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1. Bevezetés
A Kárpát-medence keleti felének tengelyében futó Tisza e hatalmas terület vízfolyásainak fő
összegyűjtője, a természeti táj alakításának egyik döntő tényezője. A Tisza és a Tisza menti
területek mindeddig sok vonását megőrizték a táj ősi arculatának és hajdani élővilágának, s az
itteni élőhelyi és biotikai diverzitás ma még nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően
értékes. Különösen érvényes ez a megállapítás a Tiszát kísérő hullámtéri és mentett oldali
sávra, főként pedig az itt elhelyezkedő holtmedrekre, amelyek nemcsak hazai szempontból
unikálisak, hanem nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően értékesek (DÉVAI et al.
2012a).
A Tisza menti holtmedrek közül számos szempontból (pl. kor, nagyság, helyzet, élővilág,
hasznosítás) kitüntetett szerepe van a közigazgatásilag Rakamaz és Tiszanagyfalu
településekhez tartozó Nagy-morotvának, ami az ökológiai tájtipológiai beosztás szerint
(DÉVAI et al. 1992, 1999) a Tiszai-Alföldön – mint nagytájon – és a Közép-Tisza-vidéken –
mint középtájon – belül a Közép-tiszai-ártér kistájcsoporthoz tartozó Borsodi-Tisza-
hullámtéren fekszik. A mintegy 5 km hosszú, 110–330 m szélességű, nagy felületű (~100 ha),
de erősen feltöltődött, s így sekély vizű (a vízállásról függően ~80–150 cm felületarányos
átlagmélységű), morotva típusú holtmeder természetes úton keletkezett, a Tisza egyik nagy
kanyarulatának lefűződésével. A hullámtéren fekszik ugyan, de egy nyári gát részleges
védelmében, így csak nagy árhullámok esetén önti el a Tisza vize. A vízfelszín jelentős részét
sűrű hínárnövényzet borítja, a partokat pedig – a horgászok által használt kisebb szakaszok
kivételével – széles és dús mocsárinövény-állományok szegélyezik. A víztér jelenleg még
kistó típusú, de a feltöltődés fokozódása és a szukcesszió egyre gyorsuló üteme miatt egyre
inkább elmocsarasodik, s a nyíltvíz aránya folyamatosan csökken.
A Nagy-morotva haszonvételei a helyi lakosság számára mindig fontosak voltak,
megóvásával viszont kevéssé törődtek, s ezért a holtmeder eutrofizációja és lakossági
hulladékkal való szennyeződése mind nagyobb mértékűvé vált. Így a holtmeder
állapotváltozása az utóbbi időben annyira felgyorsult, hogy eredeti állapotban való
fennmaradása nagyon kétségessé vált. Az igények és a lehetőségek közötti ellentmondást
felismerve a két területileg illetékes önkormányzat már az 1990-es évek közepén összefogott
egy olyan átfogó, részben rehabilitációs, részben rekonstrukciós program megvalósítására,
ami lehetőséget biztosíthat a jövőben a többcélú, de integrált (azaz átgondoltan és
egyértelműen rangsorolt) hasznosítás feltételrendszerének megteremtésére. A sikeres
pályázatokon elnyert támogatásoknak köszönhetően a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság (Nyíregyháza) szakmai irányításával 2005-ben megtörténtek a
szükséges beavatkozások. Az új helyzet rögzítése érdekében 2009-ben a Debreceni Egyetem
Hidrobiológiai Tanszéke megbízást kapott a Nagy-morotva aktuális ökológiai és
természetvédelmi állapotának felmérésére és értékelésére. Ennek keretében az AGRION 2000
Oktató, Kutató és Szolgáltató Betéti Társaság a szitakötő-fauna (Odonata) feltárását és egy
odonatológiai szempontú átfogó holtmederjellemzés elkészítését végezte el. Ennek a
munkának az eredményeit adjuk közre ebben a dolgozatban
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2. Az odonatológiai vizsgálatok jelentősége
A természetes élővilágban rejlő ’információkészletnek’ óriási jelentősége van. Az élővilág
oldaláról érkező jelzések adatszerű gyűjtésével, a változások tér-időbeli rögzítésével és a
háttérváltozókkal történő összevetésével a természetes élővilág a környezetminőségi állapot
legérzékenyebb és legkiválóbb indikátorává válhat. Az ilyen típusú vizsgálatok nyomán az
utóbbi években világszerte felismerték, hogy a természeti környezet egyre fokozódó romlása
és mind súlyosabb károsodása igen sokszor megelőzhető lenne, ha kellő mennyiségű és
megfelelő minőségű információnk lenne az élővilág emberen kívüli részének azon jelzéseiről,
amelyek a károsodás nagyobb mértékű fellépése előtt már indikálják a környezetminőségben
bekövetkező változási (sajnos ma még többnyire csak romlási) folyamatokat (JAKUCS és
DÉVAI 1985).
Ezek a felismerések arra ösztönözték a biológusokat, hogy az újabb és újabb vizsgálatok
egész sorának bevezetése mellett a rendelkezésre álló információkat is összegyűjtsék,
válogassák, rendszerezzék és értékeljék, annak érdekében, hogy az élőlények előfordulási
mintázatainak rendkívüli változatosságában minél sikeresebben eligazodjanak (DÉVAI et al.
1994). Az élőlénycsoportok fajösszetétele alapján ugyanis, főleg ha azt az egyes fajok
általános előfordulási gyakorisága tükrében értékeljük, bármely területről nemcsak jól
összehasonlítható, hanem mutatószámokkal is egyértelműen jellemezhető képet alkothatunk.
Az ezen az alapon végzett minősítés tehát különösen alkalmas a biodiverzitás-monitorozási
rendszerek keretében az ún. területi flórák és faunák természeti értékének meghatározására,
továbbá a pozitív vagy negatív irányú változások jelzésére és elemzésére (DÉVAI és
MISKOLCZI 1987).
Ezeket a célokat számos élőlénycsoport vizsgálata alapján sikeresen el lehet érni. Közülük is
kiemelkednek azonban a makroszkopikus gerinctelen állatok, s a soraikba tartozó szitakötők.
A szitakötőket életmódbeli sajátosságaik, ill. a róluk rendelkezésre álló információk minősége
és mennyisége erre a célra jelenleg alkalmasabbá teszi más csoportoknál. A szitakötők
ugyanis azok közé a vízből kirepülő, kétéltű (amfibikus) életmódot folytató rovarok közé
tartoznak, amelyeknél nemcsak a lárva, hanem az imágó is hosszabb élettartamú,
életfunkcióik teljes spektrumúak, s ezért nagyon alkalmasak a környezeti változások,
különösen a strukturális sajátosságok legátfogóbb indikálására, főként alföldi víztereknél.
Másrészt az is jelentősen növeli felhasználhatóságukat, hogy az amfibikus rovarcsoportok
többségétől eltérően a szitakötőket a tudományosan legjobban feldolgozott rovarrendek közé
sorolhatjuk, nemcsak globális és európai értelemben, hanem hazai viszonylatban is (DÉVAI
1997).
Az elmondottak alapján érthető, hogy a szitakötők nemzetközi és hazai viszonylatban
egyaránt a biodiverzitás felméréséhez és monitorozásához általánosan használt
élőlénycsoportok közé tartoznak (MOORE 1997), különösen síkvidéki vízterek esetében. A
hazai szitakötőkről viszonylag sok és jól feldolgozott adatunk van (DÉVAI et al. 1994), s
szünbiológiai (chorológiai, fenológiai, populációdinamikai, taxocönológiai, etológiai,
ökológiai) sajátosságaikról is elég megbízhatóak az ismereteink (CORBET 1999;
STERNBERG és BUCHWALD 1999, 2000). Rendelkezésünkre áll továbbá egy olyan
odonatológiai élőhely-minősítési eljárás (DÉVAI és MISKOLCZI 1987), ami a szitakötő-
fajegyüttes országos előfordulási gyakoriság szerinti összetételének elemzésére alapozva
lehetővé teszi a vizsgált vízterek értékkategóriákba sorolását és minősítését.

3. A felmérési helyek kijelölése
A Nagy-morotva korábban elég egységes kinézetű medrében a rehabilitációs-rekonstrukciós
beavatkozások nyomán eltérő habitusú és sajátosságú mederrészletek alakultak ki. 2005-ben
két egymástól távol eső helyen, az alsó és a felső mederrészleten jelentős felületre kiterjedő
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mederkotrási munkálatokra került sor, míg a középső mederrészleten – Tiszanagyfalu felől az
öntözővíz-kivételi műig – csak egy keskeny mederközépi sávban történt kotrás.
Munkánk célkitűzésének megfelelően a 2009. április 11-én tartott terepbejárás során a Nagy-
morotva medrét odonatológiai szempontból is e három szakaszra osztva vettük szemügyre, s
ennek megfelelően jelöltük ki a felmérési helyeket.
Az alsó mederrészleten (1. ábra) a kotrást követően jelentős nyílt vízfelület alakult ki, amelyet
csak kis foltokban tarkít felszínen kiterülő levelű hínárnövényzet. Ennek a résznek a déli
végén, a zsiliphez vezető, csatornaszerű, rendszeresen karban tartott mélyedés található,
aminek mindkét oldalán nagy kiterjedésű, változatos felépítésű, mocsár jellegű folt
helyezkedik el. Ehhez hasonló küllemű széles mocsaras sáv határolja a medret a Morotva-köz
felé is. A medernek ezek a mocsaras részei eléggé érintetlenek, s így természetközeli
állapotúnak tekinthetők. A Tiszanagyfalu felőli oldalon lévő part viszont a horgászok általi
rendszeres használat (horgászállás-építés, csónakhely-kialakítás, kövezés, taposás,
növénygyérítés) miatt az egymástól kisebb-nagyobb távolságban lévő foltokban szinte
teljesen kopár, s így itt a hínár- és mocsárinövényzetnek is csak kisebb és ritkásabb, de azért
változatos összetételű foltjaival találkozhatunk.

1. ábra
A Nagy-morotva alsó mederrészlete, a kotort rész nagy nyíltvizével, az előtérben a
horgászállásos, a háttérben a mocsárinövénysávos partszakasszal. (Fotó: Szabó László József)

A nagy területen végzett kotrás miatt a habituális kép a felső mederrészleten (2. ábra) is
hasonló, azzal a különbséggel, hogy itt a település felőli partszakaszt borítja széles mocsaras
sáv, s a Morotva-köz felé eső partot uralják a horgászállások. A partszakaszok állapotában
viszont jelentős eltérés van az alsó és a felső mederrészlet között. Az itteni mocsaras sáv
ugyanis közvetlenül a település alatt, a magaspart tövében fekszik, s így állapotát az innen
érkező kommunális szennyezés és zavarás (elsősorban szennyvízkifolyás, szemét,
háziállattartás) jelentős mértékben és roppant kedvezőtlenül befolyásolja. A
mocsárinövényzet közeit szinte hézagmentesen kitölti a fonalasalga-pamacsokkal kevert sűrű
hínárnövényzet, a mederfeneket pedig vastag rétegben feketés színű és bűzös szagú rothadó
üledék fedi. A Morotva-köz felőli partot végig szinte teljesen összezáródó lombkoronájú fasor



4

kíséri, így ott a megvilágítási viszonyok különböznek számottevően az alsó rész horgászatilag
hasznosított partszakaszától. Ebből és az igen intenzív horgásztevékenységből következően a
partszegélyi, jórészt alámerült levelű hínárnövényzet is jóval ritkásabb, mint az alsó
mederrészletben. Az ezt a mederrészletet uraló nyíltvízben itt is csak néhol látható egy-két
hínárfolt.

2. ábra
A Nagy-morotva felső mederrészlete, a kotort szakasz nagy nyíltvizével, az előtérben a széles
mocsárinövénysávval, a háttérben a fák által árnyékolt horgászállásos partszakasszal (balra)
és a zagytározó gátjával (jobbra). (Fotó: Dévai György)

A felső mederrészlet végét egy töltéssel lezárták, s a kotrási munkálatok során a zagyot ide
emelték be. A töltésnek a nyíltvíz felőli részét a horgászok csak csónakkikötésre használják,
így ott a zavarás kisebb mértékű, s a hínár- és mocsárinövényzet is kezd nagyobb teret
hódítani. A morotva medrének ’zagykazettaként’ funkcionáló, erősen feltöltődött végét
viszont sűrű, zömmel mocsárinövényekből és fűzbokrokból álló vegetáció borítja, aminek
közeit és kisebb nyiladékait a vízfelszínt teljesen befedő hínárnövényzet tölti ki.
A meder középső részlete (3. ábra) a korábbi állapotnak felel meg, mindkét parton dús
mocsárinövényzettel fedett sávval, közöttük pedig több hínárfaj [elsősorban a sulyom (Trapa
natans), a kolokán (Stratiotes aloides), a fehér tündérrózsa (Nymphaea alba) és az érdes
tócsagaz (Ceratophyllum demersum)] kisebb-nagyobb foltokból álló, rendkívül sűrű, s szinte
a teljes vízfelszínt beborító állományaival. A középső mederrészlet határa a felső és az alsó
kotort rész felé is szépen kirajzolódik a mederközepi hínármezők által. A mocsárinövényzet
közeiben itt is fonalasalgák és hínárnövények dús állományai tenyésznek, s az üledék állapota
sem tekinthető sokkal kedvezőbbnek, mint a falu alatti partszakaszon. A középső mederrészlet
közepe táján – a keleti parton – található egy nagy teljesítményű szivattyús vízkivételi mű,
ami a környező területek öntözővíz-ellátását biztosítja. Ennek a környékén – az erőteljes szívó
hatás miatt – rendszeresen gyéríteni kell a természetesnél jóval gyorsabban összezáródó
hínárvegetációt, ami nemcsak jelentős mértékű zavarásnak számít, hanem a szitakötő-
állomány megritkításával is jár.
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3. ábra
A Nagy-morotva középső mederrészlete, a mindkét partot kísérő dús mocsárinövénysávval és
a vízfelszínt szinte teljesen beborító, változatos összetételű hínárszőnyeggel. (Fotó: Dévai
György)

4. ábra
A Nagy-morotván kijelölt odonatológiai felmérési helyek (az M-34-139-D-b szelvényszámú,
Tokaj megnevezésű, a MH Tóth Ágoston Térképészeti és Katonaföldrajzi Intézet által
készített, 1989-ben felújított, 1 : 25 000 méretarányú térképlap részletén bemutatva).
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A meder sajátosságainak, hasznosítási módjainak és zavarási viszonyainak megfelelően
jelöltük ki a nyolc felmérési helyet (4. ábra):

 egyet az alsó mederrészlet természetközeli mocsaras részén (1. felmérési hely);
 egyet-egyet a középső (3. felmérési hely), ill. a felső (4. felmérési hely)

mederrészlet zavarásnak és szennyezésnek kitett mocsaras partszegélye mentén;
 egyet-egyet a horgászok által intenzíven hasznosított alsó (2. felmérési hely), ill.

felső (6. felmérési hely) mederrészletben;
 egyet a felső mederrészlet új töltése mentén (5. felmérési hely);
 egyet a számottevő zavarástól mentes és természetközeli állapotú középső

mederrészletben (7. felmérési hely);
 egyet pedig a felső mederrészlet zagyterében (8. felmérési hely).

A felmérési helyek pontos azonosítását (név, közigazgatási hovatartozás, UTM kód,
geokoordináták) a faunisztikai adatokat közlő dolgozat tartalmazza (DÉVAI et al. 2012b: 1.
táblázat, p. 40.).

4. Gyűjtési és feldolgozási módszerek
A szitakötők kétéltű (amfibikus), ill. ezen belül közvetlen vedléses átváltozással
(heterometabóliával) fejlődő rovarok, ezért gyűjtőmunkánk során arra törekedtünk, hogy a
lehető legtöbb fajból mindkét fejlődési állapot (lárva és imágó) legalább egy-egy egyedét
bizonyító példányként megfogjuk, de a természetvédelmi szempontból egyre inkább preferált
exuviumok (az imágó kibújása után visszamaradó lárvabőrök) gyűjtésére is nagy súlyt
fektettünk (DÉVAI et al. 2012b).
A szitakötők lárváit többnyire kézi merítőhálóval gyűjtöttük, egyrészt a hínár- és a
mocsárinövényzet közül, másrészt az üledék felszínéről. Használtunk azonban a
lárvagyűjtésekhez kézi kotróhálót is, amit az Európai Unió számos tagországának
makroszkopikus gerinctelenekre vonatkozó mintavételi protokollja javasol. Az exuviumokat
egyelő módszerrel, Leonhard-csipesz segítségével szedtük össze a meder és a partszegély
hínár- és mocsárinövényeiről, ill. a partoldali talajfelszínről. Az imágókat összehajtható
acélkeretes hálóval fogtuk. A gyűjtőmunka mellett az imágókra vonatkozóan szabad szemmel
és távcsővel megfigyeléseket is végeztünk, de a megfigyelési adatok közül csak azokat vettük
figyelembe az értékelésnél, amelyek teljes mértékben különböztek a gyűjtési adatoktól.
A gyűjtött anyag túlnyomó részét még a helyszínen 70%-os etil-alkoholt tartalmazó
üvegfiolákba vagy lapkás üvegekbe helyeztük, s azokban is tároljuk. Azokban az esetekben,
amikor egy-egy lelőhelyen több exuvium gyűjtésére nyílt lehetőség, akkor azok zömét jól
szellőző (a bepenészedés elkerülése érdekében kilyuggatott) papírdobozokba tettük, és
azokban is tároljuk. A begyűjtött állatokat, ill. exuviumokat sztereomikroszkóp segítségével
azonosítottuk. Az identifikációhoz használt forrásmunkák felsorolását a faunisztikai adatokat
közlő publikáció (DÉVAI et al. 2012b) tartalmazza.
A taxonómiai kategóriák sorrendjét és nevét ebben a dolgozatban a VAJDA és DÉVAI (2015)
által közölt új nevezéktan szerint adjuk meg. Az adatok értékeléséhez Microsoft Excelt,
valamint PAST 1.89 programcsomagot (HAMMER et al. 2001) használtunk.

5. Az odonatológiai felmérő munka eredményei
A gyűjtések és megfigyelések közvetlen eredményének tekinthető faunisztikai adatokat egy
korábbi dolgozatban részletesen közöltük (DÉVAI et al. 2012b). Ezek összegzése alapján a
következő megállapításokra nyílt lehetőség.
A 2009-ben végzett gyűjtőmunka során 138 lárvát (64 hím, 64 nőstény és 10 nem
azonosítható nemű egyedet), 140 exuviumot (66 hím, 73 nőstény és 1 nem azonosítható nemű
példányt), ill. 114 imágót (85 hímet és 29 nőstényt), azaz összesen 392 példányt (215 hím,
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166 nőstény és 11 azonosítatlan nemű egyedet) fogtunk, amelyek 176 (70 lárva, 43 exuvium
és 63 imágó) adatnak felelnek meg [ami a SOÓS ÁRPÁD-féle múzeumi adatfeldolgozási
módszer értelmében (vö. SOÓS 1958a, 1958b) azt jelenti (vö. DÉVAI et al. 1997), hogy
ennyi esetben a fajok szerint elkülönített példányok a gyűjtésük helyét, idejét, a gyűjtő
személyét, ill. a fejlődési alakot tekintve legalább az egyikben különböznek egymástól]. Az
egyedszám nélküli megfigyelési adatok száma 59, így az összadatszám 235. Ezeknek az
adatoknak a hazai odonatológiai szakirodalomban lévőkkel történő összevetése alapján
megállapítható, hogy a Nagy-morotva a legjobban feldolgozott hazai holtmedrek közé került.
A teljes faunajegyzék áttekintéséből kitűnik, hogy a 2009. évi gyűjtő- és megfigyelőmunka
eredményeként a Nagy-morotvából, ill. annak közvetlen partszegélyéről összesen az alábbi 23
szitakötőfaj [9 kisszitakötő (Zygoptera) és 14 nagyszitakötő (Anisoptera)] került elő. A
jegyzék alrendek szerinti bontásban, az alfajok megnevezésével, ill. a leírók nevének és a
leírás évszámának feltüntetésével tartalmazza a fajokat, a faj neve előtti sorszám pedig a teljes
faunajegyzékben elfoglalt pozíciót jelöli.
ZYGOPTERA
(  6) Lestes sponsa (HANSEMANN, 1823)
(  8) Sympecma fusca (VANDER LINDEN, 1820)
(  9) Calopteryx splendens  (HARRIS, 1780)
(12) Platycnemis pennipes (PALLAS, 1771)
(17) Coenagrion puella (LINNAEUS, 1758)
(18) Coenagrion pulchellum (VANDER LINDEN, 1823)
(21) Erythromma najas (HANSEMANN, 1823)
(22) Erythromma viridulum CHARPENTIER, 1840
(23) Ischnura elegans (VANDER LINDEN, 1820)
ANISOPTERA
(26) Aeshna affinis VANDER LINDEN, 1820
(30) Aeshna mixta LATREILLE, 1805
(31) Aeshna viridis EVERSMANN, 1836
(32) Anaciaeschna isoceles (MÜLLER, 1767)
(34) Anax imperator LEACH, 1815
(35) Anax parthenope (SELYS, 1839)
(36) Brachytron pratense (MÜLLER, 1764)
(43) Cordulia aenea (LINNAEUS, 1758)
(44) Epitheca bimaculata (CHARPENTIER, 1825)
(48) Crocothemis erythraea  (BRULLÉ, 1832)
(53) Libellula quadrimaculata LINNAEUS, 1758
(54) Orthetrum albistylum (SELYS, 1848)
(56) Orthetrum cancellatum (LINNAEUS, 1758)
(64) Sympetrum sanguineum (MÜLLER, 1764)
A 23 kimutatott faj között a 100/2012. (IX. 28.) VM rendelet alapján (vö. JAKAB 2013) egy
fokozottan védett faj található [zöld acsa (Aeshna viridis), 100 000 Ft természetvédelmi
érték], a védettek száma kettő [lápi acsa (Anaciaeschna isoceles, a rendeletben A. isosceles
néven), kétfoltú szitakötő (Epitheca bimaculata), mindkettő természetvédelmi értéke 5 000
Ft].
Az IUCN veszélyeztetettségi besorolása szerint (vö. JAKAB 2011) 22 faj tartozik európai
szinten a legkevésbé veszélyeztetett (LC = least concern) kategóriába, s mindössze egy faj
(Aeshna viridis) tekinthető fenyegetettség közeli (NT = near threatened) állapotúnak.
A Nagy-morotva nyolc felmérési helyén végzett intenzív gyűjtő- és megfigyelőmunka
lehetővé tette a fauna összetételének szemikvantitatív elemzését és átfogó értékelését is. Ezt a
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munkát az adatok kétféle módon történő csoportosításával végeztük el (vö. 1. táblázat, Fhsze
oszlop):
 (1) a jelenlét/hiány (prezencia/abszencia) szerint;
 (2) a SOÓS ÁRPÁD-féle múzeumi adatfeldolgozási módszer (SOÓS 1958a, 1958b;

DÉVAI et al. 1997) alapján kapott pontszámértékek szerint.
A teljes fajegyüttesből (23 faj) – a DÉVAI és MISKOLCZI (1987) UTM rendszerű
hálótérképes értékelő módszeréből kiindulva, s a DÉVAI és munkatársai (1994) által közölt
gyakorisági besorolást alapul véve – 1 faj az igen gyakori, 9 faj a gyakori, 9 faj a mérsékelten
gyakori, 1 faj a ritka, 3 faj pedig a szórványos előfordulású szitakötőket képviseli, az alábbiak
szerint:
 igen gyakori: 1 faj (Sympecma fusca);
 gyakori: 9 faj (Lestes sponsa, Calopteryx splendens, Platycnemis pennipes, Coenagrion

puella, C. pulchellum, Ischnura elegans, Aeshna affinis, A. mixta, Sympetrum
sanguineum);

 mérsékelten gyakori: 9 faj (Erythromma najas, E. viridulum, Anaciaeschna isoceles, Anax
imperator, Brachytron pratense, Libellula quadrimaculata, Orthetrum albistylum, O.
cancellatum, Crocothemis erythraea);

 ritka: 1 faj (Cordulia aenea);
 szórványosan előforduló: 3 faj (Aeshna viridis, Anax parthenope, Epitheca bimaculata).
A Nagy-morotvánál kimutatott 23 szitakötőfaj a teljes hazai fauna (66 faj) 34,8%-a. Ez az
arány a Tisza-mente holtmedreivel összehasonlítva jónak mondható, azaz a Nagy-morotva
odonatológiai szempontból értékesnek minősíthető. Ha viszont az összehasonlítási alapot
leszűkítjük, s figyelembe vesszük, hogy a Nagy-morotva kistó típusú holtmeder, akkor ez az
arány még jobbnak tekinthető, ebben a típusban a Nagy-morotva mindenképpen a felső, tehát
az átlagosnál jobb és értékesebb kategóriába kerül a fajgazdagság szempontjából.
Nem ennyire kedvező azonban a kép, ha a fajösszetételt egy kicsit árnyaltabban értékeljük, s a
Nagy-morotva gyakorisági kategóriánkénti fajszámait viszonyítjuk az országoshoz. Az igen
gyakori faj esetében a helyzet az országossal azonos. Elgondolkoztató viszont, hogy a gyakori
és a mérsékelten gyakori fajok előkerülési aránya a vártnál alacsonyabb, csak 50% körüli [a
19 országosan gyakoriból csak 9 került elő (47,4%), a 16 országosan mérsékelten gyakoriból
szintén 9 (56,2%)]. A Nagy-morotva napjainkig megmaradt értékőrző szerepéről tanúskodik,
hogy országosan ritka, ill. szórványos előfordulású fajok is előkerültek, arányuk azonban elég
alacsony, ami különösen a ritkák esetében feltűnő [a 9 országosan ritka fajból csak 1 került
elő (11,1%), a 21 országosan szórványos előfordulásúak közül pedig 3 (14,3%)].
Nagyon tanulságos megvizsgálni az országosan különböző gyakorisági csoportokba tartozó
fajok előfordulási viszonyait a Nagy-morotva esetében, mind a felmérési helyek, mind a
pontszámértékek alapján. A felmérési helyek szerinti összeállítás (1. táblázat, ill. 5. ábra) azt
az első benyomásra meglepő, de örvendetes képet mutatja, hogy a Nagy-morotva háromnál
több felmérési helyén előforduló fajok között szép számmal, sőt inkább többségben vannak
az országosan kevésbé gyakoriak. A négy vagy annál több helyen kimutatott 13 faj közül
csak három minősül országosan is gyakorinak, míg hét a mérsékelten gyakori, egy a ritka,
kettő pedig a szórványos előfordulású fajok csoportjába tartozik (azaz 10 : 3 az arány a
kevésbé gyakoriak javára). A négynél kevesebb helyről előkerült fajok között viszont egy az
országosan igen gyakori, hat a gyakori, s csak kettő a mérsékelten gyakori és egy a
szórványos előfordulású (azaz 7 : 3 az arány a gyakoriak javára). Teljesen hasonló képet
mutat a pontszámértékek alapján készített összeállítás is (1. táblázat, ill. 6. ábra), ha a
helyzetképet a nagyobb pontszámértékű (>6) 13 faj, ill. a kisebb pontszámértékű 10 faj
alapján vesszük szemügyre.
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1. táblázat
A Nagy-morotva és egyedi felmérési helyeinek szitakötő-faunája és minősítése a 2009. évi faunisztikai
eredmények alapján

No Taxon Gy Sf Felmérési helyenkénti pontszámértékek 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kfá Fhsze

(6) LEST.SPON. IV 2 3 0 0 0 0 0 0 0 I 1/3
(8) SYMP.FUSC. V 1 2 0 0 0 1 0 0 0 I 2/3
(9) CALO.SPLE. IV 2 1 0 0 0 0 0 0 0 I 1/1

(12) PLAT.PENN. IV 2 6 0 0 0 0 0 0 0 L,E,I 1/6
(17) COEN.PUEL. IV 2 3 0 0 1 1 0 0 0 I 3/5
(18) COEN.PULC. IV 2 9 2 0 4 1 0 5 1 L,E,I 6/22
(21) ERYT.NAJA. III 4 5 4 0 3 1 0 1 0 L,E,I 5/14
(22) ERYT.VIRI. III 4 2 1 0 3 2 2 0 0 L,I 5/10
(23) ISCH.ELEG. IV 2 9 4 2 6 5 3 7 2 L,E,I 8/38

ZYGOPTERA (fajszám/pontszám) 9/40 4/11 1/2 5/17 6/11 2/5 3/13 2/3 9/102
(26) AESH.AFFI. IV 2 0 0 0 0 0 0 1 0 I 1/1
(30) AESH.MIXT. IV 2 2 1 0 0 0 0 1 0 E, 3/4
(31) AESH.VIRI. I 16 0 0 0 0 0 0 2 0 L,E, 1/2
(32) ANAC.ISOC. III 4 7 1 1 3 3 0 6 1 L,E,I 8/22
(34) ANAX IMPE. III 4 5 6 2 2 1 1 3 0 L,E,I 7/20
(35) ANAX PART. I 16 1 2 1 1 0 0 2 0 E,I 5/7
(36) BRAC.PRAT. III 4 5 0 1 2 2 0 1 0 L,E,I 6/11
(43) CORD.AENE. II 8 2 0 2 2 0 0 3 0 L,E,I 4/9
(44) EPIT.BIMA. I 16 2 1 1 0 2 1 1 0 L,E, 6/8
(48) CROC.ERYT. III 4 5 7 0 2 6 2 7 0 L,E,I 6/29
(53) LIBE.QUAD. III 4 0 0 0 0 0 0 1 0 E, 1/1
(54) ORTH.ALBI. III 4 4 4 0 0 3 0 0 0 L,I 4/11
(56) ORTH.CANC. III 4 0 0 0 0 1 0 0 0 L, 1/1
(64) SYMP.SANG. IV 2 3 1 0 0 1 0 2 0 I 4/7

ANISOPTERA (fajszám/pontszám) 10/36 8/23 6/8 6/12 8/19 3/4 12/30 1/1 14/133
O D O N A T A (fajszám/pontszám) 19/76 12/34 7/10 11/29 14/30 5/9 15/43 3/4 23/235

Igen gyakori V 1 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1
Gyakori IV 2 8/16 4/8 1/2 3/6 4/8 1/2 5/10 2/4 9/18

Mérsékelten gyakori III 4 7/28 6/24 3/12 6/24 8/32 3/12 6/24 1/4 9/36
Ritka II 8 1/8 0/0 1/8 1/8 0/0 0/0 1/8 0/0 1/8

Szórványos előfordulású I 16 2/32 2/32 2/32 1/16 1/16 1/16 3/48 0/0 3/48
Minősítés alappontszáma 85 64 54 54 57 30 90 8 111

Élőhely-tipológiai súlyfaktor 1,5 2,0 1,5 1,5 1,5 2,0 1,5 2,0 1,5
Minőségi besorolás pontszáma 127,5 128 81 81 85,5 60 135 16 166,5

Minőségi besorolás II. II. III. III. III. IV. II. V. I.

Magyarázatok és jelölések:
A fajok adatsoraiban a felmérési helyek oszlopai a pontszámértékeket (vö. DÉVAI et al. 1997) tartalmazzák. A
minőségi kategorizálás soraiban a „/” előtt álló szám az adott kategóriába tartozó fajok számát, az utána álló
pedig az adott kategóriába tartozó pontszámértéket (fajszám×fajgyakorisági súlyfaktor) jelenti, amelyeknek
összege adja a minősítés alappontszámértékét. Az élőhely-tipológiai súlyfaktor értéke (vö. DÉVAI és
MISKOLCZI 1987) a Nagy-morotva, mint alföldi állóvízi biotóp esetében a küllemi megítélés alapján változatos
felépítésű felmérési helyre vonatkozónak (1,5), ill. az egyhangú felépítésűre vonatkozónak (2,0) felel meg.
No = a faj sorszáma a teljes magyarországi taxonjegyzékben; Gy = a faj besorolása az UTM rendszerű országos
előfordulási gyakoriság szerinti kategóriába; Sf = fajgyakorisági súlyfaktor értéke; Kfá= kimutatott fejlődési
állapot (L = lárva, E = exuvium, I = imágó); Fhsze = felmérési helyek szerinti előfordulás (a faj regisztrált
felmérési helyeinek száma/a faj felmérési helyenkénti összpontszámértéke) a fajok adatsoraiban
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A Nagy-morotva szitakötő-faunájának összetétele a fajok felmérési
helyek szerinti előfordulása alapján

(kék: igen gyakori, szürke: gyakori, zöld: mérsékelten gyakori, rózsaszin: ritka, piros:  szórványos)
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5. ábra
A Nagy-morotvából kimutatott szitakötőfajok felmérési helyenként összesített jelenléte az
országos előfordulási gyakoriság feltüntetésével.

A Nagy-morotva szitakötő-faunájának összetétele a fajok
pontszámértékei alapján

(kék: igen gyakori, szürke: gyakori, zöld: mérsékelten gyakori, rózsaszin: ritka, piros: szórványos)
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6. ábra
A Nagy-morotvából kimutatott szitakötőfajok összesített pontszámértékei az országos
előfordulási gyakoriság feltüntetésével.
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Ez a két teljesen összecsengő adatsor egyrészt érthető, másrészt megnyugtató. Érthető azért,
mert itt nem egy terület, hanem egy olyan konkrét víztértípus (kistó típusú holtmeder)
szitakötő-faunájának értékeléséről van szó, ami országos viszonylatban mind létezését, mind
kutatottságát tekintve alulreprezentált, s ebből következően belátható, hogy a tág merítésen
alapuló országos gyakorisági viszonyoktól bizonyos mértékig eltérő képet tükröz. Az viszont,
hogy a helyzetkép ennyire eltérő, azért megnyugtató, mert arról tanúskodik, hogy a Nagy-
morotva még sok értékes vonását őrzi ennek az egyre ritkább víztértípusnak. Odonatológiai
alapon tehát csak megerősíteni lehet egy 32 holtmedernél végzett, négy élőlénycsoport
(Odonata, Heteroptera, Coleoptera, Trichoptera) 144 taxonjának felmérésén alapuló
dolgozatnak (CSABAI et al. 2003) azt a megállapítását, hogy a Nagy-morotva a Felső-Tisza-
vidék legértékesebb holtmedrei közé tartozik, s ezért véleményünk szerint – legalábbis
élővilága alapján – megérdemelné a ’szentély’ jellegű státuszt is.
A felmérési helyek közötti, a fajegyüttesek kompozíciós összetételén alapuló kapcsolatot
klaszteranalízissel vizsgáltuk [csoportátlag (paired group) módszer, Bray&Curtis index]. A 7.
ábrán látható fa (dendrogram) szemléletesen mutatja, hogy a felmérési helyek két csoportba
tartoznak. Az egyik csoportot azok a felmérési helyek alkotják, amelyek a szitakötők számára
vagy eleve kedvezőtlenek (8. és részben 6.) , vagy számottevő mértékű zavarást szenvednek
el (3. és részben 6.). A másik csoporton belül egyértelműen elkülönül a leginkább
természetközeli és fajokban leggazdagabb felmérési hely (1.), s egy-egy alcsoportot képeznek
a középső medence dús makrovegetációjú felmérési helyei (4. és 7.), ill. a víztér alsó és felső
mederrészletének ritkásabb makrovegetációjú és kisebb mértékben zavart felmérési helyei (2.
és 5.).

7. ábra
A felmérési helyek klaszteranalízise az előforduló fajok pontszámértékei alapján.

A fajegyüttesek összetételének feltárása és elemzése mellett igen nagy jelentősége van annak
is, hogy az előforduló fajok szünbiológiai (elsősorban chorológiai, etológiai és ökológiai)
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sajátosságairól pontos és részletes ismeretekkel rendelkezzünk. Az általuk közvetített
információk ugyanis igen sok lényeges tulajdonságát árulhatják el egy adott víztérnek
(biotópnak), ill. az azon belül elkülöníthető víztesteknek (biotikai értelemben véve
habitatoknak). A továbbiakban ezért a Nagy-morotvából kimutatott szitakötőfajok jellemzését
adjuk meg, részben saját tereptapasztalatainkra, részben irodalmi forrásokra (AGUESSE
1968; ASKEW 2004; BELLMANN 1987; CORBET et al. 1960; D’AGUILAR et al. 1986;
DÉVAI 1976; DIJKSTRA 2006; DREYER 1986; GIBBONS 1986; JURZITZA 2000; KUHN
és BURBACH 1998; MCGEENEY 1986; MÜLLER 2001; MÜLLER et al. 2001, 2003;
RAAB et al. 2007; ROBERT 1959; SCHIEMENZ 1953; SCHORR 1990; WILDERMUTH et
al. 2005) alapozva.
A Nagy-morotvából kimutatott szitakötőfajok közül a legértékesebbnek a zöld acsa (Aeshna
viridis) bizonyul, hiszen a Nagy-morotva egyetlen fokozottan védett szitakötője, s rajta van a
biodiverzitás-megőrzési szempontból országosan rendszeresen monitorozandó fajok
jegyzékén (AMBRUS et al. 1997). Ennek a nyugat-szibíriai faunaelemekhez sorolható fajnak
az előfordulása szoros összefüggésben van a kolokán (Stratiotes aloides) jelenlétével, mivel a
nőstény szinte kizárólag a kolokán leveleibe rakja a tojásait, a lárvák is a kolokán
tőlevélrózsájában élnek, sőt az imágó kibújása is döntő mértékben ennek a növénynek a
levelein történik. A Nagy-morotvában a kolokánnak még ma is több nagy kiterjedésű
állománya található, ami alapján feltételezhető volt, hogy a zöld acsa is viszonylag gyakori.
Habár sikerült igen kitartó és célirányos munkával a faj lárváját és exuviumát is megtalálni,
populációmérete azonban messze elmarad a várhatótól, s ezért itt is kifejezetten a
veszélyeztetett kategóriába sorolható. Ennek egyik lehetséges oka, hogy a kolokánállományok
közeit sűrűn kitöltik az alámerült hínárfajok [pl. az érdes tócsagaz (Ceratopyllum demersum)]
és a fonalasalgák pamacsai, amelyek miatt egyrészt a vadászva zsákmányt szerző lárvák
mozgása válik korlátozottá, másrészt a túléléshez szükséges feltételek változnak meg
kedvezőtlen irányban (pl. olykor időlegesen oxigénhiányos állapot alakul ki). Erre lehet
következtetni a gyűjtési tapasztalatokból is, hiszen mind a lárvát, mind az exuviumot a
kolokánmezőnek a nyíltvízzel érintkező szegélyén találtuk.
A Nagy-morotvánál kimutatott fajok közül a zöld acsa mellett védettséget élvez még a
kétfoltú szitakötő (Epitheca bimaculata) és a lápi acsa (Anaciaeschna isoceles), amelyek ezért
szintén kiemelt figyelmet érdemelnek.
Az Aeshna viridis mellett az Epitheca bimaculata is az országosan szórványos előfordulású
fajok közé tartozik, s szintén a nyugat-szibíriai faunaelemekhez sorolható. A faj a kopolya
típusú, mélyebb és nagyobb nyílt vízfelülettel borított holtmedrek jellegzetes szitakötője. Az
utóbbi időben ez a faj a holtmedrek egyre gyorsabb ütemű feltöltődése és vészes vízvesztése,
ill. a szennyezések és az eutrofizáció következtében mind kedvezőtlenebbé váló
üledékminőségi állapota miatt visszaszorulóban van, állománylétszáma sok helyen nagyon
lecsökkent, néhol már a kritikus szint alá. Örvendetes, hogy a Nagy morotva nyolc felmérési
helye közül hatnál megtaláltuk, ha nem is nagy számban. Élőhelyigényének ismeretében a
nyílt vízfelületek arányának növelése, ill. a medermélyítés és a kedvezőtlen állapotú, jórészt
rothadó üledék eltávolítása mindenképpen elősegítheti állományának további tartós
fennmaradását.
Az Anacieschna isoceles az országosan mérsékelten gyakori előfordulású fajok közé tartozik,
s chorológiai szempontból atlantomediterrán faunaelemnek tekinthető. A faj az olyan kistó
típusú vízterek jellemző szitakötője, amelyek a feltöltődés előrehaladott stádiumában vannak,
gazdag hínár- és mocsárinövényzettel jellemezhetők, s így átmenetet mutatnak a mocsár felé.
Ezekben a vízterekben, különösen a holtmedrekben a faj gyakran nagy egyedszámban fordul
elő. A Nagy-morotvának is az egyik legmarkánsabb szitakötője, mind az előfordulás
gyakoriságát, mind a mennyiségét tekintve, hiszen az egyetlen olyan faj a nagyszitakötők
között, amelyik mindegyik felmérési helyen előkerült, s a pontszámértéke is a második
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legnagyobb. Előfordulási viszonyai hű képét adják a Nagy-morotva jelenlegi állapotának, ill.
további beavatkozás nélkül a várható sorsának is.
A hazánkban szórványosan előforduló fajok közül a Nagy-morotvából az Aeshna viridis és az
Epitheca bimaculata mellett még a tavi szitakötőt (Anax parthenope) mutattuk ki. Ez a
pontomediterrán faunaelemnek tekinthető faj az utóbbi időben egyre gyakrabban kerül elő,
elsősorban gyorsan felmelegedő és dús makrovegetációjú kistó típusú vízterekből, s a hasonló
élőhelyigényű és szintén egyre expanzívabb, holomediterrán faunaelem-típusú déli
szitakötővel (Crocothemis erytraea) együtt a klímaváltozás egyik előhírnökének tekinthető.
A Nagy-morotvából előkerült egyetlen országosan ritka faj, az érces szitakötő (Cordulia
aenea) az Epitheca bimaculata-hoz hasonlóan nyugat-szibíriai faunaelem, s élőhelyigényük is
megegyező. Együttes előfordulásukat az imágók nagy mértékben eltérő etológiai sajátosságai
és lárvális habitatjaik különbségei teszik lehetővé. Örvendetes, hogy a Nagy-morotvában
ennek az értékes fajnak ma még viszonylag életerős, bár a korábbihoz képest mennyiségileg
mindenképpen csökkenő állománya található.
A kisszitakötők (Zygoptera) közül a Nagy-morotvánál a kék légivadász (Ischnura elegans) és
a gyakori légivadász (Coenagrion pulchellum) tekinthető dominánsnak. Az Ischnura elegans
az egyik legközönségesebb hazai kisszitakötőfaj, széles élőhelyspektrummal, a szennyezéssel
és a zavarással szembeni viszonylag nagy tűrőképességgel. Mindennek köszönhetően a
horgászatilag intenzíven hasznosított víztereknél is általában nagy egyedszámban található. A
Coenagrion pulchellum a nagyobb nyílt vízfelületű és gazdag vegetációjú vízterek jellemző
kisszitakötőfaja, a Nagy-morotva tehát tipikus élőhelyének számít. Jelentősnek tekinthető még
a két Erythromma-faj, a fürge légivadász (E. najas) és a zöld légivadász (E. viridulum)
előfordulása, ami nem meglepő, hiszen ez a két kisszitakötőfaj – időben egymást váltva –
elsősorban a nagy hínármezőkkel jellemezhető állóvizeket népesíti be nagyobb számban. A
kisszitakötők közül meglepőnek tekinthető a rablók (Sympecma- és Lestes-fajok) csekély
száma és két képviselőjük, az erdei rabló (Sympecma fusca) és a lomha rabló (Lestes sponsa)
csekély mennyisége, mivel ezeknek a mocsarakra jellemző szitakötőknek a markáns
előfordulására a Nagy-morotva külleme és állapota alapján számítani lehetett. A csak egy
felmérési helyről, a zsilip közeléből előkerült két további kisszitakötőfaj, a levéllábú szitakötő
(Platycnemis pennipes) és a sávos szitakötő (Agrion splendens) itteni jelenléte a Nagy-
morotva egészétől eltérő lokális viszonyoknak köszönhető, hiszen ez a két faj kötődik a
vízáramláshoz, de legalább az intenzívebb vízcseréhez.
A nagyszitakötők (Anispotera) közül az előbbiekben már bemutatott öt mennyiségileg is
jelentős faj (Anaciaeschna isosceles, Anax parthenope, Cordulia aenea, Epitheca bimaculata,
Crocothemis erythraea) mellett még hármat lehet ilyen szempontból kiemelésre érdemesnek
tartani. Az óriás-szitakötő (Anax imperator) a nagyobb nyílt vízfelületű, gazdag és változatos
vegetációjú vízterek jellemző nagyszitakötőfaja, a Nagy-morotva tehát tipikus élőhelyének
számít. A szőrös szitakötő (Brachytron pratense) a nagyobb kiterjedésű, gazdag emerz
vegetációjú, elmocsarasodó állóvizek lakója, így számottevő jelenléte a Nagy-morotvában
várható is volt. Ugyancsak számítani lehetett a fehér pásztor (Orthetrum albistylum)
meghatározó jelenlétére is, hiszen ennek a zavarást jól tűrő fajnak az egyedei mindig szép
számmal élnek a horgászok által megtisztított nyílt partszakaszokon. A hazánkban általános
előforduló, a legkülönbözőbb típusú víztereket egyaránt benépesítő alföldi szitakötő
(Sympetrum sanguineum) mérsékelt jelenléte és más Sympetrum-fajok (pl. S. meridionale, S.
vulgatum) hiánya meglepő, akárcsak a zavarást szintén jól tűrő vízipásztor (Orthetrum
cancellatum), vagy a mocsarakra jellemző gyakori acsa (Aeshna affinis) és négyfoltos acsa
(Libellula quadrimaculata) alkalmi előfordulása. A fokozatos elmocsarasodásra utal viszont a
nádi acsa (Aeshna mixta) számottevő jelenléte, mivel ez a faj a kistóból a mocsár felé
átmentet mutató vízterekre tekinthető leginkább jellemzőnek.
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A kimutatott fajokon túl feltétlenül meg kell említeni, hogy a Nagy-morotvában egykor
valószínűleg a jelenleginél több faj találta meg életfeltételeit. A hiányzók közül különösen a
két fokozottan védett Leucorrhinia-fajra (L. caudalis és L. pectoralis) kell felhívni a
figyelmet. Ezek korábban minden bizonnyal előfordultak itt, s jogos remény van arra, hogy a
rehabilitációs-rekonstrukciós beavatkozások állapotjavító hatására esetleg a visszatelepedésük
is megtörténik.
Egy-egy víztér – esetünkben a Nagy-morotva, mint élőhely – átfogó és sokoldalú jellemzése
akkor lehet igazán sikeres, ha a kimutatott fajegyüttes összetételének elemzése mellett az
objektum természeti értékességéről is képet alkothatunk. Az élőhelyek egyértelmű és
közérthető, mutatószámokon alapuló odonatológiai minősítésére a hálótérképeken ábrázolt
előfordulási adatok értékelése alapján új módszert dolgoztunk ki (DÉVAI és MISKOLCZI
1986, 1987). Ennek érdekében először besoroltuk a hazai szitakötőfajokat öt relatív
gyakorisági kategóriába, amelyeket a 10×10 km-es UTM rendszerű hálótérképek szerinti
előfordulási adatok alapján állapítottunk meg. Ezt követően minden gyakorisági csoporthoz
mértani haladvány szerint növekvő súlyfaktort (ún. fajgyakorisági súlyfaktort) rendeltünk
hozzá, s összeállítottunk egy algoritmust, amiből – a földrajzi fekvés, a fő víztértípus és a
küllemi felépítés alapján – bármely élőhely saját súlyfaktora (az ún. élőhely-tipológiai
súlyfaktor) egyszerűen meghatározható. Ezután a különböző típusú és degradáltsági fokú
élőhelyeken végzett elővizsgálatok eredményeinek figyelembevételével meghatároztuk a
végleges pontszámértékek és a minőségi (értékességi) kategóriák közötti összefüggést, ami a
minőségi besorolás alapjául szolgál.
Mindezek alapján egy-egy élőhely vagy terület minősítése a szitakötő-fauna alapján a
következőképpen történik. Összeállítjuk a teljes faunalistát, majd megállapítjuk, hogy az
egyes fajok melyik gyakorisági csoportba tartoznak. Az egyes gyakorisági csoportokba
tartozó fajok számának és a megfelelő súlyfaktornak az összeszorzásával kiszámítjuk a
gyakorisági csoportokhoz tartozó pontszámértékeket. Ha az ezek összegzésével kapott, a
tényleges fajösszetételt jellemző pontszámértéket szorozzuk az élőhely fajösszetételi
sajátosságait is figyelembe vevő súlyfaktorral, akkor megkapjuk azt a pontszámértéket, ami a
minőségi (értékességi) besorolást lehetővé teszi [150 pont felett I. osztályú, azaz igen értékes
(különösen fajgazdag) élőhely/terület; 106–150 pont között II. osztályú, azaz értékes
(fajgazdag) élőhely/terület; 61–105 pont között III. osztályú, azaz mérsékelten értékes
(mérsékelten fajgazdag) élőhely/terület; 25–60 pont között IV. osztályú, azaz kevéssé értékes
(fajszegény) élőhely/terület; 25 pont alatt V. osztályú, azaz nem értékes (különösen
fajszegény) élőhely/terület].
A Nagy-morotva esetében az egyes felmérési helyekre és a teljes víztérre vonatkoztatva
elvégzett minőségi értékelés a következő eredményt hozta (1. táblázat). A nyolc felmérési
hely közül három II. osztályúnak, ugyancsak három III. osztályúnak, egy-egy pedig IV., ill. V.
osztályúnak adódott. A II. osztályú helyek közül kettő természetközeli állapotúnak tekinthető,
közülük is kitűnik a legmagasabb pontszámértéket (135) elérő 7. felmérési hely, ami az
értékességét a habitat-szintű diverzitásnak és a legkisebb mértékű zavarásnak köszönheti. A
III. osztályú helyek közül egy-egy az északi, ill. a keleti part mocsárinövényes sávjához
tartozik, ahol a habituális kép az imágók számára a természetközeliség látszatát kelti. Ezek a
helyek ugyanakkor a lárvák számára – a rendkívül tömött vegetáció és a vastag rothadó
üledékréteg miatt – sokkal kedvezőtlenebb megélhetési feltételeket biztosítanak, s ezért a csak
lárvák alapján történő minősítés jóval kedvezőtlenebb képet mutatna. A harmadik III. osztályú
felmérési hely a zagyteret levágó töltésnek a nyíltvíz felőli partszakaszát foglalja magába, ami
– mint új habitatkínálat – több faj megtelepedésére is lehetőséget nyújt. Érdekes, hogy a két
horgászatilag intenzíven hasznosított felmérési hely (2. és 6.) pontszámértéke között igen
jelentős eltérés van (több mint kétszeres), így az egyik II., a másik pedig IV. osztályú. A nagy
különbség egyrészt a horgásztevékenység eltérő mértékéből, másrészt a leárnyékoltság
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nagyfokú különbözőségéből adódik: a 6. felmérési helyet a horgászállások sűrűsége és
gyakori használata, ill. a fasor erőteljes árnyékoló hatása miatt a zavarásérzékeny és
napfénykedvelő szitakötő-imágók többsége elkerüli. Az egyetlen V. osztályú felmérési hely a
zagytér, aminek a fajszegénysége teljesen érthető, hiszen nagy mértékű benőttsége miatt nem
vonzó ez a terület a tojásrakó nőstények számára, az esetleg ide vetődő nőstények tojásaiból
kikelő lárvák pedig a sekély víz gyors kiszáradása miatt jórészt elpusztulnak.
A Nagy-morotva különböző küllemű és hasznosítású mederszakaszai ugyanakkor gazdag és
változatos fajegyüttesnek adnak otthont, s ez a habitatszintű diverzitás azt eredményezi, hogy
a víztér egésze – odonatológiai alapon – kiemelkedően értékes, I. osztályú élőhelynek
minősíthető.

6. Összefoglalás
A Nagy-morotva a Tisza egyik nagy kanyarulatának természetes úton történő lefűződésével
keletkezett, morotva típusú holtmeder. A hullámtéren, de a nyári gáton kívül fekszik, így
aránylag ritkán öblítődik át. Állapotát elsősorban a nagy mértékű eutrofizálódás és lakossági
hulladékelhelyezés veszélyezteti, ami hozzájárul az egyre gyorsuló ütemű feltöltődéshez és
elmocsarasodáshoz. A ma még kistó típusú állóvíznek tekinthető víztér eredeti állapotának
megőrzése érdekében 2005-ben rehabilitációs és rekonstrukciós munkálatok történtek, amit
egy ökológiai állapotfelmérés követett. Ennek keretében 2009-ben részletes odonatológiai
felmérő és értékelő munkát végeztünk, s összesen 392 szitakötőt gyűjtöttünk, amelyek 176
faunisztikai adatnak felelnek meg. Az 59 egyedszám nélküli megfigyelési adattal együtt az
összadatszám 235, amivel a Nagy-morotva a legjobban feldolgozott hazai holtmedrek közé
került. A 23 kimutatott szitakötőfaj (9 Zygoptera és 14 Anisoptera) a teljes hazai fauna
34,8%-a. Ez az arány a Tisza-mente holtmedreivel összehasonlítva jónak mondható, azaz a
Nagy-morotva odonatológiai szempontból értékesnek minősíthető, a hozzá hasonló kistó
típusú holtmedrek között pedig az átlagosnál jobb és értékesebb kategóriába tartozik. A 23 faj
közül egy a fokozottan védett és a rendszeresen monitorozandó szitakötőkhöz tartozik, kettő
pedig védett. Az IUCN veszélyeztetettségi besorolása szerint 22 faj a legkevésbé
veszélyeztetett kategóriába sorolható, s egy faj tekinthető fenyegetettség közeli állapotúnak.
A Nagy-morotva esetében a nyolc felmérési helyre külön-külön elvégzett minőségi értékelés
azt mutatja, hogy közülük három-három II. osztályúnak, egy-egy pedig IV., ill. V.
osztályúnak bizonyult. A II. osztályú helyek közül kettő természetközeli állapotúnak
tekinthető. Közülük is kitűnik a legmagasabb pontszámértéket elérő felmérési hely, a morotva
alsó vége, ami értékességét a habitat-szintű diverzitásnak és a legkisebb mértékű zavarásnak
köszönheti. A két horgászatilag intenzíven hasznosított felmérési hely pontszámértéke közötti
eltérés igen jelentős (az egyik II., a másik pedig IV. osztályú), ami egyrészt a
horgásztevékenység eltérő mértékéből, másrészt a leárnyékoltság nagyfokú különbözőségéből
adódik. A víztér egésze viszont – a különböző küllemű és eltérő hasznosítású mederszakaszok
miatt – gazdag és változatos fajegyüttesnek ad otthont, s ez a habitatszintű diverzitás okolható
azért, hogy a víztér egésze – odonatológiai alapon – kiemelkedően értékes, I. osztályú
élőhelynek minősül.
Összegzésül megállapítható, hogy az előzetes egyeztetéseket követő, s az ökológiai
szempontokat is figyelembe vevő rehabilitációs-rekonstrukciós beavatkozás eredményes volt,
mivel úgy szolgálja a jövőbeni integrált hasznosítás feltételeinek megteremtését, hogy az
élővilág értékeit nemcsak megőrzi, hanem még a sokszínűség (biodiverzitás) gyarapodásának
lehetőségeit is biztosítja.

7. Köszönetnyilvánítás
A Nagy-morotva ökológiai állapotfeltárására irányuló kutatómunka lehetőségének
megteremtésért a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnak
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(Nyíregyháza), személy szerint pedig elsősorban BODNÁR GÁSPÁR igazgatónak és VÁCZ
SÁNDOR felelős tervezőnek tartozunk köszönettel. Az odonatológiai felmérések programba
illesztéséért a projekt vezetőjét, DR. NAGY SÁNDOR ALEX tanszékvezető egyetemi
docenst (Debreceni Egyetem, Hidrobiológiai Tanszék) illeti köszönet. A terepmunkában való
részvételért és az adatok értékelésében való közreműködésért DR. SZABÓ LÁSZLÓ JÓZSEF
munkatársunknak vagyunk hálásak.

Irodalom
AGUESSE, P. 1968: Les Odonates de l'Europe Occidentale, du Nord de l'Afrique et des Iles

Atlantiques. In: Faune de l'Europe et du Bassin Méditerranéen 4. – Masson et Cie

Éditeurs, Paris, VI + 258 pp., V pl.
AMBRUS A. – BÁNKUTI K. – KOVÁCS T. 1997: A szitakötők populációszintű

monitorozása. In: FORRÓ L. (szerk.): Rákok, szitakötők és egyenesszárnyúak.
Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer V. – Magyar Természettudományi
Múzeum, Budapest, p. 35–49.

ASKEW, R.R. 2004: The dragonflies of Europe. Second edition. – Harley Books, Colchester,
308 pp.

BELLMANN, H. 1987: Libellen: beobachten – bestimmen. – Verlag J. Neumann – Neudamm
GmbH & Co. KG, Melsungen – Berlin – Basel – Wien, 268 pp.

CORBET, P.S. 1999: Dragonflies: behaviour and ecology of Odonata. – Harley Books,
Colchester, XXXIII + 829 pp., 17 Plates.

CORBET, P.S. – LONGFIELD, C. – MOORE, N.W. 1960: Dragonflies. – Collins, London,
XII + 260 pp., 24 + VIII pl.

CSABAI, Z. – BODA, P. – MÓRA, A. – MÜLLER, Z. 2003: Aquatic beetles, aquatic and
semiaquatic bugs, dragonfly and caddisfly larvae from 32 backwaters in the Upper-
Tisza-region, NE-Hungary (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea; Heteroptera:
Nepomorpha, Gerromorpha; Odonata; Trichoptera). – Folia hist.-nat. Mus. matr. 27:
217–235.

D'AGUILAR, J. – DOMMANGET, J.-L. – PRÉCHAC, R. 1986: A field guide to the
dragonflies of Britain, Europe & North Africa. – William Collins Sons & Company
Ltd, London, 336 pp.

DÉVAI GY. 1976: A magyarországi szitakötő (Odonata) fauna chorológiai vizsgálata. – Acta
biol. debrecina 13, Suppl. 1: 119–157.

DÉVAI GY. 1997: A környezetminősítés szünbiológiai alapelvei két amfibikus rovarcsoport
példáján (Odonata, Diptera: Chironomidae). Az "MTA Doktora" cím elnyeréséért
benyújtott értekezés tézisei. – KLTE Ökológiai Tanszéke, Debrecen, 49 pp.

DÉVAI, GY. – MISKOLCZI, M. 1986: Vorschlag für ein neues Verfahren zur
Umweltbeurteilung aufgrund von Rasterkarten zur Verbreitung der Libellen. –
Libellula 5/3-4: 1–17.

DÉVAI GY. – MISKOLCZI M. 1987: Javaslat egy új környezetminősítő értékelési eljárásra a
szitakötők hálótérképek szerinti előfordulási adatai alapján. – Acta biol. debrecina
20(1986–1987): 33–54.

DÉVAI GY. – MISKOLCZI M. – TÓTH S. 1987: Javaslat a faunisztikai adatközlés és
számítógépes adatfeldolgozás egységesítésére. I. rész: Adatközlés. – Folia Mus. hist.-
nat. bakony. 6: 29–42.

DÉVAI GY. – DÉVAI I. – FELFÖLDY L. – WITTNER I. 1992: A vízminőség
fogalomrendszerének egy átfogó koncepciója. 3. rész: Az ökológiai vízminőség
jellemzésének lehetőségei. – Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 4: 49–185.



17

DÉVAI GY. – MISKOLCZI M. – PÁLOSI G. – DÉVAI I. – HARANGI J. 1994: A magyar-
országi szitakötő-imágók (Insecta: Odonata) 1982-ig közölt előfordulási adatainak
bemutatása UTM hálótérképeken. – Studia odonatol. hung. 2: 5–100.

DÉVAI GY. – DÉVAI I. – TÓTHMÉRÉSZ B. – MISKOLCZI M. 1997: A faunisztikai
adatok értékelésének módszerelméleti és módszertani kérdései a szitakötők (Odonata)
példáján. 2. rész: Az alapreferenciák gyűjtése és értékelése. – Studia odonatol. hung.
3: 5–20.

DÉVAI GY. – VÉGVÁRI P. – NAGY S. – BANCSI I. (szerk.) 1999: Az ökológiai
vízminősítés elmélete és gyakorlata. 1. rész. – Acta biol. debrecina, Suppl. oecol.
hung. 10/1, 216 pp.

DÉVAI GY. – GRIGORSZKY I. – MIKLÓS L. – NAGY S.A. – PUTARICH IVÁNSZKY V.
– SÁRKÁNY-KISS E. – SINÓROS-SZABÓ B. – SZIKURA J. 2012a: Hidroökológiai
alapozású Nemzetközi Tisza-kutató Hálózat létesítése. In: SINÓROS-SZABÓ B.
(szerk.): Tiszatér-környezet stratégiai fejlesztése. – Keleti Háromhatár-Szeglet Kutató
Fejlesztő Központ Közhasznú Egyesület, Mátészalka, p. 29–47.

DÉVAI GY. – MISKOLCZI M. – JAKAB T. 2012b: Adatok a Nagy-morotva (Rakamaz és
Tiszanagyfalu) szitakötő-faunájához (Odonata). – Studia odonatol. hung. 14: 37–48.

DIJKSTRA, K-D.B. (edit.) 2006: Field guide to the dragonflies of Britain and Europe. –
British Wildlife Publishing, Gillingham, 320 pp.

DREYER, W. 1986: Die Libellen. – Gerstenberg Verlag, Hildesheim, 219 pp.
GIBBONS, R.B. 1986: Dragonflies and damselflies of Britain and Northern Europe. Country

life guides. In: Country life books. – The Hamlyn Publishing Group Limited,
Twickenham, 144 pp.

HAMMER, Ø. – HARPER, D.A.T. – RYAN, P.D. 2001: Paleontological statistics software
package for education and data analysis. – Paleontologia Electronica 4/1: 1–9.
http://palaeo-electronica.org/2001_1/past/issue1_01.htm.

JAKAB T. 2011: Könyvismertetés [KALKMAN, V.J. – BOUDOT, J-P. – BERNARD, R. –
CONZE, K-J. – DE KNIJF, G. – DYATLOVA, E. – FERREIRA, S. – JOVIĆ, M. –
OTT, J. – RISERVATO, E. – SAHLÉN, G. (comp.) 2010: European red list of
dragonflies. – Publications Office of the European Union, Luxembourg, VIII + 28
pp.]. – Studia odonatol. hung. 13: 99–104.

JAKAB T. 2013: Miniszteri rendelet ismertetése. – Studia odonatol. hung. 15: 137–139.
JAKUCS P. – DÉVAI GY. (szerk.) 1985: Környezetvédelmi Információrendszer:

Természetes Élővilágvédelmi Részrendszer. Fajokra és élőhelyekre vonatkozó
adatfelvételi lapok értelmezési és kitöltési útmutatója. – Javaslatterv. KLTE Ökológiai
Tanszéke, Debrecen  OKTH, Budapest, 185 pp., XVIII tábla.

JURZITZA, G. 2000: Der Kosmos Libellenführer. Die Arten Mittel- und Südeuropas. 2.
überarbeitete und aktualisierte Auflage. In: kosmosnaturführer. – Franckh-Kosmos
Verlags-GmbH & Co., Stuttgart, 192 pp.

KUHN, K. – BURBACH, K. 1998: Libellen in Bayern. – Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co.,
Stuttgart, 333 pp.

MCGEENEY, A. 1986: A complete guide to British dragonflies. – Jonathan Cape Ltd,
London, X + 133 pp.

MOORE, N.W. (comp.) 1997: Dragonflies – Status survey and conservation action plan.
IUCN/SSC Odonata Specialist Group. – IUCN, Gland – Cambridge, V + 28 pp.

MÜLLER Z. 2001: Szitakötő-fajegyüttesek tér- és időbeli változásainak szünbiológiai
elemzése. Doktori (PhD) értekezés. Kézirat. – Debreceni Egyetem,
Természettudományi Kar, Környezettudomány Doktori Iskola, Hidrobiológia
Program, Debrecen, IV + 129 pp.



18

MÜLLER, Z. – DÉVAI, GY. – MISKOLCZI, M. – KISS, B. – TÓTH, A. – NAGY, S. –
GRIGORSZKY, I. – JAKAB, T. 2001: Dragonflies as habitat indicators in Hungarian
floodplain wetlands. In: FIELD, R. – WARREN, R.J. – OKARMA, H. – SIEVERT,
P.R. (edit.): Wildlife, land, and people: priorities for the 21st century. Proceedings of
the Second International Wildlife Management Congress. – The Wildlife Society,
Bethesda, p. 322–326.

MÜLLER, Z. – JAKAB, T. – TÓTH, A. – DÉVAI, GY. – SZÁLLASSY, N. – KISS, B. –
HORVÁTH, R. 2003: Effect of sports fisherman activities on dragonfly assemblages
on a Hungarian river floodplain. – Biodivers. Conserv. 12: 167–179.

RAAB, R. – CHOVANEC, A. – PENNERSTORFER, J. 2007: Libellen Österreichs. –
Umweltbundesamt GmbH & Springer-Verlag, Wien, X + 345 pp.

ROBERT, P.-A. 1959: Die Libellen (Odonaten). – Kümmerly & Frey, Geographischer Verlag,
Bern, 404 pp., 48 Taf.

SCHIEMENZ, H. 1953: Die Libellen unserer Heimat. – Urania-Verlag, Jena, 154 pp., 30
Taf., II Beil.

SCHORR, M. 1990: Grundlagen zu einem Artenhilfsprogramm Libellen der Bundesrepublik
Deutschland. – Ursus Scientific Publishers, Bilthoven, V + 512 pp., 1 Deckfolie.

SOÓS Á. 1958a: Felhasználható-e a múzeumok rovaranyaga ökológiai vizsgálatokra?
(Adatok az Otitidák [Diptera] repülési idejének és egyes fajok nemzedékszámának
ismeretéhez). – Állatt. Közlem. XLVI/3–4: 277–285.

SOÓS, Á. 1958b: Ist das Insektenmaterial der Museen für ethologische und ökologische
Untersuchungen verwendbar? Angaben über die Flugzeit und die Generationszahl der
Sciomyziden (Diptera). – Acta ent. Mus. nat. Pragae XXXII: 101–150.

STERNBERG, K. – BUCHWALD, R. (bearb. und hrsg.) 1999: Die Libellen Baden-
Württembergs. Band 1: Allgemeiner Teil; Kleinlibellen (Zygoptera). – Verlag Eugen
Ulmer GmbH & Co., Stuttgart, 468 pp.

STERNBERG, K. – BUCHWALD, R. (bearb. und hrsg.) 2000: Die Libellen Baden-
Württembergs. Band 2: Großlibellen (Anisoptera), Literatur. – Verlag Eugen Ulmer
GmbH & Co., Stuttgart, 712 pp.

VAJDA CS. – DÉVAI GY. 2015: A magyar szitakötő-fauna (Odonata) új taxonjegyzéke. –
Studia odonatol. hung. 17: 5–22.

WILDERMUTH, H. – GONSETH, Y. – MAIBACH, A. (hrsg.) 2005: Odonata – Die Libellen
der Schweiz. In: Fauna Helvetica12. – Centre suisse de cartographie de la
faune/Schweizerische Entomologische Gesellschaft, Neuchâtel, 398 pp.


