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The keeled plump bush-cricket (Isophya costata) on the Little Hungarian 
Plain and the West-Hungarian Borderlands 
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Abstract 

The paper sums results of systematic researches carried out on stands occurring 
on the Little Hungarian Plain and the West-Hungarian Borderlands of the 
strictly protected Natura 2000 keeled plump bush-cricket (Isophya costata) 
subendemic to the Carpathian Basin. The presence of species on the Little 
Hungarian Plain or the administrative area of the Fertő-Hanság National Park 
Directorate was unknown until 2003. Presently, 10 local populations of keeled 
plump bush-cricket are known. However, the number of populations and number 
of individuals surveyed in the Little Hungarian Plain are in most cases 
significantly less than those typical for other plain, hill or mountain base areas 
in the country. The most of the recent local populations are decreasing caused 
by changes in landuse (e.g. intensive mechanical mowing, reseeding). Loess 
grasslands and steppe meadows rich in dicots supposed to be original habitats 
of the species were even before landscape formation very subordinate in this 
region. Semi-natural hayfields rich in mesophilic dicots are rare in the local 
landscape structure, or remained only in a very fragmented state. Due to high 
ground water level, hayfields of the region are wet meadows, being unsuitable 
for Isophya costata. Therefore only isolated, tiny populations of the species live 
in the surveyed region the conservation and possible strengthening of which 
should be part of the conservation priorities in the region. For the protection of 
the species the reduction or stopping of any trampling on the habitats is justified; 
on meadow-type habitats late mowing (earliest in mid-July), or mosaic 
management leaving uncut patches is desirable. 

Bevezetés 

A magyar tarsza – Isophya costata BRUNNER VON WATTENWYL, 1878 – Kárpát-
medencei endemizmus, Magyarországon fokozottan védett, közösségi 
jelentőségű faj. 

A fajnak évente egy nemzedéke van. A nőstény a petéit a talajba rakja. A petékből 
– akár azok négy évig tartó elfekvését követően – kora tavasszal bújnak ki a 
lárvák. Az imágók már májusban megjelennek, majd a párosodást és peterakást 
követően június végére, július elejére be is fejezik életüket (NAGY & RÁCZ 2014). 
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A faj egyedei nappal zömmel a gyep alsó régióiban tartózkodnak, hosszú 
fűszálakra, kétszikű növények magasabban található leveleire csak az alkonyati 
órákban másznak fel. Ekkor a halk, de jellegzetes hangjuk (ORCI et al. 2004) 
nagyban segíti a faj megtalálását. 

Korábban sokáig a magyar tarsza élőhelymegszűnés (termelésbe vonás, kaszálás 
felhagyása stb.) miatti szűkülő elterjedéséről írtak (NAGY 1974), a magyarországi 
Vörös Könyv aktuálisan veszélyeztetett kategóriába sorolta (RAKONCZAY 1989). 
Az utóbbi évtizedek szisztematikus, a faj fenológiáját és napon belüli aktivitását 
figyelembe vevő kutatásainak köszönhetően számos új magyarországi 
előfordulási adata vált ismertté. Jelenlegi tudásunk szerint hazánkban a magyar 
tarszának erős állományai élnek a Balaton-felvidéken, a Déli-Bakonyban, a 
Mecsekben, a Budai-hegységben, valamint a Duna–Tisza köze északi részén. A 
fentiek mellett a rovar jelen van a Fertőmelléki-dombság, a Kisalföld, a Vértes, a 
Mezőföld, a Zámolyi-medence és a Pilis területén, a Bükk előterében, valamint a 
Délkelet-Tiszántúlon (NAGY 2002, BAUER & KENYERES 2006, NAGY & RÁCZ 2014), 
elterjedésének feltártsága azonban még mindig nem egyenletes. A faj a Kárpát-
medencéből ismert még a Szelevényi-puszta és a Szabadkai-homokpuszta 
(Szerbia) üde, kétszikűekben gazdag homoki gyepjeiből (SZÖVÉNYI & SZEKERES 
2011), számos helyen előfordul az Erdélyi-medence és a Maros mente alkalmas 
élőhelyein (IORGU et al. 2008), valamint Nyugat-Burgenlandnak a Fertő-part 
magyarországi oldalán megtalált állományok élőhelyeihez hasonlókkal 
rendelkező területein (ZUNA-KRATKY et al. 2013). 

Jelenlegi ismereteink szerint a magyar tarsza eredetileg a kétszikűekben gazdag 
löszgyepek és zárt sztyepprétek jellegzetes faja lehetett. Az előfordulását 
befolyásoló legfontosabb tényezőnek – táplálkozási okokból – a mezofil jellegű 
kétszikű növények összborítása látszik (BAUER & KENYERES 2006). Az ősi, 
természetes sztyepprétek emberi tevékenység miatti visszaszorulása 
következtében azonban a faj feltehetően alkalmazkodott a magasabb füvű 
sztyepprétekhez, félszáraz gyepekhez és löszgyepekhez hasonló 
vegetációstruktúrával bíró, kétszikű növényfajokban gazdag, antropogén hatásra 
kialakult kaszálórétekhez, amelyek napjainkra a rovar fő élőhelyeivé váltak 
(KENYERES et al. 2004, BAUER & KENYERES 2006, KENYERES et al. 2009). Amellett, 
hogy a jobb termőhelyű, természetközeli sztyeppréteken és löszgyepekben a 
magyar tarsza továbbra is többfelé megtalálható, a legtöbb és legnagyobb 
egyedszámú állományai jelenleg általában a jóval nagyobb területeket borító 
kaszálóréteken fordulnak elő. A rovar a jó állapotú kaszálórétekkel érintkező, 
mezofil jellegű, kétszikű növényfajokat táplálkozási igényeit kielégítő 
mennyiségben tartalmazó más gyepekben (például láprétek, száraz 
sztyepplejtők) is megtelepedhet (ORCI et al. 2007). 

A magyar tarszára vonatkozó magyarországi adatok elmúlt évtizedekben 
mutatkozó intenzív növekedése (NAGY & RÁCZ 2014) a Kisalföld és a Nyugat-
magyarországi-peremvidék területén is jellemző volt. Az utóbbi régióban feltárt 
állományok száma és egyedszáma azonban a legtöbb esetben jelentősen elmaradt 
az ország más, alföldi, dombvidéki és hegységperemi területein tapasztaltaktól. 
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Vizsgálatunkkal arra kerestük a választ, hogy a magyar tarsza a Kisalföldön és a 
Nyugat-magyarországi-peremvidéken mutatkozó ritkaságának hátterében 
milyen tájtörténeti, táj- és élőhely-szerkezeti okok játszhatnak szerepet. 

Terület és módszer 

Élőhely-szerkezeti, állatföldrajzi és tájhasználati egyveretűsége miatt – továbbá 
a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területét is figyelembe 
véve – vizsgálati területként a Kisalföldet, valamint a Nyugat-magyarországi-
peremvidék előbbihez kapcsolódó kistájait (Fertőmelléki-dombsor, Soproni-
medence, Ikva-sík, Répce-sík) határoztuk meg. E terület tájléptékű élőhely-
struktúráját – az országos átlagot is magasan meghaladva – az antropogén 
élőhelyek uralják (~80%). Ezen belül a régióban ~20%-os területi részesedést elérő 
természetközeli élőhelyeknek is csak egyharmada tekinthető potenciális 
egyenesszárnyú-élőhelynek (természetes gyepek; természetközeli rétek, legelők; 
átmeneti erdős-cserjés területek) (KENYERES et al. 2013). 

A magyar tarsza lokális státuszának tisztázása érdekében az elmúlt 15 évben 
feltérképeztük a fenti vizsgálati területen található, mezofil jellegű, kétszikű 
növényfajokban gazdag, a faj potenciális élőhelyeként számításba vehető 
kaszálóréteket. A vizsgálatok tervezéséhez a légifénykép-elemzések mellett a 
nemzeti park igazgatóság területén az elmúlt évtizedekben lefolytatott 
vegetációtérképezési munkák (KIRÁLY & TAKÁCS 2012, TAKÁCS 2012) eredményeit 
is felhasználtuk. 

A faj keresése során a hangjelzésen alapuló, az egyeléses és a fűhálós módszert 
egyaránt alkalmaztuk. 

A magyar tarsza élőhelyein végzett növénytani felvételezések alapján 
megnevezhető növénytársulások a közleményben BORHIDI (2003), valamint 
LENGYEL et al. (2016) munkáit követik. 

A feltárt állományok előfordulási helyeit 10×10 km-es hálózatú UTM-térképen 
ábrázoltuk. A faj lokális ritkaságának vizsgálata céljából a magyar tarsza 
régióbeli elterjedését összevetettük a tájléptékű talajtérképről (PÁSZTOR et al. 
2012), az erdőssztyepp-vegetáció potenciális elterjedését ábrázoló térképről 
(ZÓLYOMI 1989, BARTHA 2003), az első és a második katonai felmérések 
térképeiről (http://mapire.eu/), valamint az aktuális CORINE-térképről (CORINE 

LAND COVER (CLC50)) levehető élőhely-szerkezeti adatokkal. Az elemzések főleg 
annak megállapítását célozták, hogy a magyar tarsza feltárt lokális elterjedése 
mennyire esik egybe a faj élőhelyeinek számító sztyepprétek, löszgyepek és 
mezofil kaszálórétek különböző időszakokban jellemző felületborításával. 
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Eredmények 

A magyar tarszának a Kisalföldön, illetve a Fertő–Hanság Nemzeti Park 
Igazgatóság illetékességi területén való előfordulása nagyon sokáig nem volt 
ismert, a faj jelenlétére vonatkozó adat egyik korábbi összegző munkában (KARNY 

1908, ARADI 1955, NAGY & SZIRÁKI 2002) sem szerepelt. Jelentős részben a nemzeti 
park igazgatóság által kezdeményezett és támogatott kutatási és monitoring 
programoknak köszönhetően azonban az elmúlt 15 évben az ismert előfordulások 
száma folyamatosan növekedett (1. ábra). 

Kezdetben a Kisalföld peremén található élőhelyeken került elő a faj néhány 
állománya, így 2003-ban Nagypirit (UTM: XN62D1) és Zalaszegvár (UTM: 
XN61D4), 2004-ben pedig Boba (UTM: XN62D2) és Nóráp (UTM: XN83D2) 
térségében (KENYERES et al. 2013). 

 

1. ábra: A magyar tarsza vizsgált területen való előfordulásával kapcsolatos ismeretek bővülése 
2000 és 2015 között (a vizsgálati terület határa piros vonallal, a vizsgálati területen 
található előfordulások lila négyzettel, a vizsgálati területtel érintkező tájegységben 

ismert előfordulások szürke pontokkal jelölve) 
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Az igazgatóság illetékességi területén a faj első példányait a Fertőmelléki-
dombsor peremén, a Sopron közigazgatási területén fekvő Halász-rét közelében 
található kaszálatlan mezsgyékben (UTM: XN28C2) fogtuk 2006-ban. Ebben a 
térségben Ausztriából – a lelőhelytől néhány km-re – már több helyről ismert volt 
a faj előfordulása (BERG et al. 1996). A következő évben végzett részletes 
felmérésnek köszönhetően fény derült arra, hogy a faj a fenti régió több, kaszált 
gyeppel borított parcellájában is előfordul (UTM: XN28D1; XN28C1). 2011-ben 
újabb, szintén a Kisalföld peremén található területeken – Karakó közigazgatási 
területén (UTM: XN62C1) – találták meg a faj állományait (KENYERES et al. 2013). 

2012-ben a Soproni-hegység délkeleti peremén (már Nyugat-magyarországi-
peremvidék), Harka melletti kaszálóréteken (UTM: XN27B1) mutatták ki a fajt 
(AMBRUS ANDRÁS megfigyelése), s e terület közelében később több más, a fenti 
állománnyal feltehetően kapcsolatban álló élőhelyen is előkerült (UTM: XN27B2). 
2015-ben a Kisalföld belső területein újabb állományokat találtunk Iván (UTM: 
XN45B3), Gyóró (UTM: XN56A2) és Jobaháza (UTM: XN67A3) térségében. 

 

 
2. ábra: A magyar tarsza vizsgálati területről kimutatott állományai a térség tájléptékű 

talajtérképén (Forrás: Agrotopo, MTA TAKI) 

A vizsgált területen található magyar tarsza-élőhelyek változó természetességi 
állapotú kaszálórétek. Ezzel együtt a Kisalföld és a Bakonyalja határán található 
előfordulások élőhelyei több esetben is alföldi mocsárrétek (Carici vulpinae-
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Alopecuretum pratensis MÁTHÉ & KOVÁCS M. 1967, SOÓ 1971, corr. BORHIDI 
1996), melyek mikrodomborzati adottságaiknak köszönhetően kisebb 
kiemelkedéseiken kaszált mezofil és száraz gyepekkel mozaikosak (Tanaceto 
vulgaris-Arrhenatheretum FISCHER ex ELLMAUER 1993), utóbbi foltokon az 
időszakos vízborítás sem jellemző. A kétszikű növényfajokban gazdagabb 
foltokon a magyar tarsza jóval jellemzőbb, mint a mélyebb fekvésű mocsárrétek 
területén. A kaszálórétek erősebb degradációja, illetve felülvetése esetén az 
imágók állományának súlypontja általában az érintkező mocsárrétek területére 
tevődik át. 

 

 
3. ábra: A magyar tarsza vizsgálati területről kimutatott állományai hazánk potenciális 

vegetációtérképén (Zólyomi 1989 nyomán) 

 

A magyar tarszának a soproni Halász-rét térségében található élőhelyfoltjain 
kisebb részben a mocsárréti elemek – réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), 
szürke aszat (Cirsium canum), fekete nadálytő (Symphytum officinale) – 
dominálnak. Ezeken a foltokon található meg a faj legnagyobb egyedszámban, 
lokális elterjedési területét ugyanakkor jóval nagyobb területen borítják 
szárazabb kaszálórétfoltok (Pastinaco-Arrhenatheretum (KNAPP 1954) PASSARGE 
1964), illetve kaszált félszáraz gyepek (Filipendulo vulgaris-Brometum erecti 
HUNDT & HÜBL ex WILLNER 2013). Utóbbiakon domináns a sudár rozsnok 
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(Bromus erectus), mely mellett több, sztyepprétekkel közös növény (jórészt 
általános szárazgyepi fajok) előfordulása is jellemző, pl. ligeti zsálya (Salvia 
nemorosa), pusztai csenkesz (Festuca rupicola), koloncos legyezőfű (Filipendula 
vulgaris). A faj további, újabban megtalált állományai (Iván, Gyóró és Jobaháza) 
a fentieknél is szárazabb, kétszikű növényfajokban szegényebb gyepterületeken 
fordulnak elő. 

A vizsgált terület legjobb állapotú, egyben legtipikusabb magyar tarsza-élőhelye 
a harkai Kecske-patak közelében található mezofil kaszálórét-mocsárrét 
élőhelykomplex. A magyar tarsza ezen élőhelye kétszikű növényfajokban – pl. 
tejoltó galaj (Galium verum), réti here (Trifolium pratense), mezei varfű (Knautia 
arvensis), réti zörgőfű (Crepis biennis) – gazdag, heterogén élőhelyszerkezetű, jó 
állapotú összefüggő gyepterület. Ez utóbbi általánosan és nagy területen jellemző 
jó természetességi állapot lehetővé teszi, hogy a magyar tarsza 
állománysúlypontja különböző csapadékviszonyokkal jellemezhető években a 
számára optimális élőhelyet jelentő foltokra vándoroljon. 

A magyar tarsza vizsgált területen feltárt előfordulásait összevetve a térség 
tájléptékű talajtérképével, hazánk potenciális vegetációtérképével, a katonai 
felmérések térképeivel, valamint az aktuális tájléptékű élőhelyszerkezetet 
ábrázoló CORINE-térképpel, megállapítható, hogy a faj potenciális élőhelyeinek 
kiterjedése a vizsgálati területen nagyon erősen korlátozott. A magyar tarsza 
térségből ismert előfordulási helyein az erdőssztyepp-vegetáció alapját képező 
mészlepedékes csernozjom talajok felületborítása alacsony, inkább a réti talajok 
dominálnak (2. ábra). 

A térség potenciális vegetációjának nagy felületborítású, domináns 
élőhelytípusát az ártéri ligeterdők és mocsarak (3. ábra) jelentik. 

A második katonai felmérés térképe (http://mapire.eu/) alapján a vizsgálati 
területen a Kárpát-medence vízmentesítését megelőző időszakban nagyon 
jelentős volt az állandóan, vagy az év legnagyobb részében víz alatt álló 
részterületek, valamint az árvizek alkalmával hosszabb-rövidebb ideig 
vízborításos részterületek aránya. 

A területen az élőhelyek felszámolásával járó szántóföldi műveléssel érintett 
részterületek aránya már az első katonai felmérés idején is nagyon jelentős volt 
(http://mapire.eu/), majd ezt követően a legutóbbi időkig – a vízmentesített 
területekre is kiterjedően – folyamatos növekedést mutatott (CORINE Land 
Cover CLC50). 

Értékelés 

Az elmúlt időszakban a magyar tarsza lokális elterjedésével kapcsolatos 
ismeretek jelentős mértékben bővültek, viszonylag sok, egymástól izolált 
előfordulás vált ismertté. A 2000 és 2015 között megtalált – zömmel kis 
egyedszámú – állományok természetesen valószínűleg nem új betelepülést 
jelentenek, sokkal inkább azt, hogy a korábbi orthopterológiai vizsgálatok ezeket 
a gyepfoltokat nem, illetve nem megfelelő időszakban érintették. Nem kizárt 
azonban, hogy a táj 20. század előtti, nagyobb léptékű változásai 
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(folyószabályozás, lecsapolás, ártéri erdők helyén gyepgazdálkodás kialakítása) 
a megismerteken túl olyan korábbi elöntött, illetve ártéri területeken, élőhelyeken 
is lehetővé tették a faj megjelenését, ahol az antropogén hatásokat megelőzően 
nem voltak alkalmas élőhelyei. Ezek azonban a 20. században elterjedő intenzív 
tájhasználat előtti expanziók lehettek. 

A magyar tarsza vizsgált területen élő állományai nemcsak természetvédelmi, de 
állatföldrajzi szempontból is kiemelt jelentőségűek. A Natura 2000 faj 
világállományának túlnyomó része Magyarországon él, így annak megőrzésében 
felelősséget visel minden, a faj előfordulásával bíró részterület tulajdonosa, 
kezelője. A vizsgált régióban a fajnak kis egyedszámú, izolált állományai élnek, 
melyek megőrzésének és – lehetőségek szerinti – megerősítésének a terület 
természetvédelmi prioritásai között kiemelt szerepet kell kapnia. 

A korábbi tapasztalatoknak megfelelően a magyar tarszának a Kisalföldön és a 
Nyugat-magyarországi-peremvidéken feltárt előfordulásai is nagyfokú 
hasonlóságot mutatnak a Kárpát-medence potenciális erdőssztyepp-területét 
felvázoló térképpel (BARTHA 2003). Ez összhangban áll VARGA (1995) azon 
megállapításával, mely szerint a magyar tarsza visszaszorult posztglaciális 
sztyeppreliktum-faj. 

Eredményeink szerint a magyar tarsza lokális kisalföldi elterjedését 
(gyakoriságát és elterjedési mintázatát) az alábbi tényezők együtthatása 
alakította ki: (1) A Hanság, a Szigetköz és a Fertő térségének mélyebb fekvésű 
területein nem jellemző (sem korábban, sem most) a sztyeppvegetáció jelenléte, 
ezeken a részterületeken a faj ökológiai igényeinek megfelelő gyepterületek 
történelmi léptékben sem fordultak elő. A vizsgált terület két legerősebb 
populációja (Balf, Harka) esetében azonban az érintkező területeken – így a 
Fertőmelléki-dombsoron és a Soproni-hegység peremén – a természetes és az 
aktuális vegetációban egyaránt jelen vannak a sztyepp- és erdőssztyepp-
élőhelyek. Ezek az élőhelyek kulcsfontosságúak lehettek a faj korábbi expanziója 
szempontjából. (2) A Kisalföld Dunántúli-középhegységgel érintkező 
peremterületein a feltételek a nyugati peremterületekhez hasonlóak: a félszáraz 
gyepek és sztyepprétek az eredeti és az aktuális vegetációban (utóbbiban ugyan 
már csak fragmentálisan) egyaránt jelen vannak. Ezek némelyikén a magyar 
tarsza aktuálisan is előfordul. (3) A Kisalföld belső, korábban nagyrészt ártéri, 
illetve zárt erdei vegetációval borított részein a mezofil, kétszikűekben gazdag, 
természetközeli kaszálórétek az erdőirtások és lecsapolások után nem, illetve 
csak nagyon kicsi foltokon alakultak ki. E részterületekre a korábbi 
évszázadokban jellemző extenzív gazdálkodás idején, a meglévő ökológiai 
folyosókon juthatott el faj, e populációkat másodlagos megtelepedésnek 
tekinthetjük. (4) A vizsgálati terület kaszálórétjeinek zöme napjainkra olyan, 
többnyire felülvetett, másodlagos gyepterületté vált, amelyek a magyar tarsza 
táplálkozásában mutatkozó kétszikű-igényt nem képesek kielégíteni, ezért a faj 
állományainak fenntartására nem alkalmasak (KENYERES et al. 2004). (5) A 20. 
század második felében elterjedő intenzív gyepgazdálkodás (egyidejű, teljes 
parcellára kiterjedő gépi kaszálás) a Kisalföldön meglévő magyar tarsza-
állományok szempontjából (is) kifejezetten negatívnak tekinthető. 
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Megjegyzendő, hogy a Kisalföld teljes területét a faj elterjedése szempontjából 
nagy valószínűséggel egyelőre még mindig nem sikerült egyenletesen feltárni. 
Feltételezéseink szerint célirányos kutatásokkal a Pannonhalmi-dombságban és 
annak peremvidékén, a Súri-Bakonyalja és a Bársonyos – nem a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park Igazgatósághoz tartozó – területén a faj potenciális élőhelyeinek 
szisztematikus átvizsgálása még pontosíthatja a faj kisalföldi elterjedéséről 
rendelkezésre álló ismereteket. 

A Kisalföldön és a Nyugat-magyarországi-peremvidéken ritka magyar tarsza-
előfordulások leginkább tehát azzal magyarázhatók, hogy a faj eredeti 
élőhelyeként feltételezett kétszikűekben gazdag löszgyepek és sztyepprétek 
(BAUER & KENYERES 2006, KENYERES et al. 2009) hazánk e részterületein a 
tájátalakításokat megelőzően is nagyon alárendelten voltak csak jelen. Később az 
ország más – főleg dombvidéki és középhegységi – területein a faj potenciális 
élőhelyeinek a kiterjedése növekedett, ugyanis az extenzív jellegű kaszálás a fenti 
élőhelyekhez hasonló fiziognómiájú, kétszikű növényfajokban gazdag, 
antropogén kaszálóréteket hozott létre, jelentős felületborítással. A faj különösen 
ott alkalmazkodott sikeresen ezekhez az élőhelyekhez, ahol azok a sztyepprétek 
fennmaradt állományaival érintkeztek. 

A Kisalföld mélyebb fekvésű, kaszált mocsárétjein általában jóval jellemzőbb a 
polifág, eredendően a hegységi élőhelyeken előforduló, de az alföldi területek 
üdébb, akár vízállásos gyepjeiben is megtelepedő, védett fogasfarkú szöcske 
(Polysarcus denticauda) előfordulása (NAGY 1988).  

A fentieken túl azon felületek, melyek termőhelyi szempontból még alkalmasak 
lettek volna mezofil kaszálórétek kialakulásához, már az első katonai felmérés 
térképe szerint is szántóként hasznosultak. 

A magyar tarsza megőrzése 

Fajvédelmi szempontból kiemelendő, hogy a magyar tarsza számára – fenológiai 
sajátosságai és gyenge mobilitási képessége miatt – veszélyeztető tényezőnek 
számítanak a különböző eredetű taposások, a korai avartüzek és a korai kaszálás. 
A lárvák kelését megelőző tűzesetek is veszélyeztető tényezőként említhetők, 
mivel a faj a petéit a talajba, mindössze 1–2 cm mélyre süllyesztve helyezi el, 
ezért azokat az átfutó tüzek is elpusztíthatják. 

A faj előfordulási helyein indokolt: a taposás mérséklése/megszüntetése; a 
kaszálórét típusú élőhelyeken a késői (legkorábban július közepe) kaszálás, illetve 
ha ez nem megvalósítható, akkor kaszálatlan foltokat hagyó, mozaikos jellegű 
kezelés alkalmazása. Utóbbit az indokolja, hogy a faj a május közepi és végi fő 
kaszálási időszakban van általában imágó állapotának csúcsán, ekkor zajlik 
szaporodása, peterakása. Utóbbi üteme jelentős évek közötti különbségeket 
mutat, de általában július elejére minden esetben lezajlik, így élőhelyeinek július 
15-e után kezdődő kaszálása már valószínűleg nem veszélyezteti a faj egyedeit. 
Hűvösebb tavaszú években azonban a kaszálás korlátozása egy-két héttel 
kitolandó. 
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A Sopron melletti előfordulás területén évek óta a magyar tarszával kapcsolatos 
fajvédelmi irányelvekkel összhangban lévő területkezelés folyik (legalább az 
állomány súlyponti területén a kaszálás késői időpontban – július – történik). A 
faj védelme a Harka melletti élőhelykomplexumban a jelenlegi művelési mód 
fenntartásával, valamint az égetés és a taposás tiltása mellett továbbra is 
biztosítható. Ezen túl javasolható, hogy az állomány súlypontját jelentő 
élőhelyfolton a kaszálások itt is rendszeresen késői időpontban történjenek. A faj 
további, az utóbb években megtalált állományainak élőhelykezelése egyelőre még 
nem a faj megőrzését prioritásnak tekintő módon történik. E parcellák területén 
a faj fenológiáját figyelembe vevő, mozaikos területkezelési módok bevezetése 
lenne indokolt. 

A faj lokális állományainak védelme kapcsán további területkezelői feladat lehet 
a jelenleg izolált előfordulások közötti kapcsolatok helyreállítása – aktív 
természetvédelmi beavatkozások útján. 

Összefoglalás 

A Kárpát-medencében szubendemikus, Magyarországon fokozottan védett, 
kiemelt közösségi jelentőségű faj magyar tarsza ismert előfordulási helyeinek 
száma hazánkban az elmúlt másfél évtizedben erőteljes növekedést mutatott. A 
faj 2003 előtt nem volt ismert a Kisalföldről, illetve a Fertő–Hanság Nemzeti Park 
Igazgatóság illetékességi területéről, jelenleg viszont már 10 ismert populációját 
tartjuk nyilván. A kisalföldi régióban feltárt állományok száma és egyedszáma a 
legtöbb esetben jelentősen elmaradt az ország más, alföldi, dombsági, 
hegységperemi területein tapasztaltaktól, azok többsége valószínűleg a 
tájhasználat kedvezőtlen irányú változásai miatt (pl. intenzív gépi kaszálás 
elterjedése, felülvetések) visszaszoruló. A faj eredeti élőhelyeként feltételezett 
kétszikűekben gazdag löszgyepek és sztyepprétek Magyarország e területén a 
tájátalakításokat megelőzően is csak nagyon kis kiterjedésben voltak jelen. 
Később a tájhasználat eredményeként létrejövő mezofil, kétszikűekben gazdag, 
természetközeli kaszálórétek felületborítása itt szintén nagyon kismértékű volt, 
illetve azok napjainkra csak nagyon töredékesen maradtak fenn. Az itteni kaszált 
gyepek többsége a magas talajvízszint miatt inkább a magyar tarsza számára 
kevésbé alkalmas mocsárrét jellegű élőhely. A fentiek miatt a vizsgált régióban a 
fajnak csak kis egyedszámú, izolált állományai élnek, amelyek megőrzése és 
lehetőség szerinti megerősítése a terület természetvédelmi prioritásai között kell, 
hogy szerepeljen. Fajvédelmi szempontból az előfordulási helyeken indokolt a 
bárminemű taposás mérséklése, illetve megszüntetése; a kaszálórét típusú 
élőhelyeken a késői (legkorábban július közepi) kaszálás, illetve a kaszálatlan 
foltokat hagyó, mozaikos jellegű kezelés alkalmazása. 
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