
Közösségi jelentőségű, illetve 

védett és fokozottan védett 

állatfajok felmérése és 

monitoring módszertan 

kidolgozása Vas, Zala és Somogy 

megye Natura 2000 területein. 



Mi is projektünk alapkoncepciója 

A korábbi években kevés figyelmet kapott fajok felmérése 

(pl. lepkék, szitakötők) 

Kevéssé ismert/felmért fajcsoportok szisztematikus felmérése 

Kezelési javaslatok kidolgozása a később elkészítendő 

Fenntartási tervekhez 



Vezető: Somogy Természetvédelmi 

Szervezet 

Konzorciumi tagok: 

• Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

• Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 

• Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 

• Természeti Örökségünk Alapítvány 

• Nyugat-Magyarországi Egyetem 

http://www.bakony-balaton-geopark.hu/
http://www.bfnp.hu/magyar/nyitolap/


Felmérendők 

• Xilofág bogarak (11 faj) 

• Szitakötők (4 faj) 

• Lepkék (16 faj) 

• Kétéltűek (18 faj) 

• Hüllők (13 faj) 

• Denevérek (28 faj) 

 

Összesen 90 faj, melyek közül 43 Natura 2000 jelölőfaj és 47 
védett/fokozottan védett faj. 



Hol? 

• Vas, Zala és Somogy megyében 

• Összesen 204 100 hektáron (a hazai Natura 2000 területek 

12%-án) 

• 60 SCI (177 256 hektár)  

• 2 SPA (33 844 hektár) 



Probléma  



Eredmények 

• 62 felmért terület 

• 76 előkerült faj 

• 33 Natura 2000 faj 

• 11 fokozottan védett faj 

• 65 védett faj 

• 22 000 adatsor 

• 2423 embernap (6,6 év) 

• Közel 800 oldal 

kezelési javaslat 

 



Kerekvállú állasbogár  

(Rhysodes sulcatus) 

Csak néhány helyről volt 

ismert állománya. 



Skarlátbogár (Cucujus cinnabarinus) 

Domb és hegyvidéken 

ritkább, inkább síksági faj. 



Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) 

Régen közönséges volt, mára 

aktuálisan veszélyeztetett. 



Nagy tűzlepke (Lycaena dispar) 



Sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) 



Csíkos medvelepke  

(Euplagia quadripunctaria) 



Erdei béka (Rana dalmatina) 



Vöröshasú unka (Bombina bombina) 



Mocsári teknős (Emys orbicularis) 



Közönséges denevér (Myotis myotis) 



Szoprán törpedenevér  

(Pipistrellus pymaeus) 

Vizes élőhelyek mentén sokkal 

gyakoribb, mint korábban ismert 

volt. 



Nyugati piszedenevér (Barbastella 

barbastellus) 



Ritka fajok 

• Keleti lápbagoly 

• Magyar tavaszi-fésűsbagoly 

• Lápi tarkalepke 

• Kék pattanóbogár 

• Gyászcincér 

• Remetebogár 

• Foltos szalamandra 

• Sárgahasú unka 

• Kockás sikló 

• Keresztes vipera 

• Kis patkósdenevér 

• Nagy patkósdenevér 

• Óriás koraidenevér 

 



Amik nincsenek… 

• L-betűs rókalepke 

• Nagy mustárlepke 

• Narancslepke 

• Szarvas ganéjtúró 

• Nagy fémescincér 

• Vörösnyakú komorbogár 

• Tarajos gőte 

• Alpesi gőte 

• Alpesi tarajosgőte 

 

• Homoki gyík 

• Pannon gyík 

• Elevenszülő gyík 

• Haragos sikló 

• Rákosi vipera 

• Kereknyergű 

patkósdenevér 

• Hosszúszárnyú denevér 



Köszönöm figyelmüket! 

Mille János 

projektmenedzser 

Somogy Természetvédelmi Szervezet  

8708 Somogyfajsz, Kossuth u. 62. 

E-mail: spanc@t-online.hu 


