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Tartalomjegyzék

Nemzeti park
a határ két oldalán

E

urópa első határon átnyúló nemzeti
parkjának kialakítását célzó tárgyalások 1988. őszén kezdődtek meg. A
tárgyalások eredményeképpen Magyarországon 1991-ben alakították meg a Fertő-táj
teljes hazai felét magában foglaló Fertő tavi
Nemzeti Parkot, míg 1992-ben Ausztriában
a Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel-t.
A határon átnyúló közös nemzeti parkot végül 1994-ben avatták fel. A magyar oldalon
több bővítés történt, 1994-ben csatolták
az 1976-ban alapított Hansági Tájvédelmi
Körzetet a nemzeti parkhoz (ekkortól hívják
a nemzeti parkot a magyar oldalon FertőHanság Nemzeti Parknak), majd 1999-ben
a Répce menti területeket. A Fertő-Hanság
Nemzeti Park területe hazánkban ma 23 731
ha, míg Ausztriában 10 500 ha.
A Fertő-Hanság Nemzeti Park, illetve a
Neusiedler See-Seewinkel National Park
mozaikos szerkezetű, azaz a védett területek nem alkotnak összefüggő, egységes
területet. Jelentősebb területei a Fertő-táj,
a Fertőzug, a Hanság, a Tóköz, valamint a
Répce mente. A Fertő-Hanság Nemzeti
Bevezető

Park zónáit a Világ Természetvédelmi Unió
(IUCN) elveinek megfelelően alakították ki.
A területnek mintegy harmadát teszi ki az
ún. természeti övezet, ahol elsősorban a
természeti folyamatok érvényesülnek. Ezen
az övezeten belül gazdasági tevékenység
nem folytatható, a kezelés részeként végzett
munkák kizárólag az élővilág érdekében
folynak. Ezt veszi körül az ún. kezelt természeti övezet, ahol extenzív területhasználat
biztosítja a természeti értékek megőrzését. A külső, ún. bemutató övezetben van
lehetőség a hagyományos területhasználat
mellett a területek természeti értékeinek
bemutatására.
A határon átnyúló nemzeti park növényvilága talán a legváltozatosabb Európában.
Élőhelyei között megtaláljuk a középhegységek gyertyános-, illetve cseres-tölgyeseit,
az alföldi pusztákra jellemző szikeseket, a
nagy kiterjedésű lápvidékeket és a folyókat
kísérő ligeterdőket, illetve mocsárréteket.
Kiadványunkban az egyes területrészek
jellemző élőhelyeit és növényeit mutatjuk
be a látogatók számára.
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Fertő tó
A Fertő tó hazánk második, Európa negyvennegyedik legnagyobb
természetes tava. A tómeder kiterjedése 325 km2, amelyből mintegy
75 km2 található Magyarországon
és 250 km2 Ausztriában.
Nevéhez méltóan a tó magyar oldalának
nagy része „fertő”, azaz nádas mocsár, az
osztrák oldalon még a nyílt vizek uralkodnak, de a part mentén már ott is változó
szélességű nádas található. Az összefüggő,
látszólag teljesen zárt nádast csak a belső
„tavak” (pl. Herlakni-tó, Oberlakni-tó), valamint a nádaratási céllal létrehozott 320 km
hosszú, ma már jórészt járhatatlan csatornahálózat töri meg.
A nádas növénytani szempontból nem
túlzottan változatos, a névadó közönséges
nádon kívül csak kevés faj, így az ebszőlő
4

csucsor vagy a mocsári aszat fordul elő.
A nádasban kisebb-nagyobb foltokban
hasonlóan fajszegény keskenylevelű gyékényesek és telelősásosok, a part menti területeken pedig magassásosok és a taposott
részeken zsiókások találhatók.
A nyílt vizek hínárnövényzetét a betelepített
amur csaknem teljesen kipusztította, de az
elmúlt években megindult a regeneráció. A
fésűs békaszőlő és a füzéres süllőhínár már
többfelé megtalálható, de az egykor jellemző hatalmas hínármezők, boszorkánygyűrűk
kialakulására még várni kell. A belső tavakon
és a part menti csatornákon a vízi gerincteleneket fogyasztó közönséges rence mellett,
az érdes tócsagaz és a nagy tüskéshínár
előfordulása gyakori. A nádas belsejében,
egykori feltöltéseken természetes úton kialakult fűzcserjések, facsoportok találhatók,
amelyek tájképi és növényzeti szempontból
is érdekességet jelentenek.
Fertő tó

Fertő tó

5

Növényvilág

A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel
Nemzeti Park növényvilága

Növényvilág

A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel

Nemzeti Park növényvilága

Fésűs békaszőlő
(Potamogeton pectinatus)

Gazdagon elágazó szárú, vékony, szálas levelű gyökerező
hínár. Tavakban, tócsákban, patakokban, folyókban elterjedt gyakori faj hazánkban, kifejezetten jól tűri a szen�nyezett, illetve a sókban gazdag (szikes) vizeket is. A
Fertő számára ideális élőhelyet jelent, a legelterjedtebbnek mondható hínárfaj, amelynek mindkét hazai alfaja
megtalálható.

Tengermelléki káka 

(Schoenoplectus litoralis)

A Kárpát-medence ritka, melegkori reliktum faja, amely
nagyobb tavaink parti vagy sekély vizű zónájában él néhány
helyen. Háromélű szára alapján jól elkülöníthető a hasonló
termetű, a területen szintén előforduló tavi, illetve kötőkákától. A Fertőn a tómeder szélcsendes öbleiben, belső tavaiban, egyes csatornákban kisebb-nagyobb foltjai többfelé
megtalálhatók, újabban jelentős mértékű terjeszkedése
figyelhető meg, ami összefüggésben lehet a feltöltődéssel, illetve az amur visszaszorulásával.
A tó nádasát elsősorban a nádaratás és a
nádas belső részeinek vízellátási problémái
veszélyeztetik. Ha a nádaratást nem fagyos
időszakban végzik, akkor a nádarató gépek
taposásukkal komoly károkat okozhatnak
a nád gyöktörzseiben. Alacsony vízállásnál
a csatornarendszer depóniái miatt a nádas
belső területeire északi szél esetén sem jut
el a friss víz, emiatt egyes területeken a nád
pusztulni, „babásodni” kezdett. A nádas belső
területeinek vízellátási problémáira részben
megoldást adhat a Fertő-Hanság Nemzeti
Park Igazgatóság, illetve az Észak-dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
által a közelmúltban elnyert KEOP-pályázat,
amely egyes csatornák kotrásával és a
csatornák parti depóniáinak megbontásával
biztosítja a nádas kazetták vízellátását.
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Fertőmellékidombsor
A Fertőmelléki-dombsor a Fertő
tó nyugati partján, magyar és
osztrák területen húzódó alacsony
dombvonulat. A dombsor földtani
felépítésében jelentős a különböző
mészkövek szerepe, területét nagyrészt erdők és szárazabb gyepek
borítják, de jelentős a szőlőtermesztés szerepe is.
Természetvédelmi szempontból kiemelkedő értékű a Sopron és Fertőrákos között
található Szárhalmi-erdő, amely a hozzákapcsolódó láprétekkel nemcsak a nemzeti
Fertőmelléki-dombsor

park, hanem az egész Nyugat-Pannónia
egyik legértékesebb területe, több tucat
védett és fokozottan védett növény- és
állatfaj élőhelye.
A dombsor meghatározó erdőtársulásai
a gyertyános-kocsánytalan tölgyesek és a
cseres-tölgyesek. Kisebb kiterjedésűek, de
fajgazdagságuk miatt fontosak a molyhos
tölgyesek és a száraz gyepek felé átmenetet
képező napos, meleg erdőszegélyek, amelyben számos értékes faj (pl. boldogasszony
papucsa, tarka nőszirom, több kosbor) él.
Az erdőkben számos elegyfafaj, így például
a kislevelű hárs, a mezei juhar, a cseresznye
vagy berkenye fajok fordul elő. A környék
7
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régi kultúrtáj, az emberi hatások minden
vegetációs egységen éreztetik hatásukat. Az
erdők nagy része sarjeredetű, s az egykori
erdőhasználatnak köszönhetően számos
tisztás, erdőszegély alakult ki. A leromlott
erdők, gyepek helyén sokfelé fekete- és
erdeifenyőt, akácot telepítettek. A helyi flóra
alpokalji jellegét az üde lomberdei (magyar
varfű, erdei galaj) és a mészkerülő erdei
(csarab, kövi pimpó) fajok is érzékeltetik,
ezeknél azonban erősebb Alpok-peremi hatást tükröznek a sziklai fajok (tarka nádtippan,
szívlevelű gubóvirág, fűzlevelű ökörszem). A
száraz tölgyesekben és gyepekben számos,
a középhegységekre jellemző faj (borzas len,
erdei szellőrózsa) fordul elő. A Kőhidai-medence lápi vegetációjából, a lecsapolások és
a talajvízkutak miatt csak töredékek maradtak
fenn, ezek egyike, a Kistómalmi-láprét még
így is az egyik legértékesebb lápunk. A láprétmaradványok hidegkori reliktum-fajokat
őriznek (hagymaburokkosbor, lápi hízóka,
lisztes kankalin, feketedő fűz).

Boldogasszony papucsa
(Cypripedium calceolus)

Különös nevét egyedi virágfelépítésének köszönhetően viselő kosborfaj.
Népiesen rigópohárnak
is hívják, mivel a feltűnő,
sárga-bordó színezetű orchideavirág középső lepellevele („mézajak”) papucs
alakú, felül kerekded nyílással. Állományai különösen veszélyeztetettek, az
élőhelyek átalakulása, leromlása mellett szépsége
miatt (bár fokozottan védett) még ma is rendszeresen gyűjtik. Egykor híres
8
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Sopron melletti populációi a gyűjtés miatt például szinte
teljesen megsemmisültek, az egykor több ezer tövet számláló állományokból mindössze néhány, eldugott helyen fejlődő tő maradt meg.

Tarka nőszirom
(Iris variegata)

Hegy- és dombvidéki nyílt,
ligetes erdőkben, erdőszegélyekben élő, helyenként
nagy telepeket alkotó, látványos faj. Levelei kard
alakúak, lepellevelei sárgás alapon lila, bordó vagy
barna mintázattal tarkázottak. A dombsoron főleg
kisebb nyiladékok mentén,
valamint száraz gyepeken
ismerjük nagyobb telepeit.

A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel

Nemzeti Park növényvilága

Az erdők között részben a talajviszonyoknak, részben a korábbi legelőgazdálkodásnak köszönhetően értékes lejtősztyepprétek
és sziklagyepek alakultak ki. Itt él a ritka
légybangó, mellette tavasszal nagy tömegekben nyílik a leány- és fekete kökörcsin,
tavaszi hérics, vitézkosbor, sömörös kosbor,
szúnyoglábú bibircsvirág, apró és pázsitos
nőszirom. Nyáron a sárga, borzas és az
árlevelű len együttes virágzásában gyönyörködhetünk, míg ősszel virágzik a prémes
tárnicska. A lejtősztyeppek és sziklagyepek
tipikus előfordulási helye a fertőrákosi és a
margitbányai kőfejtő.

Sárga len 
(Linum flavum)

Növényvilág

Leánykökörcsin 
(Pulsatilla grandis)

Kora tavasszal virágzó sziklagyepi növény, amely egész
elterjedési területén a jó természetességi állapotú gyepekre
jellemző, így az utóbbi évtizedekben tapasztalt általános
visszaszorulása miatt bekerült az ún. közösségi jelentőségű
(az egész Európai Unió szempontjából jelentős) fajok közé.
Szárhalmi állományai nemrég még kifejezetten erősek
voltak, de a virágszedés, az
özöngyomok (pl. akác) előretörése, a korábban nyílt
gyepek becserjésedése és
a termőhelyek beépítése
következtében érezhetően
megritkult, így a márciusi
száraz fűből kiemelkedő feltűnő, lila virágokat egyre
kevesebb helyen csodálhatjuk meg.

Légybangó 
(Ophrys insectifera)

Bíboros kosbor 
(Orchis purpurea)

A cseres-tölgyesek szín
pompás orchideája, ame
lyet már kora tavasszal felfedezhetünk terjedelmes
tőlevelei alapján. Később
levéltelen szárán bíboros és
rózsaszínű virágokból álló
virágzat fejlődik. A Szár
halmi-erdőben és a mar
gitbányai községi erdőben
elszórtan számos helyen
megtalálható.

Fertőmelléki-dombsor

Sztyeprétek virága, amely számos alapkőzeten és számos
gyeptársulásban előfordul. Észrevenni virágzásakor kön�nyű, mert gyorsan lehulló élénksárga szirmai messze világítanak – leveles állapotban meghökkentően beleolvad
környezetébe. A Fertőmelléki-dombsoron ma már ritka,
csak a legjobb természetességű kisebb gyepeken maradtak fenn elszigetelt állományai.
Fertőmelléki-dombsor
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A bangók népes (több száz fajt számláló) nemzetsége a
mediterrán területekre jellemző, a Kárpát-medencében
csak néhány faj él. Közös jellemzőjük a sajátos felépítésű
virág, amelynek leplei úgy módosultak, hogy a megporzást általában elvégző rovarfaj egyedeire emlékeztetnek,
így csalogatva a virágport szállító állatokat. A légybangó
Magyarországon mindig is ritka fajnak számított, néhány
meszes alapkőzetű területen ismertük jelenlétét, a Sopron
melletti előfordulásai a legjelentősebbek közé tartoznak.
Ma Szárhalom becserjésedő sztyepprétjein évről évre változó, de összességében lassan csökkenő állományai élnek.
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Apró nőszirom 

Növényvilág

(Iris pumila)

Kövi benge 
(Rhamnus saxatilis)

A hazai vadon élő nőszirmok legapróbb képviselője, amely
virágzáskor sem magasabb 10 cm-nél. Rátalálni a kora tavaszi hónapokban lehetséges, amikor sötétlila vagy halványsárga virágai kifejlődnek – levelei egyébként megbújnak a
kísérő növények között (a különböző virágszínek nem jelentenek a fajon belül elkülöníthető egységet). Középhegységi
sziklakibúvásokon ma még sok helyen előforduló faj, amely
azonban Sopron környékén rendkívüli mértékben megritkult. Ebben közrejátszott kertekbe való begyűjtése, de a
természetes élőhelyek leromlása is.
Kis termetű, jelentéktelen cserje (amelynek még virágai is
zöldesek, aprók), mégis Szárhalom természetvédelmi szempontból legjelentősebb fajai közé sorolható. A kövi benge
Közép-Európa mészkőhegységeiben él, Magyarországon
kizárólag Sopron mellől ismerjük (jóval gyakoribb fajtestvére, a varjútövis benge gyakorlatilag az egész országban
megtalálható), ahol napos erdőszegélyekbe, sziklakibúvásokon él. Tipikus előfordulási helye a fertőrákosi kőfejtő,
ahol a legmeredekebb, megközelíthetetlen falakon is
megfigyelhető.
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A Fertőmelléki-dombsor erdeire a legnagyobb veszélyt a nem körültekintően
végzett, vágásos erdőgazdálkodás jelenti,
míg a gyepek esetében a korábbi legeltetés
felhagyása okoz problémát. Szárhalom
kedvelt kirándulóhely, a gyöngyvirág virágzásakor ezrek látogatják meg a területet
és a gyöngyvirág mellett gyakran védett
növényeket is leszednek, rosszabb esetben
kiásnak.
Fertőmelléki-dombsor

Lajta-hegység
A teljes egészében Ausztriában
fekvő Lajta-hegység a terület
északnyugati peremén húzódik,
elválasztva a Bécsi-medencét és a
Fertő tó medencéjét.
Legmagasabb pontja a 481 m magas
Sonnenberg, de határozott délnyugatészakkelet irányú gerince végig 400 m feletti
magasságú, így a bemutatott tájak közül a
leghűvösebb és legcsapadékosabb klímájú.
Geológiai felépítése a Fertőmelléki-dombsorhoz hasonló (utóbbit gyakran a Lajta-hegység
Lajta-hegység

déli nyúlványának tekintik, bár attól a Vulka folyócska medencéje határozottan elválasztja).
Belső területei, magasabb részei kristályospala-rétegekből állnak, amelyre a peremrészeken lágyabb, általában meszes mállástermékű
üledékek, pl. mészkövek rakódtak le (ezeket
több helyen hatalmas kőfejtőkben termelték
ki). A hegység vegetációjában a magasabb
régiókat gyertyános-tölgyesek uralják, sőt
egyes foltokon bükkösök is kialakultak. A peremrészek fő erdőtársulása a cseres-tölgyes,
a meredek, napsütötte oldalakon molyhos
tölgyesek és a közéjük ékelődő sztyepprétek,
sziklagyepek is vannak.
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Növényvilág
A Lajta-hegység flórája számos érdekes
elemet tartalmaz. Az Alpok peremének
közelsége miatt számos hegyvidéki eleme
van (pl. madárberkenye, hegyi csenkesz,
hegyi lednek). Az Alpok sziklavegetációjára
emlékeztet a tarka nyúlfarkfű, szívlevelű
gubóvirág megjelenése. A hegylábon már
megjelennek a szubmediterrán jellegű fajok
(pl. kövi fanyarka, korongpár, virágos kőris),
sőt a kontinentális elterjedésű macskahere
is. Különös színfolt a Lajta-hegység keleti oldalán, a Fertő-parton emelkedő néhány kisebb szigethegy (Jungerberg, Hackelsberg)
száraz gyepjeiben cseh tyúktaréj, nagy
gombafű előfordulásával.

A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel
Nemzeti Park növényvilága

A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel

Nemzeti Park növényvilága

Adriai sallangvirág 

Növényvilág

(Himantoglossum adriaticum)

Cseh tyúktaréj 

(Gagea bohemica)

Különleges virágfelépítésű növénynemzetség képviselője,
nevét a virág mézajkának sallangos nyúlványairól kapta.
A mediterrán elterjedésű nemzetség néhány faja Európa
középső részén is előfordul növényritkaságként. Az adriai
sallangvirág a napos, meleg, meszes alapkőzetű sztyeppréteket kedveli.

A tó déli és nyugati oldalán a
Fertőmelléki-dombsor és a tómeder között láp- és mocsárréteket
találunk. A termőhelyi viszonyok
függvényében ecsetpázsit, gyepes
sédbúza, fehér tippan vagy réti
csenkesz a társulásalkotó fűféle.

Aprócska növény, amely különböző alapkőzeteken kialakult
sziklagyepekben, sziklarepedésekben él. Érdekessége, hogy
főként sarjhagymákkal szaporodik, apró élénksárga virágai
ezért néha évekig nem láthatók. A térségben a Fertő tóra
néző néhány szigetszerű kiemelkedésen, kristályospalakibukkanásokon élnek apró populációi.
12

Fertő menti
láp- és mocsárrétek

Az üde és nedves rétek természetességi
állapotára az elmúlt 50–60 év használata is
rányomta a bélyegét. A felülvetések, trágyázás és melioráció következtében a gyepek
Lajta-hegység

Fertő menti láp- és mocsárrétek

többsége alacsony vagy közepes természetességű volt, de az utolsó 10–15 év kímélő
használata következtében állapotuk sokat
javult. A mocsárréteken ma ismét tömegesen virágzik a réti boglárka, a kúszó boglárka, a fekete nadálytő, a réti kakukkszegfű, a
réti lednek vagy a szürke aszat.
A korábban legelőként és kaszálóként
használt rétek többségét ma a nemzeti park
kaszálással tartja fenn, a legelő állatállomány
a déli és a keleti parton teljesen eltűnt a
mezőgazdaság átalakulásával.
13

Növényvilág

A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel
Nemzeti Park növényvilága

Az egyik legszebb láprét Fertőboz alatt
húzódik egy keskeny sávban a nádas és
a település között. Az erősen cserjésedő
láprét helyreállítása néhány éve kezdődött
meg, ma már a keskenylevelű gyapjúsás
fehér mezeje és több ezer mocsári kosbor
és hússzínű ujjaskosbor borítja tavasszal. A
rekettyefűz és a nád visszaszorítását a nemzeti park munkatársai önkéntesek segítségével végzik kizárólag kézi munkával, mert
a láprét élővilágát a mezőgazdasági gépek
okozta talajtömörödés veszélyezteti.

Változatos összetétele miatt zoológiai
szempontból is érdekes a Hidegség és
Fertőhomok közti láprét-mocsárrét komplexum. A mélyebb fekvésű részeken kormos
csátés láprétek, telelősások, míg a kissé
magasabb területeken kékperjés láprétek,
sédbúzás mocsárrétek és ecsetpázsitos
kaszálók jellemzőek. A mozaikos kaszálásnak
köszönhetően tömeges az őszi vérfű előfordulása, amely a védett vérfű boglárka fontos
tápnövénye..

Kisfészkű aszat 

Mocsári kosbor 

A Kárpát-medence endemikus (bennszülött) faja, a világállomány döntő része hazánkban él. Természetvédelmi jelentőségének köszönhetően közösségi jelentőségű növényfaj.
Főként alföldi mocsarakban, szikeseken, ártereken fordul
elő, de megtalálható belvizes szántókon is. Országos állománya milliós nagyságrendű, a Nagyalföldön helyenként
gyakori, a Kisalföldön elég szórványos. A Fertő tó menti
magassásosokban, nedves réteken meglehetősen szeszélyesen, ingadozó számban lép fel, de állománya az elmúlt
években csökkenő tendenciát mutat.

A Fertő körüli nedves rétek jellegzetes orchideája, amely a
Kisalföld hazai oldalán másutt is előfordul, a Duna szlovákiai oldaláról viszont szinte teljesen hiányzik. A Fertő-tájon
az időszakos, tavaszi elöntést kapó mocsárrétek, kormos
csátés rétek növénye, ahol gyakran más orchideafajok (pl.
bangók, agárkosbor), illetve egyéb védett növények (pl.
árokvirág, egypelyvás csetkáka) társaságában nő.

(Cirsium brachycephalum)

Növényvilág

A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel

Nemzeti Park növényvilága

Keskenylevelű gyapjúsás 
(Eriophorum angustifolium)

állatállomány fejlesztésével lehetséges. A
jelenlegi gazdasági környezetben nagy
jelentősége lehet az agrárkörnyezetvédelmi
programoknak és a különböző európai uniós pályázati forrásoknak a pénzügyi háttér
biztosításában.

Őszi vérfű

(Sanguisorba officinalis)

Magas termetű, feltűnő vörös virágzatú, nyár végén virító
évelő, a nyugat-dunántúli lápos és mocsaras rétek jellegzetes kísérőnövénye. A népi gyógyászatban vérzéscsillapításra, hasmenés ellen, erős menstruációs panaszokra
alkalmazták.

(Orchis laxiflora ssp. palustris)

Jellegzetes, pamacsszerű fehér virágzatai messziről virítanak, a virágzási időn (május) kívül azonban gyakorlatilag
észrevehetetlen e ritka palkaféle. Jó vízellátottságú láprétek érzékeny, szennyezésre, tápanyagterhelésre szinte
azonnal eltűnő faja, amely a Fertő mellett ma már csak
néhány apró, elszigetelt folton található meg (pl. Fertőboz
melletti réteken).
A tóparti mocsár- és lápréteket elsősorban
a ma is működő lecsapoló rendszerek és a
magasabb térszínekről bemosódó szennyeződések veszélyeztetik. A művelés felhagyása esetén gyorsan terjedhetnek egyes
özönnövények, elsősorban az amerikai kőris
és egyes helyeken a keskenylevelű ezüstfa,
vagy a honos veresgyűrűs som. A rétek
helyreállítása csak a több száz éven keresztül alkalmazott használati módok (kisparaszti gazdálkodás) bevezetésével, a legelő

14

Fertő menti láp- és mocsárrétek

Fertő menti láp- és mocsárrétek
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Növényvilág

A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel
Nemzeti Park növényvilága

Lápi hízóka 

Hagymaburok kosbor 

Kis termetű, tőlevélrózsás, hosszú virágkocsányt fejlesztő,
évelő növény. Virágai aprók, sarkantyúsak, lilás-rózsaszínűek. Levelei nyálkásan fénylőek, rengeteg apró miriggyel,
a nagyobbak nyelesek és ragadós váladékot termelnek az
apró rovarok megfogására, míg a kisebbek az emésztőnedvet választják ki. Emésztés közben a levelek szélei begöngyölődnek. Láprétek, forráslápok növénye, Magyarországon
ma már kizárólag itt fordul elő.

Apró termetű, jelentéktelen növényke, amelynek virágai is
kicsinyek, zöldesek. Általában nádasokba ékelődő úszólápokon (Velencei-tó, Soroksári-Duna), ritkábban lápréteken
(Kistómalom) fordul elő. Gyakoriak állományingadozásai:
a kistómalmi állományt a 20. század elején fedezték fel,
de többször volt olyan 5-10 éves időszak, amikor egyetlen
tövét sem lelték a területen (emiatt ismételten felmerült
kipusztulásának a lehetősége is). Mint számos orchideafaj, a hagymaburok is gyökérkapcsolt, azaz gyökerén élő
gombafajokkal szimbiózisban élő növény. Valószínűleg a
gombapartner előfordulásának változása, valamint az évről
évre más talajvízszint is felelős ezekért az szélsőségekért.

(Pinguicula vulgaris)

Kistómalmi láprét
A Fertőmelléki-dombsor lábánál
elterülő láprétek közül kiemelkedő
értéket képvisel a fokozottan
védett Kistómalmi-láprét,
amely változatos élőhelyeinek
és különleges fekvésének
köszönhetően számos ritka fajnak
biztosít élőhelyet.
A láprét vízellátását a területen átfolyó
patak, a dombsor felől érkező források,
szivárgók és a talajvíz együttesen biztosítják.
Területének nagy részét láprét-magassásos
élőhelykomplexum borítja, nagy szittyó,
kékperje, lápi nyúlfarkfű, kormos csáté,
16

mocsári sás, zsombéksás változó dominanciájú előfordulásával. A lápréten kívül nádas,
lápi magaskórós, gyékényesek, fűzlápok és
nyílt vízfelületek fordulnak elő.
A lápréten előforduló növényfajok közül
kiemelendő a „rovarevő” lápi hízóka és a
sápadt ujjaskosbor, melyek Magyarországon
ma már csak itt találhatóak. A fokozottan
védett, de máshol is előforduló hagymaburok kosbornak is él egy kisebb állománya itt.
A ritkaságok mellett számos egyéb védett
növényfaj is megtalálható, pl. kis számban
a keskenylevelű gyapjúsás és a hússzínű
ujjaskosbor, erősebb populációval a fehér
májvirág és a mocsári nőszőfű.
Kistómalmi láprét

Növényvilág

A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel

Nemzeti Park növényvilága

(Liparis loeselii)

Sápadt ujjaskosbor 

(Dactylorhiza ochroleuca)

Nagy termetű ujjaskosbor faj, sárgásfehér virágokkal, általában később virágzik, mint az egyébként hasonló, hússzínű
ujjaskosbor (amelynek korábban alfajként alárendelték).
Hazánkban igen ritka, az egyéb ismert lelőhelyéről (Bakonyalja,
Zalai-dombvidék, Duna-Tisza-köze) kipusztult, jelenleg az
egyetlen biztos előfordulása a Kistómalmi-láprét, ahol néhány
tucat példánya él. Az itteni állomány az 1990-es évek végén
megkezdett természetvédelmi kezeléseknek (kaszálás, avarréteg eltávolítása) köszönhetően lassú növekedésnek indult.

Kistómalmi láprét
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A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel
Nemzeti Park növényvilága

A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel

Nemzeti Park növényvilága

Fehérmájvirág 

Növényvilág

(Parnassia palustris)

Egyedi, különleges kinézetű, kicsiny növény. Fehér, jellegzetes rajzolatú virágai magányosak a hosszú száron, amelyen
egyetlen ülő szárlevél található. Tőlevelei hosszú nyelűek,
szív alakúak. Hazánkban ritka, fogyatkozóban van, lápréteken, hegyi réteken találkozhatunk vele. A Kistómalomról
az 1990-es évek végére csaknem teljesen eltűnt, a láprét
helyreállításának megkezdését követően azonban újra több
ezres példányszámban virágzik augusztusban.
A láprét rekonstrukciója:
A láprétet a passzív természetvédelem
szellemében az 1980-as évektől kezdve nem
kaszálták; az 1990-es évek végére területé-

az illegális hulladéklerakás és a talajvízszint
csökkenésének megakadályozása. A tényleges beavatkozások 2001-ben indultak meg,
kezdetben a nád téli kaszálásával, majd, a
megfelelő eszközök megtalálását követően,
késő nyári mozaikos kaszálással. A láprét
helyreállításában a nemzeti park munkatársain kívül jelentős számban vesznek részt
önkéntesek (középiskolások és egyetemisták). A rekonstrukció első eredményei már
néhány év után mutatkoztak, stabilizálódott
a fokozottan védett fajok állománya és
jelentősen visszaszorult a nád.
A Kistómalmi-láprét nem látogatható.
Belépés csak a természetvédelmi hatóság
engedélyével, a nemzeti park szakszemélyzetének kíséretében történhet!

nek nagy része benádasodott, a megóvni
kívánt fajok eltűntek vagy megritkultak.
A kedvezőtlen folyamatok felerősödése
egyértelművé tette, hogy beavatkozásra
van szükség. A láprét helyreállításának első
lépése a természeti állapot és a veszélyeztető tényezők felmérése, a terület történetének, illetve korábbi használatának feltárása
volt. A helyreállítás elsődleges célja a nád
visszaszorítása és a felhalmozódott vastag
fűavar eltávolítása, emellett nagyon fontos a
tápanyagbemosódás csökkentése, a zavarás,
18

Fertő menti szikesek
és száraz gyepek
A Fertő tó medencéjében a természetes növényzetet mocsári és
lápi társulások jelentik, peremrészein azonban a ligeterdők és
erdőssztyepperdők mellett a szikes
társulások és homoki gyepek is
kialakultak.
A tóparti zonációban (társulások sorrendjében) a nádasokat a telelősásosok,
magassásosok és kékperjések keskenyebb,
majd a szikes rétek szélesebb gyűrűje követi.
A szikesedő területek lehetnek elsődlegesek
(természetesek), ilyenek a ma Ausztriához
tartozó Fertőzug (Seewinkel) szoloncsákos
szikesei. Másodlagos szikesedésről akkor
beszélhetünk, amikor a sók a talaj felső
rétegében valamilyen emberi tevékenység
hatására jelennek meg. Ez leggyakrabban a

Kistómalmi láprét

Fertő menti szikesek és száraz gyepek

talaj kiszárításának a következménye, mert
akkor a párolgás hatására a sók felfelé, a
talajfelszín közelébe vándorolhatnak (ilyen
szárító hatása van a Fertő déli oldalán ez
elmúlt századokban felépített gátrendszernek). Fokozhatja a szikesedést az erőteljes
legeltetés, amely a talaj tömörödése mellett
vakszikes foltok kialakulásával jár. A Fertő
magyarországi oldalán található szikesek
döntően az utóbbi típusból kerülnek ki.
A Fertő tó keleti és déli partján, elsősorban az osztrák oldalon található mélyebb
fekvésű területek egykor a Fertő árterületei
voltak, amelyből kisebb hátak emelkedtek
ki (a falvak ezekre települtek rá). A szikes tavakkal tagolt pusztában a szoloncsák talajon
kialakult szikes rétek és mézpázsitos szikfokok mellett kis kiterjedésben ürmöspuszta,
vakszik és sziki iszapnövényzet jellemző.
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Növényvilág
A társulásalkotó réti sás, tarackos tippan, sziki mézpázsit mellett a sótartalom koncentrációjától függően fordul elő a sziksófű, a
sziki útifű, sziki üröm, a tengerparti kígyófű,
a sziki budavirág vagy a réteket szeptemberben tízezres állományával lila szőnyeggé
varázsoló sziki őszirózsa. Külön érdemes
megemlíteni a pókbangót, amelynek
jelentős állománya él a szikes területek közé
beékelődő homokosabb talajú területeken.
A mélyebb fekvésű nedves szikesek értékes
fajai közé tartozik az egypelyvás csetkáka, a
tengerparti szittyó és a kisvirágú pozdor.
A szikeseket elsősorban a kialakulásukat
biztosító speciális, a sók felszínre jutását
biztosító talajvízszintmozgások megváltozása veszélyezteti, amelyet többek között a
szántóföldi művelés érdekében nagy területen ma is végzett belvízelvezetés okoz. A
problémát több-kevesebb sikerrel végzett
vízvisszatartással, árasztással igyekeznek
a természetvédelmi és vízügyi szakemberek csökkenteni. A Fertő menti szikes és
száraz gyepek egy részén ma is legeltetnek
mind az osztrák, mind a magyar oldalon.
A kifejezetten természetvédelmi célból
végzett legeltetés biztosítja az agresszíven
terjedő nád visszaszorítását, így a madárvilág szempontjából fontos fészkelőhelyek
fennmaradását.

A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel
Nemzeti Park növényvilága

Agárkosbor 

A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel

Nemzeti Park növényvilága

Növényvilág

(Orchis morio)

(Ophrys specodes)

Pókbangó 

Sziki őszirózsa

A rövid füvű (gyakran a legeltetett) szárazabb gyepek
jellegzetes, apró teremtű kosbora. A faj nemcsak szikes
réteken, hanem számos más, hasonló jellegű társulásban (sztyepprétek, homoki gyepek) is előfordul – még ma
sem kivételesek a nagy egyedszámú, ezres állományok sem.
Jellegzetessége, hogy az általában lila vagy bordó virágú
fajnak majdnem minden kisebb populációjában találhatók
rózsaszínű, sőt fehér virágú egyedei is. A legeltetés azért
fontos számára, mert korlátozza a nagyobb méretű gyomok, füvek előretörését, a terület becserjésedését, ami idővel a kosbortövek leárnyalásához, eltűnéséhez vezethet.

Magyarország leggyakoribb bangófaja, amelynek legnagyobb állományai nedvesebb szikes és homoki gyepeken
élnek, de ezen kívül bármilyen más, nyíltabb gyepen előkerülhet. A növény fényképen kifejezetten látványosnak
tűnik – a terepen személve viszont gyakran alig észrevehető, mivel alacsony termetű, és virágai a környezetükbe
olvadnak. A Fertő mellett, illetve a Szárhalmi-erdőben
korábban is ismert volt, de évtizedekig nem találták újra.
A magyarországi területrészeken elindult rekonstrukciók
(pl. az ezüstfa visszaszorítása), valamint az újraindult legeltetés kedvező volt számára, ennek köszönhetően az 1990es években újra megtalálták több száz töves populációját.
(Érdekes, távolabbi felfedezés volt egy másik állomány, a
Harka melletti Istenszéke hegylábán, felhagyott szőlőben
előkerült állományé.)

Különböző szikes gyepi növénytársulások jellegzetes növénye, amelynek törzsalakja (elsőként leírt alfaja) európai
tengerpartokon él, a hazánkban előforduló alfaj a Kárpátmedence bennszülött alakja. Termete, megjelenése nagyban függ a termőhelyi viszonyoktól, a nedves szikes réteken
akár egy méteres magasságot is elérhet, míg a szoloncsák
szikes talajfelszíneken letörpült egyedekkel találkozunk.
A sziki őszirózsa ősszel akár az első fagyokig virágozhat, a
Fertő menti rétek egyik színező eleme az őszi időszakban.

(Aster tripolium ssp. pannonicus)

Sziksófű 

(Salicornia prostrata)

Különleges felépítésű, a legszélsőségesebb szikes talajokhoz alkalmazkodott egyéves növény, főként vakszikes foltokon él. Szára hengeres, rövid ízekre tagolt, egyszerű vagy
ágas, húsos, levelei nincsenek. Apró, még virításkor is alig
látható virágai a szártagok mélyedéseiben ülnek. A Fertőtáj ausztriai részén jellemző, a magyar oldalon időszakos
fellépésű pl. Fertőújlaktól északra vagy a László-major térségében fekvő legeltetett foltokon.
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Sekély vizű szikes tó (Martenhofenlacke)

Fertő menti szikesek és száraz gyepek

Fertő menti szikesek és száraz gyepek
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sás mellett a helyenként tömeges, védett
tőzegpáfrány, a sárga nőszirom és a villás
sás alkotja, de szálanként találkozhatunk a
szálkás pajzsikával és a fekete ribiszkével is.
A láperdőkben található nyílt vízfoltokban
víziboglárka fajok és a békaliliom fehér virágai pompáznak tavasz végén és nyár elején.

Növényvilág

Békaliliom 
(Hottonia palustris)

A hansági fűzlápoknak eredeti állománya
mára nem maradt fenn, de több helyen
alakultak ki másodlagosan a természeteshez
hasonló összetételű lápcserjések. Ezeknél
a cserjeszintben rekettyefűz, ritkábban
babérfűz jellemző, gyepszintjüket a láprétek
fajai adják.

Tőzegpáfrány 

Hansági láperdők
és lápcserjések
A Hanság belsejében a fával borított területek aránya egészen az
1960-as évekig egészen csekély
volt (kis fragmentumokat alkottak
az égerlápok és a fűzlápok, illetve a mára már eltűnt nyírlápok).
Jelentősebb erdők Kapuvár környékén, a Répce és az Ikva torkolatánál voltak.
A lecsapolásokkal az egykori erdők területe
kiszáradt, ezeket letermelték, a helyüket
felszántották, miközben a kiszáradó belső
területeket erdősítették. Az erdősítések
kezdetben enyves égerrel, később a kor fafaj
22

(Thelypteris palustris)

Neve ellenére a kankalinfélék családjába tartozó, virágzáskor kétségkívül impozáns megjelenésű hínárfaj, amely
eredetileg lápi hínártársulásokban és égerlápok vízfelületén élt, de ma megtalálható másodlagos élőhelyeken, pl.
csatornákon is. Víz alatti levelei fésűs örvökben állnak, a
vízfelszín fölé emelkedő virágzatban fehér virágok csoportosulnak. A Hanság belső, jobb vízellátottságú részein ma is
megtalálható, helyenként összefüggő tömegben.

politikájának megfelelően többnyire nemes
nyárral történtek, így a meglévő hazai fafajú,
jó természetességű erdők védelme különösen fontos, hiszen ezek őrzik az egykori
láperdők fafajkészletét.
A mai, részben mesterséges eredetű láperdők (Csíkos-éger, Vesszős-erdő, Figurák)
többnyire kiemelkedő értéket képviselnek.
Lombkoronaszintjükben az enyves éger
mellett a magas kőris, a magyar kőris, a
fehér nyár és a hamvas éger jellemző. Cserjeszintjüket kutyabenge, fűzfélék alkotják,
a degradáltabb állományokban a bodza
kerülhet előtérbe. A jó vízellátottságú állományok gyepszintjét a domináns mocsári
Hansági láperdők és lápcserjések

Láprétek, nádas úszólápok, égerlápok és rekettyefűzcserjések páfrányfaja, amely messze kúszó gyöktörzse révén
hatalmas telepeket alkothat. Levelei nagyon vékonyak,
törékenyek, a kiszáradást nem tűrők – ez is jelzi a faj szoros
kötődését a tartósan jó vízellátású élőhelyekhez. Korábban
országosan elterjedt volt, de a vizes élőhelyek drasztikus
beszűkülésével rendkívül megritkult – annyira, hogy felkerült a védett fajok listájára is. A Hanság jellegzetes páfrányfaja, amely jó állapotú égerlápok mellett a feltöltődő,
nem kotort csatornákban, magassásosokban is előkerül.
Hansági láperdők és lápcserjések

A hansági láperdőket ma elsősorban
a kiszáradás, az özönnövények (magas
aranyvessző, süntök, kúpvirág, zöld juhar)
terjedése és a sematikus erdőgazdálkodási
gyakorlat veszélyezteti, ami az állományok
eljellegtelenedéséhez vezet. A lecsapoló/
öntöző csatornahálózatot felhasználva,
megfelelő vízkormányzással az erdei élőhelyek ökológiai vízigénye biztosítható és a
legtöbb területen megelőzhető az özönnövények elterjedése.
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növényfajok közül a hóvirág és a csillagvirág
mellett a bíboros kosborral, a békakonttyal,
a nyári tőzikével és a kígyónyelv páfránnyal
találkozhatunk jellemzően.

Békakonty 

A Hanság-peremi erdőket két,
Európa szerte kiemelten veszélyeztetett élőhely, az alföldi gyertyános-tölgyes és a szigetközi tölgykőris-szil ligeterdő jellemzi.
Az élőhelyek szép állománya maradt fenn
a lébényi Tölgy-erdő, a kimlei Vesszős-erdő
védett területein. A védett területen kívül
a jánossomorjai Nagyerdőben és a csornai Sziget-erdőben maradtak fenn kisebb
fragmentumok. A gyertyános-tölgyesek
lombkoronaszintjében a kocsányos tölgy
uralkodik, mellette helyenként gyakori a
közönséges gyertyán és a hegyi szil. Az erdészeti beavatkozások miatt jellemző még
24

a magas kőris és a mezei juhar. Cserjeszintjében a mogyoró és a húsos som dominál.
Gyepszintjében az erdei szálkaperje, az illatos galaj és a bükkös sás mellett tömegesen
fordul elő a védett hóvirág és a csillagvirág.
A tölgy-kőris-szil ligeterdők lombkoronaszintjében a magas kőris dominál, az
erdészeti beavatkozásoknak köszönhetően
a korábban gyakori kocsányos tölgy némiképp visszaszorult. További jellemző faj még
a vénic szil, helyenként gyakori az enyves
éger. A cserjeszintjében a mogyoró mellett
előfordul még a fagyal, a veresgyűrűs som
és a kányabangita. Gyepszintjében a rezgő
sás, ritkás sás, az erdei szálkaperje, erdei
varázslófű és a podagrafű jellemző. A védett

Hansági keményfás ligeterdők és gyertyános-tölgyesek

Rába, Répce vízrendszerével. Ma a Hanság északi részének
keményfás ligeterdő-maradványaiban találkozhatunk vele
kis egyedszámban.

Bükksás 
(Carex pilosa)

(Listera ovata)

Hansági keményfás
ligeterdők és
gyertyános-tölgyesek
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Nedves talajú rétek és erdők
kosborfaja, amely az Alföld
száraz, belső területei kivételével még ma is elterjedtnek mondható. Sok
más orchideafajjal ellentétben virágok nélkül is kön�nyen megismerhető, mivel
két tőálló, kerekded levele
egészen sajátos. Az apró,
sárgás virágok akár 50 cm
hosszú, füzéres virágzatot is
alkothatnak.

Hamvas éger 
(Alnus incana)

Igazi hazája a magashegységek patakvölgyeiben van,
ahol az alacsonyabb régiókra jellemző, nálunk is gyakori mézgás égert helyettesíti. Hozzánk a hegyekből
leereszkedő folyók mentén érkezett, úgynevezett
„dealpin” (a magashegyi övből származó) elem, amely
főleg a Dunántúl folyói mellett fordul elő szórványosan.
Előfordulása a Hanságban
különlegesnek mondható,
a lápmedence egykori szerves kapcsolatára utal a Duna,

Középhegységeink gyertyános-tölgyeseiben és bükköseiben gyakori növény, amely foltokban tömeges lehet. A
síkvidékeken viszont ritkaság, azokra a korszakokra emlékeztető maradványnövény, amikor az Alföld klímája a mainál hűvösebb volt, és összefüggő erdőségek borították. A
Kisalföldön a bükksás csupán három helyen fordul elő, ebből
egy a Hanság peremén, a lébényi Tölgy-erdőben (gyertyános-kocsányos tölgyes társulásban) található, ahol egyes
erdőrészletek aljnövényzetében meghatározó szerepű.
A keményfás ligeterdőkben és az alföldi
gyertyános-tölgyesekben kiemelt probléma
a bálványfa terjedése, illetve a tarvágásokkal és mesterséges felújításokkal működő
erdőgazdálkodás. A mesterséges felújításoknál jellemző az aljnövényzet fajkészletének
átalakulása vagy teljes eltűnése (csalán és
ragadós galaj dominál), ami sajnos több
évtized után sem áll helyre. A megoldás a
természetközeli erdőgazdálkodási módszerek alkalmazása, illetve egyes erdőkben
az erdészeti beavatkozások minimalizálása
(özönnövények elávolítása) lehet.

Hansági keményfás ligeterdők és gyertyános-tölgyesek
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Lápi nyúlfarkfű 
(Sesleria uliginosa)

Hansági lápés mocsárrétek
Egykor az Észak-Hanság szinte
egészét láp- és mocsárrétek borították, míg a Dél-Hanságban a
lecsapolásokat követően terjedtek el a nádasok helyén kialakult
magassásosok és mocsárrétek.
A rendkívül fajgazdag nyúlfarkfüves
lápréteket és kiszáradó kékperjés lápréteket kaszálóként és kisebb részben
legelőként hasznosították évszázadokon
keresztül, innen látták el Bécset is szénával
az 1900-as évek elejéig. A gyephasználat
visszaszorulása, illetve a lecsapolás miatt
bekövetkező kiszáradás miatt a gyepek
gazdasági jelentősége csökkent, majd a
26

II. világháborút követő nagy kiterjedésű
fásítások során többségüket nemes nyárral
ültették be. A megmaradt láprétek a
folyamatosan működő lecsapoló rendszer,
a felülvetések és műtrágyázások ellenére
is rendkívül fajgazdagok, jellemző védett
növényfajaik a lápi nyúlfarkfű, hússzínű
ujjaskosbor, kornistárnics, a kormos csáté
és a nyári tőzike.
A nedvesebb, mélyebben fekvő területeket
magassásosok borítják, amelyek domináns
faja ma már a mocsári sás, míg a korábban
jellemző zsombéksás a kaszálások miatt
visszaszorult. A magassásosok jellemző növényei a sárga nőszirom, a réti füzény vagy a
közösségi jelentőségű kisfészkű aszat.
Hansági láp- és mocsárrétek

A nemzetség (amely több hasonló fajt tartalmaz) nevét a
nyúlfarknyi virágzatáról kapta. A lápi nyúlfarkfű a NyugatDunántúl és Hanság láprétjein a 20. század közepén még
jellegzetes, tömeges állományalkotó fűféle volt, e társulásokat akkoriban legeltetéssel hasznosították. A kiszáradás
következtében a láprétek többsége tönkrement, a felhagyott rétek pedig cserjésedtek vagy özöngyomok foglalták
el őket. Így vált a még 50 évvel ezelőtt is gazdasági jelentőséggel bíró nyúlfarkfű ritka, védett növénnyé, amelynek
a nemzeti park területén ma már csak néhány – évről évre
csekélyebb – állománytöredékéről van tudomásunk.

Kornistárnics 

(Gentiana pneumonanthe)
Kékperjés rétek, mocsárrétek
nyár végén virágzó növénye,
amelyet az év más szakában csak szerencsével lehet
megtalálni (levelei ugyanis
fűszerűen keskenyek). Meg
ritkulása a láprétek térvesztésével, megsemmisülésével
párhuzamosan zajlott, ma
már országosan kifejezetten ritka faj, pedig meglehetősen tág tűrőképességű.
Fontos szerepe van a ritka
szürkés hangyaboglárka
megőrzésében, amely petéit
a tárnics virágára helyezi el.
Hansági láp- és mocsárrétek

Növényvilág

Szúnyoglábú bibircsvirág 

(Gymnadenia conopsea)

Számos gyeptársulásban előforduló kosborfaj, amely egyaránt megtalálható száraz és nedves réteken, sőt ligetes
erdőkben is. A térségben a hansági kiszáradó lápréteken
több helyen megtalálható, ezen kívül ismerjük előfordulását
a Fertőmelléki-dombsor mészkövön kialakult gyepjeiből is.
A hansági rétek legnagyobb ellensége a
kiszáradás és az iparszerűen végzett kaszálás, mely tönkreteszi a gyepek struktúráját.
A nagy teljesítményű dobkaszák a természetes mikrodomborzatot (zsombékok,
hangyabolyok) megszüntetik és homogenizálják az élőhelyet. Nagy probléma a legelő
állatállomány szinte teljes eltűnése, amelyet
a nemzeti park szürkemarhagulyái csak
részlegesen tudnak pótolni. A kaszálásokra
és a legeltetésre ugyanakkor ma is szükség
van, ezek hiányában a térségben jelen lévő
özönnövények, elsősorban a magas aranyvessző néhány év alatt ellepi a gyepeket.
A természeti értékek megőrzése csak nagy
odafigyeléssel végzett mozaikos kaszálással,
szakaszos legeltetéssel biztosítható.
27

Növényvilág

A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel
Nemzeti Park növényvilága

Tündérfátyol 
(Nymphoides peltata)

Hansági vizes
élőhelyek
A lecsapolásokat követően az egy
kori hansági tavak többsége meg
szűnt, a tavakból mindössze a Fehértó és a Barbacsi-tó maradt meg.
A tőzegbányászat következtében később
alakultak ki kisebb tavak (Király-tó, Tündértó és Fövenyes-tó), amelyek sekélyebb
területeit néhány év alatt sűrű gyékényes,
esetleg nádas nőtte be, nyílt vízfelületek
csak a mélyebben kibányászott részeken
maradtak meg. A tőzegbányákon kívül a
lecsapoló-öntöző rendszer csatornái nyújtottak menedéket az egykori lápvilág hínár-,
hal- és kétéltű fajainak.
Az álló, oxigénben szegény vizekben többnyire fehér tündérrózsa, közönséges rence,
28
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Fehér tündérrózsa 

(Nymphaea alba)

Síkvidéki hínártársulások társulásalkotó növénye, főleg
holtágakban és tavakban él. A térségben a Szigetköz egyes
részein és a Hanságban fordul elő. Legjelentősebb állománya a Nyirkai-Hanyban található.

Sulyom 

(Trapa natans)

békaliliom, füzéres süllőhínár vagy az érdes
tócsagaz alkotja a rögzült állományt. Gyakori,
különösen szerves anyagban gazdag vizek
esetében, hogy a felszínt békalencsefajok
borítják el. A lassan folyó csatornákban és
árkokban a vízitök és a különböző békaszőlők
alkotják a hínárállományt, de mellettük a
sekélyebb vizekben a virágkáka, a nyílfű, a vízi
menta és a békakorsó is gyakori.
A Hanságból a tündérfátyol a lecsapolás
után kipusztult, de a Nyirkai-Hany területére
visszatelepítették, és ma már színpompás
sárga szőnyeget alkot a rekonstrukció
több területén. A hansági hínárfajok közül
kiemelendő még a kolokán, mely ritka, de jó
élőhelyeket jelző növény, többnyire együtt
fordul elő a lápi póccal és a lápi szitakötővel.
Hansági vizes élőhelyek

Az Alföld álló, eutróf vizeinek jellegzetes hínárja, amely a
Dunántúl északi részén magas hőigénye miatt már meglehetősen ritka. Ideális körülmények között akár többhektáros, összefüggő tömeget is alkothat a vizek felszínén. A
nemzeti parkban a Nyirkai-Hany élőhely-rekonstrukciós
területén találkozhatunk vele, ahová betelepítették.
Hansági vizes élőhelyek

Alföldi álló és lassan folyó vizek, holtágak jellegzetes hínárfaja, amelynek gyöktörzse az iszapba ágyazódik, szív alakú
levelei a vízfelszínre fekszenek, s csak hatalmas, fehér, sokszirmú virágai emelkednek ki a vízből. A Hanságban sokfelé előfordul (érdekes módon a Fertő szikes vizéből teljesen hiányzik). Az utóbbi években mesterséges vizekben
több rokon fajt és tündérrózsahibrideket is megtelepítettek,
amelyek részben elvadulásukkal és terjedésükkel fenyegetnek, részben fennáll a honos fajjal alkotott hibridizáció lehetősége is.
A láp- és mocsárvilág helyreállítását célozzák a 2001-ben megindult hansági vizes
élőhely-rekonstrukciók, amelyek első lépése
a Nyirkai-Hanyban valósult meg, továbbá
folyamatban van az Osli-Hany elvizesítése. A
felszíni árasztással megvalósuló rekonstrukciók mellett a jövőben nagyobb figyelmet
kell fordítani a vízvisszatartáson alapuló
beavatkozásokra.
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Tavaszi tőzike 
(Leucojum vernum)

Égerligetekben, keményfás ligeterdőkben, jó vízellátott
ságú gyertyános-kocsányos tölgyesekben, bükkösökben
élő növény, hazai állományainak többsége a Dunántúl
nyugati felében található. Kedvező körülmények között
hatalmas mennyiségben is felléphet az erdők kora tavaszi
aszpektusában. Országos szinten is kiemelkedő a Tőzikéserdő állománya, ahol sokmillió egyede él. Itt a számlálások
adatai szerint egy négyzetméteren akár többszáz tő is előfordulhat. Korábban gyűjtötték is, ma a terület zavartalanságáról a virágzási időben őrzéssel gondoskodnak.

Növényvilág

Tavaszi csillagvirág 

(Scilla vindobonensis)

Répce mente
A Répce Nagygeresdtől Répceszemeréig tartó szabályozatlan
szakaszán csaknem eredeti állapotában tanulmányozható a kisvízfolyások növény- és állatvilága, folyó
árterén található, rendszeresen
kaszált mocsárrétek, a kemény- és
puhafaligetek.
A puhafaligetek jó, illetve kiváló növekedésű faállományok, természetszerű foltjaikon
strukturált, több lombszinttel. Változó szélességű sávban kísérik a Répce folyását, azonban néhol felszakadoznak, fragmentálódnak.
Rendszeres elöntést a Répce vízrendezése
miatt nem kapnak, legfeljebb a tavaszi
magas talajvízszint esetén alakulnak ki vízállások. Természetességi állapotukat döntően
befolyásolta az erdészeti kezelés. A leromlási
folyamatokat a mesterséges fafajcserék
illetve mesterséges elegy bevitele (pl. fekete
30

dió), vagy a teljes talajelőkészítésel végzett
(a lágyszárú szintet gyakorlatilag megsemmisítő) felújítások okozzák. Ezen felül komoly
probléma a kizárólag tarvágáson alapuló
felújítás, valamint a túltartott vadállomány.Az
itt található természeti értékek közül legnagyobb figyelmet mindig is a Csáfordjánosfa
határában található maradvány ártéri erdő,
a „Csáfordi Tőzikés” kapta. Az öreg, 150–200
éves kocsányos tölgyek és magyar kőrisek
alatt kora tavasszal milliónyi tavaszi tőzike
virágzik, ami csodálatos látvány. A tőzikék
fehér tengerét a tavaszi csillagvirág és az
odvas keltike színes virágai törik meg. Az elpusztult idős fák sem maradnak az enyészetnek, hiszen korhadékfogyasztó rovarok és
gombák tucatjainak biztosítanak élőhelyet
még évtizedeken keresztül. Közvetlenül a
Répce-mentén fehér fűz alkotta puhafaligetek találhatók, ezek keskeny, gyakran csak
egy fa szélességű sávokat alkotnak a folyó
partján.
Répce mente

Répce mente
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Növényvilág
A Répce mente védett területein az erdők
mellett nagy kiterjedésű ártéri mocsárrétek
és nedves kaszálórétek is találhatók, melyek
fennmaradásának feltétele az évszázadokon
keresztül jellemző gazdálkodás folytatása.
Fontos természetvédelmi kérdés a kaszálások idejének és számának megválasztása.
A túl gyakori kaszálás egyes fajok kiszorulásához vezethet, míg a több éve felhagyott
réteken gyomosodás és cserjésedés indul
el. Az éven belüli kaszálási időpontot a
fontosabb védett növényfajok, lepkefajok
és a talajon költő madárfajok igényeinek
összehangolásával lehet megválasztani.
A színpompás és fajgazdag rétek növényei közül a buglyos szegfű, réti iszalag és
szibériai nőszirom emelhető ki. A növények
közül még kiemelkedő állattani jelentősége
van az őszi vérfűnek, amelyhez a közösségi
jelentőségű vérfűboglárka tápnövénye.
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Réti iszalag 

Szibériai nőszirom 

Jó állapotú nedves réteken főleg a Duna és a Tisza árterén, valamint az Északi-középhegységben sokfelé előfordul, helyenként tömegesen. Sötétkék vagy lila, feltűnően
hosszú leplű virágairól könnyen megismerhető, de igen jellegzetesek kerekded, tagolatlan levelei is. A nemzeti park
területén viszont ritka, egyedül a Répce mentén él kisebb
számban, ahol mocsaras, tavasszal rendszeresen elöntést
kapó gyepekben találkozhatunk vele.

Nedves mocsárrétek, kékperjés láprétek országszerte megritkult, feltűnő szépségű növénye. Visszaszorulásának oka
egyrészt a gyepek leromlása (kiszáradás, becserjésedés
következtében), másrészt a faj korábbi kiterjedt gyűjtése.
A Répce mentén a legjobb állapotban fennmaradt gyepeken kis számban fordul elő.

(Clematis integrifolia)

Répce mente

Növényvilág

(Iris sibirica)

A Répce mentén elsősorban a rétek tartoznak a veszélyeztetett élőhelyek közé. Ezeken
általában megfigyelhetők a kiszáradás
jelei, a láprétek irányából a mocsárrétek
felé fejlődnek a gyepek. Egyes területeken durvább emberi beavatkozásokra is
akadt példa, több értékes gyepet feltörtek (beszántottak) vagy beerdősítettek, a
megmaradt területeken pedig a kaszálás
felhagyása vagy túlzott intenzitása okozhat
problémákat. A fennmaradt erdőfoltokon
legfontosabb feladat a tartós erdőborítás
fenntartása, így nagy kiterjedésű vágásokkal és mesterséges felújítással nem kell
számolni.

Répce mente
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