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Kedves Olvasó!
A nemzeti parkban az elmúlt két
évtizedben szervezett tanulmányi
kirándulások, kihelyezett órák,
szakköri programok és erdei iskolák eddigi tapasztalatai alapján egy
rövid szakmai anyagot állítottunk
össze, amelyet reméljük, minden
pedagógus haszonnal forgathat,
aki diákokkal szeretne ellátogatni
a Fertő és a Hanság vidékére.

Kiadó:

Fertő-Hanság Nemzeti Park
9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: 4. • Tel.: 99/537-620, 537-622 • Fax: 99/537-621
fhnpititkarsag@fhnp.kvvm.hu • www.ferto-hansag.hu
Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel
7142 Illmitz, Hauswiese • Tel.: 02175/3442 • info@nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at
www.nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at
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Tartalomjegyzék

Jelen kiadványunkkal igyekszünk a nemzeti
park védett területeinek adottságaira épülő
oktatási programjaink során alkalmazott,
az egyes témák feldolgozására szolgáló
tematikus feladatoknak és vizsgálatoknak a bemutatásával mások számára is
hasznos silabusszal szolgálni. A kiadvány
segítséget jelenthet reményeink szerint úgy az órai, szakköri munkák során,
mint a nemzeti parkba szervezett erdei
iskolai felkészülés háttéranyagaként.
Kedves Olvasó!

Terjedelmi okok miatt nem minden terület
és nem minden lehetséges program
kerülhetett bele füzetünkbe, de egy további
folytatásban a hiányzó részeket is szeretnénk majd hasonló módon bemutatni.
A kiadványban szereplő témák szorosan
kapcsolódnak a nemzeti park védett
területeinek élőhelyeihez és a hozzájuk tartozó élővilághoz. A magyar oldali
területeken túl ausztriai helyszíneket
is bemutatunk, ahol szintén lehetőség
van megfigyelésekre, vizsgálódásokra.
Az anyagban feldolgozott témákat elsősorban a 9-14 éves korosztály számára
állítottuk össze. A pedagógusok a feladatok nehézségi szintjeinek megfelelően
választhatnak közülük és állíthatnak össze
egyedi kérdés- és feladatsorokat a fiatalabb vagy az idősebb korosztály számára.
Az anyagban minden téma egy rövid
bevezetéssel kezdődik, ami az adott
3

Környezeti nevelés
helyszínnel és a feldolgozandó témával kapcsolatos alapvető információkat
tartalmazza. Ezt követően az adott téma
feldolgozását segítő kérdések és feladatok
felsorolása látható. Az egyes pontokhoz
kapcsolódóan dőlt betűvel találhatók azok
az információk, amelyek segítenek, illetve
útmutatást adnak az egyes feladatok és
kérdések megoldásában, megválaszolásban.
Fontos tudni! A feladatokhoz kapcsolódóan felsorolt helyszínek egy része védett,
fokozottan védett terület, ami csak engedélyek birtokában vagy nemzeti parki
szakember vezetésével kereshető fel, míg
vannak szabadon látogatható területek is.
Amennyiben a diákokkal önállóan szeretnék a helyszíneket felkeresni, a későbbi
kellemetlenségek elkerülése érdekében
célszerű előtte a nemzeti park szakembereit
a célterülettel kapcsolatban megkérdezni.

Amire programjaink
során támaszkodhatunk
Tevékenységünk alappillérének
tekinthető nemzeti parki infrastruktúráról is szót kell ejtenünk,
amely mintegy megalapozza a
terepi ismeretek megszerzését.
A Fertő-táj magyar oldalán két
olyan bázisintézmény is található,
amely több más funkció mellett a
környezeti nevelést is szolgálja.
A nemzeti park sarródi központja, a
Kócsagvár az egyik és a fertőújlaki
Csapody Istvánról elnevezett
Természetiskola és Látogatóközpont
a másik, ahol diákcsoportok fogadására,
elszállásolásra és programok kivitelezésére is alkalmas közösségi terek vannak.
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A nemzeti park oktatási tevékenységének
szervezését, irányítását 2007 óta
a természetiskola végzi. A tevékenységünk során használt minősített erdei iskolai moduljainkról,
bemutatófoglalkozásainkról bővebben
a nemzeti park honlapja tájékoztat.
A nemzeti park osztrák területein a
Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel
kollégáinak irányítása mellett folyik környezeti nevelési tevékenység. Munkájukat
nagyban segíti a 2010-ben, az illmitzi
Infócentrum oldalszárnyépületében
átadott Ökopedagógiai Központ, ahol
előadóterem, foglalkoztatóterem, laboratórium és az oktatást szolgáló udvari
létesítmények várják a természet iránt
érdeklődő diákságot. A nemzeti park mellett
a Fertőzug Seewinkelhof nevű központjában a WWF Ausztria környezeti nevelői
fogadják évek óta szezonban a diákokat.
A három intézmény munkatársai a 90-es
évek eleje óta működnek együtt az oktatás területén. A közös munkánk eredményességéhez az utóbbi időben a határok
könnyebb átjárhatóvá válása is nagyban
hozzájárult. Közös oktatási programok,
kiadványok összeállítása, határon átnyúló
közös projektek nyújtanak folyamatosan
új lehetőségeket az együttműködésre.
Mindez persze akkor hozza meg igazán
a gyümölcsét, ha mind többen élnek a
szolgáltatásaink nyújtotta lehetőségekkel – mi ezen dolgozunk, munkálkodunk
minden nap. Többek között ez az oktatási
segédanyag is ennek érdekében készült.
Kérem, forgassák haszonnal kiadványunkat!

Kedves Olvasó!

A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel
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A Fertő-táj

Környezeti nevelés

A Fertő-tájon Európa ötödik legnagyobb tavát, az észak-déli fekvésű
Fertőt és a vele összefüggő vidéket értjük. A magyarországi Fertő-táj
magában foglalja a Fertőmelléki-dombsort, a Fertő-tavat a körülötte
elterülő helyenként több kilométer széles nádast, a part mentén található mocsár-, láp- és szikes réteket, illetve a Fertőújlak környéki szikes
tavakat, amelyek már az ausztriai Fertőzug (Seewinkel) felé képeznek
átmenetet.

I. A szikes puszta
A tó délkeleti és keleti partvidékén az egykori elöntések helyén
a mélyen fekvő területek a vízrendezési munkákat követően
szikesekké alakultak. A talaj
szikesedéséért felelős sótartalom
a Fertő szikes vízével kapcsolatban álló talajvízhez köthető.
A sós víz áztatta talajok termelésre
alkalmatlanok, ezért leginkább legelőként hasznosíthatók. Ezek a nyílt füves
pusztai területek növény- és állattani
szempontból az alföldi és az eurázsiai
sztyeppékkel mutatnak rokonságot.
I. A szikes puszta

A szikeseken a növénytársulások jellemző
fajai a sótűrő növények. Az itt élő fajok
közül többnek itt, az Alpok lábánál van
az elterjedése nyugati határa. Ilyen a sziki
mézpázsit, a sziki egérárpa, a sziki zsázsa
és a bárányparéj. Bennszülött (endemikus) fajai a területnek a sziki őszirózsa, a
kisfészkű aszat és a Fertő tavi mézpázsit.

I/1. Növényvilág

A szikesek növényvilágával való ismerkedést a területeink közül a Fertőújlak
mellett húzódó Cikes nevű területen vagy
a Lászlómajor mögött elterülő szikeseken (Szúnyogakol környéke) végezzük.
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I/2. A szikes gyepek
megőrzése

alkalmazkodnak a szélsőséges talaj
és vízviszonyokhoz?
Válasszunk ki egy növényfajt, pl. a sziksófüvet és vizsgáljuk meg: alacsony termet, pozsgás szervezet, apró levelek,
viaszos bevonat, stb.

Sziksófű

• A szikesekkel való ismerkedés első
lépéseként beszéljünk azok kialakulásáról, formáiról.
A Fertő-parti szikesek kialakulásában az
ingadozó talajvízszint, az éghajlat és a
medence talajának viszonylag magas
sótartalma játszotta a főszerepet. A só
felszínre kerülésében a talajvíznek van
jelentős szerepe. A talajvízben oldott sók
a párolgás hatására jutnak a felszínre.
A párolgás következtében a kiszáradt
talajfelszínen visszamaradt só egyes
helyeken olyan mennyiségben jelentkezik, hogy sókivirágzás formájában fehér,
kristályos foltokat (vakszik) hoz létre.
• Mi is az a sziksó?
A sziksó más néven szóda (Na2CO3)
adja a szikesedést kiváltó só jelentős
részét, mellette kisebb mennyiségben a glaubersó (Na2SO4) és keserűsó
(Mg2SO4) is jelen van a talajvízben.
Keressünk olyan növényzettel gyéren borított foltot, ahol a
felszínre kicsapódó sókristályok is jól láthatók!
• Mik azok a sótűrő növények, hol fordulnak elő, mik
a jellemzőik? Milyen módon
6

• Vegyünk szemügyre néhány minta
területet és nézzük meg az ott
előforduló növényeket. Növény
határozó vagy előre elkészített
segédanyag (a legjellemzőbb
növényfajok fotóit tartalmazó határozólap) segítségével azonosítsunk
néhány megfigyelt fajt. Írjuk le az
általunk megfigyelt jellemzőket.
Vessük össze a megvizsgált növények tulajdonságait. Milyen közös
jellemzőket találunk?
A sótartalom koncentrációjától függően szikes növényfajok
fordulnak elő ezeken az élőhelyeken, mint például a sziksófű, a sziki útifű, sziki üröm és tengerparti kígyófű, a sziki
budavirág vagy a réteket szeptemberben tízezres állományával lila szőnyeggé varázsoló sziki őszirózsa.

Sziki budavirág

• Néhány érdekes, nem mindennapi
növény is él ebben a pusztai környezetben. Leginkább a tavaszi időszakban találkozhatunk velük. Ezek
a növények az orchideák.
I. A szikes puszta

Környezeti nevelés

Amíg a szikes területek kialakulásában a már említett tényezők
mellett az ember tájalakító tevékenysége is lényeges szerepet
játszott, addig azok fennmaradása és hasznosítása nagyban
köszönhető a több évszázados,
természettel összhangban
végzett tájhasználatának.
A Fertő-tájon a legeltetés és az extenzív állattartás a megélhetés mellett a
szikesek megőrzését is elősegítette.

Agárkosbor

A trópusi orchideafélék távoli rokonai
(kosbor, bangó) is előfordulnak a szikeseken.
A tápanyagszegény talajokon a kosborok
közül április végén nyílik az agárkosbor.
A legkorábban virágzó hazai bangófaj
a pókbangó, szintén ez idő tájt virít.
Ezeket a növényeket csak nagy óvatossággal vizsgálhatjuk.
Mindegyik faj védett!
• Fűhálózással nézzük meg, milyen
rovarok élnek a növényeken! A
befogott rovarokat óvatosan szétválogatva, nagyítós pohárba téve
nézzük meg. Beszéljünk a rovarok
testfelépítéséről, érzékszerveiről.
Határozókönyv segítségével próbáljuk meg azonosítani az egyes
fajokat.
Eszközök: növényhatározó, kézi nagyítók, nagyítós poharak, jegyzetfüzet, ceruza
I/2. A szikes gyepek megőrzése

A 90-es években a hagyományos fajták
közül a magyar szürke szarvasmarhát, a
házi bivalyt és a rackajuhot hozta vissza a
Fertő környéki területekre a nemzeti park.
Ezeknek a régi fajtáknak az állományai a fajták genetikai értékének a megőrzésén túl az
élőhelyek megőrzésében is kiemelt szerepet
kapnak. Az elgyomosodó, jövevényfajok (pl.:
ezüstfa) terjeszkedése által beerdősüléssel
veszélyeztetett egykor nagy kiterjedésű
legelők helyreállításában és a nedves gyepek elnádasodásának megakadályozásában
vette és veszi nagy hasznukat a természetvédelem. Az állomány növekedése nyomán
ma már a Fertő mellett a hansági gyepeken
is találkozhatunk az említett fajtákkal.
A fajták megismerése egyben történeti
kutatás is, mivel mindhárom régi magyar
háziállatunk története több évszázados
múltra tekint vissza. Az egyes háziállatok
történetén keresztül bepillantást nyerhetünk a régi hagyományokba, a pásztorélet
és az állattenyésztés fejlődésébe. Az egyes
fajtákkal külön-külön foglalkozzunk.
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• Keressünk olyan növényeket, melyeket a legelő állat nem fogyaszt el.
Nézzük meg, mi a közös ezekben a
növényfajokban (szúrós-bökős levelek, tüskés, tövises szár)! A fajokat
keressük meg a határozókönyvben!
(tövises iglice, bogáncs, mezei iringó, mezei aszat,
vadrózsa, ezüstfa, héjakút mácsonya)

A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel
Nemzeti Park pedagógia segédlete

Házi bivaly

• Beszéljünk a magyar szürke szarvasmarha eredetéről!
• Meséljünk érdekességeket a középkori marhatartás idejéből, a pásztorkodás hagyományairól (exportcikk, göbölyhajtó utak, hajdúk,
stb.)!
• Ismertessük meg a diákokat a fajta
újkori történetével, hasznosításával!

• Beszéljünk a fajta egykori és napjainkban betöltött szerepéről!
• Vizsgáljuk meg az ősi típusú magyar
racka jellemző tulajdonságait!

• Beszéljünk a fajta történetéről!

Valószínűleg a honfoglaló magyarok hozták be a Kárpátmedencébe. A XVIII. század végéig uralkodó fajta volt. A
merinó megjelenése és elterjedése szorította háttérbe, amit
jelez az is, hogy az ország legnagyobb értéket adó mezőgazdasági exportcikke a 19. században már a merinógyapjú
volt. A magyar rackajuhállomány mélypontra a II. világháború után jutott, amikor létszáma nem érte el az 1500-at
sem. Egy 1968-as miniszteri rendeletnek köszönhetően a
magyar rackajuhok létszáma folyamatosan gyarapszik.

• Gyűjtsük össze, mi mindent tudunk
a bivaly hasznosításáról (hús, tej,
bőr, igaerő, stb.)!

Eszközök: régi magyar háziállatokat bemutató képek, növényhatározó, távcső, jegyzetfüzet, ceruza

• Hol találkozhatunk napjainkban a
fajtával?
• Nézzük meg a fajta élőhelymeg
őrzésben betöltött szerepét
– mocsaras területek, láprétek
kezelése…!
• Figyeljük meg és írjuk le a házi
bivaly küllemi jellemzőit!

• A gulyának a legelőn történő megfigyelése során gyűjtsük össze a
magyar szürke szarvasmarha tulajdonságait, küllemi jellemzőit (szőre
színe, szarv alakja, ivarok közti
különbségek a színezetben, stb.)!

Délkelet-Ázsiából terjedt nyugat felé. A Kárpát-medencébe
az avarok hozták be a VI. században. Magyarországon elsődlegesen igaereje miatt tartották, mivel tejtermelése és durva
rostú, kevésbé porhanyós húsa nem tette versenyképessé a
szürke marhával és az újabb szarvasmarhafajtákkal szemben. Mára a hazai állomány csak gén- és élőhelymegőrzési,
bemutatási és hobbicélokat szolgál.

• Figyeljük meg a legeltetett és a nem
legeltetett gyepek növényvilága
közötti különbségeket!
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Rackajuh

• Ismertessük a fajta Kárpát-medencei
történetét!

• Rögzítsük megfigyeléseinket
naplóba!
A fajta eredete még napjainkban is vita tárgyát képezi.
Korábban úgy vélték, hogy a honfoglaló magyarok hozták
be a Kárpát-medencébe, de ezt nem bizonyították. Több
elmélet is létezik. Legvalószínűbb, hogy a magyar szürke
szarvasmarhát a 14-15. században a Kárpát-medencében
tenyésztették ki. A fajta virágkorát a 15-18. században élte.
Ekkoriban az ország egyik legfontosabb exportcikkének
számított a távoli országok piacaira lábon hajtott magyar
szilaj marha. A marhakiviteli vámok az akkori államkincstár komoly bevételi forrását jelentették és sok híres történelmi családunk vagyonát, anyagi jólétét biztosította
a marhakereskedelem, vagy „tőzsérkedés”. A 18. század
végén hanyatlásnak induló marhatenyésztés mélypontját
az 1950-es években érte el, mikor is 200 tehén és 6 bika
maradt a magyar szürke marhából. A 60-as évek elején
hozott intézkedéseknek köszönhetően a fajta szerencsére
megmenekült a kipusztulástól.

Környezeti nevelés

I. A szikes puszta

I/2. A szikes gyepek megőrzése
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A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel
Nemzeti Park pedagógia segédlete

I/3. A pusztai
területek védett
kisemlősfaja, az ürge
A fertőújlaki látogatóközpont
közelében fekvő gyepterület, az ún.
Ürgés-domb a nevében szereplő
rágcsáló természetes élőhelye.
Az egykori jégkorszaki üledéken kialakult, gyeppel borított szigeten az ürgék
egy kisebb állományának megőrzéséről
gondoskodunk. Az éven át száraz, alacsony
növényzettel borított, nyílt füves terület az
otthona a kedves, üreglakó rágcsálónknak.

• Beszélgessünk az ürgének a táplálékláncban betöltött szerepéről!
Napközben jár táplálék után, ami leginkább növényi magvakból, levelekből, néha rovarokból, madártojásokból áll.

Tavasszal a párosodás után a nőstények a saját üregükben
hozzák világra 4-8 kicsinyüket. A nyár végén minden egyed
külön járatrendszert készít magának. A hideg idők beköszöntével először a felnőttek, majd később a fiatalok térnek téli álomra. Az ürge által ásott földalatti járatrendszer
mélysége eléri az 1,5-2 métert, hossza gyakran a 7-8 métert.
A kotoréknak mindig több kijárata van. A járat mélyén egy
kisebb kiöblösödésben – amelyet az állat száraz fűvel bélel
ki – húzza meg magát télire. A faj 1982 óta védett.

megfogyatkozott. A néhány évtizede még mezőgazdasági
kártevőként számon tartott ürge létszámának csökkenése
leginkább az élőhelyeinek megszűnésére vezethető vissza.

Bár az ország több tájegységén is előfordul, az egyes populációk egyedszáma az utóbbi évtizedekben jelentősen

Eszközök: távcső, spektív, vonalzó
vagy mérőszalag, jegyzetfüzet, ceruza

Mivel a faj több értékes és ritka ragadozó madarunknak
(kerecsensólyom, parlagi sas) az egyik fő táplálékállata,
ezért az ürge és élőhelyeinek védelme egyben a ragadozó
madarak táplálékbázisának megteremtésén keresztül azok
fennmaradásának is fontos feltétele.

II. A szikes tavak
madárvilága
A füves élőhelyek közé ékelődve
több, időszakos vízborítású,
sekély szikes tó található (Cikes,
Borsodi, Nyéki-szállás, Paprét),
amelyek az 1990 óta folyó vizes
élőhely-rekonstrukciók eredményeképp alakultak ki.

• Mérjük meg több helyen a növényzet magasságát az Ürgés-domb
ürgék által lakott részein és mérjük
meg a szomszédos gyepterületen is,
ahol nem élnek ürgék. Hasonlítsuk
össze a két területet!
10
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• Figyeljük meg a felszínen mozgó
ürgéket! Nézzük meg, hogyan
táplálkoznak, hogyan viselkednek, miként reagálnak ragadozók
megjelenésekor!
• Az út menti árokparton leülve próbáljuk megfigyelni és megszámolni
a felszínen tartózkodó állatokat, és
egy térképen jelölni a megfigyelések eredményeit.

• Vizsgáljuk meg az ürge élőhelyét!
Nézzük meg, milyen a növényzet?
A magas növényzettel borított, elgyomosodott helyeket nem
szereti, ugyanis csak olyan helyen képes megtelepedni, ahol
a növényzetből felágaskodva szemmel tudja tartani környezetét. A megjelenő veszélyre, ragadozók közeledtére társait
jellegzetes füttyel figyelmezteti.

A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel
Nemzeti Park pedagógia segédlete

I. A szikes puszta

II. A szikes tavak madárvilága

A 600 hektáron megvalósult élőhelyrekonstrukció a Fertő tó egykori áradásai
után visszamaradó tocsogós, sekély vizes
területeket próbálja helyettesíteni, amelyek a szabályozások után megszűntek.
A hajdani elöntések mintájára kialakított
területek a helyi madárvilág mellett az
Európa különböző részeiről érkező vonuló
madarak csapatai miatt is fontos táplálkozó-,
fészkelő-, gyülekező- és pihenőhelyek.
11
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• Készítsünk egy egyszerű átnézeti
térképet a területről!
• Nézzük meg, a vízben milyen madarak láthatók! Használjuk a madárhatározót vagy a kilátóban elhelyezett
madarak felismerését megkönnyítő
táblákat!
• Figyeljük meg, a vízimadarak milyen
csoportjai, a tónak melyik részén
tartózkodnak (szigetek környéke,
mélyebb víz, sekélyebb víz, part
menti területek, iszapzátonyok, stb.)!
• Keressünk fajokat a jelenlévő madarak között, amelyek a gázlómadarakhoz tartoznak!
A mélyebb vizekben keresi halakból, vízi rovarokból, békákból álló táplálékát a hófehér tollruhát viselő nagy kócsag, a
ritkább kis kócsag, a szürke és vörös gém, a vízben a csőrével
kaszáló mozdulatokkal vadászó kanalasgém.
Nagy kócsag

Az ornitológiai tudományos munkában,
a vonuláskutatásban is jelentős szerephez jut ez a vidék, hiszen az itt leolvasott
gyűrűs madarak adatai vagy a helyben
befogott és meggyűrűzött madarak
révén nagyon sok hasznos információhoz
jutnak a madarakkal és azok élőhelyeinek
védelmével foglalkozó szakemberek.

Érdemes összevetni a nagy kócsag és a kanalasgém táplálkozását. A két eltérő csőrforma teljesen más vadászati
technikát tesz lehetővé.
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• Keressünk fajokat, amelyek a vadrécékhez és a vadludakhoz tartoznak!
Nézzük meg a récék és a ludak közti
különbségeket!
Érdekes megfigyelni, hogy egyes vadrécék a felszínközeli
vízinövényekkel táplálkoznak, míg mások a teljesen alámerülve, a mélyebb részeken vagy a fenék közelében előforduló táplálékokat fogyasztják. Ez alapján két csoportot
ismerhetünk meg: az úszórécék és a bukórécék csoportját. A
megfigyelhető fajok közül az úszórécékhez tartozik a tőkés,
a nyílfarkú, a kanalas, a fütyülő, a csörgő, a böjti és a kendermagos réce. A bukórécék közé tartozik többek között a
barát-, az üstökös- és a cigányréce, illetve a kontyos réce.

• Tavaszi időszakban és nyár elején a
nyári ludak még együtt mozognak a
röpképtelen fiókáikkal. A 3-4 kislibás családok mellett gyakran 20-30
kislibából álló csoportokat, „libaovikat” is megfigyelhetünk!
Számoljuk meg a kislibákat! Figyeljük meg a madarak viselkedését, a családon belüli feladatmegosztást a tojó és a
gúnár között!

Kis lile

II. A szikes tavak madárvilága

Környezeti nevelés
• Válasszunk ki néhány különleges
csőrformájú madarat, és próbáljuk
meg kideríteni, hogyan segíti a táplálkozást az érdekes csőrforma.
A megfigyelt parti madarak rovarokkal, férgekkel, puhatestűekkel, rákfélékkel táplálkoznak, emellett néha növényi eredetű táplálékot is fogyasztanak. Testalkatuk és az
evolúció során kialakult csőrformájuk is a különböző táplálkozási technikákhoz alkalmazkodott. A rövid csőr a táplálék felcsippentésére, míg a néha furcsán hosszúnak tűnő
csőr a turkálásra (pl. az iszapban való keresésre) alkalmas.

A vadludak közül a nádasban fészkelő nyári lúd az egyetlen
faj, ami egész éven át megfigyelhető. Ennek az az oka, hogy
a többi faj (vetési lúd, nagy lilik, a ritka vörösnyakú lúd és
más ritkább fajok) csak a telet tölti nálunk, a tél végén vis�szaindulnak a Kárpát-medencétől távoli költőterületeikre.

• Nézzük meg, milyen parti madarak
táplálkoznak a víznél!
Az egészen sekély, néhány cm-es víz borította részeken a
vízben gázolva vagy a partközeli fövenyen, iszappadokon
sokszor csapatokban táplálkozó kistestű gázlómadarakat
figyelhetünk meg. Az ún. parti madarak (limocolák) csoportját alkotó fajok közül a tavainknál megfigyelhető a gulipán,
a gólyatöcs, a nagy póling, a nagy goda, a kis és parti lile, a
bíbic, az apró és a havasi partfutó, a billegetőcankó, a réti,
piroslábú, pajzsos, réti és füstös cankó.

Megfigyeléseinket a Borsodidűlőnél vagy a Nyéki-szállás
szikes tavainál végezzük!
• Mutassuk be az éppen vizsgált
területet kialakulását, az árasztások nyomán létrejött szikes tó
jellemzőit!

A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel
Nemzeti Park pedagógia segédlete

II. A szikes tavak madárvilága

Gulipán

Hasonlítsuk össze a liléknek és a gulipánnak vagy a nagy
pólingnak a csőrét. Próbáljunk meg a csőrforma alapján a
madár táplálkozási formájára következtetni.
• Figyeljük meg, a területen megjelenő ragadozók mely fajokhoz
tartoznak! Érdemes megfigyelni az
egyes fajok testméretbeli különbségét. A megfigyelt fajokat testméretük szerint állítsuk sorba! Vizsgáljuk
meg a madarak színezetét!
13
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• Figyeljük meg a szigeteken tartózkodó fajokat és a parton mozgó
fajokat is!
A növényzettel, néhol náddal fedett szigetek egyes fajoknak
fészkelésre alkalmas helyet jelentenek. Ilyenek a pl. a lármás danka- és szerecsensirályok. Mellettük jól megférnek a
kecses röptű küszvágó csérek. A pihenésre és tollászkodásra
kiülő vadrécék társaságában találkozhatunk a terjeszkedő
fajok közé tartozó bütykös ásóludak néhány példányával.

Nyári lúd

A terület felett megfigyelhető ragadozó madarak között a
gyakoribbak közé tartozik a nádasban fészkelő barna rétihéja. A töltések és árokpartok szélén álló magányos bokrok
és fák erősebb ágain üldögélő, majd a vizek fölött átvitorlázó, prédát kereső rétisast a szerencsések akár többször is
megpillanthatják. A terület csúcsragadozója néhány éve újra
fészkel a Fertő-tájon. A nagytestű ragadozó madarak sorát
a szintén visszatelepült parlagi sas teszi teljessé. A vizektől nem messze fekvő Ürgés-domb füves területén vadászó kerecsensólyom szintén a ritkább fajok közé tartozik.

• Nézzük meg, milyen madarak tartózkodnak a vizek közelében fekvő
legelőkön!
A vizek mellett elterülő rétek az idejük jelentős részét a
tavaknál töltő fajok számára is nagy jelentőséggel bírnak,
mint táplálkozóterületek. A nagy kócsag vagy a szürke gém
szívesen vadászik itt apró rágcsálókra. A nagy pólingok még
a magasabb növényzet között is találnak rovarokat. A nyári
ludak szinte egész évben használják ezeket a területeket
mint legelőket, legtöbbet mégis a fiókanevelés idején tartózkodnak itt. A ragadozó madarak fő táplálékául szolgáló
mezei rágcsálók a barna rétihéja mellett jól tartják az itt
élő vörös vércséket és egerészölyveket is.
• Az összeállított fajlista alapján minden csoportból válasszunk ki egyegy fajt, amelyről bővebb jellemzést
adunk. A leírásokhoz használjuk a
program során hallott ismereteket
és személyes megfigyeléseinket. A
látottakat és hallottakat a határozókönyvekben található további
ismeretekkel egészíthetjük ki.

A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel
Nemzeti Park pedagógia segédlete

III. A nádasok világa
Az Alpok és a Kisalföld határán
elterülő sekély tó (átlagos vízmélysége 1 m) magyar oldali területének jelentős része csaknem összefüggő nádas mocsár, amelynek
egyhangúságát a nádasba ékelődő
belső tavak, illetve az egykor a
nádasba vágott közlekedőcsatornák maradványai törik meg.
Az összefüggő nádas csak mintegy 100
éve kezdett el intenzíven terjeszkedni.
Az emberi beavatkozás következtében
megváltozott vízszint segítette elő a
nádasodás felgyorsulását. Ez egyben a tó
öregedési folyamatainak a fokozódásához is vezetett, azonban az így kialakult
hatalmas nádas, a nádasba záródott belső
tavak, az öblök nádszigetei, a csatornák nádszegélyei mind-mind kitűnő és

Nagy goda
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II. A szikes tavak madárvilága

Nádgubacs

változatos élőhelyei lettek a tó vízi-, énekesés ragadozómadár-faunájának. A gazdag
rovarvilág, a víz tápanyaggazdagsága, a
fészkelés lehetősége madárfajok sokaságának teremtette meg a létfeltételeket.
A madarak táplálékaként is rovarfajok
tömegei élnek a nádasban. Az egyes fajok
a nádast szaporodás, táplálkozás, áttelelés
céljából keresik fel. A nád a tápnövénye
pl. a bagolylepkéknek, köztük a kétpet�tyes nádibagolynak és a molylepkék közé
tartozó nádrontó lepkének. A szitakötők
közül jellemző faja a területnek a mocsári
szitakötő, a lápi acsa és a négyfoltos
szitakötő. A féltett értékek közé tartozik
a lápi szitakötő és a díszes légivadász.

• Beszélgessünk a madárvonulásról,
a vonuló és költöző madárfajokról,
a madárgyűrűzés jelentőségéről
a madarakról szerzett ismeretek
kapcsán!
Eszközök: távcső, spektív, határozókönyv, jegyzetfüzet, ceruza

Környezeti nevelés

Barkóscinege

III. A nádasok világa

A nádas madárfajai közül kiemelkedő
a fészkelő nagykócsagállomány (700
pár), mellette jelentős a vörös gémek
és kanalasgémek fészekkolóniája. Az
15
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üstökös- és cigányrécékkel együtt a nyári
lúd is nádasaink fészkelő madarai közé
tartozik. A nádi énekesmadarak között a
foltos- és cserregő nádiposzáta, a nádirigó,
a barkóscinege vagy a sitke említhető.

• Beszéljünk a nád szaporodásának
módjairól!
A nád magról kevésbé, inkább vegetatív úton a rizómája
segítségével szaporodik. A rizóma csomóiból gyökerek és
rügyek fejlődnek. Ezek segítik a növény szaporodását.

• Hasonlítsuk össze a nádat és a
gyékényt!
Gyakran találunk a nedves gyepeken, a legelők szélén is
ritka, náddal fedett részeket. Ezek újabb kérdéseket vetnek fel:

A Fertő nádasa azonban nemcsak
kitűnő élőhely, hanem nagyon értékes gazdasági nyersanyag is egyben.

• Mi segíti a nád gyors terjeszkedését?
A nád víz alatti hajtásrésze a rizómája a tavaszi időszakban
jelentősen megnyúlik és számos új hajtást hoz. Mivel több
métert is képes növekedni, gyorsan viszonylag nagy területeket képes elfoglalni. A terjeszkedő víz alatti hajtás csomóiból újabb gyökerek és rügyek fejlődnek. Ez utóbbiakból a
felszín fölé nyúlva újabb leveles-virágos szárak növekszenek.

• Mi történik akkor, ha a nádas a parti
területek irányába is terjeszkedni
kezd?

III/1. A nád és a nádas
A nád

Eszközök: nádszárak, kézi
nagyítók, nagyítós poharak, éles
kés, jegyzetfüzet, ceruza

A nádas szerepe
• Beszélgessünk a nádasok szerepéről. Miért fontosak a nádasok?
– védik a vizek partjait a hullámveréstől
– szűrik, tisztítják a vizeket
– megkötik a lebegő anyagot (iszap)
– megkötik a vizet terhelő különböző kémiai elemeket, (pl. nitrogént, nátriumot, nehézfémeket)
– táplálékul szolgálnak számos állatfajnak
– pihenő-, búvó-, táplálkozóés szaporodóhelyet biztosítanak állatfajoknak

• Vizsgáljunk meg egy nádszárat!
Nézzük meg a nád felépítését!
• Vizsgáljuk meg a nád gyökereit, szárát, levelét, virágát! Milyen a szára?
A szárat vágjuk ketté, és vizsgáljuk
meg a belsejét!
16

A Fertő nádasa
• Hogyan jött létre a mai nagy kiterjedésű nádas a tavon? Milyen hatása
volt az emberi beavatkozásoknak a
tóra és környezetére?

III. A nádasok világa

A XX. század első évtizedének végére
két fontos vízügyi létesítmény készült
a Fertőnél. Megépítették a Hanságifőcsatorna utolsó szakaszát, aminek nyomán a Fertő és a Hanság vizeinek egykori
természetes kapcsolódása helyett egy
mesterséges vízi összeköttetés létesült.
A csatorna fertői torkolata közelében az
északi és déli töltéstől kiindulva megépült
az ún. körgát, amellyel határt szabtak
az addig kiszámíthatatlanul terjeszkedő
vizeknek, ezzel egyben megakadályozva
a korábban természetes úton kialakuló
sekély elöntéseket. Az így stabilizált
vízszint segítette az addig csak kis foltokban jelenlévő nád gyors elburjánzását.
A nádasodás ütemét az évtizedekkel
későbbi beavatkozás (vízszintszabályozás) ugyan lassította, de megállítani nem
tudta. A mai napig is folytatódik a nádas
lassú terjeszkedése a nyílt víz rovására.
Szemléltetőeszközként használhatjuk a Fertő elnádasodását bemutató
térképsorozatot, amelyen nyomon
követhető a nádas térhódítása és egyben a nyílt vízfelületek csökkenése.
• Vizsgáljunk meg egy kisebb területrészt a nádasban és nézzük meg,
hogy a nádon kívül milyen növényeket találunk még (gyékény, sás, stb.)!
III. A nádasok világa

• Milyen hatással van ez a partvidék
élőhelyeire? Hogyan védekezhetünk
ellene?
A part irányába terjeszkedő nádas a táj tájképi jellegének
megváltozása mellett a part menti növényzet összetételének megváltozását, növényfajok kiszorulását, a fajgazdagság csökkenését okozhatja. A terjeszkedő nádas elleni
védekezés lehetősége a terület kezelése: nádaratás, kaszálás
és legeltetés. Az aratást gépekkel, a kisebb foltok tisztítását motoros kaszákkal, míg a legeltetést a magyar szürke
szarvasmarhával és bivallyal tudjuk megoldani.
Eszközök: a Fertő nádasodását
bemutató térképek, térkép a Fertő mai
állapotáról, nádaratást, kaszálást bemutató fotók, nádszárak, gyékény, régi
magyar háziállatokat bemutató képek.

A nád jelentősége a
nádasban élő állat
fajok szempontjából
A nádast vizsgáljuk meg abból a szempontból, hogy mely állatfajok élőhelyéül szolgál!
• Nézzük meg közelről, találunk-e
valamilyen rovarfajt vagy jelenlétére utaló jegyet (pl. nádgubacs)
a nádon, próbáljuk nagyítós
pohárban közelről is megnézni
és amennyiben lehetséges a fajt
megnevezni!
17
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• Keressünk nádgubacsot, és vizsgáljuk meg kívülről és belülről is!
Beszéljünk a nádgubacs kialakulásáról, a gubacs jelentőségéről a
madarak szempontjából!
A kétszárnyúak közé tartoznak a nádat károsító nádgubacs
legyek és nádgubacsszúnyogok. Jellegzetességük, hogy
lárváik a nád tenyészőcsúcsában, ill. szárának belsejében
gubacs képződését okozzák. A gubacsban áttelelő lárváik
fontos táplálékul szolgálnak néhány nádasban áttelelő
énekesmadárnak.
• Figyeljük meg távcsövek segítségével, milyen madárfajok élnek,
mozognak a nádasban! Igyekezzünk
megfigyelni azt is, a nádas melyik
részéből bukkannak elő. Készítsünk

A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel
Nemzeti Park pedagógia segédlete
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a megfigyelés helyéről egy egyszerű
térképet, és megfigyeléseinket azon
is rögzítsük!
A nádi énekesmadarak megfigyelését megkönnyíti, ha a túra
előtt madárhangos CD-ről bemutatjuk néhány jellemző faj
hangját. A fajok beazonosítását természetesen a madárhatározó könyv is segíti.
Eszközök: nagyítós pohár, csipesz,
rovarhatározó, a nádasban gyűjtött gubacs,
éles kés (a gubacs felnyitására), távcső,
spektív, madárhatározó, jegyzetfüzet, ceruza

A nád az ember
szempontjából
• Beszéljünk a nád további
jelentőségéről!Az ember számára
miért fontos a nád mint természetes
anyag? Milyen gazdasági jelentősége van a nádnak?
Maga a nád fontos cellulóz- és építőipari
alapanyag. A learatott nádat itthon az újra
divatba jött nádtetők készítésére tetőfedő
anyagként hasznosítják. Osztályozott,
majd feldolgozott állapotban pedig a
nyugat-európai piacokra exportálják.
Régebben a nádból készült szövetet és
pallót az építkezéseknél használták, de
a nádat számos más módon is felhasználták: pl. a nádból készült szélfogó, az
ún. cserény, a pusztai szelektől embert
és állatot egyaránt megvédett.
Eszközök: képek, amik a nád széleskörű felhasználását illusztrálják

Foltos nádiposzáta
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III. A nádasok világa

IV. Koncert a nádas mocsárban
– kétéltűek a Fertő-tájon
A Fertő kétéltűinek tanulmányozására az egyik legalkalmasabb helyszín
a tó déli partvidékén, Fertőboz település határában található kiépített kétéltűvédelmi rendszer, az ún. békaalagutak környéke. Itt remek
lehetőség nyílik nemcsak a vonulásnak és a telelőhelynek, hanem a
szaporodóhelynek, a mocsárnak a közvetlen tanulmányozására is.
• Első feladat: tanulmányozzuk a
helyszínt, készítsünk egy sematikus
térképet a környezetről!
• Vizsgáljuk meg a dombokat, a part
menti területeket és a mocsarat!
Nézzük meg az egyes területek
jellemzőit (elhelyezkedés, fekvés,
növényzet, stb.), és jegyezzük fel
naplónkban, ill. egyszerű jelekkel
jelezzük ezt a térképünkön is!
• Keressünk kétéltűeket! Nézzük
meg a békaalagutak környékét,
a part menti részeken a tócsákat
és a mocsár partközeli részét! Ha

sikerül, a vizsgálatok céljára kerítsünk néhány egyedet, amiket a
vizsgálatokat követően természetesen a begyűjtés helyén engedjünk
szabadon! A vizsgálat időpontjától
függően kifejlett egyedeket, vagy
lárvaállapotú példányokat (ebihalak, gőtelárvák) is vegyünk szemügyre. Mielőtt a befogott példányokat tanulmányozni kezdenénk,
beszéljünk a kétéltűek kialakulásának történetéről:
A Földön a kétéltűek voltak az első szárazföldi gerincesek,
amelyek rövidebb-hosszabb időre képesek voltak elhagyni
a vizet. Mindez kb. 350 millió évvel ezelőtt történt. Egyetlen
dolog azonban az óta is a vízhez köti még a szárazföldi

IV. Koncert a nádas mocsárban – kétéltűek a Fertő-tájon
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Légzés: a lárvák még külső (az ebihalak később belső) kopoltyúval, a kifejlett egyedek már tüdővel lélegeznek.
Mivel tüdejük kezdetleges, ezért fontos még esetükben a bőrlégzés is.

Békaalagút Fertőboz közelében

életmódhoz alkalmazkodott fajokat is, ez pedig a szaporodás. Petéik csak vízben, nedves környezetben képesek
kifejlődni.
Néhány érdekes adat:
– A Földön előforduló kétéltűfajok
(összesen kb. 4400 faj) három rendhez
tartoznak: a farkos, farkatlan és lábatlan
kétéltűek rendjéhez. Európában
csak az első két rend képviselői
fordulnak elő (45 faj). A hazánkban
előforduló fajok (16) közül a Fertőtájon 11 faj jelenléte bizonyított.
– A farkos kétéltűek közül a gyakori pet�tyes gőte, valamint a tarajos gőte példányaival találkozhatunk a területen.
– A farkatlan kétéltűeket a barna és zöld
varangy, a barna ásóbéka, a vöröshasú
unka, a zöld levelibéka, az erdei és
mocsári béka, valamint a kecskebéka és a kis tavi béka képviselik.
• Nézzük meg az állatok testfelépítését, beszéljünk az egyéb jellemzőiről! Határozólapok segítségével
azonosítsuk be a vizsgált fajt!
Testhőmérséklet: változó testhőmérsékletű állatok, köszönhetően a fejletlenebb
keringési rendszerüknek és hőszabályozásuknak.Testhőmérsékletük alkalmazkodik a környezetük hőmérsékletéhez.
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Kültakaró: bőrük csupasz, sok nyálkaés egyes fajok esetében méregtermelő
miriggyel. A termelt mérgek csak védekezésre szolgálnak. Alacsonyabb rendű
állatoknál ideg- és izombénító hatásúak.
Szaporodás: petékkel történik, melyeket vízben raknak le. A szalamandrák és
gőték belső megtermékenyítésűek, a
kikelő lárvák hasonlítanak a felnőtt egyedekhez. A békák megtermékenyítése
ezzel szemben külső, és lárváik csak lassú
fejlődés után kezdenek rájuk hasonlítani.
Táplálkozás: ízeltlábúakat, férgeket, csigákat fogyasztanak.

Tarajos gőte

• Vegyük közelebbről is szemügyre
a békák és gőték szaporodó- és
táplálkozóhelyéül szolgáló vizeket.
Tavaszi időszakban figyeljük meg
az egyes fajok vízbe lerakott petéit.
Határozólap segítségével próbáljuk
meg beazonosítani a fajt!
• Beszéljünk a kétéltűek vonulásáról!
Nézzük meg, miért kell vonulniuk a
Fertő kétéltűinek?

IV. Koncert a nádas mocsárban – kétéltűek a Fertő-tájon

A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel
Nemzeti Park pedagógia segédlete

A Fertő kétéltűinek a sekély vizek téli befagyása előtt, az
őszi hidegek beálltával el kell hagyniuk a tavat. Ilyenkor
a déli parton emelkedő lankás dombok lombos erdejébe
vándorolnak, ahol a vastag avarral borított erdei talajban
vészelik át a kemény téli hideg, tápanyagszegény időszakot.
A tavaszi meleg napok és langyos esők keltik újból életre a
dermedt állatokat. Ösztönüktől hajtva, tömegesen indulnak meg ilyenkor a víz irányába, hogy életet adjanak az
újabb generációnak.
• Miért kellett békaalagutakat
építeni?
A telelő- és szaporodóhelyek között húzódó forgalmas közút
szerencsétlen módon éppen keresztezi a vonuló állatok
útvonalát. Az elmúlt évtizedekben a forgalom fokozatos
növekedése egyre nagyobb veszélyt jelentett az állatokra
nézve. A veszély elhárítása érdekében indult az ún. „békamentő program”, amely során 1987-től kezdve, több millió kétéltűt és hüllőt sikerült megmenteni. A megoldást a
problémára a modern áteresz- és terelőrendszer jelentette
a gépjárművezetők figyelmét felhívó táblákkal kiegészítve.
• Nézzük meg a vonuló állatok
védelmét szolgáló berendezéseket:
alagút, terelőfalak, világító aknafedők! Rajzoljuk le békaalagutak egy
jellemző szakaszát, jelöljük annak
részeit és írjuk le, hogy mire szolgálnak! Beszéljünk arról, hogy miért
fontos az ilyen rendszerek kiépítése!
• Beszéljünk arról, hogy miért fontosak az élővilág számára a kétéltűek!
Ne felejtsük: A Magyarország
területén élő fajok
mindegyike védett!
Eszközök: mintavételi hálók, nagyítós
poharak, kézi nagyítók, határozólapok,
határozókönyv, a terület átnézeti térképe
(1: 60 000), befőttesüvegek, jegyzetfüzet

Környezeti nevelés
Néhány jellemző faj rövid bemutatása:

Tarajos gőte

Legnagyobb termetű gőténk. Petéit víz alatti növényi
részekre ragasztja. A szárazon gilisztát, meztelencsigát,
rovarokat zsákmányol. A vízben még a békapetéket is szívesen fogyasztja.

Vöröshasú unka

Bőrének mirigyei kellemetlen szagú, mérgező váladékot
termelnek, amely nyálkahártyára jutva gyulladást okozhat. A fajra jellemző, hogy ha megriasztjuk, és nem tud
elmenekülni, akkor a végtagjait felhúzva hasának riasztó
színeit mutatja a támadó felé, miközben megmerevedve
halottnak tetteti magát.

Barna ásóbéka

A béka a peterakást leszámítva szárazföldi életet folytat.
Napközben a módosult sarokgumója segítségével a talajba
ássa be magát, így védekezik a kiszáradás ellen. A nálunk
élő békák között a barna ásóbékának van a legnagyobb
termetű ebihala.

Zöld levelibéka

Ujjai végén tapadókorongot visel, amellyel bokrok, fák ágaira is felkapaszkodik, de akár a házak falán, ablakok üvegtábláin is képes könnyedén mozogni.

Kecskebéka

Magyarországon a síkságtól a hegyvidékig mindenhol előfordul. Közeli rokonaitól, a tavibékától és a kis tavibékától
nehezen különböztethető meg. Mérete az előbbi két faj közé
esik, csak ritkán nő meg 10 cm-nél nagyobbra.

IV. Koncert a nádas mocsárban – kétéltűek a Fertő-tájon
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V. Régi idők tanúja
– a fertőrákosi kőfejtő
geológiai és botanikai értékei
A tó nyugati partja mentén
húzódó dombsornak természeti
értékekben gazdag részlete a
fertőrákosi kőfejtő. A kőfejtőben
található Magyarország legszebb lajtamészkő-feltárása.
A Fertőrákost Sopronnal összekötő
műút mentén, a település északi kijárójánál fekszik a „Püspöki-kőfejtő” néven
emlegetett egykori mészkőbánya.
A jó minőségű építőanyagot szolgáltató
lajtamészkövet (nevét a Lajta-hegységről
kapta, amelynek meghatározó kőzetanyaga) a római kortól 1948-ig bányászták.
A sajátos bányaművelési mód következtében nyerte el a mai oszlopcsarnokos
formáját. Az itt kitermelt, kiválóan faragható és az időjárásnak ellenálló mészkőből építették fel többek között Sopron
és Bécs számos nevezetes épületét.

V/1. Geológiai
megfigyelések
• A kőfejtő belső udvarán vegyük
szemügyre a bányászat nyomait.
Beszéljünk a mészkő kialakulásáról,
jellemzőiről, felhasználásáról.
A kőfejtő eredete mintegy 12 millió évre,
a miocén korba nyúlik vissza, amikor a
területet a Pannon-beltenger borította.
22

A Fertő helyén húzódott egykor a sekély
meleg tenger parti övezete, ahol a korallzátonyokat alkotó, ill. az ott élő, mészvázat
kiválasztó tengeri állatok vázainak tömegei
képezték a mai lajtamészkő kialakulásának
alapját. A mészkő felhasználása az ókorban
kezdődött. A római kortól kezdve több
település építményeinek az építőanyagát szolgáltatta a kőfejtő. (Sopronban a
Szent Mihály-templom, a IV. században
épült városfal vagy a római kori Scarbantia
főterének, a Fórumnak az épületei, ill.
Bécsben a Rathaus, a Stephansdom, a
Kunst- és a Naturhistorisches Museum)
• Az oszlopcsarnok felszínre nyíló
részeinek falfelületei a mészkőfejtés
nyomán láthatóvá teszik a kőzetet
felépítő egykori tengeri állatok
nyomait.
Az elpusztult fajok mészvázai, maradványai
jól megfigyelhetők a fejtés falfelületein

V. Régi idők tanúja – a fertőrákosi kőfejtő
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Az egykor itt élt állatok korábban
begyűjtött maradványait a diákoknak
kézbe adva beszélhetünk az egyes
fajokról és ma élő rokonaikról.
Eszközök: kézi nagyító, nagyítós pohár, ceruza, zsírkréta, papírlap, jegyzetfüzet, ceruza, a kövületgyűjtemény bemutató anyaga
vagy a kőzetdarabokban. Az itt előforduló
ősmaradványok között nagy tömegben
megtalálható tengeri vörös alga maradványai ágas-bogas, gyakran gumó alakú
képződményeket alkotnak. A kagylók
mészkőbe zárt változatos alakú vázai szintén
a tengeri élővilág sokszínűségét példázzák. Olyan fajok héjtöredékeit, lenyomatait
találhatjuk itt meg, mint például az Ostrea
digitalina néven ismert kihalt osztrigafaj
vagy a fésűskagylókhoz tartozó Pectenfajok. Érdekes ősmaradványoknak számítanak még az itt megtalálható mohaállatok,
tudományos néven Bryozoák. Az alga- és
kagylómaradványok mellett magasabb
rendű szervezetek kövületei is előkerültek a
mészkőből. Találtak itt tengeri sün és halmaradványokat, valamint cápák elhullott fogait.
• Keressünk a falakon különböző
lenyomatokat vagy megkövült
maradványokat! Vizsgáljuk meg
őket közelről! Használjuk a kézi
nagyítókat. A kőzettörmelékben
fellelt darabokat a nagyítós poharakban is megnézhetjük. A kőzetben felfedezett kagylókat, algákat
vagy mohaállatokat rajzoljuk le.
Aki kevésbé ügyes, az a papírlapot
a falfelületre illesztve satírozza
át papírra az érdekesnek talált
részleteket!

V/2. A mészkő
sziklagyepek
növényvilága
Az évmilliók során kemény
kőzetté szilárduló mészkő felszínének növénytani és állattani
értékei szintén jelentősek.
A Fertőmelléki-dombsor – melynek része
a kőfejtő és környéke is – növényzete
sokban hasonlít a Dunántúli-középhegység
növényzetéhez. Kontinentális fajok
éppúgy előfordulnak, mint mediterrán eredetű, melegkedvelő fajok.
• Induljunk el a kőfejtő tetején
végigvezető ösvényen! Figyeljük
meg felszín kopár foltjai és a sekély

V/2. A mészkősziklagyepek növényvilága
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termőtalajjal borított részeinek
növényzettel való borítottságának
különbségeit! Nézzük meg, hol
sűrűbb növényzet?

Kövi benge

• A felszínt borító
növényzetet leginkább lágyszárúak alkotják. Ha
jól körülnézünk,
találunk néhány
fásszárú cserjét is.
Határozó könyv
segítségével nézzük meg, milyen
fajok ezek!
(kövi benge, sóskaborbolya)

• Kora tavasszal járva a területet,
az első virágzó növények között
találjuk a tavaszi héricset, a leánykökörcsint és a fekete kökörcsint.
Vizsgáljuk meg az egyes fajokat,
és mondjuk el, miért kell vigyázni
ezekkel a növényekkel: mérgezőek!
Fontos, mindegyik faj védett!
Az egyes fajok felismerését segíti a növényhatározók és az
elkészített határozólapok használata.
• A tavaszi-nyári időszak növényei
között számos pillangósvirágú
fajt találunk. Keressünk ilyeneket!
Használjuk a határozólapokat!
(tarka koronafürt, zászlós csüdfű, nyúlszapuka)

• Május-június hónapban virágzó
orchideák, bíboros kosborok figyelhetők meg a kőfejtőt borító gyepen.
A kosborok a trópusi orchideák
rokonai, de tőlük eltérően talajlakók. Érzékenyek a környezetükre,
annak változásaira.
• A mészkősziklagyepek további
ritkaságoknak és más színpompás
fajoknak adnak otthont. Ezeket a
fajokat a határozókönyv és határozólapok segítségével próbáljuk
felfedezni.
A botanikai ritkaságnak számító kövi benge mellett olyan
különleges értékek is megtalálhatók itt, mint az osztrák
zsálya vagy a szirti ibolya. A tavaszi pimpó, a pillás reket�tye, a vízparti deréce, az árlevelű len, de a legyezőfű, a
gamandorok és napvirágok is igen látványossá teszik a
kőfejtő tetejét borító gyepet.
A kőfejtő növényvilágának megismerése,
felderítése közben természetesen az állatvilág számos képviselőjével is találkozhatunk.
A kora tavasztól őszig folyamatosan virágzó
növények gazdag rovarvilágot vonzzanak.
A köveken gyakran látni napozó fürge és
zöld gyíkokat, de olykor a ritkább rézsiklóval
is találkozhatunk. A sziklák repedéseiben
vörös vércsék és sarlósfecskék fészkelnek.

• Nézzük meg, milyen típusú növények képesek megélni a kopár mésztörmelékes foltokon.
A pozsgás növények a sziklarepedésekben, a törmelékes
lejtők felszínén is képesek megélni. Ilyen növények a borsos varjúháj vagy a kövirózsák.
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VI. Hanság

A Fertő medencéjétől keletre fekvő, vele szomszédos terület a Hanság.
Az egykor mintegy 350 km2-es ingovány a Fertő szikes vidékétől teljesen
eltérő, édesvizű folyók táplálta, dús növényvegetációjú medence volt,
melyben a lápi tavak, láperdők, láprétek határozták meg a táj képét.
Ez a kép sajnos már a múlté. A XIX-XX.
századi lecsapolások nyomán a táj képe és
az egykor páratlan élővilág is megváltozott.
A lecsapolásokat követő mezőgazdálkodás, erdőtelepítések, tőzegbányászat
nyomán már csak foltokban maradtak
meg az eredeti vagy a természeteshez
közeli állapotok. A nemzeti park részeként
a Hanság védett területein nem pusztán a
megmaradt fajok és élőhelyek védelméről,
hanem az arra alkalmas helyeken az eredeti
állapotok helyreállításáról is gondoskodunk.

V. Régi idők tanúja – a fertőrákosi kőfejtő

VI/2. Az égeresek
Öntésmajort és Osli településeket elhagyva jutunk az Esterházy
Madárvártához, ahonnan a
Hanság védett területeinek a
felderítését segítő Hany Istók
tanösvény kezdődik. Az itt elhelyezett indító táblától elindulva
jutunk a Csíkos-égeredőhöz.

VI/1. Öntésmajor – Han
ság élővilága kiállítás
• Az ismerkedést a területekkel cél
szerű a Hanság kapujában, az öntésmajori Hanság élővilága kiállításon kezdeni. A több teremben el
helyezett kiállítási anyag a Hanság
történetével, az egykori és mai élő
világgal, interaktív elemekkel, éjszakai diorámasorral vezeti be az érdeklődőket a Hanság világába. A
múzeumpedagógia eszközeivel (kiál
lításvezető füzet, feladatlap, foglalkoztató füzet összeállításával, irodalmi és kultúrtörténeti históriák feldolgozásával) az ismeretek megszerzése,
rögzítése komolyan megalapozhatja
a terepi ismeretek elsajátítását.
Eszközök: jegyzetfüzet, ceruza
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VI. Hanság

Csíkos-éger és Király-égeres a Hanság
egykori égerláperdeinek maradványairól sarjaztatott égeresek, melyek mind
a mai napig megőrizték a lápvilág arculatának legfőbb jellemzőit. A tőzeges
talajon álló erdőfoltok jó lehetőséget
kínálnak az egykori és a mai hansági
erdőgazdálkodás összehasonlítására.
25
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• Próbáljuk meg kideríteni, vajon
honnan kapta a Csíkos-éger a nevét?
Az egykor 5000 hektáron összefüggő öreg égererdő mintegy
80 ha-os maradványa a Csíkos-éger. Nevét a lecsapolások
előtt az erdő alját borító vízben gyakori csíkhalról kapta. A
csíkhalat a környékbeliek nagy számban fogták finom húsa
miatt. A halak befogása a vesszőből font ún. csíkvarsákkal
történt. Jó, ha tudjuk: ma már a faj védett!

Réti csík

• Vizsgáljuk a meg az erdő fáit!
Nézzük meg az éger fa (enyves éger)
jellemzőit! Milyen a levele, virága,
termése? Vizsgáljuk meg a fák gyökérzetét. Az égerek támasztógyökerei jól láthatók.
• Nézzük meg az erdő fáit abból
a szempontból, hogy szabályos
rendben vagy rendezetlenül állnak-e! Egykorú fákat vagy különböző korú egyedeket találunk-e az
erdőrészben?
• Vizsgáljuk meg az erdő szintjeit! Megtaláljuk-e a természetes
erdőkre jellemző összes szintet?
• Hasonlítsuk össze az égerest a szomszédos nemes nyarassal! Milyen
különbségeket találunk a két terület
között?

A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel
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Az erdő hangadói között megtalálhatjuk a szén- és kékcinegét az erdei pintyet, énekes rigót, citromsármányt, a
nevét ütemesen ismételgető csilpcsalpfüzikét, valamint
a fák doktorinak nevezett harkályféléket: fekete harkályt,
nagy és balkáni fakopáncsot.
• Vizsgáljuk meg az erdő aljnövényzetét, nézzük meg, milyen erdei
növényeket találunk.
Sajnos a virágzó méhfű és árvacsalánok társaságában tájidegen fajok is megvetették lábukat a hanyi erdők alatt.
Az erdő fái között, ahol még elegendő napfény van, megjelent az kanadai nenyúljhozzám, a kúpvirág és a kanadai
aranyvessző. Ezek a helyi fajok rovására, azokat kiszorítva
természetes élőhelyükről terjeszkednek.
• Nézzük meg, milyen cserjéket találunk az erdőben!
• Egy egyszerű játékkal vizsgáljuk
meg az erdő talaját! Az erdő talaját
alkotó rugalmas tőzeget a talajon
óvatosan ugrálva is megtapasztalhatjuk. A mintavételi gödör falán
a talajszelvényben meg is tudjuk
nézni a tőzeget.
• Ha elég ügyesek vagyunk, az
erdőt lakó rovarok közül is sikerül
néhány fajt befogni. Határozókönyv
segítségével próbáljuk a fajokat
megnevezni!

A talajon futrinkák és más futóbogarak fordulnak elő, a
kidőlt, korhadó fatörzseken szerencsével cincéreket, szarvasbogarakat is találhatunk..
Az erdei utak mellett és az erdő szélén virágzó növényeken
szerencsés esetben nappali pávaszemet, hajnalpírlepkéket, színjátszólepkéket is láthatunk. A virágokon, virágzó
bokrokon a bogarak számos képviselője is megfigyelhető:
bundásbogarak, lágybogarak, aranyos rózsabogarak, virágcincérek, stb.
• Az égeresek további megfigyelésére ad lehetőséget a Király-tó
felé vezető úton a Király-égeres. A
Csíkos-égernél is idősebb állományú
erdő szélén több cserjével is találkozhatunk. Keressük meg és nevezzük meg az erdei sétánk során látott
cserjefajokat!
A mindenhol jelenlévő bodza mellett a cserjék közül kiemelendő a rekettyefűz és a kánya bangita. Ez utóbbi különösen tavaszi virágzáskor és ősszel, piros terméseinek érésekor látványos.
Eszközök: képek a csíkhalról és a
csíkvarsáról, növényhatározó, fa- és cserjehatározó, kézi nagyító, nagyítós pohár,
rovarhatározó, rovarháló, távcső, spektív

VI. Hanság

Környezeti nevelés
az idők során a 1,5 méter vastagságot is
elérték. A XIX. század közepén indult az első
lecsapolt részeken a tőzeg kitermelése.
• A kibányászott és depóniákba lerakott tőzeget közelről is meg tudjuk
vizsgálni. Nézzük meg, milyen a nyers
tőzeg állaga. A rétegeket óvatosan
szétbontva próbáljunk felismerhető
növényi részeket találni! A jól konzerválódott növényi maradványok alapján akár a tőzeget alkotó növényzetet
is be tudjuk azonosítani.
Eszközök: kézi nagyító,
jegyzetfüzet, ceruza

VI/4. A Király-tó
A Hanság nyugati medencéjének
a tőzegbányászata a lecsapolások által megsemmisített egykori Király-tó helyén egy új, bár
méreteiben ez eredetivel nem
vetekedő tavat hozott létre.

VI/3. A tőzeg
Úton a Király-tó felé a tőzegdepóniáknál érdemes egy kis kitérővel
a Hanság „kincsét”, a tőzeget
is közelebbről megismerni.
Az oxigénszegény lápi vizekben a vízi növények (sás, gyékény, kákaszittyó és egyéb
fajok) pusztulásukat követően rétegesen
felhalmozódva a mederfenéken lassú bomlásnak indultak. Az így egymásra rakódott
növényi maradványok a szárak, levelek,
laza, szivacsszerű tőzeget, az ún. „sástőzeget” hoztak létre. A hanyi tőzegrétegek

• Hallgatózzunk és próbáljuk meg
felmérni, melyik erdőrészben hallunk gazdagabb madárdalt! Néhány
könnyebben felismerhető énekesmadár hangját mutassuk meg a
diákoknak!
26
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VI/3. A tőzeg

Nevét elődjétől kapta, és elhelyezkedése
nyújtotta háborítatlanságának köszönhetően az élővilág egyik rejtett „szigetévé” vált.
Sekélysége miatt felszínének jelentős részét
mára meghódította a folyamatosan terjeszkedő mocsári növényzet, melyet részben
nádas, nagyobb részét gyékény alkotja.
27
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• A tó partján álló megfigyelőtoronyból megfigyelhetjük, milyen állatok
– rovarok, kétéltűek, vízimadarak –
a lakói ennek a vizes élőhelynek.
A szitakötők és más, vízhez kötött életmódot folytató rovarok
mellett a kétéltűek közül a vöröshasú unka, a kecskebéka, a
mocsári béka és a zöld levelibéka él a tónál. A madarakat a
nádi énekesmadarak (foltos nádiposzáta, nádirigó) és függőcinege mellett a szárcsák, tőkés récék, bütykös hattyú,
barna rétihéja és szürke gém képviselik.
• A partközeli sekély vizeket megvizsgálva a vízi növények közül többet
is megfigyelhetünk.
Láthatunk úszó békatutajt, békalencsefajokat, virágkákát,
vízi hídőrt, sásokat.

Virágzó békatutaj

• A figyelmes szemlélő a parton álló
fák árnyékában a nedves parti
talajon emlősök jelenlétére utaló
nyomokat is felfedezhet. Nézzük
meg, mik lehetnek ezek!
A tó lakója a halakat fogyasztó vidra. Mellette egy nagytestű rágcsáló is gyakran hagy jellegzetes nyomokat jelenlétéről: az európai hód. A hódot 2000-ben telepítették be a
Király-tóba, ahonnan napjainkra szinte a Hanság minden
vizes élőhelyére eljutott már e faj. A hódok jelenlétéről a
lábuk nyománál is látványosabb rágásnyomok árulkodnak
a partközeli fűz- és nyárfatörzseknél.
28
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• A Király-tó egyik legjelesebb lakója
Hany Istók volt. Meséljünk a diákoknak erről a fura szerzetről, aki
éppen napjainkban éli újra virágkorát mint a Hanság emblematikus
figurája!
„… kapuvári halászemberek egy halformájú emberkét
fogtak ki a vízből. Majd összetépte a hálójukat. Rúgott,
harapott, karmolt, köpködött, alig bírták megkötözni. Hát
ez volt az elpusztult halászcsaládnak eltűnt szörnyszülött
gyermeke. Erőteljes, izmos fickó volt már, de a szeme most
még halformájúbb lett, alig pislogott, a keze meg a lába
hosszú ujjai között valóságos úszóhártyák voltak, a testét
pedig bőrkeményedések, pikkelyek fedték, akár a halnak
vagy a kígyónak.”
Ez a meseszerű leírás egy létező személyről
szólt. A 10 év körüli Hany Istókot kapuvári
halászok ebben a térségben fogták ki a
lápból 1749. március 17-én. Jókai Mór A
névtelen vár című művében is feldolgozott
történet valóságát a kapuvári plébánián
kiállított és a Győri Püspökség Levéltárában
mindmáig megőrzött keresztlevél bizonyítja, miszerint a Hanságból kifogott
gyermek feltételesen István névre kereszteltetett, keresztszülei pedig Holczinger Mihály
sekrestyés és Meisner Anna Mária nevű szolgáló lettek. A fiú további sorsáról Tőke Péter
Miklós: Hany Istók, a láp fia című érdekes és
izgalmas regényből tudhatunk meg többet.
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VI/5. A lápi szigetek
egykor és ma
A hansági ingovány lápi szigeteit ezen a vidéken gorondoknak
is nevezik: a Hanság nyugati
medencéjének földszigetei több
szempontból érdekesek: egykor a
lápvilág szerves részét alkották,
lehetőséget nyújtottak az emberek
megtelepedésére (sokszor búvóhelyül is szolgáltak), és teret adtak
a hansági állattenyésztésnek is.

Környezeti nevelés
megtelepedésre is alkalmassá váltak. A
szigeteket az egykor a területet töltögető
folyók üledékei, kavics és homok, valamint
a jégkorszaki szelek szállította lösz alkotja.
A lecsapolások után néhány szigeten az
építőanyagként is hasznosítható homok
kitermése nyomán kisebb-nagyobb
homokgödrök alakultak ki. A homokbányászat nyomán a táj történetére
utaló tárgyi leletek is előkerültek, amelyek az emberek korai megtelepedéséről és a történelmi korszakokban való
folyamatos jelenlétéről árulkodnak.
• Nézzük meg a gyurgyalagtelepet!
Figyelem! A gyurgyalag fokozottan
védett madár, ezért a megfigyelése
különös óvatosságot igényel.

Gyurgyalag költőtelep

A Király-tói erdészháztól az Osli-Hany
felé fordulva, a tanösvény oldalágán
induljunk a következő helyszínre!

• Távcsövön keresztül figyeljük meg
a telep környékén repkedő vagy a
bokrok, fák ágaira kiülő madarakat!
A madarak fészeküregeit a madarak
zavarása miatt nem lehet megnézni,
viszont segítségül a telep mellett
elhelyezett tájékoztató táblán
fotók mutatják a homokbánya
azon részét, ahol a fészkelő üregek
vannak.

• Beszéljünk a lápi szigetek kialakulásáról és arról, hogy mire szolgáltak
az elmúlt évezredekben, és milyen
értékek őrzői napjainkban!
Az utolsó jégkorszak idején a Hanság
medencéjét érő erős szelek felszínformáló erejének nyomán alakult ki az a
több mint 50 szigetszerű kiemelkedés,
amelyek a jégkorszak elmúltával, mintegy 10-15.000 évvel ezelőtt az emberi
VI. Hanság

VI/5. A lápi szigetek egykor és ma

Gyurgyalag
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VI/6. Nyirkai-Hany,
az újjászületett
vízimadár-birodalom
A Hanság nyugati medencéjében, a Dél-Hanság legmélyebben fekvő részén, az egykori
bősárkányi láptorok közelében
kialakított vizes élőhely-rekonstrukció kiválóan alkalmas a természetvédelem gyakorlati tevékenységének bemutatására.

Tündérfátyol

30
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• Hogyan sikerült a terület
helyreállítása?
A Rábca-folyó vizével való elárasztással a területen a régi
állapotokhoz hasonló vízviszonyokat sikerült kialakítani.
Ennek következtében különböző mélységű vízborítás alakult ki számos szigettel. Az átlagos vízmélység 60-80 cm
közötti, de vannak két méter mély és tocsogós részek is a
domborzatnak megfelelően.

A homokgödrök falai az idők során megteremtették a lehetőségét e bányák benépesülésének, mégpedig a színpompás
gyurgyalagok megtelepedése által. Ezek
a madarak májusban érkeznek csak meg,
és azonnal megkezdik a homokfalba vájt
fészkelőüregeik elfoglalását, rendbetételét. Ezek a telepesen fészkelő madarak
sok-sok fészeküregből álló kolóniát tartanak fenn, ahol utódaikat nevelik elzárva
a külvilág kíváncsi tekintetei elől.
A madarak fő táplálékát a környéken bőségesen rendelkezésre álló szitakötők, lepkék,
darazsak és egyéb hártyásszárnyúak adják.
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A terület 2001-ben történt elárasztása
nyomán az egykori lápi növényzet regenerálódása jól megfigyelhető. Ennek nyomán ma már újra madarak ezrei választják
fészkelő-, táplálkozó- vagy pihenőhelyül a több mint 400 ha-os, vízborította
Nyirkai-Hanyt. Az árasztás vízszükségletét
a lecsapolások során az elvezetett vizek
befogadására kialakított Rábca, Kismetszés- és Hansági-főcsatorna biztosítja.

• Milyen célok indokolták a terület
helyreállítását?
– a nyílt vízfelületek kialakítása
– a megmaradt tőzegállomány
további bomlásának megállítása
– a lápi vegetáció, a vízi növényzet helyreállítása
– a vízimadarak fészkelőhelyeinek
és a madárvonulás időszakában rendelkezésre álló zavartalan
táplálkozóhelyek biztosítása

Az élőhely-rekonstrukciót elérve a védett
terület határán, a Rábca mellett felállított
kiállítótoronyból és a töltésről vizsgálódva
vegyük szemügyre a terület élővilágát!
• Nézzük meg, milyen volt ez a terület
az emberi beavatkozások, tehát a
XVIII. század előtt és a lecsapolások
korában!
A Nyirkai-Hany a Dél-Hanság medencéjének egyik legmélyebben fekvő részén található, ahol egykor különböző
folyók (pl. Rábca, Ikva) áradáskor rendre szétterültek. Ennek
következtében a terület tőzeglápjai két elöntés között sem
száradtak ki. A XIX. század végére megkezdődött lecsapolások miatt megszűnt az állandó vízborítás. A mezőgazdasági
művelés, a tőzeg bányászata, illetve a Hanság egészére jellemző erőltetett erdősítés alapvetően és nagy kiterjedésben
változtatta meg a táj arculatát.
VI. Hanság

Böjti réce

• Nézzük meg a kilátótoronyból,
milyen madárfajok élnek a vizes
élőhelyen!
Az elárasztást követően azonnal megjelentek a vízimadarak. A területre jellemző költőfajok közé tartozik a nyári
lúd, böjti réce, barátréce, búbos vöcsök, bakcsó, vörösgém,
kanalasgém, nagy kócsag és a réti sas. A mesterségesen
kialakított költőszigeteket dankasirályok, küszvágó csérek
választják fészkelőhelynek. A különböző úszó- és bukórécefajok mellett kormos- és fattyúszerkők, cigányrécék is
élnek még itt.

Kárókatona fészektelep

• A vízpartról több vízben élő növény
is megfigyelhető. Határozókönyv
segítségével nézzük meg, milyen
fajok!
A vízzel borított területet fokozatosan nőtték be különféle
sások, széleslevelű és keskenylevelű gyékény, harmatkása
és keserűfű. A tavak felszínén többek között tündérrózsa,
tündérfátyol és vízitök látható.
Eszközök: Hanságot ábrázoló régi
térképek, távcső, spektív, növény- és
madárhatározó

Fehér tündérrózsa

VI/6. Nyirkai-Hany, az újjászületett vízimadár-birodalom
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• A tó partján elterülő sztyeppfoltokon nézzük meg, milyen növényekkel találkozunk!
A még alacsony növényzetben a törpe nőszirom színes foltjait láthatjuk, mellettük a védett agárkosborok és a fokozottan védett pókbangó nyílik tömegesen. Valamivel később
a szikesekre jellemző fajok között megtaláljuk a sziki üröm
kisebb bokrait és a bárányparéjt is.

Az ausztriai oldalon
A nemzeti park ausztriai oldalán a Fertőzug szikes tavai kínálnak megfigyelésekre, vizsgálatokra alkalmas helyszíneket.
Ezek a sekélyvizű, magas sótartalmú, gyakran kiszáradó tavak a kutatások szerint a
Fertőnél is idősebbek. Az egykor több mint
100 tavacskából az emberi tevékenység
és a természetes feltöltődési folyamatok
következtében mára 45 tó maradt. A tavak
nemcsak helyi, hanem nemzetközi jelentőséggel is bírnak mint a vonuló madártömegek pihenő- és táplálkozóhelyei.
A tavak közül a legnagyobb kiterjedésű
a Lange Lacke. A tó melletti ösvény
és a kiállítótornyok segítenek a tó élővilágának megismerésében. A leglátványosabb képviselői ennek a gazdag
élővilágnak természetesen a madarak.
• A magyar oldali sekély tavakhoz
hasonlóan itt is nézzük meg, mely
fajok fordulnak elő! Távcsövek és
spektívek segítségével, kisebb
32

csoportokban dolgozva állítsuk
össze a megfigyelhető fajok listáját! Nézzük meg, találunk-e olyan
fajt, amelyik a magyar oldalon nem
fordult elő!
A parti madarak között szép számmal elő
fordul a gulipán, a gólyatöcs, a piroslábú
és pajzsos cankó. Megfigyelhetünk
sirályokat, cséreket, szerkőket. Előfordul
itt a széki lile, több vadrécefaj és a terület egyik jellemző faja, a nyári lúd is.
Eszközök: madárhatározó, távcső, spektív, jegyzetfüzet, ceruza
A nem védett tavakhoz tartozik, de
ugyanolyan növénytani ritkaságok
lelőhelye a Darscho nevű tó Apetlon
határában. Tavaszi időben, április-május
hónapban leglátványosabb a terület.
Az ausztriai oldalon

Apró nőszirom

Pókbangó

• A tó vízéből vehetünk vízmintát
is, amelyet a nemzeti park okató
központjában mikroszkóp alatt
megvizsgálva megtudhatjuk,
milyen egysejtű és többsejtű lények
élnek a szikes tavak vízében. A
vízmintát összehasonlíthatjuk a
csatornákban és a magyar oldalon
vett vízmintákkal.
A mintákban találhatunk algákat, kerekesférgeket, vízibolhákat, rovarlárvákat, vízi rovarokat, stb.

Környezeti nevelés
Az Illmitz-Hölle tájrészlet szikes tavai közé tartozik az
Oberer- és Unterer-Stinkersee, az Illmitz melletti Zicksee, a
Kirchsee, az Unterer- és Oberer-Schrandlsee. A két Stinkersee
neve (Büdös-tó) igen magas kén-hidrogén-tartalmukból
ered. Mindkét tó kiszáradó parti területein már távolról
feltűnnek a speciális növényzetű (sziki zsázsa, sziki őszirózsa), nagy kiterjedésű vakszikmezők. A szikes tavakat szegélyező szikes gyepek vakszikfoltjain a szongáriai cselőpók él.
A Fertő keleti partján, Illmitz és Podersdorf
települések között, a Hölle nevű területen
áll a környék legmagasabb kilátótornya,
ahonnan tiszta időben remek kilátás nyílik
szinte az egész Fertő-tájra. Az Alpok nyúlványai, a Lajta-hegység, a Soproni-hegyvidék a
Fertőmelléki-dombsor lankáival a szemünk
előtt simul bele a Kisalföld sík vidékébe.
A síkság határán a Fertő medencéje mint
választóvonal húzódik. A táj képéhez jó
ideje hozzátartozik a parndorfi fennsík
szélerőműveinek „erdeje” is, amely környezetbarát módon látja el villamosenergiával
Burgenland tartomány háztartásait.

Eszközök: növényhatározó, jegyzetfüzet, ceruza, mintavételi edények,
vízi gerinctelenek határozókönyve, mikroszkóp, nagyítós poharak, pipetta
További hasonló jellegű tavakat találunk
a Fertő keleti partvidéke mentén, amelyek mint programhelyszínek további
lehetőségeket nyújtanak a növény- és
állatvilág, illetve a szikesedés bemutatásához. Védett tavak lévén a megfigyeléseinket a védett területekre vonatkozó
előírások betartása mellett végezhetjük.
Az ausztriai oldalon

Kilátó a Höllében
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