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Bevezetés 
 
Egyedülálló nemzeti kincsünk a Balaton. (2. kép) A tó környezetében már ritka a természetes 
partszakasz. Az egyik ilyen kiemelkedı jelentıségő terület Fenékpuszta, és partvidéke a Zala 
folyó és a Csókakıi patak torkolata között. (3. kép) Az utóbbi évtizedekben, amióta a Kis-
Balaton helyreállítási folyamatai elkezdıdtek, felértékelıdött a terület természetvédelmi 
jelentısége, hiszen összeköttetést biztosít a Kis-Balaton és a Balaton természeti értékei 
között. Ennek eredményeként 1986 decemberétıl védelem alá került a terület a Kis-Balatoni 
Tájvédelmi Körzet, majd 1997. novemberétıl a Balaton-felvidéki Nemzeti Park részeként 
(BNFP).  
 
Fenékpuszta a XIX. században állattenyésztésérıl volt híres. Az itt legelı magyar 
szürkemarha gulya a Festetics család tulajdonát képezte, korának legnagyobb létszámú és 
legjobb minıségő gulyája volt, ezt örökíti meg a keszthelyi Festetics Kastélymúzeumban 
látható festmény. (4. kép) 
 
Kisgyermek koromtól minden nyaramat Fenékpusztán töltöm, ahol édesapám, Palkó Sándor, 
(4. kép), a MME Zalai Helyi Csoportjának madárgyőrőzı állomását hozta létre 1985-ben. 
Azóta Fenékpuszta az ország egyik legjelentısebb madárgyőrőzı-állomásaként üzemel, ahol 
a hivatásos győrőzık – köztük én is – évi 9-24 ezer nádi énekesmadarat jelölnek meg. 
 
Problémafelvetés 
 
A II. világháború után 1983-ig legeltettek itt szarvasmarhákat. A sármelléki TSZ felszámolása 
után a partszakasz több tulajdonos kezébe került, akik elhanyagolták birtokukat. A 
legeltetéses kezelés megszőnése következtében a fenékpusztai partszakasz fokozatosan 
elgyomosodott, elbokrosodott.  
 
1998-tól 2003-ig a Balaton-felvidéki Nemzeti Park támogatásával a nádi madarak 
megfigyelése és a győrőzése kiegészülhetett szürke marhák legeltetésével a partmenti sávon. 
A legeltetésnek elsısorban a vegetációra gyakorolt hatása volt gyors és jelentıs, hiszen a 
szürke marha szinte egész éven át folyamatosan a legelın tartható. Lelegelték a nádat, 
solidagót - magyarul magas aranyvesszıt -, a főzbokrokat, megnyitva a zárt, gazos területeket 
természetvédelmi szempontból értékes növényfajok számára. A megjelenı jellemzı 
növényfajokról neveztük el a legelıterületeket (kormoscsátés, bangós, békakontyos – legelı). 
(6. kép) 
A gyors és látványos javulást nemsokára ugyanilyen leromlás követte miután a BFNP az 
eddig itt tartott állatokat Salföldre szállította bemutatási célra. Amilyen gyorsan eltőnt a 
solidagó és megjelentek a növényritkaságok, a leromlás ugyanilyen volt, bár alkalmi 
szárzúzózással, és a megmaradt kettı szürkemarhával próbáltuk a területet életben tartani. Ez 
pár helyen pl.: Bangós legelı és az Északi legelı egyes részein sikeres volt, bár az értékes 
növények egyedszáma a töredékére csökkent, és a legtöbb helyen mindent elleptek a 
behurcolt zavarástőrı növények.  
A gyepkezelés vegetációra való hatását már többen is kutatták.  
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Megfigyeléseim tárgya 
 
A szürkemarhák legelése, majd a legelés hiánya az itteni állatvilágra is hatást gyakorolt. Most 
ezeket a pozitív és negatív hatásokat kívánom bemutatni – rendszertani sorrendben haladva – 
az általam megfigyelt néhány védett állatfaj esetében. 
 
Holdszarvú ganéjtúró: 
A faj megjelenése mindenképp a legeltetés következménye. Madárfogó hálóba akadva 
észleltük 2002-ben és 2003-ban. Az állatállomány csökkenésének következményeképpen az 
egyedek létszáma csökkent, az utolsó két nyáron már nem találtunk egy példányt sem. 
Ilyenkor tavasszal az esetlegesen még itt élı kifejlett egyedek trágyakupacok alatt, kb. 50 cm 
mélyen helyezkednek el üregeikben. 
 
Mocsári teknıs:  
A fajjal kizárólag tojásrakási, illetve csapadékosabb idıszakban találkozhatunk a területen. 
Legtöbbször az Északi és a Bangós legelın észleltük, mivel a Balaton vize ezen a két 
szakaszon van a legközelebb a legelıhöz. A legkedveltebb tojásrakási helyük a vasút rézsője. 
A fészkeket meg kellett védeni a marhák taposása ellen, ezt a fészkek fölé helyezett 
vasrudakkal oldottuk meg. A nyár folyamán többször láttunk a Balaton aljzatán fiatal 
példányokat. Számukra jelenleg a legnagyobb problémát már a rókák és dolmányos varjak 
okozzák, megkeresik és kiássák a fészkeket. 
  
Siklók: 
A fenékpusztai Balaton-parton a vízisikló a leggyakoribb siklóféle, de gyakori még a kockás 
sikló is, a rézsikló viszont csak ritkán fordul elı. A legeltetés, elsısorban az azzal járó taposás 
veszélyezteti telelıhelyeiket, amelyek a vasúti rézsőben találhatók a bazaltkövek között. 
2001-ben egy mesterséges üreget alakítottunk ki a telelés érdekében. Az ısszel többször 
észleltünk a bejárati nyílás elıtt sütkérezı vízisiklókat. A további taposási károk megelızése 
érdekében a villanypásztort áttelepítettük a rézső aljába, majd nem sokkal késıbb a terület 
kikerült a legeltetés alól. 2004/2005 telén több példány a vasútállomás alapzata alatt és a ház 
melletti ásott kútban telelt át.  
 
 
Sárgabillegetı:  
A legelıkön vonulási idıben a leggyakoribb, 10-15 egyedbıl álló táplálkozó csapatai több 
alkalommal megfigyelhetık a marhákkal haladva. 
A legelészı jószágok hátáról is lecsipegeti zsákmányát. 2003-ban 12 győrőzési adata ismert a 
területrıl. Az utóbbi két évben mindig találtunk revíreket, az aktívan legeltetett szakaszokon. 
A közeli költés sikerességét bizonyította egy fiatal, épp csak kirepült egyed győrőzése. A 
legelés abbamaradása után a számuk csökkent, de a vizes élıhely továbbra is vonzza a 
billegetıket, így évi 15-20 példány mindig akad a hálóba.  
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Darázsölyv:  
Tipikus táplálékspecialista faj. Mint neve is mutatja, elsısorban a földben élı darazsak 
lárváival táplálkozik. 2000-ben jelent meg a területen, a legeltetés hatására visszaszoruló 
magas, solidagó kórós terület fokozatos csökkenésének köszönhetıen. Akkor fıként július-
augusztus hónapban találtunk kifosztott darázsfészkeket.  
A legeltetés megszőnése után a faj ritkasággá vált, kifosztott darázsfészket sem találtunk. Az 
újra erısen feltörı solidágó magába rejtette a darázsfészkeket, így a madarak továbbálltak 
könnyebb zsákmány reményében. A madármentı-helyünkrıl már öt példányt engedtünk 
szabadon az utóbbi években, de egyik se maradt a területen.  
 
 
Nagy póling:  
 A legelıkön 2002-ben észleltük elıször táplálkozó egyedeit. A nyarak folyamán több 
alkalommal megfigyeltünk átrepülı példányokat. A közelben (3 km-rel távolabb), a 
Balatonszentgyörgyi legelın 1-2 pár költött is. 
A vízszintcsökkenés hatására eddig megtelepedésére nem számíthattunk, de a mostani 
viszonylag magas vízállás hatására megjelenhet a területen fészkelı fajként. Megjelenése 
esetén sem lehet 1-2 párnál többre számítani, mivel a nagy kiterjedéső zsombékos rétek 
madara. 
 
Haris: 
 A faj megjelenésével a terület zoológiai értéke tovább nıne.  
Hazánkban fokozottan védett, az aktuálisan veszélyeztetett madárfajok közé tartozik. 
,,Tipikus élıhelye a rekettyebokrokkal, facsoportokkal tagolt magas sásossal és 
mocsárrétekkel tarkított társulás.”  
A terület közelében, a fenékpusztai major melletti magaskórós társulásban két revírt 
azonosítottunk be hang alapján, melyekbıl két évvel ezelıtt csak egyet találtunk. 

 
A haris védelmének kulcskérdése a magas füvő növényzet megfelelı mintázatának, 
mozaikosságának fenntartása, és az elkaszálástól való megóvás.  
A faj számára megfelelı élıhely az Északi legelı középsı szakasza az ún. kormos csátés rész, 
valamint a Békakontyos legelı, de a területeken a legeltetés hiánya miatt a szolidágó elterjedt 
és tönkretette az élıhelyeket, melyeket szárzúzózással sem tudtunk megmenteni. 
 
 Fehér gólya: A faj a legeltetést követın jelent meg a területen, azt megelızıen fıleg 
vonulási idıben észleltük, mint átrepülıket. Az utóbbi években minimum 10-15 alkalommal 
figyeltük meg táplálkozó egyedeit a legelı ambruskerti szakaszán. Madármentı-helyünkrıl 
már több mint 25 egyedet engedtünk szabadon, ezek egy része a vonulás elejéig visszajárt a 
területre. A területen bemutató céllal létrehozott gólyafészken 1 pár több hétig jelen volt, de a 
költést nem kezdték el. 
  
 
Denevérek:   
A legeltetés hatása számukra elsısorban a megnövekedett mennyiségő táplálék szempontjából 
kedvezı. A területen való megtelepedésüket elısegítik az általunk – fıként az Ambruskertben 
és a győrőzı-állomás környékén – kihelyezett denevérodúk. Az ellenırzött odúkban összesen 
22 db durvavitorlájú denevért, a függönyhálóba akadva 1-1 szürke hosszúfülő denevért 
találtunk. Denevérkutatási vizsgálatok is voltak a területen, a legelık melletti vízfelület felett, 
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és a ritka tavi denevér balatoni elıfordulását is itt sikerült bizonyítani. Az utóbbi két évben is 
akadt függönyhálóba denevér, és a kihelyezett odúkban is megtalálhatók. 
 
 
Mogyorós pele: 
Több alkalommal megtelepedett a győrőzı-állomás területén a mesterséges „A” típusú 
odúban, március közepén pedig cinege odúban találtunk odútakarítás közben két ébredezı 
példányt. İk a legeltetés megszőnésének egyik élvezıi, hiszen az állatállomány drasztikus 
csökkenése után a legtöbb legelıterületet kivontuk a legeltetésbıl, és kialakultak a peléknek 
megfelelı, sőrő bokros területek. A jelen állapot számukra igen kedvezı, így példányszámuk 
valószínőleg növekvıben van. 
 

 
Megfigyelés módszerei: 
 

1. A zoológiai megfigyelések jelentıs részét a terület bejárásával végeztük gyalogosan, 
és a Balaton vízfelületérıl kenuk és kajakok segítségével. Szabad szemmel, illetve 
távcsöves (kézi távcsövek: Seeadler, Wanguard -7x50, Carl Zeiss -10x50; állványos 
távcsövek: Kova -50x70, Leica 20-60x70) megfigyelésekkel folyamatosan 1998-tól 
mostanáig. 

2. A madártani megfigyelések adatai a már 21 éve folyó győrőzésbıl, és a területen 
létrehozott odútelep karbantartásából és ellenırzésébıl származnak. Az állomás 
madármentéssel is foglalkozik szintén már évtizedek óta, innen is származnak adatok. 
Jelenleg a Kıszegi Chernel kert mellett ez az egyedüli ilyen létesítmény a Dunántúlon. 

3. Denevérekkel kapcsolatos felmérések szakértıi Fehér Csaba Endre és Zsebık Sándor. 
Kutatási módszereik: denevérdetektorok, keresılámpák és videokamerák együttes 
használata, illetve denevérodúk kihelyezése és állandó ellenırzésük. 

 
A megfigyelésekben részt vevı személyek, a győrőzı állomás gondnokai és az egyéb 
kutatásokban részt vevı személyek voltak. 
 
Tapasztalat összegzése: 
 
Legeltetés az adott területen mindenképpen elınyös és szükséges, a kezelt állapotokat a lehetı 
legtöbb ráfordítással meg kell próbálni fenntartani.  
 

1. A flórára gyors és nagyon jelentıs hatást gyakorolt már egy év alatt, viszonylag 
kis ráfordítással, kevés humán erı felhasználásával. 

2. A fauna jellegébıl adódóan sokkal lassabban reagál, bár pár faj pl.: darázsölyv, 
télen a takarmányozásra járó énekesmadarak, ez alól kivételek. 

 
A legeltetés hiánya is a vegetációnál mutat drasztikusabb változásokat, a fauna lassabban 
alkalmazkodik a régi állapothoz. 
 
A legeltetés nyomán megjelenı csekély káros mellékhatások (pl.: taposás) a növényeknél 
ideiglenes elkerítésekkel, a faunánál pedig megfelelı emberi beavatkozással elkerülhetıek. 
Egy ember ötletével és pár segítı munkájával a fenékpusztai partszakasz kiemelkedı 
természeti értékké vált egész Nyugat- Magyarországon.  
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Veszélyeztetı tényezık: 
 
Jelenleg a legnagyobb problémákat az állomás fenntartása, a megfelelı pályázatok és 
támogatások, a lelkes, szakképzett és elkötelezett emberek hiánya okozza, amelyre csak 
rövidtávú megoldásokat sikerül találni. 
 
Hogyan tovább? 
 
Végül bemutatom Öcsikét (7. kép), aki két éven át másodmagával maradt az állomáson és 
várta a leendı újabb társait, hogy a legeltetéses kezelés a fenéki partszakaszon tovább 
folytatódjon és a pihenı gulya képével a ma emberének nyújtson olyan élményt, mint a 
festményen a Festeticsek idejében. Több állatra a Nemzeti Parktól sajnos már nem 
számíthatunk, de magánszemélytıl a tél folyamán több fiatal tinót kaptunk tartásra így a két 
tucat régi magyar háziállat tavasztól újra nekilátott a legelık karbantartásának (8. kép). 
 
Kiselıadásom elkészítéséhez nyújtott segítséget megköszönöm a győrőzı-állomás 
gondnokainak Benke Szabolcsnak, Kusztor Dávidnak és édesapámnak Palkó Sándornak. 
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1. kép: A fényképen a szerzı egy szürkemarhával 
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2. kép: Nyári napfelkelte a fenéki nádasból 

 

 
 

3. kép: Az állomás madártávlatból 

 

 
 

4. kép: A Festetics család gulyája a fenéki parton 
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5. kép: Palkó Sándor győrőzés közben 

 
 

6. kép: Térkép a legelık elhelyezkedésérıl 
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7. kép: Öcsike 

 

 
 

8. kép: A szerzı a delelı gulyával a legelı déli szakaszán 


