmű 10 kilométeres körzetében található Natura 2000 területek kijelölése során egyenesszárnyú jelölőfaj
egyik esetben sem szerepelt, azonban, mivel nem zárható ki jelenlétük, az ezeken potenciálisan előforduló ilyen fajok,
jelen esetben a magyar tarsza (Isophya costata) faj szintű monitorozása az adott területeken megtörtént. A mintavételi
helyekről készült fényképek a „Egyenesszarnyu.docx”, az alapadatok a „Egyenesszarnyu.xls” nevű file-ben találhatók.
Anyag és módszerek
A faj fenológiájának megfelelően, mivel síkvidéki élőhelyeken általában már májusra imágóvá fejlődik, és július folyamán
az utolsó nőstény példányai is elpusztulnak, észlelésére a szaporodási időszak az ideális. Ilyenkor a legbiztosabban
akusztikus úton észlelhető. Ehhez ultrahang detektort használtunk. A mintavételek módszer részletes leírása a részletes
munkaterv (MKD dokumentum) módszertani fejezetében található. Az itt leírt akusztikus detektálás mellett a potenciális
élőhelyeken fűhálózással is kerestük a fajt. A mintavételeket 2012. május 30-án és 31-én végeztük a következő
területeken: Paksi ürgemező SCI, Paksi tarkasáfrányos SCI, Tengelici rétek SCI, Közép-mezőföldi löszvölgyek SCI,
Dunaszentgyörgyi láperdő SCI. Az egyes területeket bejárva a faj számára egyáltalán alkalmasként szóba jöhető élőhely
foltokat kiválasztottuk, és ott fűhálózással kiegészített akusztikus mintavételt végeztünk.
A magyar tarsza számára az atomerőmű 10 kilométeres körzetében található Natura 2000 területeken alkalmasnak
tűnő, mintavételezett foltok térképeit az alábbiakban közöljük (13.8-1. ábra, 13.8-2. ábra, 13.8-3. ábra, 13.8-4. ábra,
13.8-5. ábra).

MVM ERBE Zrt.

ERBE dokumentum azonosító: S 11 122 0 009 v0 25
File név_verzió szám: 13_Zoologia_zaro_v1

Dátum:

Lapszám:

2013. június 12.

198/274

Lévai Projekt
A környezeti hatástanulmány összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati és értékelési programok
Minta értékű biomonitoring vizsgálatok - Zoológia

13.8-1. ábra Mintavételezett foltok a Paksi tarkasáfrányos SCI területén

13.8-2. ábra Mintavételezett foltok a Paksi ürgemező SCI területén
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13.8-3. ábra Mintavételezett foltok a Tengelici rétek SCI területén

13.8-4. ábra Mintavételezett foltok a Dunaszentgyörgyi láperdő SCI területén
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13.8-5. ábra Mintavételezett foltok a Közép-mezőföldi löszvölgyek SCI területén (Vörösmalom-völgy)

Eredmények és értékelés
A vizsgált területeken az intenzív keresés ellenére egyáltalán nem sikerült a magyar tarszát megtalálni. Ez
természetesen nem jelenti azt, hogy biztosan nem fordul itt elő, azonban a szaporodási időszak első felében (a
vizsgálatok idején) megfelelő időjárás esetén a hímek ciripelési aktivitása meglehetősen magas, vagyis elég kicsi az
esélye annak, hogy egy populációt egyáltalán ne fedezzünk fel. A 13.8-1. ábra, 13.8-2. ábra, 13.8-3. ábra, 13.8-4. ábra,
13.8-5. ábra az egyes, terepbejárások során alkalmasnak tűnő, mintavételezett foltokat mutatják a vizsgált Natura 2000
területeken.
Paksi tarkasáfrányos SCI
Az alkalmasnak tűnő magasabb füvű, még nem erdősült domboldalak meglehetősen bokrosodók, ami a magyar tarsza
számára kedvezőtlen fejlemény lenne. Nagyobb kiterjedésű üdébb gyepeket is találtunk, azok azonban többnyire
intenzíven műveltek, géppel már lekaszáltak voltak. A terület jelentős hányada erdős, illetve ezek és a gyepek közé
szántók is ékelődnek. Egyes kisebb foltok ugyan valóban alkalmasnak tűntek a faj számára, ám mégsem került elő.
Paksi ürgemező SCI
Az Ürgemező nagy kiterjedésű száraz homokpusztájában a mélyebb fekvésű részeken, egymástól elszigetelt kisebbnagyobb foltokban üdébb növényzetű részek is találhatók. Ezek alkalmasak lehetnek a magyar tarsza számára is.
Ezeket megvizsgálva azonban nem találtunk itteni populáció jelenlétére utaló jeleket. Mivel e foltok viszonylag kis
kiterjedésűek, és valójában messze nem nyújtanának optimális feltételeket a faj számára, annak hiánya nem meglepő.
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Tengelici rétek SCI
A Tengelici rétek elnevezésű Natura 2000 terület 10 kilométeres sugarú körbe eső részének jelentős hányada erdős,
illetve faültetvények borítják, emellett nagyobb száraz gyepek találhatók rajta. Kisebb foltokban azonban üde, a
kiskunsági tapasztalatok alapján a magyar tarsza számára kifejezetten alkalmas rétek is megtalálhatók voltak a
területen, illetve a közvetlen környezetében. Ezeket mintavételeztük, ahol azonban a fajt szintén nem találtuk meg.
Dunaszentgyörgyi láperdő SCI
A láperdő elnevezés ellenére a területen nagyobb kiterjedésű üde fátlan élőhelyek is találhatók. Ezek viszonylag nagy
kiterjedésűek, így ezek átvizsgálása reménykeltő volt a magyar tarsza esetleges megtalálása szempontjából. A jelzett
üde élőhelyek sajnos nagyon nagy arányban teljesen elnádasodtak, bár még így is jelentékeny kiterjedésű üde
mocsárrét típusú kaszálókat találtunk, különösen a terület déli részén. Ezeket átvizsgálva azonban szintén nem találtuk
meg a keresett fajt.
Közép-mezőföldi löszvölgyek SCI
A Pakstól északra kezdődő löszvidék ezen része az előző területek közül a Paksi tarkasáfrányosra hasonlított bizonyos
mértékben, azonban itt egy nagyobb kiterjedésű völgyrendszer egyik tagjáról van szó. A területet ugyan korábban
intenzívebben kutatták, és annak során a magyar tarsza korábban nem került elő, mégis annak észak-mezőföldi
előfordulásához (Berhida, Bicske) hasonló élőhelyi körülményekkel találkozhatunk itt. A Vörösmalom-völgy nagy
kiterjedésű gyepes részeinek jelentős hányada azonban intenzíven használt (legelés, kaszálás), így ott a faj
előfordulása nem is volt várható. A kevéssé használt, még nem erdősült, bozótosodott völgyoldalakat, illetve az üdébb
völgytalpi gyepfoltokat vizsgáltuk át alaposabban, azonban a többi területhez hasonlóan itt sem találtuk meg a keresett
fajt.
Összegzésképpen 2012-ben a korábbi ismereteket megerősítve egyenlőre a magyar tarsza közép- és dél-mezőföldi
előfordulásának hiányát tudtuk megállapítani a célzott mintavételek során is.
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13.8.3 SZITAKÖTŐK (ODONATA)
Acsa
Hegyi szitakötők
Leucorrhiniák
Közösségek

13.8.3.1 A felhasznált alapadatok áttekintése
Az intenzív szitakötőlárva vizsgálatok hazánkban 1992-ben kezdődtek meg és igen biztató eredményeket produkáltak. A
hazánkból még lárválisan nem ismert fajok közül 12 kimutatása (Ambrus et al. 1992; 1996) volt a fő eredmény a
faunisztikai adatok jelentős gyarapodása mellett.
Átvizsgálva a hazai szórvány lárva adatokat tartalmazó publikációkat – Ambrus et al. 1996, 1998, Kovácsd & Ambrus
2010a, Kovács et al. 2004, 2006, Müller et al. 2006 – sajnálattal állapíthatjuk meg, hogy az általunk vizsgálandó
területről (Dunakömlőd, Dunaszentbenedek, Dunaszentgyörgy, Fadd, Foktő, Ordas, Paks és Uszód érintett részei)
csupán egy esetben rendelkezünk információval: Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) – Dunaszentbenedek: Duna
(Kovács et al. 2004). A Duna makroszkópikus vízi gerinctelen faunájának kutatásával foglakozó munkák – Andrikovics &
Kiss 2000, Csányi 1996, 1997, Oertel et al. 2005 – sem tartalmaznak konkrét adatokat innen. A rendelkezésünkre
bocsájtott korábbi kutatási jelentésekben viszont már több faj is említve van a területről: 7 faj: Ischnura elegans pontica
Schmidt, 1938, Gomphus flavipes (Charpentier, 1825), G. vulgatissimus (Linnaeus, 1758), Lestes viridis (Vander Linden,
1825), Orthetrum albistylum (Sélys, 1848), Platycnemis pennipes (Pallas, 1771), Somatochlora metallica (Vander
Linden, 1825); ÖKO RT. (2005) 4 faj: Calopteryx splendens (Harris, 1782), Gomphus flavipes (Charpentier, 1825), G.
vulgatissimus (Linnaeus, 1758), Ischnura elegans pontica Schmidt, 1938; Kék Csermely Kft. & BÁLINT ANALITIKA Kft.
(2010) 8 faj: Ischnura elegans pontica Schmidt, 1938, Gomphus flavipes (Charpentier, 1825), G. vulgatissimus
(Linnaeus, 1758), ), Lestes viridis (Vander Linden, 1825), Orthetrum albistylum (Sélys, 1848), O. cancellatum (Linnaeus,
1758), Platycnemis pennipes (Pallas, 1771), Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825).

13.8.3.2 Szakirodalmak
Ambrus A., Bánkuti K. & Kovács T. (1992): A Kisalföld és a Nyugat-magyarországi peremvidék Odonata faunája. – A
Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Kiadványa, Győr, 1-81.
Ambrus A., Bánkuti K. & Kovács T. (1996): Lárva és imágó adatok Magyarország Odonata faunájához. – Odonata stadium larvale, 1: 51-68.
Ambrus A., Bánkuti K. & Kovács T. (1997): Szitakötők-Odonata. – In: Forró L. (szerk.): Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó
Rendszer V. Rákok, szitakötők és egyenesszárnyúak, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest: 35–49.
Ambrus, A., Bánkuti, K., Csányi, B., Juhász, P. & Kovács, T. (1998): Larval data to the Odonata fauna of Hungary. –
Odonata - stadium larvale, 2: 41-52.
Kovács T., & Ambrus A. (2010a): Lárva és exuvium adatok Magyarország Odonata faunájához III. – Folia Historiconaturalia Musei Matraensis, 34: 29–35.
Kovács T. & Ambrus A. (2010b): Szitakötők faunisztikai vizsgálata a Szigetközben. – In: Gubányi, A. & Mészáros, F.
(szerk.): A Szigetköz állatttani értékei. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 39–48.
Kovács, T., Ambrus, A., Bánkuti, K. & Juhász, P. (1998): New Hungarian mayfly (Ephemeroptera) species arising from
collectings of larvae. – Miscellanea zoologica hungarica, 12: 55–60.
Kovács T., Ambrus A. & Juhász P. (2006): Lárva és exuvium adatok Magyarország Odonata faunájához II..– Folia
Historico-naturalia Musei Matraensis 30: 167–179.
Kovács T., Ambrus A., Juhász P. & Bánkuti K. (2004): Lárva és exuvium adatok Magyarország Odonata faunájához –
Folia historico-naturalia Musei matraensis, 28: 97-110.
Kurdna, Ottakar (2002): The Distribution Atlas of European Butterflies. Oedippus 20: 1342.
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Müller, Z., Juhász, P. & Kiss, B. (2006): Faunistical results of the Odonata investigations carried out in the frames of the
ecological survey of the surface waters of Hungary (ECOSURV) in 2005. – Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis,
30: 333-338.

13.8.3.3 Az alkalmazott módszertan leírása
Mivel a szitakötők imágói jól repülnek, jelenlétük egy adott ponton kevéssé informatív. Ebből következik, hogy tervezett
kutatásaink során az élőhelyek értékelésénél csak az azokhoz szervesen kötődő lárvák és vedlésbőrök (exuviumok)
adatival operálunk. Az Odonata lárvák vizsgálata mellett szól az is, hogy a hazai fajok lárvális fejlődésük során
valamennyien vízben élnek, vízből való légcseréjük és ragadozó mivoltuk miatt igen alkalmasak vízi életközösségek
természeti állapotának értékelésére. Ezen túlmenően szitakötő taxonjaink több mint egyharmada védett (Anonim 2001),
több szerepel a hazai Vörös Könyvben (Varga et al. 1989) és a Magyar Biodiverzitás-monitorozó Programban (Ambrus
et al. 1997) is. Néhányuk nemzetközileg is veszélyeztetettnek minősül – Berni Egyezmény (1994), IUCN Vörös Könyv
(1996), NATURA 2000: Habitat Határozat (Council Directive 1992).

13.8.3.4 Tervezett mintavételek
A vizsgálati területről egyetlen jelölőfaj, a Gomphus flavipes esetében rendelkezünk előfordulási adattal. A faj
életmódjának ismeretében – lárvai nagy folyók és folymok lakói – megállapítható, hogy vizsgálati objektumunk csak a
Duna – Tolnai-Duna HUDD20023 NATURA 2000 terület – lehet.
A mintavételi helyek kijelölése a Google Earth tanulmányozása és a terepbejárások során történt. A mintavételek az
erőmű 10 km-es sugarú térségébe eső NATURA 2000 területeken a következő négy helyen lesznek:
1 - Ordas: Zádorpuszta: Duna (N46°37'57.1", E18°52'59.6")
2 – Dunaszentbenedek: Duna (N46°35'16.1", E18°52'33.5")
3 – Uszód: Duna (N46°34'14.4", E18°53'38.5")
4 – Foktő: Baráka, Duna (46°32'10.7", E18°53'56.7")
(A koordináták itt még WGS-84 redszerben vannak, ezek a munka során átalakulnak EOV redszerű koordinátákká)
Mivel a Gomphus flavipes két-három éves fejlődési idejű faj, lárvái elvileg bármikor gyűjthetők. A gyűjtési időpontokat
érdemes az optimális gyűjtési feltételeket biztosító időszakra ütemezni, amikor a lárvák kibújásuk előtt a partközeli
zónában tartózkodnak. Ez hazai viszonyaink közt június vége. Júliusban pedig a már kibújt imágók exuviumai is
árulkodnak a faj jelenlétéről a vízben található korábbi korosztály lárvái mellett.

13.8.3.5 Mintavételi módszerek
13.8.3.6 Értékelések
A faunisztikai adatok kiértékelése során jellemezzük és értékeljük a négy mintavételi pontot, mint élőhelyet, jellemezzük
a Gomphus flavipes-t, becsüljük a faj állománynagyságát.

A mintavételek, vizsgálatok végrehajtása
Módszerek
A mintavételek az erőmű 10 km-es sugarú térségébe eső NATURA 2000 területeken a NATURA 2000 jelölő fajok
kimutatására irányultak. Ebben az esetben is a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer keretén belül 2001 óta a
makroszkópikus vízi gerinctelenek vizsgálatánál használt módszert alkalmaztuk. Ez az Európai Uniós országokban
szabvány eljárásként használt nyeles hálós mintavétel („kick and sweep” mintavétel, FBA Pond Net). Lényege, hogy a
vízben állva a lábbal felkavart aljzatból, aljzatról, vízi növényzetről, gyökerekről, felhalmozódott uszadékról, a vízbe
belógó növényi részekről a lebegő helyzetbe került lárvákat a nyeles hálóba gyűjtjük. Ez kiegészült a „célzott” hálós
egyeléssel (lásd: Kovács et al.1998), mely minden mikrohabitatra (kőszórások; kavicsos, homokos, iszapos alzat;
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hordalékkupacok; vízi és vízbe lógó parti növényzet, gyökerek stb.) kiterjedt, valamint a víztestből kiemelt kövekről,
fatörzsekről, ágakról és egyéb vízi objektumokról történő csipeszes egyeléssel is. A lárvabőrök (exuviumok) egyelő
gyűjtése a víztestek különböző részein emers és littorális növényzetről, valamint talajfelszínről és egyéb objektumokról
(pl.: hídlábak) történt. A vizsgált szakasz hossza kb.: 30-50 méter, az időráfordítás kb.: 30 perc volt. Természetesen
törekedtünk a természetvédelmi szempontból minél kisebb mennyiségű áldozattal járó munkára, így a területen
azonosítható fajok nem kerültek begyűjtésre.
Az első mintavétel április 25-26.-án, a második július 23-24.-én volt. A tervezett Tolnai-Duna HUDD20023 NATURA
2000 terület négy pontja (P-13. Foktő, Duna; P-14. Uszód, Duna; P-15. Dunaszentbenedek, Duna; P-16. Géderlak,
Duna) mellett a még további négy NATURA 2000 terület (Közép-mezőföldi löszgyepek HUDD20020, Dunaszentgyörgyiláperdő HUDD20072, Paksi ürgemező HUDD20069, Tengelici rétek HUDD20070) 9 pontját is megvizsgáltunk: P-1., P3., P-4., P-5., P-6., P-7., P-8., P-18., P-19. A mintavételi pontok elhelyezkedését az 2. térkép szemlélteti. (A mintavételi
pontok számozása a terepnaplóban rögzített adatok sorrendjét követi.)

13.8-6. ábra A szitakötők mintavételi pontjai a Natura 2000 területeken

Az erőmű 10 km-es sugarú térségébe eső NATURA 2000 területek mintavételi pontjai (13.8-6. ábra):
Közép-mezőföldi löszgyepek HUDD20020
P-1. Dunakömlőd, Vörösmalmi-árok (1. ábra), EOV: 635473, 146500; N46°39'45.7", E18°51'27.6"; két mintavételi alkalom:
2012.04.25., 2012.07.23.
Dunaszentgyörgyi-láperdő HUDD20072
P-3. Dunaszentgyörgy, csatorna, EOV: 632902, 132612; N46°32'15.7", E18°49'28.5"; egy mintavételi alkalom: 2012.04.25.
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P-4. Dunaszentgyörgy, csatorna (3. ábra), EOV: 632759, 132010; N46°31'56.2", E18°49'21.9"; egy mintavételi alkalom: 2012.04.25.
P-5. Dunaszentgyörgy, láp (4. ábra), EOV: 632772, 131979; N46°31'55.2", E18°49'22.5"; egy mintavételi alkalom: 2012.04.25.
P-6. Dunaszentgyörgy, láp, EOV: 632332, 132283; N46°32'05.0", E18°49'01.8"; egy mintavételi alkalom: 2012.04.25.
P-7. Dunaszentgyörgy, láp, EOV: 632321, 132304, N46°32'05.7", E18°49'01.3"; egy mintavételi alkalom: 2012.04.25.
P-8. Dunaszentgyörgy, holtág, EOV: 632440, 132202; 46°32'02.4", 18°49'06.9"; egy mintavételi alkalom: 2012.04.25.
Tolnai-Duna HUDD20023
P-13. Foktő, Duna, EOV: 639010, 129729; N46°30'42.8", E18°54'15.4"; két mintavételi alkalom: 2012.04.26., 2012.07.24.
P-14. Uszód, Duna (9. ábra), EOV: 638255, 136285; N46°34'15.1", E18°53'39.4"; két mintavételi alkalom: 2012.04.26., 2012.07.24.
P-15. Dunaszentbenedek, Duna (10. ábra), EOV: 636913, 138153; N46°35'15.5", E18°52'36.2" (3 kilométeres kör is); két mintavételi
alkalom: 2012.04.26., 2012.07.24.
P-16. Géderlak, Duna (11. ábra), EOV: 637416, 143148; N46°37'57.3", E18°52'59.3"; két mintavételi alkalom: 2012.04.26.,
2012.07.24.
Paksi ürgemező HUDD20069
P-18. Paks: Cseresznyés, láp (13. ábra), EOV: 630749, 143564; N46°38'10.2", E18°47'45.8"; egy mintavételi alkalom: 2012.07.23.
Tengelici rétek HUDD20070
P-19. Tengelic: Felsőtengelic, Hotel Orchidea, tó (14. ábra), EOV: 625559, 134728; N46°33'23.4", E18°434'3.5"; egy mintavételi
alkalom: 2012.07.23.

A mintavételi helyekről készült fényképek a „Szitakoto.doc” nevű file-ben találhatók.
Eredmények és értékelésük
CALOPTERYGIDAE Selys, 1850
Calopteryx splendens (Harris, 1782) – Sávos szitakötő
Az Ibériai-félsziget kivételével egész Európában elterjedt faj. Hazánkban gyakori. Folyók hiporitrális, epi- és
metapotamális élettájékain, béta-mezoszaprób vizekben fordul elő. Ragadozó életmódot folytat. Lárvái egész évben
gyűjthetők, kelése májustól szeptemberig folyamatos. Az áramló vizek csaknem minden típusában előfordul, a patakok
legfelső folyási szakaszainak kivételével. Természetvédelmi szempontból nem bír nagy jelentősséggel.
PLATYCNEMIDIDAE Tillyard, 1917
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) – Széleslábú szitakötő
A faj leírását és jellemzését lsd. a 13.7.3.7 fejezetben.
COENAGRIONIDAE Kennedy, 1920
Coenagrion ornatum (Sélys, 1850) – Díszes légivadász
Pontomediterrán faunaelem. Közép- és Nyugat-európai populációi elsősorban élőhelyeinek megszüntetése miatt
fenyegetettek. A hazánkban 10.000 Ft eszmei értékű védett faj (ANONIM 2012), szerepel a NATURA 2000 Habitat
Határozat II-es listáján is (Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992). Kedvelt biotópjai a kicsi, lassan áramló, tiszta,
oldott oxigénben gazdag kisvízfolyások: erek, patakok, csatornák, dús növényzettel (Alopecurus geniculatus, Eleocharis
spp., Mentha aquatica, Ranunculus repens, Sium latifolium, Veronica anagallis-aquatica). Magyarországon a
dombvidéken, illetve a domb- és síkvidék találkozásánál helyenként nem ritka, ilyen pl.: a Tapolcai-medence (KOVÁCS et
al. 2004) és a Zámolyi-medence (KOVÁCS et al. 2006). Lárvái az év nagy részében gyűjthetők, míg az exuvium és az
imágó megtalálására a május-június a legalkalmasabb. Az imágó ritkán repül el a vízfolyástól nagyobb távolságra. A
hazai népesség igen jelentősnek tekinthető európai szinten, így a faj megőrzésében fontos szerep hárul ránk az Európai
Unióban!
Nagyobb folyóink szennyezetlen vagy kevéssé szennyezett – természetközeli állapotú – alsó szakaszainak indikátor
faja.
Ischnura elegans pontica Schmidt, 1938 – Kék légivadász
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A faj leírását és jellemzését lsd. a 13.7.3.7 fejezetben.
AESHNIDAE Rambur, 1842
Anax imperator Leach, 1815 – Óriás szitakötő
A faj leírását és jellemzését lsd. a 13.7.3.7 fejezetben.
GOMPHIDAE Rambur, 1842
Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) – Sárgás szitakötő
A faj leírását és jellemzését lsd. a 13.7.3.7 fejezetben.
CORDULIIDAE Selys, 1850
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) – Érces szitakötő
Nyugat-szibiriai faunaelem, mely Közép- és Észak-Európa nagy részén előfordul. Nálunk országszerte megtalálható, de
nem gyakori. Kedveli az időnként átöblítődő vizeket, holtágakat, morotvákat, esetenként lápos vizeket, valamint mélyebb
tavakat, bányatavakat és lassan áramló vizű csatornákat is. Ezeknél leginkább a leárnyékolt, hűvösebb vízű részeken él
a lárvája a meder fenekén. Két éves fejlődésű, a korán megjelenő fajok közé tartozik, rajzása május elején történik.
Kitűnő röpképességű az imágó, az ivarérett példányok napközben szinte sosem szállnak le, állandóan járőröznek a
vízpart közelében.
Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) – Kétfoltú szitakötő
Közép- és Kelet-Európától Szibériáig megtalálható faj, elterjedési területe a nyugati részeken igen szétszabdalt.
Népessége Európa szerte eléggé fluktuáló. Az International Union for Conservation of Nature besorolása szerint
“vulnerable” = sérülékeny faj (IUCN 1996). Hazánkban védett, eszmei értéke 5.000 Ft (ANONIM 2012). Magyarországról
évtizedekig nagyon kevés adata volt, újabban több pontról előkerült, de nem gyakori. A nagyobb vízfelületű tiszta
állóvizeket kedveli, melyek dús növényzettel vannak benőve. Gyakran holtágak, átöblítődő vizű csatornák, mélyebb
bányatavak adják az otthonát. Lárvája erőteljes felépítésű, erősen tüskézett, 2-3 éves fejlődésű. Az imágó igen kiválóan
röpül, nagy távolságokat meg tud tenni és új területeket képes meghódítani.
A nagy vízfelületű tiszta, dús növényzettel benőtt – természetközeli állapotú – állóvizeket indikátor faja.
Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) – Pataki szitakötő
Dél- és Közép-Európában valamint Kis-Ázsiában él. Magyarországon védett, pénzben kifejezett természetvédelmi
értéke 5.000 Ft (ANONIM 2012). Hazánk sík- domb- és alacsonyabb hegyvidéki területein egyaránt elterjedt, de nem
gyakori. Elsősorban kisebb folyóvizekben fejlődik, amelyek vízparti és vízi növényzetben gazdagok. Lárvái a mederfenék
alzatán tartózkodnak és vadásznak táplálékukra, ami elsősorban apró vízirovarokból, illetve azok lárváiból áll. Fejlődési
ideje két év. Rajzása május közepétől augusztus végéig tart.
Lassan áramló, tiszta, oldott oxigénben gazdag és dús növényzetű – természetközeli állapotú – kisvízfolyások indikátor
faja.
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) – Vízipásztor
A faj leírását és jellemzését lsd. a 13.7.3.7 fejezetben.
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A mintavételi helyek jellemezése és értékelése a kimutatott szitakötő fajok alapján
Közép-mezőföldi löszgyepek HUDD20020
P-1. Dunakömlőd, Vörösmalmi-árok
A Vörösmalmi-árok nevű kisvízfolyás vizsgálata öt szitakötő faj – Calopteryx splendens (Harris, 1782), Coenagrion
ornatum (Sélys, 1850), Ischnura elegans pontica Schmidt, 1938, Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837),
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) – előkerülését eredményezte. Köztük szerepel a keresett Coenagrion ornatum
(Sélys, 1850) Natura 2000 jelölőfaj, mely eddig ismeretlen volt a térségből. Az Orthetrum brunneum (Fonscolombe,
1837) hazánkban védett, eszmei értéke 5 .000 forint. Mindkét szitakötőt megtaláltuk a második mintavétel alkalmával is,
ami a fajok folyamatos jelenlétére utal, a nagyszámú lárva pedig stabil populációt jelez. Ugyancsak mindkét állat él
Dunakömlőd belterületén is, a temető mellett, de ez a része a vízfolyásnak már nem tartozik a NATURA 2000 területhez.
A Vörösmalmi-árok szitakötő faunája alapján igen értékes vízfolyás (a fentebbi szakaszán levő tározók ellenére), amely
teljes hosszán fokozott figyelmet és védelmet érdemel, rajta bármiféle beavatkozás-változtatás csak szakemberek
egyeztetésével történhet!
Dunaszentgyörgyi-láperdő HUDD20072
P-3. Dunaszentgyörgy, csatorna; P-4. Dunaszentgyörgy, csatorna; P-5. Dunaszentgyörgy, láp; P-6. Dunaszentgyörgy,
láp; P-7. Dunaszentgyörgy, láp; P-8. Dunaszentgyörgy, holtág
Az itt vizsgált 6 víztér egyikében sem sikerült szitakötőt kimutatni. A vizsgálatok a lápi szitakötő - Leucorrhinia pectoralis
(Charpentier, 1825), mint potenciális Natura 2000 jelölőfaj itteni tenyészésének bizonyítását célozták. A szitakötők
hiánya a vízterek nagy részének időszakos voltára utal. A terület vízpótlását adó csatorna Duna eredetű, gyorsan
áramló vize sem megfelelő a többnyire tőzeges, humin anyagokban dús, barnás vízet és gazdag hínárvegetációt

is igénylő ritkább állóvízi fajok megtelepedéséhez.
Tolnai-Duna HUDD20023
P-13. Foktő, Duna; P-14. Uszód, Duna; P-15. Dunaszentbenedek, Duna; P-16. Géderlak, Duna
Mind a négy vizsgálati pontról (Foktő, Uszód, Dunaszentbenedek, Dunaszentbenedek) sikerült gyűjtenünk a Gomphus
flavipes (Charpentier, 1825) nevű Natura 2000 jelölőfaj lárváit. A második mintavétel alkalmával pedig már a kibújt
imágók levedlett lárvabőreit (exuvium) találtuk meg. A legtöbb pédányt – 13 – Géderlaknál gyűjtöttük, Foktőn 9,
Dunaszentbenedeken és Uszódon 6-6 állat került elő. A Duna ezen szakasza nem mondható, hogy erős populációknak
ad otthont, de még így is örömteli, hogy a hidromorfológiai átalakításokat és szennyeződéseket alsó szintjén
összegződve kapó folyam még alkalmas a Gomphus flavipes élőhelyéül.
Paksi ürgemező HUDD20069
P-18. Paks: Cseresznyés, láp
A láp a mintavétel idején már teljesen kiszáradt volt, így itt nem került elő szitakötő lárva. A vizsgálatok a lápi szitakötő,
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) Natura 2000 jelölőfaj itteni tenyészésének bizonyítását célozták.
Tengelici rétek HUDD20070
P-19. Tengelic: Felsőtengelic, Hotel Orchidea, tó
A Felsőtengelic, Hotel Orchidea tavának vizsgált része jó szitakötő élőhelynek bizonyult. Hat fajt sikerült kimutani – Anax
imperator Leach, 1815, Cordulia aenea (Linnaeus, 1758), Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825), Ischnura elegans
pontica Schmidt, 1938, Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758), Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) – köztük a védett
Epitheca bimaculata-t nagy egyedszámban. Sajnos a Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) Natura 2000 jelölőfaj
nem került elő, de a víztér további vizsgálata hozhat ez ügyben pozitív eredményt.
Összefoglalás
A vizsgált 13 mintavételi ponton összesen 10 szitakötőt sikerült kimutatnunk: Anax imperator Leach, 1815, Calopteryx
splendens (Harris, 1782), Coenagrion ornatum (Sélys, 1850), Cordulia aenea (Linnaeus, 1758), Epitheca bimaculata
(Charpentier, 1825), Gomphus flavipes (Charpentier, 1825), Ischnura elegans pontica Schmidt, 1938, Orthetrum
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brunneum (Fonscolombe, 1837), Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758), Platycnemis pennipes (Pallas, 1771).
Faunisztikai adataik (mennyiségi viszonyaik) mellékletként a „Szitakötők_alapadattáblázatok” excel file-ban találhatók. (A
jelentés egységesítése érdekében az alapadattáblázatot a Szitakötők_alapadattáblázatok nevű file-be helyeztük.) Az
erőmű 10 km-es térségében levő Natura 2000 területekről kimutatott szitakötő fajokat és természetvédelmi
besorolásukat a 13.8.3.6-1. táblázat szemlélteti.

Védettség VK

NB-mR

BC

IUCN

HD

Calopteryx splendens - Sávos szitakötő
Platycnemis pennipes – Széleslábú szitakötő
Coenagrion ornatum - Díszes légivadász

10.000

II

Ischnura elegans pontica - Kék légivadász
Anax imperator - Óriás szitakötő
Gomphus flavipes - Sárgás szitakötő

50.000

AV

Min.

+

E

IV

Cordulia aenea - Érces szitakötő
Epitheca bimaculata - Kétfoltú szitakötő

5.000

Orthetrum brunneum - Pataki szitakötő

5.000

V

Orthetrum cancellatum – Vízipásztor
Megjegyzés:
Védettség=a faj pénzben (forint) kifejezett természetvédelmi értéke (Anonim 2012); VK=Vörös Könyv: AV – aktuálisan
veszélyeztetett (Varga et al. 1989); NB-mR=Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer: min. – szerepel a Nemzeti Biodiverzitásmonitorozó Rendszer minimális programjában (Ambrus et al. 1997); BC=Bern Convention: + – szerepel a Berni Egyezmény
fokozottan védett fajainak listáján (Bern Convention 1994); IUCN=International Union for Conservation of Nature: E – “endangered”
veszélyeztetett; V – “vulnerable” sérülékeny (IUCN 1996); HD=Habitat Directive: II – a Habitat Határozat jogszabályainak
függelékéiben a második listán szerepel; IV – a Habitat Határozat jogszabályainak függelékéiben a negyedik listán szerepel (Council
Directive 1992)
13.8.3.6-1. táblázat A 10 km-es terület Natura 2000 területeinek szitakötő fajai és természetvédelmi besorolásuk

A Natura 2000 jelölő fajok közül a Coenagrion ornatum (Sélys, 1850) és a Gomphus flavipes (Charpentier, 1825)
jelenlétét sikerült kimutatni. Előbbinek jelentős állománya él Dunakömlődnél a Vörösmalmi-árokban, míg utóbbi
általánosan elterjed az erőmű 10 km-es sugarú térségébe eső Tolnai-Duna HUDD20023 NATURA 2000 terület Duna
szakaszán, de alacsony egyedszámban.
A további Natura 2000 jelölő fajok: zöld acsa Aeshna viridis Eversmann, 1836, erdei szitakötő - Ophiogomphus cecilia
(Fourcroy, 1785), hegyi szitakötő - Cordulegaster bidentatus Sélys, 1843, sárgafoltos hegyiszitakötő - Cordulegaster
heros Theischinger, 1979, tócsaszitakötő - Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) és lápi szitakötő - Leucorrhinia
pectoralis (Charpentier, 1825) nem kerültek elő. Ismerve a fajok ökológiai igényeit, ez az Aeshna viridis, a Cordulegaster
heros és a Leucorrhinia caudalis esetében nem is meglapő: az Aeshna viridis kolokánnal (Stratiotes aloides) benőtt
állóvizekhez kötődik, a Cordulegaster heros hideg vízű, beárnyékolt hegyi patakokban él, a Leucorrhinai caudális pedig
tiszta vízű, vízi növényzetben gazdag tavakban; ezek az élőhelytípusok az erőmű 10 km-es sugarú térségébe eső
NATURA 2000 területeken nincsenek meg.
A folyókban élő Ophiogomphus cecilia megtalálására a négy dunai mintavételi ponton, a tiszta állóvizekben élő
Leucorrhinia pectoralis megtalálására a Dunaszentgyörgyi-láperdőben, a „Paks: Cseresznyés, láp” és a „Tengelic:
Felsőtengelic, Hotel Orchidea, tó” mintavételi pontokon volt potenciális esély.
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Vizsgálataink azonban azt mutatták, hogy az adott vízterek kedvezőtlen ökológiai tulajdonságaik miatt jelenlegi
állapotukban alkalmatlanok e fajok élőhelyi igényeit kielégíteni. Kivételt képez ez alól a Felsőtengelic, Hotel Orchidea
tava, mely a Leucorrhinia pectoralis élőhelyi igényeinek talán megfelelő, így további vizsgálata hozhat pozitív eredményt.
Az erőmű 10 km-es térségében levő Natura 2000 területekről kimutatott ritka és természetvédelmi szempontból értékes
szitakötő fajok a Coenagrion ornatum (Sélys, 1850) és a Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) Natura 2000 jelölő fajok,
valamint a hazánkban védett Epitheca bimaculata és Orthetrum brunneum.
Az élőhelyek közül kiemelendő a Közép-mezőföldi löszgyepek HUDD20020 részét képező Dunakömlőd, Vörösmalmiárok, mint a Coenagrion ornatum (Sélys, 1850) Natura 2000 jelölő faj és a hazánkban védett Orthetrum brunneum
tenyészhelye; a Tolnai-Duna HUDD20023 itteni szakasza, mint a Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) Natura 2000
jelölő faj tenyészhelye; és a Tengelici rétek HUDD20070 részét képező Tengelic: Felsőtengelic, Hotel Orchidea tava, mit
a hazánkban védett Epitheca bimaculata tenyészhelye (Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) Natura 2000 jelölő faj
potenciális tenyészhely).
Irodalomjegyzék
Ambrus A., Bánkuti K. & Kovács T. (1997): Szitakötők-Odonata. – In: Forró L. (szerk.): Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó
Rendszer V. Rákok, szitakötők és egyenesszárnyúak, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest: 35–49.
ANONIM (2012): 100/2012 (IX.28.) VM rendelet “A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan
védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és
állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet és a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.)
FVM rendelet módosításáról”. – Magyar Közlöny, 128: 20903–21019.
Bern Convention (1994): Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. Appendices to the
Convention. – Council of Europe, Strasbourg, T-PVS (94) 2, 21 pp.
Council Directive (1992): Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild
fauna and flora. – Official Journal L 206, 22 July 1992, pp: 7–50.
IUCN (1996): 1996 IUCN Red List of Threatened Animals. – IUCN, Gland, Switzerland, 368 pp.
Kovács, T., Ambrus, A., Bánkuti, K. & Juhász, P. (1998): New Hungarian mayfly (Ephemeroptera) species arising from
collectings of larvae. – Miscellanea zoologica hungarica, 12: 55–60.
Kovács T., Ambrus A., Juhász P. & Bánkuti K. (2004): Lárva és exuvium adatok Magyarország Odonata faunájához –
Folia historico-naturalia Musei matraensis, 28: 97-110.
Kovács T., Ambrus A. & Juhász P. (2006): Lárva és exuvium adatok Magyarország Odonata faunájához II..– Folia
Historico-naturalia Musei Matraensis 30: 167–179.
Varga Z., Kaszab Z. & Papp J. (1989): Rovarok – Insecta. In: Rakonczay, Z. (szerk.): Vörös Könyv. A Magyarországon
kipusztult és veszélyeztetett növény- és állatfajok. Akadémiai Kiadó, Budapest: 178–262.
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13.8.4 LEPKÉK (LEPIDOPTERA)
Nappali lepkék
Éjszakai lepkék

13.8.4.1 A felhasznált alapadatok áttekintése
Magyarország lepkéinek faunisztikai feltártsága európai szinten is jónak mondható. Természetesen ez azonban nem
jelenti azt, hogy az adatok térbeli és időbeli eloszlása egyenletes. Szintén nem mondható el ez a taxonómiai
megoszlásról, míg a nagylepkékről való ismereteink jóval kiterjedtebbek, addig a Microlepidopterákról rendelkezésre álló
adatsorok sokkal kisebbek. Szórványos adatok szinte az ország területének minden nagyobb tájegységéről
rendelkezésre állnak, ugyanakkor a szisztematikus, valamennyi élőhelytípust felölelő lokális adatsorok száma jóval
kisebb. További nehézséget jelent, hogy az adatoknak csak egy kisebb hányada publikált, azaz érhető el nyilvánosan.
Sok esetben a (magán)gyűjtemények anyaga elvész, megsemmisül. Paks és környéke nem tartozik azon körzetek közé,
ahol intenzív lepkészeti feltáró tevékenység folyt volna.
A vizsgálati területen a Magyar Természettudományi Múzeum 2002 és 2003 folyamán végzett zoológiai állapotfelmérést
az atomerőmű 3 km-es térségében. Ebben a vizsgálat sorozatban a lepkék is szerepeltek. A jelentésben közlik a
vizsgálat során előkerült fajok jegyzékét élőhelytípusok szerint lebontva. A listában néhány kisebb eszmei értékkel bíró
védett faj is szerepel. Legmeglepőbb, hogy nem fogtak a területen elég gyakoriként említett magyar színjátszó lepkéből.
Összesen 161 Macrolepidoptera és 3 Microlepidoptera fajt sorolnak fel. A jelentés is kihangsúlyozza azonban, hogy
erről a területről kb. 2-3-szor ennyi Macrolepidoptera faj előfordulása várható, a Microlepidopterák pedig gyakorlatilag
nem voltak vizsgálva. A kis fajszámot részben magyarázhatja, hogy a két év során mindösszesen 7 mintavételi alkalom
volt, továbbá, mint azt a jelentés is kiemeli, 2002-ben és 2003-ban nagyon meleg és szokatlanul száraz volt az időjárás.
A területről alapvetően a zavart, bolygatott élőhelyek jellegzetes faunája került elő.
A vizsgálati körzetből nem publikáltak lepkéken végzett populációs szintű vizsgálatot.

13.8.4.2 Szakirodalmak
Ronkay László (1997): Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer VII. Lepkék Magyar Természettudományi Múzeum,
Budapest.
Varga, Z., Ronkay, L., Bálint, Zs., László, Gy. M. & Peregovits, L. (2005): Checklist of the Fauna of Hungary. Volume 3.
Macrolepidoptera. - Hungarian Natural History Museum, Budapest, 114 pp.
Ilonczai Zoltán (szerk.): NBmR Országos Nappali Lepke Monitorozás - Nedves élőhelyek veszélyeztetett nappali
lepkéinek monitorozása (2004-2006. év). Bükki Nemzeti Park Igazgatóság kutatási jelentései. KvVM-TvH.

13.8.4.3 Az alkalmazott módszertan leírása
Az előzetesen rendelkezésre álló adatok szerint az alábbi területekről említenek lepkéket, mint jelölőfajokat, illetve
élőhelytípusokat.
Tolnai-Duna (HUDD20023)
Jelölő élőhelytípusok: iszapos partú folyók részben Chenopodioum rubri és részben Bidention növényzettel;
síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós társulásai; Cnidion dubii
folyóvölgyeinek mocsárrétjei; enyves éger, magas kőris ligeterdők; keményfás ligeterdők nagy folyók mentén
Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia fajokkal.
Jelölő lepkefajok: díszes tarkalepke (Euphydrias maturna); nagy tűzlepke (Lycaena dispar); magyar
színjátszólepke (Apatura metis).
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Dunaszentgyörgyi-láperdő (HUDD20072)
Jelölő élőhelytípusok: síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós
társulásai; sík- és dombvidéki kaszálórétek; enyves éger, magas kőris ligeterdők; keményfás ligeterdők nagy
folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia fajokkal.
Jelölő lepkefaj: nincs.
Paksi tarka sáfrányos (HUDD20071)
Jelölő élőhelytípusok: síksági pannon löszgyepek.
Jelölő lepkefaj: nincs.
Paksi ürgemező (HUDD20069)
Jelölő élőhelytípusok: pannon homoki gyepek; Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei.
Jelölő lepkefaj: nincs.
Közép-mezőföldi löszgyepek (HUDD20020)
Jelölő élőhelytípusok: síksági pannon löszgyepek; enyves éger, magas kőris ligeterdők, Alföldektől hegyvidékig
előforduló vízfolyások Ranunculion fluitantis és Calitricho-Batrachion növényzettel.
Jelölő lepkefaj: nincs.
Az atomerőmű telephelyének 10 km-es sugarú környezetébe eső NATURA 2000 természetmegőrzési területek
jelölőfajainak feltérképezéséhez a jelenlét-hiány kimutatására szolgáló kvalitatív módszereket fogunk használni.

13.8.4.4 Tervezett mintavételek
Az atomerőmű telephelyének 10 km-es sugarú környezetébe eső NATURA 2000 természetmegőrzési területek
jelölőfajainak feltérképezéséhez a jelenlét-hiány kimutatására szolgáló kvalitatív módszereket fogunk használni.
Mintavételi helyek az alábbiak:
Tolnai-Duna (HUDD20023)
Dunaszentgyörgyi-láperdő (HUDD20072)
Paksi tarka sáfrányos (HUDD20071)
Paksi ürgemező (HUDD20069)
Közép-mezőföldi löszgyepek (HUDD20020)
A mintavételi alkalmakat a mintavételt nem zavaró, aktuális időjárási viszonyoknak megfelelően 3-4 hetenként végezzük
március közepétől október közepéig. Ez a gyakoriság hazai viszonyaink között lehetővé teszi, hogy a teljes vegetációs
időszak valamennyi aspektusát lefedjük, azaz időben a lehető legteljesebb fauna kerül mintavételezésre.

13.8.4.5 Mintavételi módszerek
Jelenlét-hiány kimutatására szolgáló kvalitatív módszerek
Egyelés. Az egyelés szinte minden állatcsoportra használható kvalitatív, nem automata gyűjtőmódszerek összefoglaló
megnevezése. A vizsgálatok során az alábbi egyelő módszereket kívánjuk alkalmazni: megfigyelés (szabadszemmel
vagy távcsővel), hálózás, csalétkezés és a gyűjtőlepedőnél való lámpázás. A csalétkezést azon rovarok esetében
alkalmazzuk, melyek fotofil viselkedése nem kifejezett, de az erjedő alkoholos-gyümölcsös nedveket erősen kedvelik. A
módszer korlátja és egyben előnye, hogy az egyedek nem vagy alig távolodnak el szűkebb élőhelyüktől. Főként a
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koratavaszi és őszi aszpektusokban célszerű alkalmazása. A gyűjtőlepedőnél történő lámpázás a fotofil, éjszaka aktív
rovarok (túlnyomó többség) legfontosabb gyűjtő módszere. Nagy előnye, hogy nagy faj- és egyedszám jellemzi az egyes
gyűjtési eseményeket. A módszer erénye és hátránya is egyben, hogy nagyobb térrészletből vonzza oda az egyedeket.
Szemikvantitatív, kvantitatív módszerek
Hordozható fénycsapda. Egy-egy éjszakán alkalmazott módszer. Általában egyidejűleg, de más helyen működtetjük,
mint a gyűjtőlepedőnél történő lámpázást, illetve csalétkezést. A szürkelet beállta előtt helyezzük ki, s napkeltekor
gyűjtjük be a csapdákat. A csapda egy tíz literes, fedéllel ellátott vödör. Ennek tetejébe illesztett tölcsér és az e fölé
helyezett 6–8 W UV tartományban gazdag, akkumulátorról működtetett fényforrás szolgál a fényre repülő és onnan
lecsapódó rovarok összegyűjtésére. A vödör alján papír tojástartó darabok vannak, hogy a rovarok megüljenek rajta,
csökkentve az egyedek sérülését. A vödörben van az ölőszert (kloroform – levegőnél nehezebb és nem tűzveszélyes)
tartalmazó üveg. Noha tömeggyűjtő módszer, de kisebb teljesítményű fényforrása révén vonzáskörzete kisebb, így
jobban tükrözi egy kisebb élőhelyfolt faunáját.
A minta feldolgozása laboratóriumban történik. Ekkor az anyagot állatcsoportokra, fajokra válogatjuk, s az adatokat
jegyzőkönyvben rögzítjük.

13.8.4.6 Értékelések
Valamennyi módszer esetében az értékeléshez fontos a pontos lokalitás (földrajzi koordináták) és idő feljegyzése (adott
esetben élőhelyé is). Maximálisan kell törekedni arra, hogy a kb. 3-4 hetente aszpektusok mindegyikében történjen
mintavételezés, s a lehetőségek szerint ezt valamennyi élőhelytípusban történjen meg. A nemzetközi gyakorlatnak
megfelelően célszerű legalább egy-egy bizonyítópéldányt még közönségesebb fajok esetében is eltenni.
Az egyelés és két fénycsapdázó (telepített és a hordozható) módszer szigorúan vett értelemben nem szabványosítható
(bár egyes paraméterei egy adott vizsgálatsorozatban rögzíthetőek), mégis a faunakutatásban, természetvédelmi
alapállapot-felmérésekben a jelenlét–hiány megállapításának a legfontosabb, széles körben alkalmazott módszer
csoportja, hiszen nagyon változatos összetételű rovaranyagot eredményez. A telepített fénycsapda anyagának
faunisztikai, állatföldrajzi és természetvédelmi értékelése nem különbözik a gyűjtőlepedőnél történő lámpázásétól, illetve
a hordozható csapdákétól.
A vizsgálatok elsődleges eredménye egy olyan lista, mely a mintavételek során előkerült valamennyi faj nevét, leíróját és
leírásának évét, valamint a gyűjtés, megfigyelés pontos geográfiai helyét, élőhelytípusát és idejét tartalmazza. Ezt a
listát igény szerint lehet összevetni más területek, illetve az egyes élőhelyek listáival. A listában külön megjelölésre
kerülnek a hazai és nemzetközi védettségi listákon szereplő fajok.
A Macrolepidopterák esetében hazai szerzők (Varga és mtsai 2005) kidolgoztak egy olyan minősítési rendszert, mely
tartalmazza a hazai nagylepkefauna valamennyi fajának állatföldrajzi és ökológiai minősítését. Ez lehetővé teszi, hogy a
fajlista összeállításán kívül egy adott terület faunájának összetételét, az egyes kategóriák megoszlását állatföldrajzi és
ökológiai szempontból is jellemezzük.
Fontos megjegyeznünk, hogy az élőhelyváltozások nyomon követésére, esetleg a változások trendjeinek kimutatására
csak hosszabb időléptékben és akkor is csak folyamatos mintavételezéssel lehetséges.
Az egyedszámbecsléses adatsorok elemzése szabványos statisztikai eljárásokon alapul, melyekhez a Nemzeti
Biodiverzitás-monitorozó Rendszerben alkalmazott függvényeket használjuk az eredmények összevethetősége
érdekében.
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13.8.4.7 A mintavételek, vizsgálatok végrehajtása
Nappali lepkék
Módszer
Jelenlét-hiány kimutatására használt kvalitatív módszerek
Egyelés – Az egyelés szinte minden állatcsoportra használható kvalitatív, nem automata gyűjtőmódszerek összefoglaló
megnevezése. A vizsgálatok során az alábbi egyelő módszereket alkalmaztuk: megfigyelés (szabad szemmel és/vagy
távcsővel) és hálózás.
Kvantitatív módszereket ezeken a területeken nem használtunk.
Elkészítettük a hazai lepkefauna digitális adatbázisát, mely tartalmazza a taxon magyar és latin nevét, leíróját és a leírás
évszámát, valamint az állatföldrajzi és ökológiai beosztását, és a különböző természetvédelmi besorolásait. Ez utóbbi
magában foglalja a hazai védettségi fokozatokat és az eszmei értéket, Vörös könyves és a Nemzeti Biodiverzitásmonitorozó Rendszerbeli besorolását, valamint az Élőhelyvédelmi irányelvben (Habitat Directive – közismerten NATURA
2000) alkalmazott kategóriákat. Fontos megemlíteni, hogy 2012 szeptember végén megjelent a 100/2012. (IX. 28.) VM
rendelet, a listára számos régebben nem védett lepkefaj került, természetesen ezt a terepi munkában már nem tudtuk
figyelembe venni.
A megfigyelt fajokat a fenti excel táblában rögzítettük havi összevonásban (Lepke.xls).
A vizsgálati időszakban az alábbi területekre korlátoztuk a megfigyeléseket: Paksi ürgemező (HUDD20069)
(adatbázisbeli kódja: Ü) és a Cseresznyési láprét (adatbázisbeli kódja: Cs). A Tolnai-Duna (HUDD20023), Paksi tarka
sáfrányos (HUDD20071) és a Közép-mezőföldi löszgyepek (HUDD20020) területeken nem végeztünk érdemi
mintavételezést, csak terepi bejárást. Ezt egyrészt megközelítési nehézségek miatt (Paksi tarka sáfrányos és a Középmezőföldi löszgyepek), a másik két hely pedig nagymértékben megegyeztek (Tolnai-Duna Uzsód-szigettel), illetve a
csámpai mintaterület a Dunaszentgyörgyi-láperdő (HUDD20072) északi részén volt.
Eredmények és értékelés
2012-ben a célkitűzés az volt, a területről rendelkezésre álló faunisztikai alapvetést készítsünk. Magyarország lepkéinek
faunisztikai feltártsága európai szinten is jónak mondható. Ugyanakkor ez távolról sem jelenti azt, hogy az adatok térbeli
és időbeli eloszlása egyenletes. A vizsgálati területről származó adatsorok nincsenek. Mintavételeink során előkerült kis
fajszámú nappali lepkefauna elég szegényesnek mutatkozott, nemcsak a fajszámot illetően, hanem állatföldrajzi és
ökológiai szempontból is. Ennek legfőbb magyarázata részben a terület erősen roncsolt növényzetének tudható be,
valamint annak, hogy a homokgyepek nappali faunája fajszegény. 2012-ben a tavaszi fajok nagy része súlyosan
megsínylette a nagyon kései, majd szokatlanul hideg tavaszt is. A legtöbb fajnál nagyon kicsi egyedszámokat észleltünk.
A nappali lepkefauna feltártsága jelenleg még nem mondható kielégítőnek, a jövőben további mintavételezés
szükséges.
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Védett nappali lepkék száma a területen jelen ismereteink alapján elég kicsi.
Az alábbiakban összefoglaljuk ezek adatait (13.8.4.7-1. táblázat).
Fajnév
Z. polyxena
I. podalirius
Gonepteryx rhamni
L. dispar

Védettség
V
V
V
V

Vörös k.
PV

M. alcon
A. metis
N. io
N. c-album
Vanessa atalanta
A. paphia

V
FV
V
V
V
V

AV
AV

HD II

HD IV
x

x

x

x

Berni
II

II
II

Corine
x

NBmR
Opt.

x

opt.

x
x

Opt.
Opt.

Lelőhely
Ü
Cs,Ü
Cs
Mi nem fogtuk, de a területen él a
természetvédelmi őr közlése szerint
(fotózták is).
Cs,Ü
Cs
Cs
Cs
Cs
Cs

Megjegyzés:
Vörös k. = magyar Vörös könyves, HD = Habitat Directive II, illetve IV melléklete, Berni = Berni konvencióban listázott, NBmR =
Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó program, V = védett, FV = fokozottan védett, PV = potenciálisan veszélyeztetett, AV = aktuálisan
veszélyeztetett, opt. = optimális programba javasolt.
13.8.4.7-1. táblázat A védett fajok előfordulási adatai a mintavételi területen

Tolnai-Duna (HUDD20023)
Ezen a területen célzott terepbejárást végeztünk két alkalommal is a magyar színjátszó lepke (Apatura metis) repülési
idejében. Egy-egy egyedét láttuk, de nem sikerült nagyobb egyedszámú állományát detektálni. A terület növényzetében
(lepkészeti szempontból) gyakorlatilag nem különbözik az Uszód-szigeti területről. Faunáját nem fenyegeti veszély,
hacsak nagyobb területen egyidejűleg történő erdő letermelés nem történik.
Dunaszentgyörgyi-láperdő (HUDD20072)
Dunaszentgyörgyi láperdő mind a 3 km-es, mind a 10 km-es körzetben benne van. A fénycsapda (Csámpa) az erdő
északi végében volt/van. A 3 km-es körzetben leírtak vonatkoznak erre a bekezdésre is.
Paksi tarka sáfrányos (HUDD20071)
Mintavétel nem történt.
Paksi ürgemező (HUDD20069) (adatbázisbeli kódja: Ü)
A terület nagy részét különböző zártságú, legeltetett homoki gyepek, valamint zömmel tájidegen fafajokból álló
ültetvények alkotják. A homoki gyepek lepkefaunája viszonylag fajszegény volt, de további vizsgálatokra még szükség
lesz a jövőben (34 moly és 36 nagylepke fajt mutattunk ki innen). A fás szegélyterületek gyomtársulásaiban tömeges a
farkasalma, mely a farkasalmalepke (Zerynthia polyxena) kizárólagos hazai tápnövénye. E NATURA 2000-es jelölő fajt
sikerült kisebb egyedszámban megfigyelni. A terület déli szegélyén húzódó gyümölcsös kertek szélében figyeltük meg a
védett kardoslepkét (Iphiclides podalirius). A terület nyugati, mélyebb fekvésű, nedvesebb helyein pedig a védett szürkés
hangyaboglárkának (Maculinea alcon) egy repülő példányát is megfigyelhettük. E faj tápnövénye a védett kornistárnics
(Gentiana pneumonanthe), mely kisebb egyedszámban itt is van, de nem kizárható, hogy a közel lévő Cseresznyési
láprétről repült át.
A fenti fajok és élőhelyeik megítélésünk szerint nincsenek veszélyben mindaddig, amíg élőhelyeik jelen állapotát
fenntartják. Leginkább veszélyeztetett a szürkés hangyaboglárka, melynek főbb oka a tápnövény állomány itteni kicsiny
mérete.
Cseresznyési láprét (adatbázisbeli kódja: Cs)
A legtöbb védett nappali lepkefaj innen került elő. Legmeglepőbb adat az Apatura metis előkerülése erről a területről,
mely a faj erős vagilitására utal, de az sem zárható ki, hogy kisebb egyedszámú populációja élhet itt. A további védett
nappali lepkefajok figyeltük meg itt: Iphiclides podalirius, Gonepteryx rhamni, Lycaena dispar, Maculinea alcon,
Nymphalis io, és N. c-album, Vanessa atalanta. Az utóbbi három faj az üdébb, nitrogénban gazdag talajon élő csalánhoz
köthető. Ezeket a fajokat nem fenyegeti veszély, csakúgy mint a kardoslepkét (I. podalirius), mely a környékbeli

MVM ERBE Zrt.

ERBE dokumentum azonosító: S 11 122 0 009 v0 25
File név_verzió szám: 13_Zoologia_zaro_v1

Dátum:

Lapszám:

2013. június 12.

215/274

Lévai Projekt
A környezeti hatástanulmány összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati és értékelési programok
Minta értékű biomonitoring vizsgálatok - Zoológia

gyümölcsösökből kóborolhatott ide. A citromlepke (2013-ban az év rovara) a lápréten és annak szegélyében növő
bengefajokon él, természetvédelmi szempontból veszély nem fenyegeti. A nagy tűzlepkét (L. dispar) 2012-ben nem
láttunk a területen, de a természetvédelmi őr fotózta is, a fényképet mi is láttuk, faji hovatartozása nem kétséges. A
szürkés hangyaboglárkának (M. alcon) csak egy kisebb populációtöredéke élhet még a területen. Tápnövénye a
Gentiana pneumonanthe is csak néhány szálát találtuk meg a fő virágzási időszakában. E fajnak – hasonlóan a
nagytűzlepkéhez – fennmaradásának előfeltétele a Cseresznyési láprét legalább kétévenkénti kaszálása. Ez visszafogja
az itt megfigyelhető erős cserjésedést. Jelen állapotában az élőhely magas növényzete nagyon leárnyékolja a talajt, s
lehetetlenné teszi a M. alcon gazdahangyafaj népességének a területen való megmaradását. Természetesen ha a
terület vízháztartásának egyenlege negatív, az valamennyi nedves élőhelyet veszélyezteti, s egyben felerősíti a
cserjésedést.
Közép-mezőföldi löszgyepek (HUDD20020)
Ezen a nehezen megközelíthető helyen a természetvédelmi őrrel voltunk terepbejáráson. Lepkészeti szempontból nem
ígéretes hely, csak olyan védett fajok előfordulása várható, mely a környék sok egyéb helyén is előfordulhat (pl. láttunk
védett Nymphalis io-t), különösen a gyomosodó szegélyek csalánon előforduló fajai (2012 őszén kiadott miniszteri
rendeletben több ilyen faj is bekerült). Lepkészeti szempontból további vizsgálatokat kíván a jövőben, ugyan nagy
várakozásaink nincsenek e hellyel kapcsolatban. Legnagyobb veszélyt a környékről leszivárgó műtrágya, növényvédő
szer, gyomirtók jelentik, valamint a legeltetés hiányában beinduló intenzív bokrosodás.
Irodalomjegyzék
Gyulai, P., László M., Gy., Pekarsky, O., Peregovits, L., Ronkay, G., Ronkay, L., Szabóky, Cs., Varga, Z. & Witt, Th. J.:
(2012): Magyarország nagylepkéi. 2. javított kiadás. Heterocera Press, Budapest, 256 pp.
Peregovits, L. & Forgács, Zs. (2012): Hangyaboglárka-monitorozás a göbölyjárási-lápréten. Természetvédelem és
kutatás a Tápió-vidéken. Rosalia 7: 501–504.
Ronkay László (1997): Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer VII. Lepkék Magyar Természettudományi Múzeum,
Budapest, 71 pp.
Varga Z., Kaszab Z. & Papp J. (1989): Rovarok – Insecta. In: Rakonczay, Z. (szerk.): Vörös Könyv. A Magyarországon
kipusztult és veszélyeztetett növény- és állatfajok. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 178–262.
Varga, Z., Ronkay, L., Bálint, Zs., László, Gy. M. & Peregovits, L. (2004): A magyar állatvilág fajjegyzéke. 3. kötet.
Nagylepkék. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 111 pp.
Varga, Z., Ronkay, L., Bálint, Zs., László, Gy. M. & Peregovits, L. (2005): Checklist of the Fauna of Hungary. Volume 3.
Macrolepidoptera. - Hungarian Natural History Museum, Budapest, 114 pp.
Éjszakai lepkék
Módszer
Jelenlét-hiány kimutatására használt kvalitatív módszerek
Egyelés – A módszer leírása a 13.8.4.5 pontban található.
Szemikvantitatív, kvantitatív módszerek
Hordozható fénycsapda. A módszer leírása a 13.8.4.5 pontban található.
A vizsgálati időszakban az alábbi területeken végeztünk éjszakai gyűjtéseket: Paksi ürgemező (HUDD20069)
(adatbázisbeli kódja: Ü) és a Cseresznyési láprét (adatbázisbeli kódja: Cs).
Mindkét módszer esetében a minták feldolgozását laboratóriumban végeztük. Ekkor az anyagot állatcsoportokra, fajokra
válogatjuk, s az adatokat jegyzőkönyvben rögzítettük. A megfigyelt fajokat a Lepke.xls excel táblában rögzítettük havi
összevonásban.
Elkészítettük a hazai lepkefauna digitális adatbázisát, mely tartalmazza a taxon latin nevét, leíróját és a leírás évszámát,
magyar nevét, valamint az állatföldrajzi és ökológiai beosztását, és a különböző természetvédelmi besorolásait. Ez
utóbbi magában foglalja a hazai védettségi fokozatokat és az eszmei értéket, Vörös könyves és a Nemzeti Biodiverzitásmonitorozó Rendszerbeli besorolását, valamint az Élőhelyvédelmi irányelvben (Habitat Directive – közismerten NATURA

MVM ERBE Zrt.

ERBE dokumentum azonosító: S 11 122 0 009 v0 25
File név_verzió szám: 13_Zoologia_zaro_v1

Dátum:

Lapszám:

2013. június 12.

216/274

Lévai Projekt
A környezeti hatástanulmány összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati és értékelési programok
Minta értékű biomonitoring vizsgálatok - Zoológia

2000) alkalmazott kategóriákat. Fontos megemlíteni, hogy 2012 szeptember végén megjelent a 100/2012. (IX. 28.) VM
rendelet, a listára számos régebben nem védett lepkefaj került, természetesen ezt a terepi munkában már nem tudtuk
figyelembe venni. A Microlepidoptera faunára még nem készült állatföldrajzi és ökológiai beosztás (Micro- és
Macrolepidoptera külön munkalapon van) (Lepke.xls).
Hordozható kiscsapdákkal, illetve gyűjtőlepedővel mintáztuk a két mintavételi helyet április 23-án, július 18-án,
augusztus 8-án, szeptember 19-én.
Eredmények és értékelés
2012-ben a célkitűzés az volt, a területről rendelkezésre álló faunisztikai alapvetést készítsünk. Magyarország
nagylepkéinek faunisztikai feltártsága európai szinten is jónak mondható, sajnos azonban a Microlepidopterák esetében
korántsem ilyen jó a helyzet. Ugyanakkor ez távolról sem jelenti azt, hogy az adatok térbeli és időbeli eloszlása
egyenletes. A vizsgálati területről még a Macrolepidopterák esetében is csak szórvány adatok állnak rendelkezésre,
Microlepidopterák esetében teljesen ismeretlen a terület. Rendszeres gyűjtésekből származó adatsorok nincsenek. Ezek
többsége szélesen elterjedt, ökológiai szempontból széles toleranciájú faj, nagyobb részük gyakorlatilag az ország
bármely területéről előkerülhet. Ennek legfőbb magyarázata a terület roncsolt növényzetének tudható be. 2012-ben a
tavaszi fajok nagy része súlyosan megsínylette a nagyon kései, majd szokatlanul hideg tavaszt is.
Az egyes mintavételi területeken kimutatott nagylepke fajok száma:
Ü;

Cs;

24 137
Mindkét hely fajszáma kicsi, ennél bizonyosan több fajt lehet még kimutatni a területről (Paksi ürgemező (adatbázisbeli
kódja: Ü), a Cseresznyési láprét (adatbázisbeli kódja: Cs)). Itt nagyon erősen mutatkozik az automatikus
gyűjtőmódszerek előnye a nagy mintaszám, azonban ezeken a területeken nem lehetett ilyen csapdát felállítani.
Legérdekesebb faunisztikai adata az Eulythis testata, mely egy boreo-kontinentális („szibériai”) faunatípusba tartozó,
láperdei faunaelem. A védett éjszakai nagylepke fajokat a 13.8.4.7-2. táblázat foglalja össze.
Fajnév

Védettség

Euplagia quadripunctaria
Arctia festiva
Catocala fraxini
Staurophora celsia

V
V
V
V

Vörös k.

HD II
x

HD
IV
x

Berni

Corine

NBmR

Lelőhely
Cs
Cs
Cs
Ü, Cs

PV

13.8.4.7-2. táblázat Védett éjszakai nagylepke fajok a területen:

Az Euplagia quadripunctaria egy szélesen elterjedt Nyugat-palaearktikus, Holomediterrán-nyugat-ázsiai faj, mely kiemelt
EU-s védettségét egy görögországi szigetpopulációjának köszönheti, hiszen Európa lomberdő területeinek nagy részén
közönséges. A Staurophora celsia euroszibériai sztyep faj, míg az Arctia festiva déli kontinentális, ponto-kaszpi–délszibériai sztyep faj, mindkét faj jobb homoki gyepeinkben fordul elő. A Catocala fraxini peidg egy boreokontinentális,
nyár-fűz faunakomponens. Természetvédelmi szempontból e két mintavételi legjelentősebb értékei a nedves élőhelyek,
illetve a homoki gyepek.
Az egyes mintavételi területeken kimutatott Microlepidoptera fajok száma:
Ü

Cs

16 149
Noha a hazai 2200 fajhoz képest ez nagyon kis fajszám, mégis ezek az első adatok a terület molyfaunájáról. Védett
molyfajt nem tudtunk kimutatni a területről.
Cseresznyési láprét (adatbázisbeli kódja: Cs)
A körzet természetvédelmi szempontból is fontos élőhelytípusai a láprét maradványok és a különböző homoki gyepek.
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A lápvidékekre jellemző lepkefajok száma jelentős (Cosmopterix scribaiella, C. druryella, Nascia cilialis stb.).
A terület fontos faunacsoportját képviselik a homoki fajok (Pediasia matricella, Thysanotia lucella, Agriphila tristella,
Oporopsamma wertheimsteini stb.). Számos jellegzetes az Alföldre jellemző fajnak itt vannak a legnyugatibb állományai.
A fás területek nagy részét akácosok, nyarasok, illetve erdei és feketefenyő ültetvények borítják. Ez magyarázza, hogy a
területen jelentős a fenyőhöz kötődő lepkefajok száma (pl. Gravitarmata margarotana, Decantha borkhausenii stb.),
valamint az, hogy a mezőgazdasági kártevők sora került elő szinte minden gyűjtési pontról jelentős számban.
Az országos szinten is jelentős molyfaunisztikai adatok az alábbiak.
Eucosma flavispecula – Tíz éve fedezték fel hazai faunában. Lápréteken, nedves élőhelyeken fordul elő. Tápnövényei
az aszatfélék. A mesterséges fényre jól repül. A Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) gyűjteményében az
Eucosma nemzetség revíziójakor sok régi példánya került elő.
Wockia asperipunctella – Ismert tápnövénye a fehérnyár. Az elmúlt években azonban olyan helyekről is előkerült, ahol a
fehérnyár nem fordul elő, ezért feltételezhető, hogy más nyárfaj(oka)t is elfogyaszt. Kétnemzedékes faj, melynek az őszi
nemzedéke a népesebb. Imágóját a mesterséges fény erősen vonzza, de nappal is könnyen felzavarható a nyárfák
koronájából. Az előzőek ismeretében érthetetlen, hogy alig van hazai adata, tehát ritkának számít.
Caloptilia azaleella – Az elmúlt évben mutatták ki hazánkból. Irodalmi adatok szerint tápnövényei az Azalea és
Rhododendron fajok közül kerül ki. Magyarországon egyik faj sem honos ezért feltételezhető, hogy hazánkban más a
tápnövénye vagy kerti dísznövényeken él. Nagyon jellegzetes sárga mintájával és apró termetével (a Caloptilia fajok
legkisebbike) tűnik ki a testvérfajai közül. A mesterséges fényre jól repül. Hazánkban számos helyről van adatunk róla,
de mindegyik élőhely nedves biotópok közelében van.
Calibytes quadrisignella – Hernyóinak tápnövényei a bengefajok (Rhamnus). Első, mintegy 30 éve előkerült hazai
példányai Baranya megyéből származnak, azóta alig van újabb előfordulási adata. A lepke a mesterséges fényre jól
repül. A mintaterületen rendszeresen gyűjtöttük, de csak egyesével.
Epicallima bruandella – A hazai díszmolyok legritkább tagja. Hernyója különböző gyümölcsfák kérge alatt él. Egy
nemzedéke fejlődik hazánkban. Megjegyzendő, hogy különleges időjárási körülmények (aszály) hatására fejlődése
elhúzódhat. Négy évvel ezelőtt az Erdészeti Tudományos Intézet Tompán (Felsősáskalapos) üzemelő fénycsapdája
májustól szeptemberig folyamatosan gyűjtötte példányait. Mintavételi területünkön két alkalommal került elő.
Az éjszakai lepkefauna feltártsága jelenleg a nagy mintavételi intenzitásnak ellenére még nem mondható kielégítőnek, a
jövőben további mintavételezés szükséges. A tapasztalatok szerint minimum 2-3 év kell ahhoz, hogy egy területről az ott
előforduló fajok nagy hányadát ki lehessen mutatni.
Legérdekesebb nagylepke faunisztikai adata az Eulithis testata, mely egy boreo-kontinentális („szibériai”) faunatípusba
tartozó, láperdei faunaelem.
A védett fajok közül az Euplagia quadripunctaria egy szélesen elterjedt Nyugat-palaearktikus, Holomediterrán-nyugatázsiai faj, mely kiemelt EU-s védettségét (NATURA 2000) egy görögországi szigetpopulációjának köszönheti, hiszen
Európa lomberdő területeinek nagy részén közönséges. A Staurophora celsia euroszibériai sztyep faj, míg az Arctia
festiva déli kontinentális, ponto-kaszpi–dél-szibériai sztyep faj, mindkét faj jobb homoki gyepeinkben fordul elő. A
Catocala fraxini pedig egy boreokontinentális, nyár-fűz faunakomponens. Természetvédelmi szempontból e két
mintavételi legjelentősebb értékei a nedves élőhelyek, illetve a homoki gyepek.
A nedves élőhelyek változatosságának megtartását segítené a Cseresznyési láprét legalább kétévenkénti kaszálása,
ami visszafogja az itt megfigyelhető erős cserjésedést. Természetesen, ha a terület vízháztartásának egyenlege
negatív, az valamennyi nedves élőhelyet veszélyezteti, s egyben felerősíti a cserjésedést. A láprétet övező homoki
élőhelyek esetében célszerű fenntartani valamennyi szukcessziós fázist, azaz a különböző zártságú homoki gyepek
minden típusának fenntartását.
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Paksi ürgemező (HUDD20069) (adatbázisbeli kódja: Ü)
Viszonylag kicsi az innen kimutatott fajok száma. Az éjszakai lepkefauna feltártsága jelenleg még nem mondható
kielégítőnek, a jövőben további mintavételezés szükséges. A tapasztalatok szerint minimum 2-3 év kell ahhoz, hogy egy
területről az ott előforduló fajok nagy hányadát ki lehessen mutatni. Itt jól látható az automatikus gyűjtőmódszerek előnye
a nagy mintaszám, azonban itt nem lehetett ilyen csapdát felállítani. Ennek ellenére az éjszakai fajok közül számos
országos szinten is jelentős molyfaunisztikai eredményünk volt. Alább a három legérdekesebb adatot soroljuk fel.
Oegoconia caradjai – A faj elsősorban homok területeken fordul elő, de megtalálható dolomitgyepekben is. Tápnövénye
ismeretlen. Kétnemzedékes; az augusztusi nemzedékének egyedszám nagyobb, s ezért jellemzően ekkor kerül a szem
elé.
Wockia asperipunctella – Ismert tápnövénye a fehérnyár. Az elmúlt években azonban olyan helyekről is előkerült, ahol a
fehérnyár nem fordul elő, ezért feltételezhető, hogy más nyárfaj(oka)t is elfogyaszt. Kétnemzedékes faj, melynek az őszi
nemzedéke a népesebb. Imágóját a mesterséges fény erősen vonzza, de nappal is könnyen felzavarható a nyárfák
koronájából. Az előzőek ismeretében érthetetlen, hogy alig van hazai adata, tehát ritkának számít.
Oporopsamma wertheimsteini – Az egyik legritkább hazai molylepkéink egyike. Elsősorban homokterületekhez kötődik.
Egyetlen nemzedéke augusztus–szeptember fordulóján repül. A mesterséges fény vonzza. Hernyójának tápnövénye a
nyúlparéj (Chondrilla). A vizsgált területen két helyről is előkerült (Ürgedomb, Homokbánya).
Éjszakai nagylepke faunája fajszegény volt a 2012-es adatok alapján. A fajszám további mintavételekkel még jócskán
növelhető. Két védett fajt emelünk ki a listából.
Staurophora celsia – védett, vöröskönyves fajunk. Homoki és dolomitgyepjeinkben fordul elő, helyenként nem ritka.
Néhány példányban került elő a területről.
Arctia festiva – védett, vöröskönyves fajunk, amely innen nem került elő, de várható, s közeli Cseresznyési láprét
környéki homoki gyepekből már sikerült kimutatni 2012-ben.
A fenti fajok és élőhelyeik megítélésünk szerint nincsenek veszélyben mindaddig, amíg élőhelyeik jelen állapotát
fenntartják. A tájidegen fajok ültetését célszerű lenne korlátok közé szorítani, hogy ezek javára ne csökkenjen a homoki
gyepek területe. Fontos lenne továbbá, hogy a legeltetés kíméletes módon történjen.
Irodalomjegyzék
Buschmann, F. & Szabóky, Cs. (2011): Hazai nagylepkéink magyar nevei. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumi
Adattár 37. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szolnok,102 pp.
Gyulai, P., László M., Gy., Pekarsky, O., Peregovits, L., Ronkay, G., Ronkay, L., Szabóky, Cs., Varga, Z. & Witt, Th. J.:
(2012): Magyarország nagylepkéi. 2. javított kiadás. Heterocera Press, Budapest, 256 pp.
Ronkay László (1997): Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer VII. Lepkék Magyar Természettudományi Múzeum,
Budapest, 71 pp.
Szabóky, Cs., Kun, A. & Buschmann, F. (2002): Checklist of the fauna of Hungary. Volume 2. Microlepidoptera.
Hungarian Natural History Museum, Budapest, 184 pp.
Varga Z., Kaszab Z. & Papp J. (1989): Rovarok – Insecta. In: Rakonczay, Z. (szerk.): Vörös Könyv. A Magyarországon
kipusztult és veszélyeztetett növény- és állatfajok. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 178–262.
Varga, Z., Ronkay, L., Bálint, Zs., László, Gy. M. & Peregovits, L. (2004): A magyar állatvilág fajjegyzéke. 3. kötet.
Nagylepkék. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 111 pp.
Varga, Z., Ronkay, L., Bálint, Zs., László, Gy. M. & Peregovits, L. (2005): Checklist of the fauna of Hungary. Volume 3.
Macrolepidoptera. - Hungarian Natural History Museum, Budapest, 114 pp.
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13.8.5 TALAJFELSZÍNI ÍZELTLÁBÚAK
13.8.5.1 A felhasznált alapadatok áttekintése
A terület kutatottsága:
A vizsgálandó területről a talajfelszíni ízeltlábúak tekintetében tudományos publikáció, prezentáció igen kis számban
lelhető fel. Mindössze a bogárfaunával kapcsolatban vannak tudományos közlemények és a pókfaunára vonatkozó
adatok a Természettudomány Múzeum Állattárának zoológiai állapotfelmérésében (2004).

13.8.5.2 Szakirodalmak
A vonatkozó szakirodalmak felsorolása a 13.7.5.2 fejezetben találhatók.

13.8.5.3 Az alkalmazott módszertan leírása
Gyűjtésükre használt standard módszer a talajcsapdázás, ami az élőhely jellemzésére, az egyes területek közötti
összehasonlításra kiválóan alkalmas alapadatokat szolgáltat. A talajcsapdák gyűjtötte anyag a fajok felszíni aktivitását,
annak dinamikáját tükrözi, bizonyos szempontokból szelektív módszer, de az élőhelyek / időszakok
összehasonlításában ez a hiba kiküszöbölődik, és a területek/időszakok közötti abszolút különbséget kapjuk. Ezzel a
módszerrel a mintavételezés standardizálása, ismételhetősége is könnyen megvalósítható.
A talajfelszínen mozgó ízeltlábúak életük egészét, vagy fejlődésük egyes szakaszait a talajhoz, talajfelszínhez kötve élik
le. Így egy adott élőhelyhez erősebben kötődnek más csoportoknál (pl. jól repülő rovarok) kisebb a mozgékonyságuk,
nagyobb a helyhűségük. Emiatt alkalmasak egy-egy élőhely jellemzésére, változásainak követésére fajösszetételük, a
fajok mennyiségi viszonyainak monitorozása alapján. Új élőhelyeken való megtelepedésük viszonylag korlátozott, lassú
folyamat, így bizonyos hatások bekövetkezésekor esetleg az eredeti viszonyokat hosszabb ideig tükrözik, illetve
nagyobb lokális kihalási veszélynek vannak kitéve menekülési lehetőségeik híján.
A talajfelszíni Arthropoda együttesek kialakításában a fontosabb háttértényezők a következők:
a talaj típusa, szerkezete, a talajnedvesség és -hőmérséklet, pH, szervesanyag tartalom, zavarás és az élőhely
mozaikosságának alakulása, valamint ezekkel összefüggésben a vegetáció szerkezete és alakulása.
Az értékelés történhet az egyes fajok szintjén, egy-egy taxonómiai együttes szintjén, különböző guildek és a teljes
Arthropoda együttes szintjén.

13.8.5.4 Tervezett mintavételek
Az érintett NATURA 2000-es helyek (forrás: Az MME és a magyar állami Természetvédelem közösen működtetett
NATURA2000 információs portálja, http://www.natura.2000.hu/index.php?p=termegorze&nyelv=hun)
1. Tolnai Duna (HUDD20023)
2. Dunaszentgyörgyi láperdő (HUDD20072)
3. Paksi tarka sáfrányos (HUDD20071)
4. Tengelici rétek (HUDD20070)
5. Paksi ürgemező (HUDD20069)
6. Közép-mezőföldi löszgyepek (löszvölgyek) (HUDD20020)
A talajfelszíni ízeltlábúak között elvétve fordulnak elő Natura 2000-es jelölő fajok (ld. 13.8.5.4-1. táblázat13.8.5.4-1.
táblázat). A korábbi viszgálatokban (MTM Állattár) megtalált fajok nem tartoznak a talajfelszíni gerinctelenek körébe
(nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), szarvasbogár (Lucanus cervus)).
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Taxon
Formicidae
Araneae
Carabidae
egyéb Coleoptera
Diplopoda, Chilopoda, Isopoda

Natura 2000 jelölő fajok
nincs
nincs
Nem ismert
Nem ismert
Armadillidium ghardalamensis*

megjegyzés

Zömük nem talajfelszíni
Magyarországon nem fordul elő

* (máltai barlangi endemizmus:

http://eea.eionet.europa.eu/Public/irc/eionet-circle/habitats-art17report/library?l=/datasheets/species/invertebrates/invertebrates/ghardalamensispdf/_EN_1.0_&a=d)

13.8.5.4-1. táblázat A vizsgált területeken potenciálisan előforduló Natura 2000 jelölő fajok a talajfelszíni ízeltlábúak köréből

A vizsgálandó területen megjelenő Natura 2000-es jelölő fajok (ez potenciálisan egyedül a Coleoptera csoportban
fordulhat elő (pl: Carabus hungaricus Fabricius, 1792)) előfordulását jelenlét-hiány adatok szintjén rögzítjük terepi
megfigyelések alkalmazásával.
A felmérés időzítése
A prezencia-abszencia adatok rögzítése a talajcsapdázási periódusok időtartama alatt, évi min. 2 alkalommal történik a
kijelölt területek bejárása során.

13.8.5.5 Mintavételi módszerek
Talajcsapdázás (NBmR protokolnak megfelelően)
Egy-egy mintavételi helyen (habitat) belül 10-10 csapda kerül elhelyezésre.
A csapdakötelékeken belül a talajcsapdákat a vizsgált élőhely jellemző mikrohabitatjaiba, egymástól minimum 5 m
távolságra kell elhelyezni. Pontos koordinátáikat a vizsgálatok későbbi megismételhetősége miatt rögzíteni kell.
Csapdák lokalitásának azonosítása:
A csapdák pontos helyének azonosítására eTrex Venture GPS készüléket használunk. A GPS (WGS'84) koordinátákat
–az interneten elérhető szabad program (http://www.psoft.hu/szolgaltatasok/eov-wgs84-gps-koordinata-atszamitas.html)
segítségével EOV (Egységes Országos Vetületi) koordinátákká transzformáljuk. A koordinátákat az egymástól 5 m
távolságban lerakott csapdahálózat sarokpontjaiban vesszük fel.
A monitorozás során használt talajcsapdák két egymásba csúsztatott, tíz centiméter átmérőjű, fél liter űrtartalmú
műanyag pohárból állnak. Az alsó pohár peremig le van ásva („külső” pohár), az alja ki van lyukasztva, hogy az
esetlegesen felgyülemlő esővíz elvezetése biztosított legyen. A másik pohár felső peremét kb. 2 cm mélységben, körben
le kell vágni. Ez a könnyen kiemelhető, „belső” pohár kerül a külső pohárba, és ez tartalmazza az ölő és tartósító
folyadékot, ami etilén-glikol és víz 3:1 arányú keveréke. Ebbe a felületi feszültség csökkentése céljából néhány csepp
mosogatószer kerül. A csapdák fölé 15 x 15 centiméteres, szeg-lábakon álló tetőt (pl. furnérlap) helyezünk, hogy
megakadályozzuk a csapdák tartalmának károsodását, az ölő- és tartósító folyadék párolgását és felhígulását. A
csapdatetők és a talajfelszín közötti körülbelül 2 centiméteres rést hagyunk, biztosítva a talaj felszínén mozgó
gerinctelenek bejutását.
Az aktív csapdázások közötti időszakban a belső poharakat eltávolítjuk, a csapdák nem gyűjtenek, de a külső poharak –
lefedve - kint maradnak (biztosítva a csapdázás helyileg pontos ismételhetőségét, illetve a minél minimálisabb élőhely
zavarást).
A csapdák ürítése
A csapdák ürítésekor a belső poharat a folyadékkal és a mintákkal kicsúsztatjuk a leásott belső pohárból, majd a teljes
anyagot szűrőn átszűrjük. Talajcsapdánként a szűrletet a csapda és gyűjtés paramétereit tartalmazó, az alkalmazott
vegyszerekkel szemben ellenálló ellátott (grafit, tus, esetleg fénymásolat) feliratokkal, cédulákkal (a gyűjtőhely és a
csapda azonosítója, év, hó, a csapdaürítés napja) látjuk el és a szűrőpapírba csomagolva, átgumizva, 70%-os
alkoholban tároljuk. Az átszűrt folyadék többször visszaönthető a csapdába, cseréje akkor indokolt, ha az ölőfolyadék
túlságosan felhígul, vagy szennyeződik, pl. nagy mennyiségű talaj, avar stb. került a csapdába.
A csapdaanyagok válogatása és tárolása
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A gyűjtött anyag válogatása laboratóriumban történik az egyes referencia taxonok szétválogatásával. A szétválogatott
anyagot alkoholban tároljuk.
A válogatás során elsődleges adatbázis készül, azaz táblázatos formában feljegyzésre kerül, hogy az egyes mintavételi
alkalmakkor, az egyes mintavételi helyeken, az adott számú csapda mennyi futóbogár (Carabidae), egyéb bogár (nem
Carabidae Coleoptera), hangya (Formicidae), pók (Araneae), ikerszelvényes (Diplopoda), százlábúak (Chilopoda) és
ászka (Oniscidea) egyedet gyűjtött. A táblázatokból elsődleges (primer) adatbázis készül, mely identifikáció nélkül is
lehetővé teszi a válogatott csoportok magasabb taxon szintű összetételének és az egyes referencia taxonok
összegyedszám-változásának követését, információt szolgáltat a meghatározandó anyagok nagyságáról stb.

13.8.5.6 Értékelések
A szétválogatott referencia taxonokon belül a fajok határozását az adott csoportban járatos, elismert szakemberek
végzik. A faji szinten identifikált adatokból adatbázis készül (Excel szoftver segítségével).
A fentiekből következően a vizsgált változók az egyedszám adatok. Az egyedszámok a Carabidae, Formicidae és az
Araneae adultak esetén fajokhoz, az Araneae alosztályon belül a juvenilis egyedek esetén genuszokhoz vannak
hozzárendelve, míg az ikerszelvényesek, ászkarákok, százlábúak esetén az egyedszámokat csak a taxon szintjén
rögzítjük. Az egyedszám adatok csapdánként és gyűjtési alkalmanként kerülnek rögzítésre.
Származtatott adatok
Referencia taxonok faj- és egyedszáma csapdánként és gyűjtőhelyenként (lokalitásonként) egy évre vonatkoztatva. Az
élőhelyek diverzitás mutatói egy évre vonatkoztatva.

13.8.5.7 A mintavételek, vizsgálatok végrehajtása
Módszerek
A vizsgálati helyszínek közé tartozó Natura 2000-es területek:
1. Tolnai Duna (HUDD20023)
2. Dunaszentgyörgyi láperdő (HUDD20072)
3. Paksi tarka sáfrányos (HUDD20071)
4. Tengelici rétek (HUDD20070)
5. Paksi ürgemező (HUDD20069)
6. Közép-mezőföldi löszgyepek (löszvölgyek) (HUDD20020)
Ezek közül -léven célcsoportunk szárazföldi gerinctelen állatok- az első helyszín nem releváns. A célzott területeken a
Natura 2000-es jelölő fajok előfordulását jelenlét-hiány adatok szintjén vizsgáltuk, terepi megfigyelések során.
A mintavételi helyekről készült fényképek a „Talaj.docx” nevű file-ben találhatók.
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Eredmények
A kijelölt Natura 2000-es területek (13.8-7. ábra A talajfelszíni ízeltlábúak szempontjából vizsgált területek) bejárása
2012.06.21-én és 2012.09.29-én megtörtént. A bejárások során Natura 2000-es jelölőfajt –előzetes várakozásainknak,
és irodalmi ismereteinknek megfelelően- egyik időpontban sem találtunk. Ilyen faj az általunk vizsgált talajfelszíni
ízeltlábúak csoportjában potenciálisan egyedül a Coleoptera taxonban fordulhatott volna elő (pl: Carabus hungaricus
Fabricius, 1792).

Megjegyzés:
sárga: 3 km-en belüli, illetve a kék: 10km-en belüli Natura 2000-es területek. (Forrás: www.Google Earth alapján módosítva)
13.8-7. ábra A talajfelszíni ízeltlábúak szempontjából vizsgált területek

Irodalom
Assing, V., Schülke, M. (szerk.) 2012. Die Käfer Mitteleuropas. Band 4., Staphylinidae (exklusive Aleocharinae,
Pselaphinae und Scydmaeninae), 2. Auflage, Spektrum Akademischer Verlag.
Hammer, Ø., Harper, D.A.T., P.D. Ryan, 2001. PAST: Paleontological Statistics Software Package for Education and
Data Analysis. Palaeontologia Electronica 4 (1): 9pp.
Kádár F., Samu F. 2006. A duplaedényes talajcsapdák használata Magyarországon. Növényvédelem 42 (6) 305-312.
Klausnitzer, B. (szerk.) 2004. Die Käfer Mitteleuropas. Band 2., Adephaga 1, Carabidae (Laufkäfer). 2. (erwiterte)
Auflage, Spektrum Akademischer Verlag.
Somay L. 2007. A dél-mezőföldi homok- és löszpuszták bogárfaunisztikai vizsgálata, 3. SzüSzi
(http://www.ecology.hu/abstractok/szuszi_2007.pdf) p 53.
Southwood, T.R.E., Henderson P.A. 2000. Ecological Methods. Third edition. Blackwell, 593 p.
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13.8.6

HALAK (PISCES)

13.8.6.1 A felhasznált alapadatok áttekintése
A felhasznált alapadatok áttekintése a 13.7.6.1 pontban található.

13.8.6.2 Szakirodalmak
A szakirodalmak listája a 13.7.6.2 pontban található.

13.8.6.3 Az alkalmazott módszertan leírása
Az alkalmazott módszertan leírása a 13.7.6.3 pontban található.

13.8.6.4 Tervezett mintavételek
A tervezett mintavételek leírása a 13.7.6.5 pontban található.

13.8.6.5 Mintavételi módszerek
A felméréseket éjszaka végezzük nagy teljesítményű elektromos halászgéppel az NBmR protokoll előírásai szerint, a
fent leírtaknak megfelelően..

13.8.6.6 Értékelések
Az értékelés leírása a 13.7.6.6 pontban található.

13.8.6.7 A mintavételek, vizsgálatok végrehajtása
Módszerek
A vizsgálat zárójelentéséhez a NATURA2000 jelentőségű halfajok állományát az azonos azonosítójú (Hal.xls,
’mintavételi helyek’ nevű munkalapjában levő táblázatok) mintavételi egységek haladatainak két felmérés közötti
összevonásával (pl. az 1. felmérés 1-es azonosítójú mintavételi szakaszát, a 2. felmérés 1-es azonosítójú mintavételi
szakaszával) előállított összevont adatsor alapján értékeltük, fajonként külön-külön. A két felmérés adatösszevonásának
célja az volt, hogy a felmérések egyedi időhatását és felmérések között eltelt idő (fenológia) eredményekre gyakorolt
hatását mérsékeljük.
Az értékelés során a következő szempontokat követtük: (1) Az adott faj a teljes mintában (itt: 2×10 db 500 m-es
mintavételi egység) levő relatív mennyisége alapján mennyire gyakori a vizsgált terület halállományában (ritka: relatív
tömegesség <= 0.5%; közepes gyakoriságú: 0.5% < relatív tömegesség <= 5%; gyakori: 5% < relatív tömegesség <=
15%; tömeges: relatív tömegesség > 15%). (2) Az adott faj előfordulása és relatív tömegessége a melegvíz kifolyó feletti
és alatti mintavételi helyen (azaz 2× 5 db 500 m-es mintavételi egység adataiban). A relatív abundancia két mintavételi
helyen levő azonosságát egzakt binomiális teszttel (Reiczigel et al. 2007) értékeltük a következő módon. A faj felső
mintavételi helyen levő relatív abundanciáját egy mintavételi helyre vonatkozó valószínűség pontbecslésének
tekintettük. Majd teszteltük azt a statisztikai null hipotézist, miszerint a faj alsó mintavételi helyen levő egyedszámának
az alsó mintavételi hely összegyedszámhoz viszonyított aránya (azaz relatív abundanciája) megegyezik a felső hely
adataiból becsült valószínűséggel. Mivel egy adott faj relatív abundanciáját nagymértékben befolyásolja a többi
(elsősorban a tömegességükben gyakori) fajok egyedszámának helyek közötti véletlen ingadozása is, ennél a tesztnél a
statisztikai szignifikancia határát (alfa) 0.01-nek vettük, hogy csökkentsük a teszt véletlen hatásokkal szembeni
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érzékenységét (más szavakkal, hogy a statisztikai hipotézisvizsgálat elsőfajú hibájának elkövetési valószínűségét
alacsonyan tartsuk). (3) A teljes mintában előfordult egyedek két mintavételi hely közötti azonos arányú előfordulását
(statisztikai null hipotézis) egzakt binomiális teszttel (Reiczigel et al. 2007) értékeltük. (4) Az adott faj jelen vizsgálat
során és a 2002–2005 között a paksi Duna szakaszon végzet felméréskor (Horváth 2005, 102. oldal, 3. táblázat)
tapasztalt előfordulása a kifolyó feletti és alatti mintavételi helyen (Horváth [2005] jelentésében csak a fajok előfordulási
adatai szerepelnek, ezért nem állt módunkban a relatív tömegességet is értékelni). (5) Az adott faj teljes mintában levő
relatív tömegessége a 2004 nyarán a hazai Duna szakasz öt mintavételi helyszínéről (összesen 43500 m) éjszaka
gyűjtött mintában levő relatív tömegességéhez hasonlítva (Erős et al. 2008a, 94. oldal, 1. táblázat).
Eredmények és értékelésük
Aspius aspius – balin
Ez a ragadozó faj a teljes mintában levő relatív tömegessége alapján (2.07%) közepes gyakoriságúnak bizonyult a parti
zónában. A faj a kifolyó feletti és alatti mintavételi helyen is előfordult, relatív tömegessége a két mintavételi helyen
(felső: 2.14%, alsó: 1.99%) azonos volt (egzakt binomiális teszt, p = 0.67). A fajból előkerült egyedek közel 50%-os
arányú eloszlást mutattak a mintavételi helyek között (felső mintavételi hely: 60 egyed, alsó mintavételi hely: 47 egyed,
p = 0.25). A faj a paksi Duna szakaszon 2002–2005 között végzett felméréskor is mindkét mintavételi helyen jelen volt. A
faj halállománybeli relatív mennyisége a teljes mintában (2.07%) kevesebb volt, mint a Duna parti zónájának 2004-es
nyári felméréskor kapott érték (3.72%).
Gymnocephalus baloni – széles durbincs
Ez a faj a teljes mintában levő relatív tömegessége alapján (0.43%) ritkának bizonyult a parti zónában. A faj a kifolyó
feletti és alatti mintavételi helyen is előfordult, az alsó mintavételi helyen a halállománybeli relatív tömegessége (0.34%)
nem különbözött lényegesen a felső mintavételi helyen levő halállománybeli relatív tömegességétől (0.50%) (p = 0.38).
A fajból előkerült egyedek közel 50%-os arányú eloszlást mutattak a mintavételi helyek között (felső mintavételi hely: 14
egyed, alsó mintavételi hely: 8 egyed; p = 0.29). Mivel a parti zóna teljes halállományban ez a faj tömegességét tekintve
viszonylag ritkának mondható, a két mintavételi hely között tapasztalt mennyiségbeli eltérést csak a véletlen mintavételi
hiba okozta. A faj a paksi Duna szakaszon 2002–2005 között végzett felméréskor is mindkét mintavételi helyen jelen
volt. A faj halállománybeli relatív mennyisége a teljes mintában (0.43%) magasabbnak adódott, mint a Duna parti
zónájának 2004-es nyári felmérésekor (0.13%).
Gymnocephalus schraetser – selymes durbincs
Ez a faj a teljes mintában levő relatív tömegessége alapján (6.41%) gyakorinak bizonyult a parti zónában. A faj a kifolyó
feletti és alatti mintavételi helyen is előfordult, relatív tömegessége a két mintavételi helyen közel hasonló volt (felső:
2.14%, alsó: 1.99%, p = 0.05). A faj a felső mintavételi helyről enyhén magasabb egyedszámban (193) került elő, mint
az alsó mintavételi helyről (138) (p < 0.01), de ez a különbség szakmailag nem releváns, feltehetően a véletlen hatások
okozták. A faj a paksi Duna szakaszon 2002–2005 között végzett felméréskor is mindkét mintavételi helyen jelen volt. A
faj halállománybeli relatív mennyisége a teljes mintában (6.41%) szembeötlően magasabb volt, mint a Duna parti
zónájának 2004-es nyári felmérésekor (1.62%).
Romanogonio vladykovi – halványfoltú küllő
Ez a faj a teljes mintában levő relatív tömegessége alapján (14.42%) gyakorinak bizonyult a parti zónában. A faj a
kifolyó feletti és alatti mintavételi helyen is előfordult. Bár relatív tömegessége az alsó mintavételi helyen (15.74%)
statisztikailag szignifikánsan magasabb volt (p < 0.01), mint a felső mintavételi helyen (13.30%), a relatív
tömegességben lévő különbség kicsi, és minden bizonnyal csupán véletlen hatások okozták. Az előkerült egyedek 50%os arányú eloszlást mutattak a mintavételi helyek között (felső mintavételi hely: 373 egyed, alsó mintavételi hely: 372
egyed; p = 1). A faj a paksi Duna szakaszon 2002–2005 között végzett felméréskor is mindkét mintavételi helyen jelen
volt. A faj halállománybeli relatív mennyisége a teljes mintában (14.42%) lényegesen meghaladja a Duna parti
zónájának 2004-es nyári felméréskor kapott értéket (4.21%). A 2004-es nyári felmérésekor a mintavételek nagy része a
Budapest feletti Duna szakaszra koncentrálódott, ahol a Duna gyorsabb folyású, mint a paksi szakaszon. Ez a
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vízáramlásbeli eltérés magyarázhatja a halványfoltú küllő tömegességében tapasztalt éles különbséget, ugyanis a faj a
lassabban áramló vizet előnyben részesíti a gyorsabb folyású vizekkel szemben.
Rutilus pigus – leánykoncér
Ez a faj a teljes mintában levő relatív tömegessége alapján (0.35%) ritkának bizonyult a parti zónában. A faj a kifolyó
feletti és alatti mintavételi helyen is előfordult, relatív tömegessége a felső mintavételi helyen kis mértékben, magasabb
volt (0.50%), mint az alsón (0.17%) (p = 0.02). Ez a különbség azonban statisztikailag csak marginálisan volt
szignifikáns (p = 0.02). Az előkerült egyedek nagyobb része a felső mintavételi helyen fordult elő (14 egyed a 18-ból)
(p = 0.03). Mivel a parti zóna teljes halállományban ez a faj tömegességét tekintve viszonylag ritkának mondható, a két
mintavételi hely között tapasztalt mennyiségbeli eltérés valószínűleg a véletlen mintavételi hiba okozta. A faj jelenlétét a
paksi Duna szakaszon 2002–2005 között végzett felméréskor egyik mintavételi helyről sem mutatták ki. Véleményünk
szerint ennek oka a jelen felméréstől eltérő napszakban (nappal) végzett mintavétel. A leánykoncér a parti sávban
nagyobb eséllyel gyűjthető éjjel, mint nappal (Tóth et al. 2007; Erős et al. 2008a). A faj halállománybeli relatív
mennyisége a teljes mintában (0.35%) magasabbnak adódott, mint a Duna parti zónájának 2004-es nyári felmérésekor
(0.05%).
Sabanejewia aurata – balkáni csík
Ez a faj a teljes mintában levő relatív tömegessége alapján (0.31%) ritkának bizonyult a parti zónában. A faj a kifolyó
feletti és alatti mintavételi helyen is előfordult, azonban relatív tömegessége lényegesen magasabb volt az alsó
mintavételi helyen (0.59%), mint a felsőn (0.07%) (p < 0.01). Az előkerült egyedek nagyobb része az alsó mintavételi
helyen fordult elő (14 egyed a 16-ból) (p < 0.01). Az eltérés véleményünk szerint a finomabb aljzatú (homok, homokosiszap) partszakaszok alsó mintavételi helyen levő nagyobb arányával magyarázható (Tóth et al. 2007). A faj a paksi
Duna szakaszon 2002–2005 között végzett felméréskor csak az alsó mintavételi helyről került elő. A faj halállománybeli
relatív mennyisége a teljes mintában (0.31%) magasabb volt, mint a Duna parti zónájának 2004-es nyári felmérésekor
(0.03%). Ez az eltérés is vélhetően az aljzatösszetétel különbségével van összefüggésben.
Zingel streber – német bucó
Ez a faj a teljes mintában levő relatív tömegessége alapján (0.31%) ritkának bizonyult a parti zónában. A faj a kifolyó
feletti és alatti mintavételi helyen is előfordult. Relatív tömegessége nem különbözött lényegesen a két mintavételi hely
között (felső mintavételi hely: 0.36%, alsó mintavételi hely: 0.25%; p = 0.49). Az előkerült egyedek is durván fele-fele
arányú eloszlást mutattak a mintavételi helyek között (felső mintavételi hely: 10 egyed, alsó mintavételi hely: 6 egyed;
p = 0.45). A faj a paksi Duna szakaszon 2002–2005 között végzett felméréskor sem a felső, sem az alsó mintavételi
helyről nem került elő. A faj a Duna parti zónájának 2004-es nyári felmérésekor az éjszakai mintavétel során nem került
elő.
Zingel zingel – magyar bucó
Ez a faj a teljes mintában levő relatív tömegessége alapján (1.31%) közepes gyakoriságúnak bizonyult a parti zónában.
A faj a kifolyó feletti és alatti mintavételi helyen is előfordult, azonban relatív tömegessége lényegesen nagyobb volt a
kifolyó alatti mintavételi helyen (2.29%), mint a kifolyó feletti mintavételi helyen (0.50%) (p < 0.01). Az előkerült egyed
többsége (54 egyed) is az alsó mintavételi helyről került elő (a felső helyről: 14 egyedet gyűjtöttünk) (p < 0.01). A bucó
fajok a litorális zóna ritka bentikus halfajai, melyek az elektromos kecével végzett dunai vizsgálatok eredményei (Szalóky
et al. 2011) szerint, főleg a meder belső, mélyebb részében tartózkodnak nagyobb mennyiségben. Elképzelhető, hogy a
két mintavételi hely közötti eltérés oka a bucók éjszakai aktivitási mintázatához kapcsolódik. A felső mintavételi
szakaszok éjszaka első felében végzett mintázásakor a bucók még a mélyebb vizekben tartózkodtak, és csak késő éjjel
húzódtak ki parti zónába táplálkozni, amikor már az alsó mintavételi szakaszok mintázása folyt. A faj a paksi Duna
szakaszon 2002–2005 között végzett felméréskor mindkét mintavételi helyen jelen volt. A faj halállománybeli relatív
mennyisége a teljes mintában (1.31%) kissé magasabb volt, mint a Duna parti zónájának 2004-es nyári felmérésekor
(0.05%).
Irodalomjegyzék
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Erős, T., Tóth, B., Sevcsik, A., Schmera, D. (2008a): Comparison of fish assemblage diversity in natural and artificial riprap habitats in the littoral zone of a large river (River Danube, Hungary). International Review of Hydrobiology 93:88–
105.
Erős T, Tóth B, Sevcsik A. (2008b): A halállomány összetétele és a halfajok élőhely használata a Duna litorális
zónájában (1786-1665 fkm) - monitorozás és természetvédelmi javaslatok. Halászat 101 (3): 114-123.
Horváth J. (2005): Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítás RKHT kidolgozása – hidrobiológia, vízminőségi és ökológiai
állapotfelmérés a Paksi Atomerőmű térségében. Kutatási jelentés 1-169.
Reiczigel J., Harnos A., Solymosi N. (2007): Biostatisztika nem statisztikusoknak. Pars Kft., Nagykovácsi. 455 p.
Szalóky Z., György Á.I., Csányi B., Tóth B., Sevcsik A., Szekeres J., Erős T. (2011): Elektromos kecével végzett
vizsgálatok első eredményei a Duna monitorozásában. Pisces Hungarici 5:37–42.
Tóth B., Sevcsik A., Erős T. (2007): NATURA 2000-es halfajok előfordulása a Duna hazai szakaszán. Pisces Hungarici
2:83–94.
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13.8.7 KÉTÉLTŰEK (AMPHIBIA) ÉS HÜLLŐK (REPTILIA)
13.8.7.1 A felhasznált alapadatok áttekintése
A Natura 2000 területek közül az alábbiak esnek az erőmű 10 km-es sugarú körzetébe:
Tolnai-Duna (HUDD20023 - DDNPI)
A területen a közösségi jelentőségű fajok közül jelölőfajként két kétéltű (közönséges tarajosgőte - Triturus cristatus,
vöröshasú unka - Bombina bombina) és egy hüllőfaj (mocsári teknős - Emys orbicularis) jelenlétét mutatták ki
(http 1.). A bejelentésre került közönséges tarajosgőte (Triturus cristatus) azonban valószínűleg helyesen a dunai
tarajosgőte (Triturus dobrogicus) lehet, hiszen a T. cristatus faj tiszta állományainak előfordulása az ország
területén jelenlegi ismereteink szerint nem igazolt (Gubányi et al. 2010, Kiss et al. 2010).
Dunaszentgyörgyi-láperdő (HUDD20072 - DDNPI)
A területen a közösségi jelentőségű fajok közül jelölőfajként egy kétéltű (vöröshasú unka - Bombina bombina)
jelenlétét mutatták ki (http 2.).
A nemzeti park szakembere (Kováts László tájegységvezető) szerint az előforduló kétéltű- (pl. dunai tarajos gőte,
barna ásóbéka, mocsári béka, zöld varangy), a hüllőfajok (pl. rézsikló, mocsári teknős, fürge gyík, zöld gyík) száma
jelentős (http 3.).
Tengelici rétek (HUDD20070)
A területen a közösségi jelentőségű fajok közül jelölőfajként egy kétéltű (vöröshasú unka - Bombina bombina)
jelenlétét mutatták ki (http 4.).
Paksi tarka sáfrányos (HUDD20071 - DDNPI)
A területen a közösségi jelentőségű fajok közül jelölőfajként kétéltű- és hüllőfajt nem mutattak ki (http 5).
Paksi ürgemező (HUDD20069)
A területen a közösségi jelentőségű fajok közül jelölőfajként kétéltű- és hüllőfajt nem mutattak ki (http 6.).
Közép-mezőföldi löszgyepek (HUDD20020)
A területen a közösségi jelentőségű fajok közül jelölőfajként kétéltű- és hüllőfajt nem mutattak ki (http 7.).
Az erőmű 10 km-es sugarú körzetében a Tolnai-Duna (HUDD20023 - DDNPI) Natura 2000 terület részét képező Imsósi
erdő közvetlen szomszédságában, a Paksi téglagyár területén 2000-ben fedezték fel a fokozottan védett haragos sikló
(Coluber caspius) állományát (Korsós et al 2002). A faj állományának vizsgálata a területi lehatárolás miatt nem képezi
jelen felmérés tárgyát.
Az elmúlt években hazánk területén is kimutatták a kétéltűfajok és állományaik Földünk számos pontján bekövetkezett
kihalását okozó Batrachochytrium dendrobatidis gombafajt. Terepi munkánk során ügyelünk arra, hogy a terepi
felszerelés, a csapdák fertőtlenítése a kitridiomikózis terjesztésének elkerülése érdekében a kiadott védekezési protokoll
(Vörös 2010) alapján megtörténjen.

13.8.7.2 Szakirodalmak
Korsós Z., Mara Gy. és Traser Gy. (2002): A haragos sikló (Coluber caspius Gmelin, 1789) újabb előfordulása
Magyarországon. Folia Historico - Naturalia Musei Matraensis, 26: 335–339
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Kiss I. (szerk.), Bakó B., Dankovics R., Kovács T., Szénási V. (2005): Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer
Kétéltűek és hüllők monitorozásának protokollja. KvVM Természetvédelmi Hivatal, NBmR Mintavételi módszerek. pp.
17.
Kiss I. és Kovács T. (2008): Kétéltű és hüllőfajok előfordulásának felmérése a Duna fő- és mellékágaiban a GönyűAlsógöd közötti 118 km-es szakaszon. Tanulmány. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság. 93 pp.
Gubányi A., Vörös J., Kiss I., Dankovics R., Babocsay G., Kovács T., Molnár P. és Somlai T. (2010): Az alpesi
tarajosgőte (Triturus carnifex), a dunai tarajosgőte (T. dobrogicus) és a vöröshasú unka (Bombina bombina)
magyarországi elterjedésének elemzése. Állattani Közlemények 95 (2): 253–279.
Kiss I., Babocsay G., Dankovics R., Gubányi A., Kovács T., Molnár P., Somlai T. és Vörös J. (2010): Kiválasztott Natura
2000 fajok (Triturus carnifex, T. dobrogicus és Bombina bombina) monitorozását előkészítő felmérések. Állattani
Közlemények 95 (2): 281–304.
Lovász Zs., Kiss I. és Kovács T. (2010): A mocsári teknős (Emys orbicularis) térbeli és időbeli aktivitás mintázata a
Naplás-tavon. Molekuláktól a globális felmelegedésig: herpetológia a tudomány és gyakorlat közötti távolság
áthidalásáért. VI. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia – műhelytalálkozó, Budapest, Magyar
Természettudományi Múzeum. Összefoglalók. p. 3.
In Kiss I. (szerk.), Babocsay G., Bakó B., Dankovics R., Kovács T., Szénási V. és Vörös J. (2010): Kétéltűek és hüllők
monitorozása a NBmR keretein belül 2010.” Jelentés. Vidékfejlesztési Minisztérium és Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság, Budapest. 139 pp.
Dankovics R. és Kiss I. (2011): A dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) állományainak monitorozása.
Természetvédelmi Információs Rendszer. Központi protokoll. 94-99 pp. In Kiss I. (szerk.), Babocsay G., Bakó B.,
Dankovics R., Kovács T., Szénási V. és Vörös J. (2010): Kétéltűek és hüllők monitorozása a NBmR keretein belül 2010.”
Jelentés. Vidékfejlesztési Minisztérium és Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest. 139 pp.
Vörös J. (2011): Vöröshasú unka (Bombina bombina) monitorozása. Természetvédelmi Információs Rendszer. Központi
protokoll. 100-104 pp.

13.8.7.3 Az alkalmazott módszertan leírása
A kétéltű és hüllő fajok monitorozásában az NBmR protokollja által javasolt közösség-szintű felmérésekre alkalmas
(azaz nem egy faj célzott vizsgálatára kidolgozott) módszereket kívánunk alkalmazni, amelyek egyidőben több faj
jelenlétének és relatív abundanciájának felmérésére is alkalmas lehet (Kiss et al 2005). Amennyiben befogásra is
kerülnek az egyedek, akkor egyéb populációt jellemző paraméterek (pl. ivar, kor, rendellenességek előfordulása)
felvételére is sor kerülhet.

13.8.7.4 Tervezett mintavételek
Vizsgálatok az erőmű 10 km-es sugarú körzetében lévő Natura 2000-es helyeken
A mintavételi helyek kiválasztásának szempontjait a tervezett vizsgálatok céljai határozták meg. A kétéltű és
hüllőfelmérések elsődleges célja, hogy megállapítsuk az adott Natura 2000 területen a jelölőfaj jelenlétét, valamint
állományának helyzetét, a veszélyeztetettség mértékét.
Ennek érdekében a körzetben előforduló hat Natura 2000 területen folytatunk felmérést.
Tolnai-Duna (HUDD20023 - DDNPI)
Dunaszentgyörgyi-láperdő (HUDD20072 - DDNPI)
Tengelici rétek (HUDD20070)
Paksi tarka sáfrányos (HUDD20071 - DDNPI)
Paksi ürgemező (HUDD20069)
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Közép-mezőföldi löszgyepek (HUDD20020)
A hat terület közül a Tolnai-Duna, a Dunaszentgyörgyi-láperdő és a Tengelici rétek NATURA 2000 területen vannak
kétéltű és/vagy hüllőfajok jelölőfajként megadva. A felmérések során kezdetben valamennyi területet átvizsgáljuk.
Azokon a NATURA 2000 területeken, ahol a kétéltű vagy hüllő jelölőfajok számára az életfeltételek nem adottak, és a
kezdeti felmérések nem mutatják ki a jelenlétüket, ott a későbbiekben rendszeres, ismételt mintavételt nem folytatunk.
Amennyiben azokon a területeken, ahol jelölőfajok nem voltak megadva, mégis találnánk közösségi jelentőségű fajokat,
ott az előfordulásukat regisztráljuk és a további vizsgálatokra javaslatot teszünk.
Az előzetes terepbejárások során NATURA 2000 területenként kiválasztjuk azt az egy, vagy a terület méretétől függően
legfeljebb négy élőhelytípust, foltot, ahol a jelölőfaj állománya előfordul, a további felméréseket ezeken a helyeken
folytatjuk. A Tolnai-Duna NATURA 2000 terület a többivel összehasonlítva a legnagyobb kiterjedésű, a közel 20 km-es
Duna-szakaszon kiválasztott négy mintavételi szakasz egymástól mintegy 4-5 km-re fekszik, ami hasonló a korábban a
Duna mentén végzett felmérésekével és ott alkalmasnak tűnt a jellemzésre (Kiss és Kovács 2008).
Mintavételi alkalmak
A közösségi jelentőségű kétéltűfajok közül a dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) állományának vizsgálatára
leginkább optimális időszak március közepétől, végétől május végéig, a vöröshasú unkáé (Bombina bombina) március
közepétől június közepéig tart (Kiss et al. 2010). Felméréseinket öt alkalommal végezzük el március közepétől június
közepéig.
A közösségi jelentőségű hüllőfajok közül a mocsári teknős (Emys orbicularis) április elejétől szeptember végéig aktív,
azonban eddigi tapasztalataink alapján legsikeresebben a tavaszi és a nyárvégi időszakban figyelhető meg (Lovász et
al. 2010). Felméréseinket öt alkalommal végezzük el április elejétől szeptemberig tartó időszakban.
A megadott időszakon belül a konkrét mintavételi időpontok előre nem tervezhetők. Azokat az adott év időjárási
sajátosságaihoz, ezen keresztül a fajok aktivitásához fogjuk igazítani.

13.8.7.5 Mintavételi módszerek
A dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus)
A faj monitorozására a Kiss et al. (2005) által összeállított NBmR protokollban foglaltak megfelelőek, de az elmúlt évtől
célzott, faji szintre kidolgozott protokoll is rendelkezésre áll (Dankovics és Kiss 2011). Jelen munkában az NBmR
protokoll alapelveitől nem eltérve az új monitorozási elvekhez is igazodva végezzük a faj állományainak felmérését. A faj
jelenlétének kimutatására ugyan a vizuális megfigyelés vagy a hálóval történő gyűjtés is alkalmas lehet, de a
palackcsapdázás ezeknél sokkal pontosabb, megbízhatóbb eredményt ad.
A palackcsapdázás a faj jelenlétének kimutatására is, de elsősorban az állomány nagyságának felmérésére feltétlenül
javasolt módszer, így azt használjuk. A mintavételi területeken belül a mintavételi egységek számát úgy határozzuk
meg, hogy minden mintavételi területen legalább 2 db 50 méteres egységben 20-20 palackcsapda lerakása
megtörténjen a partmenti sávban. A víztér rendszeres monitorozásának megkezdésekor a javasolt csapdaszámtól
eltérően, attól sokkal ritkább elhelyezésben fogjuk a víztér partszegélyének minél nagyobb arányban történő, tájékozódó
jellegű felmérését elvéhezni, annak érdekében, hogy a gőték által preferált területrészeket kiválaszthassuk. A módszer
biztonságos, szakszerű és lelkiismeretes használata esetén nem jelent kockázatot a faj egyedeinek túlélésére.
Munkaráfordítás-igénye a többi módszerhez képest magas. A nagy mennyiségű csapda mozgatásához gépjármű
használata nélkülözhetetlen, ami a megközelítés miatt a területek kiválasztását is befolyásolhatja.
A csapdák 1,0-1,5 literes műanyag flakonból készülnek úgy, hogy a felső harmadát levágjuk és a palack belsejébe
fordítva rögzítjük. A pálcához ferdén (kb. 45°-ban) illesztett csapdát a vízben az aljzathoz rögzítjük úgy, hogy légbuborék
maradjon a palackban, hogy a csapdába került állatok ne fulladjanak meg (13.8-8. ábra). A csapdákat a gőték számára
leginkább kedvezőnek tűnő szaporodóhelyeken: a vízbenyúló, elsüllyedt faágak, sás, gyékény vagy nádcsomók,
hínárfoltok szélén érdemes elhelyezni. Amennyiben a csapdák elhelyezésére egy szakaszban nincs lehetőség, akkor
azok több szakaszban is eloszthatók. A palackcsapdákat a tavaszi időszakban az esti órákban helyezzük ki egy-egy
éjszakára, körülbelül 10 óra expozíciós időre. Reggel a csapdákat felszedjük, a gőtéket meghatározzuk és
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megszámoljuk. Ügyelni kell a csapdák feltűnő megjelölésére (pl. színes szalag a rögzítő pálca csúcsán), hogy a
felszedésnél valamennyi csapda eltávolításra kerüljön.

13.8-8. ábra Az összeállított palackcsapda képe és kihelyezésének vázlatrajza

A vöröshasú unka (Bombina bombina)
A faj monitorozására a Kiss et al. (2005) által összeállított NBmR protokollban foglaltak megfelelőek, de az elmúlt évtől
célzott, faji szintre kidolgozott protokoll is rendelkezésre áll (Vörös 2011). Jelen munkában az NBmR protokoll
alapelveitől nem eltérve, az új monitorozási elvekhez igazodva végezzük a faj állományainak felmérését.
A vöröshasú unka jelenlét-hiány kimutatására kizárólagosan egy módszer nem javasolható, szükséges a kiegészítő
módszerek alkalmazása. A nappali (esetleg ezt helyettesítő sötétedés utáni lámpázásos) vizuális megfigyelés a legtöbb
élőhelyen alapmódszerként használható, de azokon az élőhelyeken, ahol a megfigyelhetőség akadályozott, ott
feltétlenül ki kell egészíteni az akusztikus módszerrel. Mennyiségi felvételezésre az akusztikus észlelés azonban nem
alkalmas.
A mintavételi szakasz a terepi adottságoknak megfelelő vízpart mentén áttekinthető 5 m és a vízben még belátható
szélességű sáv. A kijelölt mintavételi terület – javasolt a NBmR mintavételei során megállapított alapegység – a 250 m2
területegység egészszámú többszöröse (Lehetőség szerint legyen 50 m hosszú, 5 m széles a sáv. Ettől el lehet térni,
ha a partszegély vegetációja nem teszi lehetővé a sáv beláthatóságát). A vöröshasú unka szélcsendes időben, sekély,
könnyen felmelegedő víztérben, késő délelőtti napszakban figyelhető meg a legjobban. Napszakos aktivitásának csúcsa
a koraesti órákban van, amikor hívóhangjukkal a hímek csalogatják a nőstényeket.
A mocsári teknős (Emys orbicularis)
A mocsári teknős monitorozása során az NBmR protokolljában foglaltak szerint járunk el. A fajra vonatkozóan még nem
dolgoztak ki, nem hagytak jóvá speciális mintavételi protokollt. A faj állományának jelenlét megállapítására és
mennyiségi viszonyainak felmérésére a vizuális megfigyelést alkalmazzuk. Ennek kivitelezése a vízhez kötött életmódú
hüllőfajok monitorozási elveivel megegyezik.
Meghatározott pontokról történő, nem mozgás közben végzett megfigyelés révén a mocsári teknős jelenlétét és
egyedszámát elsődlegesen a napozóhelyeiken fogjuk felmérni. Félórás zajmentes várakozás közben távcsővel folytatjuk
a megfigyelést. A napozóhelyül általában vízbedőlt vastagabb faágak, törzsek, illetve déli kitettségű partoldalak
szolgálnak. A terepi munka során ezeket előzetesen felmérjük, kiválasztjuk az arra alkalmasnak látszókat. Az élőhely
jellegétől függően legalább egy, de legfeljebb három, napozóhelyet magába foglaló 50 m-es szakaszt jelölünk ki a
partszegélyen. A felmérést elsősorban a kora délelőtti és délutáni napos órákban, szélcsendes időben végezzük el.
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13.8.7.6 Értékelések
A Natura 2000 területeken folytatott felmérések során kapott alapadatok és származtatott adatok köre jórészt
megegyezik a 3 km-es sugarú körben folytatott közösségi szintű felmérésével.
Az értékelés itt kiegészül a különböző Natura 2000 területeken előfordululó jelölőfajok listájával.

13.8.7.7 A mintavételek, vizsgálatok végrehajtása
Módszerek
Mintavételi módszerek
A területen való mozgás során bárhol megfigyelt kétéltű és hüllő példányok pontos lelőhelyét GPS készülékkel
bemértük. Az alkalmazásra kerülő készülék: Meridian Gold típusú volt. A kiválasztott élőhelytípusokban felvett
mintavételi pontok, szakaszok, egységek középponti koordinátái szintén rögzítésre kerültek. Így a későbbiekben az adott
faj előfordulása térképen ábrázolható, leválogatható.
A mintavételi egységek lehetőség szerint azonos hosszúságúak (területűek) voltak, a terület bejárásának sebessége, a
mintavétel időtartama mintavételi egységenként következetesen azonos volt.
A mintavételek során a lehető legkevésbé kívántuk zavarni az élőhelyet, illetve az ott élő fajok állományait. Ennek
érdekében elsősorban a vizuális megfigyelések különböző formáit, az akusztikus észlelést alkalmaztuk. A gőtefajok
megbízhatóan viszont csak csapdázással vizsgálhatók. Az esetleg befogott egyedeket az ivar, fejlettségi állapot, küllemi
jellemzők megállapítását követően azonnal elengedtük, azoknak semmilyen károsodást nem okoztunk.
A felméréseket a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer kétéltűekre és hüllőkre vonatkozó protokollja szerint
végeztük oly módon, hogy az egyben megfeleljen a fajszintű monitorozási protokollban foglaltaknak is.
A dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus), ,a vöröshasú unka (Bombina bombina), és a mocsári teknős (Emys
orbicularis) monitorozását a 13.8.7.5 pontban leírtak szerint végeztük el.
Mintavételi helyek
Az Atomerőmű 10 km-es sugarú területén a mintavételi helyek kiválasztásának szempontjait a tervezett vizsgálatok céljai
határozták meg. A kétéltű és hüllőfelmérések elsődleges célja, hogy megállapítsuk az adott Natura 2000 területen a
jelölőfaj jelenlétét, valamint állományának helyzetét, a veszélyeztetettség mértékét.
Ennek érdekében a körzetben előforduló hat Natura 2000 terület mindegyikén folytattunk felmérést.
A hat terület közül a Tolnai-Duna, a Dunaszentgyörgyi-láperdő és a Tengelici rétek Natura 2000 területen vannak kétéltű
és/vagy hüllőfajok jelölőfajként megadva. A felmérések során kezdetben valamennyi területet átvizsgáltuk. Azon a
Natura 2000 területen (Paksi tarka sáfrányos (HUDD20071), ahol a kétéltű vagy hüllő jelölőfajok számára az
életfeltételek nem adottak, és a kezdeti felmérések nem mutatták ki a jelenlétüket, ott a későbbiekben rendszeres,
ismételt mintavételt nem folytattunk.
Tolnai-Duna (HUDD20023)
A Tolnai-Duna Imsósi erdő térségében a mintavételi területek eltérő élőhelytípusokat jelentettek (13.8-9. ábra). A területet
csatornák tagolják. A gát oldalán haladva elsősorban gyíkfelmérést folytattunk. Itt a vegetáció főleg degradált gyeptársulás.
A zsiliptől a csatorna partján haladtunk, ahol többnyire üde, magaskóros társulás található egy ültetett nemesnyáras mellett.
A csatorna partoldala meredek, a víz mélysége nagyban függ a Duna aktuális vízállásától. A víz gyakran nagy sebességgel
áramlott. Ennek ellenére a kora tavaszi időszakban az erdei békák felkeresték peterakás céljából. A Dunával párhuzamosan
haladó csatorna jóval sekélyebb, nem meredek falú, szomszédságában fűz-nyár ártéri erdők húzódnak. A szigetek között
kőrakásos gátakon lehet kijutni a Duna főág partjára.
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13.8-9. ábra Mintavételi helyek a Tolnai-Duna Imsósi erdő térségében

A Tolnai-Duna Dunaszentbenedeki-erdő térsége igen változatos élőhelyek mozaikja (13.8-10. ábra). Az erdőállományt
nemesnyárasok és fűz-nyár ártéri erdők alkotják. A „szigeteket” keskenyebb, sekélyebb és szélesebb, mélyebb holtágak
tagolják. A mélyebbek nyár folyamán is elegendő vizet tartanak, míg a sekélyek hamar kiszáradnak. A vizsgálati terület
két fő részre osztott. Az első mintavételi területrész a Dunaszentbenedeki-erdő településhez legközelebb eső részén
található, egy a Dunával dél felől nyitott holtág partján. Itt fűz-nyár ligeterdő húzódik. A Duna vízállásától függően a
partszakasz gyakran elöntött. A másik terület ettől északra található, központi részén egy kövezett gát fut a Duna
főágára merőlegesen. Felméréseinket a gát jobb és bal oldalán található vízterekben és szegélyzónáiban végeztük. Itt
fűz-nyár ligeterdők húzódnak, a mélyebb vizek hínárállománya gazdag, a sekélyeké igen szegényes, de mindkettő
partoldalán gyékényes, sásos, nádas szegély, legalább foltokban található. A mélyebb vízű holtágszakaszokon
rendszeres a horgászok jelenléte, de a terület összeségében nem tekinthető zavartnak.
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13.8-10. ábra Mintavételi helyek a Tolnai-Duna Dunaszentbenedeki-erdő térségében.

A Tolnai-Duna Foktői-erdő térségében kijelőlt mintavételi terület (13.8-11. ábra) élőhelyi jellemzőiben jelentősen eltér a
Dunaszentbenedeki-erdőétől. Ugyan az erdőállomány itt is fűz-nyár ártéri erdő, benne a fűz aránya dominál.
Aljnövényzete gyakorlatilag alig van, a terület mély fekvése miatt igen gyakran víz alatt áll. A hordalék, az uszadékfa és
a kommunális szemét mennyisége jelentős. A rendszeres elöntés, a lágyszárú növényzet hiánya nem kedvez a
kétéltűek és hüllők megtelepedésének.

13.8-11. ábra Mintavételi helyek a Tolnai-Duna Foktői-erdő térségében.
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Dunaszentgyörgyi-láperdő (HUDD20072)
A Dunaszentgyörgyi-láperdő északi vége 2 mintavételi területtel az Atomerőmű 3 km-es körzetébe esik, ezért azok
vizsgálata ott, a természetes erdőknél kerül bemutatásra. A Natura 2000 terület középső és déli részén egyaránt
választottunk mintavételi területeket (13.8-12. ábra). A középső részen az erdőállományt több fafaj alkotja: fűzesek,
nyárasok, égeresek egyaránt megtalálhatók. Az erdő egy része minden bizonnyal gyakran vízben áll, vagy legalábbis talaja
nedves, azonban a 2012. évben a csapadékhiány és a nyári szárazság miatt alig akadtak vizenyősebb foltok. A Csámpa
felől érkező mesterséges mederkialakítású „patak” vízhozama igen változó volt, időnként és helyenként táplálta a
szomszédos mélyebben fekvő részek vízállásait. Maga a patak csak néhány pontján, ahol kiöntött, vált alkalmassá kétéltűek
megtelepedésére. A déli részen, a településhez közel az erdő döntően igen idős fűzfaligetes láperdő jelleget mutat. A
tisztásabb részeken zsombéksások alkotnak állományt. A déli határán csatorna húzódik, amelynek vízszintje a nyári
időszakra jelentősen lecsökkent. A csatorna közelében egy kisebb tavacska (az ábrán kör), és egy nagyobb, mesterséges,
téglalap alakú tó található. Mindkettő a mintavételi egységek közé tartozott. A fűzfák közötti 30-40 cm mélységű víz lehetővé
tette a gőtecsapdázást.

13.8-12. ábra Mintavételi helyek a a Dunaszentgyörgyi-láperdő középső és déli részén

Tengelici rétek (HUDD20070)
A Tengelici-rétek Natura 2000 területen az Orchidea Hotel mellett lévő tó térségét választottuk mintavételi helyül (13.8-13.
ábra). Annak ellenére, hogy a Hotel látogatottsága állandó zavaró tényező, a tó északi vége viszonylag háborítatlan, egyes
részei a vízállás miatt nehezen megközelíthetőek. Gőték csapdázására ez a szakasz bizonyult leginkább alkalmasnak. Itt az
erdőt főként égerfák alkotják, azonban a terület többi részén igen változatos a faji összetétel, hiszen korábban ez a közeli
kastély díszparkja volt. Az égerlápos területen zsombéksás fajok, tőzegpáfrány alkot jelentősebb állományt.
A mintaterület közelében két további vizes élőhely is előfordul, amelyeken szintén folytattunk felmérést, bár nem tartoznak a
Natura 2000 területbe, azzal szinte határosak. Az egyik a „Bogárzó-tó”, amelynek vízelvezető csatornája az Orchideás-tóba
csatlakozik. A Bogárzó tó felületét szinte teljesen befedte a nád és a gyékény, szabad vízfelületek helyenként a széli részén
és a középső területén vannak. Kétéltűek által kedvelt szaporodóhelynek bizonyult. A másik vízfelület a több tóból álló
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„Nyulas-tó” és a szomszédságában lévő mocsaras terület adja. Csapdázást és vizuális felmérést a Bogárzó-tóban és a
Nyulas-tóban egyaránt végeztünk.

13.8-13. ábra Mintavételi helyek a Tengelici-rétek térségében

Paksi ürgemező (HUDD20069)
A Paksi ürgemező Natura 2000 területnek a vizes élőhelyfoltja az itt kialakított tanösvény egyik állomása (13.8-14. ábra). A
terület zsombéksásos (lápi zsombékosok, zsombék-semlyék) vegetációval, füzesekkel és nádasokkal borított. Egyes
részein még mélyebb vízállások is találhatók, de a terület nagy része kiszáradófélben van, a 2012. évben jelentős részéről
teljesen eltűnt a víz. A sekély és napsütötte vízállásokat a kétéltűek előszeretettel keresték fel, de a lárva átalakulás már
csak kisrészt volt sikeres, a vízterek hamar kiszáradtak.

13.8-14. ábra Mintavételi helyek a Paksi-ürgemező láperdő térségében.
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Közép-mezőföldi löszgyepek (HUDD20020)
A Középmezőföldi löszgyepek Natura 2000 területén található a Vörös-malom tó, amelynek felesleges vízét a Dunakömlőd
felé futó csatorna vezeti le. A lejutó víz mennyisége változó, alkalmanként jelentősen csökken. A környező területek
rendkívül száraz löszgyepek, amely nem kedvez sem a kétéltűek, sem a hüllők megtelepedéséhez. A kiválasztott
mintaterület a Dunakömlöd határában lévő csatornaszakasz volt (13.8-15. ábra). A vízteret a nádasok, gyékényesek hamar
befedték, a nyár kezdetére alig maradt nyílt vízfelület. Közvetlen szomszédságában helyenként nem zsombékoló
magassások, fűz-nyár erdőfoltok húzódtak. A csatorna déli partja közvetlenül szántóföldekkel határos.

13.8-15. ábra Mintavételi helyek a Közép-Mezőföldi löszgyepek csatorna mentén

A mintavételi időpontok az egyes területeken
A mintavételi időpontok az egyes területeken a Keteltu.xls nevű file Összefoglaló táblázatok mappában találhatók.
Az Atomerőmű 10 km sugarú környezetében lévő vizsgálati helyszíneken összesen 19 mintavételi napot töltöttünk
kétéltű és hüllőfajok felmérése céljából. Az egyes területeken eltérő számban és részben azonos napon végeztük a
munkát.
A Tolnai-Duna (HUDD20023) Dunaszentbenedeki-erdő területén 6, a Tolnai-Duna (HUDD20023) Foktői-erdőben 4, a
Közép-mezőföldi löszgyepek (HUDD20020) csatorna mellett 6, a Paksi ürgemező (HUDD20069) lápréten 11, a Paksi
tarka sáfrányos területén (HUDD20071) 1, a Tengelici réteken (HUDD20070) 16, a Dunaszentgyörgyi-láperdő középső
és déli részén 12, a Tolnai-Duna (HUDD20023) Imsósi erdőben és a Duna-szigeteknél 7 alkalommal folytattunk
felméréseket.
A mintavételek száma tükrözi az egyes területek kétéltű és hüllőállományának gazdagságával összefüggően a
megfigyelhetőség szükségességét, illetve annak nehézségét (például csapdázás).
A közösségi jelentőségű kétéltűfajok közül a dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) állományának vizsgálatára leginkább
optimális időszak március közepétől, végétől május végéig, a vöröshasú unkáé (Bombina bombina) március közepétől
június közepéig tart. Felméréseinket ebben az időszakban végeztük.
A közösségi jelentőségű hüllőfajok közül a mocsári teknős (Emys orbicularis) április elejétől szeptember végéig aktív,
azonban eddigi tapasztalataink alapján legsikeresebben a tavaszi és a nyárvégi időszakban figyelhető meg.
Felméréseinket elsősorban e két időszakban végeztük.
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Eredmények és értékelésük
Alapadatok
Az Atomerőmű 10 km sugarú környezetében lévő vizsgálati helyszíneken megfigyelt kétéltű és hüllőfajok előfordulására
vonatkozó összesített adatok a Keteltu.xls nevű fileben találhatók.
A felmérések során a következő alapadatokat dokumentáltuk a Kétéltűek_alapadat táblázatok file-ben:
- a mintavételi terület és a mintavételi egységek pontos azonosítása (GPS koordináták),
- a mintavétel időpontja
- a felvételezést végző személyek megnevezése
- az alkalmazott mintavételi módszerek megnevezése
- a megfigyelt fajok és egyedszám adataik (fejlődési állapot, korosztály és/vagy ivar szerint). Annál a fajnál
(vöröshasú unka, mocsári teknős), ahol az egyedek befogásra nem kerülnek, a felvehető adatok köre szűkül.
- a mintavétel körülményei, az élőhelyen az előző mintavételt követően bekövetkezett változások regisztrálása
(esetleges veszélyforrások megnevezése, a víztér méretének, kiterjedésének esetleges változása)
- az esetleg megfigyelt fejlődési rendellenességek (száma, jellege).
Az Atomerőmű 10 km sugarú környezetében lévő Natura 2000 vizsgálati helyszíneken megfigyelt kétéltű és
hüllőfajok
A 2012. évben összesen 10 kétéltű és 5 hüllőfajt sikerült az Atomerőmű 10 km sugarú környezetében (a
Dunaszentgyörgyi-láperdő és a Tolnai Duna Uszódi-erdők Natura 2000 területek esetében a 3-10 km közötti területen)
lévő vizsgálati helyszíneken kimutatni. Ez a hazánkban előforduló kétéltűfajoknak 59, a hüllőknek 31 %-a. A vizsgált
Natura 2000 területek kétéltű és hüllő fajszáma magasabbnak bizonyult, mint a 3 km-es sugarú körben felmért összes
területé. Valamennyi hazánkban előforduló kétéltű- és hüllőfaj védett. A megfigyelt fajok döntő többsége hazánkban
gyakori, széles elterjedésű, változatos élőhelyeket népesít be.
A megfigyelt fajok:
Kétéltűek
Dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus)
Pettyes gőte (Lissotriton vulgaris)
Vöröshasú unka (Bombina bombina)
Zöld levelibéka (Hyla arborea)
Barna ásóbéka (Pelobates fuscus)
Barna varangy (Bufo bufo)
Zöld varangy (Bufo viridis)
Erdei béka (Rana dalmatina)
Nagy tavibéka (Pelophylax ridibundus)
Kecskebéka (Pelophylax kl. esculentus)
A dunai tarajosgőte hazánkban sokfelé előfordul, elsősorban a síkvidéki mocsarakban, tavakban, csatornákban, de
szaporodás céljából felkeresi a sekély, időszakos víztereket is. Közösségi jelentőségű faj. A pettyes gőte gyakori faj,
szaporodóhelyként a pocsolyákat, nagyobb állóvizeket, csatornákat egyaránt felkeresi, de előnyben részesíti a dús
növényzetű víztereket. A vöröshasú unka változatos vízterekben megtalálható, de általában a gazdag növényzetű
tavakat, sekélyebb víztereket, csatornákat, mocsaras területeket kedveli. Közösségi jelentőségű faj. A barna varangy
hazánkban szinte mindenütt előfordulhat, gyakori faj. Nem kedveli a nagyon száraz területeket, vagy a tartósan víz alá
kerülő, igen nedves élőhelyeket. A zöld varangy a szárazabb és a bolygatott élőhelyeket is jól elviseli, szaporodásához
változatos víztereket, akár növényzettől teljesen mentes időszakos vizeket is hasznosít. Az erdei béka hazánkban igen
elterjedt faj, lombhullató erdőkben szinte mindenütt találkozni lehet vele, szaporodáshoz az időszakos víztereket, vagy
állandó vizű tavakat, csatornákat, holtágakat egyaránt felkeres. A nagy tavibéka előnyben részesíti a nagyobb tavakat,
de előfordul folyóvizek mellett, kisebb időszakos vízterekben, gyakran zavart élőhelyeken is. A nagy tavibéka és a kis
tavibéka (P. lessonea) hibridje a kecskebéka. E három faj elkülönítése néhány morfológiai bélyeg alapján többé-kevésbé
lehetséges, az általunk megkülönböztetett nagy tavibéka és kecskebéka példányok a tipikus jegyeket viselték.
Hüllők
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Mocsári teknős (Emys orbicularis)
Zöld gyík (Lacerta viridis)
Fürge gyík (Lacerta agilis)
Vízisikló (Natrix natrix)
Kockás sikló (Natrix tessellata)
A mocsári teknős kedveli az állóvizeket, gyakran mocsaras területeken fordul elő, de megtalálható a lassabban folyó
vizekben is. Síkvidéki vizeinkben szinte mindenütt előfordul. Közösségi jelentőségű faj. A zöld gyík általánosan elterjedt,
alkalmazkodó képessége igen jó, ha nincs folyamatosan zavarva, akkor a legváltozatosabb élőhelyeken megtalálható.
Kedveli a mozaikos élőhelyeket, ahol gyep, bokor vagy fa egyaránt előfordul. A fürge gyík hazánkban közönséges fajnak
tekinthető, a legkülönbözőbb élőhelyeken megtalálható. A rétek, legelők, mezőgazdasági területek és erdők
szegélyzónáiban egyaránt otthon van. Kedveli a nyirkosabb területeket (nedves rétek, árokpartok). A vízisikló nevével
ellentétben nem ragaszkodik a vízközeli helyekhez, előfordul azoktól jóval távolabb is, hazánkban gyakori faj. A kockás
sikló elsősorban nagyobb tavak mellett fordul elő, de a folyók mentén is gyakori lehet.
Az egyes Natura 2000 helyszíneken megfigyelt kétéltű és hüllőfajok előfordulására vonatkozó összesített adatok a
Kétéltűek_alapadattáblázatok nevű file Összefoglaló táblázatok mappában találhatók.
A jelölőfajok kimutatásának összesítő bemutatása
A 6 vizsgált terület közül a Paksi tarka sáfrányosban a jelen vizsgálat sem mutatott ki közösségi jelentőségű fajt, a
Tolnai-Duna vizsgált területeiről a három megadott jelölőfajból csak kettő került elő. A Paksi ürgemezőn ugyan
jelölőfajnak egyetlen kétéltű vagy hüllő nincs megadva, vizsgálataink mindhárom szóba jöhető fajt kimutatták. A Középmezőföldi löszgyepeken jelölőfaj nem volt megadva, felmérésünk a vöröshasú unka előfordulását igazolta. Annak
ellenére, hogy jelölő fajként nincs megadva, a Tengelici-réteken és a Dunaszentgyörgyi-erdőben a vöröshasú unkán
kívül előkerült a dunai tarajosgőte és a mocsári teknős (13.8.7.7-1. táblázat). A 2012. évi felmérések alapján egyik
jelölőfaj állománya sem jelentős, amit befolyásolhatott a rendkívül hideg tél és a csapadékmentes kora tavaszi időszak.
Az Atomerőmű 10 km-es sugarú körzetében megfigyelt közösségi jelentőségű (illetve jelölő) kétéltű- és hüllőfajok
előfordulási foltjait a 13.8-16. ábra mutatja be vázlatosan. A fajok valamennyi megfigyelt egyedének pontos
geokoordinátái a Keteltu.xls nevű fileben találhatók, amelyek alapján a térinformatikai programokkal azok az ábrázolás
céljától függően (helyszín, fajok, kor és ivar) leválogatott fedvényekkel ábrázolhatók.

A terület jelölőfaja(i)

A felmérések során kimutatott közösségi jelentőségű faj(ok)
(az új eredménynek számító adatok vastagon szedve)

Triturus cristatus*
Bombina bombina
Emys orbicularis

Bombina bombina
Emys orbicularis

Közép-mezőföldi löszgyepek (HUDD20020)

nincs

Bombina bombina

Paksi ürgemező (HUDD20069)

nincs

Paksi tarka sáfrányos (HUDD20071)

nincs

Helyszín - Natura 2000 terület

Tolnai-Duna (HUDD20023)

Tengelici rétek (HUDD20070)

Bombina bombina

Dunaszentgyörgyi-láperdő (HUDD20072)

Bombina bombina

Triturus dobrogicus
Bombina bombina
Emys orbicularis
nincs
Triturus dobrogicus
Bombina bombina
Emys orbicularis
Triturus dobrogicus
Bombina bombina
Emys orbicularis

* Hivatalosan Triturus cristatus megjelölés, azonban ez a faj itt nem fordulhat elő, a Triturus dobrogicus a helyes megnevezés

13.8.7.7-1. táblázat A Natura 2000 területek jelölőfajai és a 2012. évben kimutatott jelölő és közösségi jelentőségű fajok.
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Megjegyzés:
kék kör: Triturus dobrogicus, narancs kör: Bombina bombina, sárga kör: Emys orbicularis
13.8-16. ábra A Natura 2000 területeken előforduló közösségi jelentőségű (illetve jelölő) fajok előfordulása

A megfigyelt fajok jelenlétének, állománynagyságának, szaporodási sikerének és természetvédelmi értékének
területenkénti bemutatása
Paksi tarka sáfrányos (HUDD20071)
A Paksi tarka sáfrányos Natura 2000 terület előzetes, kora tavaszi bejárása során, valamint az illetékes nemzeti park
igazgatóság helyi területfelügyelőivel történt egyeztetés alapján a közösségi jelentőségű fajok élőhelyéül szolgáló
területet nem sikerült azonosítani. A Natura 2000 területen kétéltű vagy hüllő jelölőfaj nincs megadva. A területet a
továbbiakban nem vontuk be a vizsgált mintaterületek közé.
Közép-mezőföldi löszgyepek (HUDD20020)
A Közép-mezőföldi löszgyepek Natura2000 területen belül a jelölőfajként szóbajöhető kétéltű és hüllőfajok szaporodó
és/vagy élőhelyeként a Dunakömlődi-patak látszott alkalmasnak. A patak és környékének herpetofaunáját hat
mintavételi alkalom során mértük fel.
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A Natura2000 területre nincs megadva jelölőfaj a kétéltűek és hüllők közül. Felmérésünk során viszont sikerült egy
közösségi jelentőségű faj, a vöröshasú unka (Bombina bombina) egy példányát akusztikus megfigyeléssel azonosítani
(13.8.7.7-2. táblázat). Annak ellenére, hogy a vizes élőhely kora tavaszi állapotában potenciálisan alkalmasnak tűnt, a
faj tartósan nem volt jelen a területen. A patak vízterét április végére szinte teljesen befedte a nád és a gyékény, a
közvetlen szomszédságában lévő sekély vízállások kiszáradtak, így sem megfelelő napozóhely, sem táplálkozóhely
nem állt rendelkezésre a vöröshasú unka számára. Az egyetlen megfigyelt példány alapján a terület nem látszik
alkalmasnak a jelölőfaj tartós megtelepedésére, szaporodására.
A patak vizsgált szakaszán további két békafaj fordult elő, az erdei béka (Rana dalmatina) és a tavibéka (Pelophylax
ridibundus). Az erdei békát a 6 mintavétel során csupán két alkalommal sikerült vizuálisan azonosítani, míg egy másik
alkalommal petecsomóit láttuk. Az erdei béka alacsony egyedszáma jelzi, hogy az élőhely nem optimális a faj számára.
A tavibéka tavasszal ugyan több alkalommal is előfordult viszonylag magas egyedszámban, de a nyár végére teljesen
eltűnt, amikor a víztér gyakorlatilag teljesen kiszáradt. Ez a faj erősen kötődik a víztér jelenlétéhez, minden bizonnyal a
patak mentén távozott a területről, keresett fel távolabbi, még fennmaradó vízfoltokat.
A vizsgált területen hüllőfaj jelenlétét nem sikerült megfigyelni.

Bombina bombina *
Rana dalmatina
Pelophylax
ridibundus

Egy alkalommal
maximálisan megfigyelt
egyedszám (db)
1
2
75

Petecsomó
száma (db)
5
-

Petecsomószám
alapján becsült
szaporodóállomány db)
10
-

Természetvédelmi
értékpontszám
5
2
1

Σ: 8
* Közösségi jelentőségű faj
13.8.7.7-2. táblázat Közép-mezőföldi löszgyepek: kétéltűfajok egyedszámviszonyai, természetvédelmi értékpontszáma

Paksi ürgemező (HUDD20069)
A Paksi ürgemező (HUDD20069) Natura 2000 területen belül a „Láprétek” megnevezésű mintavételi helyen végeztünk
felméréseket 11 alkalommal a 2012. év során. Ez az Atomerőmű 10 km-es sugarú körébe eső talán legfontosabb vizes
élőhely foltja ennek a Natura 2000 területnek.
A Natura 2000 területre nincs megadva jelölőfaj a kétéltűek és hüllők közül. Felmérésünk során viszont sikerült három
közösségi jelentőségű faj, a dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus), a vöröshasú unka (Bombina bombina) és a mocsári
teknős (Emys orbicularis) több példányát azonosítani (13.8.7.7-3. táblázat).
A dunai tarajosgőte ugyan csak egy alkalommal került elő a három csapdázás közül, de a két ivar kifejlett egyedeinek
együttes előfordulása jelzi, hogy szaporodóképes állomány él a területen. Nem kedvez a nagyobb létszám
kialakulásának viszont az, hogy a sekély vizű zsombékosban a vízmélység tavasztól folyamatosan csökkent, nyár
elejére kiszáradt. Ez a veszély, ha rendszeresen ismétlődik az évek során, akkor az adott évi szaporulat túlélését erősen
csökkenti vagy teljesen kizárja. A jelenleg már kifejlett példányok átvészelhetnek néhány kedvezőtlen évet, mert a közeli
területen maradt kisebb vízállás a nyár közepéig.
A vöröshasú unka a 11 mintavétel közül csak 5 alkalommal került elő. Ennek elsődleges oka az lehetett, hogy a vízterek
fokozatosan kiszáradtak, a mélyebb vizű részek viszont erősen árnyékolttá váltak, ami a faj eltűnéséhez vezetett május
végétől kezdve.
A zöld varangy előfordulása csak egyetlen hím példány akusztikus észlelése révén bizonyított, vizuális megfigyelése
nem sikerült.
A barna varangy 5 alkalommal került elő, kisebb egyedszámban a mélyebb vizű zsombékos részen, párzás, peterakás
közben. A faj a vizes élőhelyet szaporodóhelynek tehát használja, bár az állomány nem tűnik nagynak, mivel
alkalmanként csak néhány példány került elő.
Az erdei béka 6 alkalommal került megfigyelésre, a kifejletteket csak április végéig, azt követően ebihalait észleltük.
Egyedszámot nézve a vöröshasú unka után a leggyakoribb békafaj a területen. A faj peterakása általában jóval előbb
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lezajlik, azonban a 2012. évi igen szeszélyes időjárású tavasz során ez elhúzódott. Tömeges jelenlétéről nincs szó, több
ponton (a sekély és a mélyebb vizű zsombékos részen, a ritka nádassal borított víztérben) néhány egyede előfordult.
A tavi béka három hím példányát sikerült egy alkalommal megtalálni, sem előtte, sem utána nem került elő a faj. Hiánya
a korábbi időpontokban a hideg időjárással, a későbbiekben viszont a gyorsuló kiszáradással magyarázható. Érdekes,
hogy mindhárom példány hím volt, ami azt sejteti, hogy esetleg kereső migrációval jutottak el a területre egy,akár
néhány kilométeres távolságban lévő víztérből.
A mocsári teknős jelenlétét nem csak a kifejlett példányok megfigyelésével, hanem a tojásrakóhely megtalálásával is
sikerült igazolni. A két megfigyelt példány termetes, kifejlett volt, fiatalokat nem sikerült látni. A kiszáradó láprét többnyire
sekély és kis kiterjedésű vízfoltjaival nem kifejezetten optimális a faj számára. Ennek ellenére kisebb állománya
fennmaradt és szaporodik, bár a tojásrakás sikere bizonytalan, mert a területen igen sok lehet a ragadozó, amelyik
kitúrja a fészkeit. Kóbor kutyák, rókák, borzok pusztíthatják el a fészkeket, illetve az invazív növényfajok ellepik a
napsütötte, tojásrakásra alkalmas, homokos, nyílt foltokat. Négy kitúrt fészket is találtunk, nem túl sok lerakott tojás
maradványával (fészkenként átlagosan mindössze 5-5 db).
A vízi siklónak egyetlen példánya csupán egy alkalommal került elő, állománya a kiszáradó vízterek és alacsony kétéltű
létszám miatt nem lehet jelentős.
A zöld gyík a láprétek szegélyében, a töltésoldalon került elő a májusi és augusztusi mintavételek során. Állománya a
lápréten nem lehet jelentős, inkább a környező száraz területekről húzódhatnak a kiszáradó vízterek partjára a
példányaik.

Triturus dobrogicus *
Bombina bombina *
Hyla arborea
Bufo bufo
Bufo viridis
Rana dalmatina
Pelophylax ridibundus
Emys orbicularis *
Lacerta viridis
Natrix natrix

Maximális
megfigyelt
egyedszám (db)
2
40
1
6
1
7
3
2
2
1

Pete/ tojás
csomó
száma (db)
10
4
-

Petecsomó /tojásfészek
száma alapján becsült
szaporodóállomány (db)
20
8
-

Természetvédelmi
értékpontszám
7
5
6
2
3
2
1
6
3
1
Σ: 36

* Közösségi jelentőségű faj
13.8.7.7-3. táblázat Paksi ürgemező: kétéltű- és hüllőfajok egyedszámviszonyai, természetvédelmi értékpontszámai.

Tengelici rétek (HUDD20070)
A Tengelici rétek (HUDD20070) Natura 2000 területen belül a jelölőfajként szóba jöhető kétéltű és hüllőfajok szaporodó
és/vagy élőhelyeként az Orchideás-tó látszott alkalmasnak. A víztér és környékének herpetofaunáját tizenkettő
mintavételi alkalom során mértük fel. A változatos élőhelyi adottságok miatt vizsgálatba vontuk a Natura 2000 területtel
szinte határos két másik vízteret is, a Bogárzó-tavat és a Nyulas-tavat (beleértve a szomszédos sekély vízállásos
részeket is).
A Natura 2000 területre egy jelölőfaj van megadva, a vöröshasú unka (Bombina bombina). Felmérésünk során viszont
sikerült a jelölőfajon túl további két közösségi jelentőségű faj, a dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) és a mocsári
teknős (Emys orbicularis) számos példányát azonosítani (13.8.7.7-4. táblázat).
A vöröshasú unka a 12 mintavételi alkalomból 8 esetben megfigyelhető volt az Orchideás-tó mellett északra lévő
mintaterületen, ott állandó faunaelemnek tekinthető. Egyedszámuk a kis víztérhez viszonyítva magasnak tekinthető,
megfigyelésükre leginkább alkalmas időszak az április közepétől május közepéig tartó időszak bizonyult. Az Orchideástavon túl a faj előfordult a szomszédos Bogárzó–tóban és elvezető csatornájában, valamint a Nyulas-tó több vízterében
is.
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A dunai tarajosgőte az Orchideás-tó mellett északra lévő mintaterületen a csapdázások eredményeként három
alkalommal is előkerült, bár alacsony egyedszámban. A Bogárzó-tóban nem, de az elvezető csatornában több példányát
sikerült vizuális megfigyeléssel azonosítani.
A palackcsapdázások során egy másik gőtefaj, a pettyes gőte is kimutatásra került az Orchideás-tó mellett északra lévő
mintaterületen, bár a vártnál lényegesen alacsonyabb egyedszámban. A faj előfordul a Bogárzó-tóban és a Nyulastóban is.
A zöld levelibéka csupán egy alkalommal, akusztikus észleléssel került elő az Orchideás-tó mellett északra.
A barna varangyot mindössze egy alkalommal láttunk, illetve egy másik időpontban egyetlen hím hívóhangját hallottuk
az Orchideás-tó keleti oldalán
A zöld varangynak és a barna ásóbékának csak egy-egy elütött példányát figyeltük meg a Orchidea szálloda
parkolójában. A barna ásóbéka a Bogárzó-tóban és a Nyulas-tóban egyaránt előfordult.
Az erdei béka az Orchideás-tó körül szinte minden mintavétel során megfigyelésre került, a területen állandó
előfordulású faj, Fiatal és kifejlett példányai egyaránt voltak. A faj a Bogárzó-tóban és a Nyulas-tóban is előkerült,
utóbbiban petecsomóit is számoltuk.
A nagy tavibékának az őszi felvételezés során elsősorban fiatal egyedei kerültek elő az Orchideás-tóban és attól
északra eső területen. A tavaszi időszakban a főként kifejlettek egyedszáma jóval alacsonyabbnak bizonyult.
A mocsári teknős négy mintavétel során is megfigyelésre került a tó különböző részein, a napozóhelyeiken (bedőlt
fatörzsekre felkapaszkodva).

Triturus dobrogicus *
Lissotriton vulgaris
Bombina bombina *
Hyla arborea
Bufo bufo
Bufo viridis
Pelobates fuscus
Rana dalmatina
Pelophylax ridibundus
Emys orbicularis *
Natrix natrix

Maximális megfigyelt
egyedszám (db)
7
2
72
1
4
1
1
36
32
2
1

Petecsomó
száma (db)
5
-

Petecsomószám alapján becsült
szaporodóállomány (db)
10
-

Természetvédelmi
értékpontszám
7
1
5
6
2
3
6
2
1
6
1
Σ: 40

* Közösségi jelentőségű faj
13.8.7.7-4. táblázat Tengelici rétek: kétéltű- és hüllőfajok egyedszámviszonyai, természetvédelmi értékpontszámai.

Dunaszentgyörgyi-láperdő (HUDD20072)
A Dunaszentgyörgyi-láperdő (HUDD20072) Natura 2000 területen belül a jelölőfajként szóba jöhető kétéltű és hüllőfajok
szaporodó és/vagy élőhelyeként elsősorban a középső és déli részt mértük fel, de előzetesen a teljes területet bejártuk.
A rendkívül száraz időjárás miatt csak a mélyebben fekvő területeken, csatornákban maradt némi víz, így felvételezésre
ezeket választottuk ki, mert a többi részen elvétve találtunk kétéltűeket, hüllőket. A Natura 2000 terület északi vége az
Atomerőmű 3 km-es sugarú körzetébe tartozik, így az ott végzett felmérések eredményeit egy másik fejezetben mutatjuk
be. A vízterek és környékük herpetofaunáját tíz mintavételi alkalom során mértük fel.
A Natura 2000 területre egy jelölőfaj van megadva, a vöröshasú unka (Bombina bombina). Felmérésünk során azonban
sikerült a jelölőfajon kívül további két közösségi jelentőségű faj, a dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) és a mocsári
teknős (Emys orbicularis) jelenlétét igazolni (13.8.7.7-5. táblázat).
A vöröshasú unka mindössze három alkalommal került elő, április végén és május elején egy mesterségesen kialakított
tó („Nagy tó”) és a közelében lévő zsombéksásos, sekély vizű területen. A későbbiekben a vízterek kiszáradásakor a
területet elhagyhatták.
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A dunai tarajosgőte két élőhelyfoltban is előkerült április végén és május elején, két alkalommal. Egyik előfordulási helye
a terület határán, a helyi vízmű telepétől északra, a bekötő híd közelében található (híd melletti Kis-tó). A másik
lelőhelye a Nagy-tó és a szomszédos mocsár. A faj számára a terület alkalmasnak látszik a folyamatos jelenléthez, de a
száraz évek minden bizonnyal jelentősen visszavetik az állományt. Helybéli lakosok szerint egyes években olyan sok
tarajosgőte mozog, hogy a közeli családi házak vízóraaknáiban akár több példány is előkerül tavaszonként. A 2012.
évben ilyen tapasztalat nem volt.
A pettyes gőte a tarajosgőtével megegyező élőhelyekről került elő igen kis létszámban, két alkalommal. A kedvező
élettér ellenére az igen szeszélyes időjárású tavaszi időszakban és a későbbi szárazságban a fajnak csak néhány
egyedét figyeltük meg.
A zöld levelibékát akusztikus és vizuális megfigyeléssel is csak két alkalommal tudtuk kimutatni a körzetből.
Az erdei béka jelenlétét egy kifejlett példánya és ebihalai alapján tudtuk igazolni.
A területen legnagyobb egyedszámban a tavi béka található. Elsősorban a terület déli részén húzódó csatornában
fordult elő, ahol még a legnagyobb nyári szárazságban is maradt némi víz.
A zöldgyík a terület határához közel, a száraz részeken fordul elő. A fürge gyík jobban behúzódott a nedves részekre is.
A vízisiklónak több példánya is előkerült a zsombékos, vizenyős területekről.
A mocsári teknőst három alkalommal tudtuk megfigyelni. Elsősorban a Nagy-tóban fordulnak elő, ahol ideális
napozóhelyek állnak rendelkezésre, de a vízszint csökkenésével a közeli csatornát is felkereshetik.

Triturus dobrogicus *
Lissotriton vulgaris
Bombina bombina *
Hyla arborea
Rana dalmatina
Pelophylax ridibundus
Emys orbicularis *
Lacerta agilis
Lacerta viridis
Natrix natrix

Maximális
megfigyelt
egyedszám (db)
6
1
8
1
1
83
5
2
1
3

Petecsomó
száma (db)
-

Petecsomószám alapján
becsült szaporodóállomány
(db)
-

Természetvédelmi
értékpontszám
7
1
5
6
2
1
6
1
3
1
Σ: 33

* Közösségi jelentőségű faj
13.8.7.7-5. táblázat Dunaszentgyörgyi-láperdő: kétéltű- és hüllőfajok egyedszámok, természetvédelmi értékpontszámai

Tolnai-Duna (HUDD20023)
A Tolnai-Duna (HUDD20023) Natura2000 területen belül a jelölőfajként szóba jöhető kétéltű és hüllőfajok szaporodó
és/vagy élőhelyeként, tekintettel arra, hogy Paks körzetében ez a legnagyobb hosszúságú Natura 2000 terület, négy
területen is folytattunk felmérést. Ezek közül az Uszódi-szigetek az Atomerőmű 3 km sugarú körzetébe is tartoznak, így
az ott végzett felmérések eredményeit egy másik fejezetben mutatjuk be.
A Natura 2000 területre három jelölőfaj van megadva, a közönséges tarajosgőte (Triturus cristatus), a vöröshasú unka
(Bombina bombina) és a mocsári teknős (Emys orbicularis). A közönséges tarajosgőte (Triturus cristatus) előfordulásáról
kiderült, lehet nem is él hazánkban, ebben a tájegységben a dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) jöhet szóba,
azonban a 2012. évben nem találtuk meg. Felmérésünk során két jelölőfajt sikerült kimutatni, de azokat sem minden
kiválasztott mintaterületen. A Dunaszentbenedeki-erdőben a vöröshasú unka és a mocsári teknős, az Uszódiszigeteknél a vöröshasú unka, az Imsósi erdőben a vöröshasú unka és a mocsári teknős került elő, míg a Foktőierdőben egyik jelölőfajt sem sikerült megtalálni (13.8.7.7-6. táblázat).
Az Imsósi erdőben a zöld levelibékának csak néhány hím példányát tudtuk azonosítani akusztikus észleléssel. Korábbi,
a területre vonatkozó információkkal ellentétben a 2012-es évben a barna varangynak tömeges jelenlétét, szaporodását
nem tudtuk megfigyelni. Ennek feltehetően a kedvezőtlen tavaszi időjárás is oka lehetett. Az erdei béka petecsomóit a
csatornákban megtaláltuk, bár nem jelentős számban. A leggyakoribb faj a nagy tavibéka volt, ennek valamennyi
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korosztályát azonosítottuk, a faj számára a terület kedvező élő- és szaporodóhely. A jelölőfajok közül a mocsári teknős
fiatal példánya került elő, jelezve a sikeres szaporodás lehetőségét. A kígyók közül a vízisiklónak főleg fiatal példányait
láttuk, míg a kockás siklónak csak elütött kifejlett alakjait találtuk meg a terület határán, a téglagyár mellett.
A Foktői-erdőben a tavi béka kivételével valamennyi faj mindössze 1-2 példányban került elő. A terület igen változó
vízborítású, változatos térszintek, ahol a vízszintingadozást át lehetne vészelni, nem fordulnak elő. A terület
uszadékfával és hordalék szeméttel terített, aljnövényzet a ligeterdő alján szinte alig van. Mindezek nem kedveznek sem
a jelölőfajok, sem más kétéltűek és hüllők tartós megtelepedésére. A fürge gyík elsősorban a felső töltés oldalán fordul
elő.
A Dunaszentbenedeki-erdő területén lényegesen változatosabb élőhelyek találhatók, a herpetofauna gazdagsága a
Foktői-erdőhöz viszonyítva nagyobb. A vöröshasú unka 4 mintavételi alkalommal került elő, a legtöbb egyed egy sekély
mélyedésben tartózkodott, amely viszont nyár elejére kiszáradt. A barna varangy a ki nem száradó holtágakat
részesítette előnyben, ott a párzást, a peterakást, későbbiekben az ebihalak jelenlétét is láttuk. Az erdei béka kifejlett
példányait tavasszal ritkábban, a fiatalokat viszont kora ősszel nagyobb számban figyelhettük meg. A tavi béka a
területen a domináns kétéltűfaj. A szaporodó állománya és a fiatal egyedek száma is jelentős volt. A
vízszintingadozásokhoz talán ez a faj tud legjobban alkalmazkodni. A mocsári teknősnek csupán egy példányát sikerült
megfigyelni a területen, a helybéli horgászok szerint sem túl gyakori, de időnként megfigyelhető. A fürge gyík a száraz
töltésoldalakon, erdőtelepítéseknél fordult elő, csekély számban. A vízi siklónak nem csak kifejlett, de több fiatal
példányát is sikerült megfigyelni, elsősorban a sekély vízmélységű élőhelyfoltban.
Maximális megfigyelt
egyedszám
(db)

Petecsomó
száma
(db)

Imsósi-erdő
Hyla arborea
Bufo bufo
Rana dalmatina
Pelophylax ridibundus
Emys orbicularis *
Natrix natrix
Natrix tessellata

4
6
1
167
1
2
2

16
-

Petecsomószám
alapján becsült
szaporodó állomány
(db)
32
-

Foktői-erdő
Hyla arborea
Rana dalmatina
Pelophylax ridibundus
Pelophylax esculentus
Lacerta agilis

1
2
13
1
1

-

-

Dunaszentbenedeki-erdő
Bombina bombina *
Bufo bufo
Rana dalmatina
Pelophylax ridibundus
Emys orbicularis *
Lacerta agilis
Natrix natrix

12
67
19
182
1
2
6

15
-

30
-

Természetvédelmi
értékpontszám

6
2
2
1
6
1
3
Σ: 21
6
2
1
1
1
Σ: 11
5
2
2
1
6
1
1
Σ: 18

Foktői-erdő és
Dunaszentbenedeki-erdő együtt
Σ: 29
* Közösségi jelentőségű faj
13.8.7.7-6. táblázat Tolnai-Duna: kétéltű- és hüllőfajok egyedszámviszonyai, természetvédelmi értékpontszámai.
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A megfigyelt fajok számának összehasonlítása az Atomerőmű 10 km sugarú környezetében lévő vizsgálati
helyszíneken
A legmagasabb fajszámot (11) a Tengelici rétek felmérése mutatta. Ettől alig marad el a Dunaszentgyörgyi-láperdő
vizsgált területe (10), majd a Paksi ürgemező (10) (13.8-17. ábra). A Tolnai-Duna 3-10 km sugarú körben elhelyezkedő 3
mintavételi területét külön-külön kezelve azok a 4.-6. helyen állnak a rangsorban. Más a helyzet akkor, ha a Tolnai-Duna
3 mintaterületét összevontan értékeljük, ebben az esetben a sorrendben 3. helyre kerül, a Paksi ürgemezővel azonos
fajszámot mutatva. A kiterjedtebb víztérrel rendelkező 4 Natura 2000 terület fajszámban egymástól nem, vagy alig tér el,
igaz a fajösszetétel némileg különbözik (13.8-18. ábra).
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13.8-17. ábra az Atomerőmű 10 km sugarú környezetében megfigyelt fajok, száma rangsorrendben.
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Megjegyzés:
itt a Tolnai-Duna Natura 2000 terület mintaterületei összevonva szerepelnek
13.8-18. ábra a 10 km sugarú körben, Natura 2000 területeken megfigyelt fajok száma rangsorrendben

A kétéltűek fajszáma minden vizsgált területen magasabb volt a hüllőkénél (13.8-19. ábra). Legnagyobb fajszámot a
Tengelici-rétek adta, a Tolnai-Duna mintaterületei az összevonás után is csak a 4. helyen állnak, igaz akkor 6 faj
előfordulásával. A hüllők legmagasabb fajszámot a Dunaszentgyörgyi-láperdőben és a 3 mintaterületét összevontan
kezelve a Tolnai-Duna területén mutatták (13.8-20. ábra).
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13.8-19. ábra a 10 km sugarú körben megfigyelt kétéltű fajok száma rangsorrendben.
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13.8-20. ábra a 10 km sugarú körben megfigyelt hüllők fajok száma rangsorrendben.

Az Atomerőmű 10 km sugarú környezetében megfigyelt kétéltű és hüllőfajok mintavételi területenkénti
gyakorisága
Kétéltűek közül az erdei béka és a nagy tavibéka fordult elő a legtöbb mintavételi területen (7) . Ezek a fajok hazánkban
a leggyakoribb előfordulásúak közé tartoznak. A vöröshasú unka (mint közösségi jelentőségű faj, illetve több területen
jelölőfaj), és a zöld levelibéka 5-5 területen volt jelen. Érdekes, hogy az országosan rendkívül gyakorinak és
közönségesnek tartott barna varangy nem került elő minden területről (13.8-21. ábra). A hüllők közül a legtöbb helyen
előfordult a mocsári teknős (mint közösségi jelentőségű faj, illetve több területen jelölőfaj) és a vízisikló. Mivel a vizsgált
mintaterületek elsődlegesen vizes jellegűek voltak, ez várható eredmény volt (13.8-22. ábra).
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Megjegyzés:
a világosabb szürke szín a jelölőfajokat mutatja
13.8-21. ábra a 10 km sugarú körben megfigyelt kétéltűfajok előfordulási helyeinek rangsorrendje
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Megjegyzés:
a világosabb szürke szín a jelölőfajokat mutatja
13.8-22. ábra a 10 km sugarú körben megfigyelt hüllőfajok előfordulási helyeinek rangsorrenje

Az Atomerőmű 10 km sugarú környezetében megfigyelt kétéltű és hüllőfajok egyedszámának és
egyedszámarányainak alakulása
Az Atomerőmű 10 km-es sugarú körzetében, a Natura 2000 területeken megfigyelt kétéltű- és hüllőfajok összesített
egyedszáma (a torzítás ellenére) jelzi, hogy melyek a legnagyobb példányszámban előforduló fajok (13.8-23. ábra). Az
ábra nagyságrendekkel magasabb egyedszámokat mutat, mint a 3 km-es sugarú körben végzett megfigyelések
eredményei. Kimagaslóan nagy számban a nagy tavibéka található a Natura 2000 területeken, mindenütt, ahol
jelentősebb kiterjedésű víz fordul elő. A jelölőfajként is szereplő vöröshasú unka lényegesen alacsonyabb számban
került elő, de még így is megelőzi az országosan közönségesnek tartott erdei béka és barna varangy fajokat.
Mintaterületenként összehasonlítva az egy mintavételi időpontra eső átlagos összes egyedszámot, azt látjuk, hogy a
Tolnai-Duna egyes mintaterületein volt a legmagasabb a megfigyelt egyedek száma. Ezeken a helyeken elsődlegesen a
nagy tavibéka kimagaslóan nagy példányszáma jellemző. A többi területen lényegesen alacsonyabb az összesített
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egyedszám, a fajszám vonatkozásában viszont nincs lényeges eltérés. A Tolnai-Duna Natura 2000 területen egy faj, a
nagy tavibéka relatív abundanciája kimagasló, más területeken, ahol a vízterek kiterjedése jóval kisebb, részarányuk
alacsonyabb.
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Megjegyzés:
a világosabb szürke szín a jelölőfajokat mutatja
13.8-23. ábra a 10 km sugarú körben megfigyelt kétéltű- és hüllőfajok összes egyedszámának rangsorrendje
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Megjegyzés:
a 10 km sugarú körben megfigyelt kétéltű és hüllőfajok egy mintavételre korrigált összesített egyedszámának rangsorrendje az
egyes területeken
13.8-24. ábra.Natura2000 területek rangsorrenje korrigált egyedszám alapján

Az Atomerőmű 10 km sugarú környezetében lévő mintavételi területek összehasonlító értékelése az előforduló
kétéltű és hüllőfajok természetvédelmi pontértéke alapján
Az Atomerőmű 10 km-es sugarú körzetében, a Natura 2000 területeken megfigyelt kétéltű- és hüllőfajok pontértékei
alapján az egyes területek természetvédelmi pontértéke kiszámítható (13.8.7.7-7. táblázat). Az egyes Natura 2000
területek rangsorában a Tengelici-rétek mutatja a legmagasabb értéket, míg a Paksi ürgemező, a Dunaszentgyörgyiláperdő és a Tolnai-Duna fokozatos csökkenő helyen áll (13.8-25. ábra). Igen alacsony természetvédelmi értéket
képvisel kétéltűek és hüllők szempontjából a Közép-mezőföldi löszgyepek vizsgált területe.
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13.8.7.7-7. táblázat Atomerőmű 10 km sugarú környezetében lévő mintavételi területek természetvédelmi pontértéke.
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13.8-25. ábra Natura2000 területek rangsorrendje kétéltű és hüllőfajok természetvédelmi pontértéke alapján

Az emberi tevékenység káros és a természeti folyamatok kedvezőtlen hatásai az Atomerőmű 10 km sugarú
környezetében megfigyelt kétéltű és hüllőfajokra, javaslattétel az esetleges élőhelyátalakítási, fenntartási
intézkedések módjára
Az Atomerőmű 10 km sugarú környezetében elhelyezkedő Natura 2000 területeken a globális szinten jelentkező emberi
hatások (környezeti állapot lerontása, élőhelyfragmentáció, élőhely fokozott kihasználása) részben érvényre juthatnak.
Szinte valamennyi területen, vagy közvetlen szomszédságában mezőgazdasági termelés, erdőgazdálkodás és
vadgazdálkodás zajlik. A területkezelési tervekben foglaltak érvényesítése a hatásokat minimalizálhatja. Valamennyi
területre vonatkozik, hogy a fakivágás (legális és illegális egyaránt) jelentősen befolyásolja az élőhelyi viszonyokat,
megváltoztatja mikroélőhelyek vízháztartását, ami kisebb pocsolyák, vízállások megszűnéséhez vezethet. Jó
kezdeményezés a vadak számára több helyen létesített itatógödrök kialakítása, mert ezek akár szaporodóhelyet, vagy a
száraz években refugiumot jelenthet a kétéltűeknek, vízhez kötődő hüllőknek.
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A Tolnai-Duna (HUDD20023) Imsósi erdő és a Duna szigetek ágai területen a kétéltűek és hüllők szempontjából
legkritikusabb környezeti faktor a víz jelenléte vagy hiánya, amit elsősorban a Duna vízállása és a csatornarendszer
megfelelő működtetése befolyásol. Javasolható olyan vízvisszatartó rendszer kialakítása a csatornahálózatban, amely
alacsony Duna vízállás esetén is biztosít elegendő vizet az ebihalak túléléséhez, az átalakult példányok ott
maradásához. A terület kirándulók és horgászok által fokozottan használt, jelenlétük szinte állandó volt a 2012. év
mintavételi napjain. Ez mindenképpen egy zavaró tényező a kétéltűek és hüllők szempontjából is.
A Tolnai-Duna (HUDD20023) Dunaszentbenedeki-erdő területe viszonylagos védettséget élvez azáltal, hogy távol van a
lakott településtől, megközelítése nem könnyű. A mozaikos élőhelyszerkezet megtartása indokolt, javasolható, hogy a
jelenleg igen sekély, feltöltődött egykori holtágakban szakaszosan mederkotrás történjen, hogy hosszabb ideig
biztosítani lehessen a vízborítottságot.
A Tolnai-Duna (HUDD20023) Foktői-erdő területét a Duna vízszintingadozása érinti leginkább, hol víz alatt áll, hol lefut
róla a víz. Ez a legtöbb állat számára nem kedvező élőhelyi adottság. Az ártéri ligeterdő a Duna által sodort és itt
lerakott hulladéktól erősen terhelt, ennek időnkénti eltávolítása indokolt lenne.
A Közép-mezőföldi löszgyepek (HUDD20020) Dunakömlődi-patak vizsgált szakasza jórészt mezőgazdasági területek,
hétvégi házak kertjei között fut, igen keskeny sávban élvez védettséget. Ez egyben a sérülékenységét is fokozza. Meg
kell akadályozni, hogy az itt lévő idős fák letermelésre kerüljenek, a csatorna egyes szakaszain kotrással biztosítani
lehetne szabad vízfelületeket, vízvisszatartó beavatkozásokkal lassítani lehet a víz leszaladását a területről.
A Paksi ürgemező (HUDD20069) láprét legnagyobb problémája a kiszáradás, és az invazív növényfajok jelentős
területfoglalása. A korábban talán kimélyített szakasz mára szinte teljesen feltöltődött, a szukcessziós folyamat
előrehaladt, szabad vízfelületek alig vannak, a szárazodó részeken nádas, a fűz és nyár fajok hódítanak teret.
Javasolható az érintett területrészen mélyebb vízállású területek kialakítása medermélyítéssel, kotrással, ami
kulcsforrásként az itt élő kétéltűeknek és vízhez kötött hüllőknek nélkülözhetetlen. Az invazív növények rendszeres
irtását is meg kellene kezdeni, mielőtt a területet teljesen átalakítják, tönkreteszik.
A Tengelici rétek (HUDD20070) vizsgált területén a tórendszert tápláló vízfolyás vízhozamának megtartása, a tó északi
végén kialakult égeres láp megőrzése az elsődleges. Ennek érdekében elsődlegesen a terület vízgazdálkodásának
áttekintése, a folyamatos vízutánpótlás biztosítás feltételeinek meghatározása szükséges, mely ismeretek alapján az
értékes élőhelyek vízutánpótlódásának biztosítását előtérbe kell helyezni. A terület emberi zavarásnak erősen kitett a
szálloda révén. El kellene érni, hogy a sétálóút ne legyen kiépítve a teljesen a tó körül, meg kellene őrizni az északi oldal
viszonylagos háborítatlanságát. Hasonló okokból a csónakázás az északi tóegységben ne legyen megengedett.
A Dunaszentgyörgyi-láperdő (HUDD20072) zöld szigetként ékelődik be a forgalmas közút és a mezőgazdasági
területek, lakott terület közé. Jelentős részét földutak hálózzák be, ahol a munkagépek, és a vadgazdák, vadászok
közlekednek. A kétéltűek és hüllők szempontjából kedvezőtlen adottságot a zavaráson, fragmentációs hatásokon túl
leginkább a terület szárazodása jelenti. A csapadékhiány, a csökkenő talajvízszint a meglévő vízállások folyamatos
eltűnéséhez vezet. A 2012. évben fokozottan jelentkeztek ezek a hatások, a nyári időszakra alig maradtak nyirkosabb
foltok az erdőben. Meg kell akadályozni, hogy az idős fák letermelésre kerüljenek. Úgy tűnik, hogy a területen az
eltartóképességet meghaladó létszámban fordulnak elő vadászható vadfajok, többek között a vaddisznó. E faj
táplálkozása során jelentős károkat tud okozni nem csak a növényzetben, hanem a kétéltűek és hüllők fogyasztásával
is.
Szakértői vélemény az Atomerőmű bővítésének esetleges hatásáról a 10 km sugarú környezetében lévő
mintavételi területekre vonatkozóan
Az Atomerőmű 10 km sugarú környezetében elhelyezkedő Natura 2000 területek közül mindössze kettő van olyan közel
az Atomerőműhöz, hogy a bővítés hatással lehet rá.
Leginkább érintett a Tolnai-Duna Natura 2000 terület Uszódi-szigetek része, amely a melegvízcsatornától délre
helyezkedik el. Az itt lévő fűz-nyár ligeterdő gazdag szintezettségével, horizontális változatosságával számos állatfajnak,
köztük a kétéltűeknek és hüllőknek is megfelelő életteret nyújt. Amennyiben az Atomerőmű építési munkálataihoz
szükséges anyagszállítás a dunai szállítási útvonalakon is zajlik, akkor a megnövekedett hajóforgalom, átrakodás, az
uszályok várakoztatása több módon is hat a terület állatvilágára. Megnövekszik a zajhatás, amely elriasztja az állatokat
a területről, megváltozik (jelentősen megnőhet) a hullám-hatás, ami elsősorban a parti sávban élő, ott szaporodó fajokra
hat, illetve a folyamatos hajóforgalom a kibocsátott káros anyagok levegő és vízszennyezése révén fejt ki kedvezőtlen
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hatást. Amennyiben a megnövekedő erőművi teljesítmény a hűtővíz-szükségletet is növeli, akkor az elkerülhetetlen
építési munkálatok érinteni fogják a csatlakozó szárazföldi szakaszokat is. Különösen nagy hatás jelentkezik, ha a
melegvíz-csatorna kifolyórendszerét is át kell alakítani, mert akkor az a Natura 2000 terület ligeterdejét közvetlenül is
érinti. A várható események körének felmérése során minden állatcsoportra kiterjedő hatásbecslés szükséges.
A másik, bár potenciálisan jóval kevésbé érintett terület lehet a Dunaszentgyörgyi-láperdő északi vége, amennyiben a
szállítási útvonalak azt megközelítik, illetve a zajhatás megnövekszik. Külön figyelmet kell fordítani az Atomerőmű
területéről esetlegesen a felszíni csatornarendszerbe kerülő vizek tisztaságának megőrzésére, hiszen azok érintik a
Natura 2000 területet.
Javaslattétel azon fajokra, amelyek állományainak monitorozása az Atomerőmű 10 km sugarú környezetében
lévő Natura 2000 területeken hosszú távon indokolt lehet
Az Atomerőmű 10 km sugarú környezetében elhelyezkedő Natura 2000 területeken elsősorban a jelölőfajok
állományainak monitorozása indokolt, azonban jelen felmérés igazolta, hogy ott további közösségi jelentőségű fajok
fordulnak elő, amelyek monitorozásba való bevonása javasolható. Ez a kétéltűek közül két faj (dunai tarajosgőte és
vöröshasú unka), valamint a hüllők közül a mocsári teknős monitorozását jelenthetné valamennyi, a 10 km sugarú
körzetben elhelyezkedő Natura 2000 területen.
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13.8.8 MADARAK (AVES)
13.8.8.1 A felhasznált alapadatok áttekintése
A vizsgálati területet a vizsgálati célok tekintetében alapvetően két részre kell osztani, hiszen az erőmű 3 kilométeres
körzetében egy madártani alapfelmérést végzünk el, míg a 10 kilométerese körzetben érintett Natura 2000 közösségi
jelentőségű élőhelyek tekintetében egy jelenlét/hiány típusú felvételezést fogunk elvégezni.
Ennek megfelelően az erőmű 3 kilométeres körzetében a madártani értékek feltárása érdekében végzünk alapállapot
felmérést. A cél érdekében 9 különböző élőhelytípust választottunk ki, melyen 6 alkalommal végzünk felvételezést. Az
előzetes felmérések alapján megállapíthatjuk, hogy a terület jelentős antropogén hatás alatt áll, azonban a
mintaterületen belül vannak olyan vizes- gyep- és erdőtársulások, melyek madártani szempontból jelentősek lehetnek.
A Natura 2000 területek esetében elsődlegesen a területek jelölőfajainak jelenlét / hiányát fogjuk megvizsgálni. Az
ezeken a területeken leírt jelölőfajok mellett az egyéb madártanilag jelentős fajokról is említést kívánunk majd tenni.
Azon Natura 2000 területeken, melyek esetében vannak jelölő madárfajok, háromszori számlálást fogunk végezni, míg
azok esetében, ahol nem írtak le jelölő madárfajt, ott kétszer számlálunk.
Előzetes információk a terület madárvilágáról:
A természetközeli erdők a területen a ligeterdők (puha- és keményfaligetek), illetve a láp- és mocsárerdők. Az idős
fűzfákban zöld küllő (Picus viridis), fekete harkály (Dryocopus martius), nagy fakopáncs (Dendrocopos major) költenek,
elhagyott odvaikban fészkel a nyaktekercs (Jynx torquilla). A puhafaligetek jellemző madara a függőcinege (Remiz
pendulinus).
Az öreg láp- és mocsárerdők nagyszámú értékes madárfajnak biztosítanak fészkelő- és táplálkozóhelyet. A költő-, illetve
időszakosan megjelenő madárvilág jellemző képviselői a nyíltvízi élőhelyeken a vöcskök, ludak, récék, a nádasokbangyékényesekben a barkós cinege (Panurus biarmicus). A nádasok-sásosok fészkelő madarai a poszáták, a nádirigó
(Acrocephalus arundinaceus), a nádi sármány (Emberiza schoeniclus), a guvat (Rallus aquaticus), a barna rétihéja
(Circus aeruginosus) stb. Alacsony vízálláskor a sekély víz nyújtotta bőséges táplálék gázlómadarak sokaságát vonzza
a területre.
Az eddig nem említett lappantyú (Caprimulgus europaeus) májustól szeptemberig tartózkodik a vizsgált területen, főként
a bokrosokban, de kedveli a mezőgazdasági területeket is. A tövisszúró gébics (Lanius collurio) néhány párban előfordul
erdőszegélyek mentén. Egy-két pár jégmadár (Alcedo atthis) is költ a vizsgált területhez közeli partszakaszon.
Nyílt gyepek fölött megigyelhető a vörösvércse (Falco tinnunculus) és az egerészölyv (Buteo buteo) is. A bokrosabb
részeken él a parlagi pityer (Anthus campestris), a mezei pacsirta (Alauda arvensis), a tövisszúró gébics (Lanius
collurio), a kis őrgébics (Lanius minor).
A Magyar Természettudományi Múzeum 2002-2003 közötti időszakban elvégzett felmérését követően megállapították,
hogy zoológiai és természetvédelmi szempontból is legértékesebb fajok természetesen a fokozottan védett rétisas és a
gyurgyalag. Mindkét faj táplálkozása során keresi fel a területet, nem költ a vizsgált térségben. Velük szemben a
harmadik fokozottan védett faj a fehér gólya fészkel is a 3 km-es zónán belül. A beszálló madarak alapján, az
atomerőmű területén belül költ a házi veréb, a molnárfecske, a vörös vércse és a sarlósfecske.

13.8.8.2 Szakirodalmak
Báldi, A., Moskát, Cs., Szép, T. (1997): Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer, IX. Madarak. Magyar
Természettudományi Múzeum, Budapest

13.8.8.3 Az alkalmazott módszertan leírása
A madárközösségek monitorozásának mintavételi módszereit az NBMR alapvetően 5 csoportba sorolja, melyek közül
kettő csoportból fogunk módszert alkalmazni munkánk során.
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Az általunk alkalmazni kívánt monitorozási eljárást alapvetően kombinált eljárásnak tekinthetjük, hiszen a „territórium
térképezés” módszerét fogjuk kombinálni a „Dán típusú pontszámlálási” módszerrel.
A kombinálás lényege az, hogy az előre kijelölt referenciaterületek körül 200 méterenként referenciapontokat fogunk
kijelölni, ahol pontonként 5 percre megállunk és feljegyezzük a hallott és látott madarak faját és egyedszámát. Ez a
módszer a Dán típusú pontszámlálás sajátossága. Ezt fogjuk kiegészíteni a vonaltranszekt mentén történő
madárszámlálással, mely a territórium térképezés során használatos. Ennek lényege az, hogy a területek körül kijelölt
referenciapontok között megtett út során szintén végzünk madárszámlálást.
Ezzel a kombinált módszerrel az előre kijelölt referenciaterületek mindegyikén egységes módszerrel a madárközösségek
alapos felvételezése fog megtörténni.
A számlálás során feljegyezett fajokat és egyedszámukat területenként és időpontonként egy egységes jelentőlapon
fogjuk összesíteni.
A Natura 2000 területek esetében e módszert kiegészítve, a Natura 2000 jelölő madárfajok jelenlétét vagy esetleges
hiányát is megvizsgáljuk.

13.8.8.4 Tervezett mintavételek
Az erőmű 10 kilométeres körzetében 6 Natura 2000 terület található, melyek területét vagy csak részben érint a kijelölés,
vagy a teljes területét. A 6 területből csak 3 esetében találkozhatunk jelölő madárfajokkal. A 6 terület és jelölő
madárfajai:
HUDD20072: Dunaszentgyörgyi-láperdő, lappantyú (Caprimulgus europeus), fekete harkály (Dryocopus
martius), tövisszúró gébics (Lanius collurio)
HUDD20023: Tolnai-Duna, lappantyú (Caprimulgus europeus), fekete harkály (Dryocopus martius), tövisszúró
gébics (Lanius collurio)
HUDD20020: Közép-mezőföldi löszgyepek, lappantyú (Caprimulgus europeus), fekete harkály (Dryocopus
martius), tövisszúró gébics (Lanius collurio)
HUDD20069: Paksi ürgemező, nincs madár jelölőfaj
HUDD20071: Paksi tarka sáfrányos, nincs madár jelölőfaj
HUDD20070: Tengelici rétek, nincs madár jelölőfaj
A Dunaszentgyörgyi-láperdő, a Tolnai-Duna és a Közép-mezőföldi löszgyepek Natura 2000 területek esetében 3
alkalommal fogunk számlálást végezni, mivel ezen területek rendelkeznek jelölő madárfajokkal.
A tervezett időpontok:
május hónapban 1 alkalommal
június vége-július eleje közti időszakban 1 alkalommal
augusztusban 1 alkalommal
A Paksi ürgemező, a Paksi tarka sáfrányos és a Tengelici rétek Natura 2000 területek esetében 2 alkalommal fogunk
számlálást végezni, tervezett időpontok:
májusban 1 alkalommal
június vége-július eleje közti időszakban 1 alkalommal

13.8.8.5 Mintavételi módszerek
Az erőmű 10 kilométeres területén belül érintett 6 NATURA 2000 területeken 200 méterenként referenciapontokat
fogunk kijelölni, ahol 5 percig pontszámlálást fogunk végezni. Feljegyezzük a hallott és látott madarak faját és
egyedszámát, valamint feljegyezzük, hogy a jelölő madárfajokkal rendelkező élőhelyeken (Dunaszentgyörgyi-láperdő, a
Tolnai-Duna és a Közép-mezőföldi löszgyepek) a jelölő fajok ténylegesen megfigyelhetőek-e vagy sem. A megállási
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pontok közötti utat gyalog tesszük meg, mely közben szintén feljegyezzük a hallott és látott madarak faját és
egyedszámát.
Területenként összesítjük a hallott és látott madarak faját és egyedszámát, így területenként és mintavételi
időpontonként adatközlő lapot fogunk készíteni.
A mintavételezés során kézi távcsövet (Carl Zeiss 10x50) és spektívet (TS, 30-50x nagyítás) fogunk használni.

13.8.8.6 Értékelések
Mintavételi helyenként és mintavételi időpontonként jelentőlapot fogunk kitölteni. A tervezett 3, illetve 2 mintavételi
időpont végén egy összesített adatlapot fogunk készíteni helyenként, melyen feltűntetjük az összesített egyedszámot
fajonként és időpontonként.
A Dunaszentgyörgyi-láperdő, a Tolnai-Duna és a Közép-mezőföldi löszgyepek Natura 2000 területek esetében közöljük,
hogy a mintavételek során a területekre jellemző jelölő madárfajokat megfigyeltük-e ismét a területen, ha igen milyen
egyedszámban.

13.8.8.7 A mintavételek, vizsgálatok végrehajtása
A felmérés eredményeit a Madar.xls file tartalmazza.
A jelentőlapon az egyes területek
(Madarak_alapadattáblázatok file):







jelentőlapjai

az

alábbi

munkafüzeti

lapokon

találhatók

meg

terület2B+Tolnai-Duna: Tolnai-Duna Natura 2000
terület6+Dunaszentgyörgy: Dunaszentgyörgyi láperdő Natura 2000
Mezőföld: Közép-Mezőföld Natura 2000
Ürgemező: Paksi ürgemező Natura 2000
Sáfrányos: Tarka sáfrányos Natura 2000
Tengelic: Tengelici rétek Natura 2000

Felmérési időpontok, helyek:






2012. május 18-19.: „Tolnai-Duna, Dunaszentgyörgyi láperdő, Paksi ürgemező, Közép-Mezőföld, Tengelici
rétek, Tarka sáfrányos”.
2012. június 25-26.: „Tolnai-Duna, Dunaszentgyörgyi láperdő, Paksi ürgemező, Közép-Mezőföld, Tengelici
rétek, Tarka sáfrányos”.
2012. július 20-21.: „Tolnai-Duna, Dunaszentgyörgyi láperdő, Paksi ürgemező, Közép-Mezőföld”.
2012. augusztus: az előzetes terveknek megfelelően nem történt mintavétel. A következő mintavétel
októberben esedékes.
2012. október 19 és október 30.: Tolnai-Duna, Paksi ürgemező, Közép-Mezőföld és Dunaszentgyörgyi-léperdő
NATURA 2000 területeken végeztünk felmérést. A felmérések előzetesen nem szerepeltek terveink között, ám
a területek októberi állapota és az előforduló madarak felmérése érdekében mégis elvégeztük vizsgálatunkat.

Megfigyelt jelölőfajok:
Az erőmű 10 kilométeres területébe eső Natura 2000 területek közül 3 esetében találtunk feljegyzést madár jelölőfajok
esetében: Dunaszentgyörgyi láperdő, Tolnai-Duna, Közép-Mezőföld Natura 2000 területek. Jelölő fajkánt a gyurgyalag,
fekete harkály és lappantyú szerepel ezeken a területeken, melyeket mind a 3 felsorolt területen megfigyeltük a
felmérések során. A további 3 Natura 2000 területek közül a Paksi-ürgemezőn a 3 jelölőfajt szintén megfigyeltünk több
alkalommal is.
A felvételezések során készített fényképek a Madar.doc nevű file-ben találhatók.
Módszerek
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Az erőmű 10 kilométeres területén belül érintett 6 NATURA 2000 területeken 200 méterenként referenciapontokat
jelöltünk ki, ahol 5 percig pontszámlálást végeztünk. Feljegyeztük a hallott és látott madarak faját és egyedszámát,
valamint feljegyeztük, hogy a jelölő madárfajokkal rendelkező élőhelyeken (Dunaszentgyörgyi-láperdő, a Tolnai-Duna és
a Közép-mezőföldi löszgyepek) a jelölő fajok ténylegesen megfigyelhetőek-e vagy sem. A megállási pontok közötti utat
gyalog tettük meg, mely közben szintén feljegyeztük a hallott és látott madarak faját és egyedszámát. Az egymástól
távol fekvő helyek közötti távolságot gépjárművel tettük meg.
A hallott és látott madarak faját és egyedszámát területenként és mintavételi időpontonként adatközlő lapokon
összesítettük.
A mintavételezés során kézi távcsövet (Carl Zeiss 10x50) és spektívet (TS, 30-50x nagyítás) használtunk. Ezen kívül
GT-730 típusú GPS adatgyűjtőt (http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=373686) is használtunk, mely
rögzítette az általunk bejárt területet.
Eredmények
Az alapadatok a Madar.xls nevű fileben találhatók.
Tolnai Duna NATURA 2000:
A vizsgálati területen elvégzett munka alapvető célja volt, hogy a terület jelölő fajainak listáján szereplő madárfajok
jelenlétét bizonyítsuk. A jelölőfajok listáján három madárfaj szerepel, melyek:


lappantyú (Caprimulgus europaeus): 1 alkalommal megfigyelve



tövisszúró gébics (Lanius collurio): 3 alkalommal megfigyelve több példányban



fekete harkály (Dryocopus martius): 2 alkalommal megfigyelve

A lappantyú éjszakai aktivitása végett a vizsgálati területen naplementekor végeztünk random terepbejárást, az éneklő
hímet Paks és Dunakömlőd között elterülő ártéren figyeltük meg (hallottuk).
A tövisszúró gébics több példányát is megfigyeltük a vizsgálatok során, melyből kifolyólag úgy gondoljuk, hogy több pár
is költhet a területen.
A fekete harkályt két alkalommal két különböző helyen is megfigyeltük. Az egyik megfigyelés a Paks és
Dunaszentgyörgy között elterülő ártéren történt, a másik pedig a Duna másik partján a Géderlak közeli ártéren.
A három jelölőfaj mellett a gyurgyalagot (Merops apiaster) szeretnénk kiemelni, mely szintén gyakori jelölőfaj. A fajt két
alkalommal is megfigyeltük a területen több példányban is.
Közép-Mezőföldi löszgyepek NATURA 2000:
A vizsgálati területen elvégzett munka alapvető célja volt, hogy a terület jelölő fajainak listáján szereplő madárfajok
jelenlétét bizonyítsuk. A jelölőfajok listáján három madárfaj szerepel, melyek:


lappantyú (Caprimulgus europaeus): 1 alkalommal megfigyelve (hang alapján)



tövisszúró gébics (Lanius collurio): 3 alkalommal megfigyelve több példányban



fekete harkály (Dryocopus martius): 1 alkalommal megfigyelve, 1 példány

A lappantyú éjszakai aktivitása végett a vizsgálati területen naplementekor végeztünk random terepbejárást, az éneklő
hímet az erdőben hallottuk.
A tövisszúró gébics több példányát is megfigyeltük a vizsgálatok során, melyből kifolyólag úgy gondoljuk, hogy több pár
is költhet a területen.
A fekete harkályt egy alkalommal hallottuk a vizsgálati területen Dunakömlődi erdőben.
A jelölőfajok mellett mindenképp meg kell említenünk azt a partifecske telepet, mely pontosan a 10 kilométeres terület
határában fekszik. A telep pontos helyét az alábbi térképen jelezzük (13.8-26. ábra):
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13.8-26. ábra Partifecske (Riparia riparia) telep, gyurgyalag (Merops apiaster) költőüregek

Dunaszentgyörgyi láperdő NATURA 2000:
A vizsgálati területen elvégzett munka alapvető célja volt, hogy a terület jelölő fajainak listáján szereplő madárfajok
jelenlétét bizonyítsuk. A jelölőfajok listáján három madárfaj szerepel, melyek:


lappantyú (Caprimulgus europaeus): 1 alkalommal megfigyelve (hang alapján)



tövisszúró gébics (Lanius collurio): 4 alkalommal megfigyelve több példányban



fekete harkály (Dryocopus martius): 2 alkalommal megfigyelve, több példány (hang alapján)

A lappantyú éjszakai aktivitása miatt a megfigyelést napamenetekor, illetve napfelkeltekor végeztük. A fajt a májusi
felmérésünk során mind napamenetekor, mind pedig másnap kora hajnalban hallottuk a láperdőben énekelni. A madár
énekét a láperdő déli részén hallottuk, amikor a területet Dunaszentgyörgy belterülete felől közelítettük meg,
A tövisszúró gébicset több alkalommal is megfigyeltük viszonylag magas egyedszámban, mely minden jelzi a faj
területen belüli költését.
A fekete harkályt két alkalommal is hallottuk a láperdő középső felében. A megfigyelést ekkor a léperdő központjában
fekvő rét mentén végeztük.
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Paksi-ürgemező NATURA 2000:
A vizsgálati terület jelölőfaj listáján ugyan madárfajok nem szerepelnek, ám mégis szeretnénk az alábbi megfigyelt
madárfajokat kiemelni:


gyurgyalag (Merops apiaster): 2 alkalommal több példányban is megfigyeltük



lappantyú (Caprimulgus europaeus): 1 alkalommal megfigyelve (hang alapján)



tövisszúró gébics (Lanius collurio): 3 alkalommal megfigyelve több példányban



fekete harkály (Dryocopus martius): 3 alkalommal megfigyelve, fénykép is készült a madárról

Annak ellenére, hogy a vizsgálati terület listáján nem szerepel jelölő madárfaj, a terület madártani szempontból is
értékes területnek tartjuk.
Tengelici rétek NATURA 2000:
A vizsgálati terület jelölőfaj listáján madárfajok nem szerepelnek. A mintavételezésekről azonban mindenképp
készítettünk fajlistát. A megfigyelt madárfajok közül egyet szeretnénk kiemelni, mégpedig a közép fakopáncsot
(Dendrocopos medius), mely költését az Orchidea szálló melletti tó partján figyeltük meg.
Paksi tarka sáfrányos NATURA 2000:
A vizsgálati terület jelölőfaj listáján madárfajok nem szerepelnek. A mintavételezésekről azonban készítettünk fajlistát. A
megfigyelt madarak listáján különleges madárfajt nem tudunk kiemelni. A terület viszonylagos zavartalanságából
kifolyólag azonban megfigyeltünk tövisszúró gébicseket (Lanius collurio), kis poszátát (Sylvia curruca), sárgarigó
(Oriolus oriolus), valamint közép fakopáncsot (Dendrocopos medius).
Eredmények értékelése
Az erőmű 10 kilométeres körzetébe eső 6 NATURA 2000 terület közül 3 esetében (Közép-Mezőföld-, Tolnai Duna-,
Dunaszentgyörgyi láperdő NATURA 2000 területek) volt 3-3 madárfaj, a területek jelölő fajok listáján. Mind a három
terület esetében megfigyeltük, illetve hang alapján azonosítottuk a három jelölőfajt több esetben is, mely bizonyíthatja a
szóban forgó fajok költését ezen vizsgálati területeken.
Egyedszámok tekintetében a három jelölő madárfaja közül a tövisszúró gébics volt megfigyelhető legnagyobb
denzitásban, mely nem meglepő, hiszen egy kistestű énekesmadár fajról beszélünk.
A fekete harkály esetében úgy gondoljuk, hogy a Dunaszentgyörgyi láperdőben több példány is költhet, melyet az ugyan
azon időpontban történt mintavételezéskor több helyen történt észlelése bizonyít.
A másik 3, madár jelölőfajjal nem rendelkező NATURA 2000 terület közül mindenképp említésre méltó a Paksi
ürgemező NATURA 2000 terület, hiszen esetében a három korábban említett jelölőfajt szintén megfigyeltük.
Továbbá kiemelnénk a Közép Mezőföld NATURA 2000 terület esetében a partifecske telepet, valamint azon partfalak
védelmének fontosságát, ahol a partifecske mellett gyurgyalagok költési üregei is megfigyelhetőek.
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13.8.9 EMLŐSÖK
Északi pocok
Güzüegér
Denevérek
Ürge

13.8.9.1 Szakirodalmak
A szakirodalmakat lsd. a 13.7.9.1 fejezetben

13.8.9.2 Északi pocok
13.8.9.2.1 A felhasznált alapadatok áttekintése
Az északi pocok az egyik legritkább és legveszélyeztetettebb hazai kisemlős faj (Horváth és Gubányi, 2006). A hazai
állományok a holarktikus törzsfaj Microtus oeconomus mehelyi (Éhik, 1928) alfaját képviselik. Az északi pocok 1974 óta
védett, 2001-től a 13/2001 KöM rendelet értelmében fokozottan védett. Az EU 92/43/EGK Élőhelyvédelmi Irányelvének
II. mellékletében a kiemelt jelentőségű közösségi fajok, és alfajok között szerepel, továbbá a IV. mellékletben is fel van
tüntetve.
A faj hazánk területén a jégkorszaki reliktumként, szigetszerűen, egymástól távol elhelyezkedő állományokban maradt
fenn. A NBmR populáció-szintű monitorozás szerint az északi pocoknak három elszigetelt állománya van hazánkban
(Kis-Balaton, Szigetköz, Hanság) (Horváth és Gubányi, 2005). A Microtus oeconomus mehelyi alfaj Magyarországon
kívül még Ausztria és Szlovákia területén is előfordul.
Mivel annak eldöntésére, hogy a paksi mintaterületeken belül vannak-e elszigetelt állományok, leginkább a bagolyköpet
elemzés alkalmas, a köpet elemzésnél kiemelt figyelmet fogunk fordítani a faj maradványainak észlelésére. Pozitív
esetben a bagolyköpet begyűjtés helyéhez közeli sásos élőhely foltokban elevenfogó csapdázást (Lanszki és Rozner,
2007) végzünk.

13.8.9.2.2 Szakirodalmak
Horváth, Gy és Gubányi, A (2004): Az északi pocok (Microtus oeconomus) populációk jövője: fennmaradásukat
befolyásoló tényezők, természetvédelm i stratégiák. Term. Véd. Közl. 11: 217–225.
Horváth, Gy és Gubányi, A 2006. KvVM Fajmegőrzési tervek. Északi pocok. 21 pp.
Lanszki és Rozner, (2007) Kisemlősök vizsgálata, különös tekintettel az északi pocok elterjedésére a Balatoni
Nagyberekben. Nat. Somogy. 10, 365-372
Laundre, J. W. (1993): Effects of small mammal burrows on water infiltration in a cool desert environment. Oecologia
(Heidelberg), 94 (1): 43-48.

13.8.9.2.3 Az alkalmazott módszertan leírása
A módszertan leírása a 13.7.9.2.3 fejezetben található.

13.8.9.2.4 Tervezett mintavételek
A hazai populációk nádasokban és az üde magassásrét nedves szegélyzónájában élnek. A speciális élőhely igény és a
nagyfokú elszigeteltség alapján valószínűtlen, hogy a faj előfordulna a paksi vizsgálati területen.
A bagolyköpet elemzés során merülhet fel az északi pocok előfordulás. Pozitív esetben szeptemberben kerül sor a
bagolyköpet begyűjtés helyéhez legközelebbi magassásos társulásban a jelölés visszafogásos csapdázásra.
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Az északi pocok vizsgálata kapcsolódik a „bagolyköpet gyűjtésekre alapozott kisemlős vizsgálat” alprojekthez.

13.8.9.2.5 Mintavételi módszerek
A mintavételi módszerek leírása a 13.7.9.2.5 fejezetben található.

13.8.9.2.6 Értékelések
Az értékelési eljárás leírása a 13.7.9.2.6 fejezetben található.

13.8.9.2.7 A mintavételek, vizsgálatok végrehajtása
Mivel az északi pocok előfordulása szigetszerű, és Paks közelében nem volt ismert a jelenléte, nem valószínűsítettük,
hogy előfordul a területen, azonban a bagolyköpet elemzés során előkerülhettek a faj maradványai. A köpet elemzés
nem mutatta az északi pocok jelenlétét.
A bagolyköpet elemzés során esetleg előkerülő maradványok alapján, az adott köpet feltalálási helyének környékén
található Microtus oeconomus élőhely foltokban terveztünk vizsgálatokat. Jelenlegi tudásunk szerint magassásos
társulás egyedül a Dunaszentgyörgyi láperdő (HUDD20072) területén található, annak helyszíni szemléje során
megállapítottuk, hogy az évekkel korábban kiszáradt.
Az északi pocok az egyik legritkább és legveszélyeztetettebb hazai kisemlős faj. Az északi pocok jelenléte a faj
szórványos előfordulása miatt elsősorban bagolyköpetekből várható. Északi pocok az elemzett bagolyköpetekből nem
került elő. A köpetekből az északi pocokkal azonos élőhelyet kedvelő, de annál gyakoribb csalitjáró pocok (Microtus
agrestis) sem került elő, így még a tévedés illetve a hiányos maradványok alapján történő bizonytalan előfordulás
lehetősége is kizárható. A Dunaszentgyörgy melletti erdőfolt déli oldalán a korábbi növényzeti térképen szereplő
magassásos folt a kiszáradás és fakitermelés miatt megsemmisült. A fentiek alapján a Microtus oeconomus előfordulása
az Atomerőmű 10 km-es körzetében nagy biztonsággal kizárható.

13.8.9.3 Güzüegér
13.8.9.3.1 A felhasznált alapadatok áttekintése
A güzüegér (Mus spicilegus) ökológiai, etológiai és tudománytörténeti szempontból is igen érdekes faj. A güzüegér az
egyetlen emlős, melyet először magyar kutató (Petényi, 1882) Magyarországon írt le, és típuspéldányait is hazánkban
őrzik. A faj hazai tudománytörténeti jelentősége tehát igen nagy. A tájhasználat változás indikátoraként a güzüegér
monitoring is része az NBmR kisemlős programjának. Mivel hazánkban elsősorban kisparcellás mezőgazdasági
területeken fordul elő, és az e fajról szóló tudományos ismereteink meglehetősen korlátozottak (Báldi et al. 1995),
vizsgálata mind ökológiai mind természetvédelmi szempontból indokolt. A kisparcellás extenzív gazdálkodás egyre
inkább visszaszorul, és Paks környékén is szigetszerűen, a települések peremén fordul elő. A güzüegér jelenléte
alacsony intenzitású mezőgazdasági hasznosításhoz köthető, az intenzív monokultúrás területeken és a felhagyott
szántókon egyaránt visszaszorul. A güzüegér élőhely igénye alapján jó indikátora a vetésforgóval hasznosított gyenge
minőségű talajoknak.

13.8.9.3.2 Szakirodalmak
Báldi, A., Csorba, G. & Korsós, Z. (1995): Magyarországi szárazföldi gerinceseinek természetvédelmi szempontú
értékelési rendszere. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest. pp. 59.
Bihari, Z., Heltai, M. & Csorba, G. (2007): A magyarországi emlősök atlasza. Budapest, 370 pp
Christophe, N. & Baudoin, C. (1998): Olfactory preferences in two strains of wild mice, Mus musculus musculus and Mus
musculus domesticus, and their hybrids. Anim. Behav., 56: 365-369.
Gouat, P., Patris, B. & Lalande, C. (1998): Conspecific and heterospecific behavioural discrimination of individual
odours by mound-building mice. Anim. Physiol., 321: 571-575.
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Mitchell-Jones, A. J., Amori, G., Bogdanowicz, W., Krystufek, B., Reijnders, P. J. H., Spitzenberger, F., Stubbe, M.,
Thissen, J. B. M., Vohrallk, V. & Zima, J. (1998): The atlas of European mammals. Academic Press, Orlando.
Szenczi, P., O Bánszegi, A Dúcs, CsI. Gedeon, G Markó, I Németh, V Altbäcker (2011): Morphology and function of
communal mounds of overwintering mound-building mice (Mus spicilegus). J. Mammal., 92: 852-860.

13.8.9.3.3 Az alkalmazott módszertan leírása
A güzüegér Magyarországon igen elterjedt, néhány régió kivételével a legtöbb helyen fellelhető (Mitchell-Jones et al.,
1998, Bihari et al 2007).
A güzü jelenléte legkönnyebben a hordások alapján igazolható, amelyeket az állatok október elején készítenek. A
hordások ősztől tavaszig megtalálhatóak élőhelyeiken, így a hordások számlálásával a relatív populáció denzitás
hatékonyan becsülhető.

13.8.9.3.4 Tervezett mintavételek
A güzüegér jelenléte legkönnyebben a hordások alapján igazolható, amelyeket az állatok október elején készítenek. A
hordások ősztől tavaszig megtalálhatóak élőhelyeiken, így a hordások számlálásával a populáció eloszlás és denzitás
hatékonyan becsülhető. A güzü előfordulása a parlagokhoz köthető (Bihari, 2004). Az erőmű 3 km-es körzetének
felmérésekor minden legalább 5 hektáros parlag területet felkeresünk és átlós bejárással ellenőrizzük a güzü hordások
előfordulását. Güzü jelenlétére utaló esetben állomány felmérést végzünk a hordás sűrűség alapján.
Az NBmR módszertani előírása szerint a mintaterületeket egyetlen alkalommal, azonos időben kell felmérni. A güzüegér
éves aktivitás mintázatának ismeretében a mintavételi gyakoriságot évi egy, ősz végi felvételezésben határozza meg. A
terület egyidejű felvételezése ajánlott a mezőgazdasági munkák (őszi mélyszántás) torzító hatásának kiküszöbölése
érdekében.

13.8.9.3.5 Mintavételi módszerek
A güzühordások méretüknél fogva igen könnyen felismerhetőek, jelenlétük a vizsgálati területet behálózó utakról,
körbetekintéssel is észlelhető. Ennek alapján kielégítően térképezhető a güzü előfordulása. A hordásos táblákat a tábla
átszelésével fogjuk ellenőrizni. A felvételezés során először lokalizáljuk a güzüegér hordások előfordulását, majd a
szigetszerű előfordulásokon belül becsüljük a hordás denzitást.
Az előfordulás GPS koordinátáit rögzítjük, és az 5x5 km-es UTM négyzethez kötjük.
A güzüegeres területek mindegyikén elvégezzük az egy ponton történő körülkémleléses hordásszámolást (ld. alább) és
5 táblán a transzekt módszerrel történő számolást (ld. lentebb).
Güzühordás: 100-140 cm átmérőjű, 30-50 cm magasságú földkupac, amely földdel elfedett, növényi részekből álló
építmény. Tetején föld vagy növényi részek egyaránt lehetnek. Körülötte egyujjnyi nagyságú egérlyukak helyezkednek el
nagyobb számban, melyek gyakran csapákkal vannak összekötve a hordás körül.
Hordásszámolás
A mezőgazdasági tábla széléről körbekémleléssel megszámoljuk az összes látható hordást a területen. Amennyiben a
tábla mérete megkívánja, távcsövet használunk, illetve takaró objektumok (építmények, növényzet, stb.) zavarásának
kiküszöbölésére a számolás több részletben, több pontról is elvégezzük.
Transzekt hordásszámolási módszer
1 ha-os (100x100 m) mintaterületen 5 db 20 m széles sáv végigjárásával és az összes fellelhető hordás
megszámolásával történik a denzitás becslés, 5-5 adat átlaga és szórása jellemez egy mintaterületet.
A transzekt menti növénymagasság nem befolyásolja a közvetlen közelről (0-10 m) való észrevehetőséget, így a terület
körültekintő bejárásával az összes ott épített hordás megtalálható.

MVM ERBE Zrt.

ERBE dokumentum azonosító: S 11 122 0 009 v0 25
File név_verzió szám: 13_Zoologia_zaro_v1

Dátum:

Lapszám:

2013. június 12.

262/274

Lévai Projekt
A környezeti hatástanulmány összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati és értékelési programok
Minta értékű biomonitoring vizsgálatok - Zoológia

13.8.9.3.6 Értékelések
A hordásos terület középpontjának helyét (GPS koordináták) és a felvétel idejét az adatlapon rögzítjük. Az alapadatokat
esetünkben az UTM négyzetekben található táblák száma, a güzüegeres táblák négyzethez viszonyított területaránya és
az egyes táblákon kapott hordásszámok jelentik
A referencia vizsgálat (Szenczi etal 2011) szerint egy hordásban átlag 7 güzü található. Ennek felhasználásával
kiszámoljuk az egyes négyzetekben a güzüegér denzitást:
d = (l * c) / (25 * T),
ahol d a güzüegér denzitás (egyed/ha), c az egér egyedszám / hordásszám arány (db/db), l a táblákon talált hordások
szám átlaga (db/ha), T a güzüegeres táblák négyzethez viszonyított területaránya (%).
A kiértékelés során követjük az országos szintű güzüegér monitorozás előírásait. A kiértékelésnél célszerű a
bagolyköpetek elemzését is figyelembe venni, így az előfordulási gyakoriságok adatai összevethetőek lehetnek a
bagolyköpetekből meghatározott kisemlős előfordulás eredményeivel

13.8.9.3.7 A mintavételek, vizsgálatok végrehajtása

Megjegyzés:
Mivel a güzüegér az átmenetileg felhagyott szántók lakója, a teljes területen elvégeztük az ilyen jellegű élőhely foltok átvizsgálását,
és csak a jelzett táblákon találtunk halmokat..
13.8-27. ábra A güzühalmok őszi előfordulását mutató térkép.

A güzüegér (Mus spicilegus) az időszakosan művelt mezőgazdasági területek alkalmi lakója. A güzüegerek felmérése az
általuk szeptember-októberben készített halmok alapján történt. A güzüegér az őszi téli időszakban kolóniális, jelenlétére
az azévi fiatalok által lakott güzühalmok utalnak (Emlos.docx nevű file).
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Először 2011. november 3-4-én történt terület bejárás, hogy az őszi talajmunkálatok előtt olyan egér kolóniák is
észlelhetők legyenek, ahol a halom tavaszra megsemmisül, de az egerek vélhetően a környéken vannak és a következő
ősszel újra megkísérlik a halom építést.
Másodszor a halmokat tartalmazó táblákat 2012. április 1-2-án mértük fel. A Duna bal partján a 10 km.es körzetben
egyetlen helyen találtunk güzühalmot. A Duna jobb partján 6 előfordulás volt, ezeket a mellékelt térképvázlaton
feltüntettem (13.8-27. ábra). A halmok számát az NBMR-ben leírt módszerrel felmértem. A halmokat tartalmazó területek
többségén áprilisig megtörtént a beszántás és az azévi gabona vetés, így az ott addig áttelelő állatok vagy elpusztultak,
vagy elvándoroltak. Egyedül a tengelici szőlők felhagyott parcelláin voltak ép, az azévi telet átvészelő güzühalmok.
Az Erőmű 10 km-es körzetében levő Natura 2000-es területeken güzüegeret nem találtunk. Ez várható volt, mivel a güzü
a védelemre kijelölt gyepes, mocsaras, vagy erdősült élőhelyeken nem fordul elő, hanem az extenzíven használt
mezőgazdasági területek lakója. A teljes terület szisztematikus bejárása során az Emlősök_alapadattáblázatok file,
Güzü mappában megadott helyeken és sűrűségben találtunk güzühalmokat, amelyek térképét a fenti 13.8-27. ábra
mutatja.
A halmokat tartalmazó mezőgazdasági táblákat 2012. április elején újra felkerestük. A tavaszi mezőgazdasági munkák miatt
a kukoricásokban a halmok már eltűntek, a tengelici gyümölcsösben viszont még észlelhetők voltak a halmok. Ez is igazolja,
hogy az őszi felmérés szükséges volt a güzük jelenlétének kimutatására a halmok révén.
A güzühalmok előfordulását mutató fenti térkép alapján feltűnő, hogy a lelőhelyek a Duna medrétől bizonyos távolságra,
az ártér peremén, öntéstalajon találhatóak, a mezőföldi intenzív művelés, illetve a Duna bal partján a magas talajvíz nem
kedvez az előfordulásának. Ez mind a talajtípus mind a tájhasználat módját tekintve megegyezik az országos
mintázattal.

13.8.9.4 Denevérek
13.8.9.4.1 A felhasznált alapadatok áttekintése
A denevérek a legveszélyeztetettebb állatcsoportok közé tartoznak. Hazánkban 8 fokozottan védett faj és 20 védett fajuk
fordul elő. A Bonni Egyezmény értelmében fokozottan védett, a Berni Egyezmény szerint védett fajok. IUCN listás fajok.
Hazánk is aláírta a Nemzetközi Denevérvédelmi Egyezményt (EUROBATS), mellyel kötelezte magát a denevérfajok
kutatására és védelmére.
A denevérek számára az élőhely minőségét egyrészt a táplálék kellő változatossága, illetve mennyisége, másrészt a
búvóhelyek megfelelő volta adja. A pihenőhelyek megfelelő száma és típusai az erdő természetességi mutatói. Például
nagy elegyarányú, kedvező korosztály-szerkezetű, idős erdőkkel tarkított erdőállományokban sok az odvas fa, ebből
adódóan a denevérek száma is magas. Minthogy az egyes fajok különféle búvóhelyeket választanak, illetve más és más
táplálkozó-helyeket használnak, igen sok élőhely indikátorai.

13.8.9.4.2 Szakirodalmak
Báldi, A., Csorba, G. & Korsós, Z. (1995): Magyarország szárazföldi gerinceseinek természetvédelmi szempontú
értékelési rendszere. Magyar Természetudományi Múzeum, Budapest. pp. 59.
Bihari, Z. (1996/a). A Zempléni-hegység épületlakó denevéreinek populációdinamikai vizsgálata. Denevérkutatás, 2: 1521.
Bihari, Z. (1996/b): Denevérhatározás és denevérvédelem. Budapest, pp.110.
Bihari, Z. (1998) Examination of the settlement of Myotis myotis in an abandoned mine. Myotis, 36: 225-228.
Bihari, Z. és Bakos, J. (1999): Ecological conditions of urbanization of Nyctalus noctula. VIIIth European Bat Research
Symposium, Krakow, 7.
Dobrosi, D. (1995): A Dél-Tiszán túl épületlakó denevéreinek és társfajainak reprezentatív felmérése. 1995. évi kutatási
jelentés (KMNP), 29pp.
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Fehér, Cs. E. (1995): Közép és Nyugat-Dunántúl denevérkutatásának kezdeti eredményei. TDK dolgozat, PATE,
Keszthely, 9pp.
Fehér, Cs. E. (1997): Az őrségi denevérfauna-kutatás (Chiroptera) első eredményei. In: Víg K. (szerk.): Az Őrségi
Tájvédelmi Körzet Természeti Képe III. Savaria, A vas megyei Múzeumok Értesítője, 24/2 (Pars historico-naturalis): 115120.
Gombkötő P., Boldogh S. (1996): Épületlakó denevérfajok az Aggteleki Nemzeti Park területén és környékén.
Denevérkutatás, 2: 28-33.
Papp, K. (1996) Adatok Győr-Moson-Sopron megye épületlakó denevér-faunájához. Denevérkutatás, 2: 22-27.
Paulovics, P., Dombi, I., Fehér, Cs. E. (1996) Téli denevér ellenőrzések a Bakonyban. Denevérkutatás, 2: 10-15.
Szatyor M. (1997) Ecological demands of Rhinolophus ferrumequinum during hibernation. In: Zur situation der
Huffeisennasen in Europa. IFA-Verlag GmbH, Berlin 147-151.
Szatyor M. (2000): Európa Denevérei. Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, Pécs
Závoczky Sz. (1995): Az V. Abaligeti Denevérkutató Tábor eredményei. Denevérkutatás, 1: 20-21.
Závoczky Sz. (1997): Épületlakó denevérek kutatása Baranyában. I. Magyar Denevérvédelmi Konferencia Kiadványa,
MDBK

13.8.9.4.3 Az alkalmazott módszertan leírása
Mivel a vizsgálandó paksi területen barlangok és más földalatti szálláshelyek nem találhatóak, az NMmR három
alprogramja (barlangi nászhálózás, hosszúszárnyú denevér felmérés és föld alatt telelő állomány felmérése) elvégzése
nem lehetséges. A NBmR denevéres protokolljának negyedik alpontja, az épületlakó denevérek felmérése viszont
megvalósítható.

13.8.9.4.4 Tervezett mintavételek
Vizsgálatok az erőmű 10 km-es sugarú körzetében
Mivel a vizsgálandó paksi területen barlangok és más földalatti szálláshelyek nem találhatóak, a NBmR három
alprogramja (barlangi nászhálózás, hosszúszárnyú denevér felmérés és föld alatt telelő állomány felmérése) elvégzése
nem lehetséges, negyedik alprogramja, az épületlakó denevérek felmérése viszont megvalósítható.
Az épületlakó felmérések során a vizsgálati területen, a Paksi Atomerőmű 10 km-es körzetében bejárjuk az összes, a
denevérek megtelepedésére alkalmas épületek padlását, tornyát. A következő fajok előfordulása várható épületekben
Magyarországon:
kis patkósdenevér – Rhinolophus hipposideros
nagy patkósdenevér – Rhinolophus ferrumequinum
tavi denevér – Myotis dasycneme
csonkafülű denevér – Myotis emarginatus
közönséges denevér – Myotis myotis
hegyesorrú denevér – Myotis blythii
fehérszélű törpedenevér – Pipistrellus kuhlii
alpesi denevér – Hypsugo savii
közönséges késeidenevér – Eptesicus serotinus
szürke hosszúfülű-denevér – Plecotus austriacus
Épületlakó denevérek felmérésekor fontos figyelembe venni, hogy a kolóniák egyedszáma az év folyamán változik.
Szeptembertől áprilisig csak ritka esetben található denevér padlásokon. Májusban állandósul a kolónia mérete és június
végéig, július közepéig – a kölyöknevelés időszakában – közel változatlan. Az NBmR monitoring protokoll szerint évente
egyszer, május 15. és június 30. között kell ellenőrizni a kiválasztott épületeket, így mi is ebben az időintervallumban
fogjuk elvégezni a felmérést.
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A denevérek vizsgálata kapcsolódik a „bagolyköpet gyűjtésekre alapozott kisemlős vizsgálat” alprojekthez, mivel mindkét
alprojektben szerepel a helyi épületek (istállók, magas házak, templomok) felkeresése: Így egyeztetni fogjuk a
mintavételt, hogy minimalizálható legyen az állatok zavarása.

13.8.9.4.5 Mintavételi módszerek
A felméréseket nappal végezzük, az épület belsejében szükséges erős fényű lámpával. Fajhatározás után megbecsüljük
a felnőttek és fiatalok egyedszámát, az épületen belüli elhelyezkedésüket. Ha a kolónia nagysága miatt a számolás
indokolatlanul hosszú időt venne igénybe és a denevérek nagymértékű zavarásával járna, digitális fotó készítésével,
majd számítógépen történő számlálással határozzuk meg az egyedszámokat.
Az épületlakó denevérek vizsgálata mellett kiegészítő vizsgálatokként denevérdetektoros felmérést is tervezünk, melyek
egyéb, nem vagy nem csak épületekben előforduló fajok előfordulását bizonyíthatják.

13.8.9.4.6 Értékelések
Az épületlakó fajok felmérése során a felderített kolóniáknak otthont adó épületek koordinátája, illetve az egyes
denevérfajok egyedszáma (esetenként külön az adult és juvenilis egyedek száma) a kapott változók.

13.8.9.4.7 A mintavételek, vizsgálatok végrehajtása
Mintavételi helyek
Az épületlakó felmérések során a Paksi Atomerőmű 10 km-es körzetében megvizsgáltuk az összes denevérek
megtelepedésére potenciálisan alkalmas épületet. A következő fajok előfordulása várható épületekben Magyarországon:















kereknyergű patkósdenevér – Rhinolophus euryale
kis patkósdenevér – Rhinolophus hipposideros
nagy patkósdenevér – Rhinolophus ferrumequinum
tavi denevér – Myotis dasycneme
csonkafülű denevér – Myotis emarginatus
közönséges denevér – Myotis myotis
hegyesorrú denevér – Myotis blythii
fehérszélű törpedenevér – Pipistrellus kuhlii
durvavitorlájú törpedenevér – Pipistrellus nathusii
közönséges törpedenevér – Pipistrellus pipistrellus
szoprán törpedenevér – Pipistrellus pygmaeus
alpesi denevér – Hypsugo savii
közönséges késeidenevér – Eptesicus serotinus
szürke hosszúfülű-denevér – Plecotus austriacus

A mintavételi alkalmak pontos leírása
Épületlakó denevérek felmérésekor fontos figyelembe venni, hogy a kolóniák egyedszáma az év folyamán változik.
Szeptembertől áprilisig csak ritka esetben található denevérkolónia épületekben. Májusban állandósul a kolónia mérete és
június végéig, július közepéig – a kölyöknevelés időszakában – közel változatlan. Az NBmR monitoring protokoll szerint
évente egyszer, május 15. és június 30. kell ellenőrizni a kiválasztott épületeket, így mi is ebben az időintervallumban
végeztük el a felméréseket.
Mintavételi módszerek
A felméréseket nappal végeztük, az épület belsejében szükséges erős fényű lámpával. Fajhatározás után megbecsültük
az adult és juvenilis egyedek számát, valamint meghatároztuk az épületen belüli elhelyezkedésüket. Ha a kolónia
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nagysága miatt a számolás indokolatlanul hosszú időt vett volna igénybe és ez a denevérek nagymértékű zavarásával járt
volna, digitális fotó készítésével, majd számítógépen történő számlálással határoztuk meg az egyedszámokat.
Az értékelés módszerei
Az épületlakó denevérfajok 10 km-es körzetben történő felmérése során a felderített kolóniáknak otthont adó épületek
koordinátája, illetve az egyes denevérfajok egyedszáma (esetenként külön az adult és juvenilis egyedek száma) a kapott
változók.
Eredmények
Az Atomerőmű 10 km-es körzetében lévő Natura 2000-es területeken nem találhatóak denevérek megtelepedésére
alkalmas épületek, ezért a körzetben található, de nem Natura 2000-es területek potenciális szálláshelyeit vizsgáltuk át
(Emlos.xlsx file, denevérek 10 km mappa). Paksi Atomerőmű 10 km-es körzetében vizsgált, denevérek által lakott vagy
nyomokat tartalmazó épületek helyét a 13.8-28. ábra mutatja. Az eredményeket a 13.8.9.4-1. táblázat A Paksi Atomerőmű
10 km-es körzetében végzett épületlakó denevér felmérés eredményei
dátum
település
2012.06.26. Dunaszentbenedek katolikus templom
2012.06.26. Dunaszentbenedek református templom
2012.06.22. Foktő
katolikus templom

EOV E
638099
638201
639947

2012.06.22. Foktő

református templom

640066

2012.06.22. Foktő
2012.06.26. Géderlak

református templom
katolikus templom

640066
639812

2012.06.26. Kalocsa

Érseki Palota

644234

2012.06.26.
2012.06.22.
2012.06.22.
2012.06.22.
2012.06.20.
2012.06.20.
2012.06.20.
2012.06.20.
2012.06.20.
2012.06.20.
2012.06.28.
2012.06.22.
2012.06.26.

Érseki Palota
katolikus főszékesegyház
katolikus zárdatemplom
katolikus templom
evangélikus templom
katolikus templom
katolikus templom
református templom
református templom
református templom
katolikus templom
katolikus templom
református templom

644234
644296
644559
642345
635706
636088
636088
636074
636074
636074
637043
639118
638782

református templom

638782

Kalocsa
Kalocsa
Kalocsa
Ordas
Paks
Paks
Paks
Paks
Paks
Paks
Paks-Dunakömlőd
Uszód
Uszód

2012.06.26. Uszód

EOV N
faj
egyedszám
139155 Eptesicus serotinus
csak guanó
138893 Eptesicus serotinus
12
131442 Eptesicus serotinus
csak guanó
Pipistrellus pipistrellus/
131485
2 (100-200)
pygmaeus
131485 Eptesicus serotinus
30 (50)
140243 Eptesicus serotinus
4
Pipistrellus pipistrellus/
131789
80 (200)
pygmaeus
131789 Eptesicus serotinus
15
131721 Eptesicus serotinus
csak guanó
131441 Plecotus austriacus
1
143634 Eptesicus serotinus
csak guanó
142686 Eptesicus serotinus
csak guanó
142507 Myotis myotis
4
142507 Eptesicus serotinus
50
142617 Myotis myotis
1
142617 Eptesicus serotinus
1
142617 Plecotus austriacus
8
146526 Eptesicus serotinus
csak guanó
136572 Eptesicus serotinus
25
136225 Eptesicus serotinus
15
Pipistrellus pipistrellus/
136225
15
pygmaeus

református templom melletti
638773
136209 Pipistrellus kuhlii
10
lelkészlak
Megjegyzés:
zárójelben a becsült egyedszám
13.8.9.4-1. táblázat A Paksi Atomerőmű 10 km-es körzetében végzett épületlakó denevér felmérés eredményei

2012.06.26. Uszód
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13.8-28. ábra A 10 km-es körzetben vizsgált, denevérek által lakott vagy nyomokat tartalmazó épületek

Értékelés
Az Atomerőmű 10 km-es körzetében elvégzett épületlakó felmérés során 16 olyan épületet találtunk, melyekben denevérek
laknak/laktak. Összesen öt faj egyedeit vagy nyomait figyeltük meg, melyek a következők.
Közönséges késeidenevér – Eptesicus serotinus
Gyakori épületlakó faj. A 3 km-es körzethez hasonlóan itt is megtaláltuk. Több helyen láttuk is egyedeit templompadlásokon,
de máshol csak ürüléknyomok alapján tudtuk bizonyítani előfordulását.
Közönséges denevér – Myotis myotis
Védett faj. Egész Európában elterjedt, de sehol sem gyakori. A múlt század derekán még hatalmas kolóniái éltek, de az
emberi zavarás és táplálkozóterületeinek eltűnése miatt állománya lecsökkent. Pakson találtuk meg két templomban néhány
egyedét.
Közönséges/szoprán törpedenevér – Pipistrellus pipistrellus/pygmaeus
A két faj külső bélyegek alapján csak nehezen elkülöníthető. Három helyen találtuk meg példányait, ebből két helyen
viszonylag nagy kolóniája él. A terület jellegéből adódóan valószínűleg a szoprán törpedenevér egyedeivel találkoztunk, de
mindkettő faj országosan elterjedt, gyakori.
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Fehérszélű törpedenevér – Pipistrellus kuhlii
Védett, első példányait 1993-ban találták meg Keszthelyen. A Mediterráneumban honos faj valószínűleg a globális
felmelegedésnek köszönhetően kezdett el észak felé terjeszkedni. A 2000-es évek közepére már országos elterjedésűvé
vált, a Dél-Dunántúlon a települések leggyakoribb törpedenevére. Elsősorban családi házak és panelok réseit, redőnytokjait
kedveli, az uszódi református templom mellett található lelkészház teraszának gerendáiban találtuk meg példányait.
Szürke hosszúfülű-denevér – Plecotus austriacus
Csupán két helyen találtuk meg ezt a jellemzően épületlakó fajt. Kisebb kolóniáival régebben sokkal gyakrabban lehetett
találkozni, mára viszont több helyről eltűnt.
Az erőmű bővítése nem jár a 10 km-es körzetben lévő területek lényeges átalakításával, ezért nem lesz lényeges
hatással az itt élő populációkra.

13.8.9.5 Ürge
13.8.9.5.1 A felhasznált alapadatok áttekintése
Az ürgét (Spermophilus citellus) néhány évtizede még mezőgazdasági kártevőként tartották számon. A magyarországi
állomány az élőhelyek számának drasztikus csökkenésével erősen megritkult, ezért a fajt 1982-ben védetté
nyilvánÌtották (1982. évi 4. törvényerejű rendelet). A Magyar Természettudományi Múzeum által 1995-ben kiadott
értékelési rendszer szerint (Báldi et. al., 1995) az ürge a legveszélyeztetettebb szárazföldi gerinces fajok közé tartozik.
Az ürgét is tartalmazza az Európa Tanács Berni Egyezményének II. Függeléke a szigorúan védett fajokról, és Natura
2000 jelölőfaj.
Az ürge egyedszáma egész Európában csökken. A csökkenés egyik oka az állat élőhelye, a rövid füvű sztyeppék és
legelők eltűnése. Magyarországon gyakran ott találhatóak stabil állományok, ahol az ürgék jelenléte problémát jelenthet
(repülőterek, lóversenypályák, nagy folyókat szegélyező gátak). Paks környékén is szigetszerű előfordulás várható, az
első lépés ezen állományok meglétének ellenőrzése, majd az állomány felmérés.

13.8.9.5.2 Szakirodalmak
Váczi, O., Altbacker, V. (1999): Füves repülőterek ürgeállományának felmérése, Természetvédelmi Közlemények, 8:
205-214.
Váczi, O., Katona, K., Altbacker, V. (1996): A bugacpusztai ürgepopuláció tér- és időbeli mintázata. Vadbiológia, 5: 141148.
Váczi, O. (2001): NBmR ürge-programjához kapcsolódó országos elterjedés-térképezés. Éves jelentés, KvVM, TVH
számára.
Szitta, T. (1996): Ürgetelepítés. Madártávlat. III (3): 5-7.
Kis, J., Váczi, O., Katona, K. & Altbacker Vilmos (1998): A növényzet magasság hatása a cinegési ürgék élőhely
választására. Természetvédelmi Közlemények, 7: 117-123.

13.8.9.5.3 Az alkalmazott módszertan leírása
Bár az ürge nappali állat, a megfigyelés zavarja, illetve felszíni aktivitása erősen napszakfüggő. Igy az NBmR előírása
szerint nem az ürgéket, hanem az ürgelukakat számolva becsülhetjük az állatok számát.

13.8.9.5.4 Tervezett mintavételek
Az NBmR előírása szerint nem az ürgéket, hanem az ürgelukakat számolva becsülhetjük az állatok számát. Az ürgelyuk
4 cm átmérőjű (két ujjnyi) merőlegesen a földbe vájt lyuk, és nem ágazik el közvetlenül a földfelszín alatt.
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Az ürge előfordulása a rövidfüves gyepekhez köthető (Bihari et al, 2007). Az erőmű 3 km-es körzetének felmérésekor
minden legalább 5 hektáros gyepfelületet felkeresünk és átlós bejárással ellenőrizzük az ürgelukak előfordulását. Ürge
jelenlétére utaló esetben állomány felmérést végzünk a lukszám sűrűség alapján. A lukszám sűrűség meghatározására
a sávos becslés alkalmas, mely jól ismételhető, az észlelt kupacok száma nem függ a megfigyelőtől, így a módszer
segítségével megbízhatóan becsülni lehet a terület lyuksűrűségét.
Az ürge szaporodási ritmusának (egyetlen alom évente) ismeretében a mintavételi gyakoriságot évi egy felvételezésben
határoztuk meg. A mintavétel az NBmR szerint a Föld napja, vagyis április 22-e táján történik.

13.8.9.5.5 Mintavételi módszerek
A lyukak számolását 5x200 m, összesen 1000 m hosszú útvonal két oldalán 1-1 m-es sávban végezzük. Az út hosszát
kalibráció után elegendő a lépések számolásával mérni (Altbacker V esetében 60 természetes lépés tesz ki 50 métert).
A vizsgálati terület középpontja körül 5 db, egymástól 50 m-re eső, 200 m hosszú párhuzamos egyenesek mentén
végezzük a számolást.
A sávos becslés alkalmazását az nehezíti, hogy a különböző talajtípusokon eltérő a lyukak fennmaradási esélye. Katona
(1997) Bugacpusztán végzett vizsgálatai alapján arra a következtetésre jutott, hogy a lukszám hatoda az ürgeszám.
Kötött talajon ez az arány változhat, a szentkirályszabadjai reptéren kb. 10 lyukra jutott egy állat. Igy a felmérés során a
talaj típusát is rögzíteni fogjuk minden gyepfoltban.

13.8.9.5.6 Értékelések
Az adatfelvétel helyét (GPS koordináták) és idejét rögzítjük. A felvételezés az ürge lukszám denzitással becsli az
ürgeállományt. A kapott adat az ürgelukszám / hektár és a kolónia mérete.

13.8.9.5.7 A mintavételek, vizsgálatok végrehajtása
Az Erőmű 10 km-es körzetében levő Natura 2000-es területeken több ürge állományt is regisztráltunk. A védett
gyepeken az ürge még akkor is körülhatárolt laza kolóniát alkot, ha az élőhely folt mérete nagyobb állomány
megtelepedésére is alkalmat adna. A dunakömlődi kolónia élőhely foltja a terület bokrosodása miatt lecsökkent,
azonban a galagonyás foltok irtásával és a meglevő birka állomány legeltetésével az élőhely és az ürge állomány újbóli
növekedése várható. Sajnálatos az ürge eltűnése a vajtai és a nagydorogi legelőről, ahol az élőhely alkalmasnak látszik,
pedig az utóbbira nagyszámú ürgét telepítettünk a közelmúltban. A németkéri legelőkön az ürge jelentős számban él, ott
mind a hodály mellett mind a korábbi telepítés helyén vannak állatok.
Az ürge a rövidfüves puszták lakója, amely a harminc évvel ezelőtti kártevő státuszból mára nagyon megritkult. Ez arra
utal, hogy a legeltetéses állattartás visszaszorulásával a populáció elszigetelődő állományokra szakadozott, számottevő
állományai elsősorban füves reptereken találhatók. Mivel a paksi körzetben több védett gyep is található, és a legeltetés
sem szorult vissza teljesen, az ürge előfordulása több helyen is várható volt. Külön jelentőséggel bír a Duna gát füves
rézsűjének vizsgálata, hiszen ott az ürge 1 méter mélyre hatoló járataival meggyengítheti a gátat, ami árvízveszély
növekedését okozhatja és ez bztonsági kockázatot is jelent.
A gyepes területek szisztematikus bejárása során az Emlos.xlsx file, Ürge mappában található helyeken és sűrűségben
találtunk ürgelukakat (13.8-29. ábra).
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13.8-29. ábra Az ürge felmérések során talált előfordulások térképi megjelenítése

13.8.9.6 Kisemlősök bagolyköpet alapján
13.8.9.6.1 A felhasznált alapadatok áttekintése
Az összes magyarországi emlősfajnál szükséges az elterjedés változásának országos léptékű nyomon követése
(Csorba és Pecsenye 1997). Szükséges a kisemlősfajok elterjedési mintázatának kvalitatív és kvantitatív vizsgálata, a
fajok adott mintában számított relatív abundanciáinak felhasználásával a különböző területeken kimutatott kisemlős
közösségek összehasonlítása. Az elterjedés-monitorozás mellett egy-egy adott élőhely-együttes kisemlős faunája is
elemezhető.

13.8.9.6.2 Szakirodalmak
Ács A. 1985: A bagolyköpet vizsgálatok alapjai. MME Zalai hcs. kiadv. Zalaegerszeg. p. 1-58.
Horváth Gy – Molnár Dániel – Nagy Tibor – Baksza Ildikó – Németh Tamás: 2004: A gyöngybagoly (Tyto alba) költési
paramétereinek és táplálék-összetételének vizsgálata a költőhelyek tájmintázatának elemzése alapján.
Természetvédelmi közlemények, 11. 491-499.
Wijnandts, H. 1984: Ecological energetics of the long-eared owl (Asio otus). Ardea 72, 1-92.
Schmidt E. 1967: Bagolyköpetvizsgálatok. A Madártani Intézet Kiadványa, Budapest 130 pp.

13.8.9.6.3 Az alkalmazott módszertan leírása
A kisemlősök ökológiai kutatásában elterjedten alkalmazott indirekt módszer a bagolyköpetek elemzésén alapul. Ez a
metodika természetvédelmi szempontból nem kifogásolható, alkalmas gyors és nagy mennyiségű előfordulási adat
gyűjtésére. A hazai emlősfajok elterjedés változásának térképezéséhez a gyöngybagoly köpetvizsgálataiból nyert
adatok jelentős mennyiségű információval járulnak hozzá. A rágcsáló fajokon kívül a védett cickányfajok (Soricidae ) is
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kimutathatók köpeteiből. Mivel a legszélesebb táplálékspektruma a gyöngybagolynak (Tyto alba) van (Wijnandts 1984),
ezért az NBmR alprogram elsősorban e bagolyfaj költőhelyeinek monitorozására és köpeteinek begyűjtésére alapozza a
kisemlősök jelenlétének vizsgálatát, és mi is ezt fogjuk elvégezni.

13.8.9.6.4 Tervezett mintavételek
Vizsgálatok az erőmű 10 km-es sugarú körzetében
A kisemlősök ökológiai kutatásában elterjedten alkalmazott indirekt módszer a bagolyköpetek elemzésén alapul. Ez a
metodika természetvédelmi szempontból nem kifogásolható, alkalmas gyors és nagy mennyiségű előfordulási adat
gyűjtésére. A hazai emlősfajok elterjedés változásának térképezéséhez a gyöngybagoly köpetvizsgálataiból nyert
adatok jelentős mennyiségű információval járulnak hozzá. A rágcsáló fajokon kívül a védett cickányfajok (Soricidae ) is
kimutathatók köpeteiből. Mivel a legszélesebb táplálékspektruma a gyöngybagolynak (Tyto alba) van (Wijnandts 1984),
ezért az NBmR alprogram elsősorban e bagolyfaj költőhelyeinek monitorozására és köpeteinek begyűjtésére alapozza a
kisemlősök jelenlétének vizsgálatát, így mi is ezt fogjuk elvégezni.
A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) első 5 évének tapasztalatai alapján a résztvevők megállapodtak
az alprogram változtatásáról, miszerint a köpetgyűjtések és feldolgozásuk ne a nemzeti parkokhoz kötődjenek, hanem
középtájakhoz. Ez alapján a paksi 10 km-es körzet felmérése is indokolt. A köpet gyűjtést a gyöngybagoly felmérésre
alapozva, és a korábbi évekből ismert gyöngybagoly összes helyi előfordulás helyén el fogjuk végezni.Az épületlakó
felmérések során a vizsgálati területen, a Paksi Atomerőmű 3 km-es körzetében bejárjuk az összes, a gyöngybagoly
költésére alkalmas épületek padlását, tornyát.
Az NBmR mintavételezés új protokolljában megváltoztatták az évente begyűjtendő minimum mintaszámot, ami 250-500
köpet. A köpetszám növelése és a köpetek minőségének megőrzése érdekében többszöri (kéthavonkénti) begyűjtést
fogunk végezni, míg a kiértékelés alapja az évi kettő, azaz a tavaszi és őszi mintavétel lesz. Mivel az alprojekt
gyöngybagolyra koncentrál, s, így mind a mintavételi reprezentativitás, mind a szezonális különbségek értékelése,
valamint a gyöngybagoly költési ciklusához való illeszkedés indokolttá teszi az évi kétszeri mintavételt. Amennyiben a
köpetszám a 3 km-es körzetben nem éri el szezonálisan a szükséges mintaszámot, a gyűjtött anyagot összevonva
kezeljük.
A bagolyköpet gyűjtésekre alapozott kisemlős vizsgálat kapcsolódik a „denevérek vizsgálata” alprojekthez, mivel mindkét
alprojektben szerepel a helyi épületek (istállók, magas házak, templomok) felkeresése: Így egyeztetni fogjuk a
mintavételt, hogy minimalizálható legyen a baglyok zavarása.

13.8.9.6.5 Mintavételi módszerek
A minták egyedszámának alkalmanként 250-500 pd között kell lennie.
A gyűjtött köpetanyag egész köpeteket kell tartalmazzon, mivel bizonyos indexeket csak az egész köpetekből kapott
adatok alapján tudunk számítani. A köpetek töredezését a többszöri begyűjtéssel fogjuk megelőzni, az egyedi köpeteket
fóliázva tároljuk a feldolgozásig.
A határozások Sshmidt (1967), Ács (1985) és Ujhelyi (1994) munkáját felhasználva koponyabélyegek és fogazat alapján
végezhetők. Az NBmR ajánlás szerint a Neomys fajokat, mint a közönséges vízicickány, Neomys fodiens (Pennat, 1771)
és a Miller-vízicickán,y Neomys anomalus Cabrera, 1907 több határozó az alsó állkapocs koronanyúlvány
magasságának mérésével különíti el. De biztos elválasztásuk koponya-morfometria módszerekkel lehetséges. Ezért itt a
mintavétel és határozás kapcsán a protokoll szükségesnek tartja, hogy a határozók a eomys-okat elkülönítsék és a
MTTM Állattárának továbbítsák, így lehetőséget biztosítva a további morfometria feldolgozásokhoz.
Az Apodemus nemzetségen belüli fajokat erdei egerek (Apodemus spp.) néven foglaljuk össze.
A Mus genus hazánkban előforduló két faja, a házi egér, Mus musculus Linnaeus, 1758 és a güzüegér, Mus spicilegus
Petényi, 1882 bagolyköpetekből történő elkülönítése a güzüegér elterjedés felmérése alprojekttel való összevetés miatt
indokolt. A morfometriai elkülönítés Demeter (1995) és Demeter et al. (1995) munkája alapján történhet. A két fajt a felső
és az alsó zygomatikus ív aránya alapján lehet elkülöníteni, ha ez nem lehetséges, akkor csak a genus nevet adjuk meg
(Mus spp.). Ennél a genusnál vállaljuk, a további morfometriai elemzésekhez a Mus anyagot az MTTM Állattárába
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eljuttassuk. Ugyancsak felmerül az északi pocok előfordulása, ha erre utaló maradványokat találunk, az anyagot
eljuttatjuk az MTTM Állattárba, és kezdeményezzük a faj helyi állományának felmérését (lásd Északi pocok alprojekt).

13.8.9.6.6 Értékelések
A köpetminta adatait (lelőhely GPS koordináta, település, tanya, egyéb földrajzi megnevezés, gyűjtés dátuma, gyűjtő
megnevezése) pontosan rögzítjük.
Mivel a mintavételi pontok a külön köpetminta kezelésnek megfelelően rendelkezésre fognak állni, így lehetőség lesz
arra, hogy a projektben monitorozott, kitüntetett élőhelyekhez közel gyűjtött bagolyköpetek elemzése alapján vizsgáljuk
a kisemlősök minőségi és mennyiségi adatait (HORVÁTH etal 2004).
Ezen felül lehetőség lesz a Soricidae / Rodentia arány meghatározása az élőhely-együtteseknek megfelelően.
A fokozottan védett Sicista subtilis elterjedési terület pontosítása.

13.8.9.6.7 A mintavételek, vizsgálatok végrehajtása

13.8-30. ábra A bagolyköpetek lelőhelyei

Az Erőmű 10 km-es körzetében levő Natura 2000-es területeken bagolyköpeteket nem találtunk, azonban a „Paks4” és
a 917-es számú gyűjtőhelyek a Dunaszentgyörgyi Láperdő Natura 2000-es terület közelében találhatóak, attól 0,5 km és
1,4 km távolságra. E terület fátlan részeire minden bizonnyal kijár a bagoly vadászni, így táplálék-összetétele a Láperdő
kisemlős-faunáját is jellemzi, így a M. oeconomus előfordulást is detektálhatta volna. Hasonlóképpen a 154-es számú
lelőhely (az ordasi református templom), csupán 200 méterre található a Tolnai Duna Natura 2000-es területtől. A fenti
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térképen jelzett helyeken (13.8-30. ábra) fellelt köpetek összetételét az Emlos.xlsx file, Bagolyköpet mappa tartalmazza.
Gabonatáblák közelében tanyázó baglyok köpeteiben a mezei pockok vannak túlsúlyban. A 208-as mintából a Millervízicickány is előkerült, ami viszonylag ritkának mutatkozik Paks környékén. Az erdeiegér fajok közül a közönséges
erdeiegér (A. sylvaticus) dominál; a két Mus faj közül a házi egér (M. musculus) a gyakoribb. Ez utóbbi részben arra
utalhat, hogy a baglyok inkább falvak, lakott területek környékén vadásztak, illetve a vizsgált területen a házi egér
gyakoribb.
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