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A logó kifejezi a 

természet és nemzeti 

parkunk sokszínűségét, 

a mozaikosságot, utal 

egyszerre virágra, 

fára, vízre, 

csobbanásra, csillagos 
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A Balaton-felvidék, 

a Dél-Bakony, 

a Tapolcai-medence, 

a Keszthelyi-fennsík és 

a délnyugatra 

nyúló Kis-

Balaton medencéje 

tartozik a Balaton-

felvidéki Nemzeti 

Parkhoz, amelyet 1997-

ben hoztak létre, 

elsősorban 

hat tájvédelmi 

körzet (Badacsonyi-, 

Káli-medence-, 

Keszthelyi-, Kis-

Területe



Állatvilága



Mocsári teknős

Egyetlen őshonos teknősfajunk 

iszapos fenekű, 

vízinövényekkel gazdagon 

benőtt álló- és lassú folyású 

vizekben található meg. 

Tojásait laza talajba ásott 

üregekbe rakja, ezek gyakran 

válnak az őket kiásó rókák, 

borzok áldozatává. Ragadozó, 

a halakon kívül kétéltűeket, 

vízi rovarokat, csigákat, 

férgeket, de növényi 

táplálékot is fogyaszt. A 

fajt leginkább veszélyeztető 

tényező az élőhelyvesztés, és 



Közép-Európában még gyakorinak 

tekinthető, nagyobb testű 

vízimadár. Alkalmazkodóképes, a 

halakban gazdag vizek mentén, 

ártéri erdőkben, vagy nádasban 

fészkel. Hangja rekedtes 

"krekk", melyet röptében is 

hallat. 

A szürke gémek többsége D-DNy-

Európában telel, de a Szaharán 

túlra is eljutnak. Hazánkban 

egyre több az áttelelő példány. 

Főleg halakra vadászik, de 

Szürke gém



Kockás sikló

A vizekhez ragaszkodó faj, 

főként nagyobb tavaink parti 

zónájában gyakori. 

Elsősorban kistestű halakkal 

táplálkozik. Élőhelye, 

valamint a testét tarkító 

pepitamintázat teszi 

felismerhetővé, habár vannak 

egyszínű példányai is. 

A nőstények nagyobbak és 

vaskosabbak 

a hímeknél. Tojásaikat késő 

tavasszal, vagy nyár elején 

rakják nád- vagy 

rőzsekupacokba, üregekbe. 

Állományainak egyik 

veszélyeztető tényezője, ha 



Az egyik legnagyobb európai 

cincérfaj. Karcsú testű, 

fekete, a szárnyfedők vége 

vörösesbarna. Lárvája öreg 

tölgyfák törzsében 3-4 évig 

fejlődik, általában 

magányosan álló, vagy 

erdőszéli fákat részesít 

előnyben. A lárvák a 8 cm-es 

nagyságot is elérik. Imágója 

júniusban és júliusban, 

alkonyatkor aktív, ilyenkor 

repül, vagy fatörzseken 

mászkál. Táplálék gyanánt fák 

Nagy hőscincér



Optimális élőhelye a nyílt 

vízfelületekkel tarkított, 

erősen benádasodott tavak. 

Sűrű, avas nádasokban 

fészkel, gyakran más 

gémfélékkel vegyes telepeket 

alkotva. Táplálékát halak, 

vízi rovarok, kisemlősök, 

madárfiókák alkotják. 

Áttelelő példányainak száma 

egyre növekszik; a vonulók a 

Földközi-tenger térségébe 

költöznek. Európai 

állományát csaknem 

felszámolták a 19. században 

dívó kócsagtollas viselet 

miatt, a megmaradt néhány 

fészkelő pár védelméül 

Nagy kócsag




