
A tíz magyarországi nemzeti park közül a Fertő–Hanság az egyetlen, 
aminek egységét és védendő területének közös kezelését az sem hát-
ráltatja, hogy kettészeli az államhatár. Harminc éve emelték nemzeti 
parki rangra azt a csodát, amit úgy hívunk, Fertő-táj és Hanság.

Előbb a magyar oldalon, 
majd Ausztriában született 
meg az a nemzeti park, ami 
aztán világszerte példa lett a 
határon átívelő eredményes 
együttműködésre. A termé-
szet nem ismeri a határokat, 
s valóban: a Fertő tó, a kö-
rülötte évezredek alatt ala-
kult és fejlődött táj, a vele 
szorosan összefüggő Hanság 
és a Fertőzug élővilága nem 
engedelmeskedik semmifé-
le sorompóknak. Ez a har-
minc év talán arra is alkal-
mat adott laikusoknak és 
szakembereknek, hogy ta-
nuljanak a természettől: nem 
szabad elválasztani azt, ami 
összetartozik.

Három évtizeddel ez-
előtt elszánt szakemberek-
nek és néhány elkötelezett, 
természetvédelemben jártas 
politikusnak köszönhető-
en megalakult a Fertő Tavi 

Nemzeti Park. Három év-
vel később csatolták hozzá a 
Hanság Tájvédelmi Körzetet, 
1994. április 24-én pedig a 
szomszédos ausztriai terüle-
teken létrejött nemzeti park-
kal együtt vált az ország el-
ső, határon átnyúló nemzeti 
parkjává. De ennél sokkal 
nagyobb múltra tekint visz-
sza a nyugati határszél érté-
kes területeinek védelme. 
A Hanság 1976-ban vált táj-
védelmi körzetté, a Fertő tó 
1977-ben. Bioszféra-rezer-
vátumot hoztak létre 1979-
ben, majd a tó Ramsari Te-
rület lett 1989-ben. Ahogy 
az ember egyre inkább fel-
ismerte különleges területe-
inek értékét, úgy vált mind 
fejlettebbé és tudatosabbá a 
védelem is. 

1990 előtt az ország 
keleti felében már meg-
alakult a Hortobágyi, a 

Bükki, a Kiskunsági és az 
Aggteleki Nemzeti Park. 
A Dunántúlon a természet-
védelmi igazgatóságok látták 
el a feladatot, de azokat az 
államigazgatási rendszer át-
szervezésekor megszüntet-
ték. Ez a tény is sürgette, 
hogy a nyugati országrész-
ben is megfelelő védelem-
ben részesüljenek az arra ér-
demes területek. A másik 
ok, ahogy azt Tardy János, a 
nemzeti park létrejötte fölött 
bábáskodó természetvédel-
mi szakember megjegyezte: 
a világ civilizált országaiban 
a nemzeti parkok a nemzet 
büszkeségei. 

A nemzetközi szakmai 
előírásoknak megfelelően a 
nemzeti parkok egyidejűleg 
színterei a védelemnek, a tu-
dományos kutatásnak, a tu-
rizmusnak, a rekreációnak, 
az oktatásnak, a nevelésnek, a 

patriotizmusnak, az érzelmi 
feltöltődésnek és a termé-
szetbarát gazdálkodásnak.

Az idén harmincéves ju-
bileumát ünneplő „határta-
lan gyöngyszem” magyaror-
szági területe 23 731 hektár, 
Ausztriához pedig 10 500 
hektár tartozik. Itthon az 
igazán stílusos sarródi Kó-
csagvárban van a központ, 
az osztrák szakemberek pe-
dig az illmici igazgatóságon 
dolgoznak. No és persze leg-
inkább a területen, a csodás 
tájban, amit védenek. De 
nem pusztán megőriznek, 
hanem segítenek a fejlődé-
sében is. Élőhely-rekonst-
rukciókkal, elárasztásokkal, 
az őshonos állatok vissza-
telepítésével támogatják az 
ökoszisztéma jelenét és jö-
vőjét is. 

Aki a legtöbbet tudna me-
sélni a Fertő–Hanság Nem-
zeti Park születéséről és el-
ső harminc évéről, az az első 
igazgató, a létrejöttéért har-
coló szakember, dr. Kárpáti 
László. A Kócsagtoll szer-
kesztői is készültek a 

nagyinterjúra, a születésnap-
hoz méltó visszaemlékezésre, 
az alapító igazgató érdeme-
inek felsorolására. Utóbbit 
meg tudjuk tenni, de a sze-
mélyes találkozóról az élet 
nagy rendezője másként 
döntött: dr. Kárpáti László 
2021. június 27-én elhunyt. 
De itt hagyta élete fő mű-
vét, a nemzeti parkot, ahol 
utódai mindig is emlékezni 
és emlékeztetni fognak arra: 
volt egyszer egy erdőmérnök, 
aki két magyarországi nem-
zeti park – a Fertő–Han-
ság Nemzeti Park mellett az 
Őrségi Nemzeti Park – ala-
pításában közreműködött. 
Előbbinek megalakulásától 
nyugdíjba vonulásáig, 2011-
ig volt igazgatója. Kollégái és 
azok a generációk, akik előtt 
ő taposta ki az utat, nem fog-
ják feledni...

Kárpáti László volt az is, 
aki Bodó Imrével az első 
szürke marhákat betelepítet-
te a nemzeti parkba, zömmel 
a Hanságba. Ma ezerre tehe-
tő a számuk. A gyönyörű és 

hatalmas őshonos mar-
hák mellett közel öt-
száz bivaly és 
c saknem 

kilencszáz racka él a védett 
területen. Ők a láprétek és 
legelők első számú karban-
tartói, akik tesznek róla, 
hogy a rét rét maradjon.

Az állattartáson kívül még 
számtalan feladatot látnak el 
a park szakemberei: a mező-
gazdaság, a gépüzem, a halá-
szat, a vadászat, az erdészet, 
az ökoturizmus, a természe-
ti nevelés, az őrszolgálat, a 
szabálysértési hatósági fel-
adatok, a szállásadás és a pá-
lyázatírás mind-mind elen-
gedhetetlen ahhoz, hogy a 
parkot s a védendő értékeket 
unokáink is láthassák. 

Hiszen ez a legfontosabb: 
a tudás, az érték átadása. A 
nemzeti park emellett a ter-
mészetbarát pihenést, mű-
velődést is lehetővé teszi. A 
bemutató helyeken, látogató-
központokban, tanösvénye-
ken, a szervezett túrákon, 
rendezvényeken, erdei isko-
lai programokon, nyári tábo-
rokon lehet ezt a csodálatos 
vidéket jobban megismerni – 
és még jobban meg-
szeretni.

A FERTŐ–HANSÁG NEMZETI PARK ÉS A NATIONALPARK  
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7142 Illmic, Hauswiese, Tel.: 02175/3442, info@nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at • www.nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at

Határtalan természet
Harmincéves a Fertő–Hanság Nemzeti Park
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A Fertő–Hanság Nemzeti Park létrehozása 
nem csupán két meglévő tájvédelmi körzet 
adminisztratív összevonásáról szólt. Harminc 
éve Tardy János természet- és tájvédelemért 
felelős helyettes államtitkár méltatta az illmi-
ci sörsátorban Magyarország első, határon át-
nyúló nemzeti parkjának jelentőségét. Most 
nem pusztán visszaemlékezett, értékelt is.

„Tardy János úgy politikus, 
hogy államférfi. Igazi köz-
életi ember: ha valamiben ér-
téket lát, ott aktívan segít is 
értéket teremteni. Nem hi-
vatalnokként működik – túl 
a hivatali kötelességen szív-
ügyeként kezeli a feladata-
it.” Így jellemezte Tardy Já-
nost egy régi munkatársa, 
amikor megtudta, hogy Ma-
gyar Örökség díjjal ismerik 
el a természetvédelmi szak-
embert. Harminc évvel ez-
előtt a Környezetvédelmi 
Minisztérium helyettes ál-
lamtitkáraként sokat tett a 
Fertő–Hanság Nemzeti Park 
létrejöttéért. 

– Hogyan emlékszik er-
re az időszakra? 

– Ez a rövid visszaemlé-
kezés részemről mindenek-
előtt főhajtás a körünkből 
júniusban eltávozott alapí-
tó igazgató, a kiváló kollé-
ga, dr. Kárpáti László emlé-
ke előtt. Nehéz volna néhány 
mondattal felidézni ezt a ter-
mészetvédelem szempontjá-
ból is történelmi időszakot. 
A múltból megörökölt, vitat-
hatatlanul értékes alapokra a 
korábbiaktól gyökeresen el-
térő gazdasági, társadalmi, 
politikai közegben, alapve-
tően eltérő hazai és nemzet-
közi elvárások mentén, át-
alakuló tulajdonviszonyok 
között, teli hittel, reménnyel, 
megszállottsággal kezdhet-
tünk építkezni. Új szemlé-
letű, erős természetvédelmet 
építettünk. Súlyosan téves az 
a nézet, hogy a Fertő–Han-
ság Nemzeti Park létrehozása 
csupán két, korábban létre-
hozott tájvédelmi körzet ad-
minisztratív összevonásáról 

szólt. Aki érdemi részese volt 
már egy új nemzeti park lét-
rehozásának, pontosan tud-
ja, mire utalok.

– Mi volt az első, a kül-
világ számára is látványos 
momentum?

– Harminc esztendeje, 
Illmicben, egy zsúfolt sörsá-
torban, választási kampánya 
részeként Vranitzky osztrák 
kancellár méltatta a szabad, 
átjárható határok, a két or-
szág közös nemzeti park-
jának jelentőségét. Nekem 
adatott meg a tisztesség, 
hogy ugyanitt szólhattam 
Magyarország első, hatá-
ron átnyúló nemzeti parkjá-
ról és a felemelő változások-
ról. Az egykori, halált osztó 
golyószóró állás tornya ak-
kor már a madármegfigyelés 
szolgálatában állt… Kell-e 
ennél beszédesebb példa a 
változásokról…?

– Idilli kép. Harminc 
éve ennek súlya lehetett...

– Hintókkal, lovas fo-
gatokkal szeltük át a határt. 
A kancellárt az akkor már 
szabadon átjárható ország-
határon Boross Péter mi-
niszterelnök köszöntötte. 
Valami csodálatosan új do-
log kezdődött. 

– Az ünnep után vi-
szont dolgos éveknek kel-
lett következniük.

– Az ötödik magyar, s az 
első határon átnyúló nemzeti 
parkunk létrehozását Kárpáti 
doktor és alkotó munkatár-
sai, a határ mindkét oldalán, 
a Természetvédelmi Hiva-
tal lelkes munkatársaival 
karöltve példásan készítet-
ték elő. Nagyszerű osztrák–
magyar természetvédelmi 

együttműködés vette kez-
detét: évente találkoztunk a 
magyar és az osztrák nem-
zeti parki igazgatókkal, s jó 
szellemű munka kezdődött 
az állami természetvéde-
lem vezetői között is. Első-
ként Ausztriával létrehoztuk 
a testvérparki kapcsolatokat, 
egyik kiemelt célunknak te-
kintettük a szomszéd orszá-
gokkal működtetett szoros 
természetvédelmi együttmű-
ködést. Később bővítettük a 
nemzeti parki területeket, 
majd alapos előkészítést kö-
vetően, 2001-ben elnyertük 
az UNESCO világörökség 
címét. Fontos feladatunknak 
tekintettük az infrastruktú-
ra fejlesztését, a széles körű 
nemzetközi kapcsolatok ki-
építését és ápolását, új védett 
területek kialakítását.

– Mi indokolta a nem-
zeti park, illetve parkok lét-
rehozását? Nem volt elég a 
természetvédelmi státusz?

– Az egyik indok meg-
lehetősen prózai: 1990 előtt 
nemzeti parkjaink – a Hor-
tobágyi, Bükki, Kiskunsági 
és Aggteleki – a Dunától ke-
letre intézték a természetvé-
delem ügyeit. A Dunántúlon 
a természetvédelmi igaz-

gatóságok látták el e fel-
adatokat, azokat viszont az 
államigazgatási rendszer át-
szervezése során megszün-
tették. A másik ok: a világ 
civilizált országaiban a nem-
zeti parkok a nemzet büszke-
ségei. A nemzetközi szakmai 
előírások szerint létrehozott 
övezeti rendszerének megfe-
lelően egyidejűleg színterei a 
védelemnek, a tudományos 
kutatásnak, a turizmusnak, 
a rekreációnak, az oktatás-
nak, a nevelésnek, a patrio-
tizmusnak, az érzelmi feltöl-
tődésnek és a természetbarát 
gazdálkodásnak. Tíz nem-
zeti parkunk Magyarország 
ékessége. Ma is úgy gondo-
lom, színvonalas működteté-
sük az elsődleges cél, kevéssé 
további új parkok létrehozá-
sa. Fontosnak ítélem, hogy a 
megalapozott szakmai elvá-
rások hatósági érvényesítése, 
az olykor megkerülhetetlen 
erély is erény legyen. 

– Voltak nehézségek az 
alapítás időszakában és az 
első években? 

– Jócskán voltak és alig-
hanem lesznek is. Aki abban 
a naiv hitben élt vagy él, hogy 
a természetvédelem csupán 
romantikus „szép lelkek” 

passziója, nagyot téved. Ér-
tékes, szakmailag is hiteles, 
elkötelezett munkatársakkal 
sokszor meg kellett küzde-
nünk a viharos ellenszéllel is. 
Olyan erőkkel, akik sok ál-
dozatot hoztak annak érde-
kében, hogy ne sikerüljön… 
Veszítettek. A privatizáció, a 
kárpótlás, a szövetkezeti föld-
vagyon nevesítése folyt a tör-
vényhozás történelmi súlyú, 
erőltetett menetében. Ké-
szültek a természetvédelem 
jövőjét is meghatározó ma-
gas szintű társjogszabályok, 
például a vadászatról, vad-
gazdálkodásról szóló törvény, 
az erdőtörvény, a vízügyi és 
bányászati jogszabályok. Ha 
nem tartunk velük lépést, a 
természetvédelem elveszett 
volna, s onnan már nincs 
visszaút. Széles körű szakmai 
összefogással 1996-ban meg-
alkottuk Magyarország első, 
önálló törvényét a természet 
védelméről, amelyet az or-
szággyűlés ellenszavazat nél-
kül elfogadott!

– A kétezres évek elején 
azért voltak meglepő dön-
tések is...

– A Természetvédelmi 
Hivatal és a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park Igazgatóság 
sokéves erőfeszítése eredmé-
nyeként, rendkívül alapos 
szakmai előkészítést köve-
tően, a helyi civil kezdemé-
nyezéseknek is eleget té-
ve, beteljesedett a régi vágy: 
2002-ben létrehoztuk az 
önálló Őrségi Nemzeti Par-
kot. Aztán átgondolatlanul, 
alighanem politikai moti-
vációkkal átitatott, költség-
hatékonysági szempontokra 
hivatkozva a szakmai és ci-
vil zöld szervezetek tiltako-
zása ellenére 2007. február 
1-jétől megszüntették azt, s 
összevonták a Fertő–Hanság 
Nemzeti Parkkal. 2008. áp-
rilis 1-je óta viszont újra ön-
álló az Őrségi Nemzeti Park. 
Ez a történet a világ termé-
szetvédelmében alighanem 
egyedülálló „hungarikum”.

– Most is lehetnek ne-
hézségek...

– Az állami természet-
védelem, a nemzeti parkok 
igazgatóságai – ha lehet ilyet 
mondani – történetük során 
hozzászoktak a nehézségek-
hez. Mindenkor voltak, van-
nak és alighanem lesznek is 
kritikus időszakok. Ez alól a 
Fertő–Hanság Nemzeti Park 
sem kivétel. Munkatársaik-
nak őszinte szívvel kívánom, 
hogy harminc év tapasztalat-
tal a hátuk mögött élvezzék 
munkájuk gyümölcseit, ter-
vezzenek, alkossanak, óvják 
a gondjaikra bízott nemze-
ti vagyont, a helyben élők és 
valamennyiünk örömére. Ez 
kötelesség és egyúttal a leg-
szebb, legnemesebb feladat. 

– Ön szerint beváltotta 
a nemzeti park a hozzá fű-
zött reményeket?

– Talán nem tévedek, ha 
azt mondom, messzemenő-
en. Szépen gyarapodott a 
nemzeti park kezelésébe ke-
rült nemzeti vagyon: sikerült 
megteremteni a színvonalas 
működtetéshez nélkülözhe-
tetlen – örökös fejlesztést 
igénylő – infrastruktúrát, új 
ökoturisztikai bemutató lé-
tesítmények nyitották meg 
kapuikat és a területkezelést 
szolgáló gazdasági építmé-
nyek száma, a védett állatfa-
jok állománya is örvendete-
sen gyarapodik.

– Vagyis azon az úton 
járnak a ma szakembe-
rei, amit Ön harminc éve 
megálmodott?

– A természetvédelem 
hivatásosai a világon min-
denütt egy nagy, összetartó 
család tagjai. Magasan kép-
zett, elkötelezett emberek 
ők, akik abban a szerencsés 
helyzetben vannak, hogy zö-
mük gyakorlati munkája, hi-
vatali kötelezettsége egybe-
esik hobbijukkal. Kívánom, 
hogy ez a sikeres harminc 
esztendő eredményes, nagy 
menetelésüknek első szaka-
sza legyen csupán.

Tardy János szerint a természetvédelem hivatásosai a vilá-
gon mindenütt egy nagy, összetartó család tagjai.

Fo
tó

: T
ar

dy
 Já

no
s –

 m
ag

án
ar

ch
ív

um

Fantasztikus új dolog kezdődött
Tardy János helyettes államtitkárként segítette a nemzeti park létrejöttét
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A Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóságának központja, a sarródi 
Kócsagvár.
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IMPRESSZUM

KIADJA: a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
(9435 Sarród, Rév-Kócsagvár) és a Nationalpark Neu-
siedler See – Seewinkel (A-7142 Illmic). MEGJELE-
NIK: évente egy alkalommal. NYOMDA: Styria, 8011 
Graz. SZERKESZTŐ: Bódvai Ildikó. 

A kiadvány az INTERREG V-A Ausztria–Magyaror-
szág Program – ATHU003 számú – PaNaNet+ rövid-
című projekt keretében készült. 
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Harminc éve alapították a Fertő Tavi Nemze-
ti Parkot. 1994-ben a Hansággal kiegészül-
ve nyerte el mai nevét, területe és kincseinek 
száma azonban azóta is folyamatosan gyara-
podik. Kulcsárné Roth Matthaea 2018-ban 
lett igazgatója a parknak, de az ezredforduló 
időszakában is itt dolgozott.

– Milyen volt a nem-
zeti park a kilencvenes 
években? 

– Ó, rendkívül békés idő-
szak volt. Csak a védett terü-
letekkel kellett hatóságként 
foglalkozni egészen addig, 
míg az 1999-ben megjelent 
rendelet a külterületek ható-
sági ügyeit is a nemzeti par-
kok feladatkörébe utalta. Ez 
a gyakorlatban azt jelentette, 
hogy még egy villanypózna 
állításához is szükség volt a 
területen a jóváhagyásunkra. 
Bár a hatósági ügyeket most 
már a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal in-
tézi, a park fennállásának 
harminc éve alatt megtízsze-
reződött az ügyiratszámunk. 
A Natura 2000, a gyepek 
helyreállítása pedig még to-
vábbi feladatokat ad. 

– Ahogy múltak az 
évek, gyarapodtak a felada-
tok. Mi mindennel foglal-
kozik ma a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park?

– Több mint tíz szak-
területen dolgoznak a kol-
légák: állattartás, mezőgaz-
daság, gépüzem, halászat, 
vadászat, erdészet, ökoturiz-
mus, természeti nevelés, őr-
szolgálat, szabálysértési ha-
tósági feladatok, szállásadás, 
pályázatírás. 

– Nem csak a hatósá-
gi ügyiratok száma nőtt, 
gondolom a védett terület 
nagysága is.

– Így van, a park alapí-
tásakor a mainak a töredé-
ke volt a fennhatóságunk 
alatt. Már az első igazgató, 
dr. Kárpáti László rengeteg 
földet vásárolt, főleg olyan 
területeket, amik a kárpótlá-
son magántulajdonba kerül-
tek. A terület növelése ma 
sem állt meg, jelenleg 23 ezer 
hektár a nemzeti park összte-
rülete, ebből 4 200 hektáron 
gazdálkodunk. Az állatokra 

azért van szükségünk, hogy 
a védett területeinket fenn-
tartsuk, ezt pedig az őshonos 
állatokkal érjük el.

– Azok a híres és csodá-
latos szürke marhák! És a 
bivalyok... Ők hogyan ke-
rültek ide?

– Ennek érdekes törté-
nete van. A szürke marhák 
egy kis gulyáját az Alföldön 
mentették meg, gyakorlati-
lag eldugták őket, hogy ne 
legyenek szem előtt. Ötven-
hatvan állatnál nem volt már 
több a hatvanas években. 
Bodó Imre professzor és Kár-
páti László kezdeményezésé-
re kerültek aztán ide az el-
ső állatok. Azóta is a szürke 
marhák, a bivalyok és a rac-
kajuhok a mi segítőink, ők 
tartják karban a legelőinket. 
Persze ez is nagy odafigye-
lést és szakértelmet igényel: 
a föld sem fáradhat ki, az ál-
lat sem szaporodhat túl, meg 
kell találni az egyensúlyt. 

– Mekkora most az 
állatállomány?

– Ezer szürke marhánk 
van, közel ötszáz bivalyunk, 
csaknem nyolcszázötven 
rackánk és huszonhárom 
kosunk. 

– A kosoknak elég sok 
dolga van...

– Őket frissítjük, cseré-
lünk, vásárolunk, nehogy 
beltenyészet alakuljon ki. De 
igen, teszik a dolgukat.

– A nemzeti park igaz-
gatójának mi veszi el a leg-
több idejét? Tartok tőle, 
ritkán adódik lehetősége a 
szikes legelő naplementéjé-
ben gyönyörködni...

– Való igaz, a munkám 
jelentős részben az irodához 
köt. A beruházások tervezé-
se például mindig itt kezdő-
dik. Nemcsak a miénk, ha-
nem mindenkié a nemzeti 
park területén. Aki tájéko-
zott és nem akar problémát 

magának, már a konkrét ter-
vezés előtt jön, hogy megkér-
dezze, mit szabad a területen 
és mit nem. Nem vagyunk 
semmi jónak az ellenségei, 
és sosem zárkózunk el a pár-
beszédtől. Sőt, én azt nagyon 
fontosnak tartom. Mindent 
persze a védett területeken és 
azok közelében sem enged-
hetünk, de azt szoktam mon-
dani, hogy nézzük meg mit 
tehetünk, és keressük meg az 
ideális megoldást. 

– Tíz nemzeti park van 
az országban. Mi az, ami-
ben a Fertő–Hanság Nem-
zeti Park egyedülálló, ami 
csak itt van és amitől más, 
mint a társai?

– Először is csak nekünk 
van az osztrákokkal közös 
nemzeti parkunk. A táj egy-
ségét, a védendő terület egy-
séges kezelését nem hátráltat-
hatja országhatár. Nagyon jó 
az együttműködés az osztrák 
rész vezetésével, és ez a fel-
állás tényleg különleges és 
egyedülálló. Persze renge-
teg más különlegességünk 
van még, növényben, állat-
ban, tájrészletben is. Az az 
igazság, hogy a háború utá-
ni, évtizedekig tartó elzártság 
jót tett a Fertő-tájnak, hiszen 
nem telepedhetett ipar pél-
dául erre a vidékre. A védett 
területek nagyon jó állapot-
ban őrződtek így meg. 

– Ha meg kellene nevez-
ni a legnagyobb kincset...?

– Legnagyobb kincsünk 
a természet és a tudás. Ha-
talmas vagyont kezel a nem-
zeti park, ha forintosítani 
kellene, százmilliárdról be-
szélhetnénk. De ennek ke-
zeléséhez, megőrzéséhez és 
óvásához szakemberek kel-
lenek. Az ő tudásukat, il-
letve annak egy részét, és 
a természet szeretetének és 
tiszteletének fontosságát át 
is kell adni az utánunk jövő 
generációknak. A természeti 
nevelés nagyon fontos fel-
adatunk és igyekszünk is 
megfelelni ennek. Fel kell 
nőnie olyan nemzedékek-
nek, akiknek fontos a sze-
lektív gyűjtés, a természet 
védelme, a víz tisztaságának 
őrzése. S ne csak értsék, ha-
nem igényük is legyen rá, 
hogy óvják a természetet és 
rajta keresztül az épített kör-
nyezetet is. 

– Jól ismeri a nemze-
ti park múltját és jelenét, 
talán még a jövőjét is. Mit 
gondol, az alapítók har-
minc évvel ezelőtti szándé-
kai megvalósultak?

– Mindenképpen. Na-
gyon jó, hogy elődeink lerak-
ták a biztos alapokat, amik-
re aztán építkezni lehetett, s 
a tájvédelmi körzetből meg-
születhetett a nemzeti park. 
Magyarország most sokkal 
szegényebb lenne, ha nem 
lenne Fertő–Hanság Nem-
zeti Parkja. 

23 ezer hektár csoda
Szegényebb lenne az ország nélküle

Kulcsárné Roth Matthaea, a FHNP igazgatója.
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megnyitották az első határon átnyúló nemzeti parkot.
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Harminc éve a nemzeti parkban

Fertő–Hanság Nemzeti Park öt mun-
katársa megalakulása óta az igazgató-
ságnál dolgozik. Arról beszélgettünk 

velük, hogy milyen indíttatásból választották 
ezt a hivatást és mennyit változott a termé-
szetvédelmi munka a kezdetektől napjainkig.

Fersch Attila általános 
igazgatóhelyettes
– Végzett erdőmérnökként 
terepen, természetvédelmi 
őrként kezdtem 1991-ben. 
Már ekkor bekapcsolódtam 
a frissen alakult igazgatóság 
környezeti nevelési és öko-
turisztikai tevékenységeinek 
megalapozásába, ezek felté-
telrendszereinek kialakításá-
ba. Mérnök-tanári oklevelem 
átvétele után, 1994-től 2008-
ig az e területeket irányító 
osztály vezetőjeként dolgoz-
tam. Menetközben az euró-
pai uniós előcsatlakozási idő-
szak alatt, majd a csatlakozás 
után megnyíló pénzforrások 
egy kicsit „menedzserré” tet-
tek, és talán nem kis szere-
pem volt abban, hogy az el-
múlt 25 évben számos jól 
sikerült projektet valósítot-
tunk meg a természetvéde-
lem és a térségben élők ér-
dekében. Igazgatóhelyettesi 
kinevezésem előtt a pályázat-
kezelési osztályt is irányíthat-
tam – mondja Fersch Attila. 

– Napi feladataim a ter-
mészetvédelmi munka irá-
nyításától, szakfelügyeletétől 
az üzemeltetési feladatokig 
sok mindenre kiterjednek, 
de a szívemhez legközelebb 
valahol mindig a környezeti 
nevelés, a projektek szerve-
zése és az erdeink biológiai 
sokféleségének növelése kö-
rüli tennivalók lesznek.

Noha korábban is léteztek 
állami és helyi védett terüle-
tek, ezek professzionális ke-
zelői szervezeti rendszere har-
minc éve alakult ki, és azóta is 
fejlődik. A mai állapotokhoz 
képest eszközökben, lehető-
ségekben jóval rosszabbul áll-
tunk. Egy mai fiatal termé-
szetvédelmi őr például el sem 
tudja képzelni azt az idősza-
kot, amikor saját autóinkat, 

távcsöveinket kellett „beál-
dozni” a terepi munkánk-
hoz. Úgy vélem, hogy a pro-
fesszionális természetvédelmi 
munkához ma már nemcsak 
a kollégák elhivatottsága áll 
rendelkezésre, hanem az esz-
közök terén is többé-kevésbé 
jól állunk. Nagy változást él-
tünk meg a tekintetben, hogy 
a korábbi, elsősorban tiltásra 
épülő természetvédelmi gya-
korlat a lehetőségek irányába 
fordult át. 

– Amikor az igazgatóság-
hoz kerültem, mindenemet 
a természetvédelemre tettem 
fel. No és arra, hogy úgy vé-
gezzem el az értékőrző ten-
nivalóimat, hogy a térségben 
élők egyúttal megtalálhassák 
számításaikat akár úgy, mint 
a megélhetésüket segítendő, 
akár csak úgy, mint a védett 
tájak értékeiért aggódó hely-
beliek. Ennek megfelelni! Ez 
jelenti az igazi kihívást úgy 
nekem, mint kollégáimnak.

Fülöp Tibor 
őrkerület-vezető
Az általános természetvé-
delmi őrszolgálati feladatok 
mellett az állattani és nö-
vénytani értékek feltárását, 
védelmét tekinti fő gyakorlati-
nak Fülöp Tibor. A fiatalok 
természetvédelmi szemlélet-
formálását segíti ornitológiai 
és természetismereti táborok 
szervezésével, valamint isme-
retterjesztő előadásokkal. 

– Az élőhelyek hosszú tá-
vú és napi aktuális megóvása 
fontos feladatunk. Ez utób-
bi egy-egy védett vagy foko-
zottan védett faj azonnali vé-
delmi intézkedéseit jelenti a 
területkezelések korlátozásá-
val, speciális területkezelé-
si feladatokkal. A természet 
megóvása egyben az emberi-
ség, a bolygónk védelmét is 

jelenti. Már évtizedekkel ez-
előtt tapasztalhatók voltak az 
élővilág állapotának negatív 
jelei, állat- és növényfajok 
eltűnése. A biodiverzitás, a 
biológiai sokféleség megőr-
zése az ökológiai rendszerek 
fennmaradása miatt fontos. 
A különböző fajok fennma-
radásához a faj életviteléhez 
legmegfelelőbb területkeze-
léseket kell biztosítani az élő-
helyek, költőhelyek zavarása 
nélkül – mondta.

Az elmúlt évtizedekben 
a már védett természeti te-
rületek megóvása, fenntar-
tása, bővítése volt a fő fel-
adat, mely feltáró munkával 
egészült ki. A feladatkör ké-
sőbb bővült a Natura 2000 
területek ellenőrzésével, a 
természetvédelmi érdekeket 
előtérbe helyező területkeze-
lésekkel és az őshonos házi-
állatok legeltetésével történő 
élőhely-fenntartással. Fülöp 
Tibor hozzátette, a mai fel-
gyorsult világban meg kelle-
ne kicsit állni és törekedni a 
múltbéli lassúbb életvitelre, 
a bolygónk kímélése érde-
kében. – Ez a nagyon szer-
teágazó, sokrétű, de mégis a 
természetvédelem ügyét szol-
gáló munka napról napra, 
esetenként óráról órára újabb 
és újabb kihívásokkal szem-
besít, de ez a szép benne. 

Mogyorósi Sándor 
területfelügyelő
A nemzeti park megalaku-
lásától kezdve a Fertőrákos–
Hegykő közötti védett ter-
mészeti területek felügyelője, 
a nemzeti park természetvé-
delmi őrszolgálatának tagja. 

Mogyorósi Sándor gyer-
mekkora óta bújta az erdőt, 
mezőt, később a madarak vi-
lágának tanulmányozása kö-
tötte le. Előbb erdőgazdál-
kodási technikusi oklevelet 
szerzett, majd természetvé-
delmi mérnökként végzett. 
1985 óta dolgozik a hivatá-
sos természetvédelemben. 

– A védett természeti te-
rülettel kapcsolatos ügyek 
intézése és a napi szintű 

területbejárások sok izgal-
mat rejtenek. Gyakran az 
adott nap reggelén sem sejt-
jük még, hogy milyen ese-
mények várnak ránk, eset-
leg sérült vagy ép madarat, 
kétéltűt, hüllőt kell mente-
nünk, vagy éppen a védett 
területen tiltott tevékenysé-
get végző személlyel szemben 
kell intézkednünk – mondja. 
– Van mit tennünk januártól 
decemberig, de természete-
sen a kora tavasztól késő őszig 
tartó időszak a legsűrűbb, ak-
kor gyakran hétvégén is adó-
dik feladat.

Mogyorósi Sándor hoz-
zátette, a harminc évvel ez-
előtti viszonyokhoz képest a 
hazai természetvédelem szer-
vezete és jogszabályi környe-
zete is sokat fejlődött. Az őr-
szolgálat tagjainak száma is 
emelkedett, de a kívánatos-
nál még így is jóval kevesebb. 
Az őrszolgálat felszerelését és 
jogi státuszát tekintve jelen-
leg nemcsak Európában, de 
világviszonylatban is az él-
mezőnyhöz tartozunk.

– Napjainkban szembe-
tűnő, hogy a korábbiaknál 
jóval többen keresik fel a 
szabadidő eltöltése céljából 
a védett természeti terüle-
teket, de sajnos olyanok is 
akadnak közöttük, akik nem 
tartják be az előírásokat. Pél-
dául drónokkal, quadokkal, 
terepmotorokkal érkeznek. 
Az egyre intenzívebb emberi 
jelenlét komoly zavarást je-
lent a területen élő állatvilág 
és helyenként a növényvilág 
számára.

Pellinger Attila  
természetmegőrzési 
osztályvezető
– A madarak színesek, itt él-
nek közöttünk, viszonylag 
könnyen adta magát a té-
ma egy természettudomá-
nyos érdeklődésű fiatalnak. 
A pályaválasztás során tu-
datosan próbáltam olyan 
irányba mozdulni, mely-
lyel hivatásszerűen tanulmá-
nyozhatom a madárvilágot – 
mondja Pellinger Attila. – Az 

erdészszakmát tanultam ki, 
majd a természetvédelemhez 
kerültem. Az elmúlt harminc 
év sok változást hozott. A ki-
lencvenes évekig kizárólag 
passzív védelemről beszélhet-
tünk, az értékek negatív ha-
tásoktól való megőrzéséről. 
Később, főként a természet-
védelmi törvény megalkotá-
sa után folyamatosan, egyre 
több területen lehetett ak-
tívan, élőhely-rekonstruk-
cióval, visszatelepítésekkel 
helyreállítani a valamikori 
értékeket. Ilyen volt például 
a mekszikópusztai elárasztás, 
amely madarak tízezreinek 
nyújt pihenő- és táplálkozó-
helyet. Úgy gondolom, ezen 
a területen a nemzeti park 
komoly sikereket ért el. 

– Az emberekkel sohasem 
könnyű. A rendszerváltás 
után mindenki azt hitte, 
hogy mindent szabad. Nem 
volt egyszerű megértetni: a 
szabadság nem azt jelenti, 
hogy mindenki azt csinál-
hat, amit akar, hanem hogy 
megvannak azok a szabá-
lyok, amelyek valamennyi-
ünkre egyaránt vonatkoz-
nak. Egyre világosabbá vált 
az is, hogy a természet meg-
őrzése nem egyszerűen ka-
ritatív tevékenység, amit az 
ember a szépségéért csinál. 
Ez az egyetlen környezet 
van, amiben biztosan tud-
juk, hogy az ember életben 
tud maradni. Elég komoly 
jelek mutatnak arra, hogy ez 
a környezet átalakul, és ami-
vé átalakulni látszik, abban 
az embereknek már nem lesz 
helyük. A természetvédelem 
tehát embervédelem. A saját 
fajunkat, a társadalom és a 
családunk jövőjét próbáljuk 
biztosítani azzal, hogy a bio-
lógiai sokféleséget és az öko-
lógiai környezetet meg tud-
juk őrizni.

Sipos Tibor 
őrkerület-vezető
– Gyűrűzőtáborokban szo-
cializálódtam Fehértón, Fer-
tőújlakon és Zalában. Ké-
sőbb rá kellett jönnöm, hogy 

a madártan csak egy szele-
te a tortának, a természetvé-
delem ennél sokkal komple-
xebb. Ahhoz, hogy jól tudjuk 
végezni a munkánkat, bele 
kell látni szinte minden szak-
területébe – vélekedik Sipos 
Tibor. 

– A természetvédelemben 
eltöltött harminc év alatt na-
gyon sok minden megvál-
tozott, felgyorsult, immár 
modern technológiákat al-
kalmazunk itt is, ahogy az 
élet más területén. Kezdet-
ben kerékpárral vagy gyalog 
jártuk a területet, nem volt 
mobiltelefon, számítógép. 
Ma műholdas helymeghatá-
rozóval gyűjtjük az adatokat, 
térinformatikai módszerek-
kel, drónnal, számítógéppel, 
terepjáróval dolgozunk. Rá-
diótelemetriával, GSM ala-
pú jeladókkal, kamerákkal 
követjük nyomon a meg-
jelölt vadon élő állatokat. 
A digitalizáció olyan lehető-
ségeket teremtett, amiről ál-
modni sem mertünk. 

– 1989-ben minden vé-
dett területen más gazdálko-
dott, amibe nem nagyon volt 
beleszólásunk. Ma saját keze-
lésben lévő területeink van-
nak, ahol saját gépekkel becser-
gezzük el a természetvédelmi 
kezeléseket, illetve szürke 
marhával, bivallyal és rac-
kajuhokkal végzünk exten-
zív legeltetést, a génmegőr-
zés és a legelőkhöz köthető 
védett fajok érdekében. Vi-
zes élőhely-rekonstrukciók 
készültek több száz hektá-
ros területeken. Mindez el-
képzelhetetlen volt harminc 
évvel ezelőtt. A kihívások 
azonban ma is ugyanazok, 
az emberek lassan változnak. 
Mindenki csak addig tartja 
fontosnak a természetvédel-
met, amíg nem érzi úgy, hogy 
az az érdekeit sérti. Amikor 
egy ritka vagy veszélyeztetett 
faj érdekében korlátoznunk 
kell valamilyen tevékenysé-
get, az ma is a gazdálkodók 
nemtetszését váltja ki. Sajnos 
kevesen vagyunk, így kevesen 
hallanak meg minket.
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A természet nem ismer határokat
Interjú Johannes Ehrenfeldner igazgatóval

Idén harmincéves a határon átnyúló osztrák–
magyar közös nemzeti park. A National Park 
Neusiedler See–Seewinkel igazgatójával, 
Johannes Ehrenfeldnerrel arról beszélget-
tünk, hogyan változott az eltelt időszakban a 
természetvédelem.

– Milyen a nemzeti park és 
a lakosság kapcsolata?

– A természetvédelem és 
a nemzeti park elfogadott-
sága az elmúlt 30 évben a 
kezdeti idegenkedés ellené-
re lassanként pozitív irány-
ba változott. Különösen a 
nemzeti park létrehozásával 
kapcsolatban voltak elein-
te fenntartások, de ma már 
az itt élő lakosság nagy ré-
sze széles körben elfogadja. 
A védett értékeink megőr-
zéséhez szükséges intézke-
désekkel kapcsolatban időn-
ként azért tapasztalható némi 
„morgolódás”. Azt azon-
ban mindenki tudja, hogy 
a nemzeti park a regionális 
fejlődés motorjaként szolgál 
munkahelyek biztosításával, 
nagy értékű társfinanszíro-
zott uniós projektekkel, va-
lamint az ökoturisztikai inf-
rastruktúra kiépítésével.

– Mely területen van-
nak gondok? 

– A pozitív szempontok 
ellenére a védett területekre 
nehezedő nyomás soha nem 
volt olyan magas, mint ma-
napság. A mezőgazdaság nö-
vekvő iparosodása és az ön-
tözésigényes növények, mint 
például a kukorica nagymér-
tékű termesztése miatt van-
nak a legnagyobb gondok. 
A szikes tavak és a sós pusz-
ták szinte az eltűnés küszö-
bén állnak. A mezőgazdasági 
vízelvezetés és öntözés miatt 
a talajvíz szintje évtizedek 
óta fokozatosan csökken, 
ami veszélyezteti az utolsó 
szikesek fennmaradását. Ez 
nagy veszteséget jelentene az 
egész európai természetvéde-
lem számára, mivel ezek a sós 
élőhelyek Európában csak itt 
nálunk, a nemzeti park terü-
letén fordulnak elő.

– Milyen eredményeket 
tudtak mindezek ellenére 
elérni?

– A legeltetéses állattar-
tás újraindítása a nemzeti 
park saját marhacsordáival 
– és a burgenlandi olda-
lon magán marhatartókkal 
is – a két alapító igazgató-
nak, dr. Kárpáti Lászlónak 
és Kurt Kirchbergernek kö-
szönhető. Ezenkívül számos 
vízimadár számára indított 
élőhely-rekonstrukciónk is 
eredményes volt. A szikes ta-
vak környékének legeltetése 
ezekre az élőhelyekre is ked-
vező hatással van, a kaszálás 
és a legeltetés kombináció-
ja azt eredményezte, hogy a 
határokon átnyúló nemzeti 
park a biológiai sokféleség 
európai mintaterületévé vált. 

– Milyen az együttmű-
ködés a két ország szakem-
berei között? 

– A határon átnyúló 
nemzeti park megalapítása 
óta kiváló a kapcsolatunk a 
magyar kollégákkal, amit az 
EUROPARC Szövetség jó 
együttműködésért járó folya-
matos díjai is bizonyítanak. 
A tavalyi, járvánnyal terhelt 

évtől eltekintve, magas szint-
re emeltük a kooperációt. 
Igazgatói és osztályvezetői 
szinten például negyedéven-
te közös szolgálati értekezle-
teket vezettünk be. A kutatási 
és monitoringosztályok társ-
szervekként működnek, a 
közönségkapcsolati osztá-
lyok pedig a legszorosabb 
együttműködésben határo-
kon átnyúló uniós projektek 

kidolgozásán fáradoznak. 
Ami a természeti környezet 
kezelését illeti, egymás tá-
mogatását élvezzük a magyar 
szürke marha sikeres tenyész-
tése tekintetében is.

– Hogyan változott az 
eltelt időszakban a Fertő 
élővilága?

– A mezőgazdaság ipari 
méretű növekedésének pán-
európai tendenciája miatt 

a jellegzetes, korábban na-
gyon gyakori fajok is csök-
kennek a nemzeti parkban, 
különösképpen a réti gáz-
lómadarak, mint például a 
bíbic, nagy goda, piroslábú 
cankó. Ezenkívül a már em-
lített talajvízszint-csökkenés 
és természetesen az éghajlat-
változás hatásai is érződnek. 
A felmelegedés ugyanakkor 
olyan fajoknak, mint példá-
ul a búbos banka és gyurgya-
lag, előnyös helyzetet teremt. 

– Milyen módon lehet 
fenntartani az optimális 
vízszintet?

– A vízszint és a szikes ta-
vak megőrzése érdekében pa-
radigmaváltásra lesz szükség, 
méghozzá úgy, hogy a nagy-
mértékben vízfogyasztó nö-
vényekről szárazságtűrő fa-
jokra kell váltani. Szélesebb 
körű intézkedések révén, a 
vízelvezetés pontos szabá-
lyozásával talán elérhető lesz, 
hogy a régióban minden víz-
csepp megmaradjon, vagyis 
áttérjünk a jelenleg gyako-
rolt alpesi vízgazdálkodás-
ról az úgynevezett mediter-
rán típusú vízgazdálkodásra 
az esővíz tárolásával.

Johannes Ehrenfeldner, a National Park Neusiedler See–
Seewinkel igazgatója.

Fo
tó

: N
at

io
na

l P
ar

k 
N

eu
sie

dl
er

 S
ee

–S
ee

w
in

ke
l

ALAPÍTÓ IGAZGATÓJÁT GYÁSZOLJA A FERTŐ–HANSÁG NEMZETI PARK
Prof. dr. Kárpáti László, a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park alapító igazgatója, a Sop-
roni Egyetem címzetes egyetemi tanára, 
Ászár és Sarród községek, valamint Sop-
ron Megyei Jogú Város díszpolgára méltó-
sággal viselt, hosszan tartó súlyos betegség 
után, 2021. június 27-én visszaadta lel-
két a Teremtőnek.

Prof. dr. Kárpáti László az 1990-es meg-
alakulásától 2011-ig, nyugdíjba vonulásáig 
vezette a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igaz-
gatóságot. Szinte egész életét a hazai termé-
szetvédelemnek, valamint a kapcsolódó tu-
dományoknak és a fiatalabb nemzedékek 
oktatásának szentelte. Munkássága eredmé-
nyeképpen a Fertő–Hanság Nemzeti Park 
egyike lett a legelismertebb határon átnyúló 
nemzeti parkoknak Európában, míg a Fertő-
táj ma már két országhoz tartozó közös világ-
örökségi terület. 

1973-ban szerzett erdőmérnöki oklevelet 
Sopronban, az Erdészeti és Faipari Egyetem 
Erdőmérnöki Karán. 1978-ban erdészeti nö-
vényvédelmi szakmérnöki oklevelet szerzett. 
1981-ben doktorált a József Attila Tudo-
mányegyetemen, 1997-ben PhD-fokozatot 
szerzett a Soproni Egyetemen. Sok évtizedes 
kiemelkedő tudományos és oktatói munkássá-
ga eredményeként 2004-ben címzetes egyete-
mi tanár lett a Soproni Egyetem jogelődjén, 
a Nyugat-Magyarországi Egyetemen.

A Fertő tó kutatásával, természetvédelem-
mel, ökológiával, erdővédelemmel, erdészeti 
növénykórtannal és rovartannal, a gerinces 
állatok kutatásával több mint fél évszázadon 
keresztül foglalkozott. Közel kétszáz tudomá-
nyos dolgozatot írt, köztük könyveket és sok 
szak- és tankönyvrészletet is. 

Életpályája kiemelt  eredménye-
ként kikövezte az utat az elméleti öko-
lógia hazai gyakorlati alkalmazásba 
történő átültetésének, így több tanulmány-
tervet készített a vizes, illetve füves élőhelyek 

természetvédelmi rekonstrukciójára, amelye-
ket nemzeti parki igazgatóként meg is valósí-
tott. A Mekszikópuszta-környéki szikesek re-
konstrukciójára készített tanulmányterve két 
ütemben, 1990-ben és 1998-ban, a hansági 
vizes élőhelyrekonstrukció a Nyirkai-Hany-
ban 2001-ben valósult meg, összesen közel 
ezer hektáron. E munkák kiemelt példákat 
jelentenek úgy a hazai, mint az európai ter-
mészetvédelem számára.

Részt vett a közös Fertő Tavi, Neusied-
ler See–Seewinkel Nemzeti Parkot előkészí-
tő magyar–osztrák bizottság munkájában. 
Nyugdíjba vonulásáig alelnöke volt a Fertő–
Hanság/Neusiedler See–Seewinkel közös ma-
gyar–osztrák nemzeti park tanácsnak.

Két hazai nemzeti park alapítását ké-
szítette elő, illetve irányította. A politikai 

rendszerváltás hajnalán, 1990 áprilisában 
elkészítette a „Fertői Nemzeti Park” terveze-
te című tanulmánykötetet. Ez alapján építet-
te fel a Fertő tavi, majd egy bővítés révén a 
Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság in-
tézményét az Európai Unió Phare-program-
ja segítségével, valamint az akkori szakmi-
nisztérium támogatásával 1991-ben, illetve 
1994-ben. 

Az általa kigondolt, a természetvédelmi 
ökológiai elveken létrehozott nemzeti par-
ki zonációs rendszer abban az időben hazai 
nemzeti parkjaink közül csak a Fertőnél lé-
tezett, amelynek köszönhetően a Világ Termé-
szetvédelmi Unió (IUCN) éveken keresztül 
csak ezt az újonnan létesített nemzeti parkot 
ismerte el hazánkban. 

Munkatársaival előkészítette és létrehozta 
az Őrségi Nemzeti Parkot annak alapinfra-
struktúrájával 2002-ben. 

Elévülhetetlen érdemeket szerzett úgy a tu-
dományos, mint annak gyakorlati előkészítő 
és kivitelezői tevékenységével abban, hogy a 
Fertő-táj határokon átívelő világörökségi te-
rület lehetett 2001-ben.

1973-ban, diplomájának átvétele után 
rövid ideig Tarnaleleszen termelőszövetkeze-
ti erdőmérnökként dolgozott, majd Kaposvá-
ron lett erdőtervező.1974–1991 között a sop-
roni székhelyű Erdészeti és Faipari Egyetem 
Erdővédelemtani Tanszékének oktatója volt. 
Erdőmérnök-hallgatói között elsősorban ne-
ki köszönhetően nyert tért a gyakorlati ter-
mészetvédelmi szemlélet. Az általa indított 
hosszú távú ökológiai és erdészeti ökológiai, 
erdővédelmi kutatások többsége azóta is tart 
és adatokat szolgáltat a gyakorlat számára. 
Egykori erdőmérnök-hallgatók tucatjai tekin-
tik őt az ökológiai szemléletük kialakításában 
máig meghatározó tudós mentoruknak.

Az egyetemről való elkerülése óta sem sza-
kadt meg kapcsolata a tudományos diákkö-
ri, illetve oktatómunkával. Több hazai és 

külföldi egyetemen oktatott vendégelőadó-
ként, szakdolgozókat, diplomaterv-készítő-
ket konzulensként segített. Pályafutása során 
több száz természettudományos témájú elő-
adást tartott.

A Magyar Tudományos Akadémia Köztes-
tületének és Konzervációbiológiai Bizottságá-
nak éveken keresztül (1999–2008) megbecsült 
tagja volt. Sok éven át (2004–2008) vezette 
a Magyar Tudományos Akadémia Gyepgaz-
dálkodási Bizottság Természetvédelmi Albi-
zottságának munkáját, valamint részt vett a 
Vadgazdálkodási Albizottság munkájában is.

Alapító tagja volt a Magyar Madártani 
és Természetvédelmi Egyesületnek, az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület munkájában 1974 óta 
részt vett.

Az általa vezetett Fertő–Hanság Nemzeti 
Park Igazgatóság tájfenntartó gazdálkodása 
során a magyar szürke szarvasmarha, a rac-
kajuh és a bivaly hazai viszonylatban egyik 
legjelentősebb állományát hozta létre. 

1990–1994 között önkormányzati kép-
viselőként vezette Sopron Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzatának Környezetvédelmi 
Bizottságát, emellett részt vett a megyei köz-
gyűlés hasonló bizottságának munkájában is. 
A Nyugat-West Pannónia Eurégió Környezet-
védelem-Természetvédelem-Vizek Munkacso-
portjának elnöki tisztét négy éven keresztül 
töltötte be, tagja volt a Magyar Hidrológi-
ai Társaságnak, illetve a Magyar Haltani 
Társaságnak.

Számos állami és szakmai elismerést érde-
melt ki, közte volt az Osztrák Köztársaságért 
Arany Érdemérem (1994), a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend lovagkeresztje (2004), a Pro 
Silva Hungariae díj (2000), a Pro Natura díj 
(2003), a Széchényi Ferenc-díj (1993), a Fer-
tő-táj világörökségért díj (2018). Dr. Kárpáti 
László megkapta Ászár (2018) és Sarród 
(2019) község, valamint Sopron Megyei Jogú 
Város díszpolgára (2021) címeket.

Prof. dr. Kárpáti László (1948–2021)
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Vigyázat: idegenhonos fajok!
Ezüstkárász, naphal, cingár átokhínár… 

Látványosan elszaporodtak a nutriák

Az úgynevezett idegenhonos fajok térnye-
rése régóta zajló folyamat – természetesen a 
természetes vizeinkben is. Megjelenésük ve-
szélyezteti hazai fajainkat, valamint csökkenti 
a biodiverzitást: a nálunk nem őshonos fajok 
ugyanis elveszik a teret és a táplálékot az ere-
detileg itt élő állat- és növényfajok elől. 

Az idegenhonos fajok ter-
jedésére a jövőben is számí-
tanunk kell, de folyamatos 
monitorozásuk segítheti az 
ellenük való eredményes fel-
lépést. Madarász Enikő más-
fél éve foglalkozik idegen-
honos inváziós fajokkal a 
Fertő–Hanság Nemzeti Park 
területén.

– Az ezüstkárász is ve-
szélyes? Pedig olyan a ne-
ve, mintha egy régi ma-
gyar népdal főszereplője 
lenne…

– Az ezüstkárász alap-
vetően Délkelet-Ázsiából 
származik, de mára az egész 
országban elterjedt. Hason-
lóképpen a razbóra nevű hal-
fajhoz, mely szerepel a száz 
legveszélyesebb európai in-
váziós faj listáján, és szin-
tén előfordul a Fertőben. 
A legnagyobb gond, hogy el-
fogyasztják az őshonos hal-
fajok elől a táplálékot. Az 
ezüstkárásznak ráadásul a 
szaporodása is „invazív”: nős-
tényeik képesek más fajok 
hímjeivel is 

összeívni, de ebben az eset-
ben a hímivarsejt csak bein-
dítja az ikra fejlődését, gene-
tikailag az utódnemzésben 
nem vesz részt, így egyetlen 
nőstény ezüstkárász megjele-
nése tömeges elszaporodás-
hoz vezet, ami pedig az ott 
élő halfajok visszaszorulását 
eredményezheti.

– A másik ismerős név a 
naphal. Ez is idegenhonos 
errefelé?

– A naphal észak-ameri-
kai eredetű, dekoratív meg-
jelenése miatt akváriumi 
fajként érkezett a mi vidé-
künkre, hiszen díszhalként 
sokan ismerik és szeretik. 
Természetes vizeinkben való 
megtelepedése a dísztavakból 
kiszabadult és a kisállattartók 
által kiengedett példányok 
útján történt. A megunt ak-
váriumlakók sajnos gyak-
ran végzik csatornákban, 
tavakban. Jelenléte az 
ezüstkárászhoz és raz-
bórához hasonlóan 
rendkívül káros: 

a naphal nemcsak más hal-
fajok, de a kétéltűek iva-
dékait is felfalja, gyakran 
nagy pusztítást végezve új 
élőhelyén.

– Legutóbbi terepmun-
kája során egy komoly 
gondokat okozó hínárfajt 
is megfigyeltek a hansági 
csatornákban.

– Igen, ez a cingár átok-
hínár, aminek a neve is be-
szédes. Cingár, hiszen szára 
vékony, levelei keskenyek, az 

„átok” jelző pedig a 

sok problémára utal, melyet 
megjelenésével okoz. Első 
hazai adatait a Szigetközből 
ismerjük, de eredetileg ez is 
egy észak-amerikai faj. A fő 
veszélye, hogy nagyon köny-
nyen terjed: egyetlen letöre-
dezett hajtásdarabja képes a 
vízben „gyökeret ereszteni”, 
és ahol megtelepszik, igen 
gyorsan kiszorít más növény-
fajokat. Nagy tömegével le-
árnyékolja a vízfelületet, 
emellett valóságos akadályt 
képezhet a vízi közlekedés-

ben. Ahol folyamatos a 
kotrás, ott ez látszólag 
kezelhető probléma, de 
a kotrók mindeközben 

további területekre is el-
juttatják az átokhínár haj-
tásait, ilyen módon újabb 
és újabb élőhelyeket képes 
meghódítani.

– Az inváziós fajok el-
terjedésében az emberi kéz-
nek is szerepe volt és van. 
Vajon a megfékezésükben 
tudunk-e szerepet vállalni?

– Az inváziós fajok elle-
nében indokolt és szükség-
szerű a fellépés. Hiszen csak 
így tudjuk megvédeni az ős-
honos növény- és állatvilá-
got, a Hanság és a Fertő-táj 
biológiai sokszínűségét. Ma 
már sokféle megoldás létezik 
a visszaszorításukra: vannak 

fizikai, illetve kémiai eljá-
rások is, de úgy gondolom, 
az irtáson felül nagyon fon-
tos a megelőzés, és sokat ér-
hetünk el a tudatformálással 
is. Például már az is pozitív 
eredmény lenne, ha a kis-
állattartók, akvaristák nem 
engednék ki megunt ked-
venceiket a szabad termé-
szetbe, vagy ha a hobbiker-
tészek inkább választanának 
őshonos növényeket a kertek 
díszének az idegenhonosak-
kal szemben. 

– Ezek szerint az invá-
ziós fajokkal nem fogunk 
tudni végleg leszámolni… 
De milyenek lesznek a ter-
mészetes vizeink 20–30 év 
múlva?

– Erre még nehezebb a 
válasz, hiszen a klímaválto-
zás, illetve a szárazodás más 
szempontból is sok veszélyt 
jelent a vizes élőhelyek tekin-
tetében. Nagy valószínűség-
gel aszályos évek felé tartunk, 
így mivel a Fertő egy sekély, 
ingadozó vízállású, szikes tó, 
még a víz kérdésével is gond 
lehet, többször volt már rá 
példa, hogy kiszáradt. De az 
igazi telek és komolyabb fa-
gyok hiánya miatt például 
az utóbbi években nutriával 
is egyre gyakrabban találko-
zunk a Fertő, a Hanság és a 
Szigetköz területén. 

– Vagyis az inváziós fa-
jok még jó ideig munkát 
adnak a természetvédelem-
nek és a kutatóknak!

– Minden bizonnyal. 
Sokszor igazi szélmalom-
harcnak tűnik az ellenük va-
ló küzdelem, de úgy gon-
dolom, hogy élőhelyeink, 
őshonos növény- és állatfa-
jaink védelmének érdekében 
megéri a fáradságot. 

Az utóbbi egy-két 
évben látványosan 
elszaporodott tér-
ségünkben a nut-
ria. A Fertő–Hanság 
Nemzeti Park szak-
emberei figyelmez-
tetnek, noha kedves 
kinézetű állatok-
ról van szó, lehető-
leg ne etessük őket, 
mivel jelenlétükkel 
az őshonos fajokat 
veszélyeztetik.

– Az utóbbi egy-két évben 
nemcsak a nyugodtabb, ter-
mészetközeli élőhelyeken 
találja meg az életfeltétele-
it, hanem alkalmazkodik az 
ember közelségéhez és a te-
lepülések nyújtotta „lehető-
ségekhez” is. Feltehetően az 

enyhe telek miatt állomá-
nya az utóbbi években jelen-
tősen megnövekedett, ami 
természetvédelmi és gazda-
sági szempontból is káros. 
Idén az első negyedévben 
már 56 egyedet ejtettek el a 
megyében – mondta Mada-
rász Enikő, a Fertő–Hanság 

Nemzeti Park természetmeg-
őrzési szakreferense. 

Elsősorban télen figyel-
hetőek meg, most nyá-
ron már nehezebb őket be-
cserkészni, mert jobban 
eltűnnek a növényzetben. 
Táplálkozás közben nagy 
területen elpusztítják a vízi 

növényzetet, ezzel hátrányo-
san befolyásolják az ősho-
nos növény- és állatfajaink 
életfeltételeit. 

– A jelenlétük gazdasá-
gi szempontból sem kedve-
ző, mivel előszeretettel dézs-
málják meg a szántóföldi 
ültetvényeket, emellett az 

öntözőrendszerekben és gá-
takban is komoly károkat 
tudnak okozni. Ezért is hív-
juk fel a figyelmet, hogy le-
hetőleg ne etessük a nutriát – 
tette hozzá a szakember.

A nutria eredetileg egy 
Dél-Amerikában élő faj, 
melyet húsa és bundája mi-
att hoztak be az országba. 
A tenyésztőktől kiszabadult 
vagy kiengedett egyedek 

telepedtek meg később a 
szabad természetben. Első-
sorban állandó vizeink mel-
lett, különösen a nádasok és 
a mocsarak közelében for-
dul elő. Megtalálható továb-
bá folyók, patakok, tavak és 
sós mocsarak környékén is a 
part menti területeken, száz 
méternél távolabb azonban 
nem távolodik el a vizektől, 
amelyekben él.

Térségünkben főként a Szigetközben és a Hanságban találkozhatunk nutriákkal.
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Madarász Enikő, a nemzeti park természetmegőrzési szakreferense az inváziós fajok elter-
jedésének veszélyeire figyelmeztet.
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A nutria nagy testű rágcsáló, testtömege 5–9 kilo-
gramm körüli, testhossza 40–60, farokhossza 30–
45 centiméter. Színezete barna, sárgásbarna, farka 
hengeres. Úszóhártyás lábainak lenyomata megkö-
zelítőleg 15 centiméter. Metszőfogai kiemelkedőek, 
világos narancssárga színűek, pofája fehér foltos. Nö-
vényevő, szántóföldi növényeket és vízinövényeket 
egyaránt fogyaszt. Emlős, a vemhesség 127–138 na-
pig tart, melynek elteltével 2–9 utódot hoz világra.

A NUTRIÁRÓL

Cingár átokhínár

Naphal

Ezüstkárász
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Készült az INTERREG V-A Ausztria–Magyarország 
Program – ATHU003 számú – PaNaNet+ rövidcímű 
projekt keretében. A PaNaNet+ projekt az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg.

PaNaNet+ Több mint egy 
uniós projekt

„Összeköt a természet / Natur verbindet uns” 2021. NYÁR

Megtisztították a be-
nőtt cserjéktől a rétet, 
közben megfigyelték 
a növény- és állatvi-
lágot, majd az Őrségi 
Népi Műemlék Együt-
test is bejárták – élmé-
nyekben gazdag ön-
kéntes napot tartottak 
Szalafő Pityerszeren. 
Az Őrségi Nemzeti Park 
Igazgatóság ősszel ismét 
megszervezte az önkén-
tes napot Szalafő Pityersze-
ren. A programra ezúttal 28 
fős lelkes csapat gyűlt ösz-
sze. Az önkéntes nap célja 
az volt, hogy a résztvevők-
kel megismertessék Szalafő 
természetes környezetét, an-
nak kialakulását, fenntartásá-
nak fontosságát, másrészt pe-
dig a résztvevők betekintést 
nyerhettek az igazgatóság 

gyakorlati természetvédelmi 
kezelői munkájába. 

Pityerszeren az Őrsé-
gi Népi Műemlék Együttest 
körülvevő réteket korábban 
(sok évszázadon keresztül) 
a helybéliek kaszálták. Ma a 

rét gondozása főleg a nemzeti 
park munkatársainak felada-
ta, amelyet őshonos háziálla-
tok segítségével, legeltetéssel 
oldanak meg. Ahhoz, hogy 
hatékony legyen a legelte-
tés, elengedhetetlen a rét 

cserjékkel benőtt részeinek 
kitisztítása. Ebben a munká-
ban vettek részt az önkénte-
sek – felnőttek és gyerekek 
közösen. Az előző napokban 
levágott cserjéket összegyűj-
tötték és lehordták a rétről. 

A szemfüles résztvevők mun-
ka közben megfigyelhették 
a védett őszi füzértekercs vi-
rágzását, sőt, mogyorós pelét 
is találtak. A fárasztó fizikai 
munka után közös ebéd kö-
vetkezett, majd a nap utolsó 

programjaként az Őrségi Né-
pi Műemlék Együttest járták 
be a résztvevők. Itt számta-
lan érdekességet megtudhat-
tak az Őrségre jellemző ha-
gyományos életmódról és 
gazdálkodásról.

Óvodásoknak és is-
kolásoknak készített 
társasjátékokat az 
Őrségi Nemzeti Park 
Igazgatósága. Az iz-
galmas játékok révén 
a gyerekek (és szüle-
ik) jobban megisme-
rik környezetüket. 

Nyugat-Pannónia élővilá-
gának és kulturális öröksé-
gének játékos megismerése 
a célja azoknak a társasjáté-
koknak, amelyek a Pananet+ 
projekt keretében készültek. 
Az óvodásoknak szóló játék 
a Gyűjtögetés erdőn-mezőn 
címet kapta. A gyerekeknek 
az a feladatuk, hogy a külön-
böző élőhelyeket benépesít-
sék – általuk jobban és kevés-
bé ismert fajokkal. Szerepel 
a játékban például a fekete 
gólya, a gyurgyalag, a szar-
vasbogár, vagy például a vid-
ra. A feladatok közben a ki-
csik észrevétlenül tanulják 
meg, hogy egy-egy állat vagy 

növény hol él, a kedves grafi-
kák pedig még szerethetőbbé 
teszik a szereplőket. 

Az iskolásoknak készült 
variáció neve Pannon  Puzzle. 
Ennél a játéknál nemcsak a 
szerencse, hanem a tudás is 
befolyásolja a végeredményt. 
A cél itt egy-egy élőhelyet 
ábrázoló puzzle kirakása, az 
ehhez szükséges darabkákat 
pedig különféle kérdésekre 

adott jó válaszokkal lehet 
összegyűjteni. A feladatok 
között szerepel fajfelismerés, 
kulturális látnivaló megneve-
zése, illetve igaz-hamis állítá-
sok is. A szerencsekártya se-
gítségével pedig a kirándulók 
illemtanával is megismerked-
nek a fiatalok. A játék, bár 
iskolásoknak készült, kivá-
ló családi szórakozást ígér. 
Ráadásul ez és az óvodás 

változat is kétnyelvű, így a 
német és magyar nyelv gya-
korlását is segíti. 

A társasjátékok elké-
szítését az Őrségi Nemze-
ti Park Igazgatóság vállalta, 
eljuttatják azokat a nemzeti 
park illetékességi területén 
lévő iskolákba és óvodákba. 
Természetesen a projekt-
partnerek is megkapják a 
játékokat. 

Önkéntes nap a pityerszeri rétekért
Munka közben védett növényeket is láttak 

Fedezzük fel értékeinket játékosan! 
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A gyerekeknek tetszenek az élővilágot bemutató játékok.

Gyerekek és felnőttek – összesen huszonnyolcan vettek részt az önkéntes munkában Szalafő Pityerszeren. A program nagyon sikeres volt. 
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Egy hatalmas fekete gólya áll középen, különböző 
növényeket mintázó játékok veszik körül – elkészült 
az új játszótér az őriszentpéteri Harmatfű Erdei Is-
kola szállásépületénél. 

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság egyik fon-
tos feladata a fiatalok természetbarát szemléle-
tének kialakítása, környezeti nevelése. A nemrég 
megújult Harmatfű Erdei Iskola szállásépülete ilyen 
szempontból is jelentős bázis. A modern szálló körül 
nagy területen mozoghatnak a gyerekek, itt alakítot-
ták ki a Fekete gólya játszóteret. A park legszembe-
tűnőbb eleme egy hatalmas fekete gólya, a madár 
köré épülnek a különböző növényeket mintázó já-
tékok. A fő cél az volt, hogy mozgásra ösztönző, mi-
nőségi és természetközeli eszközöket alakítsanak ki. 
A játszóteret az Ilona Malom Műhely készítette. Ter-
mészetesen nemcsak a szálláshelyen éjszakázó gyer-
mekek használhatják, hanem várnak minden játsza-
ni vágyót.

FEKETE GÓLYA JÁTSZÓTÉR
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Minden évben szerveznek nyári táborokat 
a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban. „Magon-
cok”, „fürkészek” és „ifjú természetvédők” is 
találnak maguknak programokat. 

A tavaly tavasszal berob-
bant járványhelyzet sok min-
dent bizonytalanná tett, de 
szerencsére a nemzeti park 
egyetlen táborát sem kellett 
törölni. A családok már na-
gyon várták, hogy a gyerkő-
cök végre kiléphessenek az 
otthoni (online) környezet-
ből, és saját korosztályukkal 

felszabadultan és hasznosan 
töltsék a nyári szünidei na-
pokat. Mivel sok a visszajáró 
táborozó és tartós barátságok 
is szövődnek, így a találkozás 
öröme és izgalma csak még 
nagyobb volt.

A természetvédelmi nyári 
táborokat heti turnusokban 
tartják. Tematikájukat te-

kintve ezek természetismere-
ti, ornitológiai/madárgyűrű-
ző és kézműves táborok.

Az igazgatóságon belül egy 
új és több „régi” helyszínen is 
indítottak napközis és bent-
lakásos táborokat. Ez utób-
biak esetén van, amelyik no-
mád jellegű, tehát sátorokban 
alszanak a résztvevők (Fehér-
tó-Madárvárta), a többinél a 
nemzeti park megújult külse-
jű erdei iskolai épülete (Csa-
pody István Természetiskola, 

Fertőújlak), illetve a 
tájegységközpont épülete 
(Lipót-Gombócos) biztosítja 
a szállást. Az elmúlt évek, év-
tizedek során azt tapasztalták 
a szakemberek, hogy a nem-
zeti park táborai nagyon nép-
szerűek, az ország különböző 
pontjairól érkeznek gyerekek 
a programokra. 

A járványügyi veszélyhely-
zet miatt elővigyázatosabbak 
lettek a táborok. Ez a szemé-
lyi higiénia fokozott betartá-

sa mellett azt is jelenti, hogy 
a táborozók személyes tár-
gyait külön tartják, így azok 
a tábor ideje alatt nem keve-
rednek össze máséval.

A táborokat minden év-
ben jó előre meghirdetik. 
Jelentkezni a nemzeti park 
honlapján (www.ferto-han-
sag.hu), a „Környezeti ne-
velés” – „Nyári természet-
ismereti táborok” oldalon 
olvasható útmutatás alap-
ján tudnak az érdeklődők. 

A táborok leírását, 
az árakat és egyéb szükséges 
információkat is ott találják 
meg a szülők. 

A nemzeti parknál min-
dent megtesznek azért, hogy 
élményekben gazdag hetet 
tölthessenek el a „magon-
cok”, „fürkészek” és „ifjú 
természetvédők”.

Élmények nomádoknak és kényelmeseknek 
Nagyszerű táborok a Fertő–Hanság Nemzeti Parkban 

Összesen 12 iskolában és egy óvodában mu-
tatták be a rákosi viperát a természetvédelmi 
szakemberek. 

Látványos, színes kiállítást 
állítottak össze, így mutat-
ták be a sokszor „nem sze-
retem állatok” világát a Fer-
tő–Hanság Nemzeti Park 
munkatársai. A programot 
„A rákosi vipera természet-
védelmi helyzetének javítá-
sa a pannon régióban” című, 
LIFE18 NAT/HU/000799 
projekt egyik elemeként in-
dították el még tavaly év 
elején. Az volt a cél, hogy a 

hazai kétéltűeket és hüllőket 
népszerűsítsék az óvodák-
ban, iskolákban. 

A programot a Természet-
megőrzési és az Ökoturiszti-
kai és Környezeti Nevelési 
Osztályok munkatársai kö-
zösen szervezték. Elkészítet-
tek egy többelemes mobil 
kiállítást, valamint a kor-
osztályra szabott előadá-
sokat, foglalkoztató lapo-
kat, totókat állítottak össze 

és ismeretterjesztő filmeket 
gyűjtöttek. Ezek segítségé-
vel a gyerekek új és érdekes 
információkkal gyarapodtak 
a sokszor félreértett állatok 
világával kapcsolatban. 

Az óvodások egy mese út-
ján ismerkedhettek meg „Vi-
pi” kígyó különleges életével, 
majd a program végén ki-ki 
maga festhette „igazivá” só-
gyurma kígyóját. 

A tervek szerint a sorozat 
új kiállítással, foglalkoztató 
anyagokkal és előadásokkal 
– de változatlan elhivatott-
sággal – folytatódik!

Ovikban, iskolákban  
turnézott a rákosi vipera

A Fertő–Hanság és a Neusiedler See – See-
winkel Nemzeti Park mintegy hatvan munka-
társa vett részt azon a rendezvényen, amely-
nek célja az ismerkedés, csapatépítés volt. 

NEduNET – vagyis Natu-
re Education Network – ez 
volt annak a projektnek a ne-
ve, amelynek célja a határon 
átnyúló környezeti nevelé-
si hálózat bővítése és az oszt-
rák–magyar csapatmunka 
megerősítése volt. A Fertő–
Hanság és a Neusiedler See 
– Seewinkel Nemzeti Park 
munkatársai szeptember 2-án 
egy illmici közös workshopon 
vettek részt – természetesen 

a járványügyi előírásokat 
betartva. 

Az egésznapos program 
három területre fókuszált: is-
merkedés – hálózatépítés – 
csapatépítés. A rendezvény 
célja az volt, hogy a minden-
napi természetvédelmi mun-
kából kiszakadva, Martin 
Krejcarek coach irányításá-
val, kötetlen légkörben, kö-
zelebbről ismerhessék meg 
egymást a határ két oldalán 

dolgozók. Kilenc kisebb cso-
portban csapatépítő felada-
tokat oldottak meg, és be-
szélgettek, megküzdve az 
esetleges nyelvi korlátokkal. 
A kiscsoportokon belül foly-
tatott vita a korábbi együtt-
működés erősségeiről és gyen-
geségeiről sok új ötletet és 
további lendületet adott.

A két nemzeti park mun-
katársai több mint 25 éve 
dolgoznak együtt sikere-
sen. Fontos azonban, hogy a 
kapcsolatokat folyamatosan 
ápolják. Ezt a célt is szolgál-
ta az őszi találkozó – a részt-
vevők szerint nagy sikerrel. 

Sikeres együttműködés
Hatvanan vettek részt az illmici workshopon
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A mobil kiállításon a hüllőket és kétéltűeket ismerték meg a fiatalok.

Fertő–Hanság és Neusiedler See – Seewinkel Nemzeti Park: 
a kommunikáció és a finomhangolás a csapatmunka alapja. 

www.ferto-hansag.hu

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
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A minden igényt kielégítő madármegfigyelő
Új madárles a Neusiedler See – Seewinkel Nemzeti Parkban

Ideális kilátás, akadálymentes megközelítés, 
rezgésmentes fából készült padozat – nem-
régiben elkészült az a professzionális madár-
megfigyelő les, amely a PaNaNet követel-
ményrendszereinek megfelel. 

A tó peremén, a szikes tavak-
nál a költöző és költő ma-
darak sokszínűsége már az 
1960-as évek óta egész Eu-
rópából vonzza a madár-
megfigyelőket és a termé-
szetfotósokat. A határon 
átnyúló nemzeti park meg-
alapításával jelentősen javul-
tak a fotózás feltételei: több 
magasles épült, listákat állí-
tottak össze a térség 340 do-
kumentált madárfajáról. A 

közelmúltban pedig még to-
vább folytatódott a fejlesztés: 
a nyugat-pannóniai védett 
területek PaNaNet háló-
zati partnerei elkészítettek 
ugyanis egy követelmény-
rendszert. Annak jártak utá-
na, hogy milyen kritériu-
moknak kell megfelelni az 
optimálisan használható les-
nek, hogyan kell helyszínt 
választani, a formát a lehető 
legjobban integrálni a tájba. 

A tapasztalataikat egy ma-
dármegfigyelő les tervezési 
útmutatóban foglalták össze. 

Miután az útmutató el-
készült, megkezdődött a 
Neusiedler See – Seewinkel 

Nemzeti Park lesének terve-
zése, amely egyfajta proto-
típusként is szolgál. Tapasz-
talt ornitológusok javaslatára 
a Sandeck felé vezető utat 
választották helyszínnek. 

A les február közepére el-
készült, az út szélén lévő kis 
árok felett pontalapzaton 
áll. A kivitelezést az apetlo-
ni Thaler faipari vállalkozás-
ra bízták. A szerkezet álló és 

fekvő madármegfigyelőknek 
és fotósoknak nyújtja a leg-
jobb kilátást redőnyökkel, 
ülő- és tárolóhellyel, a pado-
zat nagyrészt rezgésmentes 
fából készült. További szem-
pontok voltak az ideális lá-
tómező, a délkeleti tájolás, a 
zárt fal a gyakran csípős és 
hideg északnyugati szél ellen 
véd. Ulrike Kusztrich-Wolf 
építész nem csak a megújuló 
nyersanyagok használatának 
tulajdonított nagy jelentősé-
get: a les könnyen bővíthető 
vagy kicsinyíthető és a speci-
ális talajviszonyokhoz igazít-
ható. Használhatóságát az el-
ső madármegfigyelési szezon 
mutatja majd meg.Látni, de nem látszani: a PaNaNet követelményrendszereinek megfelelő új madárles.
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Két éven át négy biodiverzitás (biológiai sokféleség) szakértő segíti a 
természetvédelmi munkát a burgenlandi natúrparkokban. Az új kol-
légák az ELER-projekt támogatásával kerültek munkahelyeikre.

– Burgenland hat natúrpark-
jában az érintetlen természet 
szinte a bejárati ajtónk előtt 
kezdődik – nyilatkozta Ast-
rid Eisenkopf tartomány-
főnök-helyettes. – Ennek 
a természeti környezetnek 

alapvetése a biológiai sokféle-
ség, vagyis az állat-, növény-
fajok és az élőhelyek sokasá-
ga. Mivel tudjuk, mennyire 
fontos számunkra a biodi-
verzitás, a natúrparkok ke-
zelési tervében súlyponti 

területeket határozunk meg, 
amelyeket az új szakemberek 
bevetésével kívánunk kidol-
gozni, továbbfejleszteni.

Andrea Grabenhofer a Fer-
tő-táj világörökség részét ké-
pező Fertő tó – Lajta-hegység 

Natúrparkban, Milena Bors-
dorff a Rozália-Kogelberg 
Natúrparkban, Katharina 
Schabl a Geschriebenstein-
Írottkő Natúrparkban és a 
Lánzséri-hegyek Natúrpark-
ban, Cornelia Mähr a Wein-
idylle és Rába Natúrparkban 
látja el a biodiverzitás szak-
értői feladatokat. – Fontos 
küldetésük van: támogatják 

natúrparkjainkat a tovább-
fejlődésben – folytatta Ei-
senkopf. – A biodiverzitás 
szakértőkkel nemcsak újabb 
munkahelyeket hoztunk 
létre, hanem biztosítjuk a 
szükséges természetvédelmi 
szakértelmet is. A cél, hogy 
megőrizzük jellegzetes kul-
túrtájunk biológiai sokféle-
ségét, mert szeretnénk, ha a 
jövő Burgenlandjában az élet 
minősége legalább olyan len-
ne, mint ma.

Minden natúrparkban 
fontos feladat a közönség-
kapcsolatok ápolása és az ér-
zékenyítés, az értékes terü-
letek és élőhelyek felmérése, 
leírása, a különleges élőhe-
lyek kezelési tervének ki-
dolgozása. Nagy hangsúlyt 
fektetnek az ismeretátadás-
ra, figyelemfelkeltésre, va-
lamint önkéntes programo-
kat is szerveznek. Ezen felül 
minden natúrpark megvaló-
sítja a saját céljait.

Szakértők segítenek a sokféleség megőrzésében
Minden natúrparkban meghatározták a saját célokat, feladatokat 

Katharina Schabl (Lánzséri-hegyek Natúrpark és Geschriebenstein – Írottkő Natúrpark), Cornelia Mähr (Weinidylle Natúrpark 
és Rába Natúrpark), Andrea Grabenhofer (Fertő tó – Lajta-hegység Natúrpark), Astrid Eisenkopf tartományfőnök-helyettes és 
 Marlene Hrabanek-Bunyai (a Rozália–Kogelberg Natúrpark ügyvezetője).
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A  KÖ Z Ö S 
T E R M É -
SZETI ÉS 

KULTURÁ-
L I S  Ö RÖ K-

SÉG VÉDELME, 
a természetvédel-

mi területek jelentősé-
gének hangsúlyozása – ezek 

az AT-HU PaNaNet+ projekt 

célkitűzései. A nyugat-pan-
non régió tartósan védett ter-
mészeti értékei egész évben 
élményforrást jelentenek és 
egyúttal gasztronómiai élve-
zetekre is csábítanak. Járja be 
velünk a burgenlandi és nyu-
gat-magyarországi natúr- és 
nemzeti parkokat ízutazás 
keretében!

Az élet sokfélesége, más 
néven a biodiverzitás, és a 
hagyományos szerkezetű, vál-
tozatos kultúrtáj kölcsönösen 
függnek egymástól. Egyrészt 
sok, speciálisan alkalmazko-
dott élőlénynek elengedhe-
tetlen szüksége van az élet-
ben maradáshoz az ember 
által megművelt területekre, 

másrészt a fenntartható és 
gazdaságos mező- és erdőgaz-
dálkodás hosszú távon nem 
lehetséges biológiai sokféle-
ség nélkül. A hagyományos 
kultúrtájak megőrzése és 
ezáltal számos veszélyezte-
tett állat- és növényfaj, il-
letve a régi haszonállatok és 
haszonnövények védelme 

mindenekelőtt akkor sike-
rül, ha az így létrehozott ter-
mékeket a fogyasztók nagyra 
értékelik, és mint itt, ízletes 
ételek alapanyagaként fel is  
használják. 

Ízutazás Nyugat-Pannónián keresztül
20 recept az Alpoktól a síkvidékig

FERTŐ TÓ – LAJTA-HEGYSÉG NATÚRPARK: 
A szárazgyep mint természeti kincs biológiai sok-
színűségének bemutatása.
ROZÁLIA – KOGELBERG NATÚRPARK: A Rozália-Ko-
gelberg Natúrparkban lévő gyümölcsösök, külön-
leges élőhelyek (füleskuvikok és búbos bankák szá-
mára) bemutatása. 
LÁNZSÉRI-HEGYEK NATÚRPARK: Fajvédelmi intéz-
kedések a madár- és rovarpusztulás ellen, különös 
tekintettel a molnárfecskére és a füsti fecskére.
GESCHRIEBENSTEIN-ÍROTTKŐ NATÚRPARK: Méhé-
szeti tanösvény tervezése és kivitelezése, figyelem-
felkeltés a madár- és rovarpusztulásra.
WEINIDYLLE NATÚRPARK: Tájvédelem és a búbos 
banka védelme a natúrparkban.
RÁBA NATÚRPARK: Menedzsmentterv a közös-
ségi terekre, tudásátadás a natúrpark természeti 
 értékeiről.

A SZAKÉRTŐK FELADATAI:
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Hódvár kikötőt alakí-
tottak ki, a vízitúrák 
mellett tábortüzes 
kempingezést is szer-
veznek – az elmúlt 
években a Balaton-
felvidéki Nemzeti 
Park Igazgatóság szá-
mos olyan program-
ban vett részt, amely 
a Mura mente termé-
szetvédelmi és ökotu-
risztikai fejlesztését 
szolgálja. 

A magyar–horvát határon lé-
tezik a Mura folyónak egy 
olyan szakasza, amely szinte 
érintetlen. Itt található a Mu-
ra Menti Tájvédelmi Körzet, 
ami egyben a Mura‒Dráva‒
Duna Határon Átnyúló Bio-
szféra-rezervátumnak is ré-
sze. (Az „Ember és Bioszféra” 
programot még 1972-ben fo-
gadták el az ENSZ környezet-
védelmi világkonferencián. 

Jelenleg a világ 120 országá-
ban 669 bioszféra-rezervátum 
létesült.)

Az elmúlt években több 
ökoturisztikai fejlesztés va-
lósult meg a Mura‒Dráva‒
Duna Határon Átnyúló Bio-
szféra-rezervátum területén. 

A Balaton-felvidéki Nemze-
ti Park Igazgatóság 2013-ban 
az osztrák‒magyar határon 
átnyúló PaNaNet-projekt ré-
szeként létrehozta Murasze-
menyén a Hódvár Vízitúra 
Kikötőt, melynek bővítésére 
nyílt lehetőség a PaNaNet+ 

projekt keretein belül. 
A létesítmény remek lehető-
séget nyújt vízitúrás kalan-
dokhoz, tábortüzes kempin-
gezéshez is.

A Mura a mai napig töb-
bé-kevésbé szabadon változ-
tatja medrét az árvízvédelmi 

töltések között, legalsó sza-
kaszán is elég gyors folyású. 
A zátonyokon természetes 
úton megjelenik a növény-
zet, élőhelyek alakulnak ki. 
A folyóban eltérő ökológiai 
igényű halak élnek, köztük 
igazi ritkaságok. Az elmúlt 

években is kerültek elő a Mu-
rából eddig nem észlelt halfa-
jok: sima tok, botos kölönte, 
ingola, tüskés pikó. Ezek az 
élőhelyek nagyon fontosak, 
mivel számos madárnak nyúj-
tanak védett fészkelőhelyet.

A Mura‒Dráva‒Duna 
Határon Átnyúló Bioszféra-
rezervátum egy különleges 
terület: Közép-Európa utol-
só viszonylag szabályozatlan, 
természetes folyójának szá-
mít a Mura mellett a Dráva 
is. A Mura határfolyót képez 
Magyarország és Horvátor-
szág között, több évtizeden 
keresztül egy szigorúan őr-
zött határsáv volt, ennek 
„köszönhetően” megmarad-
tak a természetes élőhelyek. 

A Mura mente természeti 
értékeinek sokszínűsége egye-
dülálló. A szakemberek célja, 
hogy minél többen megis-
merjék, megtapasztalják, fel-
fedezzék ezeket az értékeket. 

Összeállította: Lelkes And-
rás, Pósa Patrícia

Elkészült a Kápolnapusztán található Bivaly-
rezervátum sétaútjának akadálymentesíté-
se, új pihenőhelyeket, játékokat alakítottak 
ki, valamint kiépítették az audio guide rend-
szert is. 

A Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park által kínált számos 
ökoturisztikai programlehe-
tőség és bemutatóhely közül 
az egyik legkülönlegesebb 
a Kis-Balaton vonzáskörze-
tében, Kápolnapusztán ta-
lálható Bivalyrezervátum. A 
központ egész évben nyitva 
van, mindenki számára egye-
dülálló élményeket kínál. A 
II. világháború után alakítot-
ták ki a rezervátumot, akkor 
még mindössze 40–50 állat-
ból állt a csorda. 

A vízibivaly Észak-Af-
rikától a Fülöp-szigete-
kig, Közép-Kínától Cey-
lonig elterjedt állatfaj volt, 

háziasítása után főként iga-
vonóként szolgált – ereje 
másfélszer akkora, mint a 
szarvasmarháé, ráadásul sze-
líd természetű. Húsát is szí-
vesen fogyasztják, tejéből 
pedig olyan sajtkülönleges-
ségek készülnek, mint pél-
dául a mozzarella.

A bivalyt Magyarorszá-
gon a XVI. századtól a II. 
világháborúig nagy szám-
ban tenyésztették. 1911-ben 
az ország területén 155.192 
egyedet számláltak, a múlt 
század vége felé viszont csak-
nem teljesen eltűnt.

Manapság a magyarországi 
bivalyállomány a törvényileg 

védett őshonos háziállataink 
közé tartozik, a nemzeti par-
kokban él. A Festetics-örök-
ségből átkerült bivalyokat a 
Nagykanizsai Állami Gazda-
ság megszűntével a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park Igaz-
gatóság mentette meg. Ma a 
kápolnapusztai rezervátum 
ad otthont a legnagyobb ha-
zai bivalycsordának. 

Az igazgatóság az INTER-
REG V-A Ausztria‒Magyar-
ország Programban, az AT-
HU003 számú, PaNaNet+ 
projekt keretében megva-
lósította a rezervátum aka-
dálymentesítési fejlesztését. 
A munkák után már a kere-
kesszékes és más fogyatékkal 
élő (például vak, gyengénlá-
tó) vendégek, valamint kis-
gyermekes családok is ké-
nyelmesen látogathatják a 
rezervátumot. Mintegy 1,5 
kilométer hosszú szilárd 

burkolatú sétautat alakítot-
tak ki, de akadálymentesített 
pihenőhelyeket és játszóté-
ri elemeket is elhelyeztek. 
A projekt részeként megújult, 
interaktív elemekkel bővült a 

kiállítás, akadálymentesítet-
ték a mellékhelyiségeket is. 
Az audio guide rendszer a lá-
tássérült és nagyothalló láto-
gatók számára nagy segítséget 
nyújt a tájékozódásban. 

Összeállította: dr. Kopek 
Annamária, Pósa Patrícia
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A vízisportok központja a Hódvár Vízitúra Kikötő, amelyet a PaNaNet-projekt részeként hoztak létre, majd bővítettek.

Élmények és természetvédelem 
Bemutatkozik a Mura–Dráva–Duna Határon Átnyúló Bioszféra-rezervátum

Fejlesztés a Bivalyrezervátumban
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A bivalyt Magyarországon a XVI. századtól tenyésztették.

www.bfnp.hu

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park  
Igazgatóság 
H-8229 Csopak,  
Kossuth utca 16. 
Tel. +36 87 555 260 
www.bfnp.hu

Fertő–Hanság Nem-
zeti Park Igazgatóság 
H-9435 Sarród,  
Rév-Kócsagvár Pf. 4 
Tel. +36 99 537 620, 
+36 99 537662 
www.ferto-hansag.hu

Nationalpark Neu  - 
sied  ler See – Seewinkel 
A-7142 Illmitz, Hauswiese 
Tel. +43 2175 3442 
www.nationalpark- 
neusiedlersee- 
seewinkel.at 

Őrségi  Nemzeti 
Park Igazgatóság 
H-9941 Őriszentpéter, 
Városszer 57. 
Tel. +36 94 548 034, 
+36 94 548 036 
www.orseginemzetipark.hu 

Naturpark Neusied-
ler See-Leithagebirge 
A-7083 Purbach, 
Am Kellerplatz 1 
Tel. +43 2683 5920 
www.neusiedlersee- 
leitha  gebirge.at
 
Naturpark  
Rosalia  
– Kogelberg 
A-7021 Draßburg,  
Baumgartnerstraße 10 
Tel. +43 664 446 4116 
www.rosalia-kogelberg.at 

Naturpark  
Landseer Berge 
A-7341  
Markt St. Martin, 
Kirchenplatz 6 
Tel. +43 2618 52118 
www.landseer-berge.at 

Írottkő  
Natúr  parkért  
Egyesület 
H-9730 Kőszeg,  
Rajnis u. 7. 
Tel. +36 94 563 121 
www.naturpark.hu 

Naturpark  
Geschrieben -
stein – Írottkő 
A-7471 Rechnitz,  
Bahnhofstraße 2a 
Tel. +43 3363 79143 
www.naturpark- 
geschriebenstein.at 

Naturpark  
in der Weinidylle 
A-7540 Moschendorf, 
Weinmuseum 
Tel. +43 3324 6318 
www.naturparke.at 

Naturpark Raab– 
Őrség–Goričko 
A-8380 Jennersdorf, 
Kirchenstr. 4 
Tel. +43 3329 48453 
www.naturpark-raab.at 

Burgenland Tourimus 
A-7000 Eisenstadt, 
Johann Permayer-Straße 13 
Tel. +43 2682 63384-0 
www.burgenland.info

INFORMÁCIÓS ÉS LÁTOGATÓKÖZPONTOK:
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A klímaváltozás az ajtónkon kopog
Madárgyűrűzéssel az állomány nagyságáról és szokásairól is információt kapunk

Rendszeresen végez-
nek Állandó Ráfordí-
tású Madárgyűrűzést 
a Fertő–Hanság Nem-
zeti Park munkatársai 
és önkéntesei, hogy 
követni tudják a tér-
ség madárállománya-
inak változását. A klí-
ma szárazodása és az 
intenzív mezőgaz-
dasági termelés ha-
tásai ezen a téren is 
megmutatkoznak.

Az Állandó Ráfordítású 
Gyűrűzés (CES – Constant 
Effort Sites) program olyan 
információk gyűjtését tűzte 
ki céljául, amelyek segítenek 
feltárni az egyes madárfajok 
populációinak változásait a 
költési időszakban törté-
nő egyedi jelölés módsze-
re segítségével. A program 
Angliából indult és Euró-
pa több országában már 
közel két évti-
zedes, rep-
rezen-
tatív 

adatsorokkal rendel-
keznek a függöny-
há lóva l  mintavéte -
lezhető madárfajok 

állományváltozásáról.
– A módszer a 

madárállományok vál-
tozásainak a becslésére al-
kalmas. Fontos sarokköve, 
hogy mindig ugyanott, az 
évnek ugyanabban a szaká-
ban és ugyanazzal a mód-
szerrel végezzük a befogást 
– kezdte Pellinger Attila, 
a Fertő–Hanság Nemze-
ti Park Természetmegőrzési 
Osztályának vezetője. – Ezt 
a fajta madárgyűrűzést jel-
lemzően énekesmadaraknál 
alkalmazzuk, hálóval fogjuk 

be a madarakat, melyek az-
tán egyedi jelölést kapnak. 
Azt nézzük, hogy a bázis-
évhez képest mennyit vál-
tozott az adott faj számos-
sága. A frissen gyűrűzött és 
a visszafogott madarak ará-
nyából lehet következtetni a 
teljes populáció nagyságának 
a változására. A megjelölt 
egyedek megkerüléséből a 
madárfaj vonulási útvonala-
iról, táplálkozási szokásairól 
is információt kapunk – tette 
hozzá Pellinger Attila.

Magyarországon 2004-
ben indult a program, csat-
lakozva az Angliában kiala-
kított kutatási módszerhez. 
– Először Mekszikópusztán 

hoztunk létre egy befogó-
helyet, ami része az országos 
hálózatnak. Ma már a Nyir-
kai-Hanyban, a Fehér-tónál 
és Völcsejnél is vannak ilyen 
pontok. A befogás minden 
évben költési időszakban, 
kilenc egymást követő hét-
végén történik önkéntesek 
közreműködésével. Általá-
ban áprilistól június közepé-
ig tart a gyűrűzés, de a hű-
vös, csapadékos tavasz miatt 
idén későbbre tolódtak a köl-
tések, június végén fogtuk a 
fiatalok zömét – részletezte 
a szakember, megjegyezve, 
az utóbbi években tenden-
cia, hogy a tavasz máso-
dik fele hideg, szeles. Erre 

a változásra későbbi 
költéssel reagálnak a mada-
rak. – Jól látszik az adataink-
ból, hogy a klímaváltozás, az 
egyre szárazabb időjárás ha-
tására megváltozik a fajok 
aránya. Sokkal gyakrabban 
találkozunk például a foltos 
nádiposzátával, ami a nádas 
szárazabb részein költ, mint 
a nedvesebb helyet kedve-
lő cserregő nádiposzátával – 
említette meg.

Más vizsgálatokból is az 
látszik, hogy az elmúlt 20–
30 évben drasztikusan csök-
kent jóformán minden ma-
dárfaj számossága. – Ez a 
visszaesés nem csupán a fel-
melegedésnek tudható be, 

hanem annak is, hogy folya-
matosan növekszik a mező-
gazdasági termelés intenzitá-
sa. Eltűnnek a földek mellől 
az erdősávok és cserjések, be-
temetik az árkokat és szinte 
mindent beszántanak. Ezzel 
megszűnik a madarak, rova-
rok és más hasznos élőlények 
élettere. A biológusok és a 
természetvédelmi szakembe-
rek régóta figyelmeztetnek a 
veszélyre, a társadalmi reak-
ció mégis elmarad, vagy csak 
nagyon kis mértékű. Pedig 
több térségben például már 
most sincs elegendő víz, és ez 
a helyzet csak tovább romlik. 
A klímaváltozás és a ökológi-
ai katasztrófa már itt kopog 
az ajtónkon! – figyelmeztet 
a nemzeti park munkatársa.

Az emberi tevékenységek hatása az állat- és 
növénypopulációkra vitathatatlan. Az egyes 
élőhelyek madárvilágának fajgazdagsága és 
egyedszáma nagyban függ az élőhelyi adott-
ságoktól, a klimatikus viszonyoktól, amelye-
ket azonban az emberi tevékenység sok eset-
ben negatívan befolyásol. 

Globális környezeti válsá-
gokkal fenyegető világunk-
ban sok szó esik az emberiség 
környezet- és természetkáro-
sító tevékenységeiről. 

– A hétköznapi ember 
számára is egyre nyilvánva-
lóbb a növény- és az állat-
világ elszegényedése, egyes 
fajok kipusztulása bizonyos 
helyekről – hívja fel a figyel-
met a klímaváltozás követ-
kezményeire Hadarics Ti-
bor zoológus. – Egy adott 
területen bekövetkező kör-
nyezeti változások sok ott 
élő élőlényre negatív ha-
tást gyakorolnak, ugyanak-
kor megteremtik a lehető-
ségét annak, hogy olyanok 

jelenjenek meg, amelyek ott 
korábban – a számukra ked-
vezőtlen viszonyok miatt – 
nem fordultak elő. 

– A XX. századból is szá-
mos példát ismerünk arra, 
hogy hazánkban új madár-
fajok jelentek meg fészke-
lőként. Ilyen például a má-
ra már általánosan elterjedt 
balkáni gerle és balkáni fa-
kopáncs, amelyek az 1930-
as években tűntek fel elő-
ször a Kárpát-medencében. 
Valamivel későbbre, a XX. 
század második felére tehe-
tő a szerecsensirály, a kucs-
más billegető és a halvány ge-
ze megjelenése, és az utóbbi 
20–30 évben települt vissza 

ismét a kis kárókatona. E 
madárfajok mind a Bal-
kán-félsziget irányából ter-
jeszkedtek északnyugat felé. 
A saját bőrünkön is érezhet-
jük, hogy nyakunkon a klí-
maváltozás. Ez a felmele-
gedés magával hozza, hogy 
egyre gyakrabban tűnnek 
fel környékünkön olyan 

madárfajok, amelyeknek ere-
deti hazája a mediterrán tér-
ségben van. Ilyenek például 
a pettyes kakukk, a rózsás 
flamingó, a vékonycsőrű si-
rály, a kacagócsér, a pásztor-
gém, a rózsás gödény, a kuhi, 
a dögkeselyű, a fakó keselyű, 
a zöld gyurgyalag, a fehérkar-
mú vércse, a vörösfejű gébics, 

a sziki- és a kalandrapacsir-
ta, a vörhenyes fecske, a déli 
geze, a szuharbújó, a sivatagi 
és a bajszos poszáta, a déli és 
az apácahantmadár, illetve a 
kucsmás sármány, hogy csak 
olyan madarakat említsünk, 
amelyeknek van legalább egy 
előfordulása a Fertő-táj ma-
gyar vagy osztrák oldalán. 

Ezek a tőlünk délebbre fész-
kelő madárfajok leginkább 
tavasszal bukkannak fel ere-
deti elterjedési területüktől 
északra, legtöbbjük a tava-
szi vonulás során egyszerűen 
„túllő a célon”. A melegedő 
klímával a Kárpát-medence 
éghajlati viszonyai is egyre 
inkább megfelelőek lesznek 
az ilyen fajok számára, egy-
re gyakrabban tűnnek fel, 
egyre hosszabb ideig marad-
nak, végül egyes fajok előbb-
utóbb valószínűleg fészkelni 
is fognak. Már most is ismert 
több olyan madárfaj – hava-
si sarlósfecske, pásztorgém, 
vörhenyes fecske, berki ve-
réb, kucsmás sármány –, 
amelyek a mediterráneum 
felől északi irányban terjesz-
kednek, és Magyarország 
délebbi területein az utób-
bi években már fészkelnek 
is. Nem kizárt, hogy előbb-
utóbb a mi környékünkön is 
feltűnnek, akár fészkelőként 
is – jegyzi meg a szakember.

Hadarics Tibor szerint egyre nyilvánvalóbb az állat- és növényvilág elszegényedése.
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Felmelegedés: az egyiknek jó, a másiknak nem

A rendszeresen ugyanazon a helyen és időben végzett madárgyűrűzésekben önkéntesek is részt vesznek.  
A begyűjtött adatok segítenek feltárni a változásokat. (Fent: barkóscinege, lent: foltos nádiposzáta.) 
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A rejtőzködő Hanság újra életre kel
Az élőhely-rekonstrukció legnagyobb nyertesei a vízimadarak

Beavatkozott az ember a természet rendjé-
be, kétszáz éven át hatalmas területeket hó-
dított el a Hanságtól is. A nemzeti park szak-
emberei húsz éve igyekeznek helyreállítani 
a vizes élőhelyeket, eredményeiket a szí-
nes és ezerarcú élővilág hálás visszatérte 
igazolja.

Valaha hatalmas mocsár kap-
csolódott a Fertőhöz, a Han-
ság rejtélyes és titkos világát 
kevesen ismerték. Biztosan 
nem véletlen, hogy legendá-
kat is kapcsoltak az egyko-
ri mesemondók az ismeret-
len és veszélyes láphoz. Ki 
ne hallott volna Hany Istók-
ról, az elveszett és vízi élet-
módhoz alkalmazkodott kis-
fiúról, akit halászok fogta ki 
a Hanság lápjából. Akkor is 
rejtőzködött a Hany, de a 
huszadik századra már alig 
maradtak titkai.

– Az 1700-as évek végé-
től a Hanságból is mind na-
gyobb területet hasított ki 
magának az ember. Elvezet-
ték belőle a vizet, hogy meg-
művelhessék. Eleinte persze 
lassabban, kezdetleges esz-
közökkel zajlott ez a folya-
mat, de a XX. század ötvenes 

éveiben már megvolt hozzá 
a mérnöki tudás, a gépi és 
az emberi erő is. A hatvanas 
évekre gyakorlatilag eltűntek 
az egykori hatalmas mocsa-
rak, csak a csatornákban és 
a Hanság peremén fennma-
radt két tóban, a Fehér- és a 
Barbacsi-tóban maradtak vi-
zes élőhelyek – magyarázza 
az előzményeket Tatai Sán-
dor, a Fertő–Hanság Nem-
zeti Park Hanság Tájegységé-
nek vezetője. 

A Hanság begubózott, 
nem volt többé mocsár, bár 
maradtak a belső területe-
in láp- és mocsárrétek, aho-
vá, mint a tündérmesékben, 
ezernyi természetes érték hú-
zódott vissza és élte rejtélyes 
életét. Ritka vízimadarak, or-
chideák, olyan állatok és nö-
vények, amik kincset érők. 
A természet szerelmesei ezért 

nem is feledték soha a Han-
ság rétjeit, erdeit, amelyek 
egy része szabadon látogat-
ható. A fokozottan védett 
területeken pedig szakava-
tott vezetővel nyerhettek be-
pillantást a hansági édenbe. 

Csakhogy a helyzet foko-
zatosan romlott. A lecsapolt 
területek egyre szárazabbak 
lettek, ráadásul a háztáji ál-
latok, s főként a gulyák eltű-
nésével a láprétek elvesztet-
ték „karbantartóikat” is.

– Még a múlt század el-
ső két harmadában is jellem-
ző volt a falvakban a szarvas-
marhatartás, ezek az állatok 
rendszeresen lelegelték a ré-
teket, s ezáltal megújították 
annak növényzetét. A legelő 
állatok eltűnésével megszűnt 
a gyepek fenntarthatósága, a 
legelőkön felütötték a fejü-
ket előbb a cserjék, aztán a 
fák. A területek elkezdtek át-
alakulni, beerdősödni – mu-
tat rá az összefüggésekre Ta-
tai Sándor. A kiszáradás, a 
kezeletlenség azután együttes 
erővel tették tönkre a Hanság 
hektárjait, ellehetetlenítve a 
vízhez, láphoz és mocsárhoz 
kötődő élőlényeket is. 

De van egy jó hírünk: a 
folyamat visszafordítható! 

– A Fertő–Hanság Nem-
zeti Park régóta és nagy erők-
kel dolgozik azon, hogy a 
Hanság újra életre kelhessen, 
s ennek most már vannak is 
látványos pozitív példái – 
mondja a tájegység vezetője. 
Már vagy húsz éve kezdő-
dött, hogy a szürkemarha-
gulyákat és a bivalyokat újra 
itt legeltetik, s a mintegy hét-
száz felnőtt egyedet számláló 
állatállomány és éves szapo-
rulatuk szorgalmasan segítik 
a park szakembereit. Lépteik 
– és táplálkozásuk – nyomán 
újra meg tud újulni a lege-
lők növényzete és helyreáll az 
eredeti ökoszisztéma. 

– Ez persze nem ilyen 
egyszerű, rengeteg munka 
és hatalmas költség a Han-
ság helyreállítása, de a termé-
szet meghálálja ezt az erőfe-
szítést. Az állatok összesen 
mintegy ezer hektáron, Os-
li, Kapuvár, Fehértó és Lé-
bény térségében bekerített 
területeken segítik legelé-
sükkel az élőhelyek helyre-
állítását, miközben a nemze-
ti park az őshonos állatfajták 

génállománya felett is őrkö-
dik. A legelőkön túl további 
ezer hektár gyepet kaszáló-
ként kezelnek, ahol az álla-
tok téli takarmányát adó szé-
nát termelik meg.

– Nehezebb feladat 
ugyanakkor – folytatja Ta-
tai Sándor – visszahozni a 
vizet a Hanságba. Napja-
ink aktuális feladata, hogy 
tájléptékben gondolkodva 
megoldjuk az ide érkező vi-
zek megtartását, a brutális 
mértékben lecsökkent ta-
lajvízszint emelését. Loká-
lisan pedig élőhely-rekonst-
rukciós munkákat végzünk. 
A Nyirkai Hany közel négy-
száz hektáros területére már 
2001 óta vezetjük vissza a 
vizet, az elárasztások nyo-
mán újra visszataláltak a 

vízimadarak. Az Osli Hany 
2013 óta rekonstrukciós te-
rület. Ezeket az elmúlt év-
tizedekben gyepként hasz-
nált területeket a Rábcából 
árasztjuk el. Töltéseket épí-
tünk, hogy a víz oda jusson, 
ahová kell, és ott meg is ma-
radjon. De pár év alatt is lát-
ványos az átalakulás, a ter-
mészet örömmel veszi újra 
birtokba a Hanyt – mesél 
a folyamatról Tatai Sándor 
úgy, hogy az ember legszíve-
sebben máris indulna. 

Az élőhely-rekonstrukció 
legnagyobb nyertesei a vízi-
madarak, de visszatalálnak a 
Hanságba az egykor itt élt 
rovarok, lepkék, szitakötők, 
kétéltűek utódai is. Hogy a 
nemzeti park szakemberei jó 
úton járnak a Hanság újbóli 
elárasztásával, éppen az mu-
tatja a legtisztábban, hogy 
állatok és növények rövid 
idő alatt birtokba veszik az 
elvesztett területet. A nagy 
kócsagok, a csérek, a gémek, 
az itt telelő récék visszatér-
nek, s utódaik már nem is 
fogják tudni, hogy volt idő, 
amikor a Hanság csaknem 
elveszett...

A Hanság újraéledő mocsárvilága. Az 1700-as évek végétől vezették el belőle a vizet, hogy megművelhessék. Az újbóli elárasztás látványos átalakulást hozott a vízimadarak örömére.
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SZITA RENÁTA, A FERTŐ–HANSÁG 
NEMZETI PARK BIOLÓGUSA kisgyer-
mekes anyukaként különösen fontosnak 
tartja, hogy a vizeinkre odafigyeljünk. Bár 
sok bosszantó dolgot tapasztalt a gyűjtőuta-
kon, úgy véli: a nyugat-dunántúliak más vi-
dékekhez képest jobban becsülik és óvják a 
környék vízkészletét. Néhány évvel ezelőtt 
részt vett a Soproni Egyetem egyik átfogó 
kutatásában, ahol a környékbeli vízfolyáso-
kat globálisan vizsgálták: a kémiai összete-
vőktől az inváziós fajokon át a biológiai pa-
raméterekig. Renáta a diplomamunkáját, 
később a doktori értekezését is ennek a té-
mának szentelte.

A laikus, mégis egészségtudatos vízfo-
gyasztót persze leginkább az érdekli, miből 
ihat és hogyan vigyázhat a természetes fo-
lyóvizekre. Renáta egyszerű képletet mond, 
amit már az óvodában is tanítani kellene 
– ő a másfél éves gyermekét már erre szok-
tatja: ami a vízben él, azt hagyjuk békén a 
saját közegében, ami meg nem a vízbe va-
ló, azt ne juttassuk oda. Ugye nem is olyan 
bonyolult?

A Soproni-hegységben számos ki-
sebb-nagyobb patak ered. Többségük 
medre inkább a túrázások támpontjaiként 
ismert, hiszen a Tacsi-árok, a Tolvaj-árok, 
vagy éppen a Vadkan-árok eredendően 

csermelyek vagy kisebb patakok, de mi ál-
talában avarral telve, maximum sárosan 
ismerjük őket – víz csak időszakosan van 
bennük. Az Ikva és a Rák-patak is gyakorta 
kiszárad, és ez nem pusztán a szárazulás kö-
vetkezménye. Régebben is előfordult, hogy 
a városi szakaszain látszólag elapadtak a pa-
takok, de a rétegvizekből mindig újraszivá-
rogtak a medrek. 

A város feletti szakaszokon – ahol az er-
dős részeken árnyasabbak a medrek – per-
sze sokkal gazdagabb az élővilága a folyóvi-
zeknek. A Rák-patak a benne élő folyami 
rákról kapta a nevét, a felső szakaszon ma 
is élnek benne rákok – bár nem mindig 

Tiszta források és patakok a Soproni-hegységben

Rengeteg 
munka és 
hatalmas költ-
ség a Hanság 
helyreállítása

Rák-patak
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Az érintetlen természetet, a csodálatos ví-
zi világot szeretjük és tiszteljük a Szigetköz 
semmihez sem fogható ágrendszereiben. 
Csakhogy a mesterséges elárasztások hatá-
sa fönt jóval kisebb mértékű, mint az alsó ré-
szeken, a műszaki megoldások pedig külön-
böző lobbiérdekekbe ütköznek. A turista is 
csak addig jár a holtágakba, míg azok el nem 
tűnnek…

– Az 1992-es elterelés után 
a Duna szigetközi ágrend-
szere kiszáradt. Próbálkoz-
tak ugyan Dunakilitinél az 
átszivattyúzással, de nem ér-
ték el a kívánt célt. Aztán a 
duzzasztómű felett megépült 
a fennékküszöb, három he-
lyen azóta befolyik a víz a 
mellékágrendszerekbe is. De 
a szabályozás sem éri el min-
denhol a kívánt eredményt 
– csap egyenesen a szigetkö-
zi probléma közepébe Sza-
bó Csaba, a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park Duna Menti 
Tájegységének vezetője. Már 
beszélgetésünk elején jelzi: 
órákba fog telni, míg össze-
foglalja a Szigetköz gondjait. 
Beváltotta ígéretét.

A főág szintje  
3–4 métert süllyedt
A Duna 1992 októberében 
történt elterelése következ-
tében a Dunacsúny–Szap 
közötti 42 kilométer hosz-
szúságú szakaszon a vízho-
zam az eredeti közepes érték 
10–20 százalékára csökkent, 
a főág szintje 3–4 métert 

süllyedt. A folyam és a szi-
getközi mellékágak viszo-
nyai teljesen megváltoztak. 
1995 májusa óta magyar–
szlovák kormányközi egyez-
mény határozza meg, hogy 
a dunacsúnyi gáton mennyi 
vizet engednek a Dunába és 
a Mosoni-Dunába. A meg-
állapodásban éves átlagban 
400 m³/s hozam biztosítását 
vállalta a szlovák fél. (Ösz-
szehasonlításként: az 1954. 
évi júliusi árvíz vízhozama 
– ami elöntötte a Szigetközt 
– Pozsonynál 10.230 m³/s, 
Dunaremeténél 8900 m³/s, 
Gönyünél 8100 m³/s, Ko-
máromnál 8000 m³/s volt.) 

A víz a Szigetközben a leg-
fontosabb természetalakító 
tényező. Az eltereléssel meg-
szűntek az árvizek – ez jó az 
embernek és az épített kör-
nyezetnek, de nem jó a Szi-
getköznek, ahol az élet évez-
redek alatt arra rendezkedett 
be, hogy évente kétszer víz 
alá kerül. A szabályozás óta 
az árvíz levonulása jóval rö-
videbb ideig tart, mint ko-
rábban (ez vízügyi cél is), de 

a természet nem tud ilyen 
gyorsan alkalmazkodni.

– A Duna főmedrébe ve-
zetett 800 m³/s vízhozam-
mal azt lehet elérni, hogy a 
középső-alsó részen egy ki-
sebb áradás jön létre, helyen-
ként a gát lábáig kijön a víz. 
Ha van elárasztás, amihez a 
800 m³/s kell, annak az idő-
tartama nem túl sok, hiszen 
a rendszernek föl kell telnie 
és a csökkentés is fokozato-
san történik. Így a mellék-
ágakba bevezetett többletvíz 
nem két hétig van a lehetsé-
ges maximumon, még ha a 
főmederbe két hétig is ad-
ják a 800 m³/s-ot – világít 
rá Szabó Csaba. 

Erősödött  
a turisztikai lobbi
A víz tehát kevés, a Sziget-
köz életét meghatározó ér-
dek viszont annál több. Az 
eredetileg vízügyesekből, er-
dészekből és a nemzeti park 
szakembereiből álló úgyne-
vezett üzemelési bizottság ki-
bővült, helyet kaptak ben-
ne a térség polgármesterei, a 

horgászszövetség, civil egye-
sületek, a natúrpark küldöt-
tei. És egyre erődösött a tu-
risztikai lobbi. 

– Jelentős érdekkülönb-
ségek csapnak össze olykor, 
s bizony ki kell mondani: 
nem mindig az ökosziszté-
ma egyensúlyának fenntar-
tása az elsődleges szempont. 
Egyre erőteljesebben látszik, 
hogy az állandó vízszint je-
lenthetne megoldást egy sor 
problémára. Nem kerülné-
nek víz alá kempingek, ke-
vesebb lenne a szúnyog, 
kiszámíthatóbb az idegen-
forgalom. Csakhogy állandó 
vízszinttel éppen a Sziget-
köz legfontosabb jellemző-
je, létének alapja veszne el, 
hiszen a vadvízország kiala-
kulása óta változó vízszinthez 
alkalmazkodott és aszerint él 
– folytatja Szabó Csaba. 

Megoldást ígér a nem-
rég bejelentett Insula Mag-
na – Komplex Vízgazdál-
kodási és Fenntartható 
Fejlesztési Program, az Or-
szágos Vízügyi Főigazga-
tóság, az Észak-dunántúli 

Vízügyi Igazgatóság és a győ-
ri  Széchenyi István Egyetem 
közös projektje. 

Fenékküszöbök 
kialakítását tervezik
Négy helyen pontszerű víz-
szintemelést biztosító fenék-
küszöbök kialakítását vizs-
gálják, amelyek lehetővé 
tennék a mellékágrendszerek 
új rányitását és ezáltal az élő 
kapcsolat létrehozását a tel-
jes hullámtérben. Emellett a 
folyamatos vízborítottság ki-
alakulásával a nagyvízi meder 
vízszállító képessége is hosszú 
távon fenntarthatóvá válna. 
A vízfelszín kiterjedése nagy-
mértékben nem változna. A 
fenékküszöbök kialakításá-
tól a talajvízszintek lényeges 
emelkedését és a hullámté-
ri elszivárgás lecsökkenését 
várják, így az ökológiai di-
verzitás fokozódna és továb-
bi élőhelyek alakulnának ki. 
Az új hozamkapacitás lehe-
tővé tenné akár a mentett ol-
dal felé történő vízkormány-
zás változtatását és egyéb 
olyan jóléti hasznosítások 

kialakítását, mint például a 
vízi közlekedés feltételeinek 
és a turisztikai szolgáltatások 
minőségének a javulása. Ösz-
szességében a régió megújítá-
sa várható – ígéri az optimis-
ta program. Van, aki ebben 
is ellentmondást lát: hiszen 
mást igényel az ökosziszté-
ma és mást akar az idegen-
forgalomból élő vállalkozás. 
S még ezen belül is érezhe-
tők érdekellentétek: a Sziget-
köz ágrendszerét sokan ép-
pen érintetlensége, teremtett 
szépsége miatt keresik fel és 
zárják a szívükbe. Mások vi-
szont komfortos turistacél-
pontként kezelik, útbaigazító 
táblákkal, csónakemelőkkel, 
kényelmi szolgáltatások 
kiépítésével. 

– Az idő majd eldönti, mi-
lyen irányba fejlődik a Szi-
getköz – zárja bölcsen Szabó 
Csaba. Azt azonban hozzáte-
szi: a továbblépéshez el kel-
lene dönteni és meg kellene 
határozni a prioritásokat. Az 
első helyen pedig a víz kell, 
hogy álljon. Anélkül nincs és 
pláne nem lesz Szigetköz. 

A víz a legfontosabb természetalakító tényező, amely a táj és az élőhelyek formálásában döntő szerepet játszik.
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Még mindig érdekek kereszttüzében 
áll a Szigetköz – pedig csak vizet akar

háborítatlanul. Renáta óva int attól, hogy 
megfogjuk ezeket a 6–10 centis rákokat: 
egyrészt az ollójuk bizony meglehetősen 
éles, másrészt védett faj, szóval büntetés jár 
annak, aki megzavarja az életüket. Ugyan-
csak védett állat a szalamandra, amely nem 
kifejezetten a vízben él, hanem a nyirkos 
helyeket kedveli. Nagy szerencséje, hogy a 
Rák-patak az egykori vasfüggöny elzárt te-
rületén ered, és a felső szakaszán szinte nincs 
beépítettség, vagyis megmaradhatott termé-
szetes állapotában a környék. A városban 
persze már ott az ember keze és lába nyo-
ma: a Rák-patak két helyen „föld alá” kény-
szerül, és ezek a szakaszok nem ideálisak az 
élővíznek. Sopron sajátos építészettörténe-
te okán az Ikva is „beépült”, egy egész utca 
vezet át rajta – ilyen sem sok van a világon. 
De így is élnek benne küllők és domolykók, 

sőt, a folyami szitakötő lárváit is kimutat-
ták a két patak összefolyása után, ami pedig 
tiszta és életerős víz jelenlétére utal.

Szita Renáta szerint nincs okunk pa-
naszra Sopron környékén. A felmérések 
során azt tapasztalta, nem olyan szemete-
sek a medrek, mint más városok vízpartjai. 
Aki tiszta forrásvízre vágyik, az pedig hasz-
nálhatja a Deák-kutat, a Fehér Dániel-for-
rást vagy a Hidegvíz-völgy „csapját” is (bár 
ez utóbbit nem ajánlják kizárólagosan fo-
gyasztani, túl alacsony az ásványianyag-tar-
talma!). Ezeket a víznyerő helyeket folya-
matosan vizsgálják, és jelzik is, ha valami 
miatt mégsem ajánlott emberi fogyasztásra. 
De Renáta biztató szavait ezúton adom tud-
tára országnak-világnak: Sopronban igyuk 
bátran a csapvizet, ahhoz még pillepalack 
sem kell…

Szabó Csaba, a Fertő–Hanság Nemzeti Park Duna Menti 
Tájegységének vezetője.
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A Rák-patak a benne élő folyami rákról kapta a nevét
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A Fertő–Hanság Nemzeti Park programjai

Irány a természet! 
Egész évben látnivalóval és izgalmas progra-
mokkal szolgál a természet kedvelőinek és 
a környezeti nevelést fontosnak tartóknak a 
Fertő–Hanság Nemzeti Park. 

Heti egy vagy akár több alka-
lommal is választhatják a lá-
togatók a kenutúrákat, amik 
minimum tíz fővel indul-
nak és felejthetetlen élményt 
ígérnek. A szolárhajós kirán-
dulás maximum 9 fős cso-
portoknak ajánlott, bizton-
ságos, látványos lehetőség. 
Az állandó programok kö-
zött van még e-bike-túra leg-
feljebb 15 fővel, a reggeli ma-
dármegfigyelés minimum öt 
kíváncsi érdeklődővel, ezen-
kívül a Hany Istók-tanös-
vénytúra a Hanságot meg-
ismerni szándékozóknak és 
ugyancsak a Hanságba indul 
a Madaras túra. 

Minderről részletes in-
formációkat és pontos dá-
tumokat találnak az ér-
deklődők a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park honlapján a 
Programok fül alatt vagy a 
park Facebook-oldalán, il-
letve a programtáblázatban. 

Amit a gyerekek és  
az anyukák is imádnak:  
a kézműves vásár
A járványhelyzet miatt ta-
valy mindössze néhány al-
kalommal lehetett meg-
tartani a kézműves vásárt a 

Lászlómajorban, idén éppen 
ezért szeretnék havi rendsze-
rességgel megrendezni. Az 
első június 19-én volt, ezt 
követően minden hónap har-
madik szombatján várják az 
érdeklődőket. Kivétel ez alól 
az augusztusi és a novembe-
ri, ezeknek a tematikája meg-
követeli a változtatást. A vásár 
helyszíne: Lászlómajor Lá-
togatóközpont és Bemutató 
Majorság, az időpontok pe-
dig: augusztus 21., szeptem-
ber 18., október 16., novem-
ber 27.

Ahogy azt a törzsvendé-
gek már megszokhatták, a 
nemzeti park olyan előadá-
sokról is gondoskodik a vá-
sárok napjain, amik hosszú 
távon segítik a környeze-
ti témákban az elmélyülést. 
A meghívott eladók között a 
nemzeti park védjegyes part-
nerei és a térség más, magas 
minőségű termékeinek ké-
szítői is várják a látogató-
kat. A szabadtéri vásár mel-
lett kézműves foglalkozást is 
tartanak, amelyen szeretettel 
látják nemcsak a kicsiket, ha-
nem az apukákat, nagyszülő-
ket is. Az anyukákat is per-
sze, ha már bevásároltak...

A bezártság hónapjai 
után végre a szabadba!
A nyitást követően beiga-
zolódtak a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park számításai: so-
kan vágynak ki a szabadba, 
keresik az aktív programo-
kat. Nagyon sok iskolai osz-
tály érkezett a szünidő előtt, 
valamint különböző szer-
vezetek is keresték a prog-
ramokat, például a táborok 
programkínálatának bővíté-
sére. Egyre több, a térségben 
nyaraló család is keresi a ter-
mészetben tölthető lehető-
ségeket. A legnagyobb érdek-
lődés a kenutúrákat kíséri, de 
sokan jelentkeznek a szolár-
hajózásra is.

Újdonságok  
a nemzeti parkban
A tavalyi évben két fontos, a 
látogatókat is érintő fejlesz-
tés történt a Fertő–Hanság 
Nemzeti Parkban.

Az Aktív Magyarorszá-
gért Felelős Kormánybizto-
si Iroda, valamint az Aktív- 
és Ökoturisztikai Fejlesztési 
Központ 2020-ban elindí-
totta az E-Kerékpár Prog-
ramot, hogy bővítse a ha-
zai nemzeti parkok aktív 
turisztikai kínálatát, és a lá-
togatók új és természetbarát 
módon fedezhessék fel ter-
mészeti kincseinket. Bár a 
program keretében kapott 

15 e-bike-ot és hozzá tar-
tozó szükséges kiegészítő-
ket a Fertő–Hanság Nemze-
ti Park már a tavalyi évben 
megkapta, a járványhelyzet 
miatt még csak két e-bike-
túrát tudtak szervezni. Így a 
nagyközönség számára ez is 
újdonság lesz az idei évben.

Május 21-én, pénteken 
volt a Csapody István Ter-
mészetiskola átadó ünnep-
sége. Az épület külseje a 
tavalyi évben újult meg, a 
Téry Ödön Nemzeti Turis-
taház-fejlesztési Program 
keretében. A program célja, 
hogy hazánk aktív- és öko-
turisztikai térségeiben, il-
letve vonzó túraútjai men-
tén fenntartható, a közt 
szolgáló, vonzó szálláshely-
fejlesztés valósuljon meg. 
A beruházásnak köszönhe-
tően a szezonális nyitvatar-
tás helyett már egész évben 
fogadják a látogatókat.

„Ismerd meg  
Hany Istók birodalmát!”
Szeptember 4-én a Hanság 
központjában, Öntésmajor-
ban szervezett rendezvénnyel 
ünnepli meg a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park a harmincadik 
születésnapját. Az esemény 
célja egyúttal népszerűsíteni 
a Hanságot és felhívni a fi-
gyelmet csodálatos természe-
ti értékeire.
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Befejeződött a fertődi Esterházy-kastély 
nyugati szárnyának rekonstrukciója.  
A megújult épületrészben kap helyet az  
Arcok és tekintetek – Esterházy-képtár  
és az Esterházy-porcelánkabinet. 

A nyugati szárny tereiben 
most látható kiállításokhoz 
hasonló méretű és rangú tár-
lat a kastély újjáéledése – de 
talán Esterházy „Fényes” 
Miklós kora óta – sem volt. 
Az Esterházy-képtárban 52 
festmény közül egy az Es-
terházy-kastély, 51 pedig a 
Szépművészeti Múzeum ál-
lományából származik. Az 
Esterházy-porcelánkabi-
netben közel 400, a fertődi 

Esterházy-kastély gyűjtemé-
nyéből kiválasztott porcelánt 
állítottak ki. A megújult épü-
letrészben megtekinthető to-
vábbá Szmrecsányi Boldizsár 
„Boldi” szobrászművész Idő-
vonzatok – Modulated Time 
és Incze Mózes festőművész 
kortárs kiállítása, mely gran-
diózus és méltó az eszterhá-
zai csodavilághoz. 

A fejlesztés csaknem 1,8 
milliárd forint kormányzati 

forrásból valósult meg. 
A munkálatok során mint-
egy 1300 négyzetméter-
nyi terület újult meg. Az 

Esterházy-kastély patkó 
alakú főépületének emele-
tes nyugati szárnyában egy-
kor az Esterházyakkal rokon 

családok lakosztályai sora-
koztak. A szárnyból nyu-
gat felé húzódó hosszú, 
nagy belmagasságú tér volt 

a képtár, amelyben a műal-
kotások száma – az egykori 
krónikás szerint – 350 körül 
lehetett. 

Az újonnan látogathatóvá 
vált reprezentatív kastélyte-
rek július végétől már várják 
az érdeklődőket. A közben 
folyamatosan zajló további, 
a középrészt és a belvedere-t 
érintő fejlesztés alatt a kas-
tély eddigi díszterei is folya-
matosan megtekinthetők, 
továbbá a rangos Haydn-vo-
nósnégyes fesztivált is meg-
tartják ősszel. A nyitvatartás 
és további információk a fer-
tődi Esterházy-kastély Face-
book-oldalán és az eszterha-
za.hu weboldalon találhatók.

Rangos kiállítás a megújult Esterházy-kastélyban

www.ferto-hansag.hu/hu/programok.html
www.facebook.com/fertohansagnp

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Augusztus
4., 7., 11., 13., 18., 20., 21., 22., 25., 27., 31.  
 E-bike-túra a nemzeti parkban
11., 25.  Hany Istók-tanösvénytúra
1., 3., 5., 7., 8., 10., 12., 15., 17., 19., 20., 21., 22., 
24., 26., 28., 29., 31.  Kenutúra
21.  Kézműves vásár
4., 19.  Madaras túra
3., 10., 17., 24., 31.  Madármegfigyelés
1., 4., 6., 8., 11., 13., 15., 18., 20., 21., 22., 25.,  
27., 29.  Szolárhajóval a Fertőn

Szeptember

1., 5., 8., 12., 17., 19., 22., 26., 29.  
 E-bike-túra a nemzeti parkban
4., 5., 11., 12., 18., 19., 26.  Kenutúra
18.  Kézműves vásár
3.  Őszi séta egy kiszáradó lápréten
17.  Szarvasok násza
5., 12., 19., 26.  Szolárhajóval a Fertőn

Október

2., 6., 9., 13., 16., 20., 23., 27., 29., 30.  
 E-bike-túra a nemzeti parkban
2., 3., 9., 10., 16., 17.  Kenutúra
16.  Kézműves vásár
8.  Madármegfigyelés
3., 10., 17.  Szolárhajóval a Fertőn

November

6., 13., 20., 27.  Madármegfigyelés
27.  Adventi vásár

Az újonnan elkészült reprezentatív kastélyterek már látogathatóak.
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A Fertő-táj ékkövei

A Fertő-táj szinte 
minden négyzetmétere mesél valamiről, 

s aki meg akarja ismerni ezt a csodálatos vidé-
ket, annak képzeletben fognia kell egy arany-
szálat, hogy arra felfűzhesse az élményeket 
és ismereteket. Hosszú és színes gyöngysor 
születhet.

Az egyik csodálatos jellem-
zője ennek a tájnak, hogy az 
érintetlen természet ezernyi 
szépsége mellett az ember 
keze nyomát is magán viseli. 
Előbbi színekben, formák-
ban utolérhetetlen gazdagsá-
got tár a figyelmes szemlélő 
elé, utóbbi érdekessége pedig 
abban rejlik, hogy az egykori 
lápi ember legendájától a fő-
úri életmód építészeti reme-
kéig számtalan variációban 
érhetjük tetten az ember táj-
alakító munkálkodását.

A Fertő-táj ékkövei pro-
jekt amellett, hogy néhány 
ékkövet „kifényesített”, a 
Peisonia Látogatóközpont 
létrehozásával megkönnyíti 
az élmények láncra fűzését 
is. A fertőszéplaki Széché-
nyi-kastély már önmagá-
ban olyan történelmi épü-
lete Magyarországnak, ahol 
meg kell állni a falak adta 
hűs árnyékban. Itt született 
Széchényi Ferenc, a legna-
gyobb magyar apja, a Nem-
zeti Múzeum és az Országos 
Széchényi Könyvtár alapí-
tója. Ebben az 

épületben alakították ki a 
Fertő-táj Világörökség Ma-
gyar Tanácsának központját. 
A Peisonia Látogatóközpont 
központi termében kísérletet 
tesznek arra, hogy a betérő-
nek áttekintést nyújtsanak a 
táj adta ezernyi kincsről. Az 
érdeklődő itt eldöntheti, mi-
lyen sorredben akarja meg-
ismerni a vidék látnivalóit. 
A Fertőt kiismerni évek lel-
kes kutatómunkája is kevés, 
a látogatónak tehát el kell 
döntenie, hogy őt mi érdekli 
a legjobban. A pillangók sze-
relmese ugyanúgy megkap-
ja a neki való útbaigazítást, 
mint a történelmi legendák 
gyűjtője, az építészeti cso-
dák kedvelője vagy a néprajz 
után érdeklődő. A Peisonia 
nagyszerűsége épp abban 
rejlik, hogy nem akarja a 
belépőt agyonnyomni a ren-
geteg információval, hanem 
éppen csak annyit villant fel 
egy-egy érdekességből, hogy 
az utazó kíváncsiságát fel-
keltse. Megadja az 

alapinformációt, hogy in-
dulhasson a felfedezés...

Azt a hat különlegessé-
get, ami a Fertő-táj Világ-
örökség Magyar Tanácsá-
nak vezetésével, a Magyar 
Turisztikai Ügynökség és 
az érintett hat önkormány-
zat együttműködésében a 
közelmúltban megvalósult, 
valószínűleg mindenki látni 
akarja. Az összesen 406 mil-
lió forint vissza nem téríten-
dő európai uniós forrásból 
gazdagodott Fertőboz, Hi-
degség, Fertőhomok, Hegy-
kő, Fertőszéplak és Sarród. 
A települések egy-egy kü-
lönlegessége újult meg.

Peisonia 
Látogatóközpont
A fertőszéplaki Peisonia Lá-
togatóközpont az egyik leg-
látványosabb fejlesztés, ne-
vét a Fertő tó latin nevéből, 
a Lacus Peisóból alakították 
ki. A központnak otthont 
adó kastély a templomdom-
bon áll, s az 1600-as évek 
végétől másfél évszázadon 
át szolgált a Széchényi-csa-
lád lakhelyéül. Az épületet a 
rendszerváltás után vásárol-
ta meg az önkormányzat, s 
hosszú, nehéz utat tett meg 
a széplaki közösség, mire 
az öreg kastély elnyerte mai 
alakját, de úgyis lehetne írni, 
hogy régi fényét.

Gloriette-kilátó
Megújult a fertőbozi Glo-
riette-kilátó is, a kedves kis 
lak, ahonnan a legszebb ki-
látás nyílik a Fertőre. A ten-
gerszint felett 187 méter 
magasan fekvő magaslatra 
1802-ben építette gróf Szé-
chényi Ferenc a „kis házat”, 
méghozzá József nádor láto-
gatásainak emlékére. A pro-
jekt során újra hófehér lett 
a Gloriett fala és kupolája, 
helyreállították a feliratot, új 
lépcsősor és fakorlát is várja 
a látogatókat. Már csak egy 
tábla hiányzik a tökéletes él-
ményhez, hogy a messziről 
jövő is tudja, honnan is in-
dul pontosan a 330 lépcső-
fok a hegy tetején álló kilá-
tóhoz a fertőbozi Fő utcáról.

Papkert
A hidegségi Papkert azok 
számára jelent élményt, akik 
a csendes elmélyülést, a ter-
mészet érintetlen, paradicso-
mi szépségét keresik. A kert 
olyan hely, ahová bármikor 
belép a vándor, ott találja Is-
tent. Igazi édenkert, szakrá-
lis és meditatív helyszín. Az 
országúttól néhány méterre, 
kívülről szerény kapu mö-
gött édenkert húzódik: 21 
időszaki forrás, dús és válto-
zatos növényzet, tavak, gátak 
követik egymást. Az egye-
dülálló kert felfedezői új, ter-

rakotta gyalogúton 

kezdhetik meg a barangolást, 
ami murvás sétautakon foly-
tatódik, bibiliai idézeteket 
tartalmazó táblák kíséreté-
ben. Még Kneipp-féle mezít-
lábas sétány is épült. A kert-
ben található Mária-barlang 
fontos kegyhelye a hidegsé-
gieknek és a zarándokoknak 
is. A Szűzanya szobra előt-
ti kis tér szertartásoknak is 
helyet ad. A Papkert egyéb-
ként is fontos társa a szom-
szédos magaslaton álló Szent 
András-templomnak.

Fertőhomoki tájház
A fertőhomoki tájház a fa-
luban a XVI. század óta élő 
horvátok hagyományainak, 
kultúrájának őrzője. A he-
lyi önkormányzat 2001-ben 
vásárolta meg és újította fel 
a ma tájháznak otthont adó, 
műemlék épületet azzal a 
céllal, hogy megőrizze és be-
mutassa Fertőhomok sajátos 
múltját és örökségét. Most 
újra felújították az öreg épü-
letet, állandó kiállítását in-
teraktív elemekkel bővítet-
ték. A projekt fejlesztéseinek 
köszönhetően újabb rendez-
vényhelyszínnel bővült az 
eddig is számtalan koncert-
nek, bemutatónak helyet 
adó kert: a pajta mögött sza-
badtéri színpad és nézőtér, az 
udvaron fedett foglalkoztató 
épült kültéri kemencével.

Mariska Néni Háza
Mariska Néni Háza Hegy-
kőn turisztikai információs 
ponttá alakult, elsősorban a 
Fertőt megkerülő többezer-
nyi biciklis turista számá-
ra. Itt megtalálják a környék 
körbetekerhető útjairól, ke-
rékpárosbarát szálláshelyei-
ről, vendéglátóhelyeiről szó-
ló ajánlatokat, s minden más 
információt.

Sarródi tájház
A sarródi tájház többek kö-
zött a településen máig fenn-
maradt különleges gyékény-
fonás tudományát is átadja a 
betérőnek. A Fő utcáról nyí-
ló kis utcácskában található 
házikóba lépve az ember idő-
utazáson vehet részt, hiszen 
minden apró részletében 
megőrizték a korabeli han-
gulatot. Az állandó kiállítás 
interaktív elemekkel egészült 
ki. Az épület helyiségeiben 
a régmúlt korok különleges 
iparát, valamint mindennap-
jainak emlékeit fedezhetik 
fel a látogatók. 

A hagyományoknak 
megfelelően felújított ud-
varon a falu régi cséplőgé-
pe és a paraszti gazdálkodás 
számos más korabeli eszköze 
mintha csak a dolgos kezek-
re várna...

Fertőszéplak – Peisonia Látogatóközpont

Fertőhomok – Tájház

Fertőboz – Gloriette-kilátó

Hegykő – Mariska Néni Háza

Hidegség – Papkert

Sarród – Tájház
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Mellescsizmában és mikroszkóppal
– a sós vizek apró élőlényei nyomában

Közös őrszolgálati központ a Csárda-csatornánál
Önkéntesek is részt vehetnek a határon átnyúló természetvédelmi munkában

Furcsa, de az egysej-
tűeket vizsgáló „al-
gológusok” között 
viszonylag sok a nő. 
Talán azért, mert a 
vízminták elemzé-
se sok türelmet és ki-
tartást igényel, a ku-
tatások akár évtize-
deken át folynak és 
bizony lassan jön az 
eredmény… 

Dr. Stenger-Kovács Csilla, 
a Pannon Egyetem docen-
se a Limnológiai Kutatócso-
portban dolgozik, és egyike 
azoknak, akik a terepmun-
ka során gyakorta nyakig érő 
mellescsizmában gázolnak a 
vízbe, hogy mintát vegyenek 
a hazai szikes tavakból.

– Mivel foglalkozik az 
„algológus”? 

– A limnológus a termé-
szetes vizek élővilágát és an-
nak változásait vizsgálja, az 
algológusok ezen belül ki-
fejezetten az algákat kutat-
ják. Az alga minden élet 
alapja, a tápláléklánc el-
ső eleme, vagyis ez az egy-
sejtű élőlény táplálja szinte 
a teljes vízi ökoszisztémát. 
A legkisebb állatok algákat 
fogyasztanak, azokat eszik 
a nagyobbak, és így tovább. 
És ami talán a legfontosabb: 
az algák termelik az oxigént, 
ami a vízben is pótolhatat-
lan anyag. Vagyis ha az al-
gák mennyisége és összetéte-
le megváltozik az élővízben, 

akkor minden más is válto-
zásnak indul. 

– Ön kifejezetten a ko-
vaalgákra szakosodott. 
Azon belül is a nagy sótar-
talmú vizekben élő fajokat 
kutatja. Hol vannak egyál-
talán ilyen tavaink?

– Magyarországon fő-
ként két régióban vannak 
(voltak?) szikes tavaink: a 
Fertő tó és annak környé-
kén, illetve a Duna-Tisza 
közén. Az utóbbi tájegység-
ben sajnos elég sok kisebb 
tó már eltűnt – ennek egyik 
oka a felmelegedés és a talaj-
víz eltűnése. A Fertő tó kör-
nyékén a nemzeti park óvó 
és védő intézkedései segí-
tik ezen tavak fennmaradá-
sát, hiszen szaknyelven szól-
va „kezelik” ezeket a vizeket: 
a környéket csatornahálózat 
és zsiliprendszer szabályozza, 
ha erősen száradnak a kis ta-
vak, akkor elárasztásokat al-
kalmaznak. Persze ez elsősor-
ban a vízimadarak védelmét 

szolgálja, nem az algákét, de 
a lényeg az élőhely minél ere-
detibb állapotának a fenntar-
tása, aminek ugye alapját je-
lentik az egysejtűek.

– Mi jellemzi ezeket a 
szikes tavakat? Mit lát a 
mikroszkóp alatt?

– A szikes tavak legfonto-
sabb jellemzője, hogy magas 
a sótartalmuk, kémhatásuk 
pedig erősen lúgos. Van egy 
jellegzetes mérőszám, amivel 
a limnológusok dolgoznak, 
ez az úgynevezett „vezetőké-
pesség”, ami a víz sótartal-
mára utal, a mértékegysége 
a µS/cm. Hogy érzékelhes-
sük a különbséget: az édes-
vízi Balaton vizében ez 700–
800 közötti értéket mutat, a 
szikes tavakban ugyanez el-
érheti a 30–50 ezres értéket. 
A sós vizek élővilágának ek-
kora vezetőképesség mellett 
kell életben maradnia, ami 
bizony nem kis teljesítmény. 
Ezek a tavak sekélyek, vi-
züket könnyen felkavarja 

a szél, kevés fény jut a víz-
testbe. Mindez az algáknak 
mint elsődleges termelőknek 
hatalmas stressz.

A kovaalgák sajátossága, 
hogy az egysejtű mikroorga-
nizmust egy merev szilícium-
dioxid (vagyis kova) váz veszi 
körül. Ezek nagy változatos-
ságot mutatnak a vízben és a 
vizes élőhelyeken. Én 2004 
óta foglalkozom a kovaal-
gákkal, és az évek alatt sza-
kosodtam a szikesekben élő 
fajokra. Nagyon izgalmas te-
rület, hiszen ezekben a vizek-
ben sokkal gyorsabban, lát-
ványosabban mennek végbe 
a változások és szinte minden 
a szemünk előtt játszódik le 
– vagyis a mikroszkóplen-
csék alatt. A labormunkát és 
a terepen való felmérést egy-
aránt nagyon élvezem.

– A terepmunka nem 
tűnik nőies feladatnak. 
Nyakig érő csizmában gá-
zolnak olyan vizekben, 
amiket mi sokszor észre 

sem veszünk, 
de bele biztosan 
nem mennénk?

– Igen, és 
többek  kö-
zött épp ezért 
maradhatnak 
meg. A Fertő körül is van 
több tucat kisebb tó, aminek 
szikes a vize. Ezek többnyire 
fél hektárnál kisebbek, nehe-
zen megközelíthetőek, vagy 
eleve természetvédelmi olta-
lom alá esnek. Így sokkal ki-
sebb a veszélye annak, hogy 
az ember kárt tegyen ezek-
ben az ökoszisztémákban. 
Persze áttételesen a felme-
legedés is az emberi jelenlét 
„következménye”. A szikes 
tavakban olyan fajok élnek, 
amelyek jól tűrik a magas só-
tartalmat, elviselik, ha nya-
ranta 30–40 fokosra is fel-
melegednek ezek a kis vizek. 
Az invazív fajok itt is meg-
jelenhetnek, és az amúgy is 
igen különleges fajösszeté-
telre ez nem lesz jó hatással.

– Van olyan vizes élő-
hely, ami nemcsak a mik-
roszkóp alatt, hanem sza-
bad szemmel is lenyűgözi?

– A Fertő környékén az 
egyik legszebb kis tavacska 
szerintem a Borsodi-dűlőnél 
lévő sekély, szikes tó, ami vi-
zes élőhely-rekonstrukció so-
rán jött újra létre. Jó érzékkel 
madárvártát is épített oda a 
nemzeti park, mert a látvány 
valóban lenyűgöző: rálátni a 
tóra, a széleken lépegetnek a 
vízimadarak, csapatos vonu-
lásokat is megfigyelhetünk, 
mögötte az Alpok havas he-
gyei. Varázslatos! De engem 
igazából az nyűgöz le, amit a 
vízben látok – persze azt már 
csakis mikroszkóp alatt.

Új őrszolgálati köz-
pont épül a Balfhoz 
közeli Csárda-csa-
tornánál. Az egyko-
ri öreg halászcsárda 
helyén álló modern 
épület nem pusztán 
a magyar és az oszt-
rák természetvédel-
mi őrszolgálatok bá-
zisaként működik, ar-
ra is vállalkozik, hogy 
jelképezze: ez itt egy 
táj, egységes termé-
szeti tér.

Eddig inkább az amerikai fil-
mekből ismertük a ranger ki-
fejezést, talán most megho-
nosodik a Fertő partján is. 
Merthogy júliusban elkészült 
a Csárda-csatornánál a Fer-
tő–Hanság Nemzeti Park és 
a Neusiedler See – Seewin-
kel közös természetvédelmi 
őrszolgálati és oktatási köz-
pontja. Akik itt dolgoznak 

– bár természetvédelmi őrök-
nek hívjuk őket – igazi ran-
gerek, s ami még jobb: ön-
kéntes és junior rangerek is 
részt vehetnek a munkájuk-
ban. De kezdjük az elején!

A Neusiedler See – See-
winkel/Fertő–Hanság ha-
táron átnyúló nemzeti park 

1994 óta működik közös 
nemzeti parkként. Rengeteg 
projektet valósítottak meg 
együtt sikeresen, viszont 
úgy gondolják, valami még 
hiányzik. A szakemberek 
egybehangzó véleménye, 
hogy a lakosság még min-
dig nem kezeli a Fertő-tájat 

egységes egészként a határ 
két oldalán. Ezen szeretne 
változtatni a „Környezeti 
nevelési és természetvédel-
mi őrszolgálati hálózat ki-
alakítása a határon átnyú-
ló nemzeti parkban” című, 
1,1 millió euró költségveté-
sű projekt, melynek része a 

Csárda-csatornánál felépült 
új központ. 

Az iskolák a határ men-
ti régióban nem használják 
a nemzeti park másik részé-
nek természetvédelmi okta-
tási infrastruktúráját, pedig 
érdemes lenne. Az igazga-
tóságok a kezdetektől fog-
va együttműködtek, de egy-
mástól függetlenül hajtották 
végre az operatív feladato-
kat. A természetvédelmi őr-
szolgálatok működése, jogi 
feltételeinek összehangolása 
sem történt még meg.

Nyolc osztrák és 13 ma-
gyar természetvédelmi őr 

veheti birtokba az új épü-
letet. A következő hóna-
pokban közös worksho-
pokon, terepi bejárásokon 
ismerik meg egymást, illet-
ve a másik ország területeit. 
A fenntarthatóság érdekében 
hálózatot is építenek önkén-
tesekből. A környezeti neve-
lés területén szintén lesznek 
feladatok. Az illmici infor-
mációs központban és az új 
balfi bázison interaktív, több-
nyelvű kiállításokat hoznak 
létre. Így teljessé válik a közös 
nemzeti park oktatási kínála-
ta is, amely a magyar és oszt-
rák iskolák rendelkezésére áll.

Az egykori öreg halászcsárda helyén épül fel a minden igényt kielégítő, modern központ.
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Dr. Stenger-Kovács Csillát, a Pannon Egyetem docensét lenyűgözi, amit a vízből a mikroszkóp alatt lát.
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A kezeletlen, kisebb kiterjedésű, különösen védett 
területek fenntartása érdekében önkéntes ifjúsági 
hálózatot hoznak létre, és megfelelő munkaeszközö-
ket vásárolnak. Néhány természetes élőhely ugyanis 
nem alkalmas a gépi gondozásra, ezeket kézzel kell 
megművelni, viszont eddig még hiányoztak az ön-
kéntes segítők. A Csárda-csatorna-projekt tehát lel-
kes rangerjelölteket keres! 

LELKES RANGERJELÖLTEKET KERESNEK

Campylodiscus bicostatus

A szikes tavak jellemző kovaalga 
fajai: Craticula ambigua

Entomoneis  
paludosa var. subsalina


