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A bemutatóhely további
szolgáltatásai

• 40 fő befogadására alkalmas előadóterem
• erdei iskolai, múzeumpedagógiai foglalkozások
tartása
• természetvédelmi információs anyagok forgalmazása
• információszolgáltatás nemzeti parki programokról
• hansági terepi programok szervezése

N AT I O N A L PA R K

Neusiedler See
- Seewinkel
Fertő - Hanság
NEMZETI PARK

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: 4. | Tel.: 99/537-620, 537-622 | Fax: 99/537-621
E-mail: fhnpititkarsag@fhnp.kvvm.hu | Turisztika e-mail: fhnpiinfo@fhnp.kvvm.hu | www.ferto-hansag.hu

Csapody István Természetiskola
9434 Fertőújlak | Tel.: 99/537-520 | Fax: 99/537-521 | E-mail: oktatas@fhnp.kvvm.hu | www.ferto-hansag.hu

Cím: 	
GPS: 	
Tel.: 	
Email: 	

9339 Öntésmajor, Rákóczi F. u. 1.
47°38’29’’ N, 17°2’47’’ E
+36-96/250-334
kiallitas.hansag@fhnp.kvvm.hu

A Hanság élővilága
Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel Információs Központ | Ausztria 7142 Illmitz
Tel.: 02175/3442 | info@nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at | www.nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at
Nyitva: Április–október: H–P: 8.00–17.00, Szo–V: 10.00–17.00, November–március: H–P: 8.00–16.00

kiállítás Öntésmajorban

A kiadvány az „Ausztria – Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007–2013” keretében megvalósuló FERTO-NEU-NAT projekt része,
az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.

KÓCSAGVÁRI
ismertetők

A Hanság változatos élővilágának és a táj történetének
bemutatására a védett terület peremén, Öntésmajorban
1981-ben hozták létre a Hanság Élővilága című állandó
kiállítást. A kiállításnak több mint negyed századig otthont
adó épület állaga sajnos olyan mértékben leromlott,
hogy be kellett zárni, és így a bemutatóhely évekig nem volt látogatható. 2011-ben az épületet helyreállították, és megújult tartalommal 2012 augusztusától újra nyitott
kapukkal várja a látogatókat.

A fogadótérben a Hanság szülöttének, Hany Istóknak
a története vezeti be a látogatót a hatalmas kiterjedésű
lápok és mocsarak vadregényes világába.
Az egymásba nyíló termekben tablók és diorámák interaktív elemekkel kibővítve, jól érthetően adnak tájékoztatást a Hanság egykori és jelenkori
élővilágáról. Különlegességnek számít
az éjszakai diorámasorozat és az azt kiegészítő fény- és hangelemek. Segítségükkel
az éjszakai Hanyt ismerhetjük meg.
A továbbiakban a táj geológiai történetét,
talajtanát, a vízrendezések hatásait, a hansági
emberek által űzött mesterségeket, valamint a terület
flóráját és faunáját mutatja be a kiállított
anyag.
Az utolsó helyiségben a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság további védett területeinek bemutatóanyaga és eddig megjelent kiadványai kaptak helyet.

Az épület körüli udvaron a hansági gazdasági vasút idejéből megmaradt és megmentett mozdonyok és
vagonok mellett régi mezőgazdasági
gépeket, például gőzgépeket láthat az érdeklődő.
Láthatunk még régi nádpallókészítő gépet és a csatornák
zsilipjeit egykor működtető zsilipemelő szerkezeteket is.
Az ifjú korosztályok számára további érdekes interaktív
kültéri természetismereti játékok segítik a kiállításra szánt idő hasznos eltöltését. A kisebb gyermekeket
állatfelismerést szolgáló játék, a nagyobbakat nyomkereső
vagy akár madárfotózásra is alkalmas leskunyhó várja.

