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 A szegedi Fehér-tó és Fertő 
halastavainak emlősei 

Dr. Kókay Károly 

Bevezetés 
A szegedi Fehér-tó és Fertő a Dél-Alföld egyik legjelentősebb vízimadár élőhelyeként 

ismert országszerte. E rövid írásban mégis a terület emlősfaunájára szeretném felhívni a 

figyelmet. 

Elsősorban a természetvédelmi jelentőséggel bírókra koncentrálnék, illetve a nem védett 

fajok közül az érdekesebb előfordulásokra. A tömeges és gyakori fajokra csak utalnék. 

Anyag és módszer 

1984-óta járok a területre. Az azóta felhalmozódott megfigyelések, emlős nyomok, jelek 

vizsgálata és az elhullott egyedek szolgáltattak információt. Csapdázást nem végeztem a 

tavakon, bár indokolt lenne egy ilyen pontosabb, átfogóbb vizsgálat. A minden évben költő 

erdei fülesbaglyok köpet vizsgálata azért lett volna félrevezető, mert a zsákmányt alkotó 

kisemlős származási helye roppant bizonytalan (a baglyok már eleve a terület határon 

költenek, zsákmányolni meg nagyobb eséllyel a földekre járnak). 

Sajnálatosan kimaradt a denevér fauna vizsgálata: amely speciális módszereket és 

ismereteket igényel. 

Tárgyalás 

A rendszertani sorrendet követve először a rovarevőket és azok közül is a cickányokat 

kell előre vennünk. A Fehér-tó, mint „vizes” élőhely kiemelten fontos a közönséges 

vízicickányok (Neomys fodiens) számára. A tórendszer egészén elterjedt faj gyakoriságát 

jelzi, hogy volt olyan terepi nap, mikor egy tó gátján hármat is találtunk. A többi cickány 

közül leggyakoribb az erdei cickány (Sorex araneus), találtunk még mezei cickányt 

(Crocidura leucodon ) és törpe cickányt (Sorex minutus) is. 

A keleti sün (Erinaceus concolor) és a vakond (Tapla eurpoea) főleg a peremrészeken 

mindenütt előfordul. 

A pocokfélék közül a mezei pocok (Microtus arvalis) igazi „tömegfaj”, bent, a tavak 

közötti gátakon is. A közönséges kószapocok (Arvicola amphibius) már szórványosabb 

elterjedésű, viszonylag ritkán kerül szem elé. 

Annál gyakoribb az észak-amerikai eredetű pézsmapocok (Ondatra zibethicus), bár 

valószínűleg a vidra (Lutra lutra) állomány erősödésével némileg kisebb számban látni, 

legalább is a nyolcvanas évekhez képest. 

A hörcsög (Cricetus cricetus) jelenléte a tavak széli részein nem túlzottan meglepő, 

annál inkább az a tény, hogy benn a főgát mentén, az ipari vasút alá fúrt járatokban is él. 

Az egerek közül az épületeknél a házi egér (Mus musculus), azoktól távol a güzüegér 

(Mus musculus spicilegus) gyakoribb. A pirók erdei egérnek (Apodemus agrarius) nem túl 

sok adata van a Dél-Alföldről (azok is a Tisza folyó mentén). A Fehér-tavon mégis jelen van, 

sőt házak közelében, „urbanizált” élőhelyről is előkerült. A törpeegér (Micromys minutus) 
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fészkét többször megtaláltuk, főleg a gazos gátoldalakon, de nádra magasan épített fészekbe is 

belebotlottunk már. A sok elszórt haltakarmány és a haldögök kiváló lehetőséget adnak a 

vándorpatkánynak (Rattus norvegicus). Az emberi környezet kedvelésének ellenére többször 

megfigyelhető minden humán létesítménytől távol, igazi „vadállatként is). 

A Fehér-tó igazi emlőstani értékét a ragadozó fajok változatossága adja: nyolc fajt 

sikerült eddig a területen megfigyelni. Természetvédelmi szempontból három menyétféle 

emelhető ki: a vidra (Lutra lutra), a molnárgörény (Mustela eversmannii) és a hermelin 

(Mustela erminea aestiva). 

E három közül pont a fokozottan védett vidra a leggyakoribb: az utóbbi 10-15 évben a 

halastórendszer egészén elterjedt, minden tóegységen, illetve csatornán láthatjuk nyomát, 

csapáját és egyre gyakrabban, akár fényes nappal is, magát a vidrát. 

Több figyelmet érdemelne (nem fokozottan védett!) a molnárgörény, amely keleti 

fajként a sztyeppzónát követve nyugati elterjedési határát épp hazánkban éri el. Megfigyeltük 

a Fehér-tó Fertő közötti szikes gyepen, de még érdekesebb, hogy a tavak közötti gátakon is. 

Kimondottan ritkának számít Csongrád megyében, a szintén nem fokozottan védett, 

hermelin is. Igazából egy biztos élőhelye van: a szegedi Fehér-tó, különösen a csatornák 

partját kedveli. 

A „közönségesebb” menyétfélék közül az eurázsiai menyét (Mustela nivalis) a 

leggyakoribb, akár a tavak között, akár a peremterületeken. A közönséges görény (Mustela 

putorius) jóval szórványosabb előfordulású. A nyest (Matres foina) a tavak szélén lévő 

lakóházak padlásán fordul elő. Az utóbbi évek érdekessége a borz (Meles meles) megjelenése. 

A teljesen fátlan, nádasos részeken is láthatók a nyomai ennek az eredetileg erdei 

ragadozónak (talán érthető is miért került a vadászható vadfajok közé) 

Leggyakoribb ragadozó természetesen a vörös róka (Vulpes vulpes), több rókavár is van 

a területen Természetvédelmi szempontból az egyik legaggályosabb faj (vízimadarak fészkei), 

főleg magas számuk miatt. 

A páros ujjú patások közül a gyakori őz (Capreolus capreolus) mellett előfordul, igaz 

csak „váltóvadként” a vaddisznó (Sus scrofa) is. 

Összefoglalás 

A nem vizsgált denevéreket leszámítva, eddig 26 emlősfaj került elő a területen. 

Alaposabb, szisztematikus vizsgálattal ez a szám minden bizonnyal növelhető. Némely 

emlősfaj (róka, vándorpatkány, vaddisznó) természetvédelmi problémákat is okozhatnak. 

Fontosabb azonban az „értékes” ún. sérülékeny emlősfajokra fölhívni a figyelmet, 

közülük is a három kiemeltre: a vidrára, a molnárgörényre és a hermelinre. 

 

Szeged, 2008. december 4. 
 


