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Változóban a darvak repülési útvonala, ezzel 
együtt telelőhelyük is, egyre nagyobb csapataik 
már télen is Európa déli területein maradnak, nem 
repülnek át Afrikába. A lehetséges okokról beszélget-
tünk Pellinger Attila zoológussal.

– A daru Eurázsia északi te-
rületeinek erdős, sztyeppés, 
vizes területeken honos ma-
dara, telelni Afrika északi és 
Ázsia déli részére vonul. A 
palaszürke, impozáns állat 
csapatban repül, jellegzetes 
V alakban. A Magyarorszá-
gon védett költöző madár va-
laha a Hanságban is fészkelt, 
de az élőhelyek átalakításával 
évtizedekre eltűntek még át-
vonuló csapatai is, legfeljebb 
egy-egy eltévedt madár tűnt 
fel alkalmanként.

A Finnország és a Balti-
kum északi lápjain fészkelő 
darvak az ibériai és észak-af-
rikai telelőterületekre tar-
tó útjuk során néhány hétre 
minden évben megállnak pi-
henni a Hortobágy és a Dél-
Alföld pusztákkal övezett 
nagy tavain. Azért itt, mert 
ezeknek a gólyához hason-
ló testméretű madaraknak 

olyan sekély vizű, háborí-
tatlan éjszakázóhelyekre van 
szükségük, melyekről nap-
pal kijárhatnak táplálkozni a 
gyepekre és tarlókra – avat be 
a darvak életének részleteibe 
Pellinger Attila.

– Annak ellenére, hogy a 
daru valaha nálunk is rend-
szeresen fészkelt, a XX. szá-
zadban már csak megpi-
henni járt Magyarországra, 
akkor viszont hatalmas csa-
patokban. Az utóbbi évek-
ben a százezer példányt is 
meghaladta a Tiszántúlon át-
vonuló és ideiglenesen „állo-
másozó” darvak száma. Ami 
még különlegesebbé teszi 
most a darvakat az az, hogy 
újra látnak a szakemberek át-
telelő és átnyaraló egyedeket 
is, sőt egy-egy pár költött is 
az utóbbi években.

A múlt század első fe-
lében a csongrád megyei 

Kardoskút volt legfonto-
sabb gyülekezőhelyük, nap-
jainkban ez áthelyeződött a 
Hortobágyra. Októberben 
pihennek meg a Tisza vona-
lában, s ez egybeesik az őszi 
betakarítások idejével, bőven 
találnak például kukoricát a 
nagy szemveszteséggel dol-
gozó gépek után.

A daru képes akár két-
ezer kilométert repülni le-
szállás nélkül, ilyenkor a fel-
halmozódott zsírt égetik el, 
de ezt egy idő után pótol-
niuk kell. Jellemzőjük még, 
hogy téli, illetve nyári szál-
láshelyük között nem ugyan-
azon az útvonalon haladnak, 
ezt hurokvonulásnak hívják 
az ornitológusok. Eddig ál-
talában Észak-Afrikában töl-
tötték a telet, de az elmúlt 
évek megfigyelései azt mutat-
ják, jelentősen módosultak a 
vonulási útvonalaik. Egyre 

kisebb csapataik jutnak 
el Afriká ba, ahol egyéb-
ként vadásszák is őket, 
megállnak inkább a 
Földközi-tenger európai 

partvidékén – magyarázza 
a szakember. Pellinger Attila 
örömmel számolt be arról is, 
hogy már a Balaton és a Fertő 
környékén is egyre több csa-
patuk pihen meg.

– A magyarországi pi-
henőhelyeikről egyébként 

kettéágazik az útvonaluk; 
vagy délről kerülik meg az 
Alpokat, vagy északról, de az 
is egyre gyakrabban előfor-
dul, hogy néhány egyedük át 
is telel.

A darvak viszonylag hosz-
szú életűek, már a madarak 
viszonylatában; tíz–tizenöt 
évet is élnek. Ez bőven elég 
arra, hogy tanuljanak, ta-
pasztalataikat elraktározzák. 
Ha egy helyet megismernek 

és ott jól érzik magukat, biz-
tonság van, nyugalom és bő-
séges táplálék, oda nagy való-
színűséggel vissza is térnek. 
És ha nincs hó, sem nagyobb 
fagy, akkor nem is kell to-
vábbrepülniük.

A darvak útvonalainak 
változása nagy valószínűség-
gel összefüggésben van a klí-
maváltozással, de az ő ese-
tükben egyelőre ez pozitív 
hatású.
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A Magyarországon védett daru valaha a Hanságban is fészkelt. 

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: 4. Tel.: 99/537-620, 537-622 Fax: 99/537-621, fhnp@fhnp.hu • www.ferto-hansag.hu
7142 Illmic, Hauswiese, Tel.: 02175/3442, info@nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at • www.nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at

Darumadár fenn az égen...



2 KÓCSAGTOLL | A nemzeti park magazinja 2020. tavasz

Egyre népszerűbb az év élőlényét megválasz-
tani. A legtöbbre a nagyközönség is szavaz-
hat, más kategóriáknál valamilyen szakmai 
szervezet ajánlja az adott növényt vagy ál-
latot a figyelmünkbe. Mert mindez a figye-
lemről szól. Figyelem: mutatjuk az idei év 
választottjait!

Az év fája a tatár juhar 
(Acer tataricum)
Az év fája mozgalom a Sop-
roni Egyetemről indult, és 
most már joggal mondhat-
juk, hogy országosan ismert 
akcióvá „cseperedett” – mi-
ként a tatár juhar. Az inter-
netes szavazók szerint a rez-
gő nyár és a húsvéti barkát 
adó kecskefűz ezúttal lema-
radt: a honfoglaló eleink által 
is kedvelt tatár juhar kapta a 
legtöbb voksot. Ez a közepes 
termetű fafaj jól bírja a szá-
razságot és a szélsőséges hő-
mérsékletet, meglehetősen 
hosszú életű, akár 200–300 
évig is növekedhet, és bár 
tőről könnyen sarjad, gaz-
dasági haszna nem jelentős 
– inkább tűzifaként értéke-
sül. Miért ez lett a kedvenc? 
Talán mert ősidők óta von-
zódunk ehhez a fához: gir-
begurba törzséhez, sűrű ko-
ronájához és a páros szárnyas 
makkterméséhez, melyek kis 
zöld vagy vöröses propel-
lerként peregnek le ősszel a 
lombozattal együtt. 

Az év vadvirága a májvirág 
(Hepatica nobilis)
A vadvirágokra is nagyon 
szívesen szavaznak az embe-
rek. Ezek többségét mind-
annyian láttuk már, de va-
lahogy keveset veszünk észre 
közülük, a nevüket meg vég-
képp nem tudjuk. A máj-
virág talán kivétel, hiszen 
sokféle színváltozatban ta-
lálkozhatunk vele, és mivel 
a legizgalmasabb tavaszi hó-
napokban virágzik, márci-
usban és áprilisban minden-
ki szemét magára vonja. Kis 
termetű növény, alig 5–15 
centiméter magas, bük-
kösökben, tölgyesekben, 
gyertyánosban él. Virágza-
ta általában kék, de olykor 
rózsaszín vagy fehér is lehet 

– de ez nem a rosszmájúság 
jele! 1988 óta védett faj, ter-
mészetvédelmi értéke ötezer 
forint. 

Az év madara az erdei 
fülesbagoly (Asio otus)
Idén három bagolyféle ver-
sengett a Magyar Madártani 
és Természetvédelmi Egye-
sület szavazataiért: az uráli, 
az erdei fülesbagoly és a fü-
les kuvik. A jelölés nem volt 
véletlen: a baglyok mindig is 
különleges szerepet töltöttek 
be az emberek életében, szá-
mos mese és legenda szerep-
lői, sokféle hiedelem köthető 
hozzájuk. Az irodalomban és 
a képzőművészetben a böl-
csesség szimbólumai, holott 
nem különösebben intelli-
gens madarak. Talán az élet-
módjuk és ritka adottságaik 
miatt ruházta fel őket az em-
ber nem mindennapi kész-
ségekkel. A szavazást végül 
az erdei fülesbagoly nyerte, 
nem véletlenül: ez a leggya-
koribb bagolyfaj a Kárpát-
medencében. Erdőben él, 
karakteres jegyei a hosszú-
ra nőtt fültollai. Hangtala-
nul repül, mint minden éj-
szakai ragadozó, gyakorta 
sűrű örökzöldeket vagy üres 
varjúfészkeket vesz birtok-
ba. A fülesbagoly jelenleg vé-
dett faj, egyedenkénti termé-
szetvédelmi értéke ötvenezer 
forint.

Az év hüllője a keresztes 
vipera (Vipera berus)
A keresztes vipera a világ leg-
elterjedtebb szárazföldi mér-
ges kígyója, amit elsőként 
határoztak meg a tudósok 
önálló kígyófajként. Bár nem 
nagy a számuk, azért sokszor 
találkozni velük, hiszen nap-
pali életmódot folytatnak. 
A felnőtt viperák elsősor-
ban kisemlősöket, gyíkokat, 

békákat és repülni tanuló fi-
ókákat fogyasztanak. A zsák-
mányt valóban a mérgével 
öli meg, de a hiedelemmel 
ellentétben az embert nem 
támadja, inkább elmenekül 
előle. Nevét a tarkóján meg-
jelenő X mintázatról kapta, 
amely a barnás alapszínű tör-
zsön cikcakk vonalban foly-
tatódik. Hossza 60–80 cen-
timéter, feje jellegzetesen 
vipera alakú, vagyis három-
szögletű. A téli hónapokban 
üregekben, farönkökben hi-
bernálja magát, a hímek 
márciusban, a nőstények 
inkább áprilisban bújnak 
elő: ekkor kezdődik a hosz-
szú nászidőszak. Hazánkban 
a keresztes vipera ritka. Oka 
ennek az élőhelyek fogyatko-
zása és persze az emberi féle-
lem: hiszen tudatlanságból 
gyakran agyonütik a békésen 
sütkérező példányokat. Ma-
gyarországon fokozottan vé-
dett, természetvédelmi érté-
ke 250 ezer forint.

Az év rovara  
a tavaszi álganéjtúró 
(Trypocopris vernalis)
Ők az ökológiai egyensúly 
egyik legfontosabb folyama-
tában, a lebontásban vállal-
nak szerepet. Elülső rágó-
szervükkel eltüntetik más 
élőlények maradványait: 

feldarabolják a korhadt fá-
kat, a lehullott avart, a trá-
gyát és a tetemeket. Pótol-
hatatlan tehát a szerepük a 
természet körforgásában. A 
tavaszi álganéjtúró mérete 
1–2 centi csupán, teste zö-
mök, kültakarója kerekded, 
fényesen kéklő vagy zöldel-
lő, néha majdnem fekete. 
Csaknem egész Európában 
honos, Magyarországon a 
hegységekben és a dombvi-
dékeken találkozhatunk ve-
le. Szereti a meleg, napsü-
tötte cserjéseseket, a hideg 
és árnyas völgyeket elkerüli. 
Előbb van a párválasztás, a 
kiszemelt trágyakupacban a 
közös folyosóásás, majd azok 
elemózsiával való feltöltése – 
csak ezután jöhet a pároso-
dás. A galacsinba a nőstény 
egyetlen petét rak, s betelje-
sítve küldetésüket, legkésőbb 
az első fagyok idején véget is 
ér az életük.

Az év hala a süllő  
(Sander lucioperca)
A Magyar Haltani Társaság 
háromféle hazai halat kínált 
fel a halbarátok idei „tányér-
jára”: a csukát, a fokozottan 
védett bucót és a süllőt. De 
hogy is kerülhetne csuka az 
„ünnepi asztalra”, hát még 
egy „cipóra” hajazó bucó? 
Hát persze, hogy a süllő lett a 

befutó: a horgászok szemében 
ez a legnemesebb ragadozó, a 
halas étlapokon pedig a legfi-
nomabb fogások között tart-
ják számon. Húsa szálkamen-
tes, ízletes, nem zsíros és nem 
száraz… mérete is optimáli-
san igazodik az átlagos kínáló-
tálakhoz. Fogas kérdés, hogy 
mi a különbség a süllő és fo-
gas között. Hát a termetük: a 
másfél kilósnál nagyobb pél-
dányokat szokás fogasnak ne-
vezni, vagyis ha az étteremben 
ekként szerepel az étlapon, 
akkor vagy nagy társasággal 
rendeljünk belőle, vagy csak 
darabjai kerülnek a tányé-
runkra. A fogas elnevezés kü-
lönben a szájában lévő kapó-
fogakra utal (kettő alul, kettő 
felül), ezek segítségével zsák-
mányol. A süllő álló- és folyó-
vizekben egyaránt megél, ön-
maga is valódi halevő. Nem 
védett, de annál kedveltebb 
halfaj, egyesek szákban, má-
sok a tepsiben látják viszont 
szívesen. 

Az év gombája  
a csoportos csészegomba 
(Microstoma proctractum)
A Magyar Mikológiai Társa-
ság döntése szerint egy igen 
pompás megjelenésű gom-
bára kell odafigyelnünk az 
idén. A csoportos csésze-
gomba élénkpiros színével a 

tavaszi erdők igazi ékessége. 
Nevéhez méltón nem ma-
gányos fajta, általában 5–10 
kis gombácska nő egy-egy 
vöröslő csoportban. Nye-
le alig 2–4 centiméter hosz-
szú, kelyhe eleinte gömb 
formájú, később csillag alak-
ban, hegyes karéjokkal fel-
nyílik. Ha jól megnézzük, a 
felülete kívül szőrös. Lom-
bos vagy vegyes erdők ta-
laján él, a szerves korhadék 
lebontásában van nagy sze-
repe. Bár nagyon szemrevaló, 
a nem ehető gombák között 
tartják számon. Nem azért, 
mert mérgező, nem is azért, 
mert az állaga vagy a szaga 
nem teszi kívánatossá. Ha-
nem mert olyan kicsinyke, 
hogy túl nagy tömegben kel-
lene fogyasztani ahhoz, hogy 
érzékelhető mennyiségnek 
tűnjön. 

Az év emlőse a vidra 
(Lutra lutra)
A vidra legnagyobb jótevő-
je talán Fekete István lehe-
tett, Lutra című regényé-
vel nemcsak megismertette, 
hanem megszerettette ezt 
a menyétfélét – elsősorban 
a magyar közönséggel. A 
vidra életmódja szerint „két-
éltű”: vagyis a víz alatt és a 
szárazföldön is jól érzi magát, 
mindkét közeg a lételeme. 
Maguk ásta kotorékban vagy 
borzvárakban laknak, me-
lyek egyik kijárata a víz alatt 
végződik. Nem véletlenül, 
hiszen elsősorban halakat fo-
gyaszt, de sok békát és más 
gerinctelen állatot is meg-
eszik. A vidra ott él, ahol ele-
gendő a táplálék és viszony-
lag zavartalan a környezet. A 
Kisalföldön és a Szigetköz-
ben szórványos a jelenléte. 
Persze nem olyan könnyű a 
megfigyelése, hiszen általá-
ban éjjel jár zsákmány után, 
olykor akár 8–10 kilométert 
is megtesz naponta. Európá-
ban sok helyütt összefogtak a 
védelmére, a halastavak kör-
nyékén azonban még sokan 
levadásszák mint orgazda 
halrablót. Hazánkban foko-
zottan védett, természetvé-
delmi értéke 250 ezer forint. 

Vörösök, tatárok, keresztesek
Valódi színkavalkád 2020 fajai között
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Vidra Tatárjuhar Csoportos csészegomba

Süllő Keresztes vipera Tavaszi álganéjtúró Májvirág

 Erdei fülesbagoly
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Átalakulnak és táj-
egységi szervezetek-
kel bővülnek a hazai 
nemzeti parki igaz-
gatóságok. Össze-
sen negyvenegy táj-
egység jön létre, ab-
ból három a Fertő–
Hanság Nemzeti Park 
Igazgatóság működé-
si területén.

A nemzeti parki igazgatósá-
gok feladatkörei jelentősen 
kibővültek az utóbbi évek-
ben, ezt a szervezeti felépítés-
nek is követnie kell. Orszá-
gosan egységesül a szerkezet, 
a részlegek hasonló elneve-
zéssel hasonló feladatokat 
kapnak. A természetvédelmi 
őrök munkájában a hatósági 
jellegű szerep helyett előtérbe 
kerül a szolgáltatói-tanács-
adói tevékenység – indokol-
ta az átszervezést Nagy István 
agrárminiszter.

A Fertő–Hanság Nemze-
ti Park Igazgatóság működé-
si területén három tájegység 
köré szervezik a feladato-
kat. Egyik a Fertői tájegység, 
amely a Fertő tó és környe-
zetének nemzeti parki része-
it, valamint a Soproni Táj-
védelmi Körzetet foglalja 
magában. Másik a Hansá-
gi tájegység, amely a Han-
ság és a Tóköz nemzeti parki 
védettség alatti részeit érinti. 
Harmadikként a Duna men-
ti tájegység jön létre, amely a 
Szigetközi és Pannonhalmi 

Tájvédelmi Körzeteket je-
lenti együttesen. Mindegyik 
tájegység kiegészül az adott 
térség kisebb természetvédel-
mi és Natura 2000-es terüle-
teivel – tudtuk meg Fersch 
Attilától, a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park igazgatóhe-
lyettesétől.

A tájegységi rendszer a ter-
mészetvédelmi őrszolgálaton 
belül már több mint két évti-
zede kialakult, ehhez igazod-
nak a nemzeti parki tenniva-
lók most más szakterületeken 
is. – Az átalakítástól azt re-
méljük, hogy az egyes tájegy-
ségek térségében élő lakosság-
gal, gazdálkodókkal és más 
szervezetekkel az eddigieknél 
is közvetlenebb kapcsolattar-
tásra nyílik lehetőség, az ak-
tuális feladatokat nagyobb 

önállósággal, helyben tudjuk 
majd szervezni, a tájegységve-
zetők pedig több kérdésben 
is önállóan, gyorsan tudnak 
majd dönteni. A tájegységek 
a jövőben közvetlenül irá-
nyítják és szervezik például 
a helyi értékek megfelelő ke-
zelését, a kutatási és monito-
ring tevékenységet, az ökotu-
rizmust és az egyes bemutató 
központok működtetését, va-
lamint a természetvédelmi 
őrzési feladatokat – tette hoz-
zá Fersch Attila. 

Az átalakítás a Fertő– 
Hanság Nemzeti  Park-
ban már elkezdődött, de 
mivel csak kisebb változ-
tatásokra van szükség, ez 
leginkább a feladatok szétvá-
lasztására, pontosabb defini-
álására, a személyi állomány 

és igazgatósági eszközök 
megfelelő helyre történő 
szétosztására szorítkozik. A 
meglévő személyi állomány 
nem növekszik, azonban a 
munkatársak mintegy ötöde 
a központi szervezeti egysé-
gektől átkerül a tájegységek-
hez. Az igazgatóság központi 
feladatai ezzel párhuzamo-
san csökkennek. – Mindezt 
igyekszünk úgy megoldani, 
hogy az átcsoportosítással 
érintett kollégák ebből lehe-
tőleg minél kevesebbet érez-
zenek meg, azaz az eddigi fel-
adataikhoz és lakóhelyükhöz 
igazodunk. Olyan kollégák 
vezetik az új tájegységeket, 
akik már korábban is ott te-
vékenykedtek és bizonyítot-
ták felkészültségüket – zárta 
az igazgatóhelyettes.
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Fersch Attila, a Fertő–Hanság Nemzeti Park igazgatóhelyettese.
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Tudták, hogy a megunt vagy a gyerekszobá-
ból kinőtt otthoni akvárium élőlényei a ter-
mészetes vizekben komoly károkat is okoz-
hatnak? Ha természetbarát megoldáso-
kat választanánk, inkább keressünk rá a 
www.invaziosfajok.hu oldalra!

A tatai Által-ér környékén 
nemrégiben komoly termé-
szetvédelmi beavatkozásra 
volt szükség, mert a nagyvi-
rágú tóalma olyannyira el-
szaporodott, hogy nagy te-
rületen beborította a szabad 
vízfelületet, csökkentve an-
nak oxigénellátását és gátol-
va a víz alatti közlekedést. 
Gyakran előfordul, hogy 
egy-egy agresszív faj kiszo-
rítja a meleg vizekben ősho-
nos populációt. Ezeket az 

erőszakos, eredendően táj-
idegen növényeket és álla-
tokat hívják a szakemberek 
„invazív fajoknak”. Az el-
terjedésükben sokszor mi 
magunk vagyunk hibásak: 
azt hisszük, jót teszünk, ha 
az akvárium életközössé-
gét (miután otthon nem jut 
rájuk hely, idő vagy figye-
lem) természetes vízbe jut-
tatjuk. Hát nem: a guppik a 
termálvizekben életben ma-
radnak ugyan, de a többi kis 

díszhalacska nem. A sárga- 
és vörösfülű ékszerteknősök 
azonban nem pusztulnak el 
a szabadban, hanem kiszorít-
ják az egyetlen őshonos hazai 
társukat, a mocsári teknőst. 
Korábban úgy tartották, a 
szabad természetben nem 
szaporodnak ezek az egye-
dek, de azóta megdőlt ez a 
tévhit. 

Vagyis ha természetbarát 
módon szeretnénk megsza-
badulni otthoni „exeinktől”, 
előbb tájékozódjunk! Többek 
között ebből a célból nem-
régiben új honlapot indított 
a szaktárca a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park kezdeménye-
zésére az inváziós fajokról. A 
www.invaziosfajok.hu egyik 
szerkesztője, Szita Renáta 

biológus abban látja a legna-
gyobb feladatot, hogy meg-
bízható és friss információk-
kal segítsék az átlagembert 
abban, hogy valóban termé-
szetbarát módon cseleked-
hessenek. A Fertő–Hanság 
Nemzeti Park munkatársa 
kiemelte, hogy az agrártár-
ca kezdeményezésére az ide-
genhonos teknősök „jobb 
sorsra érdemes” egyedeit a 
hazai állatkertek kötelesek 
befogadni.

De minden baj megelőz-
hető, ha a felelős állattartás 
kapcsán önmagunk lehető-
ségeivel, türelmével és élet-
módjával is tisztában va-
gyunk. Annál is inkább, 
mert közeledik a húsvét és 
hamarosan itt a nyúlszezon.

Vigyázat: inváziós fajok a láthatáron!
Amerikai jelzőrák Közönséges vízi jácint Naphal Vörösfülű ékszerteknős
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A komondort, a kuvaszt, a pulit és a magyar vizslát nem kell bemutatni 
a kutyabarátoknak. A pumi, a mudi és a magyar agár már nem minden-
kinek olyan ismerős. Az erdélyi kopó az egyik legősibb magyar kutya-
fajta, népszerűsége és egyedszáma azonban mára jócskán megcsap-
pant. Ezért is nagy öröm, hogy a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgató-
ság egyik munkatársa, Tatai Sándor odahaza erdélyi kopókat nevel. 

Tárnokréti egyik legszélső 
házában él a Tatai család: két 
kis gyerekkel és (jelenleg) hat 
erdélyi kopóval. Azért a szél-
ső házban, mert a kutyáknak 
nagy a mozgásigényük, sok-
szor és sokat kell velük men-
ni, és nagyon hasznos, ha a 
kert végében szabad a terep. 

A kopó vadászkutya, akinek 
az ösztöneit nemcsak edzeni, 
hanem uralni is kell. Tatai 
Sándor viszi őket vadászni, 
időnként versenyezni, de a 
kutyáknak az is nagy öröm, 
ha a gyerekek tavasszal vég-
re kiszabadulnak a házból és 
szaladhatnak, ugrálhatnak, 

labdázhatnak vagy egysze-
rűen csak közelükben érez-
hetik az embert. Az erdélyi 
kopó családbarát és gyerek-
szerető, ugyanakkor házőr-
ző és munkakutya egyben. 
Igazán jó választás, ha valaki 
egy okos tekintetű, megbíz-
ható, jól nevelhető és szőrét 

nem hullató, öntisztító fajtá-
ra vágyik. Csak időnk legyen 
rá odafigyelni, megismerni, 
képezni, trenírozni... – mint 
ahogyan ezt szinte minden 
kutyafajtánál leírhatnánk. 

Sándor nagykamaszként 
találkozott először az erdélyi 
kopóval. Természetvédelmi 
szakemberként pedig már 
tudatosan keresett olyan ku-
tyát, ami vadászatra is alkal-
mas és hagyományosan ma-
gyar fajta. A magyar agárral 
akkoriban még nem lehetett 
vadászni, ezért lett 22 évvel 
ezelőtt az első saját kutyája 

Az Alpokalja egyik osztrák–magyar határon átívelő tájegysége a Sop-
roni-hegység, amelynek közel ötezer hektáros kiterjedésű magyar-
országi területét 1977-ben teljes egészében tájvédelmi körzetté 
nyilvánították. 

– A Soproni-hegység hazánk 
legidősebb kristályos rög-
hegysége, amely potenciá-
lis erdőterület. Közel kilenc-
ven százalékát napjainkban 
is erdő borítja, ugyanakkor 
az elmúlt évszázadban nagy 
változások következtek be 
az állományban – informált 
prof. dr. Lakatos Ferenc er-
dőmérnök, egyetemi tanár, 
a Soproni Egyetem intézet-
igazgatója. – Három évtized-
del ezelőtt a felét még a fenyő 
jellemezte, zömében lucfe-
nyő, amely mintegy ezerszáz 
hektáron terült el. Mára ez a 
töredékére, néhány száz hek-
tárra csökkent. Ennek ered-
ményeképpen az erdők ösz-
szetétele jelentősen átalakult. 
A fenyőerdők helyét átvet-
ték a lombos fafajok, főként 
a tölgy és a bükk. – S hogy 
mi vezetett ide? – folytatta a 
professzor. – A XIX. század-
ban a soproni erdők megha-
tározó része úgynevezett sarj-
erdő volt, ami a tuskó- vagy 
gyökérsarjakból felújult er-
dőt jelent. Minél öregebb 

korukban vágták le a fákat, 
annál kisebb mértékben vol-
tak képesek megújulni sar-
jaikból. A sarjerdők biz-
tosították a soproniak és 
környékbeliek tűzifaellátását. 

Megváltozott a helyzet, 
amikor 1874-ben sikerrel 
pályázta meg a soproni erdő-
gondnoki állást Muck Endre 
(1851–1925), akit a szakma 
a soproni erdők atyjának ne-
vez. Muck Endre 1886-ban 
készítette el a soproni erdők 
első üzemtervét, ami a rend-
szeres erdőgazdálkodás alap-
jává vált. Meggyőződéssel 
követte a fenyvesítés hatá-
ron túl divatos irányzatát: fő-
leg erdei és lucfenyőt kezdett 
ültetni, ugyanakkor a lomb-
csemeték kiültetésére is nagy 
figyelmet fordított. Telepí-
tései igen komoly méretű-
ek voltak. Így például egye-
dül 1910-ben kiültettek 229 
ezer luccsemetét, 94 ezer er-
dei-, illetve feketefenyő-cse-
metét, 6 ezer jegenyefenyőt, 
165 ezer lombcsemetét. Még 
napjainkban is van nyoma 

annak, hogy szép sorban kö-
veti egymást a vörösfenyő, a 
lucfenyő, a tölgy- és a bükk-
állomány. A fenyőkkel legin-
kább egy majdani egészséges, 
„felnőttkoráig” élő tölgy- és 
bükkerdőnek kívánta előké-
szíteni a terepet. Elképzelése 
szerint néhány évtized múlva 
kivágják a lucot, s ekkor egy 
vörösfenyővel kicsit elegyes 
tölgy- és bükkerdő marad 
vissza. A lucfenyő azonban 
olyan jól növekedett, hogy 
esetenként dominánssá vált. 

Hosszú évtizedekig nem 
is volt ebből semmi problé-
ma, de a második világhábo-
rút követően jelentkeztek az 
első jelei a várható kataszt-
rófának. Ugyanis a hábo-
rú alatt nem tervszerű erdő-
gazdálkodás zajlott, hanem 
az aktuális igényeknek való 
megfelelés. Az első szúkáro-
sodást 1946–48-ban tapasz-
talták a fenyveseknél, de ezt 
pár évtizedes nyugalom vál-
totta fel. A kilencvenes évek-
ben azonban újult erővel tá-
madt a szú a lucosokban. A 

pusztulásnak két oka is volt. 
Egyrészt a lucfenyők akkor 
érték el azt a kort, amikor 
már nehezebben tudtak vé-
dekezni a szúbogarak ellen, 
másrészt a klímaváltozás első 
jeleiként hosszú, száraz nya-
rak jellemezték ezt az idősza-
kot. Az időjárási körülmé-
nyek kedveztek a szúbogarak 
elszaporodásának, viszont le-
gyengítették a fenyőket. – A 
nagymértékű károsodás ki-
hívások elé állította az erdő-
gazdaságot. A korábbi évek-
hez viszonyítva többszörös 

mennyiségű fakitermelésre 
volt szükség, sőt, ezt követő-
en a nyitottá vált területeken 
új erdőket kellett létrehozni 
– emelte ki prof. dr. Lakatos 
Ferenc. 

– A lucfenyő jelentő-
sen háttérbe szorult, helyét 
a bükk és a tölgy vette át. A 
lombos fafajokhoz viszont 
egészen más élővilág kötődik, 
mint a fenyvesekhez. A szú-
bogarak és a viszonylag kevés 
védett rovar helyett megje-
lentek a lombrágók, a levél-
szívogatók és a gubacsképző 

rovarok. A gubacs nem más, 
mint a növényi szövetekben 
kifejlődő rendellenes sejtsza-
porulat vagy sejtméret-növe-
kedés, amely főként különfé-
le rovarok tevékenységének, 
szúrásának hatására jön létre. 
A gubacs a benne vagy rajta 
élősködőknek az időjárás és 
az ellenség ellen védelmül, 
egyszersmind költőfészkül is 
szolgál, hogy ott fejlődhes-
senek ki utódai. Mindez ter-
mészetesen a madaraknak 
bővebb „étlapot” jelent – zár-
ta prof. dr. Lakatos Ferenc. 

Változóban a Soproni-hegység  
erdőállománya
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Prof. dr. Lakatos Ferenc: A lucfenyő háttérbe szorult, helyét a bükk és a tölgy vette át.

Kopófélben az erdélyi kopó?
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Tatai Sándor gyermekei, Zsófi és Matyi az egyik növen-
dék kopóval. Imádják egymást.
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A Soproni-hegység szúkárosodott fenyőinek 
kitermelésével keletkező nyílt területeken sa-
játos madárközösség alakult ki. Így például 
megtelepedett itt a lappantyú is. Ez az egyet-
len olyan faj, amely a faágakra nem kereszt-
ben, hanem hosszában ül ki. 

– A Sopron madarairól szó-
ló első összefoglaló Fászl Ist-
ván nevéhez fűződik, aki az 
1883-ban kiadott munká-
jában még kevés olyan ma-
dárról tesz említést, amely 
a fenyőhöz kötődik – utal a 
régmúltra dr. Winkler Dá-
niel egyetemi docens, aki a 
Soproni-hegység madárvilá-
gáról írta doktori disszertáci-
óját. – Csak a későbbiekben 
jelent meg a siketfajd, amely 
fenyőtűvel táplálkozik. Ér-
dekes momentum, hogy a 
múlt század harmincas évei-
ben mint fészkelő mégis el-
tűnt vidékünkről, utoljára 
pedig 1973-ban látták Sop-
ron környékén. A fenyők be-
telepítésével együtt érkezett 
a hegységbe a keresztcsőrű, 
amelynek csőre kifejezetten a 
fenyőtoboz pikkelyei között 
megbúvó mag kiemelésére 
specializálódott. Ezzel együtt 
az 1883-as kiadványban még 
nem szerepelt a fenyvescine-
ge, miként a búbos cinege 
sem, s a királykát és a süvöl-
tőt is csak mint téli vendége-
ket említik.

– Mint régen, napjaink-
ban is a bükkösök és a tölgye-
sek jellemzik inkább a sopro-
ni hegyvidéket, a fenyvesek 

ma már egyre jobban kiszo-
rulnak. Ugyanakkor az er-
dők korosztályviszonyainak 
átalakulása is hatással van a 
madárvilágra – folytatta a 
szakértő. Az idős faállomá-
nyokhoz természetszerűleg 
nagyobb számú madárfaj kö-
tődik. Ugyanis az álló vagy 
fekvő holtfában előforduló 
rovarok, rovarlárvák kitűnő 
csemegét jelentenek a harká-
lyok, a csuszka és a fák törzsét 
spirálisan végigpásztázó faku-
szok számára. A rövidkarmú 
fakusz és a hegyi fakusz emel-
lett egyedülálló módon a fa 
elváló kérge alá építi fészkét. 
Az énekesmadarak közül leg-
gyakrabban az erdei pinttyel 
és a széncinegével találkoz-
hatnak a soproni hegyvidék 
kirándulói. 

A károsított fenyvesek 
úgynevezett egészségügyi ter-
melését követően nyílt élő-
helyek keletkeznek, ame-
lyeknek szintén sajátos a 
madárvilága. Megtelepedhet 
itt a földön fészkelő és éjsza-
ka aktív lappantyú, amely 
az egyetlen olyan madár-
faj, amely a faágakra nem 
keresztben, hanem hosz-
szában ül ki. S mivel tolla-
zatának mintázata beolvad 

környezete növényvilágába, 
igen jó rejtőzködő madár. 
Ugyancsak szereti a tisztá-
sok nyílt területét a citrom-
sármány, mert földön fész-
kelő madárként speciális 
élőhelyigénye van. Táplálé-
kát elsősorban gyommag-
vak képezik, de rovarokat és 
pókokat is fogyaszt. Számos 
olyan madárfaj is él a sopro-
ni hegyvidéken, amely ked-
veli az erdőszegélyeket, sze-
gélycserjéseket. Ilyen például 

a barátposzáta, amely rovaro-
kat és pókokat gyűjtöget ága-
kon, leveleken, vagy a tövis-
szúró gébics, amely többet öl, 
mint amennyit elfogyaszt, és 
ezért a fölös prédát tövisek-
re szurkálja, „karóba húzza”, 
hogy később a felpeckelt fö-
lösleghez nyúlhasson. 

– Ha a tarvágást, majd 
erdősítést követően egy te-
rület növényzetének alaku-
lását nyomon követjük, kez-
detben gyors és szembetűnő 

változások tanúi lehetünk. 
Elmondható, hogy amikor 
cserjésedik, majd beerdő-
sül a nyílt terület, a növény-
zet szukcessziós átalakulá-
sának folyamatával együtt a 
madárközösség összetétele is 
módosul. Bizonyos fajok el-
tűnnek, mások odatelepül-
nek – mutatott a jelenségre 
dr. Winkler Dániel. – Továb-
bi érdekesség, hogy a Sop-
roni-hegyégben fekete gó-
lyapár is él. Igaz, ősszel délre 

költözik, de tavasszal min-
dig visszatér. Környékünkön 
költ hazánk legnagyobb ba-
golyfaja, az uhu, és számosan 
megfigyelték már a soproni 
hegyvidéken Magyarország 
legkisebb bagolyfaját is, a 
törpekuvikot. Összességében 
a Soproni-hegység madárvi-
lága ennél sokkal gazdagabb 
(közel 200 fajt mutattak ki 
a területről), ezúttal csak né-
hány különlegességet emel-
tünk ki belőle.

Színesedett a madárvilág
Az erdők folyamatos átalakulása is hatással van a madarakra

erdélyi kopó: törzskönyvi 
nevén Disznóugrasztó Ava. 
A név sokat elárul erről a 
fajtáról, manapság elsősor-
ban a vaddisznó felhajtására 
és megállítására használják a 
vadászok. Mindehhez a ku-
tya nagyfokú önállóságára 
van szükség, hiszen akár egy 
kilométernyi távolságra is 
jeleznie kell a gazdájának, ha 
megállította a vadat. Ilyen-
kor persze ugat, de egyéb-
ként csendes fajta. A Tatai 
család kertje is inkább gye-
rekzsivajtól hangos. Pedig a 
kopók mindenütt ott van-
nak: a legidősebb Bori 14 
éves szuka, mozgása már ki-
csit lassú, de mindig tudja és 

ellenőrzi, ki melyik irányból 
lépi át az ajtót. Fecske éppen 
vemhes, két hét múlva ese-
dékes az újabb (szám szerint 
a 14.) alom. Nádas és Nótás 
egyévesek, még pajkosak ki-
csit. Déva a kennelből figye-
li a többieket, Maros ven-
dégségben van a háznál pár 
hetet. A hosszú lábú kopók-
hoz tartoznak: szikárak, iz-
mosak, elegánsak. Szinte 
látjuk, amint egy nemesi va-
dászat után pózolnak a fes-
tőnek – előttük sorban he-
vernek a nagyvadak: medve, 
bölény vagy disznó, aho-
gyan Erdélyben ez szokás 
volt. Szívós és bátor fajta, 
virágkorát a középkorban 

élte, főleg a hegyvidéki és a 
vizes vidéken vették legjob-
ban hasznát. 

A XX. század elejére 
(többek között a megvál-
tozott vadászati és társadal-
mi szokásoknak köszönhe-
tően) szinte kiveszett ez a 
kutyafajta. Az erdélyi kopó 
„újjászületése” ötven évvel 
ezelőtt kezdődött, jelenleg 
talán tíz kennelben foglal-
koznak rendszeresen a te-
nyésztésével. Tárnokrétiben 
minden második évben van 
alom, általában 8–10 kö-
lyök születik. A szemlék, a 
fedeztetés, a DNS-vizsgála-
tok mind a tenyésztőt ter-
helik: a törzskönyvezett 

egyedek 80–100 ezer fo-
rintot is érnek. A viszony-
lag kis létszámú erdélyi-
kopó-állományt azonban 
nagyon fontos genetikailag 

tisztán megőrizni, többek 
között ezért tevékenyke-
dik a Magyarországi Erdé-
lyi Kopó Klub. Tatai Sándor 
azt javasolja, ha valaki ezt a 

fajtát keresi, mindenképpen 
törzskönyvezett kölyköt vá-
lasszon – így is segítve, ne-
hogy végleg kikopjon a ko-
pó a hazai kutyavásárokról.
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Dr. Winkler Dániel a Soproni Egyetem madártani gyűjteménye termében.
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Citromsármány Lappantyú Süvöltő

Az erdélyikopó-állományt fontos genetikailag tisztán megőrizni. Felvételünkön a Tatai 
család két legfiatalabb kutyusa.



6 KÓCSAGTOLL | A nemzeti park magazinja 2020. tavasz

A legveszélyeztetettebb gerinces állatfaj ma 
Magyarországon a rákosi vipera, ezért a szak-
emberek mindent elkövetnek a megmentésü-
kért. A Hanságban már évek óta tart az élőhe-
lyük helyreállítása és visszatelepítésük, most 
a Fertő-tájon folytatódik a program.

– Tárnokréti és Lébény térsé-
gében a megfogyatkozott ál-
lomány megerősítésére már 
telepítettünk rákosi viperá-
kat, most egy uniós pályá-
zatnak köszönhetően a Fer-
tő–Hanság Nemzeti Park 
más területein is folytatódik 
a program – mondta el elöl-
járóban Pellinger Attila, a 
nemzeti park természetmeg-
őrzési osztályának vezetője.

A Kiskunsági Nemzeti 
Park területén 2004 óta mű-
ködő Rákosivipera-védelmi 
Központban ellenőrzött kö-
rülmények között tenyész-
tik és nevelik fel a hansá-
gi állományból származó 

kis termetű kígyók utódait. 
A rá kosi viperák Magyaror-
szág féltett kincsei közé tar-
toznak, ugyanis ez a legve-
szélyeztetettebb gerinces állat 
hazánkban. Ha nem tudunk 
hatékony védelmet biztosíta-
ni az emberi beavatkozások-
kal szemben, az állat végleg 
kihalhat.

– A kígyókkal szem-
ben az emberekben gyakran 
ösztönös irtózást tapaszta-
lunk, pedig a rákosi viperá-
ban nincs semmi félelmetes. 
Nem nő meg fél méteres-
nél nagyobbra, s csupán ujj-
nyi vastag. Bár van méregfo-
ga, gyenge mérgét a tápláléka 

– sáskák, apró rágcsálók – el-
ejtésére használja, az ember-
re nem jelent veszélyt. Mérge 
egy kiadósabb darázscsípés-
hez hasonlítható, alapvető-
en rejtőzködő életmód jel-
lemző rá és ritkasága miatt 
legfeljebb azok találkoznak 
vele, akik pontosan ismerik 
előfordulási helyeit és kife-
jezetten keresik – mondja a 
szakember. Bármilyen külö-
nös, kis termete miatt sokkal 
több természetes ellensége 
van, mint amennyi poten-
ciális zsákmánya. Az embe-
ri segítségre azonban első-
sorban azért szorul rá, mert 
élőhelyeit a XIX. és XX. szá-
zad folyamán éppen mi, em-
berek számoltuk fel, és ma 
már csak szigetszerű, apró, 
elzárt élőhelyfoltokon léte-
zik. Ez a megőrzésükért tett 
erőfeszítéseket is megnehe-
zíti. A kitelepített kígyókból 
sem mind éli túl az első évet, 

madarak, gyakran rókák, 
borzok, ölyvek, gólyák táplá-
lékaivá válnak.

– Az EU Life+ program-
ja most azt is lehetővé teszi, 
hogy a Fertő–Hanság Nem-
zeti Park területén újabb 

túlélést szolgáló élőhelyeket 
rehabilitáljunk hazánk leg-
veszélyeztetettebb állata szá-
mára. Ezeken a látogatóktól 
elzárt területeken telepít-
hetünk aztán vissza felnőtt 
egyedeket, ahol gépi kaszálás 

nem veszélyezteti őket, ke-
rítés óvja őket attól is, hogy 
könnyű prédájává váljanak a 
ragadozók számára és a legel-
tetési rendszertől a növény-
zetig minden az ő túlélésüket 
szolgálja.
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A látogatóktól elzárt területeken telepítenek vissza felnőtt egyedeket a Fertő-tájon is. 

Kriskó Ádám még csak tanulja a sajtmester-
séget, de máris mesteri sajtokat készít Rábca-
kapiban. A „medvehagymás friss” sajtjukat 
és a „rábcafűszeres rétesüket” a nemzeti park 
védjegyével is ellátta. Ottjártunkkor éppen 
könyékig merítette a „kardját” a 200 liternyi 
aludttejben…

A falu szélétől nem messze, 
egy régi parasztházban mű-
ködik a családi vállalkozás, a 
Kriskó Sajtműhely – nincse-
nek útbaigazító táblák, sem 
hivalkodó felirat, de aki akar-
ja, megtalálja őket a kerámia-
cégéres bejárat mögött. Alig 
kétkonyhányi helyen műkö-
dik a kis családi vállalkozás: 
a papától örökölt földön ta-
karmányt termesztenek és 
marhákat tartanak, a tejük-
ből pedig joghurt, túró és 
sajt készül. 2011-ben kezd-
ték a tejfeldolgozást, eleinte 
hobbiból, a maguk örömé-
re és a saját szájuk ízlésére. 
Egyre többeknek tetszettek 
a kézműves sajtjaik, mígnem 
lassan eldöntötték, legyen 
ez az út. A feleség, Zsófia 

kiváltotta az őstermelői iga-
zolványt, és a fiatal pár fejest 
ugrott a tejbe… Havi 3000 
liter tejet dolgoznak fel, ami-
ből mintegy 300 kilogramm 
sajt kerül ki a kezük alól. Ké-
szítenek friss és füstölt sajto-
kat, de vannak érlelt és gyúrt 
sajtjaik is. A hagyományos 
ízek kedvelőinek szól a „ka-
pista”, ami nem a megszo-
kott trappista, hanem annak 
a (Rábca)kapiban gyártott 
változata. Az ínyencek szíve-
sen viszik a lágy sajtokat és a 
camembert típusú finomsá-
gokat, ebből is többféle ké-
szül a Kriskó-konyhában. 
Ádám kedvence most éppen 
az óvárijuk, de már a húsvét-
ra is készülnek: a tavaszi új-
donság a csülkös sajtjuk lesz, 

amire máris sok megrendelés 
érkezett.

Ádám eredetileg erdőmér-
nöknek tanult, Rábcakapi-
ra úgy házasodott, és ahogy 
körülnéztek a környéken, rá-
jöttek: abból kell megélniük, 
ami ott adódik. Ez pedig a 
föld és az állatok. A megter-
melt tejnek egyelőre csak a 
harmadát dolgozzák fel, de 

nem is szeretnének túlnőni a 
családi kereteken. Hamaro-
san megszületik a harmadik 
baba a családban, nem akar-
ják túlvállalni magukat sem 
időben, sem beruházás front-
ján. A termékeik minősége 
felette van az áraiknak, de 
szeretnék megtartani a törzs-
vásárlókat, és azt tapasztal-
ják, aki kóstolta a Kriskó-féle 

négyhagymás sajtot, a vargá-
nyásat vagy éppen az aszalt 
paradicsomos-bazsalikomos 
csodát, mind visszatérnek 
hozzájuk. Szombatonként 
ott vannak a csornai piacon, 
de a legtöbb rendelés online 
érkezik és sokan házhoz jön-
nek a termékekért. Több-
ször jártak már a régió gaszt-
ronómiai rendezvényein: 

Pannonhalmán, Győrben 
vagy a sarródi Kócsagvárban 
és Lászlómajorban is. Maguk 
nem keresik az efféle progra-
mokat, de ha meghívást kap-
nak, szívesen elmennek. Azt 
mondják: nekik a régióban 
éppen elég kedvelőjük van, 
nem is bírnák a távolabbi 
szállításokat. Sokan csoma-
golásmentesen vásárolnak 
tőlük, ezt a környezetbarát 
megoldást egyre jobban pre-
ferálja maga a sajtműhely is. 

Helyi földön termelik a 
takarmányt, helyi vizet itat-
nak az állatokkal és hely-
ben készülnek a sajtjaik – 
mi kell ennél több! „Talán 
hogy a helyben élők egyre 
tudatosabban keressék a he-
lyi ízeket!” – mondja Kriskó 
Ádám, miközben egy másik 
daraboló-keverő eszközre, a 
„hárfára” vált. És mindezért 
valóban nem is kell messze 
mennünk: Kapiban nemcsak 
sajtból, hanem a családi gaz-
daság titkaiból és a falusi kis-
vállalkozások fortélyaiból is 
kaphatunk kóstolót.
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Kriskó Ádám és felesége, Zsófia havi háromezer liter tejet dolgoznak fel.

A kádban inkább kardot használ, nem hárfát…

Meg kell menteni a jövőnek  
a rákosi viperát!
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PaNaNet+

PaNaNet+

PaNaNet+
PaNaNet+

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

PaNaNet+ Több mint egy 
uniós projekt

„Összeköt a természet / Natur verbindet uns” 2020. tavasz

A Pannonian Nature Network – a nyugat-
pannon térség natúr- és nemzeti parkjainak 
határon átnyúló projektje – 2008 óta elkö-
telezett és tapasztalt partnerekből álló, erős 
hálózatot hozott létre. Ezzel egyidejűleg le-
hetővé tette valamennyi érdekelt területen 
a természeti élmény ökoturisztikai kínálatá-
nak, valamint infrastruktúrájának jelentős 
bővítését és fejlesztését. 

A „természeti élmény” te-
rületének határon átnyú-
ló súlyát az INTERREG 
V-A Ausztria–Magyarország 
Programban megvalósuló 
PaNaNet+ projekt keretében 
fejlesztik tovább. 

A határon átnyúló pro-
jektek helyét és szerepét 
méltatta Rácz András, az 
Agrárminisztérium környe-
zetügyért felelős államtitká-
ra a Nature Education Net-
work – NEduNet – projekt 
nyitórendezvényén 2019. 
augusztus 27-én az ausztriai 
Illmicben (Ilmitz), ahol be-
mutatták a Fertő–Hanság 
és a Neusiedler See–Seewin-
kel Nemzeti Park legújabb 
közös kezdeményezését. 
Rácz András előadásában el-
mondta, hogy a 2020-ban 
véget érő többéves pénzügyi 

időszakban a hazai költség-
vetés és az Európai Unió 
forrásainak felhasználásával 
több mint 60 milliárd fo-
rintot fordítottak a termé-
szeti értékeink megőrzését 
és bemutatását célzó közvet-
len beruházásokra. Az így 
megvalósult közel száz pro-
jektnek köszönhetően ösz-
szességében legalább 100 
ezer hektáron javul termé-
szeti területeink állapota. 
Ennek is köszönhető, hogy 
ma Magyarországon a nem-
zeti parkok az ökoturizmus 
legnagyobb letéteményesei, 
az elmúlt évben a statiszti-
kai adatok szerint mintegy 
1,6 millióan látogatták meg 
a hazai nemzeti parkokat – 
hangsúlyozta. 

Az államtitkár megje-
gyezte, hogy a magyarorszá-

gi nemzeti parkok jól telje-
sítenek a pályázati források 
lehívásában, és kiemelte 
a Fertő–Hanság Nemzeti 
Park Igazgatóságának tevé-
kenységét.

Rácz András kitért ar-
ra, három határon átnyú-
ló természetvédelmi pro-
jekt játszik abban szerepet, 
hogy a nemzeti park igaz-
gatóságának ökoturiszti-
kai létesítményei fejlőd-
jenek, és  é lményekben 
g a zd a g  p ro g r a m o k k a l 

segítsék a környezeti neve-
lést és a szemléletformálást. 

Az illmici rendezvény té-
máját adó NEdUNet a Fer-
tő–Hanság/Neusiedler See–
Seewinkel Nemzeti Park 
újabb, határokon átívelő 
kezdeményezése, amelynek 
az a célja, hogy a magyar és 
az osztrák nemzeti park tér-
ségében lévő iskolák és más 
oktatási-nevelési intézmé-
nyek részére közös termé-
szetvédelmi programokat 
alakítsanak ki hosszú távon.

Mindezen túl egy határon 
átnyúló, közös nemzeti parki 
természetvédelmi őrszolgá-
lat keretfeltételeinek megte-
remtését is biztosítja a pro-
jekt, amely révén a magyar 
oldalon természetvédelmi 
őrszolgálati központ létesül 
az egykori fertői halászcsárda 
rekonstrukciójával Balf térsé-
gében – tette hozzá.

Osztrák oldalról Astrid 
Eisenkopf, Burgenland tar-
tomány tanácsosa méltatta a 
határon átnyúló projekteket, 

és reményét fejezte ki, hogy a 
két nemzeti park a jövőben is 
eredményesen dolgozik a kö-
zös projektek megvalósítá-
sában. 

Kulcsárné Roth  Matthaea 
(Fertő–Hanság Nemzeti 
Park Igazgatósága) és Johan-
nes Ehrenfelder igazgatók 
(Nationalpark Neusiedler-
see–Seewinkel) is köszöntöt-
ték az érdeklődőket, és mél-
tatták a két nemzeti park 
több mint 20 éves közös 
együttműködését.

Az első, 2018. júliu-
si alkalomhoz hason-
lóan nagy érdeklődés 
övezte a 2019. július  
13–14. között Kerka-
szentkirály és Mu-
raszemenye térsé-
gében megrende-
zett II. Kerka–Mura 
Vízimurit. 
A két nap alatt összesen több 
mint kétszázötvenen vet-
tek részt a programon, ami-
re 17, négy–nyolc főből ál-
ló csapat nevezett. Családi 
és baráti társaságok próbál-
hatták ki vadregényes fo-
lyókon az evezést, és sok 
más érdekes kihívást is 

teljesíthettek a vízifesztivál 
csapatversenye keretében, 
ahol nemcsak a gyorsaság, 
hanem a felkészültség és a 

megfigyelőképesség is szá-
mított. 

A Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park Igazgatóság az 

INTERREG V-A Ausztria–
Magyarország Programban 
támogatást nyert PaNaNet+ 
projekt keretében valósította 

meg az eseményt. A szerve-
zéssel megbízott Pisztráng 
Kör Egyesület a Balaton-fel-
vidéki Nemzeti Park Igazga-
tósággal és a helyi civil szer-
vezetekkel, vállalkozókkal 
együttműködve tervezte meg 
a két nap programját. Kie-
melten fontos célkitűzés volt 
ennek során a természeti ér-
tékek bemutatása, nem tu-
dományos előadás, hanem 
játékos, interaktív felfede-
zés formájában. A vízifeszti-
vál első napján a benevezett 
csapatok Kerkaszentkirá-
lyon szálltak csónakba, majd 
Muraszemenyén, a Hódvár 
Vízitúra Kikötőben értek 
partot. Onnan kerékpáros 
felfedező úton jutottak vissza 

Kerkaszentkirályra, ahol még 
sok izgalmas szárazföldi ka-
land várt rájuk. A második 
napon vezetett vízi, kerék-
páros és gyalogos túrák közül 
választhattak a jelenlévők. 

A PaNaNet+ projekt ke-
retében 2018 és 2019 júliu-
sában megvalósított vízifesz-
tiválok tapasztalatai alapján 
valós igény van az ilyen jel-
legű, aktív szabadidős prog-
ramkínálatra. Ennek meg-
felelően a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Igazgatóság a 
térségi partnerekkel együtt-
működésben tervezi a prog-
ramsorozat folytatását. 

Természeti élmények továbbfejlesztve
NEduNet – az új határon átnyúló kezdeményezés

II. Kerka–Mura Vízimuri
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Rácz András, az Agrárminisztérium környezetügyért felelős 
államtitkára.
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Több mint kétszázötvenen vettek részt a Kerka-Mura Vízimuri 2019. programjain.

bfnp.hu/kerka-mura
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Kulcsárné Roth Matthaea igazgató (Fertő–Hanság Nem-
zeti Park Igazgatósága), Johannes Ehrenfelder igaz-
gató ( Nationalpark Neusiedlersee–Seewinkel), Astrid 
 Eisenkopf, Burgenland tanácsosa.



II PaNaNet+ 2020. tavasz

Sok dolgozó számára könnyű az átállás egy 
pihentető, mégis tanulságos – és nagyon csa-
ládbarát – szabadidős tevékenységre. Ami-
lyen gyakran csak lehet, a tanárok is a termé-
szetet használják az oktatás szabadtéri osz-
tálytermének. A természetfotósoknak és a 
madármegfigyelőknek is megvannak a sa-
ját igényeik a natúr- és nemzeti parkok felé. 
A valódi természeti élmények iránti növek-
vő érdeklődés miatt,  elsősorban a védett te-
rületeken, szükség van a vezetett túrák, elő-
adások, workshopok, vagy akár a természeti 
élménynapok sokféleségének fejlesztésére.

A PaNaNet+ részeként, a 
nyugat-pannóniai és a bur-
genlandi natúr- és nemze-
ti parkok uniós társfinanszí-
rozású hálózati projektjének 
keretében a partnerek ezért 
intenzíven dolgoztak a láto-
gatói programok minőség-
biztosításán. Kovács Balázs 
(GD Consulting) koordiná-
lásával és turisztikai marke-
tingpartnerek bevonásával a 
védett területek vezetői rész-
letesen megvitatták a minő-
ségbiztosítási szempontokat 
egy 2019. novemberi work-
shop során Hegykőn, a Fer-
tő–Hanság Nemzeti Park-
ban, hivatkozva az ajánlat 
status quo helyzetére a négy 
nemzeti parkban és kilenc 
natúrparkban. A worksho-
pot a jelenlegi programok 
áttekintése és egy ellenőrző 

lista első vázlata előzte meg a 
régió erősségeinek, gyengesé-
geinek és bevált gyakorlataira 
vonatkozó példáinak objek-
tív értékelése érdekében.

A közösen kidolgozott ja-
vaslatokat négy csoportra le-
het osztani:

• Marketing – az ajánla-
tok elkészítésétől a reklámig 
és az eladásösztönzésig

• Természeti élmények 
tudatosítása

• Szervezési követel-
mények

• Védett területek igazga-
tóságainak jogi keretei és ha-
táskörei

A MARKETING kulcsfel-
adata, hogy a meglévő ajánla-
tokat minden érintett célcso-
port számára láthatóvá tegye. 
A program kompakt leírá-
sa nemcsak a költségeket és a 

találkozási pontot tartalmaz-
za, hanem például az útvo-
nalak nehézségi szintjét is. A 
résztvevők fejlesztési igényei-
nek lehető legjobb kiaknázása 
érdekében kérdőívek kiadá-
sa is ajánlott. Különösen fon-
tos a PaNaNet partnerterüle-
tek számára, hogy elkerüljék 
a látogatóprogram egyszerű 
szórakoztató imázsát, elvégre 
fontos, hogy a hiteles termé-
szeti élményt a lehető legszo-
rosabban összekapcsolják az 
oktatási feladattal.

A TUDATFORMÁLÁS 
magában foglalja a termé-
szet szervezett élményének 
korlátait is: az érzékeny élő-
helyek tiszteletben tartása 
érdekében a legtöbb prog-
ram legfeljebb 20 résztvevő-
vel rendelkező kiscsoportok-
ra irányul, ami természetesen 
pozitív hatással van a kirán-
dulás minőségére is.

A SZERVEZÉS terüle-
tén az egyik legfontosabb 
követelmény a hatékony re-
gisztrációs rendszer, akár a 

látogatóközponton, telefo-
non vagy az interneten ke-
resztül. A találkozóhely köny-
nyű megközelíthetősége, a 
tömegközlekedési eszközzel 
való érkezés lehetősége, a park 
igazgatósága vagy a túravezető 
telefonos elérhetősége olyan 
szempontok, amelyek minő-
ségbiztosítást nyújthatnak.

Az EU általános ADAT-
V É D E L M I  R E N D E L E T E 
szintén jelentős szerepet ját-
szik a védett területeken 
folytatott természetvédelmi 

programokban – a regiszt-
rációtól a résztvevők fotózá-
sáig terjedően. Végül a bal-
esetek megelőzését elősegítő 
valamennyi intézkedést, va-
lamint a vészhelyzet esetén 
szükséges tennivalót is ismer-
nie kell a szereplőknek.

A know-how sokéves ta-
pasztalat alapján történő cse-
réje a védett területkezelés 
ezen nagyon érzékeny terüle-
tén bizonyára tovább gazda-
gítja a határ menti régió tu-
risztikai és oktatási kínálatát.

Növekvő igény a természeti élmények iránt
A natúr- és nemzeti parkok továbbfejlesztik látogatói programjukat

A fenntartható, innovatív természetturisztikai ajánlat nemcsak egy 
professzionálisan kidolgozott és megvalósított látogatóprogramot 
foglal magában, hanem a megfelelő „hardvert” is kiváló minősé-
gű infrastruktúra formájában. A látogatóközpontok és a területek ki-
táblázása mellett ez elsősorban a megfigyelő- és pihenőhelyekre 
vonatkozik. 

A PaNaNet+ projektben a 
nyugat-pannon térség nem-
zeti és natúrparkjai pont ezen 
infrastruktúra minőségi kri-
tériumainak kidolgozásába 
fogtak. A Neusiedler See–
Seewinkel Nemzeti Park ré-
giójában, Halbturnban élő 
Ulrike Kusztrich-Wolf épí-
tész kapott megbízást a pro-
jekt területén meglévő inf-
rastruktúra áttekintésére és 
a kritériumok strukturált ki-
dolgozására.

Mi számít vonzó látoga-
tói infrastruktúrának? Nem-
csak az építész foglalkozott a 
kérdéssel, hanem a projekt-
partnerek is hozzájárultak ta-
pasztalataikkal a különféle lá-
togatócsoportok igényeinek 
bemutatásához. Egy kérdő-
ív segítségével a meglevőkön 
felül további tervezett ter-
mészetmegfigyelési és pihe-
nőhelyek terveit gyűjtötték 

össze. Ulrike Kusztrich-Wolf 
mélyreható megbeszéléseket 
folytatott a natúr- és a nem-
zeti parkok megtekintése so-
rán az ottani vezetőkkel is. 

Ennek a PaNaNet pro-
jektmodulnak a kimenete 
egy funkcionális és tervezési 
útmutató a jövőbeli termé-
szeti élmények infrastruktú-
rájához. Ehhez hozzájárult 
egy workshop keretein belüli 
megbeszélés is. A világ min-
den tájáról származó példák 
segítségével, amelyek ter-
mészetesen csak részben va-
lósíthatók meg egy az egy-
ben Nyugat-Magyarország és 
Burgenland leginkább nyílt 
kultúrtájain, rövid időn be-
lül fel lehetett állítani azokat 
a kritériumokat, amelyeket a 
parkok felelős alkalmazottai 
egyfajta „ellenőrző listaként” 
használhatnak fel. Ezek kö-
zül a legfontosabbak:

• Megfigyelési és/vagy pi-
henőhely helyszínének meg-
választása (megközelíthető-
ség, szélirány, fényviszonyok)

• Lehetőség szerint erő-
forrás-kímélő anyagválasztás

• A különféle célcsopor-
tok kívánságainak és igényei-
nek figyelembevétele

• A megfigyelő vagy pi-
henőhely hatása a látogatók 
irányítására

• Akadálymentesség és 
funkcionalitás

Emellett természetesen 
szükséges figyelmet fordíta-
ni az utakra, a megközelítési 
útvonalakra és a parkolóhe-
lyekre is.

Jelenleg a közösen kidol-
gozott kritériumokat szer-
kesztik, melyek rendelkezésre 
állnak majd német és ma-
gyar nyelven, és így az ösz-
szes érintett természetvédel-
mi és építési szakértő számára 

elérhetők lesznek. Egyébiránt 
a kritériumkatalógust a Neu-
siedler See–Seewinkel Nem-
zeti Parkban hamarosan felül-
vizsgálják: 2020 nyarára egy 

új megfigyelési helyet alakí-
tanak ki a Sandeck–Neudegg 
védelmi övezetben, amely az 
összes említett követelmény-
nek megfelel majd.

Helyszín, funkció, kialakítás, akadálymentesség
Természetturisztikai infrastruktúra minőségi előírásokkal

Az Illmic melletti Zicklackén lévő első, kerekes székkel megközelíthető megfigyelőhelyet 
20 év után át kellett építeni – tetőt kapott, amely védelmet nyújt a nap és az eső ellen.
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Kis csoportok, sok idő: A nyugat-pannon régióban számos lehetőség nyílik a természetvédelmi programok továbbfejlesztésére. 
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Vizes élőhelyek fejlesztése
Szakmai kirándulás a Rábán létesített hallépcsőkhöz Burgenlandba és Steiermarkba

Szakmai tanulmányúton vettek részt tavaly 
októberben az Őrségi Nemzeti Park Igazgató-
ság munkatársai a „WeCon – Vizes élőhelyek 
ökológiai hálózatának fejlesztése az osztrák–
magyar határrégióban” elnevezésű nemzet-
közi projektjének köszönhetően Burgerland-
ban és Stájerországban. 

Az utazás célja az ausztri-
ai hallépcsőkkel és duzzasz-
tókkal kapcsolatos jó példák 
megismerése volt. A Rábát, 
a Pinkát és a Répcét erőmű-
vek duzzasztógátjai szabdal-
ják fel, alakítják át és állják 
útját a halak vándorlásának. 
A folyókon több helyen ké-
szültek hallépcsők, amelyek 
arra hivatottak, hogy átjár-
hatóvá tegyék ezeket a gáta-
kat. A WeCon projekt célja, 

hogy olyan megoldásokat 
dolgozzanak ki a szakembe-
rek, amelyekkel ezen embe-
ri beavatkozások természet-
károsító hatásait mérsékelni 
tudják. 

A tanulmányút során 
megtekintették többek közt 
a Neumarkt an der Raab kö-
zelében lévő vízerőművet. Az 
itt található hallépcső vízel-
látottságát a Grieselbach pa-
tak vizével támogatják meg. 

Megtudhatták azt is, hogy 
az új erőmű kialakítása mel-
lett nyolc egyedi intézke-
dést hoztak vízgazdálkodás-
sal kapcsolatosan, melyek 
egyszerre szolgálják a helyi 

árvízvédelmet és természet-
védelmet; például a koráb-
ban lefűződött holtágakat 
visszacsatolták a Rába fő-
medréhez. Ausztriában a mű-
tárgyak értékelését egy 1-től 
5-ig terjedő skálán végzik, 
ahol az 1 a legjobb, 5 a leg-
rosszabb érték. Neumarktnál 
a hallépcső 2-es besorolással 
rendelkezik, ami funkció-
ját tekintve azt jelenti, hogy 
szinte az összes halfaj, majd-
nem az összes fejlődési stádi-
umában átjuthat rajta. Fon-
tos a hallépcsők rendszeres 
karbantartása is, mivel ősszel 
az uszadékfa könnyen elzár-
hatja őket, a gallyak, fadara-
bok ékké alakulhatnak, és így 
átjárhatatlanná teszik az utat 
a halak számára. A karban-
tartásért általában az erőmű 
működtetője felel.

Az említett vízi erőmű 
mellett a doiberbachi, feld-
bachi és gniebigi hallépcső-
ket is helyi vezetővel vizsgál-
ták meg. 

A szakemberek elláto-
gattak még a Hohenbrugg–
Welten–Schiefer természet-
védelmi területre is. Itt az 
1965–68-as szabályozás mi-
att kiszáradt két holtágat kö-
töttek be újra a főmederbe. 
A Rába ezen szakasza öko-
lógiai értelemben nem a leg-
jobb folyamszakaszok közé 
tartozik, azonban a meder-
ben hagyott fákkal próbál-
ják természetközelivé tenni 
az áramlási viszonyokat. Ti-
zenegy fenékküszöböt épí-
tettek be, hogy a korábbi 1,5 
méteres átjárhatatlan szint-
különbséget leküzdjék az új-
onnan ráfűzött holtágakon 

keresztül, melyek árvizek 
esetén is stabilizálni képe-
sek a medret. A projekt ré-
szeként 18 hektárt vissza-
vásároltak a gazdáktól, ahol 
réteket és más természet-
védelmi szempontból érté-
kes vizes élőhelyeket hoztak 
létre. A holtágakat tavasszal 
felduzzasztják és ősszel le-
apasztják, ami hasonló álla-
potot teremt, mint a korábbi 
természetes áradások eseté-
ben, ahol a dévérkeszegek, a 
csukák és a pontyok a parti 
növényzetben tudtak leívni. 
Érdekesség, hogy a helyben 
ritka törpegém is költ itt. A 
projektterületen kisebb álló-
vizek is találhatóak, melyek 
kétéltűek remek élőhelyei-
ként szolgálnak, így ezeket 
nem kötik be az újonnan ki-
alakult vízáramlásba.

A program során nagyon 
sok értékes tapasztalattal 
gazdagodtak a szakemberek 
a hallépcsők működésével 
kapcsolatban, valamint in-
terdiszciplináris ismeretek-
re tehettek szert a magyar és 
osztrák szakemberek révén. 
Remélik, hogy a tanulmány-
út tapasztalatait a WeCon 
projekt keretében sikeresen 
tudják alkalmazni, és lehe-
tőség nyílik majd a meglé-
vő hallépcsők fejlesztésére és 
az újonnan épülők optimális 
kialakítására.

Huszonöt természetvédelmi és turisztikai szakember utazott az 
 Őrségi Nemzeti Park szervezésében, az INTERREG V-A Ausztria–Ma-
gyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program által támoga-
tott PaNaNet+ projektnek köszönhetően öt napra Montenegróba. 
Montenegróban összesen öt nemzeti park található, mely az ország 
területéhez képest meglepően nagy szám. Ez tett minket kíváncsivá, 
hogy a montenegróiak mit gondolnak a természetvédelemről. 

Az Őrségi, a Balaton-felvi-
déki, a Fertő–Hanság és a 
Neusiedler See–Seewinkel 
Nemzeti Park, továbbá ma-
gyar és osztrák natúrparkok, 

természetvédelmi civil szer-
vezetek, ökoturisztikai vállal-
kozások szakemberei vettek 
részt azon a tanulmányúton, 
amely Montenegró két 

emblematikus nemzeti park-
jában, a Durmitor és a Skod-
ra-tó Nemzeti Parkban zaj-
lott 2019. augusztus 21. és 
25. között. A tanulmányút 
során a szakemberek a vad-
vízi evezés európai fellegvá-
rának tekintett Tara folyó 
kanyonjában a helyi ökotu-
risztikai vállalkozások szol-
gáltatásaival, működésével, 
a nemrég alapított Piva Na-
túrpark tevékenységével is-
merkedtek. A folyó melletti 
táborhely jelentős fejlődésen 
ment át az elmúlt években, 
néhányfős családi nyaralóból 
nemzetközi turisztikai köz-
ponttá vált. A vadvízi eve-
zés szervezettsége kimagas-
ló színvonalú volt. Minden 
csónakban szakavatott túra-
vezetők ültek. A vendéglá-
tásban is odafigyeltek a he-
lyi értékek bemutatására, a 
hagyományos konyha csak 
helyi alapanyagokat használ. 

A Durmitor Nemzeti Park 
hegyvilágát a nemzeti park 
természetvédelmi őre segít-
ségével fedezték fel a részt-
vevők egy 900 méter szint-
különbséget legyőző túrán, 
ahol nem csak növények és 
állatok sokaságát ismerték 
meg, de sok apró ötlettel is 
gazdagodtak. A Skodra-tó 
Nemzeti Park igazgatójának 
tájékoztatója és a közremű-
ködésével rendezett munka-
megbeszélés során ismerete-
ket szereztek a montenegrói 

nemzeti parkok felépítésé-
ről, hálózatosodásáról és az 
ökoturisztikai vállalkozá-
sokkal, utazási irodákkal va-
ló szoros, szervezett és ered-
ményes együttműködéséről. 
A Balkán-félsziget legna-
gyobb taván szervezett hajó-
kirándulás során betekintést 
nyerhettek a terület gazdag 
madárvilágába és tájképi ér-
tékeibe.

Bár a térképet nézegetve 
Montenegró nem tűnik tá-
voli országnak, mégis a rossz 

úthálózat miatt 12 óra utazás 
szükséges, hogy ezeket a gyö-
nyörű tájakat megismerhes-
sük. Ennek ellenére a szak-
emberek úgy érzik, hogy sok 
hasznos tapasztalattal és új 
ötlettel tértek haza, melyeket 
a nyugat-pannóniai védett 
területek hálózatának építé-
se során hasznosítani fognak.

PaNaNet+ tanulmányút Montenegróba

Fotópont a Durmitor Nemzeti Parkban.

Piva Kanyon. A szakemberek a nemrég alapított
Piva Natúrpark tevékenységével is ismerkedtek.
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Az egyik főmederhez visszacsatolt, korábbi Rába-holtág Hohenbrugg–Welten–Schiefernél.

Újszerű halátjáró a gniebigi Lugitschmühlénél, ahol helyhiány miatt egy csigaformájú „hal-
csavart” építettek be a műtárgyba.
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A burgenlandi természetnaptár a burgenlandi natúrparkok regioná-
lis projektje. A tíz évszakos sövény segítségével a natúrparkiskolák és 
-óvodák diákjai, tanárai és szülői közvetlenül az osztályterem előtt 
figyelhetik meg a levélhajtásokat, a virágzást és a gyümölcsérést. A 
gazdálkodók, az erdészek és minden természet iránt érdeklődő részt 
vehet a megfigyelésben a Naturkalender Burgenland alkalmazással. 

Néhány évtizeddel ezelőtt 
még széles körben elterjedt 
volt az év folyamán történő 
természeti jelenségek leírá-
sa, mint például a levélhaj-
tás, virágzás, a gyümölcs éré-
se, a fecskék visszatérése vagy 
a mezőgazdasági szezon ide-
je. Jelenleg reneszánszát éli a 
természet fejlődésének figye-
lemmel kísérése és leírása az 
utóbbi években észrevehető 
globális felmelegedés miatt, 
és ez egyre fontosabbá is vá-
lik a természet és az éghajlat 
kutatásában. A fenológia a 
növények és állatok szezoná-
lis ciklusát, valamint az idő-
járás vagy az éghajlat kapcso-
latát vizsgálja. A növények 
a talajhoz közeli légkör na-
gyon érzékeny mérőeszkö-
zeiként működnek, és egy-
re korábbi virágzással vagy 

gyümölcséréssel reagálnak az 
utóbbi évek „őrült” hőmér-
sékletváltozásaira.

Együtt kutatni 
azt, hogy az  
éghajlatváltozás 
hogyan befolyá-
solja az állatokat 
és a növényeket

A Naturkalender Bur-
genland alkalmazással több 
tucat, a burgenlandi natúr-
parkrégiókra jellemző állat- 
és növényfaj fényképezhető 
le, és aktuális fejlődési fázi-
saik dokumentálhatók. Ezt 
rendszeresen megtéve lát-
ható, hogy az éghajlatválto-
zás hogyan befolyásolja az 

állatokat és a növényeket, és 
milyen kapcsolat van az éves 
időjárási viszonyok és a bio-
diverzitás között.

Segítségnyújtás öt 
másodperc alatt 
az éghajlati kuta-
tásokhoz és a gaz-
dák számára

Minden megfigyelés és 
minden fénykép értékes 
hozzájárulást nyújt a termé-
szeti és éghajlati kutatások-
hoz Ausztriában és az egész 
világon. A megfigyelések az 
európai fenológiai adatbá-
zisba folynak be, amelyet 
a Meteorológiai és Geodi-
namikai Központi Intézet 

(ZAMG) tart fenn. Ezál-
tal felhasználhatók lesznek 
az éghajlati kutatásokhoz 
az egész világon. Ezen kívül 
az alkalmazásban tett meg-
figyelések a fekete bodzára 
és társaira vonatkozólag be-
áramlanak egy számítógépes 
modellbe, amelynek segít-
ségével osztrák gazdálkodók 
százai az olyan években, me-
lyekre a rét korai fejlődése 
jellemző, rugalmasan reagál-
hatnak és korábban tudnak 
kaszálni. Ily módon minden 
felhasználó ténylegesen segít 
abban, hogy a gazdák jó ta-
karmányt arassanak le, hogy 
a rétek színesek, változato-
sak és fajokban gazdagok 
maradjanak. Végül a virág-
zás vagy az érés dátumai se-
gítik a natúrparkok látoga-
tóit abban, hogy a legszebb 
napokban tekinthessék meg 
a természeti látványosságo-
kat – mint például a sárga-
barack-virágzást!
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A szikrai (Sieggraben) natúrparkiskola számos ismert személyiséggel együtt elültette a tíz évszakos sövényét.
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A természetnaptár címlapja.

www.naturkalender.at/regionalprojekte/naturkalender-burgenland 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

andrea.sedlatschek@ 
rmb-sued.at

INGYENESEN KÉRHETŐ:

Burgenlandi természetnaptár
Együtt kutatják az éghajlatváltozás hatásait

FRISSEN JELENT MEG 
AZ ÚJ PANANET-ÚT-
MUTATÓ „Irány Nyu-
gat-Pannónia – 30 Kirán-
dulás az Alpok és a puszta 
között“ címmel. A köny-
vet kétnyelvű változatban 
adta ki a Regionalmanage-
ment Burgenland, és bemu-
tatja a PaNaNet védett terü-
letek természeti sajátosságait 
az adott természetvédelmi te-
rület három különleges hely-
színén keresztül (egy hely, 
ahol letérdelünk, egy hely, 

ahol időt töltünk és megpi-
henünk, egy hely, ahol kí-
sérletezünk). A könyv célja, 
hogy kísérőként szolgáljon a 
védett területeken, valamint 
új és érdekes hozzáférést biz-
tosítson a PaNaNet hálózat-
hoz. Világosan megmutatja, 
hogy a nyugat-pannon ré-
gió – az Alpok és a puszta kö-
zött – közös természeti örök-
ségünk.

Minél többet megismer a 
látogató a 30 leírt helyből a 
PaNaNet védett területeken, 

annál jobban kirajzolódik 
Nyugat-Pannónia egyedi jel-
lege. Minden védett terü-
let színes kóddal van ellát-
va a könyvben, ezért gyorsan 
megtalálható. Az általános 
leírás mellett a kiadványhoz 
tartozik egy háromrészes ösz-
szecsukható kártya, amelyen 
három különleges hely ta-
lálható. A térképen egy idő-
vonal jelzi, mikor érdemes a 
helyszínekre utazni. Annak 
érdekében, hogy a látoga-
tó képet kapjon arról, mire 

is számíthat az adott hely-
színen, a kártya hátulja fotó-
kat, érdekes háttérinformá-
ciókat és rövid történeteket 
tartalmaz.
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PaNaNet útmutató címlapja.

Irány Nyugat-Pannónia
30 kirándulás az Alpok és a puszta között
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A nappali lepkék megfigyelésébe, monito-
rozásába egyszerű módszerekkel bevonha-
tók az önkéntesek. Az európai tapasztala-
tok felhasználásával a Fertő–Hanság Nemze-
ti Park is igyekszik minél több civilt mozgó-
sítani és adatgyűjtésre buzdítani. Dr. Amb-
rus Andrással a miértekről és a hogyanokról 
beszélgettünk.

– A nappali lepkék a rova-
rok között elég népszerű, sok 
ember által ismert, kedvelt 
csoportnak számítanak. Fej-
lődésük és esetenként a ki-
fejlett lepkék táplálkozása 
révén közvetlenül tápnövé-
nyeik vagy a nektárforrások 
révén szorosan kapcsolód-
nak ahhoz a természeti kör-
nyezethez, melyben fejlő-
désük és élettevékenységük, 
szaporodásuk sikeresen le-
zajlik. Ökológiai igényeik 
alapján lehetnek specialista, 
csak bizonyos szűk feltéte-
lek mellett tenyésző fajok, il-
letve általánosan előforduló, 
generalista fajok, és köztük 
mindenféle átmenet is léte-
zik. Vannak például nedves 
vagy száraz gyepekhez, szik-
lagyepekhez, különféle erdő-
társulásokhoz, szurdokvöl-
gyekhez, vagy akár vízparti 
társulásokhoz kötődők. Sok-
szor az adott lepkefajoknak 
az állományváltozásai ön-
magukban is igen fontos in-
formációt jelentenek, ám az 
egész fajegyüttesben lezaj-
ló változások megmutathat-
ják egy-egy adott élőhelyen 

belül zajló átrendeződéseket, 
ide értve akár a globális vál-
tozások hatásait is – vázolja 
dr. Ambrus András termé-
szetmegőrzési szakreferens, 
hogy miért is fontos odafi-
gyelni ezekre a törékeny lé-
nyekre.

– A Nemzeti Biodiver-
zitás-monitorozó Program-
ban az országos nappalilep-
ke-monitoring a kétezres 
évek elején kezdődött rit-
ka, veszélyeztetett és védett, 
főként nedves réti fajokra 
koncentrálva. Az unióhoz 
való csatlakozást követően 
különösen a Natura 2000 
területek jelölő fajaira kon-
centrálódott a figyelem. Az 
országos program koordiná-
cióját a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság szakemberei lát-
ták el. Az egyes fajok kijelölt 
populációinak vizsgálatá-
ra a vonal menti számlálást, 
vagyis a rajzási csúcsidőszak 
környékén a háromszori lep-
keszámlálást, valamint a je-
lölés-visszafogásos módszert 
használják. Utóbbi vizsgálat-
nál a rajzási csúcs közelében 
három alkalommal jelöléses 

mintavétel történik, majd a 
populáció méretét becsléssel 
határozzák meg – részletezi 
a monitorozás legfontosabb 
módszereit a szakember. 

A vizsgálati módszerek 
fejlődésével, a monitorozni 
kívánt fajok és populációk 
kiterjesztésével, továbbá az 
Európai Lepke Monitoring 
Rendszerhez (eBMS) va-
ló csatlakozáshoz és az ön-
kéntes felmérők által szol-
gáltatott megfigyelések 
integrálásához szükség volt a 
programban bizonyos válto-
zások bevezetésére. A Fertő–
Hanság Nemzeti Park Igaz-
gatóság (FHNPI) 2018-ban 
vette át a koordinációt. A be-
vezetett változások leginkább 
a pontosabb populáció-
méret-becslésekre szolgáló 

jelölés-visszafogásos vizsgála-
tokat érintették, valamint az 
egyszerre vizsgált népességek 
területi kiosztását. A jelölé-
ses vizsgálatok során a há-
rom mintavétel helyett – a 
vizsgálni kívánt fajtól függő-
en – kétszer vagy háromszor 
három mintavételből álló fo-
gási sorozat eredményeit ér-
tékelik ki. Ezzel a módszerrel 
egyszerre ugyan kevesebb né-
pesség vizsgálható, ám sok-
kal pontosabb eredmények-
hez lehet jutni. Így elegendő 
az Európai Unió felé történő 
jelentésekhez igazodva csak 
3–6 évente visszatérni egya-
zon népességhez. Ez országos 
viszonylatban, megfelelő ro-
táció kialakításával nagyobb 
területi lefedettség elérését 
teszi lehetővé.

A programban változatla-
nul szerepet kap a korábban 
is végzett, egy-egy fajra irá-
nyuló, vonal menti számlá-
lás, ám bevezették az Európai 
Lepke Monitoring Rend-
szerben használatos mód-
szert is, amikor a felmérők 
egy–két heti rendszeresség-
gel járnak be egy területet, 
és minden faj megfigyelé-
si adatait följegyzik. Ez egy 
meglehetősen nagy ráfordí-
tást igénylő módszer, ám az 
így nyert adatok számos eu-
rópai szintű index számítá-
sához felhasználhatóak. Ha-
zánk is csatlakozni tudott 
adatszolgáltatásaival ehhez 
a nemzetközi koordináció-
val működő programhoz. 
Ennek keretében formáló-
dik az EU beporzóvédelmi 

kezdeményezése, illetve ki-
dolgoztak bizonyos nappali 
lepke indikátorokat is.

– Hasonló célokat szolgál, 
ám sokkal kevesebb kötött-
séget jelen a felmérők számá-
ra – így reményeink szerint 
sokkal népszerűbb lehet – az 
időlimites (15 percnyi idő-
tartam alatt végzett) nappali 
lepke pontszámlálás. Ehhez 
a módszerhez – a kor köve-
telményeihez igazodva – egy 
könnyen kezelhető mobil-
telefonos applikáció is ké-
szült, melynek tesztelésébe 
az FHNPI megbízásából a 
Szalkay József Magyar Lep-
készeti Egyesület tagsága is 
csatlakozott. Sajnos a mód-
szer kipróbálására csak ősz-
szel nyílott lehetőség, ám 
még így is a szeptember kö-
zepétől október végéig tar-
tó tesztidőszak alatt össze-
sen 97 mintavétel történt 
meg országszerte, nyolc ön-
kéntes felmérő részvételé-
vel. Ennek során összesen 52 
nappali lepkefaj 1.584 egye-
déről sikerült adatot gyűjte-
ni. Az észlelt fajok közt több 
védett és/vagy ritka is akadt, 
például dolomit kéneslepke 
(Colias chrysotheme), barna 
szemeslepke (Hipparchia se-
mele), vagy akár a nagy tűz-
lepke (Lycaena dispar) – is-
mertette az eredményeket 
dr. Ambrus András. 

Két éve indította 
 közösségi adatgyűj-
tési programját  
a  Fertő–Hanság Nem-
zeti Park. 

A természetkedvelők egy 
applikáció segítségével nö-
vény- és állatfajok előfordu-
lási adatait továbbíthatják 
a nemzeti parkhoz, hogy a 
szakemberek előtt minél tel-
jesebb kép alakuljon ki a me-
gye élővilágáról, valamint a 
megfigyelők is érezhessék, 
hogy adataikkal hozzájárul-
nak természeti értékeink fel-
tárásához. 

– Egy olyan mobil app-
likáció készült el, amely 
növény- és állattani adat-
gyűjtést tesz lehetővé. Aki 
mobilkészülékére letöl-
ti az applikációt, részese le-
het az izgalmas kalandnak. 
Az alkalmazás segítségé-
vel a felhasználó bemérhe-
ti a faj pontos GPS-helyze-
tét, majd WIFI-hálózaton 
át díjtalanul elküldheti a 

nemzeti parknak – mondta 
dr. Ambrus András projekt-
vezető. A cél, hogy a szakem-
berek hasznosítsák a lakosság 
megfigyeléseit, s az eddiginél 
is pontosabb információk-
hoz jussanak a nemzeti park 
élővilágáról. Az is fontos, 
hogy az adatgyűjtési prog-
ramban résztvevők elkötele-
zettsége megerősítést és visz-
szaigazolást is nyerjen. 

A befutó információk 
csak az azt hitelesítő szakem-
bereken keresztül juthatnak 
el az adatbázisba, így kizá-
rólag megbízható értesülés-
sel bővülhet a rendszer. A 
kapott adatokból olyan nap-
rakész digitális térképet állí-
tanak össze, amely feltünteti 
az észlelés készítésének pon-
tos koordinátáit, idejét, illet-
ve a beküldő nevét.

Önkénteseket is bevonnak a monitorozásba
A globális változások hatásai is megfigyelhetők
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Dr. Ambrus András projektvezető.

A szeptember közepétől október végéig tartó tesztidőszakban összesen 52 nappali lepke-
faj 1.584 egyedéről sikerült adatot gyűjteni.

Az Európai lepkék éjszakáját 2004 
óta rendezik meg, évente változó 
időpontban. – A kezdeményezés-
nek magyar vonatkozása is van, meg-
álmodója és 2019-ig koordinálója 
Rézbányai (Reser) László Luzern-
ben élő honfitársunk volt. 2019-től 
Christopher Jonko lengyel lepkész 
koordinálja a megmozdulást és az 
esemény honlapját – mondja érde-
kességképpen dr. Ambrus András.
Idén az április 16. és 20. közötti idő-
szakban, újhold előtti fázisban, ked-
vezőnek ígérkező lámpázási kö-
rülmények között rendezik meg a 
programot. Az esemény most már 
túlnőtt Európa határain és a világ 
bármely részén zajló éjszakai lep-
készések eredményeit tudja fo-
gadni és feldolgozni a program. 
– A kezdeményezés célja az éjsza-
kai lepkészés népszerűsítése mel-
lett a hosszú távú változások észle-
lése, monitorozása nagyobb területi 
kitekintéssel, mint egy-egy nemzeti 
monitoringprogram – magyarázza a 
szakember. Elemzésekre, összehason-
lításokra nyílik lehetőség időszakok, 
régiók között. Az adatszolgáltatás tel-
jesen önkéntes alapon zajlik. Képek 
beküldésével határozási segítséget is 

lehet kérni a professzionális felhasz-
nálóktól, illetve irodalmak, határo-
zási segédletek és sok egyéb hasz-
nos anyag érhető el az oldalon. 
– Az esemény sosem egyetlen na-
pot jelent, hiszen az éjszakai lep-
készés sikere nagyon erősen függ 
az adott nap meteorológiai körül-
ményeitől. Esős, viharos, szeles idő-
ben igen gyér eredményt lehet el-
érni, míg a megfelelő körülmények 
közt, szélcsendes, esetleg borult idő-
ben, melegfront hatása idején ren-
geteg lepke jöhet be. Olykor vihar 
előtti órákban egészen rendkívüli re-
pülést is lehet tapasztalni, amit per-
sze a vihar megérkezte el is söpörhet.

EURÓPAI LEPKÉK ÉJSZAKÁJA Lepkék, szitakötők, bogarak 
a digitális térképen

https://lepidoptera.eu/emn

izeltlabuak.hu
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Egy KEHOP-prog-
ramnak köszönhető-
en korszerű techni-
kai eszközökkel is vé-
geznek természet-
védelmi őrszolgála-
ti feladatokat a Fer-
tő–Hanság Nemze-
ti Parkban. Az eset-
leges természetká-
rosító tevékenysé-
gek így hatékonyab-
ban felismerhetők és 
időben közbe lehet 
avatkozni.

Három új munkatárssal ösz-
szesen tizennégy természet-
védelmi őr látja el a Fer-
tő–Hanság Nemzeti Park 
megóvási feladatait. A ter-
mészetvédelmi őrszolgálat 
szakemberei intézkednek, ha 
védett érték veszélybe kerül, 
de hatósági feladatot is vé-
geznek. Most egy KEHOP-
pályázatnak köszönhetően 
korszerű eszközöket is bevet-
nek a természet védelme ér-
dekében. A projekt a területi 
jelenlét és a természetvédel-
mi őrzés hatékonyságának 
javítását szolgálja.

A Légi rendészeti támoga-
tó rendszer fejlesztése elneve-
zésű program célja Magyar-
ország országos jelentőségű 
védett természeti területein 
és/vagy Natura 2000 terüle-
tein a természetvédelmi őrzés, 
ellenőrzés hatékonyságának 

növelése, légi járművön al-
kalmazott kamerarendszer se-
gítségével. Ennek keretében 
a rendőrség légi rendészeté-
vel együttműködve közös légi 
járőrözéseket tartanak. 

– A modern technikai 
eszközök, mint a drón vagy 
a nagyobb testű madarakon 
rögzített műholdas jeladók 
nagyban segítik az őrszolgá-
lat munkáját – fogalmazott 
Váczi Miklós, az őrszolgá-
lat vezetője. – A profi ka-
merarendszer által rögzített 
nagyfelbontású képek bizo-
nyítékként szolgálnak ter-
mészetkárosítási eseteknél. A 
projekt a területen bekövet-
kezett változások feltérképe-
zésére ugyanolyan hatékony, 

mint a rongálás, az illegális 
hulladéklerakás vagy a jog-
talanul a védett területen tar-
tózkodó terepmotorosok, 
autósok felderítésében. 

Az őrszolgálat illegális te-
vékenység tettenérése esetén 
feljelentést tesz a kormány-
hivatalnál vagy szabálysér-
tés esetén a rendőrségnél, de 
azonnali helyszíni bírságot is 
kiszabhat. 

A drón segítségével a vé-
dett rétisas-fészkek megfi-
gyelése is könnyen kivitelez-
hető. A műholdas jeladók a 
védett fajok mozgását-vonu-
lását jelenítik meg valós idő-
ben, ami azt jelenti, hogy 24 
órában folyamatosan követni 
tudjuk a jelölt példányokat.  

Vigyáznak a parkra
Őrzés drónnal, helikopterrel és jeladóval
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Kugler Péter természetvédelmi őr az új drónnal. 

A Madárvárta-program természetvédelmi projekt a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park Igazgatóság vezetésével, osztrák partnerekkel. Az uni-
ós támogatású program legfontosabb célja, hogy közel negyvenezer 
hektár védett területen segítse elő a biológiai sokféleség megőrzését.

A Madár vár ta -pro j ek t 
mintegy 40 ezer hektárnyi 
magyar és osztrák védett te-
rületet érint, többek között 
a Fertő mentén, a Hanság-
ban, a határ menti erdőkben 
és a Soproni-hegységben.  

A nyolc évvel ezelőtt indult 
program keretében egyrészt 
kutatások, másrészt kisebb 
élőhely-rehabilitációs be-
avatkozások, a kutatói inf-
rastruktúra határon átnyú-
ló fejlesztései valósultak 
és valósulnak meg, emel-
lett a madármegfigyelési 
lehetőségek is bővülnek a 
területen. 

A projekt keretében újítot-
ták fel többek között az Es-
terházy Madárvárta épületét, 
de több új madármegfigye-
lő torony is épült. – Az inf-
rastrukturális fejlesztések 
mellett a kutatás kiemelt 
szerepet kap a projekten be-
lül – fogalmazott Pellinger 
Attila természetmegőrzé-
si osztályvezető. – A klíma-
változás, szárazodás a Fertő 
környékére, így az élőhelyek-
re is kihat. Célunk részben 
annak feltárása, hogy a ná-
dasokban, szikesekben mi-
lyen folyamatok zajlanak le, 

másrészt a beavatkozás, lehe-
tőségeink mértékében.

A Madárvárta 2. projekt 
egyik kiemelt területe a de-
nevérek monitorozása. – A 
denevérek felmérése és min-
tavételezése a határ menti 
Natura-területeken, a Dud-
lesz-erdőben és a Fertő mel-
letti dombokon történt 
– mondta el Kugler Péter 
területfelügyelő. – Egyfe-
lől akusztikai felmérést tar-
tottunk, melynek során de-
tektor segítségével tesszük 
„láthatóvá” a denevérek ál-
tal kibocsátott hangokat, 

másfelől hálózásos mintavé-
telt is végeztünk. Az ennek 
segítségével befogott egye-
dekről meg lehetett állapíta-
ni, hogy melyik fajba tartoz-
nak, illetve a korukat és az 
ivarukat. 

Többek között nagy pat-
kós denevért, kis patkós de-
nevért és csonkafülű dene-
vért fogtak be. A nemzeti 
park munkatársai néhány 
egyedet jeladóval szereltek 
fel, melynek segítségével to-
vábbi információt nyernek 
például a denevérek nappali 
élőhelyéről.

Madárvárta
Osztrák–magyar határon átnyúló 

természetvédelmi projekt

Egy Ausztria–Magyarország Interreg-pályá-
zatnak köszönhetően újjáépítik a Fertőrákos 
és Balf közötti egykori Halászcsárdát. Az épü-
let 2021-től természetvédelmi őrszolgála-
ti bázisként fog működni, míg kisebb részben 
környezeti nevelési szerepet tölt majd be. Itt 
lesz a központja a közös magyar–osztrák vízi 
természetvédelmi őrszolgálatnak is.

Évtizedek óta áll kihaszná-
latlanul és egyre romosabb 
állapotban az egykori Ha-
lászcsárda, mely valaha Fer-
tőrákos és Balf között vár-
ta a betérő vendégeket. Az 
egykor szebb napokat látott 
épület egy osztrák–magyar 
együttműködési projekt-
nek köszönhetően rövidesen 
megújulhat. 

– A Csárda-csatornánál 
álló épület sorsa régóta na-
pirenden van. Cél, hogy az 
eredeti látványt rekonstru-
álva a világörökséghez mél-
tó állapotba kerüljön, ehhez 
a nemzeti park egy Interreg-
pályázatot hívott segítségül 
– fogalmazott Fersch Atti-
la igazgatóhelyettes. Az épü-
let nemcsak megújul a 2019 
őszén megindult és várha-
tóan 2021 nyarán befeje-
ződő programnak köszön-
hetően, de új rendeltetést 
is kap. – Az ingatlan a Fer-
tő–Hanság Nemzeti Park 
Nationalpark Neusieder 
See–Seewinkellel közös ter-
mészetvédelmi őrszolgálat 
vízi bázisaként funkcionál 

majd. Ezenkívül – mivel a 
célcsoportot a fiatalok, egye-
temisták és a pedagógusok je-
lentik – különböző környe-
zeti nevelési programoknak 
ad otthont. Egy foglalkoztató 
termet is kialakítanak benne, 
ahol a különböző nemzeti 
parki programokat (melyek 
többek között a Szárhalmi-
erdőben vagy a Fertő nádasá-
ban zajlanak) elő lehet készí-
teni. A rekonstrukció során a 
területen csónakkikötőt is ki-
alakítanak, hiszen a nemzeti 

park által szervezett kenutú-
rák már most az épület köze-
léből indulnak. 

Megújul az egykori 
Halászcsárda

Fo
tó

: F
H

N
P

Látványterv: A közös természetvédelmi őrszolgálat vízi bázi-
saként funkcionál majd a tervezett épület.

Pellinger Attila,  
a természetmegőrzési 
osztály vezetője.

Az Interreg-program 
nemcsak a Halászcsár-
da épületére szorítko-
zik, az osztrák fél töb-
bek között az illmici 
látogatóközpont bel-
ső kiállítását újítja meg 
a kereteiben, ezenkí-
vül a rendszeres kö-
zös osztrák–magyar 
természetvédelmi őr-
szolgálat feltételeit is 
rögzítik. Maga a termé-
szetvédelmi őrszolgá-
lati bázis a tervek sze-
rint 2021 nyarára készül 
el, jelenleg a közbe-
szerzési eljárás fut.

PÁRHUZAMOS 
PROJEKTEK
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Nagy Bertold „Délutáni pihenő” című, a szár-
halmi erdő macskabaglyáról készült fotója 
2018-ban az év természetfotója lett, a 2019-
es pályázaton pedig „Az öreg tölgy halála” 
lett első helyezett „Az év természetfotói” pá-
lyázaton, Növények és gombák kategóriában. 
A fotós szemével még szebb és gazdagabb a 
környezetünk.

Nem csak a magyar pályáza-
ton ért el színvonalas képei-
vel előkelő helyezést Nagy 
Bertold, nemzetközi verse-
nyeken is díjazták már fotóit. 
A civilben banki értékesítés-
támogatóként dolgozó, ere-
detileg biológia szakos pe-
dagógus főiskolai évei alatt 
szeretett bele a fotózásba.

– Hiszem, hogy a jó képe-
kért nem kell messzire utaz-
ni, a legjobb felvételeket min-
denki a saját környezetében 
tudja elkészíteni. Itt ismeri az 

ember a legjobban a területet 
és itt tud a leggyorsabban re-
agálni az időjárási viszonyok-
ra, aminek ki van szolgáltat-
va a természetfotós. Nekem 
a lehetőségek kifogyhatatlan 
tárházát a Fertő-táj nyújtja! 
Szeretném megosztani min-
denkivel azokat a csodálatos 
pillanatokat, amivel a termé-
szet ajándékoz meg nap mint 
nap. Visszaadni valamit a les-
ben töltött órák izgalmából, a 
hajnali harmatos rétek han-
gulatából, az erdők ezernyi 

apró csodájából és a naple-
mentében izzó táj szépségé-
ből. Célom és felelősségem, 
hogy képeimmel felhívjam a 
figyelmet környezetünk eltű-
nő szépségeire és megóvásuk 
fontosságára – vall magáról 
Nagy Bertold.

– Háromgyermekes apa-
ként sajnos nem jut annyi 

időm a hobbimra, mint sze-
retném, de ha tehetem, fo-
gom a fotós hátizsákomat 
és már megyek is a szabad-
ba. A jó természetfotós alap-
vető ismérve szerintem az 
élővilág szeretete és a türe-
lem – mondja a sikeres alko-
tó. Nagy Bertold igyekszik 
a legmagasabb szinten űzni 

hobbiját, és sikerei igazol-
ják tehetségét. Tagja az Oszt-
rák Természetfotós Szövet-
ségnek (VTNÖ) és gyakran 
szerepelnek felvételei nem-
zetközi kiállításokon is. Ed-
digi legnagyobb sikerének 
tartja a „Lenergy – Az év ter-
mészetfotója 2018” pályáza-
ton Délutáni pihenő című 

képéért neki ítélt „Az Év Ter-
mészetfotója 2018” díját, de 
már több mint húsz ország 
harminc pályázatán szerepelt 
sikeresen. Képei az élőlények 
természetes környezetében 
készültek, betartva a termé-
szetfotózás etikai szabályait. 
Fotói mentesek mindenféle 
utólagos manipulációtól.

Fantasztikus fotókon a természet
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A sopronhorpácsi kastélyt 
is megillethetné a nemzeti 
emlékhely cím s az ezzel já-
ró figyelem. A kastély körü-
li, egykor több száz különle-
ges növénynek otthont adó 
park ma is nagy érték. Még 
mindig áll a hársfa, amit Szé-
chényi Ferenc – a Nemzeti 
Múzeum és az Országos Szé-
chényi Könyvtár alapítója – 
maga ültetett annak emléké-
re, hogy nemzeti közkincsé 
tette magángyűjteményeit. 
De ez csak egy a számtalan 
természeti érték közül. 

A park területén erede-
tileg jórészt magasártéri 
tölgy–kőris–szil ligeterdők 
váltakoztak gyertyános-töl-
gyes foltokkal. A mélyebb 
fekvésű részeken mézgás 

égeres láperdőfoltok for-
dultak elő. Egy ilyen kisebb 
égeres terület még megtalál-
ható. Az egykori ligeterdő 
hagyásfái ma a park legidő-
sebb őshonos fái közé tar-
toznak. A tudatos parképí-
tés kezdete 1738-ra tehető, 
ekkor költözött Horpácsra 
gróf Széchényi László. Va-
lószínűleg ő kezdte meg a 
kastély körül az erdő rende-
zését, néhány sétautat is ki-
alakított. 1771-ben  Cziráky 
Mária, Széchényi Zsigmond 
özvegye tette meg az el-
ső tervszerű telepítéseket a 
parkban, ekkor elsősorban 
őshonos fafajokat ültettek  a 
kastély köré. Az özvegy fiá-
nak, Józsefnek adta át a gaz-
daságot, ami aztán Ferenc 

gróf kezébe került. Az 1850-
es években kerültek Hor-
pácsra az Észak-Amerikából 
származó duglászfenyők és 
egyre több egzóta (az adott 
területen nem őshonos) is 
helyet kapott. Az értékek 
felsorolásából nem lehet ki-
hagyni Lajos gróf fáit sem: 
az aradi vértanúk  kivégzésé-
nek emlékére 1849 őszén a 
gróf tizenhárom platánt ül-
tetett. Nagy részük még él, s 
otthonául szolgál a hatalmas 
varjútelepnek. Lajos gróf 
fia, Imre tovább gazdagítot-
ta a park növényállományát: 
távol-keleti fajokkal bőví-
tette. A park ekkoriban élte 
fénykorát. 

A két világháború kö-
zötti időben Csatkai Endre, 

a legendás soproni múze-
umigazgató a horpácsi par-
kot Nyugat-Magyarország 
egyik legszebb és legjob-
ban gondozott díszkertje-
ként említette. A parkban 
folyó munkákat ekkor az 
Angliában kertészeti   főis-
kolát is elvégzett Széchenyi 
Alexandra is irányította. A 
második világégés idején a 
grófi család elhagyta a kas-
télyt és külföldre távozott. 
A park sem kerülhette el a 
sorsát, több évszázados fát 
tűzifának vágtak ki, szeren-
csére azonban a legértéke-
sebbekhez nem nyúltak. 
1945 után a kastély a hozzá 
tartozó parkkal együtt álla-
mi tulajdonba került, keze-
lője, a Növénynemesítési és 

Növénytermesztési Intézet 
javaslatára 1954-ben védett-
séget kapott.

A rendszerváltást követő-
en a kastélyt és parkját priva-
tizálták. Az egykor gyönyörű 
tájképi kertben a gondozat-
lanság következében elsza-
porodtak a gyomfák, bo-
dzák, juharok, kőrisek. Az 
értékes örökzöldeket benőt-
te a vadszőlő, az iszalag és a 
borostyán. A sétautakat több 
helyen embermagasságú csa-
lánerdő verte fel. A természe-
tes növénytakaró megkezdte 
visszafoglalni a területet a be-
telepített növények rovására.

– A parkban jelenleg még 
mindig közel háromszázöt-
ven fásszárú növényfaj talál-
ható, ami azt jelenti, hogy a 

sopronhorpácsi park a sop-
roni egyetemi botanikus kert 
után a megye legfajgazda-
gabb arborétuma. A park ér-
tékét növeli az idős fák nagy 
száma és a gazdag lágyszárú 
szintje – mondja Takács Gá-
bor, a Fertő–Hanság Nem-
zeti Park természetvédelmi 
szakreferense. Véleménye 
szerint az egykori arboré-
tum teljes helyreállítása sok 
pénzből és sok munkával 
lenne megoldható. Ám mi-
nimális ráfordítással a leg-
értékesebb faegyedek egy 
része megmenthető, és a ter-
mészetes úton regeneráló-
dó keményfás ligeterdővel a 
nagyközönség számára is be-
mutathatóvá válhatna. Érde-
mes lenne rá!
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Pusztul, pedig arborétum lehetne
A sopronhorpácsi kastélypark a megye legkiválóbbja volt valaha

Nem csak a történelmi épületek szenvedhetnek helyrehozha-
tatlan károkat, gyakran a környezetükben kialakított parkok 
értékes növényállománya is pusztul. Erre példa a sopronhorpá-
csi Széchényi-kastélyhoz tartozó közel tizenöt hektáros park is, 
ami akár a megye kiemelkedő értékű arborétuma lehetne. 

A Délutáni pihenő 2018-ban az év természetfotója lett. Nagy Bertold, amint ideje engedi, megy a szabadba.
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A Fertő–Hanság Nemzeti Park programjai

A turistáké lesz a főszerep

Tudatosabb koncepcióval, látogatóbarát 
programokkal várja a Fertő–Hanság Nemzeti 
Park a vendégeket a Lászlómajorban. 

Lászlómajorban két funkció 
működik egymás mellett; itt 
van a gépállomás, ugyanak-
kor ez a látogatóközpont is.

– A két tevékenységnek 
a jövőben markánsabban el 
kell különülnie, ennek érde-
kében a látogatóknak külön 
kaput is nyitunk – mondja 
Kiss Miklós, a park ökotu-
risztikai és környezeti nevelé-
si osztályának vezetője.

Korábban a turizmust ki-
szolgáló funkciókat megosz-
tották a Kócsagvár és a major 
között, most ennek is vége: 
minden, a vendégek kiszol-
gálását elősegítő tevékeny-
ség Lászlómajorba kerül. In-
nen indulnak a túrák, itt lesz 
a védjegyes termékek árusí-
tó helye, itt lehet majd infor-
mációkat és vezetést kérni. 
Új szlogenjük is van: „Él-
mény – természetesen”.

– Kicsit a már működő 
egységeinket is átalakítjuk; 

a kiállításokat, a játszóte-
ret is szeretnénk felújítani, a 
gyerekeknek a padláson ala-
kítunk ki játszókuckókat. 
Animátorok várják majd a 
vendégeket, akik igény ese-
tén körbekísérik őket a ma-
jorban, megmutatják többek 
között a régi magyar háziál-
latfajtákat bemutató karám-
sorokat. Itt olyan ismert és 
kevésbé ismert, a korabe-
li paraszti gazdaságok ud-
varán élt jószágokat látha-
tunk, mint a magyar szürke 
szarvasmarha, a házi bivaly, 
a mangalica, a magyar juh- 
és baromfifajták egyedei – 
mondja Kiss Miklós.

A majorépületben kiállí-
tásokat is megtekinthetnek 
az érdeklődők: az egyikben 
bemutatják a tájra egykor 
jellemző hagyományos gaz-
dálkodási formákat, az állat-
tenyésztéshez kapcsolódó és 
mára már elfeledett régi népi 

mesterségeket. A másik in-
teraktív tárlat inkább gyerek-
nek szól, játékosan mutat-
va be a Fertő-táj és a Hanság 
kincseit. A főépületben a 
hatvan főt befogadó előadó-, 
illetve vetítőterem tovább-
ra is lehetőséget ad a szakmai 
találkozókra, a Fertő-táj és a 
Hanság természetvédelem-
történetét ismertető tablósor 
pedig minden betérőnek le-
kötheti a figyelmét. 

– A változtatásokkal a 
vendégeknek szeretnénk 

kedvezni, hiszen így minden 
őket érdeklő és érintő szolgál-
tatásunk egy helyre kerül. A 
Kócsagvár pedig megmarad 
az igazgatóság épületének, a 
hatósági és szakmai munka 
központjának.

Látnivaló természetesen a 
nemzeti park minden négy-
zetméterén van, de érdemes 
lesz a túrákat a Lászlóma-
jorban kezdeni, ahol min-
den instrukciót megadnak 
ahhoz, hogy az élmény teljes 
legyen. 

Április
4.   Kezdő madarászok napja, tavaszváró kézműves 

kirakodóvásárral, családi nap, túra, termékkóstolás  
és vásár a Lászlómajorban

11.   Húsvéti tojáskeresés és nyúlfogócska  
a Lászlómajorban

18.   Túzokles a szomszédban
24.   Csillagászati bemutató a Borsodi-dűlőn
25.   Túzokles a szomszédban
25.   Csillagászati bemutató a Borsodi-dűlőn

Május

2.   Kerékpározás határokon át
16.   Világörökségi nap a Fertő-tájon
23.   Európai nemzeti parkok napja
25–31.  Magyar nemzeti parkok hete

Június

16., 18., 20., 23., 25., 27., 30.  Kenutúra  
a Fertő nádasában

17., 19., 20., 24., 26., 27.  Szolárhajóval a Fertőn
16., 23., 25., 30.  Egy óra a természetben

Július

1., 3., 4., 8., 10., 11., 15., 17., 18., 22., 24., 25., 31.   
Szolárhajóval a Fertőn

2., 3., 7., 9., 11., 14., 16., 18., 21., 23., 25., 28.,  
29., 30.  Kenutúra a Fertő nádasában

7., 9., 16., 21., 23., 28.   Egy óra a természetben

Augusztus

1., 4., 6., 8., 11., 13., 15., 18., 20., 22., 25., 27., 29.   
Kenutúra a Fertő nádasában

1., 5., 7., 8., 12., 14., 15., 19., 21., 22., 26., 28., 29.   
Szolárhajóval a Fertőn

4., 6., 11., 18., 25., 27.  Egy óra a természetben
22.   BatNight 2020 – Nemzetközi denevéréjszaka

Október

3.   Európai madármegfigyelő nap,  
állatok világnapja a Lászlómajorban

10.   Bikavásár

November

7., 14., 21.  Liba-daru túra

December

13.   Adventi kézműves vásár és játszóház
A programok részletes leírása a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park Igazgatóság honlapján 
(  www.ferto-hansag.hu), a Programok menüpont 
alatt található.

Lászlómajor múltja szervesen összefügg a Galán-
tai Esterházy család történetével. A hercegi famí-
lia a XVII–XVIII. század elején részben királyi ado-
mányozás, részben vásárlás révén fokozatosan 
birtokba vette többek között a Fertő-táj, a Han-
ság és a Rábaköz jelentős részét. A kor feudá-
lis viszonyainak megfelelően birtokaik művelé-
sét a falvaikban élő jobbágysággal végeztették, 
majd majorsági központokba szervezték a munká-
sokat, a cselédséget. Ezek egyike volt Lászlóma-
jor, amit 1860 körül építettek. A gazdasági épüle-
tek mellett cselédlakások, sőt, még iskola is volt itt.

TÖRTÉNELMI ÉPÜLETEGYÜTTES

Gyönyörű állatok  
a vásáron
Idén is lesz Bikavásár a Fer-
tő–Hanság Nemzeti Park-
ban! A hagyományos ok-
tóberi rendezvény, a 14. 
Dunántúli Magyar Szürke 
Szarvasmarha Tenyészbika 
Szemle ma már messze föl-
dön híres program lett, kira-
kodóvásárral, gyerekprogra-
mokkal.

A rendezvény egyik hely-
színe a Hídi-major lesz, a 
Hanság-főcsatorna Fertőszé-
li-zsilipjénél. A minősített 

tenyészbika várományosok 
felvezetése és bemutatása le-
hetőséget kínál a tenyésztők 
mellett az érdeklődő nagykö-
zönség számára is megismer-
ni a régi magyar fajta legfőbb 
jellemzőt. A vásári forgatag 
és sokadalom a nemzeti park 
sarród-lászlómajori látoga-
tóközpontjában lesz, ahol 
a nap során kézműves ter-
mékekkel, hagyományőrző 
programokkal, zenés műsor-
ral várják az érdeklődőket. A 
gyermekeknek és felnőttek-
nek szóló műsorok mellett a 

vállalkozó szelleműek nem-
zeti parki rövid túrákon is 
részt vehetnek. 

Világörökségi nap  
a Fertő-tájon
A 2001 decemberében vi-
lágörökségi rangot nyert 
Fertő-táj képviselői 2003. 
május 18-án vehették át a 
világörökségi diplomát az 
UNESCO képviselőitől. En-
nek emlékére minden évben 
megrendezi a világöröksé-
gi napot a Fertő-táj Világ-
örökség Magyar Tanácsa és a 

Civilek a Fertő-tájért Egye-
sület. Együttműködő part-
nerként csatlakozik a tíz te-
lepülés mellé a nemzeti park 
is. Idén május 16-án, szom-
baton várják az érdeklő-
dőket a Fertő-parti falvak, 
mindenhol egy-egy külön-
legességgel is megismerked-
hetnek az érdeklődők. A rész-
vételt a programokon a helyi 
szervezők pecséttel igazolják, 
s aki a nap folyamán legalább 
három település programján 
részt vesz, értékes ajándékot 
nyerhet. 

A lászlómajori látogató-
központban játékos ismerke-
désre várják ezen a napon az 
érdeklődőket, a Fertő-táj ér-
tékeit kicsiknek, nagyoknak 
egyaránt ajánlják.

Európai nemzeti  
parkok napja 
Hazánk tíz nemzeti park-
ja, köztük a Ferő–Han-
ság Nemzeti Park, változa-
tos programokkal várja az 
érdeklődőket május 23-án.  
Lászlómajorban nyílt napot 
is tartanak.

Az első európai nemze-
ti parkok1909. május 24-én 
alakultak meg, Svédország-
ban egyszerre 9 is. Ennek 
emlékére 1999 óta ezen a na-
pon, illetve napokon ünnep-
lik az európai nemzeti par-
kok napját. A rendezvények, 
programok a védett területek 
jelentőségére igyekeznek rá-
ébreszteni a látogatókat, be-
mutatják a parkok munkáját 
és célkitűzéseit, és próbál-
nak minél szélesebb társadal-
mi támogatást szerezni a ter-
mészetvédelem ügyének.

Lászlómajorban minden egy helyre kerül, ami az élményhez kell
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Élményekre hív a természet

Egy kenuban eveznek
Molnár Balázs húsz éve vezet 
túrákat a nádasok rejtett vi-
lágába.

– Elsősorban turiszti-
kai együttműködésünk van 
a Fertő–Hanság Nemze-
ti Parkkal, kenutúrákat, ma-
dárleseket vezetek, és ha kell, 
segítek az új túravezetők ki-
képzésében is. Húsz éve csi-
nálom saját vállalkozásban 
– árulta el a Kócsagtollnak 
Molnár Balázs.

De a turisztikai kapcsolat 
mellett még egy másik, erős 
szállal is kötődik a nemze-
ti parkhoz, s nem csak azért, 
mert valamikor itt dolgozott.

– A természetvédelmi 
szemléletem is kötődés, ci-
vil természetvédőként is 

rendszeresen kapcsolatban 
vagyok a nemzeti park mun-
katársaival. Ha látok valamit, 
amiről tudniuk kell – legyen 
az szemét a park területén, 
egy érdekes faj felbukkanása 
a nádasban, vagy bármi, ami 
a természet érdekeit szolgálja 
–, azonnal szólok. Túraveze-
tőként pedig az a feladatom, 
hogy bemutassam ezt a cso-
dálatos világot – mondta el 
Molnár Balázs.

Együtt a természetért
Tislér Diána természetvédel-
mi mérnök 2013 tavaszán 
kezdett dolgozni a Fertő–
Hanság Nemzeti Parkban. 
Sokat tanult kollégáitól a tu-
risztikai és környezeti neve-
lési osztályon, viszont még 
többet szeretett volna tudni 
erről a tájról németül is, ezért 
jelentkezett az osztrák Neu-
siedler See–Seewinkel Natio-
nal Park túravezető tanfolya-
mára 2015-ben. 

– Hálás vagyok ezért a le-
hetőségért, mert így megis-
merhettem a partner nem-
zeti park védett területeit és 
tevékenységét. Ezután már 

komplexen – határon átív-
elően – láttam a természetvé-
delmi törekvéseket. Tudomá-
som szerint én vagyok az első 
magyar állampolgár, aki elvé-
gezte ezt a tanfolyamot. Re-
mélem, ez jó példaként szol-
gál arra, hogy közösen kell 
dolgoznunk e táj megvédé-
sén. Nem számít, hogy egy 
országhatár húzódik át a te-
rületen, nem számít, hogy 
más nyelven beszélünk, a cél 
közös: megóvni és bemutat-
ni ezt a csodálatos természeti 
tájat mindenkinek – mond-
ta el  Tislér Diána. Az elkö-
telezett természetvédő ma 
már vállalkozóként fogadja a 
látogatókat nemcsak gyalo-
gos, hanem lovas kocsis prog-
ramokkal is. Mottója sokat 

elárul munkájáról és külde-
téséről: „A természet nem is-
mer határokat.” 

Közös értékőrzés
Taschner Tamás, a Fertő-táj 
Világörökség Magyar Ta-
nácsának titkára nem csak 
a világörökségi napok szer-
vezésével kötődik a nemzeti 
parkhoz, a civil szervezet és a 
hatósági feladatokat is ellátó 
Fertő–Hanság Nemzeti Park 
Igazgatóság ezen túl is szo-
ros együttműködésben dol-
gozik. Az értékek megőrzése 
közös feladat.

– Gyakran van közös 
megjelenésünk nagy ren-
dezvényeken, nemrég pedig 
a közös programnaptárun-
kat is összeállítottuk, így a 

térségbe érkező látogatókat 
is jobban tudjuk kiszolgálni. 
Egymás lehetőségeit is erő-
sítjük – sorolta Taschner Ta-
más, aki 2005 óta szervezi a 
világörökségi napokat, több 
száz családot vonzva május-
ban a Fertő-parti falvakba, a 
kultúrtáj tíz településére.

– A Fertő-táj Világörök-
ség Magyar Tanácsának és 
a nemzeti parknak közös az 
érdeke; megismertetni a lá-
togatókkal a csodálatos vi-
dékünket, és megőrizni az 
utókornak. A park szakem-
berei a természet értékei-
re ügyelnek, mi a települé-
sek, a táj és az itt élő emberek 
együttélését segítjük a ma-
gunk eszközeivel – tette hoz-
zá Taschner Tamás.

Fertő-tekergő
Szigethi Balázs és felesége 
Fertő-tekergő néven szerve-
zik családi vállalkozásban a 
Fertő-parti kerékpártúrákat. 
Hegykő a bázis, a Fertő-táj a 
megismerni és megszerettet-
ni kívánt terület.

– Természetesen bemutat-
juk a Fertő–Hanság Nemzeti 

Park értékeit is, sőt, vannak 
közös projektjeink is. Ta-
valy például voltak csoport-
jaink, akikkel eltekertünk a 
Csárdakapuig, ott a nemzeti 
park szervezésében kenutú-
rára mehettek a résztvevők, 
majd a vízről visszatérve bi-
cikliztünk újra Hegykőre. 
Májusban ötszáz résztvevős 
Fertő-kört is szervezünk, ter-
mészetesen a nemzeti park 
területein is. Mi kuriózu-
mot adunk a vendégeinknek 
azzal, hogy a nemzeti park 
kincseit is megmutatjuk. Az 
igazgatóság mindig is nyi-
tott volt felénk, reméljük, az 
együttműködés is tovább fej-
lődik – mondta el a Kócsag-
tollnak Szigethi Balázs.

Molnár Balázs

Tislér Diána

Taschner Tamás

Szigethi Balázs

A „MAGYAR VERSAIL-
LES”-ként ismert és mél-
tán csodálatot kiváltó fertő-
di Esterházy-kastélyegyüttes 
első fénykora Esterházy „Fé-
nyes” Miklós herceghez kö-
tődik, aki 1762-től halá-
láig, 1790-ig folyamatosan 
építkezett, és uralkodói ud-
varokhoz mérhető reziden-
ciát hozott létre. Közismert 
a neki tulajdonított szálló-
ige: „Amit a császár megte-
het, azt én is megtehetem!” 
Hazánk építészeti, művé-
szettörténeti értékű műem-
lékegyüttese és környezete 
mára a barokk-rokokó cso-
davilágát idézi látványban, 

élményben és egész éves 
programkínálatában.

– A kastély a kor konti-
nentális jelentőségű művelt-
ségi központja is volt. Évti-
zedeken át élt és alkotott itt 
Joseph Haydn (1732–1809) 
a herceg zenészeként. A hely 
varázsát erősíti, hogy a zseni 
világhírű zeneműveit a kas-
télyban rendezett látványos 
és fényűző barokk ünnepe-
ken mutatták be. E páratlan 
művészet- és kultúrtörténe-
ti örökséghez méltó mind-
az, amit ma a látogatóknak a 
kastély és természeti környe-
zete, programsorozata kí-
nál – fogalmazott Egresitsné 

Firtl Katalin, az Eszterhá-
za Központ ügyvezetője. – 
Magyarország legimpozán-
sabb barokk kastélyában a 
2020-as év zenei program-
ja – a helyszín szellemiségé-
nek és zenetörténeti rang-
jának köszönhetően – az 
exkluzivitás legkimagaslóbb 
minőségét kínálja. A Ha-
ydn eszterházai alkotóévei és 
életműve által mindent át-
ható grandiózus életérzés a 
jelenkori előadók kiválósá-
gait inspirálja és vonzza Esz-
terházára évről évre. A ze-
nei programkínálat gerincét 
adó Kastélykoncertek 2020 
évadja a zenei és művészvilág 

világklasszis előadóművésze-
inek és együtteseinek kon-
certjeire várja a közönséget, 
annak minden korosztá-
lyát. A részletes és időszerű 
programkínálat az eszterha-
za.hu oldalon folyamatosan 
elérhető.

A Kastélymúzeum a ba-
rokk-rokokó világ lenyűgöző 
látványát és fényűző életérzé-
sét kínálja: a nyári ebédlő, a 
sala terrena, a Haydn Terem, 
az Apolló Terem, a lakk-ka-
binet, a kápolna és a chi-
noiserie díszítésű hercegnéi 
előszoba. A Pálmaházban lát-
ható „Az Esterházyak mesélő 
kincsei” gyűjtemény, barokk 

színháztörténeti túrán Pietro 
Travaglia olasz építész, a kor 
híres színházi festője, dísz-
lettervezője ismerhető meg. 
A Marionettszínház pedig a 
 Haydn-i örökség leghitele-
sebb koncerthelyszíneinek 
egyike. A korabeli víztorony 
épületében körpanorámás 
vetítés során tehetnek virtuá-
lis sétát a vendégek a XVIII. 
századi Eszterházán. A kiál-
lítások tárlatvezetéssel láto-
gathatók, magyar, angol és 
német nyelven. Az Esterhá-
zy-kastély belépőjegyével 90 
napig a nagycenki Széche-
nyi István Emlékmúzeum is 
megtekinthető. Az impozáns 

kastélyegyüttessel a parkok, a 
Lés-erdő, a kapcsolódó táj a 
barokk kertművészet legéret-
tebb hazai alkotása, amely 
szintén bejárható. A Czirá-
ky Margit Rózsakert május-
tól fogadja a nagyközönsé-
get, ahol 8700 rózsatő ígér 
rendkívüli látvány- és illatél-
ményt, alkalmakként tema-
tikus rózsakerti sétákkal.

A kastély múzeumpeda-
gógiai programkínálata diá-
kokat és felnőtteket is elkala-
uzol Eszterháza örökségének 
különleges világába.

A legek kastélya a fertődi Esterházy-kastély

eszterhaza.hu
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Liba labor néven a Fertő–Hanság Nemzeti 
Park Igazgatóság tavaly egy új, rendkívül iz-
galmas demonstrációs eszközt állított a szem-
léletformálás szolgálatába. A mozgó szertár-
ral a környezettudatos hulladékkezelést mu-
tatják be a 6–14 éves korosztály számára.  A 
program idén is folytatódik.

– A Liba labor autóval von-
tatható, utánfutóra felépí-
tett „mozgó szertár”, amely 
az átfogó és környezettuda-
tos hulladékkezelés ismer-
tetését, oktatását segíti elő. 
Kérésre iskolákba látoga-
tunk el vele. Tavaly mintegy 
ezer gyereknek volt lehető-
sége megismerni, kipróbálni 
a szemléletformálást szolgá-
ló eszközt, a program pedig 
idén is folytatódik. Az in-
tézmények jelentkezését az 
oktatas@fhnp.hu e-mail-cí-
men vagy a Csapody István 
Természetiskola 99/537-
520-as telefonszámon vár-
juk, elsősorban a nemzeti 
park működési területéről és 
vonzáskörzetéből – tudtuk 
meg Goda Istvántól, a nem-
zeti park környezeti nevelé-
si szakreferensétől. – A Liba 
labor a nemzeti park egyik 
legjellemzőbb madárfajáról, 
a vadlúdról kapta nevét. Ál-
tala – a projekt tematikája 
szerint – a hulladék keletke-
zésétől követhetjük nyomon 
annak útját. A szemléltető 
eszközökkel felhívjuk a fi-
gyelmet a hulladék felhal-
mozásával kialakuló kör-
nyezeti veszélyekre, de a 
lehetséges kiútra is. Így pél-
dául az újrahasznosításra, a 

komposztálásra vagy a kör-
nyezetkímélő termékek al-
kalmazására. 

– A bemutató anyag fó-
kuszában hétköznapjaink 
környezettudatossága áll, 
ugyanakkor a talaj és a ter-
mészetes vizek szennyezésé-
nek csökkentésére is adunk 
ötleteket, javaslatokat. A 
mobil szertárban érintő-
képernyős monitor, illetve 
monitorhoz kapcsolható di-
gitális kamera is helyet ka-
pott. Ezáltal különféle víz-
vizsgálatok végezhetők el, 
továbbá a vízi rovarfajok be-
mutatása is színesíti a prog-
ramot – emelte ki a projekt 
egyik érdekes vonulatát a 
szakreferens, aki elmondta: 
a Liba laborral először ta-
valy, a soproni Tündérfeszti-
válon találkozhattak a gyer-
mekes családok. Akkor több 
százan keresték fel a nemzeti 
park munkatársai által mű-
ködtetett bemutatóhelyet. A 
visszajelzések egyértelműen 
pozitívak voltak mind a szü-
lők, mind pedig a gyerme-
kek részéről. A helyszínen 
több környékbeli oktatási 
intézmény pedagógusának 
érdeklődését és igényét is 
felkeltették a nemzeti parki 
bemutató foglalkozás iránt. 

A Liba labor iskolai kör-
nyezetben tavaly szeptem-
berben Fertőrákoson de-
bütált .  Ezt követően a 
nemzeti park saját rendez-
vényén, a lászlómajori Be-
mutató Majorság és Láto-
gatóközpontban, majd az 
Európai Hulladékcsökken-
tési Hét programsorozat ke-
retében megyénk hét isko-
lájában tartottak a nemzeti 
park munkatársai tanulsá-
gos órákat. Az első osztály-
tól a nyolcadik osztályig 
mindenki a korosztályá-
nak megfelelő feladatokban 
mélyülhetett el és kereshe-
tett közös megoldásokat az 
egyes problémákra. Ezek 
alkalmával nagy hangsúlyt 
fektettek a személyes fele-
lősség hangsúlyozására és 

az aktív cselekvés szükség-
szerűségére. 

Íme, néhány az egyes té-
mákat feldolgozó foglalkozá-
sok címeiből:
HÚSBA VÁGÓ VALÓSÁG:  
A játék bemutatja a felszíni 
vizekben sodródó hulladék-
szigeteket mint többszörös 
veszélyforrásokat az élővilág-
ra. Példát ad a hulladék visz-
szagyűjtésére és a szelektív 
hulladékgyűjtés lehetőségére.
I L L Ú Z I Ó R O M B O L Ó :  
A részt vevők górcső alá ve-
szik a folyókon keresztül az 
óceánokba jutó hulladékok 
pusztító hatását az élővilágra 
és a mikro műanyagok beke-
rülését a táplálékláncba.
HELYZETFELTÁRÁS: A játék 
a különböző történelmi ko-
rok hulladékainak jellemző 

összetételére és mennyiségé-
re összpontosít, valamint rá-
mutat a jelenkori katasztro-
fális helyzetre és a megoldási 
lehetőségekre.
SZEMÉTSZENZOR MONI-
TOR: A környezetbe kerü-
lő hulladékok eróziójáról, a 
mikrohulladékok kialakulá-
sáról és táplálékláncba való 
bekerülési folyamatáról, ve-
szélyeiről szól.
IRTÓZAT: E tematika a kör-
nyezetbe kerülő rovarirtók 
mint méreganyagok táplá-
lékláncra gyakorolt hatását 
járja körül.
R É T I S A S  TÁ P L Á L É K - 
LÁNC: A környezetbe kerü-
lő elektronikus hulladékok 
mint méreganyagok táplá-
lékláncra gyakorolt hatását 
mutatja be.

A Fertő-vidék jelleg-
zetes étele volt az ere-
detileg csíkhalból ké-
szült csíkos, il letve 
csukás káposzta. A csík-
hal ma már csak ritkán 
fordul elő, mert élőhe-
lyeik többségét, a láp-
erdőket, mocsarakat le-
csapolták. A receptben 
ezért a ma már védett 
csíkhal helyét felváltot-
ta a csuka.

Hozzávalók: egy kilo-
gramm savanyú káposz-
ta, 20 dkg főtt császár-
hús, 10 dkg zsír, 50 dkg 
csuka, só, bors, citrom 
ízlés szerint, egy dl sop-
roni veltelini bor, egy 
lap rétestészta, 2 tojás.

Elkészítése: a csíkok-
ra vágott halat és a csá-
szárhúst üvegesre pirít-
juk, rátesszük a savanyú 
káposztát, majd fűsze-
rezzük, felöntjük borral, 
és néhány percig párol-
juk. Már így elkészítve 
is finom ételt kapunk, 
de a hatást lehet fokoz-
ni: a már kihűlt, összeke-
vert tölteléket vékonyra 
nyújtott réteslap köze-
pére kis halomba rak-
juk, majd felgöngyöljük, 
és az elkevert tojás-
sal megkenjük. Tepsibe 
helyezzük, és forró sü-
tőben 20–30 perc alatt 
sütjük meg. Jó étvágyat!

Recept-
sarok

CSÍKOS CSUKÁS KÁPOSZTA

Speciális tematikus hetek keretében a Fertő–
Hanság Nemzeti Park szabadon tartott vízi 
bivaly háziállatainak húsából készült ételkü-
lönlegességeket fog kínálni étlapján öt kör-
nyékbeli étterem. A gasztronómiai projektet 
az Alpokalja-Fertő-táj Vidékfejlesztési Egye-
sület koordinálja, osztrák példát követve.

– A tiroli Brixen-völgyben 
indult és most általunk át-
vett kezdeményezés lénye-
ge, hogy a részt vevő étter-
mek séfjei a helyi gazdák által 
megtermelt minőségi termé-
keket dolgozzák fel és kínál-
ják vendégeiknek – mond-
ta elöljáróban Kiss-Szabó 
Renáta, az Alpokalja-Fertő-
táj Vidékfejlesztési Egyesü-
let KulinART-koordinátora.  
– A csatlakozott vendéglátó-
helyek – a soproni  Erhardt 
étterem, a Hopsz  Café 
& Grill, a Hotel Sopron 
 ZAKAnT Étterme, a röjtök-
muzsaji Szidónia Kastélyszál-
loda és a hegykői Tornácos 

Ház étterme – speciális tema-
tikus heteken kínálják a helyi 
alapanyagokból készült étele-
iket idén augusztusban és ok-
tóberben, valamint a követ-
kező év februárjában. 

A tervek szerint a projek-
tet folytatják, hiszen van rá 
pályázati lehetőség. Várják 
további éttermek jelentke-
zését az Alpokalja-Fertő-táj 
Vidékfejlesztési Egyesület 
info@alpokalja-fertotaj.hu  
e-mail-címén, amelyek 
2021-ben csatlakozhatnak 
a programhoz. Kiss-Szabó 
Renáta KulinArt-koordiná-
tor bízik abban, hogy e prog-
rammal sikerül egy kisebb 

„gasztronómiai forradalmat” 
is elindítani az Alpokalja-
Fertő-táj környékén.

– A Fertő-táj sokszínű-
sége, különleges tájképi és 
természeti adottságai renge-
teg lehetőséget teremtenek 
a helyi gazdáknak, kézmű-
ves kistermelőknek a sokféle 
termékek előállítására. A Fer-
tő–Hanság Nemzeti Park-
ban található őshonos háziál-
latok vagy a helyi gazdáknál 
tartott „fertei” szarvasmar-
ha, az erdélyi kopasznya-
kú tyúk, a különböző kecs-
ke- és juhsajtok, zöldségek, 
egyedülálló ízvilágú zölddi-
ós, homoktövises, otellósző-
lős lekvárok, fűszerszörpök 
mind-mind magas minősé-
get képviselnek – folytatta 
a KulinArt-koordinátor, aki 
részletezte: a termelők, a sé-
fek és az étteremtulajdono-
sok az elmúlt időszakban a 
tiroli példa nyomán számba 
vették a helyi lehetőségeket, 

s második körben már ki-
választották azokat a termé-
keket is, amelyeket a helyi 
gazdák biztosítanának az ét-
termek számára a speciális 
tematikus hetekre.

– Tendencia a világ ven-
déglátásában, hogy erősö-
dik a regionalitás szerepe; az 
ideérkező vendégek egyre 

inkább a térség ízeire kíván-
csiak – tette hozzá Erhardt 
Zoltán, a projektben részt ve-
vő soproni Erhardt étterem 
tulajdonos-séfje. A szakem-
ber kiemelte: azért is nagyon 
jó ez az ötlet, mert összehoz-
za a vendéglátósokat, séfeket 
azokkal termelőkkel, akikkel 
eddig még nem találkoztak. 

Mindez nagy lehetőséget rejt 
magában.

A program nem csak az 
ideérkező turistáknak szól, 
hiszen a külföldi példa azt 
mutatja, hogy a helyiek is 
fogékonyak azokra a termé-
kekre és a belőlük készült 
ételekre, amelyek a saját tér-
ségükből származnak.

Kulináris élvezetek az Alpokalja-Fertő-tájon
Helyi ízekkel és különleges ételkínálattal várja a hozzájuk betérő vendégeket öt étterem

Liba labor – a környezettudatos 
hulladékkezelésért
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A projekt indulása óta legalább ezer diák ismerkedett játékszerűen a környezettudatosság 
témakörével. A program idén is folytatódik. 

Téglás Edit, Kiss-Szabó Renáta, Páliné Keller Csilla, az Alpokalja-Fertő-táj munkaszervezet 
vezetője és Katie Tropper a tiroli KochArt koordinátor.


