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K Ó C S A G T O L L

Évszázadokon át a víz formálta és uralta a Hanság hatalmas területét, 
ahol nem volt más, csak sás és nád, később a gorondokon megtele-
pedő néhány szegény ember. Bár mai szemmel kietlennek tűnhetett 
volna, tobzódott benne a természet. 

Halak, vadak, madarak, ro-
varok és vízinövények élték 
háborítatlan életüket a ti-
tokzatos tájon. Kétszáz éve 
az ember ugyan mindent el-
követ, hogy területet vegyen 
el a Hanytól, de ahol békén 
hagyják vagy segítik meg-
újulását, ott csodákkal há-
lálja meg a gondoskodást. 
A Hanság a legjobb példá-
ja annak, mit jelent az élet-
nek a víz. A Hanság a Fertő 
tó medencéjének folytatása 
keleti irányban a Duna és a 
Rába hordalékkúpjai között. 
Ez a Kisalföld nyugati felé-
nek legmélyebb része, hosz-
sza körülbelül 55 kilométer, 
szélessége 17,5 kilométer. 98 
ezer katasztrális holdnyi te-
rülete a nyugati nagyobb és 
a keleti kisebb medencére 
oszlik. A tőzeges, mocsaras 
felszínből kavics- és homok-
szigetek állnak ki, ezek a go-
rondok. Valaha sok nyílt vi-
ze, tava is volt, de lecsapolása 
és szabályozása már a XVIII. 

században megkezdődött. 
Ezek a száraz tények a Han-
ságról, de aki csak ennyit 
tud erről a különös világról, 
az csaknem semmit sem tud. 
Tatai Sándor azonban, aki a 
Fertő–Hanság Nemzeti Park 
Hanság tájegységének a ve-
zetője, múltja mellett a rejtett 
értékeit is ismeri ennek az el-
varázsolt világnak. És mun-
katársaival együtt a jövőjét 
is segíti...

– A Hanság, sokkal na-
gyobb területen, mint amit 
most ismerünk így, a Fer-
tővel szoros egységet al-
kotó, összefüggő lápvidék 
volt. Mivel a tó és a Duna 
medre között a legmélyeb-
ben fekvő része ez a Kisal-
földnek, gyakorlatilag min-
den víz ide folyt. Ehhez az 
állandóan változó, de min-
dig vizes talajhoz alkalmaz-
kodott a természet, az ál-
lat- és a növényvilág – kezdi 
kedves tájegysége bemutatá-
sát Tatai Sándor. 

Persze örökösen válto-
zott itt minden. Mindig a 
víz diktált; ha sok csapadék 
hullott, a Hanságban is több 
volt a nyílt víz, nagyobb te-
rületet hódított meg a láp. 
És persze fordítva: minden 
visszahúzódott a szárazabb 
esztendőkben. Átlagosan 
negyven–ötvenezer hektár-
nyi volt a víz uralta része ak-
kor, amikor a XVIII. század-
ban eldöntötték: szabályozni 
kell. Lecsapolása megkezdő-
dött és gyakorlatilag el is tar-
tott vagy kétszáz évig.

A Hanság ugyanis a csa-
padékosabb években elön-
tötte a termőföldeket, sok-
szor a lakott településeket 
is, hatalmas károkat okozva 
a környék gazdálkodóinak 
és földesurainak. 1775-től 
lehet szervezett és átfogóbb 
szabályozásról beszélni, bár 
kisebb beavatkozások min-
dig is voltak a tájon. Először 
az Esterházy-csatorna épült 
meg, azután az úgynevezett 

hétezer öles út Eszterháza és 
Pomogy között, majd a Ráb-
ca kanyargós medrét mélyí-
tették és egyenesítették Győr 
és Bősárkány között, azután 
pedig a Hegedűs-csatornát 
ásták ki. (Minderről bőveb-
ben: A Hanság vízrajzának 
története – egy ideje már az 
ember történelme… című írá-
sunk a 4. oldalon.) Folyama-
tosak voltak az ember álta-
li beavatkozások, csakhogy 
ezek átmeneti és rövid ered-
ményeket hoztak. A Hanság 
nem adta magát könnyen, 
hiába szabdalta át egyre több 
csatorna, árok, híd. A víz to-
vábbra is ura volt a tájnak, 
holott az ember akarta sza-
bályozni azt. 1873-ban az-
tán megalakult a Rába Sza-
bályozó Társulat...

– Akkor a mérnöki tudás 
is eljutott már arra a szintre, 
hogy komolyabban beavat-
kozzanak a természet által 
alakított rendszerbe és a me-
zőgazdaság érdekeit figye-
lembe véve szabályozzák azt. 
Folyamatosan épültek a kü-
lönböző csatornák, védmű-
vek, duzzasztók, ahogy fejlő-
dött a technika, úgy jelentek 
meg itt is az újabb és újabb 

megoldások. A mezőgazda-
ság mindezzel területet, az 
ember biztonságot nyert, a 
Hanság viszont teljesen át-
alakult. Gyakorlatilag csak-
nem elveszett – magyaráz-
za Tatai Sándor, s közben 
egy gyönyörű erdőre mutat. 
A Csíkos égerről a laikus azt 
hihetné, hogy a mocsárvi-
dék eredeti, jellemző élőhe-
lye, pedig nem.

– A Hanságban eredeti-
leg nem volt erdő, legfeljebb 
a peremterületeken vagy ki-
sebb erdőfoltokban, sziget-
szerűen. Az erdő csak a le-
csapolás után jelent itt meg 
tömbszerűen, főként tele-
pített égerrel, kőrissel, ne-
mes nyárral. A víz eltűné-
se és a fák térhódítása óriási 

strukturális változásokat ho-
zott a tájra. Lassan visszahú-
zódott, eltűnt a láp, helyét 
erdők és kaszálók vették át. 
Laikusként is érthető, hogy 
ez mit jelentett: eltűnt egy 
élőhely, s annak minden élő-
lénye otthon nélkül maradt, 
miközben helyükön teljesen 
másképp működő, más fló-
rának és faunának élethe-
lyet adó területek alakultak 
– magyarázza a szakember, s 
ettől az ember másképp néz 
az égererdőre is, a csatorná-
ra is. Pedig az utóbbi, mint 
Tatai Sándor felhívja rá a fi-
gyelmet, életmentő szerepet 
is játszott.

– Több száz kilométer-
nyi csatorna szabdalja most 
már a Hanságot, ám pont 
ezek az árkok és csatornák 
– azzal a kevés nyílt vízzel, 
ami az ezredfordulóra meg-
maradt – nyújtottak egyes 
fajoknak menedéket és se-
gítették túlélésüket. Ilyen 
például a réti csík, ami töb-
bek között a csatornák vi-
zében megbújva túlélte a 
lecsapolást és ma is a Han-
ság jellegzetes hala lehet.  
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„A víz eltűnése 
és a fák térhó-
dítása óriási 
strukturális 
változásokat 
hozott a tájra”

Folytatás a 2. oldalon.

Ahol a víz, ott az élet
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Az éghajlatváltozás hatására egyre változékonyabb és szélsősége-
sebb az időjárásunk. Magyarország területének jelentős része, így 
a Fertő–Hanság Nemzeti Park is, mind kitettebb az aszály veszélye-
inek. A probléma orvoslására, a vízhiányos területek vízpótlására 
és a víz megtartására tájléptékű uniós projekt indult.

Az Európai Unió Helyreál-
lítási Alapjából életre hívott 
Helyreállítási és Ellenálló-
képességi Eszköz (RRF) ke-
retében nyújtott be sikeres 
pályázatot a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park, hogy biz-
tonságosabbá tegye a Rá-
baköz–Tóköz vízrendsze-
réhez kapcsolódó Hanság 

Natura 2000 terület ökoló-
giai vízpótlását. – A hely-
ben elérhető vízkészletek 
visszatartását és a talajvíz-
szint további süllyedésének 
megakadályozását szeret-
nénk elérni. Ennek érdeké-
ben más program keretében 
kisebb volumenben már el-
kezdődtek a beruházások, 

de hogy az egész Hanság-
ra komplett legyen a rend-
szer, szükség van további 
műtárgyak megépítésére és 
számos régebb óta meglévő 
felújítására – olyan nagy-
ságrendben, ami az RRF 
nélkül nem valósulhatott 
volna meg. A projekt vé-
gére közel ötezer hektáron 

adottak lesznek az ökológi-
ai feltételek a közösségi je-
lentőségű fajok, élőhelyek 
megőrzéséhez a Hanság-
ban – magyarázza Kulcsár-
né Roth Matthaea, a nem-
zeti park igazgatója, hogy 

miért fontos számukra ez 
a lehetőség. – Ha sikerül 
az RRF segítségével be-
fejezni a programot, min-
den olyan területünkön jól 
fogjuk tudni irányozni a 
vizeket, ami számunkra a 

természetvédelem és az azt 
szolgáló állattartás szem-
pontjából fontos. Merthogy 
a klímaváltozás, az egyre je-
lentősebb felmelegedés és 
a csapadékhiány miatt a 
helyzet sürgető.

„A Hanság Natura 2000 ökológiai vízkészlet-gazdálkodásához szükséges műszaki 
feltételek megteremtése” című, RRF-4.3.1-21-2022-00001 azonosítószámú pályá-
zatban megvalósul a vízvisszatartást és vízkormányzást biztosító műtárgyak és csator-
namedrek építése, felújítása és átalakítása. A csatornák kezelősávját is fel kell újítani. 
A műtárgyak rendbetételét, a csatornák kotrását és a komplett beavatkozás befejezé-
sét követően lehetővé válik a térségbe érkező víz megfogása, és ha kell, a viszonylag 
gyors leengedése is. Ez életkérdés a Fertő–Hanság Nemzeti Park élővilága számára.

ÖKOLÓGIAI CÉLÚ BEAVATKOZÁS

Nyílt víz ugyanis csak a Tó-
közben maradt, a Barbacsi- 
és a Fehér-tó – mondja Tatai 
Sándor. 

A Hanság tehát átalakult, 
sőt, változása még mindig 
folyamatban van. Ráadásul 
felgyorsultak a negatív je-
lenségek, elsősorban az itt 
különösen tetten érhető klí-
maváltozás hatására. 

– Sajnos a változás ab-
szolút a szárazodás irányába 
halad, bár vannak csapadé-
kosabb időszakok, összes-
ségében kevesebb a víz. És 
ez nagy baj mindenütt, de 
a Hanságban különösen. 
A vizet igénylő ökosziszté-
mák bajban vannak – ösz-
szegzi a szomorú valóságot a 
tájegység vezetője. 

Ráadásul elérhetünk egy 
olyan szintre ebben a mele-
gedő, kiszáradó változásban, 
ahonnan a folyamat már 
visszafordíthatatlan.

A helyzetet súlyosbítja, 
hogy a változó körülmények-
hez jól alkalmazkodó, inva-
zív fajok jelentek meg a tájon, 
amik könnyebben szaporod-
nak, s egy öngerjesztő folya-
mat révén rombolnak. A láp 
legyengül, helyét átveszik az 
idegen fajok...

– Természetesen a nem-
zeti park és a szakemberek 
mindent megtesznek a fo-
lyamat lassítása érdekében. 

A kevésbé látványos része 
a tervnek a nevelés: az utá-
nunk következő generációt 
megtanítjuk a természet tisz-
teletére és ismeretére, értsék a 
működését és mentsék meg, 
ami még menthető. Sokkal 
gyorsabb, bár hosszabb tá-
von talán kisebb eredményt 
hoznak a vizes élőhely-re-
konstrukciók. A Nyirkai-
Hany 2001-es elárasztása, 
majd 2013-ban az Osli-Hany 
helyreállítása a szakemberek-
nek is hozott meglepetéseket. 
A töltésekkel védett mester-
séges elárasztások területeit 
meglepően gyorsan vette bir-
tokba újra a vízi természet, 
és néhány év leforgása alatt 
visszataláltak ide a madarak 
is. Igazi lápvilág lett ezeken 
a területeken – mutat körbe 
az osli elárasztás töltéséről 
Tatai Sándor. A látvány egé-
szen megdöbbentő: a víz pa-
radicsomi körülményeket ad 
madarak ezreinek, a nádas-
sal, sással övezett sekély tó 
felszíne alatt és fölött zsong, 
zsibong az élet. 

– A lecsökkent talajvíz-
szintet táji léptékben is pró-
báljuk megemelni, ehhez a 
lassú folyamathoz nyújt igen 
jelentős segítséget az Európai 
Unió Helyreállítási és Ellen-
állóképességi Eszköze (RRF) 
keretében elnyert pályázat. 
Mindenképpen szeretnénk 
megőrizni a Hanság élővi-
lágát, s lehetőségeink szerint 

még javítani, növelni is a lá-
pos élőhelyeket. Hogy minél 
több vizet itt tudjunk tar-
tani, folyamatosan állítjuk 
helyre az árkokat, csatorná-
kat, az egész műtárgyhálóza-
tot, nagyrészt az RRF pályá-
zat segítségével. Szerencsére 
még jön a Rábcán és a Moso-
ni-Dunán elég víz. Még jön...

– Itt kell tartanunk a csa-
padékvizeket is minél na-
gyobb területen. Százhúsz 
kilométernyi csatornánk és 
rengeteg vízkormányzó mű-
tárgyunk van, úgyhogy ez 
nem kis feladat, de a terü-
let ökológiai állapotát csak 
ezekkel tudjuk fenntartani. S 
közben nem feledkezhetünk 
el a vizes élőhelyeket körül-
vevő gyepek karbantartásá-
ról sem, hiszen ha nem ke-
zeljük őket folyamatosan, 
akkor az is átalakul: megje-
lennek rajta a cserjék, a fák. 
Ezért a kaszálás és legeltetés 
a Hanságban is fontos, utób-
biban partnereink az állata-
ink. Tíz gulya hétszáz szür-
ke marhája és bivalya éves 
szaporulatával a Hanság élő 
karbantartói – mosolyodik el 
Tatai Sándor. 

Mosolya biztató: bár a 
Hanság a létét is veszélyezte-
tő problémákkal néz szembe 
a klímaváltozás miatt, jó tud-
ni, hogy szakemberek őrzik, 
vigyázzák, míg csak lehet. 
Segítenünk kell nekik, hogy 
elvégezhessék feladatukat...

Farádon született. Állattenyésztő, állat-
egészségügyi technikus, vadgazdamér-
nök, természetvédelmi mérnök diplomával 
is rendelkezik. A sokoldalú szakembernek 
gyermekkorától kezdve az állatok voltak 
az érdeklődése középpontjában. Tizen-
három évesen járt először a Fehér-tói Or-
nitológiai és Természetvédelmi Kutató-
táborban, polgári szolgálatos katonaként 
pedig a Fertő–Hanság Nemzeti Park Tó-
közi Őrkerületében dolgozott. 2005 és 
2012 között a természetvédelmi hatóság-
nál Győr-Moson-Sopron megye termé-

szetvédelmi hatósági, szakhatósági felada-
tait látta el, 2012-től pedig újra a nemzeti 
parknál dolgozik. Szakterülete a madárta-
ni kutatások, a madárgyűrűzés, a vizes élő-
helyek és gyepek természetvédelmi keze-
lése, de feladatai közé tartozik a tájegységi 
munka irányítása, a környezeti nevelés, az 
ökoturizmus, az élőhelykezelések, az állat-
állományok kezelése, a természetvédelmi 
őrzés, kutatások, pályázatok előkészítése 
és menedzselése. Hobbija a kirándulás, er-
délyi kopókat tenyészt és vadászik is velük. 
Nős, gyermekei 9 és 11 évesek.

TATAI SÁNDOR, A NEMZETI PARK HANSÁGI TÁJEGYSÉGVEZETŐJE
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Folytatás az 1. oldalról.
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Tatai Sándor

A víz megtartása a fő cél
Az egész Hanságra kiterjedő uniós projekt indult
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Az Europarc szövetség elismerését vehet-
te át a közös, magyar–osztrák Fertő–Hanság 
és Neusiedlersee–Seewinkel Nemzeti Park a 
nemzetközi szervezet Franciaországban meg-
tartott konferenciáján. A határon átnyúló 
eredményes munkát díjazták. 

A Fertő–Hanság Nemzeti 
Park 1991 óta tagja az Euro-
parc szövetségnek. – Az Eu-
roparc közgyűlése és konfe-
renciája a védett területekkel 
foglalkozó szakemberek leg-
nagyobb összejövetele Eu-
rópában, hazánkat a Fer-
tő–Hanság Nemzeti Park 
mellett a Hortobágyi Nem-
zeti Park képviselte. A ren-
dezvényt minden évben más-
más városban tartják meg, 
idén a franciaországi Argelés-
sur-Merben gyűltünk ösz-
sze, mintegy kétszázötvenen 
– mondta Kulcsárné Roth 
Matthaea, a Fertő–Han-
ság Nemzeti Park igazga-
tója. – A program a klíma-
változásra összpontosított és 
arra, hogyan érinti a védett 
területeket. Minden nemze-
ti park érzi, hogy az értékeit 
nagyon keményen veszélyez-
teti a felmelegedés és a csapa-
dékhiányból eredő szárazság. 
Az eszmecserék középpont-
jában az állt, hogy a nemze-
ti parkok, a zöldszervezetek 
és az egyének mit tehetnek 
a klímaváltozás ellen és ho-
gyan készüljünk fel közösen 
a jövőhöz való alkalmazko-
dásra. Azt tapasztaltam, igen 
nagy a bizonytalanság és a 
felmelegedéstől való félelem, 

ugyanakkor optimizmus is 
jellemezte a diskurzusokat. 
Mindenki reménykedik, 
hogy tudunk ellene tenni, 
lesz közös akarat a folyamat 
megállításához. Ugyanakkor 
az is látszik, hogy egyedül 
kevesek vagyunk. Az olyan 
szervezetek, mint az Euro-
parc, már érhet el eredmé-
nyeket, de áttörést az jelente-
ne, ha sikerülne elérni, hogy 
a nagy környezetszennyező 
gazdaságok, országok is be-
lássák saját felelősségüket, 

csökkentsék a károsanyag-ki-
bocsátást és tegyenek a klí-
maváltozás ellen – részletez-
te Kulcsárné Roth Matthaea. 

Az igazgató hozzátette, a 
felmelegedés a hazai nem-
zeti parkokban is tetten ér-
hető, a szárazság miatt sorra 
tűnnek el védett fajok. Eu-
rópa déli államaiban az ext-
rém szárazság miatti gyakori 
erdőtüzek okoznak visszafor-
díthatatlan károkat a védett 
állományokban. A problé-
mafeltárás mellett válaszo-
kat is kerestek a konferencia 
résztvevői. Megnézték példá-
ul egy egykori dinamitgyár 
rekultivált területét, ahol 
üdülőtelep helyett, az állami 
beavatkozásnak köszönhe-
tően, sikerült egy gyönyörű 
parkot létrehozni botanikai 

ritkaságokkal. Ez jó példája 
annak, amikor az állam kü-
lönböző értékek védelmében 
vásárlóként jelenik meg.

A közgyűlésen elisme-
rést kapott a határon átnyú-
ló, osztrák–magyar nemze-
ti park a magas színvonalú 
együttműködésért. – A kö-
zös természetvédelmi mun-
káért már korábban átvehet-
ték az elismerést a nemzeti 
parkjaink, az együttműkö-
dést ugyanakkor ötévenként 
felülvizsgálják. Több pont-
ból álló kritériumrendszer-
nek kell megfelelni, és mi 
ebben helytálltunk, sőt, fej-
lődött a kapcsolatunk, ezért 
kaptuk az elismerő okleve-
let, másik három szervezet-
tel együtt – tette hozzá az 
igazgató. 

Központi téma volt  
az éghajlatváltozás

Az Europarc elismerését vehette át a nemzeti park

KIADJA: 
a Fertő-Hanság Nemzeti 
Park Igazgatóság 
megbízásából  
az Effix-Marketing Kft. 
(9400 Sopron, 
Malompatak u. 13.) 
SZERKESZTŐ:   
Bódvai Ildikó
MEGJELENIK:  
Időszakosan

NYOMTATÁS: 
Mediaworks Hungary Zrt.  
(9021 Győr, Újlak u. 4/A )
PROJEKT:  
A kiadvány a „Hanság Na-
tura 2000 ökológiai víz-
készlet-gazdálkodásához 
szükséges műszaki feltéte-
lek megteremtése” című, 
RRF-4.3.1-21-2022-00001 
azonosítószámú projekt fi-
nanszírozásával készült. 

IMPRESSZUM

TARTALOM

A Fertő tó mint természetes közeg összeköti a partján el-
terülő osztrák és magyar nemzeti park munkatársait. Tö-
rekszenek az ökoturisztikai programok, a természetvédel-
mi őrszolgálat, valamint a környezeti és természeti nevelés 
egyre nagyobb fokú összehangolására. A két vezető kap-
csolata közvetlen, Kulcsárné Roth Matthaea és Johannes 
Ehrenfeldner is az együttműködés és a párbeszéd híve. 
– Mindkét oldal munkatársai azt szeretnék, hogy idővel 
ne két nemzeti parkról beszéljünk, hanem egyről, amely 
átnyúlik a határon. Évek óta ezt a célt előtérbe helyez-
ve állítunk össze határon átnyúló Interreg-projekteket, 
és a lehető leghatékonyabb közös munkára törekszünk. 
A kutatások terén is intenzív az együttműködés, már két 

közös projektet teljesítettünk és egy harmadikat is ter-
vezünk. Ezek azért lényegesek, mert fontos, hogy mind-
két oldalon ugyanazzal a módszertannal vizsgáljuk meg 
a problémákat, hiszen ugyanazt az élőhelytípust szeret-
nénk megvédeni. A kutatások mindig a természetvé-
delmi kezeléseket alapozzák meg, amelyek akkor ideáli-
sak, ha a park két oldalán hasonlóképpen megy végbe a 
gyep, a mocsár vagy éppen a nádas gondozása – mond-
ja  Dorogman Csilla, a nemzeti park pályázatkezelési osz-
tályvezetője. Hozzá kell tenni, nem egyszerű ez a feladat, 
hiszen míg a védett területek a magyar oldalon zömében 
állami tulajdonban vannak, addig Ausztriában leginkább 
magángazdálkodók használják azokat.

KÖZÖS TERMÉSZETVÉDELMI MUNKA A HATÁR KÉT OLDALÁN

Kulcsárné Roth Matthaea (j) és Dorogman Csilla is részt vett az Europarc szövetség éghaj-
latváltozással foglalkozó franciaországi konferenciáján.
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A Hanság-medence a Pannónia-medencerendszer síkságának és az 
Alpok hegységének határán, a jelenlegi Kisalföld nyugati peremén 
alakult ki. A Fertő és a Hanság mai formájában ismert elkülönülését a 
pleisztocén utolsó fázisától lehet eredeztetni. Évmilliókról beszélünk 
és egy olyan tájról, amit kialakulása óta a víz formált és határozott 
meg. Kovács Mihály, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Hansági 
Szakaszmérnökségét vezette hosszú időn át, mindent tud a Hanság 
és a víz szoros kölcsönhatásairól. 

Szélsőségek tájegysége: 
árvizek és szárazság
– A Hanság és a Fertő-táj ki-
alakulásától fogva egységes 
vízrendszert alkotott. A hid-
rometeorológiai és dombor-
zati viszonyok szélsőséges 
helyzetek kialakulását tették 
lehetővé a területen. A Du-
na, a Rába és a Répce árvizei 
gyakran elöntötték a táj nagy 
részét, ugyanakkor több évig 
tartó szárazság után többször 
kiszáradt a Hanság és a Fer-
tő tó is. A Hanság és Fertő 
medencéjét egy keskeny ge-
rincküszöb, a Pomogy–Sar-
ród közti láptorok választja 
el egymástól. A Hanság me-
dencéjét pedig a bősárkányi 
szűkület vagy láptorok osztja 
két részre. A nyugati meden-
ce a Nagy-Hanság, Kapu-
vári-Hany vagy Déli-Hany, 
míg a keleti a Lébényi-Hany 
vagy Északi-Hany, melynek 
keleti határa a győrsövény-
ház–lébényi vonal, innen a 
Rábca Győr irányába csak 
egy kanyargós ér volt – mu-
tatja hatalmas vízrajzi térké-
peit maga elé terítve a tavaly 
nyugdíjba ment, ám a nem-
zeti park munkáját azóta is 
segítő Kovács Mihály. 

– A medencék között je-
lentős vízmozgás csak ára-
dások idején volt, aminek 
iránya attól függött, hogy 
melyik kapott nagyobb kül-
vízi terhelést. A nagyvizek 
távozása után, ha a vízszint 
már a láptorkok szintjére 
süllyedt, az elfolyás helyett 
a vízszintcsökkenésben a pá-
rolgás volt a meghatározó. 
A Hanság az ország legna-
gyobb összefüggő mocsa-
ra volt, s az ember mindig is 

akart belőle egy-egy darabot. 
Mindig többet, természete-
sen – magyarázza a tájegység 
történetét a vízügyi mérnök, 
aki tudományos igényességű 
monográfiát is írt e témában. 
Ebből is kiderül, hogy már 
a rómaiak is próbálták ural-
muk alá hajtani a lápvidéket, 
s a későbbi korok embere is 
be-beavatkozott a természet 
alakította tájba – több-keve-
sebb sikerrel.

Szabályozás: „minden 
mindennel összefügg” 
– A szervezettnek mondható 
beavatkozások 1775-ben kez-
dődtek, ekkor épült a Han-
ságon át, egészen a Fertőig 
az Esterházy-csatorna. Ezt 
követte az úgynevezett hét-
ezer öles út Eszterháza és Po-
mogy között, majd a Rábca 
kanyargós medrét mélyítet-
ték és egyenesítették Győr és 
Bősárkány között. Hegedűs 
Antal tervei szerint 1799-re 
kiásták Bősárkány és a Ki-
rály-tó között a Hegedűs-csa-
tornát, ami ma a Rábca folyó 
medre Bősárkány és a Rép-
ce-torkolat között. 1808-ban 
bevezették a Kardos-eret az 
Ikvába. 1811-ben ásták ki a 
Fő-kanálist, ami az Eszter-
háza körüli vizeket és az Ik-
vát a Hegedűs-csatornába 
vezette. A Kis-Rába, a Rép-
ce és a Rábca összefolyásának 
környezetében is dolgoztak. 
Belvízcsatornák épültek az 
eszterházi és főhercegi ura-
dalom, illetve a Lébényi-
Hany területén is. 1830-ban 
kezdték megépíteni a Fertő-
csatornát, ami a Hansági-fő-
csatorna elődje. Ez a pomo-
gyi úttól két kilométeren át 

húzódott, de a Fertőt nem 
érte el. Tíz év múlva szabá-
lyozták az Ikvát és bevezették 
a Fertő-csatornába. Rendez-
ték a Répce medrét, kiépült 
a Vármegye-árok, a mai ka-
puvár–bősárkányi csatorna 
elődje. Tehát elég nagy beru-
házások töténtek a területen, 
mégis, ezek csak átmeneti 
eredményeket hoztak, a leg-
nagyobb problémákat nem 
szüntették meg. A Fertő- és 
Hanság-medencét terhelő 
Ikva, Répce, Rába árvizei el-
len nem védték meg a térsé-
get, így azt időnként tovább-
ra is elöntötte a víz. Amikor 
ezt belátták, több átfogó terv 
készült a térség vízrendsze-
rének szabályozására. Végül 
1873-ban alakult meg a Rá-
ba Szabályozó Társulat, mely 
a térség vízrendszerének ki-
építését három fő feladatban 
határozta meg: a Rába és 
mellékfolyóinak szabályozá-
sában és ármentesítésében, a 
Duna árvizek elleni kármen-
tesítésében, valamint a Fertő 
és a Hanság lecsapolásában. 
Igen, igen, a Fertőt is le akar-
ták csapolni, de mint tudjuk, 
ez sosem valósult meg – mo-
solyog az akkori elképzelése-
ken Kovács Mihály. Mindezt 
egyrészt a megművelt földek 
védelme indokolta, másrészt 
az az igény, hogy minél na-
gyobb területen lehessen ter-
melni. De ha beavatkoztak az 
egyik helyen, megjelent a víz 
egy másikon. Az egész me-
dence olyan, mint egy ha-
talmas közlekedőedény: ha 
egyik oldalon elzárták a víz 
útját, annak egy másik részen 
súlyos következménye lett...

– A mérnökök rájöttek 
– magyarázza tovább a fej-
leményeket a szakember –, 
hogy ez egy rendszer, min-
den mindennel összefügg, 
a Rába és a Hanság szabá-
lyozása sem működhet kü-
lön. Csakhogy az elkészült 
tervek megvalósítása sok 
pénzbe került volna, így an-
nak csak részeit valósították 
meg, s emiatt nem is működ-
hetett jól a rendszer. Pedig a 
rendkívüli érdekellentétek 
miatt a kormány is beavat-
kozott és elrendelte a Rába 
szabályozásának végrehajtá-
sát. A munkálatokat 1886-
ban meg is kezdték, párhu-
zamosan végezték a Rába és 
a Rábca szabályozását. A bir-
tokosok érdekellentétei és a 

politikai kompromisszum 
hatására azonban műszaki 
kényszermegoldások szület-
tek, nem épült meg például 
a Kapuvár és Hugot-pusz-
ta közé tervezett övcsatorna 
sem. A szabályozási mun-
kálatokat tervező Meiszner 
Ernő rendkívül csalódott 
volt, pedig azért sok minden 
mégis megvalósult. A ka-
nyargós Rábca teljesen új, 
nagyméretű medret kapott. 
Majdnem egyenes vonalban 
új csatornát ástak Győrtől 
Bősárkányig. 

A Rába szabályozása so-
rán kétmillió köbméter, a 
Rábcán 2,7 millió köbméter 
földet mozgattak meg. Csak-
nem negyedmillió köbméter-
nyi földmunkával a Mosoni-
Duna jobb partján is épült 
töltés, hogy megakadályozza 
a Duna árvizének a Hanság-
ba való átömlését. A terve-
zett munkák teljes befeje-
zésére, zsilipek, gátőrházak 
építésére és árvédelmi anyag 
beszerzésére további kétmil-
lió forint hitelre lett volna 
szükség, de a társaság köz-
gyűlése ezt nem volt hajlan-
dó finanszírozni, így ismét a 
törvényhozásnak kellett köz-
belépnie: törvény rendelte el 
a Hansági-főcsatorna kiásá-
sát. Csaknem 2,5 millió 
köbméternyi föld megmoz-
gatásával két év alatt el is vé-
gezték a feladatot. Közben a 
belvízcsatornák és a zsilipek 
is megépültek, utóbbiakból 
kettő olasz szakemberek irá-
nyításával, s ami fő: még ma 
is szolgálnak. A következő 
évtizedekben folytatódtak a 
munkák: rendezték és sza-
bályozták a patakokat, újabb 
és újabb csatornákat építet-
tek. A Hanság vidékének és 
a Rábaköznek a vizektől va-
ló megszabadítása sikerült, a 
régi lápok majdnem teljesen 
eltűntek. De még 1909-ben, 
a Hansági-főcsatorna kibőví-
tésekor is 17 ezer hektárt tett 
ki a művelés alá nem fogható 

terület nagysága – sorolja az 
elképesztő adatokat Kovács 
Mihály. 

Fontos feladat  
az üzemeltetés
A folyók szabályozásának 
és a mesterséges vízrendsze-
rek kialakításának történe-
te a XX. század első harma-
dában lezárult, de a kiépített 
rendszerek szinten tartása, 
az üzemelési tapasztalatok 
és a kapacitásbővítések, kor-
szerűsítések, valamint a vé-
delmi biztonság fokozása to-
vábbra is nagy feladat volt. 
A rendszernek tudnia kellett 
az Ikva árvizeinek levezeté-
sét, a Hanság-medence men-
tesítését a Duna árvizeitől, a 
belvizek levezetését, a Fer-
tő vízszintszabályozását. Az 
árvízi hatások kivédése – vis 
maior ként – alapvető priori-
tással bírt, a belvízi leveze-
tés pedig prioritást élvezett 
a tó vízelvezetésével szem-
ben, melyet úgy fogalmaz-
tak meg, hogy amikor a le-
vezető rendszer vízszintje a 
terepszintet eléri vagy meg-
haladja, akkor a tóból nem 
szabad vizet ereszteni.

A második világháború 
idején a háborús események 
következtében tönkrement 
fertőszéli zsilip helyreállítá-
sáig a Hansági-főcsatornát 
földdel töltötték fel. Ezért a 
Fertő tónak tíz évig, 1945 és 
1955 között, amikor az új fer-
tőszéli zsilip megépült, nem 
volt semmi lefolyása. Ezalatt 
a tó szintje a korábbihoz ké-
pest közel egy méterrel meg-
emelkedett. Ez a vízállás 
mindenféle szempontból 
kedvezőbbnek bizonyult a 
réginél, igyekeztek is fenn-
tartani. Közben a háború kö-
vetkeztében a művek jelentős 
mértékben lepusztultak, így 
a béke első évtizede a koráb-
ban kiépített művek hely-
reállításával telt – folytat-
ja a történetet a szakember. 
Az eliszaposodott csatornák 

kitisztítására KISZ-építő-
táborokat hoztak létre és a 
fiatalok mintegy száz kilo-
méternyi új üzemi meder épí-
tésében is részt vettek.

A víz útja 
Ma a térség vízhálózatának 
hossza közel kétezer kilo-
méter. Az elmúlt évtizedek-
ben is történtek fejlesztések: 
szivattyútelepek és zsilipek 
épültek, Abdánál árvízkapu 
létesült. A fejlesztések ered-
ményeként a Duna árvizei a 
hansági vízrendszerből ma 
már kizárhatók. Ha a győri 
vízállás hatására megszűnne 
a Rábca gravitációs levezeté-
si lehetősége, az árvízkaput 
zárni kell. Míg a kapu zárva 
van, a teljes hansági vízrend-
szer vize a Rábca–Hansági-
főcsatorna töltései, illetve de-
póniái által határolt nagyvízi 
medrekben tározódik, ebben 
az esetben a Fertő vízeresz-
tését szüneteltetni kell. 1992 
és 2002 között magyar–oszt-
rák közös érdekeltség kere-
tében megvalósult a Fer-
tő-levezetőrendszer (Rábca 
és Hansági-főcsatorna) re-
konstrukciója, s így a tó biz-
tonságos vízszintszabályozá-
sa is megoldott. 

– Ma már egy más prob-
lémával kell szembenéznie a 
szakembereknek: a száraz-
sággal – érünk a jelenbe Ko-
vács Mihállyal. – És ez na-
gyobb gondokat okoz, mint 
korábban a víz... De a kiépí-
tett és karbantartott rendszer 
alkalmas lehet a probléma 
mérséklésére, hiszen az egész 
óriási területen befolyásolni 
tudja a szakma, hová jusson 
víz. A jelenben az agrárium 
és a természetvédelem kö-
zött dől el, hogy mi legyen 
a víz útja. A vízrendszer ál-
lami főművei alkalmasak az 
érdekeltek által támasztott 
igények kielégítésére, de ész-
szerű kompromisszumokra 
is szükség lesz – vélekedik 
 Kovács Mihály. 

A Hanság vízrajzának története
– egy ideje már az ember történelme…

Kovács Mihály az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
Hansági Szakaszmérnökségét vezette hosszú időn át.
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A Hanság lecsapo-
lása szinte teljesen 
megszüntette az egy-
kori kiterjedt lápvi-
lág nagy kiterjedésű, 
összefüggő és a Fer-
tő-medencével egy 
egységet képező ví-
zi világát. 
– Ezt a hatalmas medencét 
a Rába és a Duna (Moso-
ni-Duna) rendszeres áradá-
sai bőséges vízutánpótlással 
látták el, így a nagy folyó-
szabályozási munkák előtt 
nem lehetett gond a felszíni 
és felszín alatti vízkészletek-
kel. A szabályozási, ármen-
tesítési beavatkozások, vala-
mint a művelés alá vonható 
szántóterületek megszerzése 
iránti igény céljából megva-
lósított lecsapolási, csatorná-
zási munkák eljutottak arra a 
szintre, hogy az állandó fel-
színi vízborítás mára mini-
málisra zsugorodott, a talaj-
víz szintje métereket süllyedt, 
helyenként pedig maga a 
szántóföldi gazdálkodás biz-
tosítása is vízpótlást, öntö-
zést igényel – vázolja a Han-
ság medencéjében jó másfél 
évszázad alatt végbement 
változásokat dr. Ambrus 
András ökológus.

A természeti értékek meg-
őrzése szemszögéből nézve le 
lehet szögezni, hogy a Han-
ság lecsapolása – a jellegze-
tes élőhelyek és életközössé-
gek szinte teljes elveszítésével 
– a pillanatnyi gazdasági elő-
nyökkel szemben óriási ká-
rokat is okozott, melyek ma 
már pótolhatatlan vesztesé-
get jelentenek. Nyilvánva-
ló, hogy az adott történelmi 
helyzetben más célok (pél-
dául a malária elleni küzde-
lem) is számításba kerültek, 
így nehéz valós mérleget von-
ni az előnyök és hátrányok 
tekintetében. Hozzá kell 

azonban azt is tenni, hogy 
mára a vízszennyezések és 
sok egyéb problémák, a fo-
gyasztási szokások változása 
miatt a tiszta ivóvízhez való 
hozzáférés stratégiai fontos-
ságú forrásnak tekinthető, 
ennek a vízkészletnek a le-
csapolása, elvezetése min-
denképp elgondolkodtató…

A jelenlegi helyzetben, 
amikor a felszíni vízborítá-
sú természetes eredetű terü-
leteknek szinte hírmondója 
se akad, nagyon felértéke-
lődnek azok a még meglé-
vő, maradvány élőhelyek, 
valamint a mesterségesen 
létesített vizes területek, 
melyek alkalmasak (lehet-
nek) arra, hogy megőrizze-
nek valamit is az utókor szá-
mára a hansági lápterületek 
élővilágából.

Ilyen maradványok, me-
nedékterületek közé sorol-
hatjuk azokat a mesterséges 
víztesteket, melyek állan-
dó vízborításúak és nem jel-
lemző rájuk a víz határozott 

áramlása. A Hanság ma víz-
pótlást kap felszíni csatornán 
keresztül a Mosoni-Duná-
ból. Ez az éltető víz megaka-
dályozza azt, hogy az általa 
vízpótolt területeken súlyos 
kiszáradás következzen be, 
illetve tovább süllyedjen a 
talajvíz szintje. A dél felől 
érkező vízfolyások – Ikva, 
Kardos-ér, Répce, Kis-Rába 
– inkább a Tóköz vízellátá-
sa szempontjából játszanak 
szerepet, illetve végső soron 
a Rábca fogadja be a Hanság 
elfolyó vizeit, vagyis tovább-

ra is inkább elvezeti a terület-
ről a vizet.

A jelentősebb, nagyobb 
vízforgalmat ellátó, jórészt 
áramló vizű csatornák – no-
ha sok esetben fajgazdagok 
– nem igazán alkalmasak ar-
ra, hogy a helyi, lápi jellegű 
közösségek számára mene-
dékterületként szolgáljanak. 
Ebből a szempontból azok-
nak a kisebb, alacsonyabb 
rendű, jelentős vízforgalmat 
nem teljesítő oldalágaknak, 
árkoknak van jelentőségük, 
melyek tőzeges területen hú-

zódnak, olykor beárnyékolt 
vizűek, legfeljebb időnként 
öblítődhetnek át és nem szá-
radnak ki. Ezekben a csa-
tornákban érzi jól magát a 
lápi póc maradványnépessé-
ge, az egykor „népélelmezési 
cikként” számon tartott réti 
csík, a széles kárász és com-
pó. Itt találhatunk még ma 
is olykor összefüggő békalili-
om-állományokat, valamint 
a mocsári békák szaporodási 
helyéül is ezek a csendes vizű 
csatornák, árkok szolgálhat-
nak. Megőrzésük, zavarta-

lanságuk és vízellátásuk biz-
tosítása igen fontos a helyi 
maradvány életközösségek 
fenntartása szempontjából.

Csatornák a védett területeken
– mint az egykori vizes élőhelyek „mentőcsónakjai”

Felértékelődnek azok az élőhelyek, melyek alkalmasak arra, hogy megőrizzék a hansági lápterületek élővilágát.
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Napjainkban a biológiai sokféleséget legin-
kább veszélyeztető tényezők közül az egyik 
legjelentősebb az inváziós fajok jelenléte ter-
mészetes élőhelyeinken.

A szárazföldi inváziós fajok 
megjelenése egy új területen, 
valamint azok terjedése köny-
nyebben detektálható és nyo-
mon követhető, mint a víz-
ben élő szervezetek esetében. 
A Hanság vízrendszerében 
jelenleg is előforduló invázi-
ós halfajok elsősorban a be-
folyó vizekből, másodsorban 
a madarak általi szállítás út-
ján kerültek a területre. Meg-
telepedésüket és terjedésüket 

a csatornahálózat folyama-
tos tisztítása (kotrás, meder-
kaszálás) jelentősen könnyí-
ti. A Hanságban előforduló 
őshonos halfajok közül jelen-
tős állománya található meg 
a tipikusan lápi fajok közül a 
fokozottan védett lápi póc-
nak és a védett réti csíknak, 
valamint a nem védett com-
pónak és széles kárásznak. 
Természetes, zavartalan víz-
terekben az őshonos és az 

inváziós halfajok viszonylag 
jól együtt tudnak élni, azon-
ban ahol a kotrások, iszapo-
lási munkák rendszeresek és 
gyakoriak, előbb-utóbb ki-
szorulnak, háttérbe kerül-
nek a hazai fajok. Az invá-
ziós halfajok versenytársai 
az őshonos fajoknak, ugyan-
is ugyanazt a táplálékbázist, 
szaporodóhelyet használják, 
valamint más halfajok iva-
dékainak a fogyasztásával 
csökkenthetik egy adott faj 
állománynagyságát, szapo-
rodóképességét. Ritkán a ha-
zai fajok genetikai változatos-
ságát is veszélyeztethetik az 
inváziós fajok, legjobb példa 

erre az ezüstkárász és a széles 
kárász esete. Hiszen a korán 
ívó ezüstkárász nőstények 
összeívhatnak más fajok, 
például a széles kárász hím-
jeivel. Így egy hibrid populá-
ció jöhet létre. Továbbá ezek 
a hímek kisebb intenzitással 
vesznek később részt a saját 
fajuk utódnemzésében. Nap-
jainkban a fent már említett 
ezüstkárász mellett nagy állo-
mánya található meg a Han-
ságban az inváziós halfajok 
közül a kínai razbórának, a 
naphalnak, valamint a tüskés 
pikónak. Ezek mellett terje-
dőben van a fekete törpehar-
csa is a területen.

Itt is terjeszkednek az inváziós halak

Naphal – az inváziós halfajok elsősorban a befolyó vizek-
ből kerültek a területre.
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A Hanságban korábban 
kiterjedt, felszíni vagy fel-
szín közeli szintekig terje-
dő, évszázados, évezre-
des síklápi jelleg tetemes 
mennyiségű szerves-
anyag-felhalmozódással 
és tőzegesedési folyama-
tokkal járt. A hansági tő-
zegkészlet olyan jelentős 
volt, hogy energetikai cé-
lú kitermelése egykor ko-
moly jövedelmet hozott 
a tulajdonosoknak. A ki-
termelés nyomai és em-
lékei ma is megtalálha-
tók, láthatók a „Figurák”, 
vagy az egykor kiterjedt 
kisvasúthálózat sínpályá-
jának maradványai. A tő-
zeg mint talajképző kö-
zeg sajátos vegetáció és 
életközösség kialakulásá-
hoz vezet. Ám a tőzeg és 
tőzeges talajok rendkívül 
érzékenyek a vízzel va-
ló telítettségre. Ameny-
nyiben tartósan megszű-
nik a vízborítás, a tőzeg 
– levegőhöz, oxigénhez 
jutva – gyorsan lebom-
lik, ásványi összetevőkre 
esik szét, szerves össze-
tevők alkotta talajszerke-
zetét elveszíti.

JELENTŐS VOLT  
A TŐZEGKÉSZLET
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60 éve nem volt ilyen 
alacsony a Fertő víz-
állása, mint napjaink-
ban. Azonban a tó 
mesterséges feltöl-
tése a Mosoni-Du-
nából beláthatatlan 
ökológiai következ-
ményekkel járna és 
hosszú távon a tó 
pusztulását okoz-
ná. Interjú Bernhard 
Kohlerrel, a Termé-
szetvédelmi Világ-
szövetség (WWF) 
szakértőjével.

– Milyen problémát okoz 
a Fertő alacsony vízállása, 
ki és milyen célra használ-
ja a vízbázist, ami a Fertő 
vízellátását biztosítja?

– A Fertő tó jelenleg 
az elmúlt 60 év legalacso-
nyabb vízszintjével rendel-
kezik. Ennek oka az, hogy 
az utóbbi években nagyon 
kevés csapadék hullott, de 
közrejátszik az éghajlatválto-
zás által megnövekedett hő-
mérséklet is. Nagy mennyi-
ségű a Hansági-főcsatornán 
át távozó víz is. A burgen-
landi tartományi kormány a 
Mosoni-Dunából származó 
vízzel mesterségesen terve-
zi megemelni a Fertő tó víz-
szintjét. Ennek az intézke-
désnek az lenne a célja, hogy 
megakadályozza, hogy a víz-
szint túl alacsonyra csökken-
jen a tóban vagy hogy telje-
sen kiszáradjon.

– Milyen hatása len-
ne a mesterséges vízellá-
tásnak?

– Egy mesterséges vízel-
látó vízbevezetés a Duna felől 
rendkívül káros lenne a tóra. 
A Fertő egy szikes tó, amely-
re nem csak jellemző az erős 
vízszintingadozás, de létfon-
tosságú a fennmaradása érde-
kében. Az elmúlt 500 évben 
a Fertő tó százévente egy–két 
alkalommal kiszáradt, és a 
száradási fázisok között min-
dig megfigyelhetők voltak 
magasabb vízállások is, volt, 
amikor a tó akár három mé-
ter mély is lehetett. Az ismét-
lődő kiszáradás azért fontos 
a tó számára, mert a levegő 
segít azon szerves anyagok 
lebontásában, melyek iszap-
ként felhalmozódnának a tó 
fenekén. Ezenkívül a száraz 
fázisokban a szervetlen anya-
got a szél eltávolítja a meder-
ből. Ebben a formában a 
Fertő 13 ezer éve fenn tudott 
maradni a meder sekélységé-
nek ellenére.

– Hogyan befolyásolná 
a mesterséges ellátó veze-
ték a tó sótartalmát?

– Egy valódi sztyeppetó-
nál a megnövekedett sótarta-
lom is jellemző, a Fertő tónál a 
szóda a jellegzetes só. A sótar-
talom lassítja az iszaposodást 
is, mivel megköti a vízben le-
begő szervetlen részecskéket, 
melyek nem engednek fényt a 
vízbe. Így csökkenti az algák 
növekedését. Ha mésztartal-
mú Duna-vízzel emelnék meg 
a vízszintet, csökkenne a só-
tartalom, és egy fizikai-kémi-
ai reakció indulna be, mely-
nek során a lebegő részecskék 
kicsapódnak és a meder aljára 
süllyednek. Így a víz a beérke-
ző napfény hatására algásod-
ni kezdene, a sót kedvelő bak-
tériumok pedig nem tudnák 
lebontani a szervetlen anya-
gokat. Az iszapképződés nö-
vekedésnek indulna és a tó vé-
gül eltűnne.

– Hogyan befolyásolná 
a mesterséges vízellátás a tó 
nádasát?

– A Fertő nádasának is 
szüksége van alacsony vízál-
lású időszakokra. A tartó-
san magas vízállásnál a ná-
das nem tud megújulni. Egy 
folyamatosan vízzel borított 
nádállomány egyre több el-
halt nádlevelet, szárat és gyö-
keret halmoz fel. Oxigénnel 
való érintkezés nélkül csak 
hiányosan bomlanak, ami 
miatt olyan toxinok terme-
lődnek, amelyek károsítják 
a még életben lévő növé-
nyeket, és végül a nádasok 
meghalnak.

– Mit lehetne tenni, 
hogy minden érdek a le-
hető legkisebb mértékben 
sérüljön? Kezdődött-e bár-
milyen párbeszéd a fe-
lek között?

– A tó Duna-vízzel va-
ló ellátása teljesen kontra-

produktív és ökológiai szem-
pontból káros elképzelés. 
Sajnos tudomásul kell ven-
nünk és tolerálnunk kell az 
időnként alacsony vízállá-
sú időszakokat. A magasabb 
vízállást természetes módon 
kell biztosítani, ha van elég 
csapadék. A Hansági-főcsa-
torna és a mekszikópusz-
tai gát kinyitása sok víztől 
fosztja meg a tavat. A vizet 
vissza kell tartani, és a gátat 
sokkal ritkábban kinyitni. 
A tófürdőket és a tóbekötő 
utakat úgy kellene újjáépí-
teni, hogy a magasabb víz-
szint ne jelentsen problémát. 
Ezek az intézkedések való-
színűleg olcsóbbak és min-
den bizonnyal kevésbé ká-
rosak lennének, mint egy 
mesterséges vízellátó vezeték 
a Duna felől, amely mintegy 
60–90 millió euró közötti 
összegbe kerülne. A Duna-
víz bevezetését elsősorban a 

turizmus egy része igényli, 
különösen a vitorlástulajdo-
nosok, a vízparti üdülőhe-
lyek üzemeltetői és a cölöp-
lakások tulajdonosai. Sokan 
mások kritikusan tekintenek 
a projektre, mert – jogosan 
– félnek a beláthatatlan öko-
lógiai következményektől. 
Még a Fertő tó ökoturizmu-
sának haszonélvezői is belát-
ják, hogy az ökoturizmus a 
Fertő tó különleges jellegé-
ből és sajátosságából táplál-
kozik. A vízszint ingadozása 
és a nádöv elpusztulása azon 
természeti értékektől foszta-
ná meg a térséget, melyek a 
turisztikai vonzerőt adják. 
Sajnos a burgenlandi tar-
tományi kormány nem áll 
készen arra, hogy alternatí-
vákat találjon a tó fokozott 
vízmegtartására. Ehhez egy 
erősebb, közös és határokon 
átnyúló fellépésre van szük-
ség Magyarországgal.

A vízpótlás közös feladat
A nádasnak is szüksége van alacsony vízállású időszakokra

A Hansági-főcsatorna az andaui hídnál. A szakember szerint tolerálnunk kell az időnként alacsony vízállású időszakokat.
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A Hanságot is sújtja az aszály, hosszabb távon 
a mélyebben fekvő területek művelésből va-
ló kivonása elengedhetetlen lesz az élhető 
táj fennmaradása érdekében.

– A Hanság medencéje a 
XIX. században elkezdődött 
és a XX. században lezá-
rult lecsapolási munkák so-
rán szinte teljesen kiszáradt. 
A nádasok, láprétek, magas-
sásosok a medence legmé-
lyebb pontjaira húzódtak le, 
menedéket biztosítva az egy-
kori lápvilág élőlényeinek. 
A Hanság magasabban fekvő 
területeit felszántották, a mé-
lyebb fekvésű részeket nagy-
részt nemes nyárral beerdősí-
tették. Nyílt vizes élőhelyek 
csak csatornákban és néhány 
kisebb tóban, a Barbacsi- és 

a Fehér-tóban maradtak fent 
– mondta Takács Gábor, a 
FHNP természetmegőrzési 
szakreferense. Hozzátette: a 
vastag tőzegréteg a kiszára-
dás miatt gyorsan pusztu-
lásnak indult, a talajfelszín 
süllyedése helyenként meg-
haladja a két métert is. A túl-
ságosan jól sikerült lecsapo-
lás miatt már az 1960-as 
években szükségessé vált az 
öntözés, így a több száz ki-
lométeres csatornahálózat a 
belvízelvezetést és a vízpót-
lást is szolgálja. A klímavál-
tozás a Kárpát-medencét is 

sújtja, ennek jelei a szakem-
berek számára már régóta 
láthatóak. A területre hul-
ló csapadék minél további 
megtartása, akár a mélyeb-
ben fekvő területek elvize-
sítésével és művelésből való 
kivonásával is, létfontosságú 
lesz az élhető táj fennmara-
dása érdekében. A természe-
tes csapadék megtartására a 
legjobb az egykori mocsarak, 
lápok rekonstrukciója, me-
lyek a Hanság esetében pél-
dául több milliárd köbméter 
vizet tudnak tárolni.

A természetvédelem már 
korán, az 1990-es évek vé-
gén felismerte, hogy a vi-
zes élőhely-rekonstrukciók 
nemcsak a megőrzendő vé-
dett fajoknak fontosak, ha-
nem akár a nagyobb térség 

vízgazdálkodásában is óriá-
si szerepet játszanak. A Han-
ságban több projekt kereté-
ben már folyamatban van a 
lecsapoló csatornarendszer 
átalakítása egy szabályozha-
tó vízvisszatartó rendszerré. 

A területre hulló csapadék 
megtartása csökkenti a mes-
terséges vízpótlás (öntözés) 
vízigényét, így az máshol 
felhasználható. Nagy terü-
leteken emeli a talajvízszin-
tet, ezzel segítve a környező, 

magasabb fekvésű mezőgaz-
dasági területek vízpótlását. 
A mocsári növényzet a pá-
rologtatás révén hűti a leve-
gőt, ezzel helyi szinten csök-
kenti a klímaváltozás okozta 
felmelegedést.

Gyepek természetes vízellátása
Élőhely-rekonstrukció a védett fajok megőrzéséért

A csapadék megtartása csökkenti a mesterséges vízpótlás (öntözés) vízigényét.
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A mögöttünk maradt évszázadok a víz elve-
zetéséről szóltak, hiszen a Kárpát-medence 
jelentős részét állandóan víz borította, vagy 
az árvizek alkalmával átmenetileg került víz 
alá hosszabb-rövidebb időre. 

– A török kor után növeke-
désnek indult népesség egyre 
több szántóterületet igényelt, 
sorra szabályozták a folyókat, 
csapolták le a mocsarakat és 
lápokat. A XX. században 
már természetvédelmi terüle-
teket kellett alapítani a vízhez 
kötődő életközösségek mara-
dékának megmentése érde-
kében, azonban ez sem tudta 
teljes mértékben megállítani 
vagy visszafordítani a felszín 
feletti és a felszín alatti víz-
készletek csökkenését – ma-
gyarázta a folyamatot Pellin-
ger Attila természetmegőrzési 
osztályvezető. 

A Tiszán kialakított víztá-
rozó és a Zala által szállított 
és a Balatont terhelő szennye-
ződés csökkentésére kialakí-
tott szűrőmezők létesítésének 
és fenntartásának tapasztala-
tai rámutattak, hogy van lét-
jogosultsága a vizes élőhe-
lyek helyreállításának. Ez a 
szakemberek számára évti-
zedekkel ezelőtt látható volt, 
a mögöttünk hagyott sú-
lyosan aszályos évek és a jö-
vő évtizedek szárazodásának 
fenyegető réme a társada-
lom széles körei számára is 

világossá tették, hogy haté-
kony lépéseket kell tennünk 
vizeink megőrzése érdeké-
ben. A már megvalósított vi-
zes élőhely-rehabilitációkkal 
szerzett tapasztalatok segít-
hetnek ebben.

A Fertő délkeleti részén 
az 1990-es évek elején sike-
rült újra elárasztani az egy-
kori szikes mocsár egy részét 
a nemzeti park területén. En-
nek a kiemelt célja a sekély 
vízborítású részeket kedvelő 
madárfajok fészkelési és táp-
lálkozási lehetőségeinek biz-
tosítása volt. A beavatkozás 
sikere hamar megmutatko-
zott, a mekszikópusztai el-
árasztások nem csak a bio-
lógusok és természetvédelmi 
szakemberek számára, de a 
megerősödő szoft-turizmus 
révén a hazai és külföldi lá-
togatók évről évre gyarapo-
dó száma is rámutatott a lát-
ványos pozitív változásokra. 
Az elmúlt harminc év kuta-
tásaiból kiderült, hogy a Fer-
tő, amelynek egyik legfon-
tosabb élőhelyegyüttese ez 
a part menti szikes mocsár, 
fontos állomása a kontinen-
tális madárvonulásnak.

A Hanságot sokkal erő-
teljesebben érintette a lecsa-
polás, hiszen amíg a Fertő 
aljzata gazdaságos művelés-
re alkalmatlan, erősen szikes 
talaj, a Hanság vizének elve-
zetésével termékeny szántók-
hoz lehetett jutni. Az ezred-
fordulóra azonban már itt is 
aggasztóan csökkentek a víz-
készletek és megmutatkoztak 
a talajerózió jelei is. A fertői 
tapasztalatok birtokában 
2001-ben az Acsalag és Bő-
sárkány közötti mély fekvé-
sű nemzeti parki területen 
sikerült először vizet vissza-
tartani a lecsapolt Hanság-
ban úgy, hogy az kicsiben 
emlékeztessen az egykorvolt 

Hanság képére. Itt a Nyir-
kai-Hanyban több-keve-
sebb sikerrel a víz híján el-
tűnt növényfajok és halak 
visszatelepítésére is kísérlet 
történt, de az évek során az 
bizonyosodott be, hogy az 
élővilág számára a megfele-
lő minőségű és mennyiségű 
víz a kulcsfontosságú, en-
nek rendelkezésre állása ese-
tén mozaikos szerkezetűvé 
és fajokban gazdaggá válik 
az elárasztott terület. A víz 
visszaduzzasztása emellett a 
talajvíz megtartását segíti és 
megállítja a tőzeg bomlását. 

A vízinövények megjele-
nésére és elterjedésére az ál-
latok is gyorsan reagáltak, 

sok faj a vízzel került ide a 
Rábcából, de a gyalogosan 
vagy repülve érkezők is ha-
mar megjelentek. Egyesek 
látványosan foglalták el he-
lyüket, mások rejtőzködve, 
de a változások drámai mó-
don alakították át a területet, 
tájképi szempontból is látvá-
nyos volt a változás. Visszate-
lepült például a vidra, megje-
lentek a kócsagok és gémek, 
újra fészkel itt a rétisas. Az 
évek során ki kellett tapasz-
talni a vízszint szabályozásá-
nak optimális módját, fontos 
tapasztalatokra tettünk szert.

A Nyirkai-Hany kicsivel 
több mint 400 hektárja csak 
az első lépés volt a Hanság 

vízi világának részleges visz-
szaállításának folyamatában. 
2013-tól az Osli-Hanyban si-
került kamatoztatni a meg-
szerzett tapasztalatokat és 
ezek birtokában kibővíteni a 
rehabilitált területet. Az Os-
li-Hany és a Nyirkai-Hany 
habitusukban és az itt honos 
fajokban is erősen hasonlíta-
nak, kiegészítik egymást. De 
még ezzel is csak egy kis töre-
dékterület helyreállítása tör-
tént meg: az egyre markán-
sabb klímaváltozás lokális 
hatásait csökkentő vízvissza-
tartás és az ökológiai poten-
ciál tekintetében egyaránt 
komoly lehetőségeket nyújt-
hat még a Hany a jövőben. 

Élőhely-rehabilitációk a térségben

Zsilip a Hanságban – az élővilág számára a megfelelő minőségű és mennyiségű víz kulcsfontosságú.

Fo
tó

: P
ell

in
ge

r A
tti

la

Valójában rákosi vipera a pontos megnevezé-
se, de mivel egyedül a Kárpát-medencében 
élő fajról van szó, csak mi menthetjük meg a 
kipusztulástól. A szakemberek a civilekkel 
együtt azon fáradoznak, hogy megóvják az 
élőhelyüket és gyarapíthassák a mára nagyon 
megcsappant állományt.

Tudták, hogy minden vipe-
ra egyedi „arcvonásokkal” 
rendelkezik? Vagyis az ar-
cukon levő pajzsok száma 
és rajzolata teszi egyedivé a 
kígyókat, így a természet-
védők is minden befogott 
egyedről profilképet készí-
tenek, erről könnyen beazo-
nosíthatják az adatbázisban, 
melyik példánnyal találkoz-
tak éppen. Persze vannak jel-
adóval felszerelt kígyók is: a 
Fővárosi Állat- és Növény-
kertben évente több rákosi 
vipera példány hasüregébe 
ültetnek be ilyen kis beren-
dezést, ami azután nagyjá-
ból egy éven át szolgáltat je-
let. Az adatgyűjtés nagyon 
hasznos dolog, hiszen ezek 
a kígyók kifejezetten kerülik 
az ember társaságát, inkább 
menekülnek és rejtőzköd-
nek, semhogy támadnának. 
Viszonylag kis területen mo-
zognak életük során, akkor 

is a dús aljnövényzet alatt, 
még a szakavatott szemnek 
is nagyon nehéz észrevenni 
őket. Hergovits-Szép Kata-
lin, a Fertő–Hanság Nem-
zeti Park természetmegőr-
zési szakreferense az egyike 
a hansági vipera hivatásos 
védelmezőinek. 

– Nem kell megijedni, a 
hansági vipera nem veszé-
lyes állat. A kígyók között is 
„gyengemérgű”, a marása egy 
darázscsípésnyi kellemetlen-
séggel járna csupán, de az 
elmúlt száz évben nincs la-
kossági körben viperamarás-
ról adatunk. Ezek a kígyók 
jobban félnek tőlünk, mint 
hogy a közelünkbe jönnének. 
Amikor terepre megyünk 
monitorozni, vagyis a vél-
hető állományt feltérképez-
ni, van olyan, hogy egyetlen 
egyeddel sem találkozunk. 
Nagyon rejtőzködőek, né-
ha csak a vedlési nyomokból 

szűrünk le adatokat, jól be-
leolvadnak az aljnövényzet-
be, a legnagyobbak sem ha-
ladják meg a 60 centimétert. 
A Magyar Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesülettel 
közösen végezzük a megfi-
gyeléseket, kézzel, megfelelő 
védőeszközt viselve emeljük 
fel őket a talajról. Ilyenkor 
szinte lemerevednek, de leg-
alább könnyen vesszük le az 
adataikat: méretüket, súlyu-
kat és persze mindegyikről 
készül egy közeli portrékép. 
Ott a terepen nem ismerünk 
fel minden egyedet, de az 
adatbázis utána rögtön ki-
dobja, hol és mikor találkoz-
tunk már, ha találkoztunk… 
Mintha „bűnügyi” helyszíne-
lők lennénk…

A rákosi vipera a Kár-
pát-medence egyik leg-
veszélyeztetettebb állatfa-
ja, természetvédelmi értéke 
egymillió forint. Védelmére 
azért van szükség, mert az 
1950-es években kezdődött 
hansági lecsapolások miatt 
az élőhelyei beszűkültek és 
egymástól elszigetelődtek. 
A Fertő–Hanság Nemze-
ti Park immáron a második 
Life-projekt keretében vég-
zi munkáját a rákosi vipera 

állományának védelme érde-
kében, mely 2025-ig bizto-
sítja az intézkedések anyagi 
fedezetét.

– A viperák életük so-
rán viszonylag kis terüle-
tet használnak. Nagyjából 
500–1000 méteres körben 
élnek, annál távolabbra ta-
lán csak a hímek indulnak 
– párzási időszakban, április 
környékén. A nedves gyepe-
ket szeretik, a géppel művelt 
mezőgazdasági parcellák, a 
legeltetéssel, kaszálással fel-
hagyott, elbokrosodott vagy 
beerdősült táblák nem ked-
veznek a kígyóknak. A han-
ságivipera-kolóniák közötti 
átjárás pedig a természetes 

génállomány megőrzésének 
a feltétele. Ha nagyon elszi-
getelődnek az egyes populá-
ciók, egyszerűen belterjesség 
alakul ki. Gyakoribbak lesz-
nek a megbetegedések, rövi-
dül az élettartam, rosszab-
bak a szaporodási mutatók. 
A mi feladatunk, hogy a vi-
pera számára optimális felté-
teleket megteremtsük, meg-
felelő mértékű és időpontú 
kaszálással, legeltetéssel és 
ahol szükséges, a cserjése-
dett területek visszaszorítá-
sával. A jelenleg ismert ál-
lományok mind elkerített 
természetvédelmi területen 
élnek. Nem valószínű hát, 
hogy a Hanságban túrázók 

bárhol rákosi viperával talál-
kozhatnak. Ha szeretnék ezt 
az alfajt közelebbről és élőben 
megismerni, a Kiskunságban 
üzemel egy Rákosivipera-vé-
delmi Központ. Persze mi is 
törekszünk az ismeretterjesz-
tésre, 2020–2022 között 53 
alkalommal képviseltük a 
rákosivipera-védelmi prog-
ramot fesztiválokon, iskolák-
ban és óvodákban, ahol be-
mutattuk az érdeklődőknek, 
mi mindent tehetünk a kí-
gyóért. Azt kell megtaníta-
nunk, hogy büntetlenül nem 
avatkozhatunk be a természet 
rendjébe. Mindennek nyo-
ma van – és mi nem „csak” 
helyszínelünk!

A „hansági” viperára csak mi vigyázhatunk!

A rákosi vipera természetvédelmi értéke egymillió forint.
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JANUÁR
1. Újév, Fruzsina
2. Ábel
3. Genovéva, Benjámin
4. Titusz, Leóna
5. Simon
6. Boldizsár
7. Attila, Ramóna
8. Gyöngyvér
9. Marcell
10. Melánia
11. Ágota
12. Ernő
13. Veronika
14. Bódog
15. Loránd, Lóránt
16. Gusztáv
17. Antal, Antónia
18. Piroska
19. Sára, Márió
20. Fábián, Sebestyén
21. Ágnes
22. Vince, Artúr
23. Zelma, Rajmund
24. Timót
25. Pál
26. Vanda, Paula
27. Angelika
28. Károly, Karola
29. Adél
30. Martina, Gerda
31. Marcella
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FEBRUÁR
1. Ignác, Brigitta
2. Karolina, Aida
3. Balázs, Oszkár
4. Ráhel, Csenge
5. Ágota, Ingrid
6. Dorottya, Dóra
7. Tódor, Rómeó
8. Aranka
9. Abigél, Alex
10. Elvira
11. Bertold, Marietta
12. Lívia, Lídia
13. Ella, Linda
14. Bálint, Valentin
15. Kolos, Georgina
16. Julianna, Lilla
17. Donát
18. Bernadett, Konrád
19. Zsuzsanna
20. Aladár, Álmos
21. Eleonóra
22. Gerzson
23. Alfréd
24. Mátyás
25. Géza, Cézár
26. Edina
27. Ákos, Bátor
28. Elemér, Oszvald, Hédi
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MÁRCIUS
1. Albin
2. Lujza, Henriett
3. Kornélia, Frigyes
4. Kázmér, Luciusz
5. Adorján, Adrián
6. Leonóra, Inez
7. Tamás
8. Zoltán
9. Franciska, Fanni
10. Ildikó, Emil
11. Szilárd, Konstantin
12. Gergely, Maximilián
13. Krisztián, Ajtony
14. Matild, Paulina
15. Nemzeti ünnep, Kristóf
16. Henrietta, Herbert
17. Gertrúd, Patrik
18. Sándor, Ede
19. József, Bánk
20. Klaudia, Hubert
21. Benedek, Bence
22. Beáta, Izolda
23. Emőke
24. Gábor, Karina
25. Irén, Írisz
26. Emánuel
27. Hajnalka, Lídia
28. Gedeon, Johanna
29. Auguszta
30. Zalán
31. Árpád
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ÁPRILIS
1. Hugó
2. Áron, Ferenc
3. Buda, Richárd
4. Izidor
5. Vince
6. Vilmos, Bíborka
7. Nagypéntek, 

Herman
8. Dénes
9. Húsvét,  

Erhard
10. Húsvét,  

Zsolt
11. Leó, Szaniszló
12. Gyula
13. Ida
14. Tibor

15. Anasztázia, Tas
16. Csongor
17. Rudolf
18. Andrea, Ilma
19. Emma
20. Tivadar
21. Konrád
22. Csilla, Noémi
23. Béla
24. György
25. Márk, Ányos
26. Ervin
27. Zita, Mariann
28. Valéria
29. Péter
30. Katalin,  

Kitti
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JÚNIUS
1. Tünde, Paulina
2. Kármen, Anita
3. Klotild
4. Bulcsú,  

Kerény
5. Fatime
6. Norbert, Cintia
7. Róbert
8. Medárd
9. Félix
10. Margit, Gréta
11. Barnabás
12. Villő, Orfeusz
13. Antal, Anett
14. Vazul
15. Jolán, Vid
16. Jusztin

17. Laura,  
Alida

18. Arnold, 
Levente

19. Gyárfás
20. Rafael, Paula
21. Alajos, Leila
22. Paulina
23. Zoltán
24. Iván
25. Vilmos
26. János, Pál
27. László
28. Levente,  

Irén
29. Péter, Pál
30. Pál
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MÁJUS
1. Munka ünnepe 

Fülöp, Jakab
2. Zsigmond
3. Tímea, Irma
4. Mónika, Flórián
5. Györgyi
6. Ivett, Frida
7. Gizella
8. Mihály, Győző
9. Gergely
10. Ármin, Pálma
11. Ferenc
12. Pongrác
13. Szervác, Imola
14. Bonifác
15. Zsófia, Szonja
16. Mózes, Botond

17. Paszkál
18. Alexandra, Erik
19. Ivó, Milán
20. Bernát, Felícia
21. Konstantin
22. Júlia, Rita
23. Dezső
24. Eszter, Eliza
25. Orbán
26. Fülöp, Evelin
27. Hella, Pelbárt
28. Pünkösd 

Emil, Csanád
29. Pünkösd, Ervin, 

Magdolna
30. Janka, Zsanett
31. Angéla, Petronella
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OKTÓBER
1. Malvin
2. Petra
3. Helga
4. Ferenc
5. Aurél
6. Brúnó, Renáta
7. Amália
8. Koppány, Etelka
9. Dénes
10. Gedeon
11. Brigitta, Gitta
12. Miksa, Rezső
13. Kálmán, Ede
14. Helén, Lívia
15. Teréz
16. Gál
17. Hedvig, Rudolf
18. Lukács, Ambrus
19. Nándor, Ferdinánd
20. Vendel, Bendegúz
21. Orsolya, Klementina
22. Előd, Korinna
23. Nemzeti ünnep, Gyöngyi
24. Salamon, Herold
25. Blanka, Bianka
26. Dömötör
27. Szabina
28. Simon, Szimonetta
29. Nárcisz
30. Alfonz, Stefánia
31. Farkas

A FERTŐ–HANSÁG NEMZETI PARK MAGAZINJA
9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: 4. 
Tel.: 99/537-620, 537-622 Fax: 99/537-621
fhnp@fhnp.hu • www.ferto-hansag.hu 2023

NOVEMBER
1. Mindenszentek, Marianna
2. Achilles, Tóbiás
3. Győző, Bálint
4. Károly, Lotti
5. Imre
6. Lénárd
7. Rezső
8. Zsombor
9. Tivadar
10. Réka
11. Márton, Nimród
12. Jónás, Renátó
13. Szilvia, Szaniszló
14. Aliz, Szidónia
15. Albert, Lipót
16. Ödön, Edmond
17. Hortenzia, Gergő
18. Jenő
19. Erzsébet, Zsóka
20. Jolán
21. Olivér
22. Cecília
23. Kelemen, Klementina
24. Emma, Virág
25. Katalin
26. Virág
27. Virgil
28. Stefánia
29. Taksony
30. András, Andor
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DECEMBER
1. Elza, Natália
2. Melinda, Vivien
3. Ferenc, Olívia
4. Borbála, Barbara
5. Vilma, Sebő
6. Miklós, Csinszka
7. Ambrus, Ambrózia
8. Mária, Emőke
9. Natália, Valéria
10. Judit, Lívia
11. Árpád
12. Gabriella, Franciska
13. Luca, Otília
14. Szilárda
15. Valér, Detre
16. Etelka, Aletta
17. Lázár, Olimpia
18. Auguszta, Töhötöm
19. Viola, Anasztáz
20. Teofil
21. Tamás
22. Zénó, Flórián
23. Viktória
24. Szenteste, Ádám, Éva
25. Karácsony, Eugénia
26. Karácsony, István
27. János
28. Kamilla
29. Tamás, Tamara
30. Dávid, Hunor
31. Szilveszter
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JÚLIUS
1. Tihamér 

Annamária
2. Ottó
3. Kornél, Soma
4. Ulrik
5. Emese,  

Sarolta
6. Csaba
7. Apollónia, Cirill
8. Ellák
9. Lukrécia
10. Amália
11. Nóra, Lili
12. Izabella, Dalma
13. Jenő
14. Örs, Stella
15. Henrik, Roland

16. Valter
17. Endre, Elek
18. Frigyes
19. Emília
20. Illés
21. Dániel, Daniella
22. Magdolna
23. Lenke, Brigitta
24. Kinga, Kincső
25. Kristóf, Jakab
26. Anna, Anikó
27. Olga, Liliána
28. Szabolcs, Ince
29. Márta, Flóra
30. Judit,  

Xénia
31. Oszkár , Ignác
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SZEPTEMBER
1. Egyed, Egon
2. Rebeka, Dorina
3. Hilda
4. Rozália, Ida
5. Viktor, Lőrinc
6. Zakariás
7. Regina
8. Mária, Adrienn
9. Ádám
10. Nikolett, 

Hunor
11. Teodóra, Igor
12. Mária
13. Kornél, Ludovika
14. Szeréna, 

Roxána
15. Enikő, Melitta

16. Edit
17. Zsófia
18. Diána
19. Vilhelmina
20. Friderika
21. Máté, Mirella
22. Móric
23. Tekla
24. Gellért 

Mercédesz
25. Eufrozina, 

Kende
26. Jusztina, Pál
27. Adalbert
28. Vencel
29. Mihály
30. Jeromos
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AUGUSZTUS
1. Boglárka
2. Lehel, Özséb
3. Hermina, Lídia
4. Domonkos 

Dominika
5. Krisztina
6. Berta, Bettina
7. Ibolya
8. László
9. Emőd
10. Lőrinc, Csilla
11. Zsuzsanna, 

Tiborc
12. Klára, Diána
13. Ipoly
14. Marcell
15. Mária

16. Ábrahám
17. Jácint, Réka
18. Ilona
19. Huba, Emília
20. Államalapítás 

ünnepe, István
21. Sámuel, Hajna
22. Menyhért, Mirjam
23. Bence, Fülöp
24. Bertalan, Alíz
25. Lajos, Patrícia
26. Izsó, Natália
27. Gáspár, Cézár
28. Ágoston, Mózes
29. Beatrix, Erna
30. Rózsa, Félix
31. Erika, Bella
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Hanság vizes élőhely – Zsoldos Márton
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A Hanság és Szigetköz életében természetvédelmi és gazdasági 
szempontból is fontos szereppel bírnak az itteni erdők. Ezek tele-
pítéséről, jellemzőiről beszélgettünk Hancz Zoltánnal, a Kisalföldi 
Erdőgazdaság Zrt. (KAEG Zrt.) Jánossomorjai Erdészetének igazga-
tójával. Ennek a szervezeti egységnek a Hanság északi medencé-
je, valamint a Felső-Szigetköz állami tulajdonú erdeinek kezelése 
a feladata.

– Az 1950-es években le-
zajlott erdőtelepítést meg-
előzte a nagy vízrendezés, 
a csatornahálózat kiépítése. 
A Hanságban ezt követően 
azok a területek maradtak 
az erdősítés számára szaba-
don, amit a mezőgazdaság 
már nem tudott hasznosíta-
ni. A Felső-Szigetközben pe-
dig a hullámtér jó termőké-
pességű öntéstalajain indult 
be a nemesnyár-gazdálko-
dás. Az akkori céloknak ez 
felelt meg a legjobban, így a 
kezdeti időszakban erre ren-
dezkedett be az erdőgazdál-
kodás. A fafaj térfoglalá-
sa ekkor kilencven százalék 
körüli volt. A nemesnyár 
mindössze 25–35 éves vá-
gásfordulójú, gyorsan növő, 
nagy folyónövedéket produ-
káló fajta. Elterjedését elő-
segítették továbbá a termő-
helyi viszonyok és az akkori 
gazdasági igények is: a rak-
lapok, a szalagparketta al-
só rétege, a gyümölcsöslá-
da, de még a fagylaltpálcika 
is ebből készült. Ezenkívül, 
nagyon fontos érvként fi-
gyelembe véve, ez a faj felel 
meg leginkább az időszako-
san jelentkező dunai árvizek 
levezetésének – ismertette 
Hancz Zoltán.

Ahogy az első generáci-
ós nemesnyáraknak elkez-
dődött a hasznosítása, az er-
dészek rájöttek arra, hogy 
a Hanság és Szigetköz bi-
zonyos termőhelyei kitűnő 
adottságúak ennek a fafaj-
nak a termesztésére. Voltak 
azonban olyan területek is, 
amelyek vagy túl vizesnek 
bizonyultak, vagy túl szá-
raznak. Ahol vizes volt a ter-
mőhely, azt elkezdték ültet-
ni égerrel. Azok a területek, 
amelyek viszont jobb termő-
helyek voltak, tehát mély 
termőréteggel rendelkeztek, 
ahol nagyobb arányban volt 
jelen a vályog, oda a legjobb 
döntésnek a kocsányos töl-
gyek (Quercus robur), a ha-
zai nyárak, a kőrisek és egyéb 
keménylombos fafajok, úgy-
mint a vénic-szil (Ulmus lae-
vis), a juharok, vadgyümöl-
csök bizonyultak. 

Ez a második kör nagyjá-
ból egybeesett azzal az idő-
szakkal, amikor a területen 
létrehozták a Fertő–Han-
ság Nemzeti Parkot. Így a 
helyi erdészek és a nemzeti 
park szakembereinek közös 
munkájával, az őshonos fa-
fajok ültetésével a nemesnyár 
kezdeti 90 százalékos ará-
nya mostanra mindössze 39 

százalékra csökkent. Érde-
mes megjegyezni még, hogy 
a nemzeti park megalakulá-
sakor a terület kezelésében 
hangsúlyosabb szerepet kap-
tak az erdőterületbe beéke-
lődő vagy azokat határoló, a 
Hanság fontos részét képző 
láprétek és mocsári rétek.

– A klímaváltozás ha-
tásait egyelőre nem annyi-
ra érzékeljük a Hanságban, 
köszönhetően a kétfunkci-
ós csatornarendszer műkö-
désének. A kezdeti időszak-
ban még olyan vízviszonyok 
voltak, hogy szinte csak 
lánctalpas erőgépekkel le-
hetett dolgozni a területen. 
A csatornák működtetésé-
vel azonban elértük, hogy a 
nagy belvizes időszakok el-
múltak és ezáltal megszűn-
tek a hatalmas területű er-
dőpusztulások. Most már 
gumikerekes traktorokkal 
és könnyebb erőgépekkel is 
tudunk mozogni a terüle-
ten, szinte az összes mun-
kanemet el tudjuk végezni 
traktorokkal. Ebben komoly 
része van a kezdeti időszak-
ban kiépített úthálózatnak is 
– hangsúlyozta az erdészeti 
igazgató. Hozzátette, hogy a 
Szigetközben más a helyzet, 
hiszen ott a Duna elterelése 

azt eredményezte, hogy a 
Nagy-Duna vízszintje meg-
növekedett, ezáltal felgyor-
sult a folyása, és a meder-
bevágódás folyamatos és 
nagyon gyors lett. Lényeges 
momentum, hogy az elmúlt 
években megvalósult első 
lépésben a Alsó-Szigetköz, 
majd ezt követően a Felső-
Szigetköz „Árvízvédelme és 
a mellékágrendszer rehabili-
tációja” elnevezésű projekt.   
Ennek az volt a célja, hogy 
a mellékágrendszerbe ju-
tott víz lefolyását lelassítsák. 
A cél érdekében mederisza-
polásokat végeztek, valamint 
új „zárásokat” építettek, a ré-
git felújították. Megemelték 
a mellékágak vízszintjét, il-
letve több „holtágat” kötöt-
tek össze élővízzel. Így több 
víz került a mellékágrend-
szerbe, és az oda bejutott le-
folyását is lassították, ezáltal 
jobban hasznosul az árté-
ri élővilág számára. A szak-
ember kiemelte: nem elég, 
hogy legyen elegendő víz a 

mellékágakban, hanem az 
is fontos, hogy a víz moz-
gásának legyen dinamikája, 
mert igazából ez a vízszint-
ingadozás adja meg a jelleg-
zetes szigetközi vegetáció 
sajátosságait.

– Jelenleg az egyik legna-
gyobb probléma számunkra 
a kőrispusztulás, de megíté-
lésem szerint ez nem csak a 
klímaváltozás következmé-
nye. Több dolog együttesen 
okozza, a legsúlyosabb ezek 
közül az úgynevezett kőris-
kéreg-fekély (Chalara fraxi-
nea) nevű gomba, ami ká-
rosítja a fiatal hajtásokat, a 
gyökereket a föld alatt, il-
letve a kéreg sérülésein ke-
resztül bekerül a kéreg szö-
veteibe, ahol nekrózist okoz. 
Tudni kell, hogy a másod-
lagos károsítók mindig ak-
kor lépnek fel, amikor már 
a gomba meggyengítette 
a fát. Vannak olyan kőris-
fajok, amelyek jobban el-
len tudnak állni a betegség-
nek, ilyen például a magyar 

kőris (Fraxinus angustifolia 
subsp. pannonica), ezért job-
ban preferáljuk alkalmazását 
az erdősítéseinkben A károsí-
tók ellen azzal kívánunk ten-
ni, hogy nem ültetünk ele-
gyetlen kőrisállományokat 
– tudtuk meg az igazgatótól. 
Az invazív fajok elterjedése is 
gondot okoz, ezek ellen is fo-
lyamatosan védekeznek meg-
felelő eljárásokkal. 

– Az, hogy erdészetünk 
a nemzeti park fennhatósá-
ga alá eső területen gazdál-
kodik, számos időbeli és tér-
beli megkötéssel jár együtt, 
valamint fakitermelési, erdő-
művelési tevékenységet érin-
tő korlátozásokat von maga 
után. Közös célunk a Fer-
tő–Hansági Nemzeti Park 
Igazgatósággal együtt, hogy 
a Hanság és a Szigetköz erde-
it, láprétjeit és gyepeit minél 
jobb természetességi állapot-
ban megőrizzük és vigyáz-
zunk a ránk bízott védett ter-
mészeti értékekre – mondta 
el Hancz Zoltán.

Az erdők és a rétek védelme

A Figura-erdő a Vesszős-erdő mellett ennek a területnek a nevezetessége, mindket-
tő természetszerű erdő. A Figura területét egykor Lébény község határában báró Sina 
György vásárolta meg. Lébényben ekkor cukorgyár működött, és ennek fűtésére szük-
ség volt tőzegre, amit itt bányásztak ki. A bányászat jellegzetes prizmaalakzatban tör-
tént, sávokban emelték ki a tőzeget, és az így létrejött sajátos forma, a mozaikos szerke-
zet miatt hívják figurának ezt a területet. Maradt egy kibányászott rész, ami vízben volt, 
és maradt egy magasabb rész. Ezek a vonulatok, bár nem ennyire élesen, de látszanak 
ma is, a most már erdővel borított területen. 

A TERÜLET EGYIK JELLEGZETESSÉGE A FIGURA-ERDŐ

A Hanságban azok a területek maradtak az erdősítés számára szabadon, amiket a mező-
gazdaság nem tudott hasznosítani.
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Egy térség vizeinek kezelésében meghatározó szerepet játszik a 
vízügyi igazgatóság. A Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság han-
sági szakaszmérnökével, Kiss Norberttel beszélgettünk a szervezet 
konkrét feladatairól, aktuális tevékenységéről és a természetvéde-
lemben betöltött szerepéről.

– Milyen feladatokat kell ellátnia az 
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság-
nak, vagy ahogy a rövidítésből sokan is-
merik, az ÉDUVIZIG-nek?

– A vízügyi igazgatóság, ezen belül a 
hansági szakaszmérnökség az állami vízfo-
lyású medrek vagyonkezelője, a vízfolyáso-
kon, csatornákon végzi kötelezően a fenn-
tartási feladatokat. Mi vagyunk azok, akik a 
csatornát folyamatosan kaszálják, iszapolják, 
elsősorban a mi feladatunk, hogy az öntö-
zéshez vagy bármilyen igény kiszolgálásához 

a vizet biztosítani tudjuk a csatornák men-
tén. Másik lényeges feladatkörünk a belvíz-
elvezetés biztosítása, amikor nagyon csapa-
dékos időjárás esetén belvizek alakulnak ki, 
ezeknek a csatornáknak el kell tudni vezetni 
ezeket a vizeket.

– Ennek a feladatkörnek része az árvíz 
elleni védekezés is?

– Magán a hansági területen a csator-
nák mentén elsősorban nem árvízről, ha-
nem belvízről beszélünk. A Mosoni-Dunán 
és a Rábcán van tényleges árvízvédelem. 

Védekezés, kezelés és megőrzés
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Mederkaszálás – A vízügyi igazgatóság végzi a fenntartási feladatokat.
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Az Észak-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság 
kiterjedt és az igazga-
tóság teljes területét 
lefedő észlelő hálóza-
tot működtet a felszí-
ni és a felszín alatti vi-
zek monitorozására. 
A Hanság területén 
a sekély mélységű, a 
talajvíz szintjét mérő 
kutakban elvégzett 
vizsgálatok eredmé-
nyei természetvédel-
mi szempontból is 
különösen fontosak. 
Ezen mérésekről, az 
eredményekből le-
szűrhető következ-
tetésekről Sütheő 
Lászlót, az ÉDUVIZIG 
műszaki igazgatóhe-
lyettesét kérdeztük.

– A talajvízszint műszeres 
mérése úgy történik, hogy 
egy megfelelő mélységű kút-
ban elhelyezünk egy szondát, 
ami regisztrálja a vízszintada-
tokat, ezeket a központban 
feldolgozzuk. Relatív vízszin-
tet mérünk, hogy a kút pe-
remétől milyen mélyen van 
a vízszint, és ezt át tudjuk 
számítani Balti-tenger felet-
ti magasságra – ismerteti a 
szakember.

A térképen két víztest, az 
sp 1.1.2, valamint sp 1.2.2 el-
nevezésű látható, piros vonal-
lal körülhatárolva, ezek a se-
kély mélységű felszín alatti 
talajvíztestek. Ezek képeznek 
egy-egy hidraulikai egységet, 
és ez a két víztest jellemzi a 
Hanság térségét. Mindkét 
víztestre igaz, hogy enyhe 
csökkenő trend érzékelhető 
a mérések alapján – mond-
ta el Sütheő László. Többféle 

teszttel minősítik a vízteste-
ket, ebben vannak vízmérleg 
alapú, tehát a víztest után-
pótlódását, kihasználtságát 
mutató mérőszámok is, illet-
ve vannak a felszín alatti víz-
től függő, felszíni ökosziszté-
mákra vonatkozó vizsgálatok 
is, amelyek alapvetően ter-
mészetvédelmi indíttatású 
vizsgálatok. Azt nézik, hogy 
van-e valami felszín alatti 
víztől függő ökoszisztéma, 
ami sérül azért, mert kevés 
esetleg a felszín alatti víz.

– Az észak-hansági, sp 
1.1.2-vel jelölt víztestnél a fel-
szín alatti víztől függő öko-
szisztémáknál, amit röviden 
úgy nevezünk, hogy FAVÖ-
KO, jelentős károsodások 
vannak, de maga a süllye-
désteszt nem olyan rossz ál-
lapotot rögzít. Van ugyan 
5–20 cm közötti süllyedés, 
de annak a mértéke általá-
ban meterológiai okokkal 

magyarázható. A víztest nem 
rossz úgy általában, de van-
nak helyek, ahol a felszín 
alatti vizektől függő öko-
szisztémák sérülése miatt 
gyengének minősíthető, a 
süllyedés az egész területének 
15 százalékát érinti. A délen 
lévő víztest, az sp 1.2.2, ahol 
a bemutatott csornai kút 
is van, a felszín alatti víztől 
függő ökoszisztémák sérülé-
se miatt gyengének minősít-
hető, itt az 5–20 cm közötti 
süllyedés az egész 84 száza-
lékát érinti. Összességében 
elmondható, hogy az észak-
hansági víztest mennyiségi-
leg általában jó állapotú, de 
vannak helyek, ahol a FAVÖ-
KO-k károsodnak, míg a dé-
li víztest általánosságban is 
gyenge állapotú, itt jellemző 
a felszín alatti ökoszisztémák 
sérülése – ad összegzést a mé-
rések eredményéről a műsza-
ki igazgatóhelyettes.

–  M e g g y ő z ő d é s e m , 
hogy a térségben műkö-
dő vízpótló rendszerek na-
gyon fontosak, akár a Kis-
Rába rendszerre, akár az 
észak-hansági vízpótlásra 

gondolok, mert ezekkel a 
rendszerekkel lehet a gya-
korlatban enyhíteni a vízhi-
ányos helyzeteken. Ezeknek 
az üzemeltetése, fenntartá-
sa, karbantartása, esetleges 

továbbfejlesztése lehet a 
kulcs, az a beavatkozás, ami 
álláspontunk szerint hosszú 
távon javítani tudja a térség 
vízellátását – hangsúlyozza 
 Sütheő László.

Mérésekkel a vízkincsért
A vízpótló rendszerek fejlesztése a kulcs

A Csorna–Acsalag (Földsziget) kútban mért talajvízszintek: a grafikonon látszik, hogy a 
térségben enyhén csökkenő trend jellemzi a talajvíz magasságát. A grafikon 2005 óta mu-
tatja az értékeket, a függőleges tengely számai a Balti-tenger feletti magasságot jelölik.

A térképen piros vonallal körülhatárolva látszik az sp 1.1.2, valamint sp 1.2.2 elnevezésű víztest területe, amelyek egy-egy hidraulikai egységet ké-
pezve jellemzik a Hanság térségét. Pirossal jelöljük a grafikonon bemutatott Csorna–Acsalag kút elhelyezkedését. 

A belvíz elleni védekezésnek fontos szerepe 
a szivattyúzás, összesen kilenc szivattyúte-
lepünk van a Rábca és a Hansági-főcsator-
na mellett, ezek üzemeltetését szintén mi 
végezzük. Szivattyúzásra akkor van szük-
ség, amikor annyira megemelkedik a víz-
szint, hogy gravitációsan nem tud kifolyni 
a területekről a víz. Ez a terület fogadja be 
a Soproni-hegységből érkező vizeket is, az 
Ikva-patakból és a Kardos-érből jövő vizek 
is a Hansági-főcsatornát terhelik. Amikor 
jelentős mennyiségű csapadék érkezik a te-
rületre, akkor az emelkedő vízhozam miatt 
le kell zárni a zsilipeket, hogy visszafele ne 
folyjon, és ilyenkor szivattyúzással át kell 
emelni a vizet a Rábcába és a Hansági-fő-
csatornába. Ez a tevékenység a belvíz elleni 
védekezés része.

– Jelenleg milyen nagyobb beru-
házások, felújítások történnek ezen 
a területen?

– A Rábca mellett folyamatban van négy 
zsilip átépítése, a Környezeti és Energiaha-
tékonysági Operatív Program (KEHOP) 

finanszírozásában. Ennek köszönhetően a 
börcsi, a mosonszentmiklósi, a lébényi és a 
mosonszentjánosi zsilipet építjük át, a mun-
kálatokkal megbízott vállalkozó várhatóan 
jövő év novemberére készül el vele.

– Az elmúlt időszak, különösen a nyár 
rendkívül aszályos volt, ilyenkor felér-
tékelődik az öntözéshez biztosított víz 
szerepe�

– A nyári aszályos hónapok után a szep-
temberi átlagos csapadékmennyiség már 
jobb volt, de az október ismét elmaradt az 
átlagostól. Vízkorlátozást kellett bevezetni 
a Kis-Rába vízpótló rendszerének területére, 
mivel a Rábán igen kis vízhozamok alakul-
tak ki, így a nicki duzzasztó felett a Kis-Rá-
bába és a Keszeg-érbe csak kevés vizet le-
hetett kivezetni. Ez a korlátozás elsősorban 
a két kiserőművet érintette, de tavakat sem 
tudtunk kiszolgálni, mivel nem állt rendel-
kezésre elegendő vízhozam.

– A vízfolyások kezelése szükségkép-
pen együtt járhat természetvédelmi fel-
adatokkal is� Milyen a kapcsolatuk ezen 

a területen a Fertő–Hanság Nemzeti 
Parkkal?

– Nagyon szoros az együttműködés, 
szinte napi szinten dolgozunk együtt a nem-
zeti park munkatársaival. A vizes élőhelyek 
vízellátását is az általunk kezelt rendszerből 
látjuk el, a Nyirkai-Hany, az Osli-Hany és 
számos védett tó esetében. A vízfolyások, csa-
tornák nagy része Natura 2000 területen he-
lyezkedik el, ezekre a területekre külön sza-
bályok vonatkoznak, ezeknek a fenntartására 

külön természetvédelmi engedélyünk van, ez 
pedig megköveteli a nemzeti parkkal a na-
gyon szoros együttműködést. Negyedéven-
te adunk erről jelentést, ezenkívül minden 
ilyen területen történő beavatkozást szigorú-
an egyeztetünk előre és utólag is a nemzeti 
parkkal. Azzal együtt, hogy a két szervezet 
céljai között kisebb ellentmondások előfor-
dulhatnak, a Fertő–Hanság Nemzeti Park-
kal jó személyes és szakmai kapcsolataink-
nak köszönhetően sikerül ezeket feloldani. 
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Nyirkai-Hany – a vizes élőhelyek vízellátása a vízügyi igazgatóság feladata.
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A Fertő–Hanság Nemzeti Parkban tavaly 
hozták létre a Természetvédelmi Önkéntes 
Csoportot (TÖCS). Célja hazánk természeti 
értékeinek megőrzésén túl megismertetni az 
érdeklődőkkel a természetvédelmi munkát.

– A természetvédelmi mun-
ka során számos olyan fel-
adat adódik, melynek elvég-
zése közösségi összefogást 
igényel. Ilyenek például a 
védett területeken végzett 
élőhelykezelések vagy az 
egyes védett növény- és ál-
latfajok rendszeres felméré-
sei, melyekben a hivatásos 
szakemberek mellett az ön-
kéntesek is nagy segítséget 
nyújtanak. Ennek szellemé-
ben kísérleti jelleggel tavaly 
belevágtunk az önkéntes-
programunkba, a sikerén 
felbuzdulva pedig az idei 

esztendőt az önkéntesség 
évének neveztük ki – mond-
ta Hergovits-Szép Katalin 
projektkoordinátor. Hozzá-
tette, a Természetvédelmi 
Önkéntes Csoportot, azaz a 
TÖCS programot a Magyar 
Madártani és Természetvé-
delmi Egyesülettel karöltve 
alapították meg, amely le-
hetőséget biztosít arra, hogy 
az érdeklődők bepillantást 
nyerhessenek a természet-
védelmi munka minden-
napjaiba, a szakirányban 
tanuló középiskolások és 
egyetemisták pedig már a 

tanulmányaik alatt szakmai 
tapasztalatra és kapcsolatok-
ra tehessenek szert.

– Az önkéntesek olyan ter-
mészetvédelemhez kapcsoló-
dó feladatokban vehetnek 
részt, melyekhez nem szük-
séges a szakképzettség. A kö-
zelmúltban például a TÖCS 
tagokkal őszi „bokorűzést” 
végeztünk, melynek kereté-
ben a jelentős természetvédel-
mi értékű adriai sallangvirág 
becserjésedett gyepes élőhe-
lyét tisztítottuk meg a Har-
kai-kúpon. Korábban volt 
hasonló kezdeményezésünk 
a Bécsi-dombnál is, ahol a 
cserjék visszaszorítását, illet-
ve az inváziós növényfajok ir-
tását végeztük el. Az önkén-
teseink hatalmas segítséget 
nyújtanak a fizikai munkán 
túl az adatgyűjtésekben is. 

A jelenleg közel 70 fős csapat 
évente több tízezer megfigye-
lést rögzít, gyakran olyan te-
rületeken, ahová a hivatá-
sos szakemberek, kutatók 
csak ritkán jutnak el. Ilyen 
a nagy népszerűségnek ör-
vendő hóvirág populációjá-
nak kutatása, de ugyanígy 
felmérünk célzottan más vé-
dett egyedeket is – árulta el a 
projektkoordinátor.

A lelkesedést és az ön-
zetlen munkát elismerik. 
A programban részt vevők-
nek a nemzeti park köszö-
netképpen évente legalább 
egyszer jutalomtalálkozót 
szervez, valamint a lehetősé-
gekhez mérten kisebb aján-
dékokkal is megjutalmazzák 
őket. Mindezen felül lehe-
tőségük nyílik barátságo-
kat, kapcsolatokat építeni és 

szakmai tapasztalatot szerez-
ni, de részt vehetnek exkluzív 
túrákon és programokon is.

– Folyamatosan várjuk az 
önkéntesek jelentkezését, hi-
szen ha csak évente 2–3 na-
pot tudnak rászánni a prog-
ramra, már akkor is sokat 
tettek hazánk, térségünk ter-
mészeti értékeinek megőrzé-
séért – zárta Hergovits-Szép 
Katalin.

A Fertő–Hanság Nemzeti Park területének 
egyik gyönyörű kistája a Tóköz, amely a Han-
ság-medencéhez szorosan kapcsolódó, attól 
délre, a Rábaköz keleti részén elhelyezkedő, 
mély fekvésű, lapályos részein tavakkal, má-
sutt kisebb homokos dombokkal tarkított táj. 

A tóközi tavakból napjaink-
ra három tó maradt fenn: 
a Fehér-tó, a Barbacsi-tó és 
a Kónyi-tó a korábbi Tün-
dér-tó maradványával. A táj-
ra jellemzőek az Árpád-kori 
kettes, hármas árokrendsze-
rekkel átszőtt gyepterüle-
tek, kisebb-nagyobb tavak-
kal. Az árokrendszerekben 
a helyenként még fellelhető 
faszerkezetű zsilipekkel hol 
megtartották, hol elenged-
ték a felesleges vizet. Napja-
inkra az árokrendszerek egy 
része megsemmisült. A táj 
lapályos részein lévő kisebb 
tavak a területek vízveszté-
sének, a talajvízszint süly-
lyedésének következtében 

kiszáradtak, de nyomokban 
és az elnevezésekben még ma 
is fellelhetők (Kerék-tó, Ör-
vényes, Tökös-tó, Kenderes 
stb.). Ehhez az 1800-as évek-
től kezdődő jelentősebb han-
sági lecsapolási munkálatok 
is hozzájárultak – mondta 
Fülöp Tibor, a Tóköz őrke-
rületének nyugállományú 
vezetője.

A Kónyi-tó egy részének 
jelenlegi arculatát a tőzeg-
bányászat következtében ke-
letkezett úgynevezett má-
sodlagos tavak jellemzik. 
A tóközi tavakkal közvet-
len kapcsolatban lévő vízfo-
lyás a Keszeg-ér és a Rózsás-
csatorna, amelyekből a tavak 

vízpótlása megoldható a le-
hetőségekhez mérten.

A Hansághoz növény- és 
állatvilág tekintetében szo-
rosan kapcsolódó Tóköz táj-
képi megjelenési formája a 
nyílt víztükrű tavak, az őket 
övező nádasok, a dunántú-
li mocsárrétek, zsombék- és 
magassásos társulások, va-
lamint a szárazabb gyepek, 
botoló füzes- (fehér fűz) és 
fekete nyárfasorokkal, lágy-
lombos facsoportokkal és 
erdőfoltokkal, az egyko-
ri kistómedrek még látható 
maradványaival.

Gazdag növény-  
és állatvilág
Természetvédelmi értékét te-
kintve a változatos táj, a vi-
zes élőhelyek, a mocsárrétek 
rendkívül gazdag növény- és 
állatvilágnak biztosítanak 
élőhelyet, táplálkozó- és pi-
henőterületet. A rétek nö-
vénytársulásaiban számos 

ritka, védett növényfaj él. Így 
az orchideákhoz tartozó kos-
borok, a mocsári kosbor, a 
hússzínű ujjaskosbor, helyen-
ként a keskenylevelű gyapjú-
sás. A tavaknál megtalálható 
a lápi póc, a mocsári teknős, 
de a ritka északi pocok is. 
Jelentős vízimadár-élőhelyek 
is, többek között a nyári lu-
dak, a búbos vöcskök, a ci-
gányrécék számára. A nádas 
részeken nagy kócsagok, vö-
rös gémek, törpegémek, bö-
lömbikák költenek. A ná-
dasokban és náddal átszőtt 
rekettyefüzesekben jelentős 
számban élnek a nádi éne-
kesmadarak, a foltos nádi-
poszáta, a cserregő nádipo-
száta, nádi tücsökmadár, a 
nádi rigó, de a fülemüle sit-
ke, a kékbegy, a barkóscine-
ge, a függőcinege is költő fa-
jok. A réteken még előfordul 
a nagy póling, költenek a bí-
bicek, sárga billegetők, rozs-
dás és cigánycsukok. A fás 

területek az énekesmadarak, 
a harkályok, a ragadozó ma-
darak élőhelyei, mint például 
a füzikék, a karvalyposzáta, a 
fekete harkály, a rétisas.

Területkezelési feladatok 
Fontos területkezelési felada-
tok a tóközi táj képének meg-
őrzése a tavakkal, a rétekkel 
és a fasorokkal. A gyepek 
természetvédelmi érdekek 
figyelembevételével történő 
kaszálása búvósávok fenn-
hagyásával, őshonos állatok-
kal (magyar szürke marha, 
bivaly) történő legeltetése a 
védett növények élőhelyének 
károsítása vagy túllegeltetése 
nélkül. A területek, élőhelyek 
vízhiánya már régóta problé-
mát jelent a vidék élővilágára 
nézve, ehhez még hozzájárult 
az utóbbi évtized aszályos 
időszaka, amely tovább ter-
helte az élőhelyek és a Tó-
köz vízháztartását. Ennek 
következtében elmondható, 

hogy az instabil vízjárás a te-
rületeken a degradációs fo-
lyamatokat, a gyomosodást, 
tájidegen növényfajok meg-
jelenését és terjedését idézi 
elő. Az aszályos évek miatt a 
tavak és élőviláguk is veszé-
lyeztetetté vált.

Az aszályos időszak kö-
vetkeztében a gyepterületek 
száradási folyamata napja-
inkban is tart, emiatt a vé-
dett növények egyedszáma 
is csökken, a kiterjedt ré-
ti boglárkás rétek visszahú-
zódóban vannak. A tóközi 
tavak megmentése érdeké-
ben a Fertő–Hanság Nem-
zeti Park részéről az elmúlt 
években élőhely-rekonstruk-
ciós munkálatok is történtek, 
amelyek jelentősen javítottak 
a tavak állapotán.

A Hanság és a Tóköz táj-
képi értékei, növény- és állat-
világa csak a jelentősebb víz-
pótlásokkal tarthatók fenn 
hosszabb távon.

Tóközi tavak – utolsó gyöngyszemek
A tájképi értékek csak a jelentősebb vízpótlásokkal tarthatók fenn

Az önkéntesprogramba kortól függetlenül bárki jelentkezhet, aki szeretne aktívan részt 
venni a természeti értékeink megőrzésében. A Fertő–Hanság Nemzeti Park munkatár-
sai az egyetemi hallgatókat is várják, akik szakmai gyakorlatot végeznek, illetve a közép-
iskolások közösségi szolgálatot is teljesíthetnek a TÖCS program keretében. Az érdek-
lődők főként a nemzeti park által meghirdetett programokon vehetnek részt, amiket 
mindig a www.ferto-hansag.hu oldalon tesznek közzé. Továbbá az aktuális akciókról 
a zárt Facebook-csoportban is értesülhetnek, amit Természetvédelmi Önkéntes Cso-
port (TÖCS) – FHNPI néven találnak meg. A nemzeti park nagyobb csapatoknak, ba-
ráti társaságoknak vagy cégeknek csapatépítő tréningekre is biztosít lehetőséget.

KI JELENTKEZHET ÖNKÉNTESNEK?

Közösségi összefogás a természetért

Természetvédelmi értékét tekintve a változatos táj, a vizes élőhelyek rendkívül gazdag növény- és állatvilágnak biztosítanak élőhelyet, táplálkozó- és pihenőterületet.
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A lébényi tölgyerdő a Hanság egyik legér-
tékesebb, csaknem természetes állapotban 
fennmaradt keményfás erdeje, amit már az 
1784-ből származó I. katonai felmérés térké-
pén is ábrázoltak. Így tudjuk, hogy gyakor-
latilag a maival azonos kiterjedésű volt már 
akkor is. 

A lébényi tölgyes nagysága 
száz hektár körül van, az el-
múlt kétszáz év során szinte 
semmit sem változott, most 
azonban akadnak problé-
mák, amit nagy szakérte-
lemmel lehet csak megol-
dani. A lébényi tölgyerdő 
1999 óta országosan védett 
természeti terület, ráadásul 
két, Európa-szerte kiemelten 
veszélyeztetett élőhely is ide 
tartozik: ez az alföldi gyer-
tyános-tölgyes és a szigetkö-
zi tölgy-kőris-szil ligeterdő. 
Előbbi elsősorban a délnyu-
gati, míg utóbbi az északi és 
északkeleti oldalon jellemző.

– A gyertyános-tölgyes 
részek lombkoronaszintjé-
ben a kocsányos tölgy adja 
a fő állományt, mellette he-
lyenként gyakori a közönsé-
ges gyertyán és a hegyi szil. 
A korábbi erdészeti beavat-
kozások miatt jellemző még 
a magas kőris és a mezei ju-
har. Cserjeszinten a mogyo-
ró és a húsos som dominál, 
gyepszintjében pedig az er-
dei szálkaperje, az illatos 
galaj és a bükkös sás mel-
lett tömegesen fordul elő a 
védett hóvirág és a Duna-
menti csillagvirág. A tölgy-
kőris-szil ligeterdők lomb-
koronaszintjében a magas 
kőris dominál, a korábbi er-
dészeti beavatkozások hatá-
sára a kocsányos tölgy némi-
képp visszaszorult. További 

jellemző faj még a vénic-szil, 
helyenként gyakori az eny-
ves éger. A cserjeszintjében a 
mogyoró mellett jellemző a 
fagyal, a veresgyűrűs som és 
a kányabangita. Gyepszintjé-
ben a rezgő sás, a ritkás sás, 
az erdei szálkaperje, az erdei 
varázslófű és a podagrafű jel-
lemző. A védett növényfajok 
közül a hóvirág és a Duna-
menti csillagvirág mellett a 
nyári tőzikét és a kígyónyelv 
páfrányt is megtaláljuk – so-
rolja a védett erdő jellemzőit 
Tatai Sándor, a Fertő–Han-
ság Nemzeti Park Hanság 
tájegységének vezetője.

– A kiemelten értékes nö-
vényvilág gazdag állatvilág-
gal párosul. Az állatfajok 
szinte mindegyike az öreg, 
odvas fákhoz kötődik, ezért 
is különösen fontos annak 
biztosítása, hogy a még élő, 
de már odvasodó fákon kí-
vül az erdőgazdálkodás so-
rán megfelelő mennyisé-
gű álló, illetve fekvő holtfa 
is az erdőben maradjon. Az 
itt élő védett, gerinctelen fa-
jok közül közösségi jelentő-
ségű a nagy szarvasbogár és 
a skarlátbogár, a hazai olta-
lom alatt álló fajok közül a 
kis hőscincért, a kis szarvas-
bogarat, a létracincért és a 
diófacincért lehet kiemelni. 
A jelölő madárfajok közül 
pedig a fekete harkály fész-
kel a tölgyerdőben. Az idős, 

odvas fák kiváló szaporodó-
helyet biztosítanak a mada-
rak mellett a denevéreknek 
is, amelyek közül jelentős ál-
lománya él itt a ritka, foko-
zottan védett nyugati pisze-
denevérnek és az elsősorban 
a településekhez kötődő kö-
zönséges denevérnek. Emel-
lett találkozni lehet a hor-
gasszőrű denevérekkel, a rőt 
korai denevérrel és a szoprán 
törpedenevérrel is – folytatja 
a hihetetlenül gazdag élőhely 
bemutatását a szakember.

A tölgyerdő nagyobbik 
részén, több mint hetven 
hektáron 2020 januárja óta 
a Fertő–Hanság Nemzeti 
Park Igazgatóság gyakorol-
ja az erdőgazdálkodói jogo-
sultságokat és feladatokat, a 
fennmaradó terület vagyon-
kezelője pedig a Kisalföldi 
Erdőgazdaság Zrt. 

Ennek a különös és védett 
területnek a legégetőbb ter-
mészetvédelmi problémáját 
a mesterségesen behurcolt, 
özönfajként viselkedő fás 
szárú növények, különösen a 
bálványfa és az akác terjedé-
se jelenti. De a kőrisfa kis- és 
nagy háncsszúja, a kőris ké-
regfekély-kártevők által oko-
zott jelentős mértékű pusztu-
lása is komolyan veszélyezteti 
az erdő kedvező ökológiai 
állapotát. A klímaváltozás-
sal járó szélsőségesen száraz 
és meleg időjárás pedig még 
inkább meggyengíti a faál-
lományokat, így a csökkent 
védekezőképességgel rendel-
kező egyedeket könnyebben 
támadják meg a kártevők. 
Az elmúlt években óriási 
mértéket öltő kőrispusztulás 
az erdőtervben meghatáro-
zott feladatok átgondolására 

kényszeríti az erdőgazdál-
kodókat és a hatóságokat. 
A Kisalföldi Erdőgazdaság 
Zrt. mellett az „új” erdőgaz-
dálkodóként belépő nemzeti 
park igazgatóság is megkezd-
te az erdőben keletkezett ká-
rok felszámolását. Az elmúlt 
másfél évben az igazgató-
ság munkatársai az utakra 
dőlt fák folyamatos eltávolí-
tásával igyekeztek biztosíta-
ni az erdő látogathatóságát, 
2022 januárjában ugyanezt 
nagyobb léptékben folytat-
ták vállalkozó bevonásával. 
A következő években az er-
dő nagy részében eltávolítják 
az elpusztult kőrisek, illetve 
ezzel párhuzamosan az invá-
ziós fafajok egyedeit is. A ter-
vek szerint a fakitermelések 
során továbbra is biztosítják 
a tűzifavásárlás lehetőségét a 
lakosság számára.

– A kőrispusztulással súj-
tott erdőrészletek folyamatos 
felújítása és a természetvé-
delmi elvárásoknak megfe-
lelő erdő kialakítása, illetve 
helyreállítása komoly szak-
mai kihívás elé állítja az er-
dőgazdálkodókat. A káro-
sodott faállomány pótlása, 
illetve az özönfajok kiterme-
lése során kialakult lékek be-
ültetése közben az erdészeti 
és természetvédelmi szem-
pontok f igyelembevétele 
mellett arra is törekednünk 
kell, hogy minél hamarabb 
biztosítani tudjuk a koráb-
ban megszokott erdőképet 
a látogatók számára – szól a 
nemzeti park ígérete, ugyan-
akkor a természetvédelmi és 
ökológiai szempontból op-
timális erdőkép kialakítá-
sa és helyreállítása több év-
tizedes feladat. A munkák 

tervezése során ráadásul az 
is fontos szempont, hogy 
minden beavatkozás csak a 
természeti értékek megőrzé-
se mellett végezhető. Domb- 
és hegyvidéki erdőkben már 
jelentős tapasztalat áll ren-
delkezésre a természetvé-
delmi célú erdőkezelések-
ről, ugyanakkor a síkvidéki 
gyertyános-tölgyesek és ke-
ményfás ligeterdők esetében 
további kísérletek és kutatá-
sok szükségesek.

Az erdőt érintő kármentő 
és természetvédelmi beavat-
kozásokkal párhuzamosan 
az igazgatóság tervei között 
szerepel az erdei tanösvény 
teljes felújítása és nyomvo-
nalának bővítése is az erdőt 
aktív pihenésre, kikapcsoló-
dásra használó látogatók él-
ményszerzésének biztosítása 
érdekében.

Veszélyben a lébényi tölgyerdő

A kőris kártevők által okozott jelentős mértékű pusztulása is komolyan veszélyezteti az 
erdő kedvező ökológiai állapotát.
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A Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület Kisalföldi Csoportja éves szinten 
több ezer érdeklődővel ismerteti meg a ha-
zánkban élő madárfajok sokaságát.

– A kisalföldi csoport tag-
létszáma 300 fölötti, ebből 
kilencven az egyesület mun-
kájában aktívan részt vevő 
önkéntes. A környezeti és az 
utánpótlás-nevelést tekint-
jük az egyik legfontosabb 
feladatunknak. Ismeretter-
jesztő előadásokat, táboro-
kat, bemutatókat és egyéb 
természetismereti progra-
mokat tartunk óvodásoknak 
és iskolásoknak. Minden év-
ben megtartjuk a fülemülék 
éjszakáját, a madarak és fák 
napját, valamint az európai 
madarak napját, de kitelepü-
lünk fesztiválokra is – vágott 
bele tevékenységük ismerte-

tésébe Győrig Előd, a helyi 
egyesület szóvivője. Hozzá-
tette, idén először megszer-
vezték a Szanyi Gólyafesz-
tivált, együttműködve az 
önkormányzattal.

Az ismeretterjesztő prog-
ramok mellett fontos fel-
adata az egyesületnek a faj-
védelem. – Vannak olyan 
madárfajok, melyek állomá-
nya folyamatosan csökken. 
Feladatunk, hogy ezeknek a 
természetes élőhelyükön te-
remtsünk olyan körülménye-
ket, amelyek segítik a szapo-
rodásukat, ezzel fenntartva 
hazánkban a populációjukat. 
Folyamatos beavatkozással 

hozzájárultunk többek kö-
zött a gyöngybagoly, a bú-
bosbanka, a kék vércse, a 
partifecske vagy a fehér gó-
lya egyedszámának növeke-
déséhez – részletezte Győrig 
Előd. – A legtöbb állomány 
csökkenésének hátterében 
a fészekrakó helyek hiánya 
áll. Ilyen például a gyöngy-
bagoly, ami általában temp-
lomtoronyban fészkel, de 
azokat elsősorban a galam-
bok miatt lezárják. Hason-
ló helyzetben van a kék vér-
cse és a búbosbanka, nekik is 
egyre kevesebb a természetes 
fészkelőhelyük. A fajvédelmi 
programban részt vevő egye-
deknek költőládát helyezünk 
ki, a búbosbankáknak példá-
ul közel harmincat raktunk 
ki a Gönyűi-homokvidé-
ken, ahonnan idén 124 fióka 
repült ki.

– A madárgyűrűzés szin-
tén kiemelt feladatunk, ku-
tatási céllal figyeljük a mada-
rak viselkedését és vonulását. 
Az információkat a fajvéde-
lemnél hasznosítjuk, és nagy 
energiát fordítunk a költő 
madarak visszaellenőrzésére 

is. Gyűrűzünk többek kö-
zött nagy kócsagot, szürke 
és kanalasgémet, valamint 
fehér gólyákat. Térségünk-
ben rendszeresen költenek 
Németországban gyűrű-
zött egyedek, de érkeznek 
hozzánk szlovák és szlovén 

madarak is. Az sem szokat-
lan, hogy Magyarországon 
belül vándorló egyedeket fi-
gyelünk meg – tette hozzá az 
egyesület szóvivője.

Ismeretterjesztés és fajvédelem
A madártani egyesület egyik kiemelt feladata a madárgyűrűzés

A madártani egyesület fontos feladata a környezeti neve-
lés. Győrig Előd egy bemutatógyűrűzés közben.
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A madárgyűrűzési prog-
ramban figyelemmel kí-
sérik a nagy kócsagokat, 
amiknek a vonulási szo-
kása száz év alatt telje-
sen megváltozott. Míg 
az 1900-as évek elején 
telente a Földközi-ten-
ger térségébe vándo-
roltak, addig manapság 
Nyugat-Európát veszik 
irányba. A kutatók való-
színűsítik, hogy a változás 
hátterében a klímaválto-
zás áll, de sok más ténye-
ző is befolyásolhatja.

VONULÁSI  
SZOKÁSOK
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Tablók, diorámák és be-
mutatók interaktív ele-
mekkel bővítve, a mai 
kor elvárásainak megfele-
lően adnak tájékoztatást 
a Hanság élővilágáról az 
öntésmajori megújult ki-
állítótérben. A termek 
között a Hanság éjszaka 
aktív állatainak a bemu-
tatóterme, állathangokkal 
kiegészítve igazi különle-
gessége a kiállításnak. 

A további termekben 
a táj geológiai történe-
tét, talajtanát, a vízrende-
zések hatásait, a hansági 
emberek által gyakorolt 
mesterségeket, valamint 
a terület flóráját és fau-
náját mutatja be a kiállí-
tott anyag.

Az épület körüli ud-
varon a hansági gazda-
sági vasút idejéből meg-
maradt és megmentett 
mozdonyok és vago-
nok mellett régi gőzgé-
peket láthat az érdek-
lődő. A fiatal korosztály 
számára további érde-
kes interaktív kültéri ter-
mészetismereti játékok 
segítik a kiállításra szánt 
idő hasznos eltöltését.

FOTÓSOK 
PARADICSOMA

AZ ÖNTÉSMAJORI 
KIÁLLÍTÁS

Élmények új és visszajáró táborozóknak

Kicsiket és nagyokat, elkötelezett termé-
szetbarátokat és a tájjal csak most ismerke-
dőket, jó időben és kevésbé jóban, egyszó-
val mindenkit és mindenkor ezer csodával vár 
a Hanság. 

Az édenkertben érezheti ma-
gát az, aki gyalog vág neki 
a Hany Istók tanösvény-
nek és közelebbről is meg-
nézi, milyen a lápvidék, ha 
az ember tökéletesen tiszte-
letben tartja. Osli és Acsalag 
között északra fordulva, az 
Esterházy Madárvárta után 
kezdődik a legendás fiúról, 
a Hanyban talált Istókról el-
nevezett tanösvény. Az épü-
let is megér egy röpke pillan-
tást, ugyanis az ország egyik 
legrégebbi madárvártája, 
amit a XIX. század végén 
Berg Gusztáv építtetett. Ko-
rábban kis múzeum is mű-
ködött itt, de a gyűjtemény 
méltóbb helyre került, most a 
Fertő–Hanság 

Nemzeti Park hansági mun-
katársai használják, illetve 
a madármegfigyelők és más 
kutatók szállnak meg benne. 
A Hanság tájegység ökotu-
risztikai szakreferense, Far-
kas Cintia is gyakran meg-
fordul itt, hogy látogatókat 
kísérjen akár a fokozottan 
védett, elzárt területekre is. 
A biológus végzettséggel bíró 
fiatal szakember lelkesen és 
felkészülten kalauzol az elva-
rázsolt tündérkertben...

A Hany Istók tanösvény 
ugyanis már az első kanyar-
ban olyan, mintha az ember 
egy mesébe pottyanna. A fo-
kozottan védett csíkos éger-
erdőben az ember meg sem 

lepődne, ha egy tündér 
dugná ki bájos arcocs-
káját valamelyik fa mö-
gül. Az égereknek mint-
ha lábaik nőttek volna és 

pipiskedve nyújtózkodnának 
a nap sugarai felé. 

– A gyerekeknek is na-
gyon tetszik ez a látvány 
– mosolyog Cintia, aki 
rendszeresen vezet isko-
lás- vagy táborozó cso-
portokat is a tanösvényen. 
Amikor már mélyen az Os-
li-Hanyban járunk és az új-
ra elárasztott területet visz-
szafoglaló igazi lápvidéket 
csodáljuk, elmeséli, nemrég 
egy kisfiú felmászva a ma-
dárfigyelő toronyba felkiál-
tott: „Ilyen lehetett a Para-
dicsom!” Farkas Cintia és a 
csoport többi tagja moso-
lyogva egyetértett. 

– Jó érzés látni, ahogy a 
látogatóinkat rabul ejti a lát-
vány és mindaz a kincs, amit 
lehetőségünk van eléjük tár-
ni. Öntésmajorban egész 
évben látogatható a Han-
ság élővilága című kiállítás. 
A korábban uradalmi épü-
letként szolgáló, ám felújított 
múzeum 
t e l j e s e n 
megújult 
f o r m á -

ban mutatja be a Hany kö-
zeli és távoli történel-
mét. A jellegzetes 
mocsár- és lápi élő-
helyekre jellem-
ző flóra és fauna, 
valamint talajtan 
mellett a látoga-
tó betekinthet 
a természet és 
az ember viszo-
nyába is: megis-
merheti a vízren-
dezések hatásait és 
a helyiek által gya-
korolt mesterségeket is. 
Ősztől tavaszig bejelentett 
csoportokat fogadunk, fő-
szezonban pedig folyama-
tos a nyitva tartás, rosszabb 
időben is tartalmas prog-
ram lehet a kiállítás csopor-
toknak, családoknak, egyé-
ni látogatóknak is. A Hany 
Istók tanösvény szabadon 
látogatható, de arról letér-
ni nem lehet. Nem is érde-
mes, bivalyok legelnek 

a közelben... De vezetett tú-
rán, a nemzeti park munka-
társával a fokozottan védett 
területeket is megmutatjuk. 
A nemzeti park honlapján 
(w w w�ferto-hansag�hu) 
aktuális információkat ta-
lálnak az érdeklődők, túrára 
is regisztrálhatnak és tájéko-
zódhatnak is a látnivalók-
ról – sorolja Farkas Cintia a 
lehetőségeket. 

A Fertő–Hanság Nemzeti Park idén nyáron 
is várja napközis és bentlakásos táboraiba a 
fiatalokat.

A Hanságban Öntésmajor-
ban újra meghirdetik a be-
járós, napközis tábort a 8–12 
éves korosztálynak. – Az 
ideihez képest eggyel több, 
azaz két turnust szeretnénk 
indítani, erre várjuk az ér-
deklődőket. A tábor hely-
színe az öntésmajori Hanság 
élővilága kiállítás épülete 
és udvara, ahonnan kisebb 
kirándulásokat teszünk a 
Hanság érdekességeinek, 
természeti értékeinek a fel-
derítésére. A terepi progra-
mok mellett játékok, játé-
kos feladatok, barkácsolás, 
kézműves foglalkozások szí-
nesítik a programot – mond-
ta Goda István, a nemze-
ti park környezeti nevelési 
szakreferense.

A Hanságban, Fehértó 
település határában, a Fehér-
tó partján álló Madárvárta 
az otthona a több évtizedes 
múltra visszatekintő termé-
szetismereti, természetvé-
delmi táboroknak. A hely-
szín adottságaiból adódó 
nomád jellegű (sátorozós) 
tábor egyedi hangulata igazi 
vonzerő a természetkedvelő 
fiatalok körében. A tematiká-
ja a természeti értékekkel és 
azok védelmével való ismer-
kedés és a természetvédelmi 
kutatás egy speciális terüle-
tével, a madarak gyűrűzéses 
vizsgálatával történő foglal-
kozás, aktív részvétellel és 
közreműködéssel. A tábor el-
sősorban a 9–16 éves korosz-
tályt szólítja meg. Minden 

évben nagy érdeklődés mel-
lett, sok visszajáró táborozó-
val zajlik, így 2023-ban is 
két turnus indítását tervezi a 
nemzeti park. 

A hansági táborok mellett 
a Fertő keleti felén, a fertő-
újlaki Csapody István Ter-
mészetiskola a nyári idő-
szakra több tábort is hirdet. 
– 2023 nyarán újra lehet 
jönni napközis és bentlaká-
sos táborainkba. A nemze-
ti park július és augusztus 
hónapokra két bentlakásos 
tábort hirdet 11 éves kortól 
„fürkészeknek”, akik gyalo-
gos és kerékpáros programok 
során a nemzeti park magyar 
és osztrák oldalán fürkészik 
a védett területek természeti 
és kultúrtörténeti érdekessé-
geit. Kutathatnak a szikese-
ken, megfigyeléseket végez-
hetnek, vizsgálódhatnak, 
míg a túrák során két ország 

nemzeti parkjában „gyűjt-
hetik” a bringákba a kilo-
métereket – tette hozzá Go-
da István. 

Szintén a természetiskola 
lesz a korábbi évek hagyomá-
nyainak megfelelően a nap-
közis táborok bázishelye és 
kiindulópontja, legalábbis a 
három tervezett tábor eseté-
ben kettőnek. A turnusokra 
az érdeklődő 7–14 éves kor-
osztály képviselőit várják. 
A programok változatossá-
gáról a szervezők gondos-
kodnak: a kirándulások és 
túrák mellett lesz lehetőség 
bőségesen a témákhoz kap-
csolódó játékokra, kézműves 
foglalkozásokra is. Az egyik 
tábort egy új helyszínre hir-
detik „Gazdatábor” címmel, 
az Esterházyak egykori ma-
jorságába, Lászlómajorba. 

A szigetközi lipó-
ti Gombócos táborhelyen 

2023-ban ugyancsak nap-
közis és bentlakásos tábo-
rok indulnak június és július 
hónapokban a korábbi évek 
tematikájának megfelelően. 
A 7–10 éves korosztály szá-
mára napközis jellegű tábort, 
míg az idősebbeknek (11–16 
éves korosztály) bentlakásos 
tábort szerveznek az igazga-
tóság kollégái. 

A táborok részletes kiírá-
sa időpontokkal, informá-
ciókkal és a jelentkezéshez 
szükséges nyomtatványok-
kal a nemzeti park honlap-
ján lesz elérhető 2023 év 
elejétől. Aki tervezi gyerme-
kének/gyermekeinek nyári 
táboroztatását, keresse fel a 
nemzeti park honlapját! Se-
gítségül a link az informáci-
ókhoz: www�ferto-hansag�
hu/hu/kornyezeti-neveles/
nyari-termeszetismereti-
taborok�html

Ezer csoda vár
A nemzeti park programjai

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

TOVÁBBI 
INFORMÁCIÓK:

Az Osli-Hany területén 
két fotós leshely is bérel-
hető. A fűthető, szinte 
összkomfortos kis kuckók 
kényelmes búvóhelyet 
nyújtanak a fényképe-
zőgéppel dolgozóknak, 
miközben munkájuk-
kal (illetve hobbijukkal) 
nem zavarják meg az ál-
latok életét. Rengeteg 
vízimadár talált otthon-
ra a csendes és védett 
Hanyban, a víztükör fö-
lött és alatt zajlik az élet, 
minden percben törté-
nik valami, mégis a leg-
n a g y o b b 
nyugalom 
jellemzi 
a lápot. 
A fények, 
a formák, a 
növények 
és állatok 
harmóniája 
festő és fotós 
után kiált. 

A Hanság tájegység ökoturisztikai 
szakreferense, Farkas Cintia
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A Fertő–Hanság Nemzeti Park kiemelt fel-
adata a hansági gyepek kiszáradásának 
megállítása, ökológiai állapotuk javítá-
sa, mivel ezek közösségi jelentőségű fontos 
madárélőhelyek.

– A hansági gyepek madár-
világát több tényező is veszé-
lyezteti. A rossz időpontban, 
fészkelési időszakban történő 
kaszálás teljes fészekaljakat 
tehet tönkre. A lecsapolások 
és klímaváltozás miatt 
bekövetkező 

aszály teljesen átalakítja a 
hansági gyepek növény-
struktúráját, 
ezáltal pél-
dául sok 

idegenhonos növényfaj tud 
elterjedni (magas aranyvesz-
sző, selyemkóró). Vízhiány 
miatt nem alakulnak ki a 
parti madarak számára fon-
tos tocsogós, vizes élőhelyek. 
A kisebb fűhozam miatt 
nem alakulnak ki megfelelő 
magasfüvű rétek, így a taka-
rást igénylő madárfajok ál-
lománya visszaszorulóban 

van. Az igazgatóság ki-
emelt feladata a hansági 
gyepek kiszáradásának 
megállítása, ökológi-
ai állapotuk javítása 

– figyelmeztetett a ve-
szélyre Bodor Ádám, a tóközi 
őrkerület telületfelügyelője.

A Fertő–Hanság Nem-
zeti Park védett területei 
közül a több ezer hektár 
kiterjedésű hansági rétek ki-
emelten gazdag madárvilág-
nak adnak otthont. A kora 

tavasszal tocsogós, vízzel bo-
rított mocsárréteken költ a 
sokak által ismert bíbic, a 
piroslábú cankó és a rej-
tőzködő sárszalonka. Ki-
emelt értéke a hansági gye-
peknek a fokozottan védett 
haris. Viszonylag ritkán ta-
lálkozhatunk ezzel a madár-
fajjal, a hím éjszaka hallatja 
jellegzetes reszelős hangját a 

hanyi kaszálókon. Ma már 
ritka fészkelő csupán 
a hajdan gyakori, fo-
kozottan védett, ta-
lajon költő ham-
vas rétihéja, míg 
gyakoribb társa, 
a barna rétihéja 
a hansági nádasok 
mellett a magas-
füvű gyepeken is 

előszeretettel költ. Az egyet-
len hazai, talajon költő ba-
golyfaj a réti fülesbagoly 
ritka költőmadár, de inváziós 
években akár tucatnyi pár is 
költhet. A hazai természetvé-
delem egyik zászlósfaja, a tú-
zok sajnos elhagyta a lébényi 
Hanság rétjeit a 70-es és 80-
as években, így ma már nem 
költ a tájegységben. Az éne-
kesmadarak közül kiemelen-
dő a cigánycsuk és a rozs-
dás csuk, a sárga billegető 

és a réti tücsök-
madár.

Páratlanul gazdag madárvilág

Az egyetlen hazai, talajon költő bagolyfaj a réti fülesbagoly.

Különleges és látszólag ellentétes világok 
metszéspontjában áll Lébény: egyik oldalát a 
Fertő–Hanság Nemzeti Park védett területe 
határolja, az északi részen pedig egy modern 
ipari park működik. 

Lébény három várostól szin-
te azonos távolságra éli sajá-
tos életét, egy energiafolyosó 
és egy autópálya szomszédsá-
gában, miközben természe-
ti és építészeti értékekben is 
rendkívül gazdag. Különös 
kihívás elé állítja mindez a 
kisváros lakóit, de Lébény 
megoldja: őrzi a múltat, óvja 
védett erdejét és építi a jövőt.

– A térképre nézve is lát-
szik, hogy szokatlanul nagy 
terület tartozik Lébényhez. 
Ennek az az oka, hogy a Fer-
tő–Hanság Nemzeti Park 
észak-hansági része szin-
te száz százalékban Lébény 
külterülete. Másik érdekes-
ség, hogy Csornától, Moson-
magyaróvártól és Győrtől is 
szinte egyenlő távolságra va-
gyunk. Inkább mondjuk azt, 
hogy egyenlő távolságra, s 
nem azt, hogy hasonlóan 
közel, annak ellenére, hogy 
közigazgatásilag a mosonma-
gyaróvári járáshoz tartozunk 
– kezd Lébény bemutatásába 
a várost tizenhat éve irányí-
tó polgármester, Kovács Gá-
bor. A különlegességeknek 
ezzel koránt sincs vége. 

Lébényt elsősorban gyö-
nyörű és egyedülállóan 

felújított nyolcszáz éves 
templomáról ismerik az em-
berek, pedig számtalan más 
értéke is van. Ráadásul Ko-
vács Gábor szerint a Szent 
Jakab-templom sem kapott 
annyi figyelmet eddig, mint 
amennyi megilletné, bár 
ez az elmúlt években már 
változik.

– Itt húz el mellettünk 
az autópálya, Győr és Mo-
sonmagyaróvár között csak 
nálunk van lehajtó, emi-
att is adott volt a lehetőség 
egy ipari park kialakításá-
ra. Nemzetközi vasútvonal, 
energiafolyosó és a baum-
gartneri gázvezeték is mel-
lettünk épült ki. A város 
egyik oldala tehát a modern 
technológiáké, a Lébény táb-
la mellett ugyanakkor az áll, 
hogy nemzeti parki terület. 
Nekünk ezzel a kettőséggel 
kell élnünk, össze kell han-
golnunk a természetvédel-
mi szempontokat és a mun-
kahelyteremtő ipar érdekeit. 
Eddig sikerült – mondja a 
polgármester. 

Lébény legnagyobb ter-
mészeti értéke a százhek-
táros tölgyerdő, ami a Fer-
tő–Hanság Nemzeti Park 

területén, a lébény–tárnok-
réti úttól északra található. 
Sajnos ezt a keményfaligetes 
erdőt is megtámadta a kőris-
vész. Ez a gombás fertőzés 
szinte letarolja az őshonos 
erdőket, amit kihasznál a fa-
rontó bogár, tovább súlyos-
bítva a helyzetet. 

– Olyan most az erdőnk, 
mintha tájfun rombolta vol-
na le. A nemzeti park szak-
emberei dolgoznak a problé-
mán, nekünk pedig be kell 
látnunk, hogy évtizedekig 
tart, mire a tölgyes újra szép 

lesz. Laikusként ezt néha ne-
héz tolerálni, hiszen ha nem 
lenne védett ez a ligeterdő, 
kivágnák a beteg fákat, és a 
helyiek egy parkerdőben sé-
tálhatnának. De tudomásul 
vesszük, hogy különleges ér-
tékünk van, aminek megőr-
zése fontos érdek – mutat rá 
a különböző látásmódokra a 
polgármester. 

Marad azért így is bőven 
látnivaló a lébényi határban! 
A Lébényi-Hany lápi nyúl-
farkfüves és kékperjés ki-
száradó láprétjein gyönyörű 

kosborok virítanak, például 
a szúnyoglábú bibircsvirág, 
a hússzínű ujjaskosbor vagy 
a mocsári kosbor. Jól érzi 
magát itt a kornis tárnics, 
az illatos hagyma, a buglyos 
szegfű. Egy elzárt területen a 
védett rákosi vipera is békén 
éldegélhet. A környék nyíre-
seiben fekete harkály száll az 
ágak között és ritka nagylep-
kéket is látni. Ligeterdeiben 
pedig a kabasólyom, az erdei 
füles- és a macskabagoly is 
megfigyelhető. A város mel-
lett elterülő forrástavak, az 

Olvány- és a Rabi-
tó is kiváló lehetőséget nyúj-
tanak a kirándulni, horgász-
ni vágyóknak. 

– Tavasszal olyan az erdő, 
mintha fehér szőnyeget terí-
tettek volna a fák alá, annyi 
a hóvirág – meséli lelkesen és 
büszkén Kovács Gábor pol-
gármester. Csillagvirágból 
is rengeteg van – és látoga-
tóból is. 

– Szabad látogatni a vé-
dett erdőt és érdemes is, csak 
szélben kell elkerülni, mert 
az elhalt ágak miatt olyankor 
veszélyes. De ezzel együtt is 
különleges kirándulóhely vá-
rosunk határa, a néhány éve 
idetelepített szürkemarha- 
és bivalycsordákkal egészen 
fantasztikus a látvány! – invi-
tál minden természetbarátot 
a polgármester. 

Lébényt tehát nem csak a 
nyolcszáz éves templomáért 
érdemes felkeresni, de azért 
is lehet és kell is. A Szent Ja-
kab-plébániatemplom mel-
lett modern látogatóközpont 
és az ország első zarándok-
múzeuma is várja az érdek-
lődőket. Merthogy Lébény a 
Szent Jakab-zarándokútnak 
is fontos állomása. Nagyvá-
rosok között egy különle-
ges hely. 

Lébényt nem csak a nyolcszáz éves templomáért érdemes felkeresni.
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Mocsárréteken költ a sokak által ismert bíbic.
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Két világ között egy különleges hely
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A Hanságban legen-
dásan jók a termő-
földek, itt még a le-
gelőn is jobb széna 
terem… Így az ott 
legelő jószág húsa 
is finomabb. Öntés-
majorban ezt bárki 
megkóstolhatja: az 
étlapon többek kö-
zött szürkemarha-fi-
nomságokat is talál-
nak a vendégek.

Magyar Zoltán, a S-Öntés 
étterem tulajdonosa a szó 
legszebb értelmében „ven-
déglátós”: ha rendezvény 
van, maga fogadja a vendé-
get, ő állítja össze a szezo-
nális étlapot és a heti me-
nü kínálatát, maga intézi az 
alapanyagok beszerzését, fel-
ügyeli a fűszerezést és a tála-
lást, ha kell, felszolgál vagy 
éppen az asztalokat dekorál-
ja, zenés esteken pedig még 
a billentyűk mögé is beül… 
Akkor nyugodt, ha a ven-
dég jóllakottan és mosoly-
lyal az arcán távozik, mert 
az a vendég máskor is visz-
szajön. „Mi nem egy főútvo-
nal mellett üzemelünk, ne-
künk minden vendéget ide 
kell csalogatni” – mondja a 
tulajdonos, és rögtön hozzá-
teszi: „Akit a természet csá-
bít erre a környékre, azt mi 
is szívesen látjuk. A nemzeti 
parkkal nagyon jó az együtt-
működésünk, mióta ismét 
látogatható a Hanság élővilá-
ga című kiállítás, újra sokan 

jönnek. A Hanság és Hany 
Istók története ma is lenyű-
gözi a turistákat.”

A vendégek egyik kedven-
ce a „Hany Istók göngyölt”, 
aminek a receptje titkos, mi-
ként az egykori lápi gyermek 
életének is vannak máig tisz-
tázatlan részletei... „A mesz-
sziről jöttek mindenhol a he-
lyi ízeket keresik, és örülnek, 
ha az étel mellé történet is 
dukál. Tavasztól állandósul-
nak az étlapon a szürkemar-
ha-ételeink is, amit nem csak 
a vendégek szeretnek, a kony-
hán is jó ezzel az alapanyag-
gal dolgozni: egészséges, sok-
féleképpen pácolható és jóval 
gyorsabban elkészül, mint a 
hagyományos marhahús. Az 

egyik nagy kedvenc a tár-
konyos szürkemarha-leves, 
amit kétféleképpen is meg-
találnak az étlapon.” 

A hansági ember szere-
ti a hasát és értékeli a házias 
ételeket. A S-Öntés étterem 
a hétköznapokon 150–200 
előfizetőnek biztosít menüs 
rendszer alapján ebédet, a 
környék falvaiba is vállalnak 

kiszállítást. A hétvégéken pe-
dig családok, baráti társasá-
gok és turisták adják egy-
másnak a kilincset. Az egyik 
nagy kedvenc a hansági ka-
szásleves és a hansági túrós 
palacsinta, amit nem éde-
sen, hanem hagymával és 
szalonnával töltenek… Mert 
a Hanság (nem csak mar-
ha)finom!

Hansági finomságok
A helyi étel mellé történet is dukál

A tárkonyos szürkemarha-raguleves alapja a Fertő–
Hanság Nemzeti Parkban nevelt szürke marha. Az ap-
róra vágott marhahúsból sok zöldséggel fő a ragule-
ves. A vendégek kétféleképpen is kikérhetik: gazdagon 
zöldségelve és házigaluskával, ami mellé kelbimbó is 
dukál. Egyik jobb, mint a másik… Hogy melyik a másik? 
Döntés a S-Öntésben!

SPECIALITÁS, AHOGY A VENDÉG KÍVÁNJA

Magyar Zoltán akkor nyugodt, ha a vendég jóllakottan és mosollyal az arcán távozik.
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Nagy Szilárd és felesége, Jankovits Viktó-
ria évek óta üzemelteti a Réti Pálinkaházat a 
nemzeti park szélén, a Hanság északi csücs-
kében, egy alig 150 lelkes kis faluban.

Amikor elkezdték, a kör-
nyékbeliek furcsán néztek 
rájuk, a lányuk félve mond-
ta az iskolában, hogy pálin-
kafőzésből él a család. Ma 
már sokfelé ismerik a Réti 
Pálinkaház kínálatát, körte- 
és szilvapárlatuk a nemzeti 
park saját védjegyes terméke.

Tárnokréti egy kétutcás 
falu Lébény közelében. Hét-
köznapokon és ünnepeken 
is csöndes, takaros, a kertek 
végében mindenhol gyü-
mölcsfák – jóféle föld van 
errefelé. Viki 20 éve költö-
zött vissza Győrből a szülő-
falujába, és férjével egy kor-
szerű pálinkafőző üzemet 
létesítettek a régi magtáro-
lóból. Egy német márkájú 
egyfázisú lepárolórendszert 

építettek ki, aminek titka az 
aromatartó torony, ez segíti 
megőrizni a gyümölcs illat- 
és ízjegyeit. 

„Itt mindent szagmintá-
val ellenőrzünk – mondja a 
pálinkamester Szilárd –, hi-
szen nem lehet folyton kós-
tolgatni, a főzet eleje amúgy 
is ihatatlan. Ebben a szak-
mában a nátha nem meg-
engedett, a megfázás kész 
csőd lenne a családi vállal-
kozás számára.” Közben el-
lenőrzi a hőfokot, figyeli az 
első cseppek megjelenését és 
arról mesél, hogyan tudják 
minél környezettudatosab-
ban működtetni a vállalko-
zást. A pálinka alapanyagát a 
szűkebb régióból vásárolják, 
abból főznek, ami errefelé 

megterem. Reggelente fá-
val fűtik fel a lepárlót, ott-
jártunkkor éppen a saját vil-
moskörte került az üstbe, de 
vállalnak bérfőzést is. „Csak 
tiszta cefrét vállalunk el, a jó 
pálinkához ugyanis nem elég 
a jó lepárló és a szakértelem. 
Szívesen adunk tanácsot is 
a hozzánk érkezőknek, 

hogyan gyűjtsék és dolgoz-
zák fel a gyümölcsöt, mire 
kell vigyázni a cefrézés so-
rán. Közös érdek, hogy amit 
nálunk főzetnek ki, az is fi-
nom és igazi pálinka legyen. 
Ha nem is ilyen jó, mint ez a 
miénk…” – teszi hozzá Szi-
lárd elégedetten, miközben 
beleszippant a frissen főzött 

körtébe, szeme sarkából 
azt sejtjük, nyertes ital lesz 
ebből is.

„Sokfelé megfordultunk 
már fesztiválokon és ver-
senyeken, a legbüszkébbek 
mégis arra vagyunk, hogy 
három egymást követő éven 
is a miénk volt Győr város 
pálinkája” – veszi át a szót 

Viki, aki jobbára az értéke-
sítéssel és a szomszédos ven-
dégház üzemeltetésével bí-
belődik. A házaspár csillogó 
szemmel mesél legújabb „sze-
relmükről”, a ginről, amiből 
már mind a négy évszak-
nak megfelelően ízesítenek: 
bodzavirággal, Irsai Olivér 
szőlővel, cigánymeggyel, a 
téliben füge, alma, fahéj és 
narancs is van. „A ginnel 
azokhoz is piacot találunk, 
akik még nem szerették meg 
a pálinkát, vagy kifejezetten 
a long drinkeket, a koktélo-
kat kedvelik. És persze ebben 
is szerettük volna a helyi íze-
ket és illatokat előtérbe hoz-
ni. A legújabb termékünk a 
közelünkben élő fokozottan 
védett állatról kapta a nevét. 
A Réti Vipera persze nem 
mar, ez a gin egy tisztelgés 
a Hanság előtt. Kígyóméreg 
nincs benne: csak borókabo-
gyó, birs, gyömbér és … a 
többi a mi „Réti” titkunk.”

Jól kifőzték a „Réti Viperát”!

Jankovits Viktória és Nagy Szilárd a pálinkaházban – legújabb termékükkel a Hanság 
előtt tisztelegnek.
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A Rábaközben egy 
speciális perec volt/
van szokásban, amit 
ebben a „minden-
mentes” világban 
is előszeretettel 
javasolhatunk. 

A rábaközi perec hagyomá-
nyos vásári portéka volt egy-
kor, ma is kapható néhány 
környékbeli piacon. Régen 
minden háznál készítették, 
még a kenyérsütés előtt, a 
forró kemencét tesztelték ve-
le, és néhány karikányi min-
den családnál elvásott. Csor-
nán ma már csak ketten 
sütik – Cser Ferenc 2011 óta 
készíti (persze asszonyi segít-
séggel) a ház mögötti kis mű-
helyben. Hetente egy vagy 
két alkalommal fűti fel a ke-
mencét, attól függően, meny-
nyi megrendelés van a lako-
dalmas karikákra. „Viszik 
menyegzőkre, keresztelőkre, 
hagyományőrző ünnepekre, 
és sokszor rendelnek a nép-
táncosok is” – meséli büsz-
kén. „Bár törékeny portéka, 
cserébe hetekig, hónapokig 
eláll. Van, aki önmagában 

fogyasztja, mások kakaóba 
mártogatják vagy lekvárral 
kenik meg, de viszik kolbász 
mellé is, az unokák szerint 
pedig forró puding alá a leg-
jobb.” De amilyen könnyű, 
olyan trükkös az elkészítése. 
Pedig csak liszt és tojás kell 
hozzá, meg szalakáli és némi 
kis só. A tésztát sokáig kell 
„verni”, hogy jó levegős le-
gyen. Azután jön az adago-
lás, a sodrás, a karikára haj-
tás, vagyis a „végtelenítés”, 
ahogyan Ferenc nevezi a for-
mára igazítást. A karikákat 
azután a felesége forró víz-
ben egyesével kifőzi, majd 
nedves ruhák között két na-
pig pihen a félig kész perec. 
A sütés ehhez képest valóban 
könnyű. Csak megfelelő hő-
fok és jó párás kemence kell 
hozzá – 25 perc alatt szinte 
a szemünk láttára dagadnak 
koszorúnyira a kis tésztaka-
rikák. Hogy melegen milyen 
finom, azt csak azok kóstol-
hatják, akik pont ebben az öt 
percben csengetnek be Cser 
Ferencék csornai házának 
kapuján. A többiek már csak 
hidegen törhetnek belőle, de 
így is „melegen ajánljuk”!

Perecet tessék!

Cser Ferenc 2011 óta készíti a rábaközi perecet.
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