
3. Az Arborétum állatvilága
The fauna of the Arboretum  

A Fôapátság környékén a természetes élôhelyek aránya a 20. század közepére minimálisra csökkent.
A térség állatvilágának egyik utolsó menedékét az Arborétum 1963 óta természetvédelmi oltalom alatt
álló élôhelyei jelentik.

Tavasztól kezdve nagy tömegben jelennek meg a különféle ízeltlábúak, többek között a védett szar-
vasbogár (Lucanus cervus), a kardos lepke (Iphiclides podalirius), vagy a nagy hôscincér (Cerambyx
cerdo).

A kétéltûeket és a hüllôket elsôsorban a kevésbé vízhez kötött fajok képviselik, például az erdei béka
(Rana dalmatina) vagy az erdei sikló (Elaphe longissima).

Az Arborétum országos viszonylatban is gazdag madárvilágát évtizedek óta rendszeresen megfigye-
lik. Egyes itt gyûrûzött madarakat több száz kilométernyi távolságban fogtak vissza külföldi szakem-
berek. Egy 1985-ben itt gyûrûzött énekes rigó (Turdus philomenos) két évvel késôbb Korzikán került
újra a madarászok hálójába!

Az Arborétumban történt területhasználati változások során élôhelyek keletkeztek és szûntek meg,
ami a terület faunájára is nagy hatással volt. A korábban itt található istállók, ólak, szántók meg-
szûntével több, azelôtt rendszeresen jelen lévô faj tûnt el, vagy vált ritka vendéggé – például a füsti-
fecske (Hirundo rustica). A természetközeli területek arányának ugrásszerû növekedése ugyanakkor
a rejtettebb életmódot kedvelô fajok számának gyarapodásához vezetett. A bolygatatlan területeken
olyan ritkaságok fészkelnek, mint a fekete harkály (Dryocopus martius) vagy a szürkebegy (Prunella
modularis). Az Arborétumban eddig mintegy százötven madárfaj jelenlétét sikerült bizonyítani.

Az emlôsöket elsôsorban a kisebb termetû fajok képviselik. Gyakori a mókus (Sciurus vulgaris), a korai
denevér (Nyctalus noctula), de olykor egy-egy ôz (Capreolus capreolus) is felbukkan.

By the mid-20th century, the number of natural habitats around the Abbey had dwindled almost to the
point of disappearance. The habitats under protection since 1963 stand as some of the last refuge for
the animal species in the region.

Starting in the spring, the land begins to teem with various arthropods, such as the stag beetle 
(Lucanus cervus), the scarce swallowtail (Iphiclides podalirius), or the great Capricorn beetle 
(Cerambyx cerdo).

Amphibians and reptiles are mostly represented by species less dependent on water, such as the
agile frog (Rana dalmatina) or the Aesculapian snake (Elaphe longissima).

The local bird population, which is as diversified as one will find in the country, has been studied for
decades. More than a few birds ringed on the Arboretum’s grounds have been located hundreds of
kilometers away. A specimen of song thrush (Turdus philomenos) was captured on the Island of 
Corsica two years after it had been ringed in Pannonhalma!

Over time, the changes in the uses of the grounds have destroyed some old habitats as well as  gen-
erated new ones, exerting an obvious influence on the local fauna. As the formerly ubiquitous stables,
pigsties, and farmlands have succumbed to oblivion, a number of hitherto habitual species—the barn
swallow (Hirundo rustica) among them—have become sporadic visitors or vanished altogether. On
the other hand, the rapid increase in semi-natural land acreage has helped a number of more reclu-
sive species to prosper and multiply. The unperturbed woods provide nesting grounds for birds as rare
as the black woodpecker (Dryocopus martius) and the dunnock (Prunella modularis). To date, some
150 bird species have been spotted and confirmed in the territory of the Arboretum. 

Among the mammals, smaller species, such as the squirrel (Sciurus vulgaris) or the noctule bat 
(Nyctalus noctula), are fairly common. Occasionally, a roe deer (Capreolus capreolus) may be sighted
as well.

Gyászcincér / Long-horned beetle (Morinus funereus)

Nappali pávaszem / Peacock butterfly (Inachis io)

Éti csiga / Roman snail (Helix pomatia)

Erdei béka / Agile frog (Rana dalmatina)

Madárfogás háló segítségével
Bird netting

Közönséges róka / Red fox (Vulpes vulpes)

Vakondok / Mole (Talpa europaea)

Macskabagoly / Nuthatch
(Strix aluco)
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Fotók: Bajor Zoltán, Pottyondy Ákos, Varga Ágnes

Keleti sün / Eastern European hedgehog
(Erinaceus concolor)

Zöld gyík / Green lizard (Lacerta viridis)

Zöld varangy / Green toad (Bufo viridis)

Vörösbegy / Robin (Erithacus rubecola)

Csuszka / Tawny owl (Sitta europaea)


