
Bevezetés

A szerzők és korábbi munka-
társaik a Magyar Természettudo-
mányi Múzeum állattárának ku-
tatási programja keretében 1992-
ben kezdték meg a Szigetköz
szitakötő faunájának vizsgálatát.
Ez az időpont két szempontból is
igen szerencsés volt. Egyrészt,
mert ez évtől datálható hazánk-
ban a fejlődési helyhez (konkrét
víztér) kötődő lárvák és lárvabő-
rök (exuviumok) intenzív vizsgá-
lata, másrészt, így a Duna eltere-
lése előtti állapotokról még idejé-
ben sikerült pillanatképet kapni. A

kutatások eredményeként jelen-
tős számú lárvaadatot produkált
AMBruS et al. (1992). Ez és a
gyűjtőhelyek pontos behatárolása
– EOTr-kódolása – megterem-
tette a lehetőséget a tájegység ál-
lapotában történő változások
nyomon követésére, az új kör-
nyezeti hatásokra történő életkö-
zösségbeli válaszok folyamatos re-
gisztrálására.

A szitakötők a vizek elismert
indikátor élőlényei. Ebből adó-
dik, hogy hazai fajaik több mint
egyharmada védett (AnOnIM
2001), néhány szerepel a Vörös
Könyvben (VArgA et al. 1989)

és a nemzeti Biodiverzitás-mo-
nitorozó rendszer programjá-
ban (AMBruS et al. 1997) is. Szá-
mos közülük nemzetközileg is
veszélyeztetettnek minősül: Ber-
ni Egyezmény (1994), Iucn
Vörös Könyv (1996), nATurA
2000 élőhelyvédelmi Irányelv.

Irodalmi előzmények, párhuza-
mos kutatások

A Szigetköz – területe alatt az
országhatár illetve a 150-es és 1-
es számú főút által lehatárolt
részt értve Vének dél-keleti köz-
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A szitakötők lárva és exuvium alapon történő monitorozása során (1992-től) 51 fajt
sikerült kimutatni (3196 adat) a hat állandó és a további hetven változó időközön-
ként vizsgált mintavételi pontról. Az imágóként megtalált 52 fajjal összesen 53 szita-
kötő faj került elő a térségből. A Duna elterelésének következtében 2 faj tűnt el a Szi-
getközből: a Coenagrion ornatum és az Aeshna viridis. A hullámtér és a mentett oldal
sekély és mély kavicsbánya tavainak, a Parti-erdő keleti lápjának és a Mosoni-Duná-
nak a faunájában nem történt számottevő változás a Duna elterelését követően. Vi-
szont a vízpótlás érdekében biztosított többletvíz a terület jellegzetes, lassan áramló,
sodrásmentes részekben bővelkedő, dús növényzetű vizeit helyenként drasztikusan
átalakította. Az állóvizekre jellemző gazdag fauna értékes elemeinek a száma kisebb
lett. A folyóvízi, illetve tág tűrésű fajok száma és egyedszáma is megnövekedett. Ez több
alkalommal a teljes fajszám megfogyatkozását eredményezte. A folyamat az élőhelyek
sokféleségének csökkenésével magyarázható.

Abstract: Odonata populations have been studied for the longest period of time in the
Szigetköz area of Hungary. A total of 51 species were found in the Szigetköz (3196 data)
at six permanent sampling sites and some 70 sampling sites examined at varying intervals.
With the 52 species found in the imago form the presence of a total of 53 Odonata spe-
cies were proven in this area. The diversion of the course of the river Danube has lead to
the disappearance of 2 species – Coenagrion ornatum and Aeshna viridis – from Szigetköz.
The diversion of the river did not cause detectable changes in the faunas of the following
habitat types: flood plain and the shallow and deep gravel pit lakes beyond the embank-
ments, the eastern moor of the riverside forest Parti-erdő and the Mosoni Danube. But
the water replenishment of the area has significantly changed the character of some of the
typical, stagnant, slowly flowing water bodies, which harboured rich vegetation. The
number of valuable elements of the rich fauna, which is a characteristic feature of stag-
nant waters, has decreased. The number of riverine species, as well as those tolerant of a
wide range of conditions, along with the population size of such species, has increased.
In some cases this process has lead to the decrease of the total number of species. This
trend is a result of decreasing habitat diversity.
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igazgatási határával bezárólag –
szitakötő faunájára vonatkozó
adatokat több publikációban is
találunk 1992-ig. Ezek valameny-
nyien kizárólag imágókra vonat-
koznak, s nagy részüknél a gyűj-
tőhelyek azonosítása is problémás.
Szigetközi adatnak azt tekintet-
tük – jobb híján – melynél a
gyűjtőhely közigazgatási határa
belül helyezkedik el, illetve met-
szi az általunk fentebb lehatárolt
egységet. Méry (1874) és PEcK
(1878) írásaiban szerepelnek a
legkorábbi kutatások eredmé-
nyei, sajnos pontos lelőhely meg-
nevezés nélkül győrmegye illet-
ve Mosonvármegye területéről.
Valószínű, hogy a jelentős korai
odonatológiai munkák – KOHAuT
(1896), MOcSáry (1900), POng-
rácZ (1914) – a konkrét gyűj-
tési helyek hiánya miatt nem tar-
talmazzák a fenti monográfiák
információit, viszont újabbakat
sem közölnek innen. Az első
megfelelően publikált adatként
ÚjHELyI (1953) említi a fémzöld
szitakötő (Somatochlora metal-
lica) előfordulását Dunaremeté-
ről, a példány gyűjtője ruff An-
dor újságíró, aki szitakötőkön
kívül a Szigetköz számos pont-
ján gyűjtött bogarakat is (SZéL et
al. 2010). A következő cikkben
ArADI & BODócS (1954) a Kis-

alföld szitakötő faunáját dol-
gozza fel. A szerzők munkájának
eredményeként 22 szitakötő faj
kimutatása történt meg a terület
szigetközi részéről. További szór-
vány adatok vannak még STEIn-

MAnn (1962), BEnEDEK (1966)
és BEnEDEK et al. (1974) munkái-
ban. Ezek alapján 41 faj vált is-
mertté a Szigetközből.

jelen munkával párhuzamosan
más kutatások is folytak a szita-
kötő faunát illetően. A Vízgaz-
dálkodási Tudományos Kutató
Intézet kutatói, csányi Béla és
juhász Péter az 1992-től 1997-ig
terjedő időszakból 29 faj lárvális
jelenlétét bizonyították a Sziget-
közből (AMBruS et al. 1998a). A
Magyar Tudományos Akadémia
Ökológiai és Botanikai Kutató
Intézet Magyar Dunakutató ál-
lomás lárva vizsgálati eredmé-
nyeit publikálva OErTEL et al.
(2005) és AnDrIKOVIcS et al.
(2006) 10 (1998–2000), illetve
27 (2002–2004) fajt mutatott ki.
Az utóbbi cikk a fatörzsvadász
acsát (Aeshna juncea) is említi a
területről. Ismerve a faj ökológiai
igényeit és elterjedését, adata
mindenképp megerősítésre szo-
rul. A 2005-ben lezajló, hazánk
egész területére kiterjedő EcO-
SurV vizsgálatok 12 mintavételi
ponton érintették a Szigetközt.
Az egyszeri mintavételek során
19 faj lárvája került elő, a két
Dunán levő ponton nem találtak
szitakötő lárvákat (MüLLEr et al.
2006). A szomszédos szlovák ol-
dalon is születtek érdekes fau-

nisztikai eredmények, mint ami-
lyen például a Szlovákia faunájára
új tócsa szitakötő (Leucorrhinia
caudalis) megtalálása (KuDELA et
al. 2004).

Anyag és módszer

Az alkalmazott módszerek a
következők voltak: mintavételek
vízben, 1 mm lyukbőségű, 40

cm átmérőjű hálóval növényzet-
ről és alzatból; vízi növényzet ki-
emelésével, válogatással történő
egyelés lárvák gyűjtésére; lárva-
bőrök (exuviumok) egyelő gyűj-
tése a víztestek különböző ré-
szein vízi és vízparti növényzet-
ről, valamint talajfelszínről és
egyéb objektumokról (pl.: hídlá-
bak); szitakötő imágók felvétele,
becsült példányszámmal. A min-
tavételi pontontokon az időrá-
fordítás (30 perc) és a vizsgált
partszakasz hossza (20–30 méter)
azonos volt, a gyűjtés pedig ki-
terjedt az adott terület vala-
mennyi mikrohabitatjára.

A mintavételekre évi 2–9 alka-
lommal került sor márciustól
novemberig (leginkább májustól
szeptemberig). A kutatások két
szintjét különíthetjük el. Hat ál-
landó – különböző víztípusokat
reprezentáló – ponton az élőhe-
lyek faunájának folyamatos nyo-
mon követése zajlott (öt 1992,
egy pedig 1993 óta) csak lárva,
illetve exuvium adatokra alapo-
zottan. E pontokat minden év-
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A díszes légivadásznak (Coe-
nagrion ornatum) csupán
két lárvája és egy imágója
került elő Lipótnál a Zsej-
kei-csatornából 1993-ban.
Sajnos a későbbiekben sem
innen, sem a Szigetköz más
pontjáról nem sikerült ki-
mutatni.

Az apró légivadász (Ischnura pu-
milio) viszonylag gyakori és ked-
ves színfoltja a sekélytavak üde
zöld növényzetének.



ben több (minimum kettő) al-
kalommal vizsgáltuk. A másik
szintnek az előbb említett hat
pont, valamint a többé-kevésbé
állandóan, illetve véletlen – szú-
rópróbaszerűen – kiválasztott évi
10–20 pont vizsgálatát tekint-
hetjük, ami lárvák, exuviumok
és imágók adatait figyelembe
véve a Szigetköz egészének hely-
zetképét volt hivatott megadni.
Ez utóbbi 2005-től már nem
folytatódott.

A Szigetköz néhány ritka és
természetvédelmi szempontból
jelentős szitakötő fajának
jellemzése

Coenagrion ornatum (Sélys,
1850) – díszes légivadász

Közép- és nyugat-európai po-
pulációi elsősorban élőhelyeinek
megszüntetése miatt fenyege-
tettek. Kedvelt biotópjai azok a
tiszta, oldott oxigénben gazdag
kisvízfolyások, amelyek vízi nö-
vényzetben (csetkáka, gombos
ecsetpázsit, kúszó boglárka, pó-
léveronica, széleslevelű béka-
korsó, vízi menta) dúsak. Ma-
gyarországon a dombvidéken,
illetve a domb- és síkvidék ta-

lálkozásánál helyenként nem
ritka (pl.: Tapolcai-medence, Zá-
molyi-medence). Lárvái az év
nagy részében gyűjthetők, míg
az exuvium és az imágó megta-
lálására a május-június a legal-
kalmasabb. Az imágó ritkán re-
pül el a vízfolyástól nagyobb tá-
volságra. A hazai népesség igen
jelentősnek tekinthető európai
szinten, így a faj megőrzésében
jelentős szerep hárul ránk az Eu-
rópai unióban!

Coenagrion scitulum (Rambur,
1842) – ritka légivadász

Európában és észak-Afrikában
élő szitakötő, elterjedése megle-
hetősen szétdarabolt és főleg a
mediterrán régióra koncentráló-
dik. Hazánkban a ritkább fajok
közé tartozik. Lárvája elsősorban
különböző típusú állóvizekben
fejlődik – tavak, sekély kavicsbá-
nyatavak, kubikgödrök, lápok,
morotvák – de alkalmanként kis-
vízfolyások áramlásmentes szaka-
szán is előfordul. Imágója május
elejétől július végéig található,
általában kis egyedszámban.

Aeshna grandis (Linnaeus,
1758) – nagy acsa

Európa nyugati, középső és
északi részén él. Magyarországról
csak az elmúlt két évtizedből van-
nak tenyészésére utaló adatok,
ezek mind a Dunántúl három te-
rületegységéről származnak: Szi-
getköz és Hanság, csákány-
doroszló – őrség, Bélavár – Du-

nántúli-dombság (AMBruS et al.
1992, 1996a, 1996c). A faj ked-
veli a hűvös, lassan áramló és ál-
lóvizeket, csatornákban, kisebb
tavakban és holtágakban fejlődik.
Lárvális élete minimum két évig
tart. Az imágó általában júliustól
kezdve jelenik meg és a nyár vé-
géig találkozhatunk vele. Több-
nyire erdős területeken, tisztáso-
kon és a megfelelő szaporodási
helyeken láthatjuk az egyedeket.

Aeshna viridis Eversmann,
1836 – zöld acsa

Európa északi területein és
nyugat-Szibériában él. Síkvidéki
állóvizekhez kötődik, melyekben
nagyobb tömegben él a kolokán
(Stratiotes aloides). Európában a
faj drasztikus visszaszorulásáról,
illetve eltűnéséről adnak hírt,
összefüggésben élőhelyei meg-
szüntetésével, halászati hasznosí-
tásával, eutrofizációjával és szeny-
nyezésével. Hazánkban ritka,
jelentősebb állományai a Bereg-
Szatmári-sík, Bodrog-köz, Hor-
tobágy és Kis-Balaton területéről
ismertek. Morotvák, holtágak,

nem áramló vizű csatornák adják
lárvális élőhelyeit, ahol a kolokán
levélrózsájában fejlődnek a lárvák
– nálunk feltehetően két évig. A
nőstény tojásait a növény levele-
ibe helyezi. júliustól kezdve jele-
nik meg, a melegebb időszakban
nappal nem mutatkozik, csak
szürkületkor jön elő és szinte a
teljes besötétedéskor is repül.
ősszel már nappal is láthatjuk.
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Kétfoltú szitakötő (Epitheca bima-
culata) levedlett lárvabőre. A faj a
Szigetköz számos pontjáról előke-
rült.

A ritka légivadászt (Coe-
nagrion scitulum) a Szi-
getközben egy alkalom-
mal fogtuk a Parti-erdő
hűvös mikroklímájú ke-
leti lápján, és tenyészését
a rajka és győr környéki
jól felmelegedő sekélyta-
vakon is bizonyítottuk.



Gomphus flavipes (Charpentier,
1825) – sárgás szitakötő

Európában szórványosan sokfelé
előfordul, elsősorban a középső,
keleti és déli területekre jel-
lemző. napjainkban nyugat-
Európában rendkívül megrit-
kult, Angliában utoljára a XIX.
század elején fogták! Közép-Eu-

rópában tipikusan a nagy folyók
alsó szakaszának szitakötője.
Lárvája kedveli a lágy iszapos és
homokos alzatot, azonban kerüli
a bomló szerves anyagot tartal-
mazó, oxigénben szegény, pangó
vizes részeket. Hazai folyóink
közül a kevésbé szennyezett Ti-
sza, Mosoni-Duna, Duna, illetve
a lassabb áramlású rába és Drá-
va szakaszok adják a faj legfon-
tosabb élőhelyeit. A lárva fejlő-
dése feltehetően három évet vesz
igénybe. Az imágók június vége,
július eleje táján bújnak ki, azon-
ban egyes években, szeptember-
ben is tapasztalhatunk kelést,
vagy éppen június elején. nap-
közben az ivarérett hímek a víz
felszínéhez közel, messze a part-
tól, a folyó közepén mozognak,
kutatnak a nőstények után.

Ophiogomphus cecilia (Fourcroy,
1785) – erdei szitakötő

Az utóbbi időkben Európa
nagy részén súlyosan megfogyat-
kozott és a kipusztulás szélére
sodródott. Ennek fő okai a víz-
szabályozás és a vízszennyezés.
általában gyors folyású, durva

homokos-kavicsos alzatú, hideg
vízfolyások lakója, azonban na-
gyobb folyókban is megtalálható,
ha az áramlási viszonyok és a víz-
minőség megfelelő (magas oldott
oxigéntartalom). Hazánkban je-
lentős populációi élnek a Drá-
ván, a felső-Tiszán, a gyöngyö-
sön (Kőszeg), a rábán és a Tar-
nán. Kibújása a sárgás szitakötőé

előtt, május vége felé történik. Az
imágók számára igen fontos az
erdővel borított környezet a víz-
folyások mentén, és mivel kiváló
repülők, nagyobb távolságokra is
eljuthatnak az eredeti kirajzás he-
lyétől.

Somatochlora flavomaculata
(Vander Linden, 1825) –
sárgafoltos szitakötő

Közép-Európától részben észak-
és Kelet-Európán keresztül Szi-
bériáig elterjedt. Az európai iro-
dalom mint oligo-mezotróf lá-
pok, mocsarak lakóját említi, s
élőhelyeinek veszélyeztetettsége
folytán Európa számos országá-
ból, így hazánkból is, a faj popu-
lációinak erős visszaeséséről szá-
mol be. Magyarországon koráb-
bi adatai számottevőbbek, mint
az újabb megfigyelések. Ismere-
teink szerint kétféle élőhelyen ta-
lálható meg: egyrészt kisebb lá-
pokon, sekély, vízi növényzettel
dúsan benőtt és beárnyékolt ál-
lóvizekben, másrészt pedig las-
san áramló, sekély, gazdagon be-
növényesedett partú kisvízfolyá-
sokban. Lárvális fejlődése két év.

népes állomány esetén az imá-
gókra jellemző a csoportos táp-
lálkozási repülés június-július-
ban (Püskinél a nováki-csatorna
melletti erdő tisztásán ilyet több-
ször is megfigyeltünk 1992-
ben).

Epitheca bimaculata (Charpen-
tier, 1825) – kétfoltú szitakötő

Közép- és Kelet-Európától Szibé-
riáig megtalálható faj, elterjedési
területe a nyugati részeken igen
szétszabdalt. népessége Európa
szerte eléggé fluktuáló. Hazánk-
ban évtizedekig nagyon kevés
adata volt, újabban több pontról
előkerült, de nem gyakori. A na-
gyobb vízfelületű tiszta állóvizeket
kedveli, melyek dús növényzettel
vannak benőve. gyakran holtá-
gak, átöblítődő vizű csatornák,
mélyebb bányatavak adják az ott-
honát. Lárvája erőteljes felépítésű,
erősen tüskézett, 2–3 éves fejlő-
désű. Az imágó igen kiválóan
röpül, nagy távolságokat meg tud
tenni és új területeket képes meg-
hódítani.
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Erdei szitakötő (Ophio-
gomphus cecilia) pihenő
hímje. Lárvái a Lajtából,
a rábából és a Mosoni-
Duna több pontjáról is
előkerültek. Imágója a
többi folyami szitakötő-
vel ellentétben a tenyész-
vizétől több kilométerre
is elrepül.

A zöld acsa (Aeshna viridis) egye-
dül a Lipóti-csatorna kolokánnal
benőtt állóvíz jellegű szakaszáról
került elő. A Duna eltereléséből
adódóan ez a típusú élőhely meg-
szűnt.



Leucorrhinia pectoralis
(Charpentier, 1825) – piros
szitakötő

Európa középső területén ho-
nos faj, a skandináv országok
déli részétől a mediterrán övezet
északi szegélyéig elterjedt. Szinte
mindenhol – így nálunk is –
visszaszorulóban van, elsősorban

élőhelyei megszűntetése, kiszárí-
tása miatt. A faj főként kis álló-
vizek lakója: mocsarak, lápok,
holtágak, morotvák a kedvelt elő-
fordulási helyei, ahol többnyire
tőzeges alzat, humin anyagok-
ban gazdag, barnás víz és általá-
ban nádas és dús hínárvegetáció
is található. nagyobb állóvizek
esetében is az ilyen jellegű helye-
ket kedveli, például a nádasokba
zárt kisebb belső tavakat. gyak-
ran található meg kolokános víz-
testekben a zöld acsával (Aeshna
viridis) társulva. Kétéves lárvális
fejlődésű. A korán kibújó fajok
közé tartozik, a másodéves lár-
vák utolsó stádiumban várják az
átváltozásra alkalmas időt, mely
május elején szokott általában
bekövetkezni.

A különböző élőhely típusok és
élőhelyek jellemzése

Az alábbiakban a folyamato-
san vizsgált mintavételi pontok
faunáját, illetve annak alakulását
mutatjuk be és elemezzük, ki-
egészítve még néhány jellemző
víztípus képviselőjével (Duna és
ágrendszere, sekélytavak). Ezt a
fajlisták segítségével – a lárvák és
exuviumok jelenléte vagy hiánya
alapján –, valamint a fajok élő-
hely preferencia tipizálásának se-
gítségével tesszük. Ez utóbbi
három nagy csoportra osztja a
szitakötőket a szerint, hogy mi-
lyen élőhelyeket részesítenek lár-
vális fejlődésük során előnyben:
folyóvízi, állóvízi, illetve mind-
két típusban élő fajok (AMBruS
et al. 1992 után aktualizálva).

A Duna és áramló ágrendszere

A Dunáról az elterelés előtti
időszakról nem rendelkezünk
lárva, illetve exuvium adatokkal.
A folyam elterelése óta nem tud-
tunk érdemi eredményeket el-

érni, egyrészt a szélsőségesen in-
gadozó vízállás, másrészt a part
kikövezettsége miatt. csak OEr-
TEL et al. (2005) és AnDrIKO-
VIcS et al. (2006) közöl innen
néhány, a víztípusra jellemző
gyakori fajt: sávos szitakötő (Ca-
lopteryx splendens), széleslábú szi-
takötő (Platycnemis pennipes). Az
ágrendszerről már több infor-
mációval rendelkezünk. A fen-
tebbi két fajon kívül a két védett
folyami szitakötő – sárgás szita-

kötő (Gomphus flavipes), fekete-
lábú szitakötő (Gomphus vulga-
tissimus) –, valamint a fémzöld
szitakötő (Somatochlora metal-
lica) a karakterisztikus fajok.

Mentett oldali csatornák

gazfűi-holt-Duna (Dunaszi-
get) – AMBruS et al. (1992) így
jellemezték a gazfűi-holt-Du-
nát: „Dús növényzetű, időnként
lassan áramló, mély iszapos al-
zatú, részben beárnyékolt, tiszta
vizű víztest.” Ebben az időben
11 fajt ismertünk innen. A Du-
na elterelését követően a fajszám
a felére csökkent, majd a beindí-
tott vízpótlás hatására 1995-ben
14 fajjal tetőzött, ezt követően
1997 és 2005 között 7–11 fajnál
stabilizálódott. 2006-ban újabb
14 fajos tetőzést, 2007-ben és
2008-ban azonban jelentős visz-
szaesést tapasztaltunk 7, illetve 4
fajjal. A 2006-os magas fajszám
azt mutatta, hogy a korábbinál
kisebb részarányú, lassú áram-
lású terek kialakulása lehetőséget
nyújtott néhány állóvizekre jel-

lemző faj visszatelepülésére, vi-
szont az utóbbi két év jelentős
fajszám csökkenésére csak vala-
milyen lokális vízminőség rom-
lás adhat magyarázatot. jellemző
fajai: nagy acsa (Aeshna grandis),
szőrös szitakötő (Brachytron pra-
tense), érces szitakötő (Cordulia
aenea), fémzöld szitakötő (So-
matochlora metallica), kétfoltú
szitakötő (Epitheca bimaculata),
mocsári szitakötő (Libellula ful-
va).
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A sárgafoltos szitakötő (Somatoch-
lora flavomaculata) csupán a no-
váki-csatorna vizében tenyészik a
Szigetközben.

A nagy acsa (Aeshna gran-
dis) lárvái a gazfűi-Holt-
Dunában és a nováki-
csatornában folyamato-
san megtalálhatók.



Lipóti-csatorna (Lipót) – Az
elterelés utáni teljes kiszáradás és
az 1993-as késői vízpótlás miatt,
kipusztultnak tekinthető két Ber-
ni Egyezmény által fokozottan
védett, Európa szerte ritka faj, a
zöld acsa (Aeshna viridis) és a
piros szitakötő (Leucorrhinia pec-
toralis). Mindkettő itteni tenyé-

szését lárvaadatok támasztották
alá 1992-ből. A kolokán (Strati-
otes aloides) eltűnésével a zöld
acsa újbóli megjelenésének nincs
semmi esélye. A fajok száma le-
csökkent, sőt 1996-ból és 1997-
ből lárva, illetve exuvium adata-
ink sem voltak. Az 1998-as évtől
2008-ig a fajszám 2 és 7 között
váltakozott, 2005-ös és 2008-as
legmagasabb értékkel. Az 1992-
es védett fajok közül a lápi acsa
(Anaciaeschna isosceles) 2000-től
többször is tenyészett itt, és az
érces szitakötő (Cordulia aenea)
2008-as megjelenése is azt mu-
tatja, hogy a korábbinál kisebb
részarányú, lassú áramlású terek
azért lehetőséget nyújthatnak
néhány állóvizekre jellemző faj
visszatelepülésére is.

Zsejkei-csatorna (Lipót) – Az
első vizsgálati év során, 1993-
ban 12 faj itteni fejlődését tud-
tuk bizonyítani, közülük a vé-
dett díszes légivadász (Coenag-
rion ornatum) és pataki szitakötő
(Orthetrum brunneum) lárváit a
Szigetközben egyedül itt talál-
tuk. Az előbbi szitakötő a ké-
sőbbi vizsgálataink során sem
innen, sem a Szigetköz más pont-

járól nem került elő. Ennek okát
a csatorna többszöri durva kot-
rásában és a meg növekedett víz-
mennyiségben látjuk. ugyan-
csak a fentieknek tudható be,
hogy a lárválisan kimutatott fa-
jok száma 1998-tól alacsony (2–
5), csak néhány gyakori, tág tű-
résű szitakötőt tudtunk gyűjteni.

nováki-csatorna (Püski, Arak)
– „A Dunát és a Mosoni-Dunát
összekötő, kanyargós, lassan áram-
ló vizű ág, dús vízinövényzettel.
A Szigetköz fajokban leggazda-
gabb élőhelyének bizonyult az
eddigi vizsgálatok során. Legje-
lentősebb, rendszeresen előfor-
duló fajai a Somatochlora flavo-
maculata, valamint az Aeshna
grandis.” jellemezte a csatornát
(AMBruS et al. 1992). Püskinél a
védett sárgafoltos szitakötőt (So-
matochlora flavomaculata), mely
a Szigetköz területéről csak in-

nen volt ismert, 1993-ban talál-
tuk utoljára. A ritka nagy acsa
(Aeshna grandis) 1995 óta nem
került elő. A védett réti rablót
(Lestes dryas) csak 1992-ben tud-

tuk kimutatni. Az élőhely átala-
kulása megszűntette e három faj
itteni tenyészésének feltételeit. A
védett mocsári szitakötő (Libel-
lula fulva) adatai is csak alkal-
manként megtelepedő, nem tel-
jesen stabil populáció jelenlétére
utalnak. Az araki szakasz nem
szerepelt az állandóan vizsgált
mintavételi pontjaink között. A
korábbi szórvány gyűjtéseink alap-
ján nyolc faj volt innen ismert.
Az utóbbi három évben rendsze-
resen kutattuk: 2006-ban 12,
2007-ben és 2008-ban 11 fajt si-
került kimutatni. A Szigetköz
hasonló típusú vízfolyásai közt a
legfajgazdagabb élőhelynek mi-
nősül. érdekes, hogy a csatorna
ezen szakasza nem mutatja a fen-
tebbi negatív tendenciát. Több
országosan és a térségben ritka –
nagy acsa (Aeshna grandis), szőrös
szitakötő (Brachytron pratense),
kék pásztor (Orthetrum coerules-
cens) –, illetve védett – lápi acsa
(Anaciaeschna isosceles), fekete-
lábú szitakötő (Gomphus vulga-
tissimus), mocsári szitakötő (Li-
bellula fulva) – faj található meg
itt. A korábban csak Püskinél ta-
lált sárgafoltos szitakötő (Soma-
tochlora flavomaculata) lárvája is
előkerült 2005-ben (MüLLEr et
al. 2006). Mostani faunája ha-
sonló, mint az elterelés előtti idő-
szaké volt Püskinél. A csatorna
kérészfaunája is igen gazdag és

országos szinten kiemelkedő fa-
jokkal is bír, mint amilyen a Ba-
etis tracheatus és a Cloeon petro-
politanum (KOVácS 2006).
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A lassú szitakötőt (Sympet-
rum depressiusculum) leg-
többször a felső-Szigetköz
hullámtéri, jól felmelegedő
sekélytavainál találtuk (Du-
nakiliti: csölösztősziget,
rajka: Ördög-sziget).

A mocsári szitakötő (Libellula
fulva) növényzetben gazdag,
lassú áramlású csatornák és ál-
lóvizek faja. Szigetközi élőhe-
lyei a nováki-csatorna, a gaz-
fűi-holt-Duna és a Mosoni-
Duna-holtág feketeerdőnél.



Mosoni-Duna

Mosoni-Duna (Mosonmagya-
róvár) – A Mosoni-Dunát AMB-
ruS et al. (1992) a következő-
képp jellemezte: „Az eredeti ál-
lapotokat még aránylag jól őrző,
kemény- és puhafás ligeterdők-
kel övezett kanyargós Duna-ág.
A változó szemcsenagyságú üle-
dék három gomphida faj elő-
fordulását teszi lehetővé, közü-
lük legjelentősebb itt a Stylurus
flavipes.” Az állandósított, átla-
gosnál nagyobb vízhozama a lár-
vák gyűjtését megnehezíti. Az
1992-ben kimutatott ritka vagy
védett fajok közül a feketelábú
szitakötőt (Gomphus vulgatissi-
mus) folyamatosan, az erdei szi-
takötőt (Ophiogomphus cecilia)
pedig 1995-től 2006-ig találtuk
(az utóbbi két évben nem tud-
tuk kimutatni, de ez a faj min-
dig csak alacsony példányszám-
mal van jelen, így hiánya nincs
összefüggésben az élőhely álla-
potával). A sárgás szitakötőt
(Gomphus flavipes) 1996-ban,
1999-ben, 2003-ban és 2004-
ben találtuk, de ez a faj inkább
az alsóbb szakaszra jellemző (pl.:
Dunaszeg), ahol minden évben
előkerülnek lárvái és exuviumai.

Az elterelés óta faunája kis inga-
dozásokkal stabilnak tekinthető.
Ez a megállapítás a teljes Mo-
soni-Duna szakaszra is igaz.

Parti-erdő keleti lápja (Moson-
magyaróvár)

Vizsgálata kezdetén, 1992-ben
csak három szitakötőt tudtunk
innen kimutatni, a következő
évben pedig egyet sem. 1997-ben
sikerült itt először megtalálnunk
a Szigetköz egyik legértékesebb-
nek tekinthető szitakötőjét, a
piros szitakötőt (Leucorrhina pec-
toralis). A faj itteni állománya az
észlelési küszöb határán fluktuál:
az utóbbi hat évben, 2003-ban és
2006-ban került elő. A további
védett és ritka fajok közül a lápi
acsa (Anaciaeschna isosceles) lár-
vái 1998–2000-ig, míg a ritka
légivadász (Coenagrion scitulum)
lárvái 1998-ban és 2000-ben let-
tek kimutatva. A fajok számának
váltakozása az adott év csapa-
dékviszonyai függvényében igen
tág határok között mozog: 0–11.
Ebből kitűnik, hogy a lápon bi-
zonyos fajok imágói folyamato-

san próbálkoznak az élőhely be-
népesítésével, és a vízmennyiség
határozza meg, hogy ebből mi rea-
lizálódik. A vékony fűzfaágakba
petéző zöld rabló (Lestes viridis)
igen gyakori lakója a lápnak. A
Szigetközben csupán itt van sza-
porodó állománya a hegyvidé-
keinkre jellemző sebes acsának
(Aeshna cyanea), és egyedül in-
nen sikerült egy alkalommal bi-

zonyítani az északról hazánkba
lehúzódó fekete szitakötő (Sympet-
rum danae) tenyészését 1992-ben.

Sekélytavak

A hullámtéren, illetve a men-
tett oldalon megtalálható, jól fel-
melegedő növényzetben gazdag,
tiszta vizű sekélytavak a Sziget-
köz egész területén megtalálha-
tók. A felső-szigetközben rajká-
nál (Ördög-sziget), míg az Alsó-
szigetközben győrnél (Bácsa)
több évben is történtek minta-
vételek. Mindkét esetben el-
mondható, hogy faunájuk igen
gazdag és számos fajt csak e spe-
ciális élőhelyekről tudtunk ki-
mutatni. Ilyenek az észak-Afri-
kából tavasszal-nyár elején ha-
zánkba látogató nyerges acsa
(Hemianax ephippiger) és a me-
diterráneumból felvándorló at-
kás szitakötő (Sympetrum fonsco-
lombii). A két faj alkalmanként
nálunk is szaporodhat, és az itt fej-
lődő generáció augusztusban és
szeptemberben kel ki, majd rö-
vid itteni tartózkodás után „nyo-
ma vész”. A nyerges acsa hazai

tenyészési adatai közül jelentős
mennyiség származik a Sziget-
közből (AMBruS et al. 1996b).
Mivel ezideig egyik fajnak sincs
tavaszi kelésű lárva adata, való-
színűleg a hideg tél miatt nem
tudnak áttelelni a tojásaik. Tipi-
kus sekélytavi szitakötők még: a
foltosszárnyjegyű rabló (Lestes
barbarus) réti rabló (Lestes dryas),
tavi rabló (Lestes virens vestalis),
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Sárgás szitakötő (Gomphus flavi-
pes) frissen bújt imágójának
lárvabőre (exuviuma) mellett. A
fajnak országosan is jelentős ál-
lománya fejlődik a Mosoni-
Dunában.

A Parti-erdő keleti lápjának
belső részén kialakuló ko-
lokános egy alkalmas új
élőhelye lehet a Szigetköz-
ből kipusztult zöld acsának
(Aeshna viridis). Tipikus
társfaja, a piros szitakötő
néhány éve már itt tenyé-
szik.



erdei rabló (Sympecma fusca),
apró légivadász (Ischnura pumi-
lio), gyakori acsa (Aeshna affinis),
lassú szitakötő (Sympetrum dep-
ressiusculum) és a sárgatorú szita-
kötő (Sympetrum meridionale).

Értékelés

Hazánkban a Szigetköz terüle-
tén folyik a leghosszabb ideje
(1992-től) a szitakötők lárva és
exuvium alapon történő moni-
torozása. E munka során 51 fajt
sikerült kimutatni (3196 adat) a
hat állandó és a további hetven,
változó időközönként vizsgált
mintavételi pontról (AMBruS et
al. 1992, 1998b, KOVácS &
AMBruS 2003, 2009, KOVácS et
al. 2006). Az imágóként megta-
lált 52 fajjal összesen 53 szita-
kötő faj került elő a térségből.
Két, az irodalomból ismert fajt
nem találtunk: a kisasszony szi-
takötőt (Calopteryx virgo) és a cser-
mely-szitakötőt (Onychogomphus
forcipatus) – utolsó megfigyelési
adatuk 1974-ből illetve 1966-
ból származik. További két fajt
csak imágó alakban tudtunk
gyűjteni: a nagy foltosrablót (Les-
tes macrostigma) és sárgaszárnyú
szitakötőt (Sympetrum flaveo-
lum). A Duna elterelésének kö-
vetkeztében 2 faj tűnt el a Szi-
getköz területéről: a díszes légi-
vadász (Coenagrion ornatum) és
a zöld acsa (Aeshna viridis).

A kutatás első évében 45 faj
(lárva, lárvabőr, imágó) került
elő, a Duna elterelését követő
évben csak 31, majd az ezt kö-

vető öt év mindegyike 42 fajt
eredményezett. 1999 és 2004
közt 34 és 40 közt volt a kimu-
tatott fajok száma (2005-től már
csak a hat állandó mintavételi
hely vizsgálata folytatódott). A

kezdeti állapothoz viszonyított
alacsonyabb fajszám bizonyos
élőhely típusok átalakulásával,
azok sokféleségének csökkenésé-
vel magyarázható.

A különböző víztípusok faj-
együttesei eltérően alakultak az
őket érintő beavatkozások hatá-
sára. A hullámtér és a mentett
oldal sekély és mély kavicsbánya
tavainak faunájában nem történt
számottevő változás. A Parti-
erdő keleti lápja faunájának ala-
kulása sem függ az elterelés és az
azt követő vízpótlás hatásától,
sokkal inkább az adott év csapa-
dékviszonyaitól, illetve a közvet-
len környezetében végbemenő
változásoktól (pl.: erdőirtás). A
Mosoni-Dunán a megnöveke-
dett vízmennyiség nem befolyá-
solta a folyóvízi fauna összetéte-
lét. Viszont a vízpótlás érdeké-
ben biztosított többletvíz a
terület jellegzetes, lassan áramló,
sodrásmentes részekben bővel-
kedő, dús növényzetű vizeit
(gazfűi-Holt-Duna, nováki-csa-
torna, Zsejkei-csatorna, Lipóti-
csatorna) helyenként drasztiku-
san átalakította. Az állóvizekre
jellemző gazdag fauna értékes
elemeinek száma kisebb lett. A
folyóvízi, illetve tág tűrésű fajok
száma és egyedszáma is megnö-
vekedett. Ez több alkalommal a

teljes fajszám csökkenését ered-
ményezte. Bár néhány ponton
(Arak: nováki-csatorna, Lipót:
Lipóti-csatorna) az utóbbi évek-
ben enyhe javuló tendenciát ta-
pasztaltunk, az elterelést meg-
előző állapot visszaalakulására
kevés az esély.
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Itt szeretnénk köszönetet mon-
dani Werner Ervin (Mosonma-
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A piros szitakötő (Leucorr-
hinia pectoralis) lárvája
először a Lipóti-csatorna
már sajnos nem létező ko-
lokánosából lett kimu-
tatva. Ezt követően új élő-
helyén a Parti-erdő keleti
lápján 1997-től hat alka-
lommal sikerült megta-
lálni.

Az atkás szitakötő (Sympetrum
fonscolombii) nevét a testét eseten-
ként nagy számban borító apró
piros atkák miatt kapta. A sziget-
közi sekélytavak (Dunaszeg, győr:
Bácsa, rajka: Ördög-sziget) egyik
tipikus faja.
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SZITAKÖTőK fAunISZTIKAI VIZSgáLATA A SZIgETKÖZBEn

L=lárva, E=exuvium; I=imágó; Vé-
dettség: a védett faj eszmei értéke fo-
rintban (AnOnIM 2001); AV = aktuá-
lisan veszélyeztetett; PV = potenciáli-
san veszélyeztetett (VArgA et al.
1989); Min. = szerepel a nemzeti Bi-
odiverzitás-monitorozó rendszer mi-
nimális programjában (AMBruS et al.
1997); + = szerepel a Berni Egyez-
mény fokozottan védett fajainak listá-
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„endangered” veszélyeztetett; V =
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rozat jogszabályainak függelékeiben a
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DIrEcTIVE 1992).

faj L,E I Védettség

Calopteryx splendens – Sávos szitakötő + +
Calopteryx virgo – Kisasszony szitakötő – + 2000
Lestes barbarus – foltosszárnyjegyű rabló + +
Lestes dryas – réti rabló + + 2000
Lestes macrostigma – nagy foltosrabló – + 2000
Lestes sponsa – Lomha rabló + +
Lestes virens vestalis – Tavi rabló + +
Lestes viridis – Zöld rabló + +
Sympecma fusca – Erdei rabló + +
Platycnemis pennipes – Széleslábú szitakötő + +
Erythromma najas – fürge légivadász + +
Erythromma viridulum – Zöld légivadász + +
Coenagrion ornatum – Díszes légivadász (II) + + 2000
Coenagrion puella – Szép légivadász + +
Coenagrion pulchellum – gyakori légivadász + +
Coenagrion scitulum – ritka légivadász (V) + + 2000
Enallagma cyathigerum – Kéksávos légivadász + +
Ischnura elegans pontica – Kék légivadász + +
Ischnura pumilio – Apró légivadász + +
Aeshna affinis – gyakori acsa + +
Aeshna cyanea – Sebes acsa + +
Aeshna grandis – nagy acsa + +
Aeshna mixta – nádi acsa + +
Aeshna viridis – Zöld acsa (AV, Min.,+, E, IV) + – 10000
Anaciaeschna isosceles – Lápi acsa + + 2000
Anax imperator – óriás szitakötő + +
Anax parthenope – Tavi szitakötő (AV) + +
Hemianax ephippiger – nyerges acsa + +
Brachytron pratense – Szőrös szitakötő + +
Gomphus flavipes – Sárgás szitakötő (AV, Min.,+, E, IV) + + 10000
Gomphus vulgatissimus – feketelábú szitakötő (V) + + 2000
Ophiogomphus cecilia – Erdei szitakötő (Min.,+,E,II, IV) + + 10000
Onychogomphus forcipatus – csermely-szitakötő (V) – + 2000
Cordulia aenea – érces szitakötő + +
Somatochlora flavomaculata – Sárgafoltos szitakötő (V) + + 2000
Somatochlora metallica – fémzöld szitakötő (PV) + +
Epitheca bimaculata – Kétfoltú szitakötő (V) + + 2000
Libellula depressa – Közönséges acsa + +
Libellula fulva – Mocsári szitakötő + + 2000
Libellula quadrimaculata – négyfoltos acsa + +
Orthetrum albistylum – fehér pásztor + +
Orthetrum brunneum – Pataki szitakötő + + 2000
Orthetrum cancellatum – Vízipásztor + +
Orthetrum coerulescens – Kék pásztor + +
Crocothemis erythraea – Déli szitakötő + +
Sympetrum danae – fekete szitakötő (AV) + +
Sympetrum depressiusculum – Lassú szitakötő (V) + + 2000
Sympetrum flaveolum – Sárgaszárnyú szitakötő – +
Sympetrum fonscolombii – Atkás szitakötő + +
Sympetrum meridionale – Sárgatorú szitakötő + +
Sympetrum pedemontanum – Barnacsíkos szitakötő + +
Sympetrum sanguineum – Alföldi szitakötő + +
Sympetrum striolatum – gyakori szitakötő + +
Sympetrum vulgatum – Közönséges szitakötő + +
Leucorrhinia pectoralis – Piros szitakötő (Min.,+,V, II, IV) + + 10000

A Szigetközből ismert szitakötőfajok és természetvédelmi
besorolásuk
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