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Az amuri kagyló  
(Sinanodonta woodiana Lea, 1834) 

inváziója a Balatonban 
A biodiverzitás csökkenésében számos fontos tényező mellett  
jelentős szerepet játszik az invazív fajok terjedése is. A hazai 

édesvizekben az 1960-as években megjelent ázsiai eredetű amuri 
kagyló (Sinanodonta woodiana) napjainkra nem csak 

Magyarországon, hanem szinte egész Európában elterjedt. 
Jelenlétével komoly fenyegetést jelent az őshonos kagylófajok 

számára, így terjedésének megállítása és a meglévő állományok 
visszaszorítása kiemelkedően fontos. Bejutása a Balatonba 

feltehetően valamikor 2000 környékén történhetett meg, 2011-re  
a nyugati (Keszthelyi) medencében dominánssá vált. A tó déli 

befolyóinak mintázása során több területről jelentős mennyiségű 
amuri kagylót találtunk, és feltételezzük, hogy a következő években  

a faj tovább terjed a Balaton vízgyűjtőjén.

Bevezetés

Napjainkban a vizek biodiverzitása aggasztó mértékben, a szárazföldi ökosziszté-
máknál jóval gyorsabban csökken (Dudgeon és mtsai, 2006). Ebben a folyamat-
ban az idegenhonos és invazív fajok vezető szerepet játszanak az élőhelypusztít-

ás és az élőhely-fragmentáció mellett. Jelenleg az édesvizeket tartják az inváziós fajok 
által leginkább elözönlött élőhelyeknek a Földön.

Magyarországon az idegenhonos elemek aránya a kagylófaunában jelentős (Dreis-
sena-fajok, Corbicula-fajok), az Unionidae (najádok vagy folyamikagylók) családjába 
tartozó hét, hazánkban előforduló faj közül az amuri kagyló az egyedüli idegenhonos. 
Sajnálatos módon meglehetősen kevés recens információ áll rendelkezésre mind az ősho-
nos, mind az idegenhonos kagylófajok elterjedéséről és ökológiájáról. Az ilyen típusú 
tanulmányok szükségessége és jelentősége a vonatkozó EU-szabályozás megalkotásával 
párhuzamosan a jövőben is növekedni fog, hiszen csak tudományos megalapozottság 
mellett lehetséges a jövőbeli betelepítések meggátlása és a kialakuló inváziók kezelése 
(European Commision, 2013).
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A Balaton vízgyűjtője egyike Magyarország legfontosabb és leginkább előtérbe helye-
zett régióinak, nemcsak természeti adottságai, szép tájai, hanem gazdasági szerepe miatt 
is. Mivel az idegenhonos fajok gazdasági károkozása egyre növekszik, jelenlegi helyze-
tük minél jobb megértése elsődleges fontosságú.

Az amuri kagyló jellemzése

Az amuri kagyló (Sinanodonta woodiana, LEA, 1834) a kagylók (Bivalvia) osztályába, 
a folyamikagylók (Unionoida) rendjébe és a folyamikagyló-félék (Unionidae) családjába 
tartozó faj. Eredetileg az Anodonta nemzetségbe sorolták (Zhadin, 1952), újabban elfo-
gadott besorolása szerint a Sinanodonta nemzetségbe tartozik (Boeters és mtsai, 2001) 
(ennek ellenére még most is lehet találkozni az Anodonta woodiana névvel is).

Délkelet-Ázsiában, illetve Oroszország keleti részén, az Amur vidékén őshonos 
(Watters, 1997; Graf, 2007). Nagyméretű faj, elérheti a 30 cm-es testhosszt, illetve 1kg 
tömeget. Nemcsak mérete szempontjából robosztus: viszonylag jól tűri a környezetszeny-
nyezést, őshazájában eutróf, sőt hipereutróf tavakban is előfordul (például: Liu és mtsai, 
2010). Nemcsak elviseli, hanem kifejezetten kedveli a magas (30 °C körüli) vízhőmér-
sékletet (Kraszewski és Zdanowski, 2001).

Az Unionidae családba tartozó kagylók jellegzetessége, hogy ektoparazita lárvái (glo-
chidium) halakon tapadnak meg és a kiskagyló kifejlődéséig azokon élősködnek. A sza-
porodási csúcs június-augusztusban történik, majd a kibocsátott glochidiumok átlagosan 
7−10 napot töltenek a gazdaszervezeten. A parazita szakasz hosszát nagyban befolyásolja 
a vízhőmérséklet, 25 °C körüli vízben rövidebb ideig, 15 °C-ban akár 15−18 napig is 
eltarthat (Dudgeon és Morton, 1984).

Az amuri kagyló morfológiája nagyban hasonlít az őshonos tavi kagylóéhoz (Anodon-
ta anatina, Linnaeus, 1758). A 14−15 éves egyedek akár a 20 cm-es hosszt is elérhetik, 
bár ez élőhelyenként eltérő lehet. A kifejlett egyedek a Balatonban valamivel kisebbek, 
mint Magyarország más területein, átlagosan 15−17 cm hosszúra nőnek meg. Az 1. ábrán 
látható, hogy a héj színe a sötét sárga és a sötétbarna árnyalatait veszi fel, esetenként 
vöröses csíkokkal. A hasonló külsejű tavi kagylótól a jellegzetesen kiemelkedő búb alap-
ján lehet megkülönböztetni (Benkő-Kiss és mtsai, 2012).

1. ábra. Amuri kagyló
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A kagylók, így az amuri kagyló is, táplálkozásuk során kiszűrik a vízből a baktériumo-
kat, oldott szerves anyagokat és a szuszpendált részecskéket, amelyek egy részét beépítik 
saját testükbe, míg másik részét az aljzatra ürítve növelik annak szervesanyag-tartalmát 
(Haranghy, 1959). Az amuri kagyló jól tűri a magas vízhőmérsékletet, így a többi kagy-
lófaj számára alacsony oldottoxigén-koncentráció mellett is folytatja a filtrációt. A fiatal 
egyedek intenzívebb szűrőképessége alkalmassá teszi őket természetvédelmi felhaszná-
lásra is (Kim és mtsai, 2011).

Őshazájában, pontosabban eredeti elterjedési területének egyes országaiban kifeje-
zetten hasznos állat: alkalmazzák például gyöngytermesztésre, biomanipulációs víz-
minőség-javításra. Kínában például fogyasztják, ami némi kockázattal is járhat: a kínai 
tavak jelentős része szennyezett, az amuri kagyló pedig jól akkumulálja a különböző 
szennyező komponenseket, így a testébe bekerült ’mérgek’ a kagylót fogyasztó emberek 
szervezetébe is bekerülhetnek (Jiao és mtsai, 2014). Bioakkumulációs képessége révén 
ugyanakkor jó indikátor szervezet is (Królak és Zdanowski, 2001; Uno és mtsai, 2001; 
Yang és mtsai, 2008).

Európai inváziója

Az amuri kagyló inváziója viszonylag új probléma, világméretű terjedésének kezde-
te a 20. század második felére tehető (Douda és mtsai, 2012). Európába feltehetőleg 
a távol-keleti szűrő életmódú és „növényevő” halak (pettyes busa, Hypophthalmichtys 
nobilis [Richardson, 1845], fehér busa, Hypophthalmichtys molitrix [Valenciennes, 
1844], amur, Ctenopharyngodon idella [Valenciennes, 1844]) állományaival került be. 
Parazita életmódú glochidium lárvái ugyanis halakon tapadnak meg, és a gazdán utaz-
va viszonylag nagy távolságokat is megtehetnek (az ilyen módon terjeszkedő fajokat 
az angol szakirodalom hitch-hikereknek, autóstopposoknak nevezi). Európai vizekben 
őshonos fajokat is parazitálhatnak ezek a lárvák, a 2. ábra egy bodorka farokúszóján 
megtapadt glochidiumot mutat be. A parazitáltság egyébként felnőtt halakra nincs kimu-
tatható káros hatással, viszont a halivadék pusztulását okozhatja (Báskay és mtsai, 1996).

2. ábra Parazita amuri kagyló lárva bodorka farokúszóján megtapadva

Gyakorlatilag szinte valamennyi európai országban megtelepedett, kivételt képez (egye-
lőre legalábbis) a Brit-szigetek, illetve Európa északabbi területei (bár magas hőmér-
sékleti igénye ellenére megtalálható Svédországban is). Magyarországon valószínűleg 
már az 1960-as években megjelent, de első leírására csak 1984-ben került sor a gyulai 
csónakázótóból (Petró, 1984).
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A balatoni helyzet

Az amuri kagylót a Balatonban először 2006-ban figyelték meg (Majoros, 2006). Mivel 
ekkor már több éves példányokat találtak, bejutása feltehetően valamikor 2000 kör-
nyékén történhetett meg. 2011-re a nyugati (Keszthelyi) medencében dominánssá vált 
(Benkő-Kiss és mtsai, 2012). A 3. ábra az amuri kagyló egyes mintavételi pontokon 
mért egyedszámait (relatív abundanciát) mutatja az őshonos kagylókhoz viszonyítva, 
míg a 4. ábra a tömegarányokat. Ez utóbbi elterjedést mutató térkép sajnos még „ijesz-
tőbb”, ugyanis az amuri kagyló gyorsabban nő, nagyobb tömeget érhet el, mint az őshonos 
kagylófajaink, így a biomassza-arányok még jobban eltolódhatnak az amuri kagyló javára.

3. ábra. A gyűjtött kagylófajok relatív abundanciája a mintavételi helyeken  
(a sötét körcikkely jelzi az amuri kagyló részarányát)

Az elterjedési térképeken az is látható, hogy a tó keleti része egyelőre még amurikagy-
ló-mentes. Ez azért is fontos, mert több szakmai fórumon is szerepel(t) az a feltételezés, 
hogy a Balatonba a Sió-csatornán (is) bekerülhetett. A Sió-csatorna bizonyítottan fontos 
inváziós folyosó, ezen keresztül jutott a Balatonba a mára már tömegesen elszaporodott 
vándorkagyló (Dreissena polymorpha) is az 1930-as években (Sebestyén, 1934, 1938). 
Ugyanakkor 1994−1996 között részletes elemzés készült annak megállapítására, hogy 
az amuri kagyló bekerülhetett-e a Balatonba a Sió-csatornán keresztül (Kiss, 1997). Bár 
magában a csatornában előfordult a kagyló, bejutását a Balatonba valószínűleg meggá-
tolta a Sió-csatorna környékén jellemző üledékszerkezet. A déli part laza sekély és mobil 
homokpadja kevéssé alkalmas az Unionidae-k megtelepedésének, mert a juvenilis kagy-
lókat a homok mozgása könnyen betemeti.
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Másik lehetséges ’inváziós centrum’ a Balaton déli vízgyűjtőjén található halas-, illetve 
horgásztavak. Ezen tavak egy részébe korábban bekerülhettek a vízgyűjtőn kívülrő szár-
mazó, glochidiumokkal fertőzött halak. Ismeretes, hogy a Balatonba évente mintegy 350 
tonna pontyot (Cyprinus carpio L.) telepítenek főként a vízgyűjtő halastavaiból; elkép-
zelhető hogy a faj így került a tóba, illetve az utánpótlás ebben az esetben folyamatos.

2013 nyarán szisztematikus mintavételeket végeztünk a déli part fő befolyóin, illetve 
a rajtuk létrehozott halas-, illetve horgásztavakon. Kutatásunk során számos helyszínen 
jelentős amurikagyló-állományt találtunk. A vizsgált halastavak egy részében csak amuri 
kagyló fordult elő, egy részükben viszont őshonos kagylókkal együtt figyeltük meg. Az 
5. ábra mutatja be ezeknek a mintavételi pontoknak az elhelyezkedését, körrel jelöltük 
a ’legfertőzöttebb’ halastavakat. Nyilvánvaló, hogy a mostani fertőzöttségi adatok nem 
mutatják egyértelműen, pontosan melyik halastóból, melyik befolyóból (vagy esetleg 
több halastóból is) kerülhetett annak idején a tóba a faj, de tény, hogy a Keszthelyi-me-
dencében vált dominánsá, így következtetéseink alapján a fertőzési centrum is a tó nyu-
gati részén lehetett (Kováts és mtsai, 2014).

 

4. ábra. A gyűjtött kagylófajok relatív biomasszája a mintavételi helyeken  
(a sötét körcikkely jelzi az amuri kagyló részarányát)
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5. ábra. A mintavételi pontok elhelyezkedése a Balaton déli vízgyűjtő területén

Ökológiai kockázat

Több európai vízből leírták, hogy az amuri kagyló kompetíciós nyomása miatt egyes 
őshonos kagylófajok visszaszorultak, illetve el is tűntek (például: Fabbri és Landi, 
1999; Niero, 2003). A 2011-es balatoni adatsort összevetve egy 1992-es felmérés ered-
ményeivel, látható, hogy a Keszthelyi-öbölben az amuri kagyló teljesen kiszorította a 
kacsakagylót (Anodonta cygnea), valamint a tavi kagyló (Anodonta anatina) részaránya 
17,8 százalékról 8,6 százalékra csökkent.

Nem tudjuk pontosan, miért sikeres(ebb) a faj a többinél. Egyik lehetséges magyarázat 
az amuri kagyló gyors növekedése: gyakorlatilag fizikailag is kiszoríthatja a versenytár-
sakat (interferencia típusú kompetíció). Ez a fizikai kiszorítás már lárvakorban is meg-
figyelhető: a halgazdán elfoglalt helyért nemcsak fizikai értelemben folyik versengés, 
hanem az amuri kagyló glochidiumok adaptív immunválaszt válthatnak ki, ami a többi 
lárva megtapadását akadályozza (Rogers és Dimock, 2003).

Őshazájából ismert (mint a bevezetőben már említettük), hogy eutróf, szennyezett 
kínai tavakban is előfordul. Bár viszonylag kevés összehasonlító munka található annak 
az értékelésére, az amuri kagyló mennyivel tűri jobban a szennyezett környezetet, mint 
őshonos kagylófajaink, egy-két szerző eredményei alapján valószínűsíthető, hogy való-
ban nagyobb ellenállóképességet mutat (Ponta és mtsai, 2007). Ez nyilván szintén elő-
nyösebb versenyhelyzetet teremt számára. Világszerte érzékelhető tendencia az őshonos 
Unionidae fajok állományának csökkenése, amelynek részben az élőhelyek szennyezett-
sége az oka (Lydeard és mtsai, 2004).
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Várható tendencia

Megtelepedése, illetve dominanciájának 
további növekedése várható mindazon terü-
leteken, ahol számára az aljzat megfelelő. 
Ezek főleg a mélyebb iszaposabb északi 
parti részek lehetnek. A 2011-es adatok alap-
ján készült eloszlástérképen látszik, hogy 
már Örvényesnél (14. mintavételi pont) is 
megjelent, sőt itt egy viszonylag nagy ter-
metű (tehát több éves) egyedet is találtunk, 
ami arra enged következtetni, hogy a faj a 
Balatonban igen magas terjedési potenciál-
lal rendelkezik.

A bevezetésben már említettük, hogy ez a 
faj elviseli a magasabb, akár 30 °C-os víz-
hőmérsékletet. Kim és munkatársai (2011) 
leírták, hogy az amuri kagyló magasabb 
hőmérsékleten jobb filtrációs kapacitással 
rendelkezik, mint a vizsgálatukban alkalma-
zott, nálunk nem őshonos Unio douglasiae 
nevű faj. Mindezek alapján elképzelhető, 
hogy a klímaváltozás még tovább segíti 
ennek a fajnak a terjeszkedését.

Köszönetnyilvánítás
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