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Abstract:  The  protected  European  beaver,  due  to  results  of  repatriation  programmes,  also  spontaneously 
appeared  in Hungary. These  individuals  may  reached  Hungary  from  the populations  of neighbour  countries 
(Austria,  Croatia) by  spreading. Occurrence  of beaver was only  detected  in one point,  on the watersmeet  of 
Drava and Mura rivers, during monitoring the  Somogy  county wetlands of DanubeDrava National Park and 
only one innersomogy occasion  is known. The study  is illustrated with 4 pictures. 
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Bevezetés 

A  közönséges  hód {Castor fiber  Linnaeus,  1758)  Eurázsiai  elterjedésű  rágcsáló 
(MITCHELLJONES et al.  1999). Kontinensünkön állománya az elmúlt másfél  évszázadban 
számos  kedvezőtlen  tényező  következtében  erősen  megfogyatkozott.  PASZLAVSZKY 
(1918)  a Magyar Birodalom  állatvilága /Fauna Regni Hungáriáé/  emlősökkel  foglalko
zó kötetében a közönséges hódról, mint Somogy megyében  is előforduló  fajról  számolt 
be.  A századforduló  után azonban  sem a megyéből,  sem az ország más területeiről  már 
nem ismertek előfordulási  adatok, a fajt  kipusztultnak tekintették  (RAKONCZAY  1990). A 
hód magyarországi kipusztulása  óta eltelt  időszak alatt az egykori élőhelyek jelentősen 
megváltoztak. Ennek ellenére hazánk számos területe még ma is alkalmas a hód megte
lepedésére.  Ehhez nagymértékben  hozzájárulhat,  hogy  a hód  bizonyos  esetekben  nem 
passzívan  alkalmazkodik  az adott élőhelyi viszonyokhoz,  hanem átalakítja  környezetét 
(MITCHELLJONES et al.  1999, BOZSÉR 2004). Feltehetően a sikeres Ausztriai hód vissza
telepítéseknek  köszönhetően,  198586ban  a  Szigetközben jelentek  meg  az  első  egye
dek.  1996tól megtervezett hód visszatelepítési  programokat hajtottak  végre Magyaror
szágon (Gemenc, Tisza mente). Az utóbbi években a faj  spontán megjelenését  már Zala 
megyében,  a Principális  csatorna  és a Kerka mentén, valamint  az ország több  folyóján 
regisztrálták  (BOZSÉR  2001,  2004), felbukkanását  a Mura mentén is említették  (LANSZKI 
és  PURGER 2000). 

A védett közönséges hód monitorozása 2000ben kezdődött a DunaDráva Nemzeti Park 
területén  (HORVÁTH 1999), a Dráva folyó Somogy megyei szakaszán. Jelen tanulmány cél
ja a hód Somogy megyei (Dráva, Mura) szórványos előfordulási  adatainak közlése. 

DOI:10.24394/NatSom.2006.9.333

https://doi.org/10.24394/NatSom.2006.9.333


334 N A T U R A  SOMOGYIENSIS 

Anyag és módszer 

A hód monitorozása részben a fokozottan védett vidra (részletesebben: LANSZKI 2005), 
részben a kisemlősök monitorozására  (HORVÁTH et al. 2004, 2005) kijelölt  Drávamenti 
területeken  zajlott.  Vizsgáltuk  a  faj  előfordulására  utaló jeleket,  így  rágásnyomot,  láb
nyomot,  hódvárat,  üregrendszert,  gátat,  élelemraktárt. A terepbejárások  4,  illetve  6 he
tenkénti gyakorisággal zajlottak. A magyar területre ŐrtilosSzentmihályhegynél  belépő 
Dráva  és  az  itt  betorkoló  Mura  folyó  partját  fűznyár  ligeterdő  övezi  (JUHÁSZ  2004), 
melyben meghatározó  a csigolyafűz (Salix purpurea),  a fehér  fűz (S. alba)  és a  fekete 
nyár (Populus nigra). A Dráva erős sodrású folyó,  a Mura lényegesen  lassúbb áramlású 
(IVÁNYI és LEHMANN 2002), valamint a vizsgált szakaszok élőhelyi minőségében is nagy 
különbségek vannak. Őrtilosnál a Dráva meredek partvonalát kikövezték, viszont a Mu
ra lejtős partvonalú  folyó,  ami a hód spontán előfordulása  szempontjából  feltehetőn je
lentős környezeti tényező. A hód előfordulására  utaló nyomokat fényképeken  dokumen
táltuk. 

Eredmények és következtetések 

A hód előfordulására utaló nyomokat a vizsgált somogyi Dráva szakaszon csak a Mu
ra és a Dráva folyók összefolyása közelében, a Mura mentén regisztráltuk (46°18'É,  16° 
52'K). Az  országhatár  és Zala megye  közvetlen  közelében  található  terület  fokozottan 
védett, az emberi jelenlét (zavarás) minimális. A hód(ok) táplálkozó helyéül szolgáló ka
vicsplatót vastagon borítja  a finom  folyami  homokréteg. A partot a Dráván működő ví
zierőmüvek tevékenységéből adódó vízmozgások,  illetve a Mura áradásai  folyamatosan 
alakítják. Az  első hódrágásokat  2001. április  15én  figyeltük  meg. Ezután  legközelebb 
csak 2003ban (december 25.) sikerült ismét hódokra utaló friss jelekre bukkanni. 2005
ben több alkalommal (pl. február 26., október  18.) találtunk hódok által megrágott,  110 
cm átmérőjű  fűz  gallyakat. Hód  lábnyomot 2005. október  18án a parti homokos  iszap
ban, valamint 2006. január  10én, havon figyeltünk  meg. Egyéb nyomjeleket  (pl. üreg, 
élelemraktár) nem találtunk,  illetve hódot nem  láttunk. 

A 2005ös  évből,  de pontosan  nem meghatározható  időszakból  származó  hód  rágás
nyomot (12 cm átmérőjű égerfa) a belsősomogyi Petesmalmi halastórendszer partvona
lán talált Nagy Tibor, a Vidrapark vezetője. További jelek nem utaltak a hód megtelepe
désére. 

A hód spontán megjelenése  azt mutatja,  hogy a Mura, illetve a folyó partszakasza po
tenciális  élőhely  a faj  számára. A Dráva  sebes  folyású  somogyi  szakasza mentén  (Őrti
losSzentmihályhegy  és Babócsa között) a hód előfordulásának jeleit sem a magyar, sem 
a  folyó  horvátországi  szakaszán  (2004ben  Légrád  és Ferdinandovac  között,  Lanszki, 
nem publikált adat) nem találtuk. A murai előfordulások  alkalomszerűsége  feltehetően  a 
Dráva felső  szakaszán működő vízierőművek  által okozott jelentős  és gyakori vízszint
ingadozásra vezethető vissza. A megfigyelések  egy része a szaporodási  időszakra esett, 
azonban  nem  ismert  a területen  megjelenő  példányok  száma. Az alkalomszerűség  arra 
utal, hogy  feltehetően  nem a vizsgált élőhelyen nevelnek utódokat,  ez  inkább csak táp
lálkozó terület  lehet. A kiszámíthatatlanul váltakozó vízállás és a nagy sodrás, valamint 
a partfal  ásására kevéssé  alkalmas  (kavicsos)  szerkezete  miatt nem  tudnak  tartós üreg
rendszert  kiépíteni. A közelben,  feltehetően  a horvát  területen  lehetnek  üreg,  vagy  fé
szekhely kialakításra alkalmasabb partszakaszok  és táplálékot biztosító füzesek.  Tiszta
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1. ábra: IIóil fadönté se a Mura mellett (Fotó: Lanszki J,)

2. ábra; Hódrágások 1 m magasság fetett (Fotó: Lanszki J,)
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3. ábra: Hód által kidöntött fa (Fotó: Lanszki J.)
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4. ábra: Hód lábnyoma (Fotó: Lanszki J.)
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zatlan,  hogy  milyen  telepítésekből  származhatnak  a Muramenti  hódok,  valamint  még 
nem ismert, hogy hol lehet a közelben az utódnevelésre  is alkalmas terület. 

Köszönetnyilvánítás 

A hód monitorozást a DunaDráva Nemzeti Park Igazgatóság, és az MTA Bolyai Ösz
töndíj Alap támogatta. 
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New occurrence of the European beaver {Castor fiber) 

in Somogy county 

JÓZSEF LANSZKI  &  GYŐZŐ HORVÁTH 

The  occurrence  of European  beaver {Castor fiber) along the Drava  river  in  Somogy 
county (between ŐrtilosSzentmihályhegy  and Babócsa), in the DanubeDrava National 
Park, Hungary was monitored by searching direct marks between 2000 and 2006. Beaver 
presence was only proven  in one point by finding chewing marks  and  footprints  along 
watersmeet of Drava and Mura rivers. Occurrence of beavers was aperiodic,  supposed
ly due to high and erratic fluctuation  in waterlevels, and due to the gravelly river bank. 
Spontaneous  occurrence  shows potential  suitability  for  beavers  in  the  environment  of 
Mura river. 


