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Természetvédelmi státusz
• Kócsagőr (1922)
• Kis-Balaton Tájvédelmi Körzet (1951, 1500ha)
• Balaton-felvidéki Nemzeti Park része lett 1997-ben az 1986-ban

15000 ha-ra bővülő Kis-Balaton
• Ramsari Egyezmény (1979)
• Kis-Balaton Natura 2000 (2004)
• Védett és fokozottan védett területek
• Országos Ökológiai Hálózat



Védett és fokozottan értékei
Kiemelten értékes madárvilág



Védett és fokozottan védett értékei

Növényvilág



Védett és fokozottan védett értékei



Pusztulás felé
• Hamuzsír (1800-as évek) (fahamuból állították elő (üveg és szappan

gyártása)=erdőírtás=bemosódás)
• Lecsapolások (1922-től Kisbalaton Vízrendező Társulat) mezőgazdasági számára

alkalmas területek létrehozása
• Zala folyó töltés közé szorítása, árterületétől, völgyétől megfosztott folyó

1970-es évekre 0,1 km2-re csökkent a víz felülete. Mocsárrétek, lápok
kiszáradtak.

• Az intenzív mezőgazdaság nagy mennyiségű
foszfort és nitrogént „termelt”, ami a Zala
folyóba került

• A Kis-Balaton teljesen kiszáradt
• A töltés közé szorítás eredménye a gyors

lefutás az intenzív hordalék szállítás
• Keszthelyi-öböl feltöltődése és az

algavirágzás



Kis-Balatoni Vízvédelmi Rendszer I. ütem
1981 és 1985 között valósult meg. Hídvégi tó
elárasztás a Zala folyó által (150 évvel ezelőtti
állapotokhoz hasonlóan). 18 km2.
Terelőtöltésekkel a víz útját
meghosszabbították.

Kis-Balatoni Vízvédelmi Rendszer II. ütem
1992-ben indult a Fenéki-tó Ingói-berek
részének elöntésével. Az elárasztása után
viszont leállították a további munkákat, mert
nem működött a rendszer, pusztult a nádas és a
vízkormányzás teljesen rugalmatlan volt.
2009-2015 között valósult meg a II. ütem
befejezése EU-s forrásból, rugalmas
vízkormányzási rendszerrel, az ökológiai
igények figyelembe vételével

Gyógyulás útján



Arachnológiai kutatások
Szórvány gyűjtések: 

Herman Ottó (1800-as évek vége)
Takács Gábor (Tetragnatha spp.) (1998)
Szinetár Csaba (1990-es évek)

Szisztematikus gyűjtések:
Keresztes Balázs és Szita Éva (2000-2005)
Kovács Péter és Szinetár Csaba (2014-2016)
/II. ütem homokhátak/



Hazánkban 18 védett pókfajt ismerünk.

Kis-Balatonon – potenciálisan - előforduló fajok 
száma: 7

E fajokból 5 került kimutatásra: 
1. búvárpók, 
2. farkos állaspók, 
3. nádi állaspók, 
4. parti vidrapók, 
5. szegélyes vidrapók.

Rejtve maradt: rejtett állaspók (zárt nádasok 
belseje) és az európai ál-kalózpók (csak a Velencei-
tó)

Kérdéses fajok voltak: Bikapókok, cselőpókok. 
A homokszigetek száraz hátán. 
Elsősorban a Kápolnapuszta és a (nincs vízelöntés) 
fenyves szigeten.

Védett fajok



Száraz gyepek (homokhátak)
A legeltetésből visszamaradt homoki jellegű gyepek.
Vízzel időszakosan elöntött vagy azzal egyáltalán nem
érintkező gyepek. Legnagyobb kiterjedésben
Kápolnapuszta (legeltetéssel erősen terhelt gyep).
Sisakos sáska, ürge jelen van.
Jó természetességű és gyepszerkezetében a nyílt
homokigyepekhez leginkább hasonló (azonos) növényzet
borítja a Fenyves-szigetet. Magyaros-sziget (gyurgyalag
fészektelep

Zimány-sziget: Az egyik legmagasabb 
pontja a bereknek

Fenyves-sziget: Tavasszal 
víz alatt álltak a csapdák
Növényszerkezete a nyílt 
homokpusztákhoz 
hasonlatos

Kápolnapuszta: A legnagyobb összefüggő 
homokpuszta, víz elöntést nem kap. Erőteljes a 
bivalyok legelése. 



Száraz gyepek (homokhátak)

Szárazgyepi karakterfajok (domináns és subdomináns): Pardosa
bifasciata, Ozyptila claveata, Zelotes electus, Alopecosa cuneata, 
Alopecosa farinosa (Alopecosa sulzeri)

Nedvesebb (mezofil) környezetet igénylő karakterfajok (domináns és
subdomináns): Pardosa prativaga, Alopecosa pulverulenta

Ritka száraz gyepi fajok (3):
Zelotes hermani – Dél-európai faj. Dunántúlon a Balaton-felvidékéig
ismert.
Attulus saltator – ritka szárazgyepi faj, szórványos előfordulású
Ozyptila scabricula – szórványos előfordulású faj

Ritka nedves gyepi fajok: Bathyphantes approximatus. 

Zelotes hermani

Alopecosa sulzeriMermessus trilobatus

Magas aravesszővel fertőzött szigetek

A Kis-Balaton „színfoltja”

Védett és psammophil fajok nem kerültek elő!!!

Veszélyeztető tényezők:
• Inváziós növények
magas aranyvessző (Solidago gigantea), nedves
élőhelyek özönfaja
selyemkóró (Asclepias syriaca). Kimondottan a száraz
gyepek özönfaja
• Cserjésedés

Mozaikosság, fragmentáltság. Nincsenek refúgium
területek

„Inváziós” pókfaj: Mermessus trilobatus



Magassásosok, bokorfüzesek

A magassásosok késő ősszel kerülnek
szárazra, de akkor is tocsogós, nedvesek
maradnak. Kis-Balaton fő társulása, ami
számtalan védett és fokozottan védett
növény- és állatfajnak ad otthont.
(Északi pocok, lápi csalán)

A Kis-Balaton „ereje”



Védett fajok (5): 
• búvárpók, 
• farkos állaspók, 
• nádi állaspók, 
• parti vidrapók, 
• szegélyes vidrapók

Szárazgyepi fajok: nem került elő

Nedvesebb (mezofil) környezetet igénylő karakterfajok (domináns 
és subdomináns): Pardosa prativaga, Pirata latitans, Piratula
hygrophila.

Ritka nedves gyepi fajok (10):
Enoplognatha caricis - faunára nézve új faj
Ozyptila sanctuaria – egy adata volt ismert (Kulczynski 1918)
Bathyphantes approximatus - egy adata volt ismert (Pillichi 1914)
Walckenaeria unicornis – egy adata volt ismert Bátorliget 1953
Centromerus brevipalpis – két adata volt ismert Dunántúlon az első 
adat
Glyphesis taoplesius - két adata ismert
Theridion hemerobium, - két adata ismert
Emblyna brevidens - két adata ismert
Silometopus elegans – szórványos előfordulású
Ero cambridge - szórványos előfordulású
Pirata tenuitarsis - szórványos előfordulású (itt van a legerős 
állománya)

Magassásosok, bokorfüzesek

Bathyphantes approximatus

Walckenaeria unicornis



Mocsárrétek

Védett fajok: nem került elő

Domináns fajok: 
Pardosa prativaga – nedves gyepek uralkodó faja
Ozyptila trux – nedves gyepek ritkább faja
Pachygnatha degeeri – nedves gyepek zavarást jelző faja
Trochosa ruricola – nedves gyepek gyakori, közönséges faja
Pardosa agrestis – zavarást jelző faj, mezőgazdasági területekre és a szikesek 
jellemző???? 
Xerolycosa miniata – száraz gyepek közönséges faja
Diplostyla concolor – zavarást jelző közönséges faj

Ritkább (közepesen gyakori) nedves gyepi fajok:
Pardosa maisa – mocsárréti és lápréti elem
Mysmenella jobi – gyakori, de a nedves gyepeket jelző faj
Ero cambridgei – szórványos, a nedves gyepeket jelző faj

Ritka nedves gyepi fajok: nem került elő

Feltűnően magas a zavarást jelző
fajok száma. Bár a mocsárréti
jelleg kirajzolódik, az igazán ritka
értékes fajok hiányoznak. A
Pardosa agrestis jelenléte utalhat
a legelőre foltokban jellemző
enyhe szikesedésre.

„Kettős arc”



Keményfa ligeterdők, égeresek

Védett fajok: nem került elő (Atypus spp.???)

Domináns fajok: 
Pardosa alacris – lombhullató erdeink szuperdomináns pókja
Anguliphantes angulipalpis– lombhullató erdeink faja
Abacoproeces saltuum - lombhullató erdeink faja
Drassyllus villicus– lombhullató erdeink faja
Cozyptila blackwalli – lombhullató erdeink faja
Centromerus sylvaticus– lombhullató erdeink faja
Zelotes apricorum– lombhullató erdeink faja
Piratula hygrophilus – égeresekben; erősen nedves erdők faja

Ritkább (közepesen gyakori) erdei fajok:
Panamomops affinis– erdeink ritka faja
Pseudeuophrys erraticus– erdeink ritka faja

Ritka nedves gyepi fajok:
Centromerus brevipalpis– erdeink ritka faja

A hazai lomboserdőkre jellemző fauna kép.
Igazán ritka fajok hiánya.
Kisebb ráfordítású mintavételezés



További feladatok
• Mocsárrétek és az eltűnő szikesfoltok vizsgálata, 
• A magassásosok, nádasok és a keményfa ligeterdők, égeresek további kutatása
• Kimondottan izgalmas lenne a 2000-es évek elején végzett felmérések megismétlése
• Az országosan is ritka és alul kutatott úszólápok, kis kiterjedésű szigetek vizsgálata (Kis-Balaton „szíve”)



Köszönetnyilvánítás
Köszönet illeti a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársait 
különös tekintettel Novotny Zsoltra és Nagy Kornélra.

Köszönjük a figyelmet !!


