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B Ú V Á R K O D Á S

5–8. feladvány: 
BIOSZFÉRA-REZERVÁTUM 
A MURA–DRÁVA MENTÉN 

E havi pályázatunk fõdíja: 5000 forintos
könyvvásárlási utalvány.
További díj: három pályázónk a tíz nemzeti
parkot bemutató képes leporellósorozatot
nyerheti. 
5. feladvány: PÁRATLAN ÁLLATRITKA-
SÁG
A nemzetközi jelentõségû, formálódó vé-
dett terület számos ritka faj otthona, ame-
lyek közül több csak itt él bolygónkon.
Skandináv keresztrejtvényünk helyes meg-
fejtésével megtudhatja: melyik ez a gerinc-
telen, és hol lelhetõ fel?

BEKÜLDENDÕ: a megfejtéssel kiegészített
mondat.
6. feladvány: NÖVÉNYSZÉPSÉG
A keresztrejtvénybe épített szórejtvé-
nyünkben az égerlápok egyik legszebb ta-
vaszi növényének nevét rejtettük el. 
A további feladványok megfejtõi újabb pályáza-
ton vesznek részt.
7. feladvány: KULTÚRTÖRTÉNETI EM-
LÉK 
Említsen vízhez kötõdõ, de lassan feledésbe
merülõ õsi foglalkozásokat! 
8. feladvány: A JÖVÕ KILÁTÁSAI
A kulturális értékek megõrzésével kapcso-
latban nevezzen meg egy-két lehetõséget! 
Beküldési határidõ: 2009. június 15.
Az idei második számunk feladványainak
megfejtései:

1. feladvány: A NYUGAT-MÁTRA LEGÉR-
TÉKESEBB NÖVÉNYTÁRSULÁSAIT A HE-
GYI RÉTEK ÉS SZIKLAGYEPEK ALKOT-
JÁK. 
2. feladvány: URÁLI BAGOLY.
3. feladvány: GYÖNGYÖSOROSZI.
4. feladvány: NEMESÍTETT SZÕLÕFAJ-
TÁK.
A hibátlan megfejtést beküldõk közötti sor-
soláson 5000 forintos könyvvásárlási utal-
ványt nyert: xx (xx).
A tíz nemzeti parkunkat bemutató leporel-
lósorozat nyertesei: xx (xx), xx (xx), xx (xx),
xx (xx).

Néhány ével ezelõtt egy osztálykirándulás
alkalmával jutottam el a Somogy megyei
Kaszóra. Innen indulva erdei kisvasúttal

jártuk be az erdõkkel körülvett lápos vidéket.
Akkor még nem tudtam, amit azóta megtanul-
tam, hogy hazánk egyik legrégebbi, 1942 óta
védett, mocsaras, zsombékos õslápjának, a
Baláta-tónak voltunk a vendégei. Ez az euró-
pai hírû, ritka növény- és állatfajokat õrzõ, 174
hektáros élõhely hivatalosan a Szenta nevû te-
lepüléshez tartozik.

Múlt év májusában újra találkozhattam ezzel
a dombokkal, vízfolyásokkal vagy ahogy itt
mondják, rinyákkal szabdalt belsõ-somogyi táj-
jal, amelyet sûrû erdei miatt méltán neveznek a
helybeliek Somogy zöld szívének. A kaszói kis-
vonat helyett azonban gyalog akartam felfedez-
ni titkait és a nevezetes Baláta-tavat.

Ennek nyílt vízfelületét elõször a madármeg-
figyelõ toronyból pillantottam meg. Fentrõl jól
láttam, hogy partjához nem tudok lejutni, mert
a tómeder körül mocsári társulások – nádas,
zsombékos, és rekettyefûz sûrû állományai –
állják el az utat. Talán a természet így akarja
megóvni féltett növényeit és állatait a kíváncsis-
kodóktól. 

A jégkorszaki eredetû, feltöltött területet ho-
mokbuckák fedik. A mocsaras õsláp helyét ré-
gen nagyobb kiterjedésû vízfelület boríthatta.
A napjainkban is látható lefolyástalan tó víz-
utánpótlását jelenleg csapadékvíz, valamint a
tavaszi hóolvadásokból keletkezõ olvadékvíz
és beszivárgó talajvíz szolgáltatja. A Baláta víz-
felületének nagysága ezért évente változik. Az
is elõfordul, mint 2003-ban történt, hogy kiszá-
rad. Ám ilyenkor sincs vészhelyzet, hiszen a
csapadékos idõszak beköszöntésekor újra fel-
töltõdik. Ottjártamkor, 2008 tavaszán közepes
volt a tó vízszintje, de augusztusra ismét ki-
ürült a tómeder.  

A domborzati viszonyok miatt a pangó vizes
lápfoltok száma a tavat körülölelõ, mintegy 15
ezer hektáros kaszói erdõtömbben az ötvenet is
meghaladja. Egyikükben jómagam is rátaláltam
egy lábas égerfára. A mélyedéseket fekete színû
láptalajok jellemzik. A magasabb térszíneket vi-
szont agyagbemosódásos barna erdõtalaj, míg a
legszárazabb homokbuckákat humuszos ho-
moktalaj fedi. 

A mikroklíma hûvös, párás, és ezt a sûrû nö-
vényzet és a talajnedvesség csak fokozza. Még
májusban is elõfordul fagyponthoz közeli hõ-
mérséklet. Ezzel magyarázható, hogy jégkor-
szaki eredetû fajok – például a zsombékosok-
ban megbújó, védett tõzegeper – is fennmarad-
hattak.

A Baláta legnagyobb nevezetességét, a ha-
zánkban csak két helyen élõ, mikroszkopikus
méretû rovarokkal és rákocskákkal táplálkozó,
öt–tíz centiméteres, rovaremésztõ hínárnö-
vényt, az Aldrovandát, sajnos, nem sikerült meg-
pillantanom. Nem csoda, hiszen az elmúlt év
során a szakemberek is csak egy példányát ta-
lálták meg a láp területén. A növény a nedves
iszapban vagy vízfoltokban vészelhette át a szá-
raz idõszakot. 

A tó körüli rét növényzete a vízellátástól füg-
gõen változik. A nedves részeken hússzínû
ujjaskosbor és sárga nõszirom, míg a napsütéses
területeken – így a száraz homoki gyepeken –
tarka nõszirom virágzik. A cseres-tölgyesek szé-
lén a kardos madársisak képviseli a kosborfajokat,
de védett fajként a liliomfélék családjába tarto-
zó királyné gyertyája (más néven genyõte) is dí-
szíti a tájat. A
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és a sasharaszt. A cserjeszintet az egybibés galago-
nya, a fekete bodza, a mogyoró és a hamvas szeder
kedveli. A fatörzseket sok moha, míg a fák alat-
ti letört ágakat zuzmó fedi. Ez azt jelzi, hogy a
levegõ nagyon tiszta. 

Az állatvilág is változatos. Sok a mocsári teknõs,
a tarajos és pettyes gõte, valamint a tavi és kecske-
béka. Igazi különlegesség a keresztes vipera fekete
változata. Szerencsére nekem csak egy vasúti sí-
nek közötti talpfán sütkérezõ lábatlan gyíkot (tö-
rékeny kuszmát) sikerült megpillantanom.

Madarakban sincs hiány: cigányréce, szárcsa,
holló, darázsölyv, barna rétihéja és fekete gólya egy-
aránt gazdagítja a Baláta-tó környékének élõvi-
lágát. Becsülik is õket a szomszédos települések
lakói. A fekete gólyát például Szenta címerálla-
tául választották. A múlt évben négy pár rétisas
is fészkelt a kaszói erdõtömbben. Természetvé-
delmi értékük egyenként egymillió forint.  

A nagyvadak sem kerülik el ezt a gazdag élõ-
helyet. Gím- és dámszarvasok járják az erdõket. A
fûzlápokban és nádasokban sok a vaddisznó.
Nekem csak egy õz került az utamba, de a ho-
mokos talajon sok vadnyomot láttam.

A fokozottan védett lápmaradvány, a még
nem védett kaszói erdõ Kaszó és Szenta kisköz-
ségekkel együtt érdemes a figyelemre. Ezt kí-
vánta alátámasztani az a 2008 februárjában szü-
letett beadvány, amely arra kérte a Környezet- és
Vízügyi Minisztériumot, hogy újabb 168 hektár
területet csatoljon a Baláta-tóhoz. A kezdemé-
nyezés sikerrel járt, ugyanis múlt év augusztu-
sában elkészült a bõvítésrõl szóló rendelet. Az
értékes, védett élõhely új neve ezután Baláta-tó
Természetvédelmi Terület és Erdõrezervátum.

B O G D Á N  V I K T Ó R I A
Noszlopy Gáspár Általános Iskola 

(Marcali)
A 2008. évi Herman Ottó-verseny díjazott

kiselõadása

Nevezetes rovaremésztõ hínárnövény 
az Aldrovanda

A megfigyelõtoronyból megpillantottam 
a Baláta-tavat

A tóban sok a pettyes gõte

A szárcsacsalád jól érzi magát 
a háborítatlan vízi környezetben 
NAGY GY. GYÖRGY felvétele

Az erdõ aljnövényzetében gyakori 
az erdei pajzsika és a saspáfrány 


