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A kiadvány az „Ausztria – Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013”
keretében megvalósuló FERTO-NEU-NAT projekt része

Európa szívében
határon átnyúló
nemzeti park őrzi
a Fertő-tájon és a
Hanságban az élőhelyek különleges sokszínűségét
– emellett biztosítja az élményszerzés lehetőségét úgy
az itt élőknek, mint
az idelátogatóknak. A Neusiedler
See – Seewinkel/
Fertő–Hanság Nemzeti Park, amelyet
1991-ben a magyar
oldalon, két évvel
később Ausztriában
hoztak létre, világszerte ismert és elismert példa a gyümölcsöző együttműködésre a hos�szú távú védelem
és a fenntartható
regionális fejlődés
tekintetében. Újságunk az idén 15 éves
közös nemzeti park
első közös megjelenése a lakosság felé.

A nyugatról idelátogatók geográfiai értelemben a Kárpát-medence összefoglalását látják. Leginkább szembeötlő az élőhelyek gazdag madárvilága,
aminek fő oka, hogy a fészkelő fajok mellett a költöző madarak Észak-Európa és Afrika közötti útjukon sokezres csapatokban vonulnak itt át.

értelemben szinte az egész
Kárpát-medence modelljét látja. Itt a középhegységektől a kontinentális pusztáig, szikes tótól a síklápokig
szinte minden élőhelytípus
megtalálható, szárazföldi
és szubmediterrán klímaelemekkel, amelyet a közeli
Alpok éghajlati hatásai színesítenek. Közép-Európában nem található másutt
ilyen kis területen a fajok
ehhez hasonlítható sokszínűsége. Itt húzódik számos
állat- és növényfaj elterjedési

területének határa keleti,
déli, nyugati és északi irányból. Ez a nagy „találkozás”
eredményezi azt a páratlan fajgazdagságot, ami számos nemzetközi természetvédelmi elismerést eredményezett a tájnak. Különösen
gazdag a nemzeti parki élőhelyek madárvilága, aminek
fő oka, hogy a fészkelő fajok
mellett a költöző madarak, Észak-Európa és Afrika
között átvonuló fajok sokezres csapatai pihennek meg
itt hosszabb-rövidebb időre.

Fotó: Pellinger Attila

Természetvédelmi tekintetben nemzeti parkunk nemzetközi jelentőségét az élőhelyek sokszínűsége indokolja. A nyugatról idelátogató idegen földrajzi

Fotó: Pellinger Attila

A 15 éves közös nemzeti park
köszönti az olvasót

A zitzmannsdorfi rétektől a fertői pusztán át a hansági lápokig olyan területek vannak,
ahol a szelíd tájgazdálkodás révén célzott emberi beavatkozások folynak.

Nemzeti park mint
folyamat

Már évtizedekkel a nemzeti
park létrehozása előtt természetvédelmi területek voltak az – akkor még áthidalhatatlan akadályt jelentő –
államhatár mindkét oldalán.
Azzal az 1988-ban hozott
közös döntéssel, mely szerint
a Fertő tó délkeleti részén a
nádas mocsárban és szikeseken határokon átnyúló nemzeti parkot hoznak létre,
az osztrák és a magyar kormány úttörő szerepet vállalt.
A közös kormányzati akarat
1994 áprilisára érlelte meg
gyümölcsét a közös Fertő–
Hanság/Neusiedler See –
Seewinkel Nemzeti Park
kihirdetésével.
Mindkét országnak ez
volt az első olyan nemzeti
parkja, amely felkerült a Természetvédelmi Világszervezet (IUCN – International
Union for the Conservation
of Nature, www.iucn.org)
listájára. Az IUCN írja elő
világszerte a különböző természetvédelmi területekkel
kapcsolatos kritériumokat.

A közös nemzeti park
felvétele az úgynevezett II.
IUCN kategóriába (nemzeti
parkok) elvárja egy világos
zonációs rendszer működtetését, amely magában foglal egy érintetlen természeti
zónát, a megőrző zónát és
egy környező zónát.
Egy nemzeti park sokkal inkább fejlődési folyamatként, nem pedig állandó
állapotként fogható fel.
A mindennemű emberi
beavatkozástól mentes természetvédelem a nemzeti
park közös központi területére, a Fertő nádas mocsarának déli részére korlátozódik. A többi területen,
a zitzmannsdorfi rétektől
a fertői pusztán át a hansági lápokig olyan területek vannak, ahol a szelíd
tájgazdálkodás révén célzott emberi beavatkozások
folynak annak érdekében,
hogy a veszélyeztetett állatés növényfajok fennmaradása nagy területen biztosított maradhasson. Ezek a
részek állnak a szelíd turizmus szolgálatában is, ahol

a látogatók felfedezéseket
tehetnek, illetve kikapcsolódhatnak a természetben
a meglévő utakon, tanösvényeken és a számos madármegfigyelő és kilátóponton.
Az ún. környező zóna a
települések közvetlen határában lévő területeket foglalja magában a térség kultúrtörténeti és történelmi
nevezetességeivel.
A regionális fejlesztésben
játszott szerep

A természetvédelmi örökség
megőrzése a jövő generációja számára a nemzeti park
elsődleges céljai közé tartozik. Az ezzel kapcsolatos feladatok, a kutatás, területkezelés, -fenntartás, a tájékoztatási és oktatási tevékenységek a Neusiedler See
– Seewinkel/Fertő–Hanság
Nemzeti Parkot a regionális fejlesztés kulcsszereplőjévé
teszi – rég elmúltak már azok
az idők, amikor a természetvédelem a helyi gazdaság gátlójának számított.
Folytatás a 2. oldalon.
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Folytatás az 1. oldalról.
A nemzeti park ökoturisz
tikai és környezeti nevelési
programjai új érdeklődőket
vonzanak a régióba, meghosszabbítva a turisztikai
szezon időtartamát, egyúttal bővítve a kínálatot. Az
illmici és fertőújlaki látogatóközpontoktól a kilátótornyokig, széles körű szolgáltatásokkal teremti meg
a két nemzeti park igazgatósága a jövedelmező természeti turizmus feltételeit,
amely elsősorban a tavaszi
és az őszi szezonban virágzik. A megőrzési zónában
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A szakemberek gyepgazdálkodási programot indítottak
úgy Ausztriában, mint Magyarországon, régi magyar háziállatok tenyésztésével.

történő beavatkozásokhoz
a határ mindkét oldaláról bevonnak partnereket

a mezőgazdaságból a legeltetés, kaszálás és a nádaratás terén. A magyar szürke

marha kedvelt húsából
készülő ételkülönlegességek
sok helyütt gazdagítják az
étlapok választékát. A honos
halfajok halászatára történő
átállást is támogatta a nemzeti park, ez szintén a helyi
specialitások gazdagodását
eredményezi. A két információs központ a régió képzési
intézményeinek megbízható
partnerévé vált, az általános
iskoláktól az egyetemekig
és a felnőttképzési intézményekig. Iskolások és egyetemisták ezrei használják ki az
ajtó előtt kezdődő „szabadtéri labor” kínálta előnyöket

évente. A két nemzeti park
igazgatóság szerepe jelentős a
régió gazdaságában és munkaerőpiacán is: épületek építése és fenntartása, a gépkocsi- és traktorpark, az irodák, a látogatói programok
szervezése és az infrastruktúra bővítése, a tájékoztató
anyagok nyomtatása, a kutatási projektek elvégzése vagy
a szakkonferenciák tartása a
régió számos üzemének hoznak megrendeléseket.
A két nemzeti park igazgatósága összesen 70 állandó
munkatársat alkalmaz,
ezen túl a látogatókkal való

foglalkozás és a kutatási projektek 30 szabadúszó munkatárs közreműködését teszik
lehetővé. A magyar oldalon
23.731 hektáros, Ausztriában további 10.000 hektáros
közös nemzeti park része az
Európai Unió Natura 2000
hálózatának. Továbbá közös,
ún. ramsari terület (a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek védelmét szabályozó
egyezmény) alá tartozik. A
Fertő-táj nemzetközi bioszféra-rezervátum is egyben,
amit az UNESCO 2001-ben
a határokon átívelő világörökségi rangra emelt.


Fotó: Steve Haider
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A nemzeti park igazgatóságainak
szervezeti felépítése

A Fertő-Hanság Nemzeti Park dolgozói a sarródi Kócsagvár bejárata előtt. A Fertő–
Hanság Nemzeti Parkban – és ezzel együtt a megyei tájvédelmi körzetekben, természetvédelmi területeken – összesen 53 munkatárs dolgozik. Az igazgatóságot a kezdetektől
dr. Kárpáti László igazgató vezeti.

Magyarország

A Fertő–Hanság Nemzeti
Park Igazgatóság a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium Természetvédelmi Szakállamtitkárság felügyelete alá tartozó tíz magyar nemzeti park
igazgatóság egyike. Egyfajta regionális természetvédelmi igazgatóságként funkciói közé tartozik a GyőrMoson-Sopron megyében
lévő védett területek (összesen több mint 45.000 hektár) természetvédelmi célú
kezelése, fenntartása az igazgatóság saját vagyonkezelésében lévő területeken
(11.366 hektár), illetve szervezése más vagyonkezelésben lévő területeken, a
védett értékek biztosítása,
a biológiai sokféleség növekedésének érdekében. Fontos a védett területek megfelelő kezelését megalapozó
természetvédelmi kutatási,
monitoringtevékenység,
illetve a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi
felügyelőségek természetvédelmi hatósági munkájának segítése. Az igazgatóság
vezető szerepet vállal a környezeti nevelésben, természetvédelmi tudatformálásban és ökoturizmus szervezésében a védett területeken,
továbbá megkerülhetetlen

térségformáló tényező. A
Fertő–Hanság Nemzeti
Parkban – és ezzel együtt a
megyei tájvédelmi körzetekben, természetvédelmi
területeken – összesen 53
munkatárs dolgozik. Az
igazgatóságot a kezdetektől dr. Kárpáti László igazgató vezeti. Munkáját szakmai igazgatóhelyettesként
Fersch Attila segíti, aki egyben az igazgatóság fejlesztési projektjeit is szervezi. A
természetmegőrzési és ökológiai osztály Pellinger Attila
irányításával szakvéleményeket készít a természetvédelmi hatóság részére,
védetté nyilvánítások előkészítésében vesz részt, továbbá
szervezi a zoológiai, botanikai monitoringot, valamint
az élőhelyek védelmével kapcsolatos egyéb kutatásokat.
Fontos szerepe van az osztálynak a védett területeket
érintő kezelési, fenntartási
tevékenységek tervezésében,
illetve összehangolásában.
Az őrszolgálati és terület
fenntartási osztály Váczi
Miklós vezetésével közreműködik a természetvédelmi
hatóság részére készülő szakvélemények elkészítésében.
Kiemelt feladata a természetvédelmi őrszolgálat révén
a védett értékek biztosítása, aminek érdekében napi

kapcsolatot ápol a területek tulajdonosaival, kezelőivel. A természetvédelmi őrök
segítik továbbá az igazgatóság élővilág-védelmi, környezeti nevelési, ökoturisztikai,
területkezelési tevékenységét, aktívan részt vesznek a
természetvédelmi célú vadgazdálkodásban a védett
területeken.
A természetvédelmi oktatási és ökoturisztikai osztály
Goda István irányításával
szervezi az igazgatóság természetvédelmi oktatási, nevelési
tevékenységét, működteti a
Csapody István Természetiskolát és Látogatóközpontot,
erdei iskolai és tábori programokat szervez. Kiemelt szerepe van a védett területeken
zajló ökoturisztikai programok szervezésében és végzésében, az ökoturisztikai infrastruktúra fenntartásában és
fejlesztésében, az igazgatósági
kiadványok gondozásában.
Az erdészeti, halászati
és vadgazdálkodási osztályt
Reischl Gábor irányítja. Szerepe van a természetvédelmi
és mezőgazdasági (erdészeti) hatóságok számára
készülő igazgatósági szakvélemények elkészítésében.
Kiemelt feladata az osztálynak az igazgatósági erdővagyon gondozása, valamint
a természetvédelmi célú

A Neusiedler See – Seewinkel Nemzeti Park csapata az illmici információs központ
bejárata előtt. A nemzeti park igazgatóságának székhelye 1993 óta az apetloni (Moson
bánfalva) hercegi majorban (Apetloner Hof), a természeti zóna közelében van. Az igazgatói teendőket az alapítás óta Kurt Kirchberger látja el.

hal- és vadgazdálkodás szervezése a védett területeken,
továbbá szervezik a vonatkozó kutatásokat.
Dr. Jakál Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes felügyeli a gazdasági és vagyonkezelési csoport munkáját, mely számviteli, bér- és
munkaügyi, pénzügyi, birtokügyi feladatokból áll,
illetve épületek gondnoksága
és műszaki ügyek tartoznak
még a feladatkörbe. Szintén
a gazdasági igazgatóhelyettes koordinálja a gyepgazdálkodási csoport területkezelési, állattartási, gépüzemeltetési és gyepgazdálkodási
feladatokból álló munkáját.
E csoport keretében Koszta
János tenyésztésvezető irányításával szervezi a nemzeti védett területek természetvédelmi fenntartásában
kiemelt szereppel bíró régi
magyar háziállatok (mintegy
1500 magyar szürke marha,
250 bivaly és közel 1000 rackajuh) tartásával, tenyésztésével kapcsolatos feladatokat. Németh László műszaki
előadó kollégáival szintén e
csoport keretében az igazgatóság vagyonkezelésében lévő gyepek természetvédelmi célú kaszálását szervezi illetve végzi, egyúttal
biztosítva az állatok ellátását a megfelelő mennyiségű

téli takarmánnyal. Az igazgatóság költségvetése GyőrMoson-Sopron megye természetvédelmi területeinek
védelmére 382 millió forint,
amelynek 50 százaléka központi költségvetési támogatás, míg a maradék rész az
igazgatóság által megtermelt
saját bevétel.
Az igazgatóság tevékenysége fölött a civil kontrollt
a 9 fős Fertő–Hanság Nemzeti Park Tanács látja el dr.
Berczik Árpád akadémikus
vezetésével.
Ausztria

Az osztrák oldalon az 1993
óta működő nemzeti parkban a több ezer hektárt
kitevő vízi és szárazföldi területek kezelése és fenntartása, a területfelügyelet, az
igazgatási feladatok, illetve
az együttműködés különböző szervezetekkel tartományi és állami szinten 22
teljes munkaidős és 4 részmunkaidős alkalmazottat tesz szükségessé. Az igazgatói teendőket az alapítás óta Kurt Kirchberger
látja el. A pénzügyekért felelős finanszírozási igazgatóság vezetője Franz Haider, a
területfelügyeletet ellátó igazgatóságé Viktor Reinprecht,
a kommunikációs és marketingtevékenység, valamint

az ökoturizmus területéé
Alois Lang. Nyolc munkatárs végzi a területek rendszeres felügyeleti, infrastrukturális és gondozási teendőit, öten gondoskodnak a
területeket kezelő állatokról
(magyar szürke marha, fehér
szamár, przewalsky lovak) és
a takarmányozásról.
Az Illmicen lévő információs központban a látogatói
és képzési programok négy
munkatárs segítségével valósulnak meg.
A nemzeti park éves költségvetése – mintegy 5,2 millió euró – az állam és Burgenland tartomány között
oszlik meg. Ennek az összegnek több mint felét a bérelt
területek tulajdonosainak
(1200 főnek) fizeti a park. A
nemzeti park tanácsának grémiuma hét főből áll, akik a
burgenlandi tartományi kormány tagjai. A nemzeti park
bizottsága – tartományi és
állami képviselőkkel – vizsgálja az alapvető célok megvalósulását. A tudományos
tanácsadó testület kutatási
és monitoringprojekteket
vezet. Államközi szinten a
mag yar–osztrák nemzeti
park tanács koordinálja a legfontosabb kutatási és nyilvánossági feladatokat, valamint
dönt a közös nemzeti parkot
érintő stratégiai ügyekben. 
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Az ismeretterjesztés
szolgálatában

Fotó: Pellinger Attila

Szervezett programok keretében biztosított szakvezetések,
oktatóközpontok és tanösvények szolgálják ki a nemzeti parkba
látogatókat mindkét oldalon

A természetvédelmi szakemberek a kezdetek óta törekednek arra, hogy népszerűsítsék
a védett területek természeti értékeit.

A nemzeti park vonzereje

A kontinens legkülönbözőbb
országaiból fordulnak meg a
Fertő tó környékén. Az európai látogatók mellett fogadtak már Japánból, az Egyesült Államokból, Afrika több
országából, de még Mongóliából is természetbarátot,
csoportokat.
– A magyar oldalon a
fertőújlaki Csapody István
Természetiskola és Látogatóközpontban, illetve a
sarródi Kócsagvárban az
érdeklődőket állandó és
időszaki kiállításokkal várjuk, valamint szálláslehetőséget is biztosítunk családoknak, csoportoknak –
folytatta a magyar osztályvezető. – Jelentős számú az
olyan szervezett kirándulás,
amikor óvodások, iskolai
osztályok keresik fel a parkot, hogy a Kócsagvár és a
fertőújlaki központ, majd a

Fertő-táj látnivalói mellett
megismerkedjenek – például – az Osli és Földsziget között félúton, a Csíkos
éger erdő közelében található Esterházy Madárvártával (amelyet Esterházy Pál
1930-ban bocsátott az ornitológusok rendelkezésére),
vagy a hansági területek biológiai gazdagságával.

épületében minden adott,
hogy felkeltsék a látogatók érdeklődését. A kollégák szakmai napokat is tartanak, kulturális előadásokat, konferenciákat. A nemzeti park osztrák részén nem
foglalkoznak a látogatók
elszállásolásával. A kirándulók a Fertő melletti települések szálláshelyeit használják

Fotó: Magasi Dávid

– Mivel egyre nagyobb az
érdeklődés a természet védett
értékeinek megismerésére,
kifejezetten nagy hangsúlyt
fektetünk az évi több száz
ezer látogató kulturált kiszolgálására – mondta Goda István, a Fertő–Hanság Nemzeti Park természetvédelmi
oktatási és ökoturisztikai
osztályvezetője, valamint
Alois Lang, a Nationalpark
Neusiedler See – Seewinkel
illmici (Illmitz) információs
központjának vezetője.
– A nemzeti parkok létrehozása óta sokat fordítottunk arra, hogy a látogatók igényeit szem előtt
tartva építsük ki azok turisztikai infrastruktúráját. A
fertőújlaki Csapody István
Látogatóközpont, a sarródi
Kócsagvár, illetve az illmici
Informationszentrum, a kilátótornyok, tájékoztatótáblák, a kiépített tanösvények
mind ezen elvek figyelembevételével készültek.
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A nemzeti park egész évben érdekes túrákkal várja a látogatókat.

Egész évben túrázhatunk

A nemzeti park egész évben
érdekes túravezetésekkel
várja a látogatókat. Csoportoknak, iskolai osztályoknak,
egyéni látogatóknak összeállított programokat kínálnak.
Az ökoturisztikai programok
közül kiemelendő a védett
területeken való csoportvezetés, a szikes puszta és a szikes tavak élővilágának bemutatása, a láperdők, láprétek bebarangolása, s a kenus
programok. Ezen túlmenően
a jól kitáblázott tanösvények
(a Fertő-tájon a Sziki Őszirózsa, a Vízi Rence, a Gyöngyvirág, a Kövi Benge, a Hanságban a Hany Istók tanösvény, Csáfordjánosfa határában a Tőzike tanösvény)
kitűnő barangolásokat tesznek lehetővé.
Ugyanez persze elmondható az osztrák oldalról is.
Ausztriában az illmici információs központ modern

természetjáró túráik bázishelyeiként. A közös cél, hogy
a nemzeti park minél szélesebb nagyközönség előtt
nyithassa meg „kapuit”. A
nemzeti park magyar és osztrák munkatársai közös munkák és rendezvények kapcsán
gyakran találkoznak egymással. Az osztrák fél szervezésében például jövő tavas�szal Illmicen a madarászokat és más természetbúvárokat érdeklő, terepi megfigyelésekkel és előadásokkal,
bemutatókkal összekötött
többnapos rendezvényt tartanak, amelyen magyar kollégák is részt vesznek.
Azonos célok mentén

– A Fertő–Hanság Nemzeti Park és testvérszervezete,

a Nationalpark Neusiedler
See – Seewinkel adottságaik
révén a képzésben és továbbképzésben is fontos szerepet játszanak. A fertőújlaki
Csapody István Természetiskola és Látogatóközpont,
illetve az igazgatóság sarródi
központja, a Kócsagvár természetvédelmi oktatóközpont is egyben, előadó-,
foglalkoztató- és konferenciatermekkel, könyvtárral,
ahol diákok százait fogadjuk évről évre – fogalmazott
Goda István. – A természetismereti programok során a
Fertő tó keleti oldalán a szikes tavak, legelők, kaszálók,
valamint a Fertő nádasainak
madárvilága, a tó déli oldalán a kétéltűvédelem, míg a
Hanságban az égerláperdők,
mocsár és láprétek, vizes
területek élővilága ígérnek
élményben gazdag látnivalókat. A magyar fél szerződött kapcsolatot ápol a térség
50 oktatási intézményével.
A környezeti nevelést szolgálja az is, hogy szakembereink a közép- és felsőoktatási
intézményekkel kialakított
együttműködés keretében
terep- és szakmai gyakorlatokat szerveznek, konzulensi
feladatokat látnak el diplomamunkák készítésénél. A
nemzeti park mindezek mellett környezeti nevelés témakörben akkreditált pedagógus-továbbképzési programmal is rendelkezik. Az osztrák oldalon a nemzeti park
mellett a WWF Ausztria
(Természetvédelmi Világalap
Ausztriai Szervezete) munkatársai foglalkoznak környezeti neveléssel. Seewinkelhof
nevű oktatóközpontjuk
Apetlon település határában
található.
A pedagógiai tevékenység
mindkét területen az adott
korosztály tudásszintjének
megfelelő módon (kisebbek
esetében játékos formában)
zajlik. A természet csodáira,
egyszerű összefüggésekre szeretnék ráébreszteni a gyerekeket a közvetlen tapasztalatok megszerzése révén. A
két nemzeti parki fél együttműködésének köszönhetően
az osztrák és magyar diákok
alkalmanként csereprogram
keretében ismerhetik meg a
nemzeti park két oldalának
természeti ritkaságait. Jelenleg is zajlik egy közös környezeti nevelési csomag kidolgozása az osztrák és magyar
kollégákkal, ami további
lendületet adhat a fiatalok
természetközeli szemléletmódjának kialakításához. 

A közös nemzeti park több száz programot kínál
2010-ben is. Ha a részletekre kíváncsi…

www.ferto-hansag.hu • http://fhnp.nemzetipark.gov.hu
www.nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at • www.wwf.at
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Fertő-Hanság Nemzeti Park
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Kócsagvár – A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságának székhelye 1993 óta a
Koller József tervei alapján épült
sarródi Kócsagvárban található,
amely az egykori kikötő és révátkelő helyén áll. A Kócsagvár
a magyar nemzeti parki fél központja, amely oktatóközpont is
egyben, kényelmes szállásokkal.
Egész évben szabadon látogatható. Cím: 9435 Sarród, RévKócsagvár Pf. 4. Tel.: 99/537620 Fax: 99/537-621

Csapody István-központ –
Fertőújlakon található a Csapody István Természetiskola és Látogatóközpont.
Térítésmentesen látogatható: a téli hónapokban előzetes bejelentkezéssel, márciusban és október–novemberben: hétköznapokon 9–17 óráig, hétvégén és ünnepnapokon előzetes bejelentkezéssel, áprilistól októberig: hétköznapokon 9–17
óráig, hétvégén és ünnepnapokon 10–17
óráig. Cím: 9434 Fertőújlak, Petőfi S.
u. 23/A. Tel.: 99/537-520 Fax: 99/537521 e-mail: fhnpiinfo@fhnp.kvvm.hu
www.ferto-hansag.hu

Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel
Illmici információs központ – A nemzeti park Illmic település északi határában talál-

ható információs központja egész évben nyitva tart. A legkülönbözőbb céllal érkező látogatók, a nyaralóktól a kirándulókon és az ülések részvevőin át a diákokig tájékozódhatnak
itt a nemzeti park részeiről, az egyéni természeti élmények lehetőségeiről és a látogatói programokról. 2010 áprilisában adják át és indul egy új képzési programmal
az ökopedagógiai központ épületének hozzáépítése. Cím: A-7142 Illmitz,
Hauswiese, tel.: +43 2175-3442-0, fax: -3442-4; info@nationalparkneusiedlersee-seewinkel.at; www.nationalpark-neusiedlerseeseewinkel.at (német, magyar, angol). Nyitva tartás: április 1-jétől
október 31-ig: H–P: 8–17 óráig, szombat, vasárnap: 10–17
óráig, november 1-től március 31-ig: H–P: 8–16 óráig,
szombat, vasárnap: előzetes egyeztetés szerint.

Fotó: NP Neusiedler See – Seewinkel

Fotó: Pellinger Attila
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Az Illmicen lévő információs központban a látogatói és
képzési programok valósulnak meg.
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Természetközeli gazdálkodás

A Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatósága erdőgazdálkodás-

sal, vad- és halgazdálkodással, illetve legeltetéssel biztosítja a nemzeti parki élőhelyek fenntartását. Ausztriában szintén az ottani nemzeti park igazgatóság gyakorolja a terület halászati és
vadászati jogát, illetve végzi a
gyepkezelést.

Vadgazdálkodás

Az igazgatóság a Fertő tavi
természetvédelmi és génállomány megőrzési célú, különleges rendeltetésű, 9145 hektár kiterjedésű vadgazdálkodási egységben rendelkezik
vadászati jogosultsággal.
A területen sportvadászat, bérvadásztatás, társas

A Fertő osztrák, délkeleti
oldalán a nádasban és a parti
gyepeken a vadászat jogosultja a nemzeti park (Nati
onalpark Neusiedler See –
Seewinkel). A vadgazdálkodás részeként több vadbiológiai programban vesznek
részt. Ilyen például a vaddisznó mozgáskörzet-vizs-

A régi népi mesterségek (pl. nád- és sásvágás) mára már
eltűntek.

vadászat, vízivad-vadászat
nem folyik. A természetvédelem érdekében szükséges állományszabályozó
beavatkozásokat a szakszemélyzet látja el. Ez a tevékenység a vaddisznó, a róka
és az egyéb dúvad állományának apasztására irányul. A vaddisznóállomány apasztása tekintetében előnyben részesítik azok
élővadbefogását. A vadászható ragadozók – főként a
róka – állományának gyérítését elsősorban a természetvédelmi szempontból
kiemelt jelentőségű területekre (élőhely-rekonstrukció) koncentrálják. Az
élővadbefogás e vadászterületen történt bevezetése óta
eddig összesen mintegy 150
vaddisznót fogtak be.
A területen újra megtelepedett az aranysakál, más
néven a nádi farkas is.

gálata, melynek során egyes
példányokat azonosítójellel
és/vagy rádióadóval látnak el.
A magyar igazgatóság szakembereivel szorosan együttműködve követik nyomon a
vaddisznó mozgását a Fertő
nádasában.

Fotó: Pellinger Attila

A Fertő–Hanság Nemzeti
Park Igazgatósága 1072,42
hektár erdőterületen folytat bejegyzett erdőgazdálkodóként erdészeti tevékenységet. Az erdők nagy
része volt termelőszövetkezeti erdő, elhelyezkedésüket tekintve hat erdőtervezési körzethez – soproni,
dél-hansági, észak-hansági,
mosoni, győri, ravazdi – tartoznak. Mozaikos elhelyezkedésük miatt változatos termőhelyi viszonyok között
kell gazdálkodni.
A Szigetközben zömében hazai nyárállományokat
hoznak létre az erdőfelújítási
munkák során. Kedvező termőhelyeken megpróbálkoznak a fekete nyár elegyítéssel, illetve tölgy-kőris-szil elegyes keménylombos állományok létrehozásával. A Rábaközben, Dörben és Kónyban
nemesnyár-állomány után
kocsányos tölggyel végeztek
erdősítést.
A soproni körzetben
olyan erdőgazdálkodást
kívánnak folytatni, ami a teljes borítottságot folyamatosan biztosítja. Az itteni
őshonos állományok teremtik meg ennek az alapját. Az
üzemtervezés során az arra
alkalmas állományokat átsorolták a nem vágásos (szálaló) üzemmódba.

Fotó: Pellinger Attila

Erdőgazdálkodás

halászati haszonbérletével 15
éves időtartamra. A nemzeti
park által kibocsátott területi engedéllyel jelenleg hét
őstermelő halász tevékenykedik a Fertőn. A kialakított négy halászati kerületből
a fokozottan védett Madárvárta-öböl kerületet lezárva
tartják, ott halászati tevékenységet nem folytatnak.
A Fertő tó szabadon látogatható területeire évente
mintegy 700 horgász vált
éves területi engedélyt.
A tervszerű halgazdálkodási tevékenység keretén belül évről évre gondoskodnak a megfelelő mennyiségű honos hal (főként nyurgaponty, compó, csuka és
süllő) telepítéséről. Erre saját
forrást és pályázati pénzeszközöket használnak fel.
A halászati és horgászati
tevékenység felügyeletét
hat vizsgázott halőr látja el.
Rendszeresen tartják a kapcsolatot a Fertő tó osztrák
oldalának halászaival annak
érdekében, hogy a Fertő tó
halgazdálkodási tevékenysége összehangoltan folyjon.
A nemzeti park osztrák
oldalán a halászati jogot a

A régi magyar háziállatok téli takarmányozásához ma már
stabil infrastruktúra áll rendelkezésre.

Halászat

Az igazgatóság 2004. július
1. óta rendelkezik a Fertő tó
teljes magyarországi részének

Burgenlandi Halászszövetség gyakorolja. Az osztrák
oldali tórész déli, fokozottan védett része – az Ezüst-tó

Fotó: Pellinger Attila

Erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási, halászati és gyepkezelési tevékenység

A legeltetés megszűnésével a füves élőhelyekről növényés állatfajok tűnnének el – a cél ennek megakadályozása.

térsége – halászatmentes
terület, hasonlóan a hozzá
kapcsolódó magyar Madárvárta-öbölhöz. A két fél halászati szakkérdésekben esetileg egyeztet, a halfaunisztikai
felmérésekben kölcsönösen
részt vesz.
Gyepek kezelése

A gyepek éghajlati okokból
(hőmérséklet és csapadékviszonyok) és a legelő állatok
jelenléte miatt be nem erdő
sült területek. 50–60 éve még
nagy jelentősége volt a legeltető állattartásnak, ám mára
eltűnőfélben, átalakulóban
vannak a Kárpát-medence,
így a Fertő-vidék és a Hanság
gyepei is. A legeltetés megszűnésével a füves élőhelyek
növény- és állatfajai tűnnének el. A nemzeti park célja
ezt megakadályozni.
A nemzeti park megalakulásakor a szakemberek
azzal szembesültek, hogy
kevés a legelő állat, ezért
gyepgazdálkodási programot

indítottak úgy Ausztriában,
mint Magyarországon, régi
magyar háziállatok tenyésztésével. Mindehhez ma már
stabil infrastruktúra áll rendelkezésre: állatok (szürke
marha, bivalyok, rackajuhok), tartásukra alkalmas
istállók, téli takarmányt előállítani képes (kaszáló)gépek.
A tevékenység nonprofit,
tehát a gazdálkodó tevékenység csak eszköz ahhoz,
hogy megőrizhessék a természeti értékeket, de szerencsére már a társadalmi igény
kezd kifejlődni arra vonatkozóan, hogy nem intenzív körülmények között tartott, vegyszer- és gyógyszermentes táplálékot fogyasszanak az emberek. Így kön�nyebben finanszírozható az
eredeti cél. A környékbeli
éttermekben közkedvelt a
nemzeti parki magyar szürke
marha biohúsa. Érdekességként Ausztriában fehér szamarakat és przewalsky lovakat is tartanak a parkban. 

Nemzeti és natúrparkok összefogása a térségfejlesztésért
Burgenlandi és nyugat-dunántúli természetvédelmi területek
hálózata a PaNaNet –

Pannonian Nature Network.
A résztvevők projektjének
összköltségvetése megközelíti a kétmillió eurót (mintegy 540 millió forintot).
A PaNaNet egyedülálló
osztrák–magyar kezdeményezés. Négy nemzeti park
igazgatósága (a Neusiedler
See – Seewinkel, a Fertő–
Hanság, az Őrségi és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság), illetve a hat
burgenlandi (Neusiedlersee–
Leithagebirge, Rosalia–
Kogelberg, Landseer
Berge, Geschriebenstein,
Weinidylle und Raab) és
a négy nyugat-dunántúli
(Soproni-hegység, Írottkő,
Őrség-Vendvidék, Kerka

mente) natúrpark együttműködésén alapul. Az Ausztria–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés Program 2007–2013
keretében nyert támogatást:
a „Burgenlandi és nyugatdunántúli természetvédelmi
területek hálózata” című
projekt megvalósításában a
Regionalmanagement Burgenland GmbH (a projekt
vezető partnere) és a négy
nemzeti park projektpartnerként vesz részt.
A cél a természetvédelmi
területek elfogadottságának
növelése, a térségfejlesztésben játszott gazdasági jelentőségük hangsúlyozása. Fontos szempont a népesség
tudatformálása: legyenek
tisztában a természetvédelmi
területek értékeivel, s azzal,
mindez milyen szerepet is

játszik életminőségükben. A
projekt résztvevői törekednek a természeti élménnyel
kapcsolatos burgenlandi és
nyugat-magyarországi kínálat kölcsönös összehangolására, a természetturisztikai
kínálat célcsoport-orientált
továbbfejlesztésére. A természeti élmény közös fejlesztése
az értékteremtés növelését
célozza. Ez alatt a természetés ökoturizmus helyi termékekkel való összekapcsolása
értendő. Ugyancsak együttműködés valósul meg a marketing és a PR-tevékenység
terén.
Egységes arculatot
alakítanak ki

A tervezett projekttevékenységek között közös rendezvények szervezését éppúgy megtaláljuk, mint a

nemzetközi szakmai és koordinációs találkozók, tanulmányutak sorát. Továbbképzési tréningeket tartanak a túravezetők számára,
a természetvédelmi területeknél foglalkoztatottaknak
közös workshop találkozót.
Bevonják a lakosságot is: előadói estek során mutatják be
a természetvédelmi területeket. Közös webportál kialakítása, a természetvédelmi
területek közös adatbázisának létrehozása is a projekt
része. Együttes feladat lesz
az egységes arculat kialakítása, prezentációs eszközök
beszerzése, rendszeres hírlevél megjelentetése digitális és nyomtatott formában.
A nyugat-pannon természetvédelmi területek közös
térképét is elkészítik. Közös
kiadványok és tematikus

brosúrák látnak napvilágot,
illetve rendezvénynaptárt
is megjelentetnek, magyar
és német nyelven. Közösen
elkészített 15 perces ismeretterjesztő film által mutatják be a nyugat-pannon természetvédelmi területek
értékeit, illetve könyv is lesz
ebben a témában, igényes,
képekkel illusztrált kivitelben. Ezzel együtt kidolgozzák a natúrpark iskolák
kritériumrendszerét.
Bővülnek a megfigyelési
eszközök

A projekt keretében minde
nütt bővítik a természet megfigyelését segítő eszköztárat. A
turisztikai termék- és kínálatfejlesztés térségeken és határon átnyúló lesz: legalább öt
egynapos és öt többnapos
programot állítanak össze.

Együttműködnek az érdekelt
kereskedelmi szálláshelyekkel is. A terv szerint tizenöt
– GPS-rendszerrel támogatott – túraútvonalat alakítanak ki. Határon átnyúló tanösvény szintén szerepel a tervben, a Soproni-hegység és
a Rosalia–Kogelberg natúrparkok között. Emellett a
helyi termékek megismertetését célzó rendezvénysorozatot is szerveznek. A projekt
– amelynek összköltségvetése 1.949.936 euró (mintegy
540 millió forint) – ERFA
támogatásból, valamint a
vezető partner és a projektpartnerek saját pénzeszközeiből valósul meg, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
és a Bundesministerium für
Wirtschaft, Arbeit, Familie
und Jugend társfinanszírozásában. 
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A nemzeti park integrációja a térségbe
csoport. Legutóbb a nemzeti park egyik munkatársa
dokumentumfilmesek figyelmébe ajánlotta fertőbozi pincénket és vinotékánkat.
Ifj. Molnár Tibor így folytatta: a modern technológia
és a hagyományok összegyúrása nélkülözhetetlen. A gazdaságos, hatékony termelés
mellett figyelembe kell venni
a régi öregek évtizedes-évszázados tapasztalatait.
– A térség fejlődésében
kulcsszerepe van a nemzeti
parknak. A tájban rejlő lehetőséget, sokszínűséget érdemes kihasználni az itt élőknek és dogozóknak. Ez egy
remek adottság, amivel még
érdekesebbé válhatunk az
idelátogatók számára – zárta
ifj. Molnár Tibor.
Tornácos: Példát
mutatnak az itt élőknek

A hegykői Tornácos Panzió és Étterem 1996 óta családi vállalkozásként működik. A tulajdonos családot
40 jól felkészült szakember
segíti. Fontosnak tartják,
hogy ház és környezete harmonikus, nyugodt és biztonságos hangulatot sugározzon. A Fertő-part szívében,

Fotó: Tornácos ház

A Fertőbozon lévő Széchenyi-pince alsó ágában lévő
borospincét 2007-ben újították fel és nyitották meg.
Azóta az ínyenc borturisták
egyik kedvelt zarándokhelye.
A kerthelyiséggel együtt 100
fő befogadását biztosítják.
Egyedi igény esetén egy-egy
borkóstolót meleg ételekkel
is színesebbé tesznek.
– Lehetőség és kötelezettség is egyben, hogy a Fertő–
Hanság Nemzeti Park területén dolgozunk – mondta el
ifj. Molnár Tibor, a fertőbozi
Széchenyi Vinotéka társtulajdonosa. – A táj sokszínűségét szépen művelt szőlőterületekkel úgy kell gazdagítanunk, hogy a nemzeti park
növény- és állatvilágát a legkevésbé zavarjuk. A növényvédelem ökoszellemiségét
tartjuk szem előtt. Környezetünk minimális terhelésével próbáljuk megóvni természeti értékeinket. Például
műtrágya helyett szerves trágyát használunk. A szőlőtőkék alatt a gyomirtást pedig
kaszálással váltjuk ki. A nemzeti parkkal jó kapcsolatot
ápolunk. Az ő ajánlásukkal járt már nálunk néhány

A Tornácosban hungarikumként a tájon őshonos szürke
marhából készült ételkülönlegességeket is kínálnak.

A fertőbozi Széchenyi Vinotéka, melynek boraiban a modern technológia és a régi
öregek tapasztalata egyesül, az ínyenc borturisták egyik kedvelt zarándokhelye.

Hegykőn meghatározó hely
a Tornácos-ház. A vezetők
mindig különösen ügyeltek arra, hogy a vendéglátás
során a helyi értékek mellett a Fertő-táj, a világörökség értékeit is bemutassák. A
panzió információs pontján
friss és hasznos tanácsokkal
várják az érdeklődő utazókat,
bőséges tájékoztatóanyaggal,
programajánlóval látják el
vendégeiket.
– A nemzeti parkkal való
szoros együttműködés tulajdonképpen az étlapfrissítéssel kezdődött – kezdte
Hospely József étteremvezető. – Szerettünk volna
néhány hungarikumot is
kínálni az ínyenceknek.
Választásunk a szürke marhára esett, hiszen ez az állat
a térség őshonos fajtája. A
párolt szürke marha vadasan sok visszatérő vendégünk kedvence, de különösen finom a hagyományos szürkemarha-pörkölt is.
Más területeken is jó a kapcsolatunk: jó szívvel kínáljuk és ajánljuk egymás programjait, szolgáltatásait, ezt
számos sikeres, közösen

lebonyolított rendezvény is
igazolja.
Hospely Károlyné hozzátette: – Nekünk, akik ide
születtünk, itt élünk és dolgozunk, óriási a felelősségünk. Azok az értékek,
melyeket őseink ránk hagytak, törékenyek, nagy odafigyelést igényelnek. Ha felelősséggel, szeretettel, összefogással élünk és dolgozunk
a Fertő-tájon, utódainknak
teremtünk jövőt.

termálf ürdőzést kedvelőktől a borvidékek szerelmesein, a kerékpártúrák résztvevőin keresztül a műemlékek csodálóiig mindenki
megtalálhatja kedvenc időtöltését – fogalmazott Tama
István marketingigazgató.
– Ezen a vidéken a magyar
történelem jeles személyi-

főúri élet színhelyeit, akár
Esterházy „Fényes” Miklós
egykori csudavilágát Fertődön, vagy pedig a „legnagyobb magyar”, Széchenyi István birtokait
Nagycenken.
Tama István hozzátette,
a természet szerelmesei is
jó helyen járnak, mert a
Fertő tó Eurázsia legnyugatibb sztyepptava. A tó körül
húzódó nádas, mocsaras
világa is csak arra vár, hogy
egy kenutúra alkalmával felfedezzék. A Fertő–Hanság Nemzeti Park területén
elhelyezett kilátók tetejéről
figyelhetik a ritka madárfajokat – amelyek hosszabb-rövidebb ideig vendégeskednek
ezen a vidéken –, vagy akár
a mezőn jámborul legelésző
szürkemarha-nyájat.
– A nemzeti park, valamint a világörökség cím is
elsősorban lehetőséget jelent,
és rengeteg feladattal jár a
turizmusban dolgozóknak.
Szükséges a marketingtevékenység jobb összehango-

Nemzeti park
marketingszemmel

A Magyar Turizmus Zrt.
Nyugat-dunántúli Regionális Marketing Igazgatósága élénk együttműködésre
törekszik a Fertő-part turisztikai szolgáltatóival, önkormányzataival, turizmusban
érdekelt szervezeteivel. Közös
érdekük, hogy elősegítsék
az itteni kínálat piacra vitelét, a marketingtevékenység
erősödését.
– Meglátásom szerint
talán ennek a kistérségnek a kínálatában fedezhető fel a legtöbb lehetőség,
hiszen a tóparti üdülést vagy

Fotó: Magasi Dávid

Jó bor a múltra alapozva

Fotó: Magasi Dávid

– hogyan látja a borász, a vendéglátós, a marketinges

Tama István, a Magyar Turizmus Zrt. Nyugat-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóságának vezetője.

ségei is megfordultak már,
mint például a Széchenyiek,
Esterházya k, vagy a híres
zeneszerző, Joseph Haydn.
A hírességek útját végigjárva
a turisták is felfedezhetik a

lása, szélesebb körűvé tétele,
a turisztikai infrastruktúra
folyamatos fejlesztése, a rendezvénykínálat bővítése –
fűzte hozzá a marketingigazgató.


Halászat és horgászat: kikapcsolódás és megélhetés
Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság közösen rendelkezik. A területi engedélyeket a nemzeti park adja ki. A
Fertő tó halászvize mintegy
1744 hektárt tesz ki, a fokozottan védett Madárvártaöböl térségében nem folyik
halászat. Horgászni a fokozottan védett területek kivételével – a szükséges engedélyek birtokában – szabadon
lehet.

Fotó: Pellinger Attila

Megélhetési forrás is
– A kikapcsolódás, a természetjárás mellett egyeseknek megélhetést is biztosít a
Fertő tó. Jelenleg hét őstermelő rendelkezik halászati
engedéllyel, éves horgászengedélyt mintegy 700–800-an
váltottak ki.
A korabeli feljegyzések
szerint a Fertő tóra 1397ben Zsigmond király adta ki
az első halászati engedélyt.
1492-ben pedig egy urbárium adót vetett ki a „pókháló” nevű eszközre. Az első
halászcéh 1514-ben alakult
meg Sopronban. Az 1700as évek végétől a Széchenyi család birtokába került a
halászat. Herman Ottó szerint halat lehetett fogni például kürtővel, vejszével, kürtős vejszével, szigonnyal,

Fertő tavi halfajok

A halgazdálkodási tevékenység során a szakemberek törekszenek a Fertő és a hansági
vizek természetes halfaunájának helyreállítására.

valamint az úgynevezett
tapogatós módszerrel, és
horoggal is. A tó tehát egykoron a Fertő-part mentén
élők megélhetését szolgálta.

A nádaratás és -feldolgozás mellett biztos bevételt
adott a halászat. A közelmúltban, egészen pontosan 2004-ig a győri Előre

Halászati Szövetkezeté volt
a halászati jog. Ezzel jelenleg 2019-ig a Fertő–Hanság
Nemzeti Park Igazgatóság,
valamint az Észak-dunántúli

– Az 1858 és 1994 között
lef olytatott 12 külön böző halfaunisztikai vizsgálat során összesen harminchat különféle halfajt
jegyeztek fel a Fertőben,
ebből mostanság huszonegy él a tóban – mondta el
Reischl Gábor, a nemzeti

park osztályvezetője. – A
Hanság-főcsatorna kiépítése után a Duna vízrendszerének halfajai is megjelentek. Ilyen például a garda.
A 90-es évek közepéig a fertői halgazdálkodás fő faja az
angolna volt, amelynek állománya mára már lecsökkent.
Terjedőben van az ezüstkárász, amely élőhelyfoglalásával veszélyezteti a tó természetes halfaunáját. A nemzeti
park igazgatóság halgazdálkodási tevékenysége során
törekszik a tó természetes
halfaunájának helyreállítására. Ennek szellemében zajlik a haltelepítési tevékenység is. Idén például öt tonna
egy- és kétnyaras ponty, két
tonna compó és mintegy
három mázsa csuka és süllő
került a tóba.
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Aktuális – Nemzeti park

interjú
Tudósszemmel a nemzeti park jelentőségéről

A Fertő és a Hanság térsége biológiai
értelemben is sokszínű, de sérülékeny
terület. Sokfélesége
miatt szerteágazó
kutatások folytak és
folynak itt ma is. A
klímaváltozás hatásait már a Fertő-térségben is érzékelni
lehet – ebben egyetértenek az írásunkban megszólaló
kutatók.
A Fertő-táj a tudományos
kutatók számára vonzó terület. Az Alpok és a magyar
Alföld határán sokszínű a
növény- és állatvilág, a fajok
között ritkának számítóak
is megtalálhatók itt. Nyílt
víz, zárt nádas, sós mocsár és
láp mozaikjaiból alakult ki
a jelenkori tájkép, ez alkotja
a biológusok és ökológusok
„szabadtéri laboratóriumát”.
Nem csoda tehát, hogy már
a XIX. században tanulmányok születtek, melyek a
Fertő tó környezetének jellemzőit kutatták. A XX. században ezen a vidéken már
életközösségek semmisültek
meg, viszont a korabeli tudományos munkák egy-egy pillanatfelvételt megörökítettek az élővilág korábbi állapotáról. A térségnek biológiai sokszínűsége adja nemzetközi jelentőségét, sérülékenysége miatt egyre fontosabbá válnak a gyakorlati természetvédelemben is hasznosítható kutatások a Fertő–
Hanság és Neusiedler See
– Seewinkel Nemzeti Parkokban. Két sokat tapasztalt tudóst kértünk fel, hogy
ismertesse véleményét a
Fertő tó és a Hanság értékeinek fenntarthatóságáról.
K ó c s a g t o l l : Napja-

inkban a természetvédelmi
munka körülményei is változnak, egyre nő a közlekedés
és az idegenforgalom terhelő
hatása, az ember szabadidős
tevékenységei is károsíthatják
a környezetet. Hogyan lehet
mégis a természetmegőrzés és
bemutatás feladatainak egyidejűleg eleget tenni?

Dr. Berczik Árpád: Az
elmúlt fél évszázadban erőteljesen növekedett az emberek utazási kedve. A közlekedési hálózat gyors fejlődése
sokak számára lehetővé tette
nagyobb utak megtételét,

elérhetővé távolabbi tájak
felkeresését. Ezzel örvendetesen együtt járt az ember
és a táj, az ember és a természet közötti kötődés megerősödése, amely az életminőséget jelentősen javítja. Sikerült eredményes lépéseket

bárki számára. E tekintetben az FHNP nemzetközileg is elismert, többnyelvű
információs anyagai is példaértékűek. Ezek ma már nélkülözhetetlenek a környezetvédelmi, természetvédelmi
tudatformálásban.

Dr. Berczik Árpád akadémikus, egyetemi tanár, a Fertő–
Hanság Nemzeti Park Tanácsának elnöke.

tenni a természeti értékek
felismerése, az értékmegőrzés fontosságának elfogadtatása irányában is. A természetvédelmi szemlélet fejlődése következtében az emberiség ma már földünk élőlénytársulásait és környezetüket a maga egységében törekszik fenntartani és
bemutatni. A Fertő–Hanság térsége a maga egészében különleges szépségű, természetes, élő működési egység, amelyben az embernek
és az emberi tevékenységnek
is része van. A természetvédelem feladata a természeti
értékek jelentőségének elmagyarázása a nem szakemberek számára és ezzel egyidejűleg a bonyolult működési
rendszer fenntartásának biztosítása. A növekvő érdeklődés nyomását többféle
úton lehet enyhíteni, például új területek megnyitásával vagy információs állomások létesítésével, ahol filmeken bemutatva, audiovizuális élmények segítségével vihető közel az élmény

„az ember és a természet közötti
kötődés megerősödése az életminőséget jelentősen
javítja”

Dr. Berczik Árpád

Dr. Hans Winkler: A

kutatás elméletileg képes
arra, hogy a napjainkban
tapasztalható robbanásszerű
fejlődést kövesse és érveket sorakoztasson fel a természetvédelem szükségessége mellett. Ez nem csupán
megfelelő anyagi ráfordítást
igényel, hanem azt is, hogy
a felmerülő problémákat és
az azokra vonatkozó megoldási javaslatokat lehetőleg
gyorsan, nyitottan és alaposan megvitassuk. Csak így
van lehetőségük a tudósoknak célzott, sikerrel kecsegtető projektek kidolgozására.
Első lépésként a részvevőknek egyet kell érteniük a célkitűzések tekintetében.

Kócsagtoll: A nemzeti

park természeti környezete
Európában egyedülálló, számos külföldi szakember látogat ide. Mi az alapja e kitüntetett érdeklődésnek?

Dr Berczik Árpád: A
Fertő Eurázsia legnyugatabbra fekvő sztyepptava,
az Alpok keleti előterében,
amely közvetlen környezetével és a vele szervesen kapcsolódó Hansággal együtt
különleges természeti értékeket és táji szépséget képvisel.
A több mint fél balatonnyi
igen sekély Fertő ökológiaibiológiai értékei neves tudósok sorát sarkallta vizsgálódásra. A magyar és osztrák

közös természeti kincs feltárása érdekében a két ország
tudományos akadémiái évtizedeken át közös kutatási
programot hajtottak végre.
A tó sajátos és ingadozó
kémiai jellemzői, nagy sótartalma, hatalmas nádas területei, szeszélyes változásai a vízfelszín alatt és felett különleges összetételű élővilág létezését biztosítják, amelynek
legfeltűnőbb eleme a gazdag madárvilág. A tó eredményes halászata és kiváló
minőségű nádja az ember
itteni tevékenységének kezdete óta a megélhetés fontos
forrása volt. Nem véletlen,
hogy az UNESCO főigazgatója 1977–79-ben a Fertőtáj egészét a bioszféra-rezervátumok rangos világlistájára felvette. 1991-ben létrejött a Fertő–Hanság Nemzeti Park, 1994-ben kihirdették az osztrák–magyar nemzeti parkot. 2001 óta a világörökség cím elnyerése is fémjelzi a táj és az emberi alkotások egységének értékét.

a világ különböző pontjain tevékenykedő kutatócsoportok eredményeivel,
és ha szükségét látják, meghívnak különféle tudósokat,
hogy szakértelmükkel egyegy probléma megoldásához
járuljanak hozzá. Területünk
különlegessége és egyedisége
miatt a más területekről származó eredményeket először
saját vizsgálatokkal ellenőriznünk kell, hogy egyáltalán
érvényesek-e a mi speciális
körülményeink között, mielőtt bárminemű intézkedést
hoznánk.
Kócsagtoll: Enyhe telek,

hosszabb száraz időszakok,
sok csapadék rövid időn belül,
a madarak vonulásának időbeli eltolódása – a klímaváltozás szemmel láthatóan a
Fertő tó területén is érezteti
hatását. Mi várható e tekintetben ebben a térségben, mire
kell figyelnie a nemzeti park
menedzsmentjének?
Dr. Berczik Árpád: A klímaváltozásnak már ma egyértelműen megmutatkozó
jelei a különböző klímaelemek szélsőértékeinek még
szélsőségesebbé válása és az
évszakos jellegzetességek időbeli módosulásai. Az egy
métert alig meghaladó átlagos mélységű Fertő számára
a gyakoribb, kegyetlen aszályos periódusok vagy hirtelen nagy csapadékmennyisé-

különleges kötelessége a
nemzeti park igazgatóságának kiváló szakembergárdáját a változó társadalmi és
természeti körülményekhez
igazodó munkájában minden lehetőségével támogatni.
A tanácsnak a térségben tevékenykedő, felelős beosztású, kiemelkedően felkészült szakemberei az egyetemek, a közigazgatás, az erdőés fagazdaság, a tudományos
világ és a kultúra területéről
– együttműködve az osztrák
Neusiedler See – Seewinkel
Nationalpark igazgatójával –
fejtik ki munkájukat.

„a kutatás elmé-

letileg képes arra,
hogy a napjainkban tapasztalható
robbanásszerű fejlődést kövesse és
érveket sorakoztasson fel a természetvédelem szükségessége mellett”
Dr. Hans Winkler

Dr. Hans Winkler: Ez
egy igen nehezen megválaszolható kérdés, hiszen bár az
ökorendszer komponenseire
vonatkozóan néhány dolog
már ismeretes, ám a legtöbb

Dr. Hans Winkler: A

tudósok különböző okokból jönnek hozzánk. Sok
németországi tudósnak egyszerűen ez a legkézenfekvőbb és a legjobb lehetőség
arra, hogy tanulmányozhassa
a Pannonikum sok érdekes
fajjal képviselt flóráját és faunáját. Mások itt szeretnék
elmélyíteni eddigi tapasztalataikat. Ezek az összehasonlítások lehetővé teszik a
más területeken mért adatok könnyebb besorolását és
a találóbb általánosításokat.
Példaként megemlíteném
saját, a klímaváltozás madárvilágra kifejtett következményeit kutató vizsgálatainkat.
Ezeknek a folyamatos munkáknak fontos eleme egy
korábbi nemzetközi programmal történő összehasonlítás, amelyet a múlt évszázad
70-es éveiben végeztek, és
amely már akkoriban megállapításokat tett a költöző
madarak számának csökkenéséről egész Európában.
Ennek és más projekteknek
különösen fontos aspektusa
az a körülmény, hogy e területről sok adat áll rendelkezésünkre és a biológiai állomás
kiváló partnerünk ebben.
Valamennyi eddig elért eredmény egy központi helyen
történő összegyűjtése tovább
fokozná a hatékonyságot.
Az állomás nemzetközi szinten együttműködő tudósai összevetik kutatásaikat

Univ. Prof. Dr. Hans Winkler, a Nationalpark Neusiedler
See – Seewinkel tudományos tanácsának elnöke.
Az Ausztriai Tudományos Akadémia munkatársa, az
Universität Wien tanára.

gek komoly veszélyt jelenthetnek, az amúgy is nagy
sótartalom betöményedését
még a zsilippel szabályozott
lefolyás sem tudja ellensúlyozni. Az évszakok átlagostól eltérő szeszélyessé válása
(enyhe telek stb.) az élőlénytársulások és a tápanyagviszonyok jelentős, nemkívánatos megváltozásával járhatnak. A szélsőséges hatások kivédésének stratégiáját
az ökológus és a vízgazdálkodási szakember összefogásával kell megtervezni és alkalmazni. Az FHNP tanácsának

egyelőre még kutatást igényel. A kérdésben szereplő
folyamatok nagy valószínűséggel még jó ideig eltartanak, illetve hatásuk még
fokozódni is fog. Túl nagy
azonban e téren a bizonytalanság ahhoz, hogy pontos jóslatokba bocsátkozzam a Fertő tó körüli természeti térséget illetően. Ezért
igen ajánlatos azt a stratégiát követni, hogy gondosan dokumentáljuk a területen végbement változásokat
és maradjunk rugalmasak az
óvintézkedések tekintetében.
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Állatok hóban és fagyban

röviden
& tömören

Télvíz idején is sok a látnivaló a Fertőn és a Hanságban
Az osztrák-magyar közös nemzeti park kiemelkedően értékes
növény- és állatvilággal rendelkezik

Több tízezres nagylilik-csapatok tanyáznak a Madárvárta-öbölben.

A hód növényevő, a puha fákat, nyárt, fűzet dönti ki, ezek
fiatal, meg nem fásodott hajtásait rágja meg.

kon szedegetik az elhullatott
szemeket. Késő délután, kora
este érkeznek aztán vissza és
ereszkednek a vízre több százas vagy ezres csapatokban.
Heteken, hónapokon keresztül ismétlődik meg naponta
ez a látványos libahúzás a
Fertő vidékén és a NyirkaiHanyban. Olykor a vadászok
fegyverei zavarják meg a vadludakat, de más veszélyek is
fenyegetik őket. Reggelente
az őrfájukról elrugaszkodó
rétisasok riasztják meg a vízi
madarakat, aztán többször is
visszatérnek vadászni, amíg
csak nem sikerül zsákmányt
ejteniük. A jégen éjszakázó

Fotó: Antli István

amint szökellve üldözték a
pockot, egeret, és ha türelmesek vagyunk – no meg
szerencsések –, akkor meg
is pillanthatjuk őket. A hermelin télen gyakran hófehér bundában látható, csak

A jégen éjszakázó vadludak fő ellensége a róka.

Több rétisaspár fészkel a
nemzeti park területén.

nyolt halból meghagyott. A
nádas szélén gyakran megtaláljuk a menyét és a hermelin apró lábainak nyomát,

Fotó: Nagy Csaba

gyelhetők a fejük fémes zöld
színéről könnyen felismerhető tőkés réce, az apró termetű, fémes zöld szemsávú
csörgő réce, olykor az elegánsan karcsú, fehér begyű
és barna fejű nyílfarkú réce
gácsérok szerény tollazatú
tojóikkal. A Fertőn jóval ritkább bukórécéket, amelyek
a mélyebb vizeket kedvelik
és teljesen alábukva, az aljzatról szerzik meg táplálékukat, ilyenkor néhány feketefehér színű kontyos réce és
pár kerceréce képviseli. Ezeket inkább a parttól távol, az
öblözetekben kaphatjuk távcsővégre. Október végétől
az úszórécecsapatokat egyre
inkább felváltják a messzi
észak tundráiról érkező vadludak, amelyeknek zömét az
éles hangú, fehér homlokú
nagy lilikek és a sötét színezetű, öblösen szóló vetési
ludak adják. Néha ritkább
fajok néhány egyedét is megfigyelik a szakemberek a
nagy csapatokban. Rendszeresen előfordul a veszélyeztetett kis lilik és vörösnyakú
lúd, a főként tengerpartokon
vonuló – ott gyakori – apácalúd és örvös lúd is. Ezek a
madarak már 4–5000 kilométeres vándorút megtétele

vadludak másik fő ellensége
a róka, a vörös bundájú ragadozó főleg a sérült, legyengült példányok elejtésével
próbálkozhat meg sikeresen.
Sokáig a róka volt a legnagyobb testű ragadozó emlős
a vidéken, ám néhány éve
újra megjelent a konkurencia: visszatelepedett az aranysakál, más néven nádi farkas.
Mindkét faj éjszaka aktív,
kotoréklakó állat, melyet
annak ellenére nehéz megpillantani, hogy a nyomaikat –
különösen hóesés után – sokfelé megtalálni. A friss hóban
úgy olvashatjuk a nyomokat,
akár egy jó könyvben. A be
nem fagyott vizeknél rábukkanhatunk a télen is aktívan halászó vidra jellegzetes
úszóhártyás lábnyomaira és
a vízben kormányként szolgáló farka által húzott jellegzetes csíkokra. No meg arra,
amit a legutóbb zsákmá-

A nagy kócsagok egy része áttelel a nemzeti parkban.

A réti fülesbaglyok ugyancsak csoportosan nappaloznak, de megriasztott csapataik a fűben kialakított vackokból kapnak szárnyra. Az
ő köpeteikben szinte csak
mezeipocok-maradványokat találhatunk. Ahol lassan csordogáló vizet találunk a patakokban, csatornákban, mindig rálelhetünk
az élet nyomaira. Egy-egy
halászó szürke gémet vagy
nagy kócsagot bárhol felrebbenthetünk, ezek a zord téli
időben is megpróbálkoznak
az átteleléssel. Néha sajnos
sikertelenül. Ezzel ellentétben az utóbbi évtizedekben
visszatelepedő hódok stratégiája szinte holtbiztosan sikeres. Váraiknál füzek, nyárak
fiatal hajtásait halmozzák fel
a legnehezebb napokra tartalékolva azt, de enyhébb időben aktívan járják a vízpartot
egész télen és sokfelé megtalálhatjuk rágásnyomaikat.
Fakérget és fiatal hajtásokat

rövid farka vége koromfekete. Apró termetük miatt
óvatosan mozognak a havon,
hiszen rájuk is vadásznak,
főként a rétihéják. Enyhébb
teleken mindig visszamarad a költőhely környékén
néhány barna rétihéja, de
ilyenkor főként az északról
érkezett vendéggel, a kékes
rétihéjával találkozhatunk.
Különösen a Hanság
erdőkkel tagolt gyepterületein, de a nádasokban és a
szikeseken is vadcsapások
keresztezik a gyalogutakat. A
friss hóban csörtető vaddisznókonda éjszakai felvonulásának és dúlásának a nyomait sokfelé megtaláljuk, de
találkozni velük inkább csak
alkonyattájt lehet esélyünk,
azt is jobb, ha tisztes távolból
tesszük. Ha az esti szürkület még odakint ér minket,
láthatjuk szárnyra kelni az
éjszaka nesztelen vadászait,
a baglyokat. Az erdei fülesbaglyok a nappali pihenésre
fenyőfákat vagy sűrű, tüskés
bozótot választanak, ahová
minden reggel visszatérnek
emészteni, és ahol megtalálhatjuk jellegzetes nyomaikat, köpeteiket. Az emészthetetlen szőrből, tollakból
és csontokból álló hosszúkás
gombócok elárulják a pihenőhelyet, és a szakembernek azt is, mit fogyasztottak.

fogyasztanak egészen addig,
amíg az éledező tavasztól
újra zöldülni kezdenek a vízpartok. Akkor már hosszabbodnak a nappalok és útra
készülődnek majd a telelő

Fotók: Pellinger Attila

után csatlakoznak a nálunk
költő nyári ludak gyülekező
tömegeihez. Napfelkeltekor
hangoskodva húznak ki az
éjszakázó helyeikről: a tóról,
a Fertőzug nagyobb szikes
tavairól és a mekszikópusztai
elárasztásokról a környező
mezőgazdasági területekre,
ahol főként a kukoricatarló-

Fotó: Pellinger Attila

togatnak meglepetéseket,
érdekes látnivalókat a Fertőtájon és a Hanságban. Bár
a kirándulásoknak ekkor
már elmaradhatatlan tartozéka a meleg öltözék és egy
jó bakancs is, a távcsövet és a
fényképezőgépet is érdemes
magunkkal vinni a sétára.
A lombjukat vesztett fák
között kanyargó ösvényen,
vagy a megsárgult nádas szélén vezető úton hiába keressük a nyáron lépten-nyomon
felbukkanó madarakat, az
itt fészkelő fajok túlnyomó
többsége ilyenkor az enyhe
éghajlatú mediterrán vagy
trópusi tájakon telel. Ősszel
még nagy csapatokban gyülekeztek a Fertőzug tavainál
a változatos méretű, testalkatú és színezetű parti madarak, a mélyebb, vagy éppen
a sekély vizekben táplálkozó vadrécék, ezeknek már
csak hírmondóikkal találkozhatunk. Amíg a Fertő és
a tavacskák teljesen be nem
fagynak, mindenfelé megfi-

Fotó: Pellinger Attila

A zord időjárás ellenére a téli hónapok is tar-

Fotó: Pellinger Attila

X

A nagy kócsag a
magyar természetvédelem címermadara.
Száz évvel ezelőtt még
a kipusztulás fenyegette, de a szigorú védelem hatására ma már
Európa legjelentősebb
populációja él a Kárpát-medencében. Telepesen költő faj, a Fertő
nádasaiban is rendszeresen 6–800 pár fészkel,
gyakran más gémfélékel
társul a telepein. A nagy
kócsag tollazata hófehér színű, nászidőszakban laza esésű dísztollakat visel a szárnyán,
amelyeket később elhullat. Röpte kecses, méltóságteljes, hosszú nyakát repülés közben S
alakban behajlítja. A be
nem fagyó vizek mentén rendszeresen áttelel.
A nagy kócsag Magyarországon fokozott védelmet élvez.
A kócsagpopulációt
évszázadokon át fenyegette a kócsagtoll viselésének divatja, emiatt a faj a XIX. század
végére rendkívül megritkult. Az állománycsökkenés okozói – a mocsarak lecsapolása miatti
élőhelyvesztés mellett – a dísztollvadászok
voltak, ezek több ezer
példányt is kiirtottak évente e divathóbort miatt. A pákászok és más vízi emberek korábban is gyűjtötték a kalapdísznek alkalmas elhullatott tollakat,
amiket mindig jó áron
értékesíthettek. Már
kora tavasztól óvták a
fészkelőhelyeket, és csak
a vedlés idején elhullatott dísztollakat szedték
össze. A dísztollvadászok
viszont gyakran költési
időben, a fészkelő telepeken fogták és lőtték a
madarakat, ezzel elpusztították az évi szaporulatot is. Az óvatos kócsagot a fészkelőhelyeken
könnyebben elejthették, mint másutt, mert
az éhes fiókák etetésére a veszély ellenére
is beszálltak a költőhelyre. A pákászokkal
ellentétben, akik nem
irtották a madarakat, a
dísztollvadászok nem
törődtek a következő
évekkel, csak a pillanatnyi haszonra gondoltak.
Az 1928-ban megalakult Magyar Orni
thológusok Szövetsége egyik legfontosabb feladatának tekintette a kócsagállomány
védelmét, saját kiadású
folyóiratának címe is
„Kócsag” lett.

9

A tavasz első hírnökei a
hóvirágok és tőzikék.

vadludak csapatai. Nyílnak
majd a tavasz első hírnökei, a
hóvirágok és tőzikék, és vis�szaérkeznek az első vándormadarak. Amikor meghalljuk az első pacsirtaszót, tudjuk majd: véget ért a tél. 
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Közös monitoring a nemzeti parkban
Megfigyelés és ha kell, beavatkozás a természet védelmében
A monitoringtevékenységek összehangolása különösen fontos feladat, hiszen egy olyan
területről van szó, amelyet sok-sok évtizede országhatár szel ketté, de a természet nem
ismeri az ilyen mesterséges választóvonalakat

A Fertő magyarország i és
ausztriai részén is mon i
toringvizsgálatokkal követik
nyomon a tó és a környező
vidék természeti állapotában, flórájában és faunájában
végbemenő változásokat. Az
alkalmazott módszerek nem
változnak, hogy a különböző időpontokban rögzített adatok egymással összevethetőek legyenek. A Fertő
esetében az összehangolt
monitoringtevékenységek
megszervezése különösen
fontos feladat, hiszen egy
olyan területről van szó, amelyet sok-sok évtizede országhatár szel ketté. A természet
nem ismeri az ilyen mesterséges választóvonalakat, az
élővilág számára akkor sem
képezett akadályt, amikor
a tóban húzott képzeletbeli
vonalak nagyon is valóságosak voltak. Ebben az időszakban a Fertő-vidék tudományos kutatása szempontjából is nagy különbség alakult ki: a magyar oldal speciális viszonyai – a vasfüggöny,
a határsáv szigorú elzártsága – eleve erősen korlátozták az ilyen jellegű munkát,
míg osztrák oldalon már az
ötvenes évek végén Illmicen
(Illmitz) biológiai kutatóállomást létesítettek.
Cél az időbeni
beavatkozás

Nyomon követik a tó és a környező vidék természeti állapotában végbemenő változásokat. Az alkalmazott módszerek
nem változnak, hogy a különböző időpontokban rögzített adatok egymással összevethetőek legyenek.

eredményezzenek. A legeltetés azért fontos, hogy a célként kitűzött, flórában és
faunában gazdag, füves száraz élőhelyek, továbbá nedves gyepek jöjjenek létre.
Az ornitológiai (madártani) monitoring a madárfajok hosszú távú fejlődésére
alapoz, rámutat a hirtelen
populációváltozásra, illetve
azok okainak felderítésére.
A programokban egyetemek, külső intézmények –
például a BirdLife Austria
– vesznek részt a nemzeti
park tudományos vezetőjének koordinálásával. Minderre Ausztriában évente
190–210 ezer euró áll rendelkezésre. A jelenleg zajló
programok az elkövetkező
öt évben folytatódnak, de
a területi súlypontok évről
évre eltolódhatnak.

és az osztrák szakemberek
között – közölte Pellinger
Attila, a Fertő–Hanság
Nemzeti Park osztályvezetője. – A különböző biológiai
monitoringtevékenységek
gazdasági értelemben is létfontosságúak a nemzeti park
környezetében élők számára. Ugyanis a tó turisztikai vonzereje erősen függ
a Fertő állapotától, ökológiai és vízminőségi, hidrológiai értelemben egyaránt. A
két ország együttműködése
emiatt a tudomány, a természetvédelem és a vízgazdálkodás számos szakterületére
kiterjed. Közös cél a Fertő
vízminőségének megőrzése,
hogy a továbbiakban is hívogató maradhasson mindazok számára, akik szeretnék
élvezni a természet csendjét
és mélyebben megismerni az
itteni élővilág ritkaságait.

Közös cél a vízminőség
megőrzése

Kitartó munka szükséges

– A vasfüggöny lebontás a
után a magyar oldalon is
elindultak az ilyen jellegű
felmérések, s néhány szakterületen mára jó együttműködés alakult ki a magyar

Az eredményes monitoring
vizsgálatok – amelyre a meteorológiai mérések jó példát szolgáltatnak – hos�szú távú munkát igényelnek, hiszen a természet

Fotó: Pellinger Attila

Az illmici állomás létrehozásának célja – vezetője, Alois
Herzig professzor szerint –
kezdettől a tó és élettere környezeti állapotának monitorozása volt, többek között
annak érdekében, hogy a
szükségessé váló természetvédelmi beavatkozásokat
időben megtehessék. Vad- és
halgazdálkodáshoz kapcsolódó monitoringot éppúgy
végeznek, mint a madárvilág területén, illetve a gyepgazdálkodás hatásait is vizsgálják. A halászat és a vadászat alakulását azért is kíséri
nagy figyelemmel a nemzeti park vezetése, hogy
azok tartamos gazdálkodást

Fotó: Pellinger Attila

Természetfelülgyelet

A Fertő-vidék tudományos kutatása szempontjából is nagy különbség alakult ki: a vasfüggöny korlátozta az ilyen jellegű munkát, míg osztrák oldalon már az ötvenes évek végén
Illmicen (Illmitz) biológiai kutatóállomást létesítettek.

folyamatos változásban van,
a szemünk előtt zajló folyamatok irányait és következményeit olykor csak évek,
évtizedek elteltével lehet
helyesen értelmezni. Ez természetvédelmi és gazdasági
értelemben is igaz. Hazánkban az utóbbi években előtérbe kerülő projektfinanszírozási gyakorlat ugyanakkor
bizonytalanná teszi a hos�szú távú megfigyelések folyamatát. A pályázati időszakot követően kétségessé válhatnak az anyagi források,
akadozhatnak vagy meg is
szűnhetnek egyes vizsgálatok. Pedig fontos lenne egyebek mellett a tó hal- és nádállományainak, állapotváltozásának hosszú távú összehangolt vizsgálata, amelyben
eddig csak részeredményeket
tudnak felmutatni. E munkák széles körű tudományos
együttműködést igényelnek,
a nemzeti park és a biológiai állomás mellett egyetemek, kutatóintézetek és civil
szervezetek közreműködését. Egy működő példa erre
a Fertő-vidéken átvonuló
vadludak állományainak
monitoringvizsgálata, amelyben a nemzeti park mellett a
Nyugat-magyarországi Egyetem, a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület
és a Birdlife Österreich szakemberei működnek közre.
A tó ősztől tavaszig fontos megállóhelye az északi
tundrákról érkező vadludak tömegeinek is, amelyek
mintegy 4–5000 kilométeres vándorút után érkeznek ide. Enyhébb teleken a
vetési ludak és nagy lilikek
ezres, akár tízezres nagyságrendű mennyiségben kitelelnek a Fertőn, hideg és havas
téli hónapokban továbbvonulnak enyhébb éghajlatú
vidékekre.

Együttműködés
már a ’80-as évektől

A harmadik gyakori, nagy
egyedszámú faj a nyári lúd,
amelyből több száz pár
költ a tó nádasaiban, és a
Fertő az egyik legjelentősebb közép-európai gyüleke-

látótávolságra helyezkednek
el a part vonalában, és mindenki megszámolja, hány
lúd repül el az adott partszakasz felett. A szeptembertől márciusig havonta egy
alkalommal elvégzett felmérésben egyidejűleg mintegy
húsz ember dolgozik együtt.
Az ismételt számlálások –
más élőhelyeken elvégzett
összehangolt felmérések adataival is összevetve – fontos
információkat szolgáltatnak
az egyes fajok populációinak
egyedszámváltozásairól, a
vonulási útvonalak esetleges
módosulásáról és a Fertőnek
a kontinentális vízimadárvonulásban betöltött jelentőségéről. Mindez kihatással
lehet az egyes fajok védettségi
státuszára, illetve a vadászhatóság megállapításában szintén szerepet játszik. 2004től ez a monitoringszámlálás
már a rekonstruált hansági
vizes élőhelyen, a NyirkaiHanyban is folyik, hiszen
az elárasztást követően alig
néhány év alatt ez a terület is
fontos vonulási állomása lett
a vadludaknak. Az adatok
cseréje ma már interneten
történik, ezért akár néhány
óra alatt elvégezhetők az

A közel 300 madárfaj állományának hosszú távú
felméréséhez a hobbiornitológusok dokumentált
megfigyelései igen hasznosak. A nemzeti park honlapján,
a www.nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at oldalon az
„Állat- és növényvilág” menüpontban található az az oldal,
amelyen minden madárfaj rögzíthető időponttal, helyszínnel és kommentárral.

zőhelye. A madarak a Fertő
öblözeteiben, a Fertőzug
tavain és a mekszikópusztai
elárasztásokon éjszakáznak,
napközben kihúznak a környék mezőgazdasági területeire táplálkozni. 1983-tól
kezdődött meg a közös vadlúdszámlálás a Fertő-tájon.
A 90-es években csak korlátozott monitoring folyt
anyagi eszközök híján, de az
új évezredben újraindult a
közös munka. Az áttekinthetetlenül nagy és tagolt
terület miatt a legpontosabb eredményt nem a tavon
időző madarak, hanem a
kihúzó csapatokban repülők számlálása adja. Ilyenkor
a megfigyelések résztvevői
már kora reggel egymástól

összesítések. A hosszú évek
óta folyó vadlúdszámlálások eredményei rámutattak,
hogy amíg a térségben jelentősen nőtt az átvonuló nagy
lilikek száma, ezzel párhuzamosan – és hasonló mértékben – csökkent a vetési
ludak mennyisége. Ez a változás az előbbiek esetében a
vonulási útvonalak eltolódásával magyarázható, a vetési
ludaknál azonban a nemzetközi eredmények is csökkenő
számokat mutattak ki, így a
vizsgálatok e faj fészkelő állományának a mérséklődésére
utalnak. A nálunk is fészkelő
nyári ludak száma a védelemnek köszönhetően lassú,
de folyamatos növekedést
mutat. 
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Pályázatok a térség fejlődéséért
be. Az összesen 370 millió
forintos – ebből 313 millió a
támogatás – projekt eredményeként több mint hat kilométer kerékpárút épül meg,
és közel 18 kilométer hos�szan kerül sor kitáblázásra.
Ezenfelül nyolc pihenőhely,
valamint egy szabadidőpark szolgálja majd a kerékpárosok kényelmét. Létesül bemutató majorság, valamint egy tanösvény is.

Folytatódhat a Hanság
élőhely-rehabilitációja

Napjainkban egyre népszerűbb a kerékpárosturizmus.
Ám ahhoz, hogy a térségbe

A Life+ program keretében folyik a rákosi vipera hansági
élőhelyeinek rekonstrukciója.

érkezők megfelelő kiszolgálást, ideális körülményeket kapjanak, elengedhetetlen a fejlesztés. Ezt segíti
elő a Kerékpárral a Fertő tó/
Neusiedlersee kultúrtájon

pályázat, melyet a nemzeti park kilenc településsel – Sarród, Hegykő, Fertőhomok, Hidegség, Nagycenk, Ágfalva, Harka, Zsira,
Répcevis – közösen nyújtott

A Life+ program keretében
végzik a rákosi vipera állományának folyamatos nyomon követését, illetve az állományt befolyásoló tényezők
vizsgálatát. A pályázatban
ennek megfelelően komoly
szerepet kap a korábbi években megkezdett monitorozási munka. A korábbi években a helytelen gazdálkodás

Fotó: Goda István

Kerékpárral
a Fertő tó – Neusiedlersee
kultúrtájon

kibővítsék a vidra telelő- és
szaporodóhelyeit. A pályázat összköltségvetése mintegy 500 millió forint, ennek
több mint 80 százaléka hazai
és uniós támogatás.


Rákosi vipera
állományának védelme a
Kárpát-medencében

Fotó: Pellinger Attila

A Fertő–Hanság Nemzeti
Park igazgatósága mintegy
367 millió forint pályázati
támogatásból több, az élővilág megőrzése szempontjából
jelentős beruházást is elkezdhet. Folytatódhat a Hanság
vízi élőhely-rehabilitációja:
szeretnék elérni, hogy a helyreállítás után visszatelepedhessenek a korábban itt jellemző állatok és növények.
A projekt másik eleme a
Fertő tó menti kétéltűek és a
Brennbergbányán élő denevérek védelmét szolgálja. A
soproni hegyekben magukra
hagyott források környezetét
is felújítják majd.

miatt négyszáz hektárnyi
terület becserjésedett. A legfontosabb feladat ezen földek cserjéktől és magas
aranyvesszőtől való megtisztítása. A végső cél, hogy

Ahhoz, hogy a térségbe érkezők ideális körülményeket
kapjanak, elengedhetetlen a fejlesztés.

Tájvédelmi körzetek:
A természetes élővilág egy-egy darabjai
Pannonhalmi
Tájvédelmi Körzet

A körzet 1992-ben létesült.
Két súlypontos része a Pannonhalmi-dombság és a kisalföldi meszes homokpuszták.
Ezenkívül két további védett
vizes élőhely gazdagítja. A táj
a záporoktól eltekintve vízben szegény, a kisebb erek
sem nagy vízhozamúak.
A homokpuszták sajátos
világa a rovarok valódi birodalma. Leginkább szembeötlő a lepkék változatossága:

a legújabb kutatások szerint
körülbelül négyszáz moly- és
nagylepkefaj él ezen a területen. A kétéltűek közül leggyakrabban a zöld varang�gyal, a barna varanggyal, a
levelibékával és az erdei békával találkozhatunk. A hüllők
közül leginkább a fürge és a
zöld gyík kerülhet szemünk
elé. A homokpusztákon és
a környező csenderesekben,
természetes ligetekben
és ültetett erdőkben 102
madárfaj él.

A Soproni-hegységet és
szűkebb környékét 1977ben nyilvánították védetté.
Az eljárás során elsősorban az erdők megőrzésére
törekedtek.
A brennbergi terület
részen elsősorban a bükk
ösök, míg a várisi területeken
a gyertyános tölgyesek dominálnak. Az erdei fajok közül
a legismertebb és a város
egyik jelképének is számító

Fotók: Magasi Dávid

Ásványi Antal 

Felsô-Szigetköz

Szabó Csaba 

Felsô-Szigetköz

Felber Péter Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet

Peimli Piroska Pannonhalmi Tájv. Körzet

Kozák Gábor 

Soproni Tájvédelmi Körzet

Németh Árpád 

Petô Zsolt 

Horváth Béla 

Fertô-táj keleti része

Dél-Hanság

növény az erdei ciklámen.
Létét sokáig a rendszeres
gyűjtés veszélyeztette, de ma
már csak elvétve szedik a
virágot. A Soproni-hegység
erdeinek rendkívül gazdag
madárvilágából csak néhány
jellemző fajt említünk; gyakran találkozhatunk a búbos
bankával, a zöld küllővel, a
nagy fakopánccsal. A bagolyfélék közül gyakori az erdei
fülesbagoly, de az elmúlt tíz
évben rendszeresen fészkelt
az uhu is.

Őrök is védik
a természeti értékeket

Hatósági személyek –

Hazánkban a nemzeti park
igazgatóságokon – országosan egységes elvek szerint –
működik természetvédelmi
őrszolgálat. A természetvédelmi őr egyenruha és szolgálati lőfegyver viselésére,
továbbá a rendőrségéhez
hasonló intézkedések megtételére jogosult hatósági személynek minősül.
– Az őrök fő feladata a
védett természeti értékek és

Soproni
Tájvédelmi Körzet

Dél-Hanság

Horváth Gyula 

Alsó-Szigetköz

A z 1 9 8 7 - b e n l é t re h o zott körzet két nagyobb
és több kisebb, mozaikosan elhelyezkedő egységből ál. A Duna szigetein található, időszakosan kiszáradó tavacskák, feltöltődő mellékágak mindamellett, hogy a vízimadarak számára jelentős
költő- és táplálkozóhelyek,
különböző fajokban gazdag vízinövény-társulások

menedékhelyei is. Halfaunájában megtalálható a
hazai fajok mintegy 80 százaléka. Az eredetileg tiszta
hegyi patakokban élő sebes
pisztráng éppúgy megél
itt, mint a mocsarak, lápok
védett fajai: a réti csík, a lápi
póc, vagy a márna, harcsa, a
kecsege, a compó. A kétéltűeknek csaknem valamennyi
hazai faja megfigyelhető itt.
A nagyvadak közül gyakori
az őz, a szarvas, illetve a vaddisznó.


területek, továbbá a külterületi régészeti lelőhelyek őrzése
– mondta el Váczi Miklós, az
őrszolgálat vezetője. – Az ezeket károsító vagy veszélyeztető egyénekkel, szervezetekkel szemben intézkedni jogosult és köteles is.
– Az esetek többségében
az engedély nélküli belépés,
közlekedés, horgászat, esetenként védett növények
gyűjtése, valamint védett
állatok illegális befogása,

tartása ad feladatot. A napi
rendszerességgel végzett terület-ellenőrzések során folyamatos „leltárt” vezetünk
védett természeti értékeinkről, azok előfordulási helyeiről, állományváltozásairól. Szükség esetén beavatkozunk, de nemcsak a már
említett jogsértések esetén,
hanem az adott védett faj
túlélését befolyásoló tényezők egy részét is igyekszünk
orvosolni.


Sipos Tibor 

Szigetközi
Tájvédelmi Körzet

Udvardy Ferenc 

Soproni Tájv. Körzet

Fülöp Tibor 

Kugler Péter 

Fertô-táj keleti része

Mogyorósi Sándor  Fertô-táj nyugati része

Észak-Hanság

Váczi Miklós 

Észak-Hanság

őrszolgálat-vezetô
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A Fertő tó vízszint

Adria fölötti vízszint (m)

A Fertő tó vízállásának válto
Forrás: Burgenlandi vízügyi szolgálat
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Fotó: Magasi Dávid

január

5

Fertő: a tó, ami az esőtől és a s

Évszázadokon át a vízállások ingadozása határozta meg a fe

Közép-Európa egyetlen sztyeppei jellegű tava a Fertő tó, amely az európai táj mozaikjában valódi ritkaságot jelent. A Fertő eltűnésével az európai táj szegényebb lenne

van prioritása, nyáron a
belvízi szabályozás élvez
elsőbbséget.

Fotó: Pellinger Attila

Bizottság őrködik

Száz éve lehet szabályozni a tó vízszintjét a Hanság-főcsatornán keresztül: az Ausztria és Magyarország vízügyi szakembereiből álló Osztrák–Magyar Vízügyi Bizottság közösen szabályozza a főcsatorna zsilipjének működését.

A Fertő tó és az azt
övező terület vízház-

tartását szinte teljes mértékben a párolgás és a csapadék
határozza meg. Az utóbbi
150 év területfejlesztési igényei azonban jelentős kihatással voltak a terület vízháztartására. Száz éve lehet szabályozni a tó vízszintjét a
Hanság-főcsatornán keresztül. Az Ausztria és Magyarország vízügyi szakembereiből
álló Osztrák–Magyar Vízügyi Bizottság közösen szabályozza a főcsatorna zsilipjének működését.
Pannonhalmi Miklós:
ingadozás a csapadék
miatt

– A mintegy 1.120 négyzetkilométerével a tó vízgyűjtő
területe a felületéhez képest
nagyon kicsi. A ma 320
négyzetkilométeres tó több
mint 80 százalékban csapadékból nyeri vizét – ami sokszor a vízszint erős, részben
katasztrofális ingadozásához,

szélsőséges esetben akár a teljes kiszáradáshoz vezetett –
magyarázza Pannonhalmi
Miklós, az Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság műszaki
igazgatója.
Lecsapolás vagy
duzzasztás

A tó különös adottságai
korán felkeltették a kutatók
érdeklődését. Előbb a Fertő
tó lecsapolása állt a kutatások középpontjában, később

a Dunából is vezettek volna
ide vizet. Szerencsére egyik
variáció sem valósult meg.
– A változások azonban
kétségtelenül egyre nagyobbak – mondja a szakember.
– A tó 1901 óta vízmen�nyiségének kétharmadát
elvesztette.
A Fertő tó vízháztartása

– A tó hidrológiai jellemzésére 1930 óta állnak rendelkezésre megbízható adatok.

Tudjuk azonban, hogy azt
megelőzően is voltak olyan
időjárási helyzetek, amikor
szélsőséges vízszintek alakultak ki – mondja Pannonhalmi Miklós, aki a tó
vízháztartása szempontjából jelentős változásnak a
mekszikópusztai zsilip megépülését tartja. Az osztrák és
magyar szakemberek azóta
kidolgozták a tó legújabb
szabályozásának alapelveit:
télen a tó vízelvezetésének

Jó tudni
A Würm-jégkorszak alatt (kb. 115.000–
X 10.000 évvel ezelőtt) a –Fertő
tó és a környező területek még magaAz idők kezdetén

sabban helyezkedtek el, nagyjából a Parndorfi-fennsík szintjén. A tó kialakulása csupán mintegy 13.000 évvel ezelőtt kezdődött el tektonikus mozgások révén. Az első süllyedések következtében a mai Hanságban létrejött
egy vízfelület, majd egy újabb, Neusiedl/Seetől délre. A déli rész lesül�lyedése végül a mai tómeder kialakulásához vezetett, de azzal a következménnyel járt, hogy a sekélyebb Hanság elkezdett feltöltődni. A Fertő tó
így lényegesen fiatalabb képződmény, mint az alpesi és az alpokaljai tavak,
amelyek a legutóbbi jégkorszak folyamán keletkeztek.

A vízzel tör ténő gon dos bánásmód mindig is a
magyar–osztrák kapcsolatok középpontjában állt. Ez
magában foglalja az árvízvédelmet, az aszály okozta
katasztrófák elkerülését, a
vizek tisztántartását és a természetes környezet védelmét. A gyakran egymásnak
ellentmondó célok intézése
közös igazgatási eszköz létrehozását igényli. Kiváló példája ennek a Magyar–Osztrák Vízügyi Bizottság, mely
1955 óta különböző társadalmi formák mellett a vízgazdálkodás folyamatos fejlesztésével szolgálta a lakosság érdekeit.
– Jelenleg a tó osztrák
részén 15 vízállás-, hét vízhozam-, hét vízhőmérséklet-, 176 talajvízszint- és 17
talajvízhőmérséklet-állomáson észlelnek vízrajzi adatokat. A magyar részen öt észlelőállomás található, amelyek
közül egy a Fertőrákosi-öbölben van – ismerteti a lényeget Pannonhalmi Miklós.
A bizottság, amely mindkét

részről négy tagból áll, a vízgazdálkodási kérdések problémáit dolgozza fel és oldja
meg a gyakorlatban, ellenőrzi a határozatai végrehajtását, tisztázza a vitás kérdéseket, kutatásokat és méréseket hajt végre, és javaslatokat
tesz a szerződő felek kormányainak. A Magyar–Osztrák
Vízügyi Bizottság határozata
értelmében a tó szabályozási
vízszintjét 2009-re 10 centiméterrel magasabb szintben
határozta meg.
Helmut Rojacz:
változatos vízállás
az ideális

Nincs „ideális vízszint”, a
Fertő tó élővilága leginkább a gyakran változó vízállást kedveli – vélekedik
Helmut Rojacz, a kismartoni
(Eisenstadt) vízügyi kirendeltség vezetője.
– A Fertő tó vízállása
nagym értékben befolyásolja a vízi és környező élővilág sokszínűségét. Jelenleg magas vízállásról beszélhetünk, ami a nagy vízigényű élőlényeknek kedvez –
mondta el Helmut Rojacz,
a kismartoni vízügyi kirendeltség vezetője. – A Fertő
élőlényei a változó, hol

feljegyzések szerint teljesen kiszáradt a tó
X 1693-ban, 1738–42-ben,A 1811-ben,
és utoljára 1868-ban. A Fertő
Történelmi tények:

1854-től apadni kezdett, 1865-ben már csak néhány pocsolya volt benne
és 1868-ban teljesen kiszáradt. Területét felosztották és művelés alá vonták. Ruszt és Illmic között rendszeres kocsiforgalom volt. A nyugati oldalon jó, a keleti oldalon rossz termés volt. 1869-ben kezdett ismét gyűlni
a víz, 1874-ben az átlag 30 centiméter volt, és 1886-ban már régi méreteire nőtt, sőt, ebben az évben nagy árvizeket jegyeztek fel. De korábbról is vannak adatok: 1074-ben Salamon király a besenyőket a tóba borította, tehát akkor nagy volt a víz. 1096-ban Könyves Kálmán tanácskozást hívott össze Sopronban az „új tó partja mellé”, 1270-ben pedig II.
Ottokár cseh király 40 lovasa és 300 gyalogosa alatt beszakadt a tó jege és
vízbe fulladtak.
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ozása 2007 és 2009 között
2009
2008

2007

Dátum

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 hetek

ius

július

augusztus

szeptember október

széltől függ

november december

hónapok

Tájékoztató kiadványok

ertőzugi nép életét

Magyar kiadványok: • Fertő–Hanság Nemzeti Park (magyar,
német, angol nyelven), 1995 • Bárdosi János: A magyar Fertő halászata, 1995 • Szigetközi TK, 1997 • Pannonhalmi TK, 1997
• Soproni TK, 1998 • Tőke Péter: Hany Istók, 1999
• Élő Dezső: Sarród monográfia (reprint kiadás), 2000
• Fertő–Hanság Nemzeti Park térkép, 2000
• Sziki Őszirózsa tanösvény, 2004
• Nyirkai-Hany vizes élőhely-rekonstrukció, 2006
• A nemzeti park területeit bemutató leporellósorozat (6 féle), 2006
• Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (magyar, német, angol
nyelvű kiadvány), 2009
• Erdei iskolai foglalkoztató füzetek (14 témában), 2009
• Hany Istók tanösvény foglalkoztató füzet, 2009
• Sziki Őszirózsa tanösvény foglalkoztató füzet, 2009
• Fertő-Hanság Nemzeti Park turisztikai programajánlója, évente
A MAgyar kiadványok beszerezhetők:

Csapody István Természetiskola és Látogatóközpont

9434 Fertőújlak, Petőfi S. u. 23/A. Tel.: 99/537-520 Fax: 99/537-521
E-mail: fhnpiinfo@fhnp.kvvm.hu
Fotó: Pellinger Attila

Kócsagvár (A Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
központja)

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf. 4. Tel.: 99/537-620 Fax: 99/537621 E-mail: fhnpititkarsag@fhnp.kvvm.hu. A nemzeti park honlapcíme: http://fhnp.nemzetipark.gov.hu illetve www.ferto-hansag.hu

A tómeder kiszárított részei elszikesedtek.

alacsonyabb, hol magasabb
vízállással tudnak a legjobban „együtt élni”, nem kedvez a hosszú távon állandó
vízszint. A magasabb vízállás
természetesen jó hatással van
a halszaporulatra, ezen élőlények az elárasztott csatornákon keresztül a nyílt vízről
nyugalmi zónákba tudnak
átvándorolni. A halak sokasága automatikusan nagyobb
egyedszámú madárvilágot
eredményez, ők a halak nyújtotta élelem miatt szintén a
magas vízállást kedvelik.
– A nagy vízigényű növények természetesen a magas
vízállást részesítik előnyben,
alacsonyabb vízállás esetén
pedig szép szárazulati formák alakulnak ki – tette
hozzá Helmut Rojacz. – A
tó rendkívül változatos élővilága tehát a változatos vízállásnak köszönhető. A vízállás megállapítása nem kön�nyű feladat. A víz mozgása és az iszapréteg miatt
nyolc különböző ponton

mérjük a vízállást. Az osztrák
és magyar állomásokon leolvasott adatokból középértéket számítunk, tehát nyolc
adat átlaga adja a vízállást.
A Fertő tó vizével kapcsolatos valamennyi intézkedés
az osztrák–magyar vízügyi
egyezmény keretében valósul
meg, mely 1955 óta létezik.
A több mint ötven évre vis�szatekintő együttműködést

államközi megállapodás is
szabályozza, melyet 1959-ben
ratifikáltak. A közös vízállásszabályozáson kívül méréseket végeznek, tanulmányokat
készítenek. Jelenleg egy hajózási menedzsmentprojektet
indítottak, mely azt kutatja,
hogy az élővilág zavartalanságának biztosítása mellett a
fertői hajózást hogyan lehet
fejleszteni. 


Jó tudni
– Az Ausztria és MagyarorX szág vízügyi szakembereiből
álló Osztrák–Magyar
Csak szóbeszéd…

Vízügyi Bizottság közösen szabályozza a Hanság-főcsatorna zsilipjének működését. Az a szóbeszéd tehát, amely
szerint a magyarok nyáron (titokban) vizet engednek le
a tóból, hogy öntözzék földjeiket, a fantázia szüleménye. Már csak azért is, mert a Fertő vize magas sótartalma miatt öntözésre alkalmatlan... De mindenkor meg
lehet győződni arról, hogy nyitva vagy zárva vannak-e
a zsilipkamrák, hisz a Sarród és Fertőújlak (korábban
Mekszikópuszta) között vezető úton szabadon lehet közlekedni, és az közvetlenül a zsilip mellett vezet el.

Osztrák kiadványok: • Geschnatter • Das wichtigste für Besucher
• Naturschutz am Neusiedler See • Der Naturraum Neusiedler See
• Programme des Nationalparks • Knotenpunkt für Artenvielfalt
• Naturschutz Burgenland – Natura 2000 Gebiet • Nationalpark
Neusiedler See – Seewinkel • Pflanzenführer Burgenland • Schritt
für Schritt zum Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel • Vogel
Perspektiven • Vogelwelt Burgenland
Az osztrák kiadványok beszerezhetők:
A Neusiedler See – Seewinkel Nemzeti Park osztrák részének látogatóközpontja Illmic (Illmitz) község északi határában helyezkedik el.
Információt szolgáltat a látogatók számára, továbbá kiindulási helye a
nemzeti park megőrzési zónáiban zajló átfogó programoknak. Címe:
Hauswiese, A - 7142 Illmitz Tel.: +43 2175/3442, fax: 3442-4 E-mail:
info@nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at Nemzeti park shop
tel.: +43 699 1234 3814. A látogatóközpont egész évben nyitva tart!
Áprilistól októberig hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között. Szombaton,
vasárnap és ünnepnap 10-től 17 óráig. Novembertől márciusig hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között várja a látogatókat.
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A természetvédelem története
A két nemzeti park keletkezése

Az elmúlt két évszázad Fertő körüli életével és kultúrájával találkozhatunk
a falumúzeumokban

A két világháború között

Fotó: Pellinger Attila

Az önálló természetvédelmi
szervezetrendszer kialakítása 1914-ben kezdődött
Magyarországon, az első természetvédelmi jogszabály
1923-ban született meg, ami
a természetvédelem, közigazgatás kérdéseiről, a hatósági
feladatokról szólt. A törvény
szerint 1923-tól a természetvédelem végrehajtó szervei az erdőigazgatóságok lettek. Ausztriában 1926-ban
jelöltek ki először természetvédelmi területeket törvény
segítségével. Ennek alapján 1932-ben hasznosítási
korlátozásokat rendeltek el
a Zitzmannsdorfer Wiesen

ták a természetvédelmi törvényt, amely három védelmi
formát tartalmazott, és meghatározta a védett természeti területeken végezhető,
illetve a védett fajokkal kapcsolatban tiltott tevékenységeket, az engedélyköteles
beavatkozásokat, a magántulajdonban álló védett természeti területeken található
természeti értékek jogállását, a kártalanítási és kisajátítási szabályokat. Rendelkezett továbbá a védetté nyilvánítási eljárás legfontosabb
elemeiről. 1939-ben megalakult az Országos Természetvédelmi Tanács, és még
abban az évben megkezdődött a gyakorlati természetvédelmi tevékenység. A
második világháború befejezéséig 219 területet nyilvánítottak védetté.
Lázas munka a Fertőn

A Fertőn nem állt meg a
munka a második világ

háború előtt és alatt sem, számos tudós dolgozott együtt
az értékes élőhelyek megőrzése érdekében, és közösen
mutattak rá, hogy nem lehet
elodázni a cselekvést. 1939ben a Nieder-Donau közigazgatási egység birodalmi
helytartójának határozattervezetében nemzeti parknak
nyilvánították a Fertő déli
részét környezetével együtt.
1940-ben tárgyaltak a Fertői
Nemzeti Park létrehozásáról, ekkor már a nyugati részt
is bevonták a tervbe. Határozatot hoztak a tájvédelmi
és természetvédelmi területek elhatárolásáról, létrejött
a határozattervezet a nemzeti
parkról.
A háború után

Ezt az időszakot sok szervezeti változás jellemzi. A
Magyarországon 1939-től
működő Országos Természetvédelmi Tanács 1977ben beolvadt az újonnan
alakított Országos Környezet- és Természetvédelmi Tanácsba. Ausztriában 1961-ben megszületett
az új természetvédelmi törvény, előtte törvénymódosítást és tiltásokat fogalmaztak
meg a nádasokkal kapcsolatosan. 1953-ban a szakemberek egy salzburgi ülésszakon
elismerték a Fertői Nemzeti
Park létrehozásának fontosságát. 1961-ben megalkották az új természetvédelmi
törvényt. Adományok segítségével a Nezsider (Neusiedl
am See) melletti nádövezetben, egy erre a célra átalakított csónakházban 1954ben biológiai állomás kezdte

meg működését. Hat évvel
később Burgenland tartomány vette át ezt az állomást,
ami 1960-ban leégett, a mai
biológiai állomás 1971-ben
nyílt meg az Illmic melletti
nádas közelében. Ez ma a
Burgenlandi Tartományi
Hivatal természetvédelmi
osztályának kirendeltsége.
Nemzeti parkunk magyarországi része 1977-ben lett tájvédelmi körzet, majd a területet az UNESCO bioszférarezervátummá nyilvánította.
Magyarországon 1982-ben
megalkották az első kor-

Magyarországon ramsari
területet jelöltek ki a Fertő
vizes élőhelyein.
A világörökség része

Ausztria és Magyarország
1988-ban alakított közös
munkacsoportot, miután
mindkét fél kinyilatkoztatta
egy határokon átnyúló nemzeti park létrehozásáról szóló
szándékát. 1990-ben létrejött
a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, és
a környezetvédelmi felügyelőségből kiválva kialakították a nemzeti park igazgató-

Fotó: Fritz Kojan (Archív NP Neusiedler See)

nevű természetvédelmi területen és az Illmic (Illmitz) és
Mosonbánfalva (Apetlon)
községek határában fekvő
tavak körül. 1935-ben
Magyarországon elfogad-

A falumúzeumokban a régi korok emlékeit idézheti fel a
látogató: archív felvételünkön a vejszekészítés látható.

tendő madár- és emlősfajok,
emlékfák, tájképek, faegyedek, ritka vagy értékes példányok regisztrációját. A Fertő
vidékének izgalmas növényés állatvilágára már az 1800as években felfigyeltek az idelátogató tudósok és diákok.

Fotó: Pellinger Attila

Az Esterházy Madárvárta egykor és most. Az eredeti épületet herceg Esterházy Pál bocsátotta 1930-ban a Magyar Ornitológusok Szövetségének rendelkezésére. Napjainkban a környezeti nevelést és az ökoturizmust szolgálja.

Fotó: Fertő–Hanság Nemzeti Park archívum

többnyire gazdálkodási célokat szolgáló erdőtörvényekben, vadászati jogszabályokban erednek. Az első világháborúig terjedő időszakban a törvényalkotáson túl
elkezdték összeírni a védelemre érdemes természeti
értékeket, megszülettek az
első intézkedések a madárvédelemben. 1883-ban a
vadászatról, majd 1888-ban
a halászatról szóló törvények
természetvédelminek tekinthető intézkedéseket is tartalmaztak. 1879-ben az első
erdőtörvény a véderdők kijelöléséről, a tarvágásról, az
alomgyűjtésről és a legeltetés tilalmáról, a tűzgyújtási
szabályokról, az élőhely, tájképi értékek védelméről, a
vadászati előírásokról is szólt.
Egy 1894-es rendelet előírta a védelemben részesí-

Fotó: Fertő–Hanság Nemzeti Park archívum

A természetvédelem
jogi szabályozásának gyökerei az első,

1994-ben felavatták a határon átnyúló nemzeti parkot.
A felvételen: Boross Péter miniszterelnök, Franz Vranitzky
kancellár, Kárpáti László és Kurt Kirchberger igazgatók.

szerű természetvédelmi jogszabályt, amiben meghatározták a természetvédelem
feladatát, a védelem létrehozásának eljárási szabályait és
a védett természeti területek
típusait. Az addig egyeduralkodó állami erdőgazdaságok
helyett természetvédelmi
kezelőnek a legtöbb területen az állami erdőrendezőségeket jelölték ki. Ezzel párhuzamosan megkezdődött
a természetvédelmi felügyelőségek létrehozása. 1982ben Ausztriában, 1989-ben

ságokat. Ausztriában 1991ben létrejött az új Burgenlandi Természetvédelmi és
Tájvédelmi Törvény, 1992ben pedig megszületett a törvény a természeti park létrehozásáról. Magyarországon 1991-ben megalakították a Fertő-táj teljes hazai
felét magában foglaló Fertőtavi Nemzeti Parkot, két
évvel később Ausztriában a
Nationalpark Neusiedler See
– Seewinkelt. 1994-ben felavatták a határon átnyúló
nemzeti parkot. Ugyanebben

az évben csatolták az 1976ban megalakított Hansági
Tájvédelmi Körzetet a parkhoz, így azóta a magyar oldalon a Fertő–Hanság Nemzeti
Parkról beszélhetünk, melynek területe 23.731 hektár,
amihez Ausztriában további
10.500 hektárral csatlakozik a
Nationalpark Neusiedler See
– Seewinkel. Többéves előkészítés után, Magyarország
és Ausztria közös felterjesztésére 2001-ben az UNESCO
kihirdette a Fertő/Neusiedler
See kultúrtájat mint világ
örökséget. Az EU-hoz való
csatlakozás során mindkét
országban Natura 2000 területeket jelöltek ki a nemzeti
parkban. 2006-tól a NyirkaiHany is ramsari terület.
A park mindenkié

Azt, hogy a nemzeti park
nem csak a szakemberek számára volt fontos, egy 1979ben elvégzett felmérés eredményei is igazolják. A fürdőzők 92 százaléka ebben azt
állította, hogy a természeti
környezet miatt tölti szabadidejét a Fertő tó környékén.
Amikor a földtulajdonosok először alakítottak érdekvédelmi közösségeket, és
anyagi követeléseket fogalmaztak meg a természetvédelmi korlátozások miatt, a
tartományi kormány gyors
politikai döntést hozott. A
hozamelmaradás miatti kártalanítási követeléseket összekötötték a nemzeti park létrehozására irányuló kívánsággal. A földtulajdonosok
hajlandóak voltak arra, hogy
egy nemzeti park megteremtése érdekében önszántukból bocsássanak földet a park
rendelkezésére.
Tó az országhatáron

A Fertő tó területe 309 km2,
melyből a trianoni döntés óta
4/5 rész Ausztriához, 1/5 rész,
75 km2 pedig Magyarországhoz tartozik. Földrajzi adottságai miatt a két tórész jelentősen különbözik egymástól.
A magyarországi terület több
mint 80 százaléka nádas és
mocsár, melyben több mint
200 km hosszú csatornahálózat és rengeteg belső tó, illetve
tisztás található. Ennek oka,
hogy a tóban keletkező üledéket a hullámzás a déli part
mentén halmozza fel, itt sokkal gyorsabban zajlik a meder
feltöltődése. 


2009 | TÉL

Kócsagtoll | A nemzeti park magazinja

15

Fertő menti programkavalkád

Világörökségi nap

A világörökség napján ingyenesen látogatható a fertődi Esterházy-kastély, ahol a séta
vezetője a kastély történetét és lakói életét meseszerűen eleveníti fel a gyerekeknek.

és Mauzóleum, a fertőrákosi püspöki kastély, az
Aladdin Lámpamúzeum,
a fertőszéplaki, a fertőhomoki és a sarródi tájházak. A
Fertő–Hanság Nemzeti Park

Fotó: Magasi Dávid

A Fertő-táj Világörökség
Magyar Tanácsa és a Civilek a Fertő-tájért Egyesület
közös szervezésében rendezik meg 2010 májusában a
világörökségi napot. A jövő
évi rendezvény fő témája a
Széchenyi-év – Széchenyi
halálának évfordulójára való
megemlékezés – lesz.

A jövő évi rendezvény fő témája a Széchenyi halálának
évfordulójára való megemlékezés lesz.

A világörökség napján
ingyenesen látogatható például a fertődi Esterházykastély, a nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum

munkatársai madármegfigyelő túrával és természetjárással várják az érdeklődőket. Hegykőn csónakázásra,
íjászatra és kézi kaszálás

gyakorlására, Nagycenken
ingyenes kisvasutazásra nyílik lehetőség. A világörökségi nap alkalmából a Fertőtáj egyes vendéglátói pedig
harmincszázalékos kedvezményt adnak ételkínálatukból a résztvevőknek.
A rendezvényre való belépés minden helyre ingyenes, azonban az egyes helyszíneken csak abban az esetben biztosított a térítésmentes belépés, amennyiben
előtte már más helyszínen
részt vettek. A résztvevők
minden településen igazoló
pecsétet kapnak a feladatok
teljesítéséről.
A Fertő mente és az itt
található tíz település 2001.
május 18-án lett a világörökség része. A napot az évfordulóhoz közel eső hétvégén rendezik meg, s egyúttal
átadják a világörökségi diplomát is.
Soproni Tavaszi Napok

A hosszú téli esték, a zord
reggelek és esték végét, a

tavasz közeledtét jelzi a Soproni Tavaszi Napok rendezvényfolyama. A kulturális
események 2010. március
12-től április 10-ig tartanak. A Híres emberek híres
ételei elnevezésű rendezvény
fő témája a szabadságharc

hőseinek gasztronómiája
lesz. Ennek során ételkóstolók, italkóstolók, gyümölcsfaragás, tésztaszobrok
bemutatója, gasztrofotókiállítás, előadások a magyar
gasztronómia történetéből,
cukrászbemutató várja az
érdeklődőket.
A tavaszi napéjegyenlőség
ünnepén családi és gyermekprogramok várják a nagyokat és a kicsiket. Lesz lovasbemutató, népi játékok,
táltosdobolás, szarukürtfújó
és igéző mondókák versenye, gyermekrajz-kiállítás. A
Petőfi Színházban a Kőszívű
ember fiai című színdarabot adják elő. S nem feledkezhetünk meg a dzsessz
ünnepéről, valamint a Lisztfesztiválról sem. A könnyedebb szórakozás kedvelői
pedig a Szép nyári nap című
Neoton-musicalt tekinthetik meg.

Esterházy-kastély

A 2010-es kastélyprogramok elsősorban a családok
számára kínálnak szórakozási lehetőséget. A szervezők
célja, hogy a rendezvényeken
minden korosztály jól érezze
magát, a gyerekek a közös
játékok és foglalkozások
során maradandó, hasznos és
emlékezetes, derűs perceket
szerezzenek, játszva tegyenek
szert hasznos ismeretekre.
A tündérséták alkalmával az 5–12 éves korú gyermekeket és kísérőiket várják
egy különleges túrára. A séta
vezetője a kastély történetét
és lakói életét meseszerűen
eleveníti fel. A felnőttekre is
gondoltak. A közel 200 hektáros kastélypark rendkívül
gazdag botanikai ritkaságokban és gyógynövényekben, amelyekkel a résztvevők a séta során megismerkedhetnek. 


Fotó: Magasi Dávid

minden szakában tartalmas
kikapcsolódási és szórakozási
lehetőségek várják az ideérkezőket. A természeti szépségek, a kulturális örökségek
mellettünk, velünk együtt
élnek. Érdemes hát felkeresni
az Esterházy-kastélyt vagy
bebarangolni a nemzeti parkot. Rövid, kedvcsináló ízelítőként csokorba szedtük a tél
és a tavasz programjait.

Fotó: Magasi Dávid

A Fertő partján az év

A világörökségi nap szervezőinek célja, hogy a rendezvényeken a gyerekek a közös
játékok és foglalkozások során hasznos és emlékezetes perceket szerezzenek.

Látogatói programok az osztrák oldalon
Januárban és februárban szombatonként 13–16 óráig
Állatok és növények túlélési stratégiái

Április 14., szerda 7–10 óráig
Kirándulás: A Hanság
osztrák oldala. A Fertő tó
egykori medencéjétől
a túzok párzási és költési
helyéig

Találkozóhely: illmici információs központ
Márciusban minden szombaton 13–16 óráig
Ausztria legkorábbi tavasza, A mocsarak és a
Tóköz első tavaszi hírnökei

Találkozóhely: Dammstraße Andau

Találkozóhely: illmici információs központ

Április 20., kedd 18–21 óráig
Kirándulás éjszakába nyúlóan

Áprilisban minden hétfőn 13–16 óráig
Kirándulás: Ismerkedés a Nemzeti Parkkal.
Bevezető kirándulás – a Nemzeti Park
áttekintése

Találkozóhely: illmici információs központ
Április 30., péntek 10.30–13.30 óráig
Kirándulás: Tavasz a mocsáron.
A Tóköz mint a költöző
madarak költési és pihenőhelye és a korai színpompa
helyszíne

Április 7., szerda 9–12 óráig
Kirándulás: Madarak költözése és költési
időszak. A Tóköz mint a költöző madarak
költési és pihenőhelye

Találkozóhely: fertőújlaki Einser-csatorna-zsilip

Jó tudni
A látogatói program…
…kirándulásait akkor
rendezik meg,
ha 6 fő jelentkezett rájuk. Kb.
háromórásak. A túrázáshoz
ajánlatos túrabakancsot viselni
és megfelelő, napsütés illetve eső
elleni védelemről gondoskodni.

Fotó: Pellinger Attila

Találkozóhely: illmici információs központ

…kirándulásainak
érdekében szükséges
bejelentkeznie az információs
központban vagy a tó körüli
turisztikai információs irodák
egyikében a kirándulást megelőző napig. Előre nem bejelentkezett látogatók a kirándulásokon csak abban az esetben vehetnek részt, ha a találkozóhelyeken kevesebb, mint

Találkozóhely: illmici információs központ
húsz részvevő jelenik meg.
Mivel számos kirándulás esetén a találkozóhelytől a tényleges indulási helyig még egy
kis távolságot meg kell tenni, a
saját gépkocsi előnyt jelent.
…kirándulásainak árai
felnőtteknek 10 €, gyermekeknek 15 éves korig 5 €, amit
közvetlenül a találkozás helyszínén kell megfizetni. A Fertő

tó-kártyával a részvétel ingyenes; Amennyiben a rendezvény
ára több, mint 10, illetve 5 €,
a megfelelő különbözetet kell
megfizetni.
…kirándulásainak
vezetői
képzett nemzeti park túravezetők, akik szerteágazó szakterülettel rendelkeznek. Nem
csak a jellemző állatokat és

növényeket ismerik, de tájékoztatják a látogatókat az
egyes területek ökológiájáról és
a park igazgatóságának óvintézkedéséről is. Túravezetőink
közül jó páran bizonyos területekre specializálódtak és ezek
bemutatását bízzuk rájuk.
…kirándulásai során
a látogatók betekintést nyernek
a Fertő tó – Tóköz természeti

térség különleges jelenségeibe.
A nemzeti parkba látogatóknak nincs szükségük előzetes
ide vonatkozó tudásszerzésre,
arra törekszünk, hogy a bonyolultabb összefüggésekre is érthetően rávilágítsunk. A kirándulás részvevőiként értékes
tanácsokat is kapnak a Tóközben tett egyéni kirándulásaikhoz is.
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A nemzeti park az igazgatók szemével
Beszélgetés dr. Kárpáti Lászlóval és Kurt Kirchbergerrel
kutatóházat, azon a vidéken,
ahol a határsáv miatt zsáktelepülések honoltak.

nehézségek, a magyar oldalon számosan beszélnek
kiválóan németül.

„A nemzeti park alapvetően
átalakította az egész vidéket, idővel megszűnt a határsáv, határátkelők nyíltak,
az itteni települések pályázatokat nyertek fejlesztésekre, megélénkült a turizmus” – összegzett dr. Kárpáti László, a Fertő–Hanság
Nemzeti Park fennállása óta
első igazgatója.
– Több mint három
évt izede az osztrák természetvédelmi szövetség
Nagymartonban (Matters
burg) rendezett konferenciát, amelyre magyar delegációt is meghívtak. A küldöttséget az akkori államtitkár,
Rakonczay Zoltán vezette
– fogott mondandójába dr.
Kárpáti László. – Itt hangzott el először, hogy a Fertő
tó két oldalán, a két tájvédelmi körzet összevonásával
közös nemzeti parkot hozna
létre Ausztria és Magyarország. Erre a történetre a
rendszerváltás körüli időszakig kellett várni: 1988-ban
Marielies Flemming, az osztrák szakminiszter asszony
Maróthy László miniszterrel a Fertő tavon hajón, a
Fertőrákos és Fertőmeggyes
(Mörbisch) közötti vízi határon megegyeztek arról, lesz
közös nemzeti park. Ez volt
az első mérföldkő; e „mérföldkő” „festése” az akkori
Magyar Természetbarát Szövetség elnöke, a mostani
miniszter, Szabó Imre nevéhez fűződik, aki az osztrák
testvérszövetséggel közösen
1990-ben kihirdette, a Fertő
tó az év vidéke. Hazánkban még abban az évben
létrejött a Nyugat-dunántúli Természetvédelmi Igazgatóság, amely hamarosan
a Fertő Tavi Nemzeti Park
Igazgatósággá, majd 1994ben Fertő–Hanság Nemzeti
Park Igazgatósággá alakult.
Közben Ausztriában is létrehozták a nemzeti parkot:
a közös avatáson részt vett
Franz Vranitzky kancellár és
az akkori magyar miniszterelnök, Boross Péter, akik a
határon vágták el a nemzeti
szalagokat.

Történelmi áttekintés

Elismerés a munkáért

A nemzeti parkot valójában
a szabadon választott első
kormány szakminisztere,
Keresztes K. Sándor alapította. Létesítményeinket már
egy másik miniszter, Gyurkó
János avatta, és Koloszár
György fertődi plébános
szentelte fel 1993. október
25-én.
A következő mérföldkövet az Alkotmánybíróság
döntése jelentette: ebben az
állt, hogy a védett természeti
területek védettségi szintje
nem csökkenhet. Időközben azt is szabályozták, hogy
a termelőszövetkezetek felbomlása során a védett földterületek nem kerülhettek
bele a földalapokba. 1995ben a Parlament döntése
nyomán megkezdődött a
védett területek privatizált,
illetve még nem magánosított területeinek állami fölvásárlása. Így a nemzeti park
igazgatósága eddig mintegy
14 ezer hektár saját vagyonkezelésű állami területhez

– Éppen ezért nagy megtiszteltetésnek vettük, hogy a
két nemzeti park tevékenységét a Határon Átnyúló Nemzeti Parkok Szövetsége 2004ben diplomával ismerte el –
tette hozzá Kurt Kirchberger.
– Ugyanakkor nem ülhetünk a babérjainkon, nagy
hangsúlyt fektetünk a nemzetközi kapcsolatok kialakítására, ápolására. Mind a két
nemzeti park támogatja azt
az elképzelést, hogy Európában, a keletet nyugattól egykoron elválasztó vasfüggöny
helyén határon átnyúló nemzeti parkok jöjjenek létre, ez
lenne Európa zöld öve, amely
a Balti-tengertől egészen az
Adriáig nyúlna. Mindez az
egységesülést szorgalmazó
– és üdvözlendő – politikai
szempontok mellett jövőbe
mutató célokat is megfogalmaz. E tekintetben a történelmi múlt természetközeli
feldolgozása éppúgy maradandónak ígérkezik, mint az
ott élő növény- és állatfajok
gazdagságának védettsége,
fenntartása. Hangsúlyozandó
a tervezett Európa zöld öve –
mint igazi kuriózum – turisztikai vonzereje is. Meglátásunk szerint Európa, de akár
más kontinens érdeklődői
fogják bejárni e zónát, óriási
lehetőséggel kecsegtetve az
adott térségek idegenforgalmának szolgáltatóit.

Uniós források

– A n e m z e t i p a r k o k a t
vagyonnal is el kellett látni:
ebben az EU segített bennünket, hiszen 1989-ben
hazánk elnyerte a Phareprogramot, amelyből a Fertő
mentén a határsávból egy
nemzeti parkot hozhattunk
létre – folytatta az igazgató.
– Ebben a projektben 140
millió forint volt, amelyből a nemzeti park infrastruktúráját valósítottuk meg:
a Kócsagvárat, istállókat,

Fotó: Magasi Dávid

Dr. Kárpáti László:
Visszaállítottuk az
érintetlen természet
szépségét

Központi feladatuk a természetvédelem, amelynek fontosságát nemcsak az itteni
élővilág háborítatlansága adja, hanem az ebben rejlő idegenforgalmi lehetőségek
gazdagsága – vallják az igazgatók, dr. Kárpáti László és Kurt Kirchberger.

„Ugyanakkor nem ülhetünk
a babérjainkon, nagy hangsúlyt fektetünk a nemzetközi
kapcsolatok kialakítására,
ápolására.”
Összetett feladat

– Központi feladatunk a
természetvédelem, amelynek fontosságát nemcsak az
itteni élővilág háborítatlansága adja, hanem az ebben
rejlő idegenforgalmi lehetőségek gazdagsága, nem-

Fotó: Pellinger Attila

a turizmus – összegzett dr.
Kárpáti László. – Évente
150–200 ezer látogató keresi
fel a nemzeti parkot, s az itt
élők vállalkozó szellemén és
ügyességén múlik, mekkora
szeletet hasítanak ki maguknak az idegenforgalom helyi
tortájából. Ilyenformán a
nemzeti park sok hozadékkal
járult hozzá az itt élő emberek hétköznapjainak megújulásában, szebbé tételében.
S hogy mit szeretnék itt látni

A természetvédelmi tevékenységből fakadóan nemcsak megőrzik és védik a természeti
fajokban gazdag, pazar világot, hanem természetszerűen fejleszteniük is kell.

jutott. Ez az alapja annak,
hogy a nemzeti park tevékenykedhessék, hiszen a mi
nemzeti parkunk összesen
több mint 23 ezer hektáros,
ennek nagyobb része a mi
vagyonkezelésünkben van. A
többi is zömében állami kézben összpontosul, a TAEG,
a Kisalföldi Erdőgazdaság, a
vízügyi és környezetvédelmi
igazgatóság fennhatósága
alatt. Mintegy 6–700 hektáros terület van magánkézben, főként szőlők. További
meghatározó állomás volt
nemzeti parkunk életében a
világörökség rang elnyerése
(2001), amelyben az egész
térség részesült, a településekkel együtt.
A nemzeti park összeköt

– A nemzeti park alapvetően
átalakította az egész vidéket,
idővel megszűnt a határsáv,
határátkelők nyíltak, az itteni
települések pályázatokat
nyertek kerékpárútra, egyéb
fejlesztésekre, megélénkült

harminc év múlva? Az elmúlt
másfél évtizedben élőhelyrekonstrukciókkal sikerült
visszaalakítani az érintetlen
természet szépségét – s ha ez
a gazdagság évtizedek múlva
is megmarad, valahol egy
bárányfelhő csücskén üldögélve, elégedett leszek. Ám
akkor leszek a legelégedettebb, ha a külföldiek mellett a magyar emberek egyre
nagyobb tömegei is felkeresik páratlan értékű nemzeti
parkunkat.
Kurt Kirchberger:
Újabb megmérettetés
előtt a nemzeti parkok

Az 1993-ban alapított
Nationalpark Neusiedler See
– Seewinkel első, és mindmáig hivatalban lévő igazgatója, Kurt Kirchberger
nagy megtiszteltetésnek
veszi, hogy a két nemzeti
park tevékenységét a Határon Átnyúló Nemzeti Parkok Szövetsége 2004-ben
diplomával ismerte el.

különben a jövő generációk természet iránti szeretetének és ragaszkodásának
kimunkálása – fogalmazott
Kurt Kirchberger. – Ausztria
főképpen a hegyek országa.
Az ország hat nemzeti parkjának zöme is az Alpokhoz kötődik. Mindössze két
nemzeti park tartozik sík
vidékhez, így a Donau–Auen
(Duna-ártér), és a Fertő tó
mellett elterülő park, amelynek gondozása és fenntartása
a mi felelősségünk. A természetvédelmi tevékenységből
fakadóan nemcsak megőrizzük és védjük a természeti
fajokban gazdag, pazar világot, hanem természetszerűen
fejlesztenünk is kell. Ezt csak
úgy lehet megoldani a határ
két oldalán, ha ugyanazokkal az évezredes, hagyományos mezőgazdasági eszközökkel, mégpedig a legeltetéssel és a kaszálással tartjuk
fenn a füves élőhelyeket.
– Másrészt nemes kötelességünk, hogy a nemzeti

park megadja e vidék specifikumát, jellegzetességét –
folytatta Kurt Kirchberger. –
Ezt a célt szolgálja az illmici
(Illmitz) turisztikai központunk, ahol számos rendezvényünk népszerűsíti nemzeti parkunk értékeit. Idegenforgalmi továbbképzéseknek is otthont ad, hiszen
ökoturisztikai látogatóterületről van szó. Mindent elkövetünk, hogy a bennünket
felkereső turisták szakszerű,
ugyanakkor élményszerű
módon ismerkedhessenek
meg azokkal a növény- és
állatfajokkal, amelyek valójában azért vannak, hogy
az emberek ráébredjenek a
természet sokszínűségére.
Kikapcsolódhassanak általa,
és olyan összefüggésekre
tegyenek szert, amelyek arra
ösztönzik őket, mindenki
legyen a saját maga módján természet- és környezetvédő. A harmadik aspektus, amely mind a két nemzeti parkot jellemzi, az az
ökopedagógia, amely a jövő
generációról szól. Különösen nagy gondot fordítunk
a gyermekek gondolkodásmódjának természetközpontú kialakítására, hiszen a
XXI. században a természetés környezetvédelem amúgy
is égető kérdéssé vált. Reményeink szerint – ilyen vonatkozásban – munkálkodásunkkal mi is hozzájárulunk
a szemléletmód kedvező
folyamatainak elindításához.
A két park között amúgy is
jó az együttműködés, zömében azonosak a feladatok és
a teendők. Nincsenek nyelvi

Nemzetközi
megmérettetés

– Az osztrák és a magyar
nemzeti park újabb nemzetközi megmérettetés előtt áll
– mutatott rá az osztrák rész
igazgatója. – Az Észtországban nemrég rendezett Határon Átnyúló Nemzeti Parkok Szövetsége konferenciáján dr. Kárpáti László igazgatótársammal együtt fölvetettük a szakembereknek, jövő
évben látogassanak el a Fertő
tó két oldalán lévő nemzeti
parkokba. Ismerkedjenek
meg munkánkkal, törekvéseinkkel a helyszíneken, s ezzel
párhuzamosan felajánlottuk, hogy a szövetség nálunk
tartsa soron következő tudományos konferenciáját is. 
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küldjük az újév alkal

