A fertő–Hanság Nemzeti Park
ökoturisztikai útikalauza

Kiránduljunk!

Kiránduljunk

a nemzeti parkban!

aaa

KÓCSAGVÁRI FÜZETEK
1

Kiránduljunk!

A fertő–Hanság Nemzeti Park
ökoturisztikai útikalauza

A fertő–Hanság Nemzeti Park
ökoturisztikai útikalauza

Kiránduljunk!

Kiránduljunk!

A fertő–Hanság Nemzeti Park
ökoturisztikai útikalauza

Tartalomjegyzék
Bevezető������������������������������������������������3
Nemzeti park a határ két oldalán  4
A nemzeti park céljai ������������������������5
A szívesen látott vendég ����������������6
A Fertő-táj értékei������������������������������7
Sarród������������������������������������������������� 10
Fertőd������������������������������������������������� 11
Fertőszéplak ������������������������������������� 12
Hegykő����������������������������������������������� 13
Fertőhomok ������������������������������������� 14
Hidegség������������������������������������������� 13
Nagycenk ������������������������������������������ 15

Fertőboz��������������������������������������������� 16
Látnivalók a Fertő
nyugati vidékén������������������������� 17
A nemzeti park térképe��������������� 18
Fertőrákos������������������������������������������ 20
Páneurópai Piknik emlékhely������ 21
Szárhalmi erdő��������������������������������� 21
Látnivalók a határ
osztrák oldalán��������������������������� 22
Hanság������������������������������������������������ 29
Répce ártér ��������������������������������������� 34

Impresszum
Kiadó: Reischl Gábor igazgató, Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság,
9435 Sarród, Rév-Kócsagvár
Szerző: Kiss-Szabó Renáta
Fotó: Kiss-Szabó Renáta, Pellinger Attila, Goda István
Szerkesztés: Bariska Tamás, info@bariska.hu
Nyomdai produkció: Printing Solutions Bt., 6000 Kecskemét, Géza fejedelem krt. 5.
Felelős vezető: Szöllősi Ádám
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
A kiadvány az „Ausztria – Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007–2013” keretében megvalósuló FERTO-NEU-NAT projekt része

2

Tartalomjegyzék

Kedves Látogató!
Az ország nyugati kapujában
a mondák és mesék titokzatos
vidékről szóltak. A Fertő és a
Hanság vadvizekben, ingoványokban gazdag rejtélyes világa
sokat változott az idők során.
A tó, és az ember által átformált hansági
táj ma két ország közös nemzeti parkja
által őrzött természeti kincs. A hajdani
vasfüggöny által elzárt területeken, a két
szomszédos ország természetvédelmi
erőfeszítésének köszönhetően, az érdeklődő természetjáró ma már természeti és
Bevezető

kulturális látnivalók egész sorában gyönyörködhet, miközben kedvére pihenhet,
túrázhat ezeken a szépséges tájakon. Az
útikalauz célja, hogy segítséget nyújtson
az e vidéken kirándulóknak. A javasolt
túraútvonalak, amelyekre felfűztük a
Fertő-Hanság Nemzeti Park természeti és
kulturális látnivalóit, kerékpárral, személyautóval, busszal de gyalogosan is bejárhatók.
Akár egy- vagy többnapos kirándulást
szerveztünk magunknak, szabadidőnk
tartalmas és élménydús eltöltéséhez
biztosan segítséget nyújt ez a kiadvány.
v Sok szép élményt és aktív feltöltődést kívánunk!
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Nemzeti park
a határ két oldalán
A Fertő vidéke éghajlati övezetek, növény- és állatföldrajzi
határok találkozási helye.
Ezek az Európában egyedülálló adottságok és a kis területen előforduló élőhelyek
sokszínűsége határozzák meg több ezer
éve e táj arculatát, amelynek fennmaradása a területen az őskor óta szinte folyamatosan jelenlévő népek természettel
való harmonikus együttélésének és a
kíméletes tájhasználatnak is köszönhető.
Az itt kialakult és fennmaradt kultúrtörténeti és természeti értékek megbecsüléseként 2001 decemberében a Fertő-táj
(magyar és osztrák oldalon egyaránt) mint
kultúrtáj, világörökség rangot kapott.
A Fertő-Hanság Nemzeti Park teljes területe
23 731 ha, amelynek a Fertő – 1977-től
Tájvédelmi Körzet, 1979-től az UNESCO
Bioszféra Rezervátum hálózatának tagja,
1989 óta pedig mint jelentős vizes élőhely, az ún. Ramsari területek között is
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szerepel-, 1991-ben nyerte el a nemzeti
park rangot. A tőle keletre fekvő Hanság
-1976-tól Tájvédelmi Körzet - 1994 óta része
a nemzeti parknak. Területre a legkisebb,
de korántsem kevésbé értékes nemzeti
parki mozaik a védett ártéri mocsárrétek és ligeterdők alkotta Répce ártér.
Az osztrák oldalon a Nationalpark
Neusiedler See-Seewinkel a Fertő egy
részét, a Fertőzug sekély szikes tavait
és a Hanságban egy kisebb kiterjedésű
gyepes élőhelyet foglalja magába, összesen 9700 ha-on. Az 1959-ben tájvédelmi
körzetté nyilvánított tavat és környezetét
1993-ban emelték nemzeti parki rangra.
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A nemzeti park céljai
A Nemzeti Parknak, egyrészt mint
világszerte az értékes ökoszisztémák megóvását szolgáló eszköznek, másrészt viszont a természetbarát művelődést és pihenést
lehetővé tévő létesítmények, több
feltételnek kell eleget tenni.
A határon átnyúló Fertő-Hanság Nemzeti
Park, már létrehozásakor megfelelt a legfontosabb feltételeknek, ezért 1994-ben az

első magyar nemzeti parkként nemzetközi
elismerésben részesült, azaz felvették az
IUCN (International Union for Conservation
of Nature – Nemzetközi Természetvédelmi
Szövetség) megfelelő II. kategóriájába.
A védelem nem csak azzal éri el célját, hogy
megszünteti a káros emberi tevékenységet:
a pusztán konzerváló jellegű természetvédelemmel ellentétben a nemzeti parkban
különböző intézkedésekkel biztosítjuk,
illetve javítjuk az élőhelyek minőségét.

1994 tavaszán az osztrák és a magyar
nemzeti park területeinek összekapcsolásával létrejött hazánk első, határon
átnyúló nemzeti parkja. Azóta a védett
területek megőrzése a két ország természetvédelmi szakembereinek szoros
együttműködésében valósul meg.
Nemzeti park a határ két oldalán

A nemzeti park céljai
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A szívesen látott vendég …
… élvezi sétáját a természetben, a kijelölt utakon
marad és tiszteletben
tartja a tilalmakat

… tudja, hogy a lakókocsi
és a sátor helye a kempingben van

… ha kerékpárral jött, a
kerékpárutakon marad és
tartózkodik a zajongástól

… nem szed védett
virágot

… kutyáját pórázon vezeti, így őt is és a vadat is
óvja
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… segít a környezetet
tisztán tartani és hulladékát hazaviszi

… tudja, hogy a legromantikusabb
tábortűz is nagy kárt okozhat a szabad
természetben

A Fertő-táj értékei

A több övezetre tagolt Nemzeti Parkban az
egyes élőhelyeket nem terheli a mégoly számos látogató sem. A természeti
övezetben nincs semmiféle hasznosítás,
látogatók ide nem léphetnek be, itt még
karbantartási intézkedésnek sincs helye.
A megőrző övezetben viszont a látogató
élvezheti a természetet. A látogatókat
irányító rendszer előzetes felvilágosítás, jelzőtáblák, kötelező utak, területi
felügyelet, kilátótornyok és tanulmányi
kirándulások segítségével még a sűrűn
látogatott napokon sem zavarják nagy
mértékben az állatvilág életét. A Nemzeti
Park megőrző övezetében törekszünk az
állat és növényvilág egyedülálló élőhelyeinek megőrzésére. Irányított legeltetés,
kaszálás, nádvágás segítségével sikerül is
a vidék sztyeppe jellegének megőrzése.
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Ismerje meg a Fertő-táj természeti
és kultúrtörténeti értékeit!
A természetvédelem impozáns központi
épülete a Kócsagvár, Sarród település
északi kijárójánál található. A Fertő keleti
vidékének megismerésének, kitűnő kiindulópontjául szolgál, ahol hasznos információkat kaphatunk a védett területekről.
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
hivatali épülete; amely nevét a helyi
madárvilág jellemző képviselőjéről, a
nagy kócsagról kapta. A régi fertői halászfalut megidéző Kócsagvár első három
épületszárnyában (A, B, C) szálláshely
A szívesen látott vendég …

A Fertő-táj értékei

működik, amely egész évben igénybe
vehető. Az épületben a különféle időszaki
és vándorkiállítások kapnak helyet.
Rendezvények, konferenciák alkalmával lehetőség van az épületegyüttes
közepén található 40-80 fő befogadására alkalmas előadóterem bérlésére. Az udvaron parkoló található!
v Innen autóval vagy kerékpárral érdemes tovább
menni Lászlómajorig az egykori Esterházy uradalmi
majorságig.
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Kiránduljunk!
A felújított gazdasági épületekben egy
komplex bemutató majorság várja az érdeklődőket. Az épületegyüttes első részében
a Fertő és a Hanság természetvédelméről
és gazdaságtörténetéről láthatunk egy
kiállítást. A következő épületben az állattenyésztéshez kapcsolódó kismesterségekről
olvashatunk sok érdekességet. Az udvaron
kialakított játszótér, a karámban található
régi magyar háziállatok megtekintése igazi
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Itt található a Sziki őszirózsa tanösvény
egyik szakasza, amely gyalogosan vagy
kerékpárral (babakocsival, tolószékkel) is végigjárható. A területen több
madármegfigyelő torony segíti az
érdeklődőt a látnivalók szemlélésben.
A Fertő a szabályozások előtti csapadékos
őszi és tavaszi hónapokban rendszeresen
elárasztotta vizével a délkeleti partvidék
mélyebben fekvő részeit. Az így kialakult
tocsogók, kisebb szikes tavak táplálékbőséget, valamint a fészkeléshez és a
fiókaneveléshez szükséges háborítatlan
környezetet biztosítottak a gazdag madárvilágnak. Ezt a természetes állapotot hivatott szolgálni az újra elárasztott területek
létrehozása (Borsodi-dűlő, Nyéki-szállás). A
megfigyelőtornyokban madarakat bemutató táblák segítenek a megfigyelésben.
Távcsövet érdemes magunkkal hozni! Az
őszi és téli időszakban a ki- és behúzó

élményt jelentenek a
család minden tagjának.
Az egykori falusi életet
bemutató látványgazdaság fő attrakcióját a régi
magyar háziállatfajták
jelentik. 15 őshonos
állatfaj 300-nál több
példánya tekinthető meg
méltó és biztonságos
körülmények között,
úgymint a magyar szürke
marha, a házi bivaly, a
racka juh, a cikta juh, a
tejelő cigája, a mangalica
és a magyar baromfi
fajták jeles képviselői.

vadludak tízezreinek lármájától hangos
a vidék. A nagyobb kiterjedésű szikes
réteken az őszi időszakban pompázik a
sziki őszirózsa, ami rózsaszínbe öltözteti
a magyar szürke szarvasmarhával, rackajuhval, ill. bivallyal legeltetett gyepeket.
A Hansági-főcsatorna parkolójától, mintegy 2,5 km-re északra, Fertőújlakon
(Mekszikópuszta) található a Fertő-Hanság
Nemzeti Park Oktatóközpontja. A dr.
Csapody István erdőmérnök, botanikus
nevét viselő épület 2007 májusában nyitotta
meg kapuit. A védett területek ölelésében,
Fertőújlak település szélén elhelyezkedő
épület valaha a határőrség egyik bázishelye volt. A minősített erdei iskolai központ
változatos erdei iskolai programokkal,
bemutató foglalkozásokkal, előadásokkal/
témanapokkal, kézműves foglalkozásokkal,
természetismereti vetélkedőkkel és természetismereti nyári táborokkal várja az érdeklődő iskolákat, szakköröket, diákokat. Az
épületben szálláshely is működik. A 10 db 4
ágyas és 1 db 2 ágyas szobában, összesen
42 férőhellyel várjuk látogatóinkat. Két szobánként közös fürdőszoba (zuhanyzó, WC)

v A bemutató majorságtól az
út egyenesen a Hansági-fő
csatornáig visz (2km).
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áll vendégeink rendelkezésére. Csoportok
menüs étkeztetését előzetes egyeztetés
után a közeli éttermek kiszállítással vállalják.
v A látogatóközpontban megpihenve, újult erővel vághatunk neki további utunknak. Két lehetőség közül
választhatunk:
A Fertőújlak határában megépített kerékpárúton - Apetlon/Mosonbánfalva irányába,
amely az osztrák, B10-es kerékpár-úthálózathoz kapcsolódik - az osztrák nemzeti park
védett, látogatható területeit érhetjük el.
v Ugyanazon úton, amelyen jöttünk, visszaérkezünk
a Kócsagvárhoz.
A Fertő-táj nyugati vidékét autóval a fertőparti közúton, kerékpárral pedig a Fertő
tavat körbeölelő kerékpárúton érhetjük el
Fertőrákos településen. Akár autóval, akár
kerékpárral érkezik a látogató erre a vidékre
a természeti látnivalók gazdagságát az
épített örökségek teszik még vonzóbbá. A
fertő-parti települések kulturális látnivalói
ezer élménnyel lepik meg a szemlélődőt,
míg elérik a Fertő-táj nyugati vidékét!
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Látnivalók Fertődön
Esterházy kastély

Látnivalók Sarródon
Tájház

A templommal szemben található tájház
1930-ban épült. Az egykori parasztház
2005 óta tájházként fogadja a látogatókat.
Az épület hátsó szobájában helytörténeti kiállítás látható. A falu korábbi életét
régi fotók és korabeli tárgyak idézik. A
sarródi lakosok mindennapjainak fontos
meghatározója volt a Fertő tó. Az egykori faluban sokan a halászatból, mások a
sásfonásból és a gyékényszövésből éltek.
A kiállításon ezeknek a foglalkozásoknak
az emlékei is megtekinthetők. Az egykori istálló napjainkban hagyományőrző
programok és rendezvények helyszíne.
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A Sarródi Tájház közösségi ház is egyben. A programokon gyerekek, felnőttek, falubeliek és a vendégek is részt
vesznek, a foglalkozásokat a nyári táborok diákjai rendszeresen felkeresik.
A település 2001-től része a Fertő/Neusiedlersee Világ
örökségi Kultúrtájnak.
v Sarród közvetlen szomszédságában található az
Esterházy-kastélyról híres Fertőd. A II. Világháborús
hősi emlékműnél balra fordulva rákanyarodunk a
fertő-parti kerékpárútra és néhány száz méter után
már meg is pillanthatjuk a gyönyörűen felújított
kastélyt.
Látnivalók Sarródon

Fertőd leghíresebb látnivalója,
Magyarország legnagyobb és legszebb
barokk kastélya az Esterházy-kastély. 1720ban Esterházy József szerződést kötött
Martinellivel, a süttöri vadászkastély terveinek elkészítésére. Ez a Fertő zsombékos
partján épült 20 szobás vadászkastély volt a
mai kastély őse. Esterházy Miklós 1762-ben,
48 éves korában örökölte a majorátust. Ettől
kezdve haláláig az ő kezében egyesültek
az Esterházy birtokok. Abban az időben
a magyar főurak külföldön éltek és költekeztek. Velük ellentétben Esterházy Miklós
itthon kezdett építkezni, és tovább gyarapította a családi képgyűjteményt és a kincstárat. 1763-ban kezdődött a kastélyépület
teljes átépítése, a francia kert és a park
kialakítása. A patkó alakú díszudvart határoló főépületet és a két kisebb mulatóházat
egybeépítették. Az elkészült kastély méretei
lenyűgözőek. A kastély kapuja díszes
kovácsoltvas alkotás. A kastélynak mind a
126 szobája gazdag rokokó díszítéssel és
berendezéssel készült. Az épület középpontja az emeleti díszterem és az ahhoz
kapcsolódó zeneterem. A főépület előtt, a
hatalmas kovácsoltvas kaputól jobbra és
balra az őrségházak állnak. A kastélyépülettől legyezőszerűen indultak ki a sugárutak.
Látnivalók Fertődön

Muzsikaház

Az Esterházy-kastély parkjának nyugati szélén, áll a Muzsikaház. Az egykori Esterházy
udvartartás zenészeinek, színészeinek és
operai szereplőinek adott otthont. Itt lakott
az emeleti háromszobás lakásban 1766 és
1790 között Joseph Haydn. Munkásságának
köszönhetően a hercegi udvar operakultúrája európai hírnévre emelkedett. Haydn
alkotó életének nagy részét Eszterházán
töltötte. Haydn pályafutása legnagyobb
részét Eszterházán töltötte. Művei itt
hangzottak el először. Az itt írt operáinak és
szimfóniáinak ősbemutatóját a kastélyhoz
tartozó Operaházban tartották. Itt csendült
fel először a világon a híres Búcsúszimfónia
is. Haydn emlékét a Muzsikaház homlokzatán az Esterházy Pál által állíttatott domborműves tábla őrzi. Bory Jenő szobrászművész bronz reliefje 1932-ben készült.
Az épületben napjainkban zeneiskola működik. Itt találjuk a Helytörténeti kiállítást is, amely Süttör és Eszterháza
múltját mutatja be. A Haydn-emlékszobában a zeneszerző
mellszobra, műveinek másolatai, és a muzsikussal kapcsolatos egyéb dokumentumok láthatók.
v A kerékpárúton vagy a főúton továbbhaladva a vasúti átjáró átlépésével már Fertőszéplakon is vagyunk.
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Mindenszentek
temploma

Látnivalók
Fertőszép
lakon

A falu közepén már 1250 körül is állt templom a mai helyén. Itt tette le a mai templom alapkövét Széchényi György püspök
1728-ban. Az épület 1731-ben került tető
alá. A két torony 4 évvel később készült el,
bennük 6 harang lakott. A legenda szerint
az egyik harangot egy bika ásta ki a Fertő
iszapjából. A kis dombon álló kéttornyú
templom főhomlokzatán az építtető
Széchényi család címere látható. A bejárati homlokzatot szentek szobrai díszítik.
A templom fából faragott berendezése
a 18. században készült. A templom két
oldalán levő dombon a Kálvária és a Szent
Szív-emlékmű magasodik. A Kálváriához 21
lépcsőfok vezet fel. Középen magas emelvényen a Piéta, mögötte a feszület, Mária
Magdolna és Szent János alakja látható.

Látnivalók Hegykőn
Termálfürdő

Tájházak

Fertőszéplakon a Nagy Lajos utca 31-39. sz.
alatt találjuk azt az öt tájházat, amely a Fertő
menti paraszt-barokk építészet szép példája.
A 19. század végén épített széplaki utcasor
legszebb öt épülete oromfalas és tornácos.
A jellegzetes fűrészfogas beépítés a Kisalföld
népi építészetének remeke. Az öt szomszédos épület helyreállításával az országban
szinte egyedülálló módon őrizték meg a
falu 19. századi utcaképét is. Az 5 helyreállított házban 7 önálló lakás található, amelyekben a Fertő-part és a környék életének
írásos és tárgyi emlékeit tekinthetjük meg.
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v A fertő-parti közút mellett párhuzamosan futó
kerékpárút tovább visz bennünket a termálfürdőjéről ismert Hegykőre. Először dombnak felfele majd
hirtelen völgynek lefelé gurulhatunk be a településre. A domb tetején pihenőhely várja a megfáradt turistát, ahol információs tábla mutatja be a
táj érdekességeit.
Látnivalók Fertőszéplakon

Hegykőre legtöbben a termálfürdő miatt
érkeznek, amely egész évben nyitva tart.
Kiváló minőségű termálvize gyógyvíz, amely
számos betegség kezelésére alkalmas, ezért
a termálfürdőn kínált gyógyászati kezeléseket – akár biztosítási alapon – évente
több ezren veszik igénybe. A termálfürdő
természetesen nem csak a gyógyulni-,
hanem a sportolni, vagy csupán strandolni vágyóknak is remek lehetőséget
kínál nyitott és fedett medencéivel.
v Fertőhomokot Hegykőtől csak a települést jelző
tábla választja el. A kétajkú –magyar és horvátFertőhomok első látnivalója a Tájház.
Látnivalók Hegykőn

Szabadidő park

A templom mellett északi irányba indulva
– a madármegfigyelő-szabadidő park
található, ahol szó szerint is van látnivaló: a
helyreállított egykori kacsaúsztató helyén a
nádasok fölé emelkedő kilátóból ismerhető
meg a Fertő madárvilága. Amíg a felnőttek
a tó felett köröző nagy kócsagot figyelik,
gyerekek játszótéri eszközökre mászhatnak, csúszdázhatnak. Télen, amint a sekély
tó befagy, remekül lehet korcsolyázni. A
madármegfigyelő-helytől tovább haladva
érhető el a határsávban helyreállított
vasfüggöny emlékhely, amely hitelesen
mutatja be a kommunista rendszer által
alkalmazott mechanikai határzár felépítését.
13
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Látnivalók Fertőhomokon
Tájház

A tájházat olyan céllal hozták létre, hogy
segítsen megőrizni és bemutatni e sajátos
kultúrájú település múltját és hagyományait. A valamikori istálló kortársművészek
kiállító helye, ahol évente három-négy
művész mutatkozhat be. Ugyancsak itt
alakították ki azt az információs pontot, ahol
a turisták és érdeklődők hozzájuthatnak

a térség kiadványaihoz, és tájékoztatást
kapnak programokról, szálláshelyekről,
látnivalókról. A Magyarországi Tájházak
Szövetsége 2004-ben „Az év tájháza”
címmel jutalmazta. www.fertohomok.hu
v Fertőhomokot elhagyva már látható a következő
fertő-parti település, Hidegség egyik legértékesebb
kultúrtörténeti emléke a Szent András templom.

Látnivalók Hidegségen
későreneszánsz apostolsort. 1713-ban
a tornyot villámcsapás érte. A barokk
átalakítás során, 1748-ban emelték a mai
tornyot. Az épületet 1889-ben újromán
homlokzattal látták el, amit az 1938-as
bővítés eltüntetett. A műemléki helyreállításra 1971–1972-ben került sor. Jellege:
többször meghosszabbított, újabb részében három-, egyébként egyhajós barokk
épület románkori apszissal és mögötte
lévő barokk toronnyal. A toronyban két
harang kapott helyet, a régebbit 1777-ben
öntötte Köchel János György Sopronban.

Szent Jakab kápolna

Szent András-templom

A legrégibb rész, a középkori rotunda
(körtemplom) a 12. században, de legkésőbb a 13. század első felében már
állhatott. Freskóit 1250 körül festették.
1660 körül bővítésre került sor, amikor
megnagyobbították a templomhajót. A
rotunda félkupolájára ekkor festették a
14
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Hidegség község toronyhegyi határában épült fel, a Közép-Európán átívelő
Mária út részeként a Zarándokkápolna.
Zarándokok pihenőhelye, ahonnét
csodálatos látvány tárul elénk a Fertő
tó és hatalmas nádrengetegére.

v Hidegségen a Szent Jakab kápolnánál, ha kipihentük magunkat, akkor a Fertő-partjáról egy kis kitérőt téve, érhetjük el Nagycenket.
Látnivalók Fertőhomokon és Hidegségen

Látnivalók Nagycenken
Széchenyi Kastély
és emlékmúzeum
A Széchenyi István Emlékmúzeum gyűjteménye a legnagyobb az országban, amely
egy történelmi személynek állít emléket.
A Múzeum főépületében, a földszinten
Széchenyi István életének emlékeit állították
ki. Ugyancsak itt tekinthetjük meg a család
történetét bemutató, valamint Széchényi
Ferenccel kapcsolatos kiállítási anyagot is.
Az emeleti termekben Széchenyi István közéleti munkásságát, gazdasági tevékenységét, műszaki alkotásait szemlélhetjük meg. A nagyteremben látható a kastély egyetlen
megmaradt rokokó kályhája, a falakon pedig neves művészek Széchenyi Istvánt és a család más tagjait ábrázoló
festményei láthatóak.

Széchenyi Mauzóleum

A plébániatemplom mögött-balrahelyezkedik el a községi temető, amelynek közepén áll a Széchényi-család
temetkezési helyéül szolgáló sírbolt.
A barokk kápolna alatti ovális tér bal oldalán nyugszik feliratos sírkő mögött Széchenyi István és felesége, Seilern
Crestentia.

Látnivalók Nagycenken

Hársfasor

A kastély bejáratával szemben indul a 20
méter széles 2,6 km hosszú, - és ma már a
világörökség védelme alatt álló - hársfasor.
Széchenyi Antal gróf és felesége Barkóczy
Zsuzsanna 1754-ben ültette a szép kettős
fasort. Eredetileg lovaglóútként használták.
A hársfasor végén találjuk a legnagyobb magyar fia,
Széchenyi Béla és ifjú, szép nejének, Erdődy Hannának gyönyörű síremlékét. A piros gránitból készült, bronzdomborművekkel díszített, hatalmas szarkofágot Béla gróf emelte,
a 27 évesen, kislánya születésekor elhunyt hitvese számára.
Széchenyi Béla grófot, 46 évi özvegység után, 1918-ban,
hőn szeretett neje mellé temették.

Kisvasút skanzen

A Múzeumvasút végállomásánál (a
Kastély vasútállomás mögött) találjuk a
Közlekedési Múzeum szabadtéri kiállítását, ahol század eleji kisvasúti mozdonyokat és vagonokat mutatnak be,- a
gyermekek legnagyobb örömére.
v A nagycenki látnivalók megtekintése után ismét
visszatérhetünk a Fertő-partjára. A Kisvasút skanzen mellett vezető platánfákkal „kirakott” közúton
juthatunk el Fertőbozra.
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Gloriette kilátó

A Napóleoni háborúk idején 1800 októberében József nádor, a megyei nemesi seregek vezére, soproni főhadiszállásáról több
alkalommal meglátogatta Nagycenken
Széchenyi Ferencet. A Hársfasorról átkocsikázva, átlovagolva a bozi magaslat gerincén (a mostani üdülőházak helyén – a mai
Mázsaház sornál - vezetett az útjuk) a bozi
magaslat széléről gyönyörködtek a Fertő
vidékének szépségében. E látogatások
emlékére építtette Széchenyi Ferenc 1802ben a klasszicista stílusú kilátót. Alkotója
Ringer József fertőrákosi mészkőből
készítette a 3,1 m átmérőjű építményt, mely
henger alakú, nyugati-keleti oldalán 2-2
oszloppal keretezett nyílása van. A szépen
tagolt párkányzat fölött emelkedő kupola
záró gömbben végződik. Az építményt
1943-ban Széchenyi András renováltatta.

Látnivalók a Fertő
nyugati vidékén
v A fertő-parti kerékpár-úthálózat vége Balf településnél ér véget. A kerékpáros turisták a közúton folytatva útjukat, érkeznek meg Balfra.

Látnivalók Balfon
Nemzeti Emlékhely

A temető kerítése mellett közvetlenül
található meg az 2. világháború végén, az
itteni munkatáborban meggyilkolt zsidó
és kényszermunkások (munkaszolgálatosok) emlékére örök mementóként emelt
Winkler Barnabás és Kutas László tervei
alapján felújított, Füredi Oszkár 1948ban állított emlékműve. Ugyanis 1944.
december 4. és 1945. március 31. között
Balfon az NSDAP és az SS felügyeletével a
soproni vidék egyik legnagyobb erődítő
munkatáborát létesítették azzal a céllal,
hogy az ide hurcolt zsidó és keresztény
kényszermunkásokkal, munkaszolgálatosokkal és más foglyokkal felépítsék az akkori
16

német–magyar határvidéken a Südostwall
(Délkeleti Fal) erődrendszert. A tömegsírban nyugszik Szerb Antal magyar író is.

Ivókút

(a balfi gyógyvíz nyilvános ivókútja)
A településrész északi végén 2009.
év elején felavatott ivókút a Balfi víz
palackozó üzeméhez közel létesült.
v Balf községen keresztül juthatunk el Fertőrákosra.
A két település közötti keskeny közutat autósok és
kerékpárosok is egyaránt igénybe vehetik. A lankás,
szőlőültetvényekkel szegélyezett úton, nem csak a
hatalmas nádrengeteget, hanem a páratlan szépségű Fertő tavat is láthatjuk.
Látnivaló Fertőbozon és Balfon

A Fertő nyugati oldalán a nádasok, v A kenutúra után továbbindulva Fertőrákost érhetjük el.
a csatornák és a nádasba záródott
belső tavak élővilágát egy kalanA településre beérve néhány száz méter
dos kenutúra során fedezhetjük fel! után tábla jelzi, az út jobb oldalán, hogy
Az útvonal nyomvonala a Fertő összefüggő,
sűrű nádasába vágott közlekedő csatornáin
haladva viszi be az érdeklődőt egy szinte
zavartalan világba, a Csárda-csatorna és a
Kládler-tó közötti részre, ahol a figyelmes
szemlélődőt megannyi csoda várja. A
Fertő-Hanság Nemzeti Park által szervezett
túra a Csárda-csatorna bejáratától indul,
amely Balf és Fertőrákos települések között
található. A túrára mindig előzetes jelentkezés szükséges. Jelentkezni a Csapody István
Látogatóközpont elérhetőségeinek egyikén.
Jó tanács a kalandra vágyóknak!
Inkább bízzák magukat szakavatott
nemzeti parki túravezetőre, mert a Fertő
rendkívül zegzugos csatorna rendszerében könnyen eltéveszthetjük az útirányt!
Látnivalók a Fertő nyugati vidékén

merre kell lekanyarodni a Fertő tó felé
vezető útra. A hajóállomásra is ezen úton
juthatunk el. A Rákos-patak mellett vezető
utat autósok, kerékpárosok egyaránt
használhatják. A nádas által körbezárt
Fertő magyarországi nyílt vízfelületét
itt érinthetjük meg először. Rendkívül
sekély és könnyedén felmelegedő vize
fürdésre alkalmas, a kijelölt helyeken.
Vitorlázók, szörfösök paradicsoma a
mindig szeles Fertő. Sétahajók közlekedhetnek a „határtalan” tavon. A kenuzás
szerelmeseinek a Fertő nyílt vizét ajánljuk,
a nádasok zegzugos csatornahálózata
természetvédelmi oltalom alatt áll.
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18 és 19 oldal a kiadvány közepe:
turisztikai térkép kerül
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Páneurópai Piknik
Emlékhely
A vasfüggöny egy olyan kerítésrendszer
volt, amely észak-dél irányban vágta
ketté Európát. Megakadályozta, hogy
Kelet-Európából „Nyugatra” lehessen
szökni. Magyarország ausztriai határvidékét 260 kilométer hosszúságban kísérte
ez a komplex határvédelmi rendszer.
A Páneurópai Piknik elnevezésű rendezvény
a vasfüggöny lebontásának és a határok
nélküli közös Európa eszméjének népszerűsítésére szerveződött 1989. augusztus 19-re.
Ezen a rendezvényen törte át az osztrákmagyar államhatáron álló „vasfüggöny”
kapuját több száz NDK-s állampolgár, hogy
szabad földre jutva továbbutazhassanak
az NSZK-ba. A látványos tömegmenekülés
adott újabb lökést a változásoknak, és vezetett a Berlini Fal leomlásához. Ezt követte
Berlin és Németország újraegyesítése.

Látnivalók
Fertőrákoson
Püspöki-kőfejtő

A település északi kijárójánál fekvő Püspökikőfejtő egykori mészkő-bánya és környéke
egyedülálló geológiai, őslénytani, botanikai és kultúrtörténeti értékek őrzője. A
rómaiak idejében megnyitott kőbányát
egészen 1948-ig használták. Az itt kitermelt kiválóan faragható és az időjárásnak
ellenálló mészkőből építették fel Sopron
és Bécs számos nevezetes épületét.
A mészkő eredete mintegy 12 millió évre
nyúlik vissza, amikor a területet még a
Pannon beltenger borította. A Fertő helyén
húzódott egykor a sekély, meleg tenger
korallzátonyokkal tarkított parti övezete.
A tengeri élővilág gazdagságáról tanúskodnak az elpusztult fajok mészvázai és
lenyomatai, melyek jól megfigyelhetők a
fejtés falfelületein vagy a kőzetdarabokban.
20

A Püspöki-kőfejtő tetejéről lenyűgöző
kilátás nyílik a Fertő tó hatalmas víztükrére
és a smaragdzöld nádasra. A kőfejtőnek
mintegy 5 hektáros felszínét sziklafüves
és száraz kaszálórét borítja, amely számos
védett és ritka virágos növényfajt őriz. A
Kövi Benge Tanösvény a kőfejtő szabadtéri múzeuma. Célja a geológiai, zoológiai
és botanikai értékek bemutatása. A 300
méter hosszú tanösvényen táblarendszer
segíti a természeti értékek megismerését.
2001 óta az UNESCO Világörökség része.
v Elhagyva Fertőrákost Sopron irányába elindulva,
Sopronkőhida előtt, az út jobb oldalán tábla igazít útba bennünket a Páneurópai Piknik Emlékhely
(Sopronpuszta) felé. Ha ezen a környéken kirándulunk, mindenképpen nézzük meg, érdemes!

Látnivalók Fertőrákoson

v A történelmi emlékhelytől Sopron felé haladva érhetjük el Tómalom fürdőt.

Szárhalmi erdő
A kőfejtő tetejéről már láthattuk azt a
dombsort, amelynek egyik legkedveltebb kirándulóhelye a Szárhalmi erdő.
Tómalom fürdő parkolójában autónkat
hátrahagyva, gyalogosan vagy kerékpárral fedezhetjük fel az erdő nyugalmát. A 412 ha-os erdőben a gyertyán
és kocsánytalan tölgy az uralkodó fafaj,
mellettük cser és molyhos tölgyek alkotnak ligetes állományokat. Előfordul még
a vadkörte, a madárcseresznye és a
berkenyék néhány faja is. Hazánk szinte
valamennyi cserjefaja megtalálható itt.

Az erdőben és a beékelődő sztyeppréteken
számos védett növényfaj él. Kora tavas�szal leánykökörcsin, tavaszi hérics virít,
később a fák árnyékában a gyöngyvirág
virágszőnyegének látványa és a kellemes
virágillat ejti rabul az erdőben sétálót.
A Szárhalmi erdő egész évben felüdülést
nyújt a kiránduló számára. Az erdőben
található Kecskehegyi-kilátó könnyedén
elérhető még a kisgyermekek számára
is. A legszebb részeit a Gyöngyvirág
Tanösvény erdei sétaútjain barangolva lehet megismerni. A tanösvény
a Tómalom fürdő parkolójától indul
v A Szárhalmi erdőben tett kirándulás után, a határtalan természeti és kulturális értékek nyomába
eredve, Ausztria felé érdemes venni az útirányt. A
nyugati határszélen fekvő Sopronon keresztül az
autósok, míg a kerékpárral közlekedők a fertőrákosifertőmeggyesi/Mörbisch határátkelőnél léphetnek
be Ausztriába. A kerékpárosok, a Fertő tavat körbeölelő osztrák B10-es kerékpárúton kerekezhetnek tovább.

Páneurópai Piknik Emlékhely, Szárhalmi erdő
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Látnivalók Mörbischen/
Fertőmeggyesen
Fertőmeggyes legismertebb szimbóluma
- a magyar oldalról is kiválóan látható
- tóparti színpad (Seebühne). 1957 óta
minden évben itt rendezik a Burgenlandi
Ünnepi Hetek (Seefestspiele Mörbisch)
operettelőadásait. Jellegzetes városképi
elem az udvarköz (Hofgasse), amely a
lakótelkek sokszoros megosztásából (ezek
végeredményben általában nyolcadtelkek
voltak) származik. 2001 óta az UNESCO
Világörökség védelme alá tartozik.

A fertő–Hanság Nemzeti Park
ökoturisztikai útikalauza

Látnivalók Purbachban/
Feketevárosban
Magyar neve a határában található várrom
egykori magyar nevéből (Feketevár) keletkezhetett. A város leglátványosabb műemléke a 17. századi városfal, amely szinte teljesen körülveszi a régi belvárost. A Török ház
a 17. században épült, hátsó épületszárnyának kéményéből turbános török fej emelkedik ki. A településen található Ramsari
iroda, egyben turisztikai információs iroda
és Ausztria egyik legmodernebb vinotekája.

Belvárosában szinte minden ház műemlék
védelem alatt áll. A polgárházak, melyek a
16. és 19. század között épültek reneszánsz,
barokk stílusban vagy historizáló homlokzattal, szép ablakkeretekkel és kapuzatokkal,
erkélyekkel, címeres és stukkódíszítéssel

Nezsider (németül Neusiedl am See,
horvátul Niuzalj), 1921-ig Moson vármegye része volt. A város mai magyar neve
a német településnév torzulása. Neusiedl
am See/Nezsider a Fertő keleti oldalának „fővárosa”. A város tág környezete a
Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel
része, ehhez mérten környezetkímélő
mezőgazdasági termelés folyik. Élénk a
turizmusa, amely a Bécsi tengernek is
nevezett Fertő tóra alapozódik. A város
partja jachtkikötővel is rendelkezik. A
főúttal párhuzamos Wagram-magaslaton
áll a 12. századi királyi vár maradványa, egy
lakótorony romja. Itt élt az utolsó Árpádházi király özvegye is a 14. század elején.
A kuruc háborúk idején a vár volt az Öreg
Sánc, azaz a Fertőt a Dunával összekötő
védelmi vonal déli hídfője, mely ellen is
állt a kuruc ostromoknak. A városka nevét
park viseli Budapest XIV. kerületében.
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A XVII. század vége óta a történelmi
Magyarország legkisebb szabad királyi
városa, aminek a hagyomány szerint minden kéményén gólya fészkel. Régi magyar
neve a szil fanévből keletkezett Szil, ennek
fordítása a német rust (= szil), amely ismét,
immár a németből visszakerült a magyarba.

Kiránduljunk!

igazi ékszerdobozzá teszik a belvárost. Az
épületek nagyrészt a városfalak maradványaira támaszkodnak. Az óváros 2001óta az UNESCO világörökség része.

Látnivalók Neusiedl am
Seeben/Nezsiderben

Látnivalók Ruston/
Ruszton

A fertő–Hanság Nemzeti Park
ökoturisztikai útikalauza

Látogató területek –
A „Zitzmannsdorfer
Wiesen”
Weiden am See/Védenytől délre, a Fertő
előtere és a szőlők között nagy mezőséget
találunk, ebből jelenleg 650 hektár tartozik
a nemzeti parkhoz. A Fertő-gáton végighalad a B10-es kerékpárút Weiden/Védenytől
Podersdorf/Pátfaluig. A Fertő felöli oldalon szikeseket és nádasokat láthatunk.

A szárazföld felöli oldalon pedig,
Zitzmannsdorf, a törökök által elpusztított falu helyén félszáraz gyep váltakozik időszakosan nedves rétekkel. Száraz
élőhelyeken botanikai kincseket láthatunk,
itt él a szártalan csüdfű, a pusztai árvalányhaj, törpe nőszirom és az osztrák zsálya,
vizenyős helyeken él a korcs nőszirom, a
hagymaburok és a pöszke gerebcsin. A
kisebb, időszakos vízfelületek táplálékkínálatukkal vonzzák a szürke cankót, a piroslábú
cankót, a nagypólingot és a bíbicet.
A régi árkok vízzel való elárasztásával
életteret biztosítanak a kétéltűeknek.
v A B10-es kerékpárút a terület Fertő felőli oldalán nem
biztosít elegendő nyugalmat a nézelődéshez, ezért az
ún. „Mitterweg”-et ajánlott igénybe venni, a fajokban gazdag fauna és flóra megismeréséhez. Ez az út
a Weiden/Védeny – Podersdorf/Pátfalu országúttól
indul. A déli kereszteződésben, a megfigyelőtoronynál találunk egy információs pultot.

Látnivalók a határ osztrák oldalán
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A fertő–Hanság Nemzeti Park
ökoturisztikai útikalauza

A fertő–Hanság Nemzeti Park
ökoturisztikai útikalauza

Látnivalók Podersdorf
am Seeben/Pátfaluban
Közvetlenül a Fertő tó partján található
mezőváros (1992) Podersdorf am See
(Pátfalu), a burgenlandi oldal legjelentősebb
turisztikai központja. A település fekvése
kedvező, közvetlenül érintkezik a tóval,
4 km hosszú strandja népszerű a turisták
körében. A vízi sportokat és a vizet kedvelők „mekkája”. Érdemes állomáspontnak
beiktatni, ha több napos Fertő tó körüli
túrára indulunk. Műemlékei közül érdemes
kiemelni az 1663-ban épült szélmalmát és a
későbarokk stílusban épült plébániatemplomát. 2001. óta világörökségi rangot kapott.

Látogatható területek
– „Ilmitz Hölle”
Ez a kereken 3000 hektáros terület néhány
szikes tóra, rétságra, a Fertő elővidékére
és kisebb tisztásokkal tarkított nádasokra
terjed ki. A Podersdorf/Pátfalu legeltetéses
partrészletétől délre több száz nyári lúd
mellett a gólyatöcs is fészkel. Jól megfigyelhetjük itt, a Stinkerseen (Büdöstavak)
mellett és a nedves réteken az átvonuló

gázlómadarakat. A tavacskák kiszáradó partjain kiterjedt szikesek láthatók, növényzetük
egyedi. Az Untere Stinkersee mellett rendszeres vendég a küszvágó csér, a Zicklacke
mellett pedig a gulipánok és a kis lilék
költenek. A Zicklacke és Kirchsee partjain
szarvasmarhát legeltetnek, hogy szabadon
maradjanak a madarak költőhelyei. A Fertő
elővidékén pedig Przsevalszkij-vadlovak
és melegvérű lovak legelnek. Az Untere
Stinkersee kivételével minden tavacskát
el lehet érni gépkocsival. Két kerékpárút
vezet a területen át, a B10-es és a B20-as
kerékpárút. Gyalogos turistáknak ajánljuk
a részben homokos utat a Fertő-gáton. Az
Untere Stinkersee mellett és a Hölle-ben
(Pokol) információs pultokat is találunk.
v Podersdorfból/Pátfaluból a Fertő partján haladunk
tovább a B10-es kerékpárúton vagy a vele párhuzamosan futó főúton - az osztrák nemzeti park látogatható területeit érintve Illmitzbe/Ilmicbe érkezünk. Itt
található a Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel
információs központja.
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Információs Központ
(Illmitz, Ausztria)
A Neusiedler See Seewinkel
Nemzeti Park Információs
Központja 1996 óta várja az érdeklődő természetbarátokat. A látogatók széleskörű tájékoztatása
mellett a nemzeti park megőrző
zónájába szervezett programok
bázishelyeként is működik.
Az Illmitz település északi határán fekvő
épület a látogatók kiszolgálása mellett rendezvényeknek is otthont ad. Az Információs
Központ akadálymentesített. Az udvarán
álló 12 méter magas toronyból kiváló
kilátás nyílik a környező védett területekre.
Az információs pultok és szemléltető
anyagok mellett egy könyvtár áll a látogatók
rendelkezésére, amely közel 2.000 darabos
Látnivalók a határ osztrák oldalán

könyvválasztékával átfogó tájékoztatást
nyújt a nemzeti parkot érintő különböző
témákról. Rendezvény-épületként (a régió
lakossága számára is) lehetőséget ad
konferenciák, workshopok, szemináriumok
és projektnapok megtartására is. Az 50
férőhelyes mozi terem és a 200 férőhelyes
előadóterem ideális helyszíne a vetített előadásoknak és konferenciáknak. A kínálatot
két szeminárium- és kiállító terem zárja,
amelyek 50, ill. 70 m2 területtel rendelkeznek. Az épület infrastruktúrájának része
egy étterem és egy ajándékbolt (Nemzeti
Park - Shop), mely utóbbi április elejétől
október végéig minden nap nyitva tart.
Nyitva tartás:
Áprilistól - októberig: H–P: 8–17, Sz/V/
Ünnepnapok: 10–17
Novembertől márciusig: H–P: 8–16
25
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Látogatható területek
– „Sandeck-Neudegg”

A Fertő Illmitz/Illmic és Apetlon/
Mosonbánfalva községektől délre fekvő feltöltődő területe időszakosan elöntött rétekből, sokféle nádasból és kis erdőségekből áll.
Itt gyakran figyelhetünk meg nádasban
élő madárfajokat, például a nagy kócsagot, kanalasgémet, récéket és ludakat,
valamint nádi énekesmadarakat.
A Sandeck-Neudegg megőrző övezet
betekintést nyújt a Nemzeti Park látogatók

A fertő–Hanság Nemzeti Park
ökoturisztikai útikalauza

számára tilos természeti övezetébe. Két volt
magyar határőrtoronyról messze belátni
a nádasba (Sandeck-nél) ill. a rétekre a
szürke gulya istállójánál (a Neudegg-ben).
v Ha az Illmitzer Seewäldchen nevű kis erdőnél vagy
a tóhoz közeli Apetlon/Mosonbánfalva határából
indulunk gyalogos kirándulásra, főként szürkületben, kitűnően megfigyelhetjük, hogyan húznak a
nádas madarai.

Apetlon/
Mosonbánfalva
A település a mai helyén csak 1410-óta
áll. A tó gyakori kiöntései miatt azonban
távolabb kellett újra telepíteni. 1579-ben
„Apotlan”, 1643-ban „Apethlon” alakban
szerepel a korabeli forrásokban. 1529-ben és
1683-ban a török pusztította el. A Rákócziszabadságharc idején többször a kurucok
rabolták ki, majd a harcok végével pestisjárvány és éhínség pusztított. Plébániáját
1702-ben alapították újra, anyakönyveit
1728-óta vezetik. 1773-ban „Banfalu” néven
említik, később azonban többször „Apetlon”
néven fordul elő okiratokban. A 17. századtól az Eszterházy család birtoka volt.
v A szomszédos Lange Lacke természetvédelmi területe
népszerű kirándulóhely.

A fertő–Hanság Nemzeti Park
ökoturisztikai útikalauza

Látogatható
területek – „Apetlon
– Lange Lacke”

Kiránduljunk!

Kisebb, a Wallern/Valla községbe vezető
úttól délre fekvő kevésbé ismert tavacskák és rétek mellett főleg az Apetlon/
Mosonbánfalvától északkeletre elterülő tó
és Hutweide, közösségi legelő területből áll
ez a megőrző övezet. Madártani szempontból különösen érdekes a Lange-Lacke – a
Nemzeti Park legnagyobb tava – a közvetlenül csatlakozó Wörthenlacke tóval, de a
Neubruch- és Fuchslochlacke is sok költöző
madárnak pihenő és táplálkozóhelye.
Ősszel, úgy október közepétől minden este
több ezer lúd gyülekezik a Lange Lacke
tónál, elfoglalják alvóhelyeiket. A fertőzugban költő nyári ludakon kívül az északeurópai fészkelő helyéről jövő nagylilik és
a vetési lúd tölti itt a tél előtti időszakot.
A Lange Lacke térsége három oldalról érhető el: a Wallern/Vallába vezető
út melletti parkolóból, ahol falatozó
és WC is található, a Frauenkirchen/
Boldogasszony községbe vezető föld
útról és a St. Andrä/Zicksee/Moson
szentandrásba vezető földútról.
A körbevezető turistaút használatáért az „ARGE Lange Lacke” (Lange
Lacke Munkaközösség, tehát nem a
Nemzeti Park) használati díjat kér.
v Ha nincs melegebb 25°C-nál, érdemes körülbelül
három órás körsétát tenni. Távcsővel a réteken és a
vízen tartózkodó költőmadarakat és itt táplálkozó
vendégmadarakat figyelhetjük meg.
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Kiránduljunk!
v Apetlonból/Mosonbánfalváról túránk kiindulási
pontjához - Fertőújlakon (Mekszikópusztán) keresztül - a Fertő-Hanság Nemzeti Park védett területei
mentén érkezünk meg Sarródra a Kócsagvárhoz.
A Fertő keleti és nyugati vidékének valamint az osztrák nemzeti park védett
területeinek természeti és kulturális
látnivalóinak megismerése után, érdemes ismét kerékpárra szállni, vagy autóba
ülni, hogy a nemzeti park másik fő
területi egységét a Fertő egykori „édesanyját”, a Hanságot is megcsodáljuk.
v A Kócsagvártól mintegy 12 km-re található osztrák-magyar határátkelő, a fertő-parti kerékpárúton vagy a mellette haladó közúton könnyedén
megközelíthető.

A fertő–Hanság Nemzeti Park
ökoturisztikai útikalauza

Az 1777—79-es években Pomogy
(Pamhagen) és Süttör között megépített
töltés (a mai közút) jelentette a Hanság
mesterséges szétválasztását a Fertőtől. A
Hanság életében és kialakulásában meghatározó szerepet játszottak az ideérkező
vizek. A tavak, az időszakos vízborítású lápos
és mocsaras területek, valamint az emberi
megtelepedésre is alkalmas lápszigetek
(gorondok) rendkívül változatos vizes
élőhelyek sorozatát alkotják, növény és állat
számára egyaránt. Ahogy egyre távolodunk
a Fertő vidékétől, mindez szemünk elé tárul.
v Elérve a határátkelőt, közvetlen előtte jobbra kanyarodó közút, amelyet a kerékpárosok is használhatnak, vezet Öntésmajorba.

Hanság
Öntésmajor

Hanság Élővilága
kiállítás
Az egykori gazdatiszti házként, majd
iskolaként működő épület 1981 óta ad
otthont a Hanság élővilágát bemutató
állandó kiállításnak. A kiállítást – amelynek tematikája közel azonos a most
megtekinthető új kiállítással - dr. Csapody
István erdész botanikus forgatókönyve
alapján a Természettudományi Múzeum
munkatársai készítették. A kiállításnak
több mint negyed századig otthont adó,
a XIX. században eredetileg gazdatiszti
lakásnak készült épület állaga sajnos az
ezredfordulót követően olyan mértékben leromlott, hogy be kellet zárni, így
a kiállítás évekig nem volt látogatható.
A pályázati forrásoknak és az igényes
helyreállításnak köszönhetően
azonban az épület ma már
újra fogadhat

A Dél-Hanságban a területek mélyebb fekvése miatt leginkább a mocsarak lecsapolásával juthattak megművelhető területekhez.

A visszaváltott és már víztől mentesített
területeken alakultak ki a későbbi majorsági központok. Ilyen majorság volt egykor
Öntésmajor is. Nevének eredete azzal
magyarázható, hogy csapadékosabb időszakokban a Hany rendszerint elöntötte a
település környékét vizeinek áradása során.
Sok majornak, így az öntésinek is saját
iskolája volt, mely 1976-ban szűnt meg.
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A Hanság vidékének jellemző
településtípusai egészen a XX.
századig a majorságok voltak.

A fertő–Hanság Nemzeti Park
ökoturisztikai útikalauza

Kiránduljunk!

látogatókat, sőt a kiállítás anyaga is megújult. A régi kiállítás elemeit is felvonultató
tablók, diorámák és bemutatók interaktív
elemekkel kibővítve, a mai kor elvárásainak is megfelelően adnak tájékoztatást a
Hanság élővilágáról. A bemutatott anyag
négy teremben, a folyosón és a fogadótérben tekinthető meg. A termek között a
Hanság éjszaka aktív állatainak a bemutatóterme, állathangokkal kiegészítve igazi
különlegessége a kiállításnak. A további
termekben a táj geológiai történetét,
talajtanát, a vízrendezések hatásait, a
hansági emberek által gyakorolt mesterségeket, valamint a terület flóráját és
faunáját mutatja be a kiállított anyag. Az
épület körüli udvaron a hansági gazdasági
vasút idejéből megmaradt és megmentett mozdonyok és vagonok mellett régi
gőzgépeket láthat az érdeklődő. Az ifjú
korosztályok számára további érdekes
interaktív kültéri természetismereti
játékok segítik a kiállításra szánt idő
hasznos eltöltését. Tel.: 06 96 250 334
Az épület szomszédságában magán kezdeményezésre, bemutató majorság épült
fel - Katica major - ahol lovagolni, lovas
kocsikázni, állatokat simogatni is lehet.
v Innen barangolhatjuk be a Hanság minden rejtett
zugát. Öntésmajor után Osli településre érkezünk.

Hanság
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Dél-Hanság

Kiránduljunk!

A hanyi mocsárrétek, magas-sásosok, általában csak a közútról,
illetve az erdőgazdasági feltáró utakról szemlélhetők, ugyanis
az év nagy részében víz alatt állnak. Igen értékes élőhelyek,
hiszen pl. kétéltűek ezreinek jelentenek szaporodó helyeket.
Madarak közül a fokozottan védett haris,
valamint a ritka fészkelő sárszalonkát
kell megemlíteni. Kora tavasztól késő
nyárig megannyi védett és nem védett
növény virágzik (pl. mocsári gólyahír,
réti kakukktorma, réti kakukkszegfű,
mocsári nőszirom, mocsári kosbor).
Osli és Földsziget falvak között az országút
mellett a gorondok közti mélyedésekben megmaradt mocsárrétek a közút
mellett szabadon tanulmányozhatók.

Osli
Osli a Rábaköz évszázadok óta ismert és
kedvelt búcsújáróhelye, Kapuvártól északkeleti irányban fekszik, tőle 10 km-re, a Hanság
déli peremén. A község neve hűen őrzi a
besenyő eredetű, itt birtokos Osl nemzetség, az Oslok emlékét. A Rábaköz egyik
legismertebb Mária kegyhelye és búcsújáró helye az oslii templom. A mosolygós
szűzanya kegyhelye, sok csodás gyógyulás
történetét őrizi, amelynek hírére a Rábaköz
népe nagy számban kereste fel a kegyhelyet. A kegyhelynek XIV. Benedek pápa
Mária szeplőtelen fogantatása és születése
30

ünnepeire teljes búcsút engedélyezett
1752-ben. IX. Pius ezeket a kiváltságokat
1858-ban, a lourdes-i jelenés évében
tovább bővítette. A templom körüli kálvária
tizennégy stációja 1859-ben épült és máig
fontos szerepe van a búcsújárásban. Helyét
a település legmagasabb pontjának tartják,
ezért is kaphatta a Kálvária-domb nevet.

Ahogy haladunk Földsziget felé, az út
mellett tábla jelzi az ország legrégebbi
Madárvártáját. Az Esterházy Madárvárta
az 5 km hosszú Hany Istók tanösvény
kiindulópontja. A madárvártától az út
a fokozottan védett Csíkos Éger-erdő,
majd az erősen elöregedett állományú
Király-égeres mellett vezet a Király-tóig.
v A tanösvény információs táblái segítséget nyújtanak a Hanság látnivalóinak megismerésében. Az
erdészeti kavicsos úton, gyalogosan, kerékpárral
és személyautóval is közeledhetünk.

A Hanság a Kisalföld legmélyebben elhelyezkedő „medencéje”. A jelenlegi védett
területek a lecsapolások 1960-as évekbeli
befejezése után is megmaradt nagyobb
vizes élőhelyeket foglalják magukba.

Hanság

Csíkos Éger erdő
A hanyi élőhelyek között is kiemelt
jelentősége van az égereseknek.
A nagy lecsapolási munkákat kevés
helyen élték túl. Ahol megmaradtak az
öreg, támasztógyökeres égererdők, azok
általában fokozott védelem alatt állnak, és csak az utakról szemlélhetők.
A dél-hansági területek két öreg égerese az ún. Csíkos-éger (az erdő nevét az
egykor alatta úszkáló csíkhalakról kapta) az
Esterházy-Madárvárta közelében, valamint a Királyéger a Király-tó térségében.
A Király-tó melletti nagy kiterjedésű
mocsárrét is érdekes látnivalót jelent. A
tó felé haladva, fészkelési időszakban (a
közeli költőhelyek miatt) rendszeresen látni
a magasban a fokozott védelem alatt álló
színpompás gyurgyalagokat is. A Király-tó
kultúrtörténeti nevezetessége, hogy a
híres „hansági szörny-alakot”, a 10 év körüli
Hany Istókot kapuvári halászok e térségben
fogták 1749. március 17-én. A történet
valóságát a Kapuvári Plébánián mindmáig megőrzött keresztlevél bizonyítja.
v A Hany Istók tanösvény útvonalán visszatérhetünk az
Esterházy Madárvártához és Földszigetet elhagyva
Acsalag majd a Hanság egyik érdekes elnevezésű
településre érkezünk. Ez a község Bősárkány.

Hanság
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Bősárkány

A mesterségesen kialakított költőszigeteken
danka- és szerecsensirályok társaságában
küszvágó csérek költenek. A bölömbika
mellett különböző úszó- és bukóréce-fajok,
kormos- és fattyúszerkők jelentek meg.

A falu neve a „sárkány” köznévből keletkezett személynévből vagy földrajzi
névből származhat. Az előbbi mellett az
szól, hogy az országban több falu is viseli
ezt a nevet. Az utóbbira a Pesty Frigyes
által lejegyzett szájhagyomány alapján
gondolhatunk: az ún. „Sárkány-dombon”
megtelepedő halászok adták nevét.
Látnivaló közül a település közepén álló
római katolikus templom a legkiemelkedőbb. Előzetes bejelentkezés után látogatható, bejelentkezés a plébánián: Kossuth
u. 31., (96) 271-195. Az itt élő embereknek
a Hanság adta természeti lehetőségek
jelentették a mindennapi megélhetést. A
sás, a gyékény és fűzfa vesszőjének feldolgozása sok családnak adott munkát.
A régi és szép mesterségeket, ma már
nagyon kevesen ismerik, és művelik.
v A Nyirkai-Hany vizes élőhely a Bősárkánytól (86.
sz. főút) mintegy 5 km-re található Rábca folyó töltésén keresztül érhető el. A Szávíz-vízicentrumnál
kialakított parkolótól a töltésen gyalogolhatunk
vagy kerékpározhatunk be a szabadon látogatható
madármegfigyelő toronyig. A parkolóban és megfigyelőtoronynál információstábla található.
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E rekonstrukciós terület azonban a
madárvonulás időszakában is jelentős
táplákozóhelynek számít; a téli időszakban
pedig nagy kócsagok mellett vadludak
ezrei találnak menedéket a hideg elől.
A vízzel borított területet fokozatosan
nőtték be különféle sások, széleslevelű
és keskenylevelű gyékény, harmatkása
és keserűfű. A tó felszínén tündérrózsa, tündérfátyol és vízi tök látható.
v A Nyirkai-Hanyból visszatérve a Szávíz-vízicentrum
hoz, a 86-os számú főútra rákanyarodva Moson
magyaróvár irányába, mintegy 15 km után János
somorjára érkezünk.

Látogató területek
– a Nyirkai-Hany
A Bősárkány közelében fekvő
Nyirkai-Hanyban 2001-ben
mintegy 450 hektáros vizes élőhely-rekonstrukció készült el.
Főbb célja nyílt vízfelületek kialakítása,
a megmaradt tőzegállomány további
bomlásának megállítása, a lápi
vegetáció, a vízi növényzet
helyreállítása és a vízimadarak fészkelőhelyeinek és a
madárvonulás időszakában
rendelkezésre álló zavartalan
táplálkozóhelyek biztosítása.
Az elárasztást követően azonnal megjelentek a vízimadarak.
A területre jellemző költőfajok közé nyári lúd, barátréce,
búbos vöcsök, vörösgém,
bakcsó, kanalas gém tartozik.
Hanság

Jánossomorja
Ez a határ menti település 2004 óta városi
rangot kapott. A mai város három – egykor
önálló település – (Moson) Szent-János,
(Moson) Szent-Péter és Puszta-Somorja
1970-ben történt egyesítésével született.
A Moson előnevet az 1908. évi országos
helységnév változtatáskor kapták, 1950-ben
a két – addigra gyakorlatilag egybeépült –
községrészt Mosonszentjános néven vonták
össze. Külön-külön is jellegzetes szerepkörük
volt Moson vármegyében. Szent-János volt
a legnagyobb, Szent-Péter pedig a leggazdagabb község, míg a besenyő ősöket valló
Puszta-Somorja a „kis magyar sziget” volt a
tatárjárás után letelepedett német lakosság
tengerében. A tenger itt nemcsak etnikai
környezetet kifejező tartalmat hordoz,
Hanság

Kiránduljunk!
hanem hosszú évszázadokon keresztül
meghatározó tájföldrajzi jelző is volt. Az
1900-as évekig a községek közvetlen határában, gyakorlatilag a kertek alatt kezdődött
Európa egyik legnagyobb lápvilága, a
Hanság. A több településből álló kisváros
rendkívül gazdag kulturális látnivalókban.
v Jánossomorjánál léphetjük át az országhatárt,
s érkezhetünk meg az első osztrák településre
Mosontarcsára/Andauba.
Az osztrák nemzeti park védett hansági
területei Mosontarcsa/Andau és a magyar
államhatár között húzódnak. Ez a vidék
nemcsak természeti látnivalóival vonzza az
érdeklődőt, hanem jelentős magyar történelmi eseménnyel is bír! A II. világháborút
követően a háborús pusztítások után újabb
próbatételt jelentettek a településnek az
1956-os magyar forradalom következményei. A magyar népnek a sztálinista rezsim
elleni felkelését orosz tankok fojtották vérbe.
Ennek nyomán 1956 novemberében százezrek indultak meg, hogy az akkor még őrizetlen határon át Ausztriába jussanak. Ekkor
vált legendássá a mosontarcsai híd, egy a
Hansági-főcsatornán átívelő 7 méter hosszú
és 2 méter széles fából készült híd, melyen
át a menekülők nagy része távozott az
országból. A hidat a szovjetek kétszer is felrobbantották, így a mai már csak emlék, de
a hozzá vezető út mentén az erőszak, a kirekesztés és a gyűlölet ellen szóló szobor-alkotások kerültek kiállításra az osztrák oldalon.
v Akik kerékpárral érkeznek erre a településre, ők
igénybe vehetik az 1991-ben szépen felújított hidat,
s juthatnak át a Fertő-Hanság Nemzeti Park hansági területeire. A személyautóval érkezők a hídig
autózhatnak be, mind Mosontétény /Tadten, mind
Mosontarcsa/Andau felől (B22-es jelzésű út). Buszok
közlekedésére nem alkalmas ez az út!
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Répce ártér

Látogatható területek
„Waasen – Hanság”
Ez a Tadten/Mosontétény és
Andau/Mosontarcsa községektől
délre fekvő megőrző övezet csak
140 hektárt ölel fel, de több mint
200 hektár zöld ugar veszi körül.
A múltban a Fertő volt medencerészéből több csatorna vezette el a vizet. A 18.
19. században mocsaras volt a terület. A
Hanság utolsó tavai a Hansági-főcsatorna
létesítésével eltűntek. 1973-ban az osztrák
kormány a túzok költőhelyeit teljeskörű
természetvédelem alá helyezte. Ausztriaszerte jelentős mennyiségű túzok, fürj,
nagypóling, réti fülesbagoly, cigánycsuk
és tövisszúró gébics mellett itt ritka növényeket is láthatunk, itt nő a mocsári kosbor
és pipafű. Télen gyakran láthatunk gatyás
ölyvet, kékes rétihéját, kissólymot és rétisast.

A fertő–Hanság Nemzeti Park
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Ezt a megőrző övezetet gépkocsival is,
kerékpárral is Tadten/Mosontétény és
Andau/Mosontarcsa községek felől érhetjük el. A gáton végighaladó utak a Tadten/
Mosontétény és Andau/Mosontarcsa
községekből délkeletre vezetnek. Látogatók
a mellékutakat nem vehetik igénybe.
Reggeli madárlesre az andaui/mosontarcsai
oldalon álló magaslest ajánljuk.
v Mosontétény/Tadten, Valla/Wallern települések
érintésével Pomogyba/Pamhagenbe érkezünk
meg. A határ természetes földrajzi vonala a Hanságfőcsatorna, amelyet átlépve ismét magyar földön
járhatunk.
A Hanságban tett körtúra után érdemes visszatérni a
Kócsagvárba, ahol nyugodt körülmények között, igényesen kialakított szálláshellyel várja a természetben megfáradt túrázót a Fertő-Hanság Nemzeti Park.

Kiránduljunk!

A Fertő és a Hanság vidéke évszázadok óta összefüggő területet
alkotott. A hajdan egymáshoz
tartozó két táj megismerése után,
a Fertő-Hanság Nemzeti Park legkisebb védett területére, a Répce
ártérre is érdemes ellátogatnunk.

Csáfordi-erdő

A Rábaköz legdélebbi csücskében, a
Répce folyó mellett található ártéri erdeink egyik maradványa a Csáfordi-erdő.
A 21,4 hektár összterületű erdő öreg,
250-300 éves kocsányos tölgyei a valamikori tulajdonos Simon-család egy-egy
tagjának nevét viselik ma is (Atala-fa,
Tibor-fa, Ödön-fa). A jégkorszaki reliktum
növényfajoknak is otthont adó keményfás
ligeterdő hírnevét elsősorban a fák alatt
virító milliónyi védett tavaszi tőzikének
köszönheti. E mellett más értékes védett
lágyszárú növényfajok, mint pl. a ligeti

csillagvirág, berki szellőrózsa, sárga tyúktaréj
és odvas keltike emelik az erdő értékét.
Állattanilag a jelentős számú, korhadó,
odúkban bővelkedő, idős fának köszönhetően megannyi erdei rovar (cincérek,
különböző futóbogarak, szarvasbogár
stb.), madárfaj (csuszka, erdei pinty, vörös
begy, ökörszem, énekes rigó, búbos banka,
fekete harkály stb.), denevér és más kisemlős növeli
a biológiai sokféleséget.
v A Répce menti területeket ajánlott egész évben felkeresi, de különösen érdemes kora tavasszal, mikor
a tavaszi tőzike tömegesen virágzik.
Csáfordjánosfa község határában
(Répceszemere felől) lehet autóval
megközelíteni az erdőt. Gyalogosan a
Répcét átívelő fahidak vezetnek be a
tőzikés erdőbe, ahol a Tőzike tanösvény
információs táblái nyújtanak ismeretet a védett terület élővilágáról.
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