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1. Bevezetés

1.1 Előzmény és célkitűzés
A Fertő tó régiója magában foglalja Közép-Európa egyik legnagyobb és legjelentősebb természeti
táját, amely kedvező földrajzi fekvése miatt (Bécs, Pozsony, Győr és Szombathely) jelentős gazdasági
szereppel is rendelkezik.
Több, mint kilencven éve osztja két részre az államhatár a tavat és a hozzátartozó régiót Ausztria és
Magyarország között. Az 1922-ben meghúzott államhatár a 2. világháború után a vasfüggöny részét
képezte, ami a két politikai rendszert elválasztotta egymástól. Ez több, mint 40 évig erősen őrzött,
gyakorlatilag átjárhatatlan vonalat jelentett. Ez idő alatt a határ mindkét oldalán mindenféle
kapcsolat megszakadt, és a szomszédos régiók majdnem fél évszázad alatt két különböző fejlődési
folyamaton mentek keresztül.
Több mint húsz éve a határ újra megnyílt, és azóta lassú gazdasági fejlődés kezdődött. 1995
mérföldkő volt a korábbi fejlődésben, amikor Ausztria az Európai Unió tagja lett, ezt követte 2004ben Magyarország. 2007 novemberében érvénybe lépett a Schengeni Egyezmény, amivel az osztrákmagyar államhatár a szövetségen belül szabadon járható belső határt képezett. 2011. májusában
végül a munkaerőpiac is megnyílt, ami azt jelentette, hogy Ausztria feloldotta a magyar
állampolgárokra vonatkozó addigi foglalkoztatási korlátokat.
Habár a régió az elmúlt években és évtizedekben túlnyomórészt összenőtt, máig érezhető a
megosztás. Az adott politikai keretfeltételek alapján a korlátozott gazdasági fejlődésnek hatása volt a
természetre is, amely az itt élő növények és állatok számára menedékhelyet jelentett. A politikai
határ hozzájárult ahhoz, hogy a Fertő tó évtizedekig meg tudta őrizni különleges, háborítatlan
jellegét. Ez egy olyan helyzet, ami már más történelmi határrégiókban is ismert, mint Morva-Thaya
ártéri erdő és a Lapincs Dél-Burgenlandban.
A Fertő tó területén, a határ mindkét oldalán számos ritka növény- és állatfajt vettek nemzeti
védelem alá. 1977-ben a tó osztrák részét a nyugati parttal együtt bioszféra rezervátumnak
nyilvánították, majd ugyanez 1979-ben a magyar oldalon is megtörtént. 1977-ben magyar oldalon
természetvédelmi területnek, 1980-ban osztrák oldalon „A Fertő tavat és környékét természeti és
tájvédelmi területnek“ nyilvánították. 1989-től Ramsari Egyezmény nemzetközi jelentőségű vadvize.
Már 1991 óta létezett a magyar oldalon a Fertő-tavi Nemzeti Park, 1994-ben a Hansági Tájvédelmi
Körzetet is a Nemzeti Parkhoz csatolják és létrejön a Fertő-Hanság Nemzeti Park. Még ebben az
évben alapítják meg a határon átnyúló Fertő-Hanság Nemzeti Park/Fertő-Tózug Nemzeti Parkot.
(2001 óta az UNESCO Világörökségi listáján szerepel).
Mindenekelőtt jogi szempontból fontos fordulópontot hozott Ausztria és Magyarország EU
csatlakozása. Mindkét oldalra ugyanazok a jogi keretek vonatkoznak a természetvédelem és a
vízgazdálkodás területén. Az Élőhelyvédelmi Irányelv (92/43/EGK), a Madárvédelmi Irányelv
(79/409/EGK) és az EU Víz Keretirányelv (2000/60/EK) képezik a közös erőfeszítések alapját, mely
szerint törekedni kell az egyedülálló természeti terület megtartására és védelmére. Ezek csak
hozzávetőleges keretet alkotnak, ezeken kívül további szabályozások egész sorának kell megfelelni,
és a „stakeholderek“, az érintettek és érdekeltek érdeklődése és igényei is különbözőek, amelyek a
nemzeti és nemzetközi egyeztetéseket nem mindig könnyítik meg.
A nagy értékű természeti terület és sokszínű használata, mint kulturális terület adja meg a táj
varázsát, viszont itt bizonyos veszélyek is megjelenhetnek, így a különböző érdekek gondos
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összehangolása elengedhetetlen. Csak így lehet a természeti és kulturális vidéket hosszú távon
ilyennek megtartani.
Ennek tudatában 2009-ben az Osztrák-Magyar Vízügyi Bizottság megbízta mindkét ország szakértőit,
hogy készítsék elő a Fertő tó fejlesztési stratégiájának kidolgozását. Jelen tanulmány ennek a
munkának az első eredménye, amely átfogó állapotfelmérést tartalmaz a vízgazdálkodás, limnológia,
természetvédelem és a területfejlesztés területén. Ez képezi a Fertő tó régió stratégiai fejlesztésének
1. fázisát. A 2. fázisban konkrét intézkedéseket kellene kidolgozni és megvalósítani.
Az előttünk lévő munkának az elején találhatjuk az intézkedési katalógus első tervezetét, amit 2007
tavaszán az Magyar - Osztrák Vízügyi Bizottság Albizottsága dolgozott ki. A katalógust a következő
években többször is átdolgozták és végül e projekt alapjaként szolgált. A projekttagolást és a téma
súlypontjait az itt látható formában a Magyar - Osztrák Vízügyi Bizottság 2011-ben fogadta el.

1.2 A projekt szervezeti felépítése
A projekt megvalósítására 2011 áprilisában Irányító Testület alakult. A munkát mint generálvállalkozó
a DWS Hydro-Ökologie készítette, magyar oldalon a projektet a SOLVEX Környezet- és
Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft. (a DWS alvállalkozójaként) fogta össze.

Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság
Első Meghatalmazott
SCHIMON Wilfried (BMLFUW)

KOVÁCS Péter (VM)

X

Albizottság
Második Meghatalmazott-helyettes
HÜLLER Gerald (Amt der Bgld. LR, Abt. 9), 2012-től
SPATZIERER Gerhard (Amt der Bgld. LR, Abt. 9), 2012-ig

SÜTHEŐ László (ÉDUVIZIG) 2013-tól
JANÁK Emil (ÉDUVIZIG), 2013-ig

x

Irányító Testület
ROJACZ Helmut (Amt der Bgld. LR, Abt. 9)
SZINOVATZ Herbert (Amt der Bgld. LR, Abt. 9)
WOLFRAM Georg (DWS Hydro-Ökologie GmbH)
ZECH Sibylla (Stadtland GmbH)
HÜLLER Gerald (Amt der Bgld. LR, Abt. 9) 2012-től
SPATZIERER Gerhard (Amt der Bgld. LR, Abt. 9) 2012-ig

JÓZSA János (BME)
PANNONHALMI Miklós (ÉDUVIZIG)
SZILÁGYI József (BME)
NÉMETH József (ÉDUVIZIG), 2013-tól
SÜTHEŐ László (ÉDUVIZIG), 2013-tól
REISCHL Gábor (FHNPI), 2013-tól
JANÁK Emil (ÉDUVIZIG), 2013-ig
KÁRPÁTI László (FHNPI), 2013-ig

X

Vállalkozó

Alvállalkozó

WOLFRAM Georg (DWS Hydro-Ökologie GmbH)

DÉRI Lajos (SOLVEX Kft.)
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Alpokalja-Ikvamente Leader Egyesület (ALPOKALJA)
PÁLINÉ KELLER Csilla

Konrad-Lorenz-Institut für Vergleichende
Verhaltensforschung (KLIVV)

Amt der Bgld. Landesregierung, Abt. 9
ROJACZ Helmut
SZINOVATZ Herbert

NEMETH Erwin

Arge Vegetationsökologie und Landschaftsplanung
GmbH (AVL)
KORNER Ingo

Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai
Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet (MTA ÖK
BLI)
HORVÁTH Hajnalka
MÓRA Arnold
PÁLFFY Károly
PRÉSING Mátyás
SOMOGYI Boglárka
TAKÁCS Péter
TÓTH Adrienn
G.- TÓTH László
TÓTH Viktor
VÖRÖS Lajos

Biologische Station Neusiedler See
ZECHMEISTER Thomas
Birdlife
DVORAK Michael
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME)
HOMORÓDI Krisztián
ISTVÁNOVICS Vera
JÓZSA János
KISS Melinda
KRÁMER Tamás
SZILÁGYI József
Büro Dr. Kirschner
KIRSCHNER Alexander
DWS Hydro-Ökologie GmbH
DOKULIL Martin
DONABAUM Karl
RIEDLER Patricia
WOLFRAM Georg
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (ÉDUVIZIG)
BŐR Ferenc
JANÁK Emil
KOVÁCS Richárd
KUTRUCZ Gyula
MOHÁCSINÉ SIMON Gabriella
PANNONHALMI Miklós
SÜTHEŐ László
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (FHNP Ig.)
AMBRUS András
PELLINGER Attila
TAKÁCS Gábor
Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület
(FERTŐTÁJ)
TASCHNER Tamás
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi Igazgatóság (GYMSFMI)
BÁTKY Gellért
TÓTH Ilona
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
(GYMSMO)
SZÉKELY Imre

Landwirtschaftskammer Burgenland
BRASCH Alfred

Magyar Turizmus Zrt. (MT ZRT)
TAMA István
Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel, Österreich (NP)
HERZIG Alois
LANG Alois
Naturhistorisches Museum Wien (NMW)
MIKSCHI Ernst
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KIRÁLY Géza
MÁRKUS István
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HUTFLESZ Mihály
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2.1 Vízrajz és hidrogeológia

2.1 Vízrajz és hidrogeológia
KUBU Gerhard, SÜTHEŐ László, BŐR Ferenc, JANÁK Emil

2.1.1 Vizsgált terület
A Fertő tó a földrajzi és hidrológiai adottságai alapján a magas sókoncentrációjú sztyepptavak
legnagyobb nyugati képviselője. Nagy valószínűséggel a pleisztocén utolsó interglaciális időszaka alatt
tektonikus süllyedés során keletkezett és a Hanság-medencével együtt vált lefolyástalan területté. A
Fertő tavat tápláló vízfolyások (melyek közül a fontosabbak a Wulka és a Rákos-patak) fokozatosan,
hátrarágódó erózióval képződtek.
A domborzatot tekintve a vízgyűjtőterület három különböző jellegű területre bontható: a Lajtahegység keleti nyúlványai hegyvidéki, a vízgyűjtő nyugati, északi és északkeleti része dombvidéki, míg
a keleti területen elterülő Fertőzug síkvidéki jellemzőket mutat.
A vízgyűjtőterület teljes nagysága 1 116 km2, ebből a tó medrének területe 309 km2. A tó és a tavon
kívüli vízgyűjtőterület aránya 1:2,6, ami a vízháztartási jellemzőkre is kihatással van.
Megjegyzés: a tó mederterülete 116,00 m o.A.f. vízszinthez tartozóan 321,88 km 2 (Márkus és társai
kézirat 2014.)

1. ábra: A Fertő tó vízgyűjtője
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2.1.2 Rendelkezésre álló adatok és ismerethiány
A Fertő tavat célzó valamennyi monográfia, tanulmány és terv foglalkozik a tó földrajzi adottságaival,
sok esetben azonos forrásmunkákon alapulva. Az ÉDUVIZIG tervjegyzékében felsorolt tanulmányok
listáját az irodalomjegyzék (8. fejezet) tartalmazza.
Az általános természetföldrajzi jellegzetességek jól feltártak, miközben a geológiai és hidrológiai
viszonyokat tekintve a lehetőségek szerint további összefoglaló munka, illetve további kutatómunka
válhat szükségessé. Ebben a témakörben ismereteink eddig csak bizonyos részterületeket vizsgáló
kutatásokból származnak (Fertőzug, vízbázis-védőterület, stb.). A továbbiakban szükséges lehet egy
összefoglaló dokumentum létrehozása, amely a rendelkezésre álló anyagok alkalmazásával, és
esetleg azok felülvizsgálatával az egész vízgyűjtőterület átfogná. A vízgyűjtőterület természetföldrajzi
leírását és adatait a legújabb ismeretek alapján egységesíteni lehetne, így a jövőben a különböző
tanulmányokban megjelenő számszerű adatok (pl.: a vízgyűjtőterületek nagysága, jellemző földrajzi
magasságadatok, stb.) eltérését meg lehetne szüntetni.

2.1.3 Csatlakozási pontok más szakterületekhez, határon átnyúló szemlélet
A vízrajzi adottságok, ha különböző mértékben is, de minden szakterületre befolyást gyakorolnak.
Mivel ezek a jellemzők kevéssé változnak, ezért a Fertő tó stratégia szempontjából azokat állandó
peremfeltételként kell tekintenünk.
Mivel a magyar-osztrák határ áthalad a Fertő tó vízgyűjtőterületén és a hozzá kapcsolódó
felszínközeli vízbázisokon, a tó természetföldrajzi leírása csak közösen, az összes felszíni és
felszínközeli vízbázis figyelembevétel lehetséges. Ehhez alkalmazható a 8. fejezetben felsorolt
irodalom egy része. A Fertő tó stratégiai fejlesztéséhez alkalmazható egységes dokumentumok
mindkét nyelven rendelkezésre állnak.

2.1.4 Stratégiai célkitűzések (C) és javasolt intézkedések (I)
Célok

C1 A vízgyűjtőterület egységes lehatárolása.
C2 A hansági levezetőrendszer és a vízgazdálkodási peremfeltételek közötti
kölcsönhatások figyelembevétele.

Intézkedések
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I1

A részvízgyűjtő-területek lehatárolásának átdolgozása aktuális geodéziai
mérési adatok alapján, különösen LIDAR terepmodellekből.

I2

Az osztrák oldalon meglévő talajvízmodellek (Prof. A. Blaschke, TU Wien)
kiterjesztése a magyar területre.

Fertő tó stratégiai tanulmány
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2.2 Hidrológia és vízgazdálkodás
KUBU Gerhard, KRÁMER Tamás, SZILÁGYI József

2.2.1 Vízmérleg
A Fertő tó vízháztartását elsősorban meteorológiai hatások – nevezetesen a csapadék és a párolgás –
határozzák meg. A tó vízmennyiségének (térfogatának) változását a következő komponensek
alakítják:
dV,tó = ( VN,tó + VZO,tó + VZU,tó ) – ( VV,tó + VAO + VAU,tó )
dV,tó

a tó térfogatának (V) változása

VN,tó

a tóra hulló csapadék térfogata

VZO,tó

felszíni hozzáfolyás a tóhoz

VZU,tó

felszínalatti hozzáfolyás a tóhoz

VV,tó
VAO
VAU,tó

nádas és nyíltvíz párolgása ill. evapotranspirációja
felszíni lefolyás (zsilipen)
felszínalatti elszivárgás a tóból

A következőkben különböző vízmérleg eredmények kerülnek bemutatásra. Ezek megvilágítják a Fertő
tó általános jellemzőit, azonban arra is rámutatnak, hogy a megfigyelési időszaktól függően a
vízmérleg-komponensek egészen eltérő nagyságúak lehetnek.

2.2.1.1 Vízmérleg 1967 - 1984 között Boroviczény & al. (1985) és Baranyi et al. (1994)
tanulmányai alapján
A címben szereplő tanulmányok geofizikai és geokémiai módszerek segítségével bemutatták, hogy a
korábbi vizsgálatok jelentősen túlbecsülték a felszínalatti hozzáfolyást és ez jelentősen kihatott az
ebből származtatott vízmérleg-számításokra.
1. táblázat: A Fertő tó vízmérlege az 1967 – 1984 közötti időszak átlagértékei alapján (Boroviczény & al., 1985).
2
Viszonyítási vízszint: 116,00 m o.A.f., vízfelület: 317 km
Vízmérleg összetevők
Csapadék
Felszíni hozzáfolyás
Wulka
Rákos-patak
egyéb
Felszínalatti hozzáfolyás
Fertőzug
Magyarország
Wulka-völgy
Lajta-hegység
egyéb
Összes pozitív
A tó párolgása (nádas és nyílt
víz)

Térfogat
6
3
[10 m /év]

Magasság
[mm/év]

183,6
46,7
32,4
2,2
12,1
3,7
0,5
1,5
0,1
1,5
0,1

579,2
147,2
102,3
7,0
37,9
11,6
1,6
4,7
0,3
4,7
0,3

234,0
209,5

738,0

Százalékos
részesedés [%]
78
20
13,9
0,9
5,2
<2
0,2
0,6
0,1
0,6
0,1
100
90

Megjegyzés
Plattner, 1990
összes
Schützen vízmérce
vízmérce
becslés
összes
max. becslése
max. becslése
max. becslése
max. becslése
max. becslése
maradéktag

660,7
11
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Felszíni elfolyás
Talajvíz elfolyás
Összes negatív

24,5
0,0
234,0

77,3
0,0
738,0

10
0
100

zsilipen kivezetés
elhanyagolható

2.2.1.2 Vízmérleg 1967 – 1998 között Plattner (2004) munkája alapján
Ez a vízmérlegszámítás már a Boroviczény & al. (1985) tanulmányának felismerését figyelembe véve
készült. A felszíni hozzáfolyást az „egyéb hozzáfolyás“ kategóriába integrálták és a felszínalatti
hozzáfolyást a fent említett tanulmány alapján 5 mm/év értékkel vették számításba, ami a pozitív
vízmérleg-komponensek 1 %-át sem éri el és így tulajdonképpen elhanyagolható.
2. táblázat: A Fertő tó vízmérlege az 1967 – 1998 közötti időszak átlagértékei alapján (Plattner, 2004)
Vízmérleg összetevők
Csapadék
Felszíni és felszínalatti hozzáfolyás
Wulka
Golser-csatorna
Rákos-patak
Egyéb
Összes pozitív
Párolgás
Felszínalatti lefolyás
Felszíni lefolyás
Összes negatív

Térfogat
6
3
[10 m /év]
202,5

Magasság
[mm/év]
643

33,8
5,9
2,0
4,0
248,2
222,8
1,6
23,8
248,2

107
19
6
13
788
707
5
76
788

2.2.1.3 Vízmérlegek 1965 – 2012 között (jelenlegi tanulmányok alapján)
A pozitív és negatív vízmérleg komponensek középértéke közti különbség az 1965.01.01. és
2012.12.31. közötti időszak nettó vízszintváltozásának feleltethető meg.
Kifolyás a
zsilipen 11%

Csapadék
76%

Párolgás
89%

Vízmérleg 1965-2012, [mm/év] középértékek
Csapadék

574

Teljes hozzáfolyás

180

Összes pozitív

754

Párolgás

660

Kifolyás a zsilipen
Felszíni
hozzáfolyás
22%

Felszínalatti
hozzáfolyás
2%

Összes negatív

2. ábra: A Fertő tó vízmérlege az 1965 – 2012 közötti időszakban (jelenlegi tanulmányok szerint)
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Kifolyás a
zsilipen
459 mm

Csapadék
369 mm

Kifolyás a
zsilipen
0 mm

Csapadék
728 mm

Párolgás
509 mm

Felszínalatti
hozzáfolyás
12 mm

Felszíni
hozzáfolyás
258 mm

Felszíni
hozzáfolyás
133 mm

Párolgás
800 mm

Felszínalatti
hozzáfolyás
12 mm

3. ábra: Éves vízmérleg 1996-ban (balra) és 2003-ban (jobbra)

A vízmérleg komponensek fontos alapot képeztek a 2011-es zsilipkezelési szabályzat kidolgozásánál
(l. következő fejezet). Ennek során osztrák és magyar adatokból összehangolt adatsorokat állítottak
elő. Az 1965-2008-as időszakban ezek havonta állnak rendelkezésre, míg 2009-től évente állítják
össze a vízmérleg adatok napi értékét az ellenőrzött nemzeti adatsorokból.
Bár az értékek mm pontossággal adottak, meg kell említeni, hogy bizonytalansággal terheltek.
 A területi csapadékok eredményei várhatóan jók, mivel ezeket számos csapadékmérő állomás
alapján a Thiessen-poligon módszerrel állapítják meg.
 Nem minden felszíni hozzáfolyásra telepítettek mérőállomást. Ez igaz többek között számos
időszakos vízfolyásra (amelyek az év egy részében kiszáradnak).
 A Hansági-főcsatorna elzáró szerkezetein keresztüli elfolyást nagy pontossággal rögzítik.
 Bizonytalanság terheli az éves felszínalatti hozzá- és elfolyást.
 A párolgás itt a vízmérleg maradéktagjaként kerül meghatározásra. Ehhez a Csaplovics et al.
(1997) felméréseiből meghatározott tározási jelleggörbét is használják.

2.2.1.4 Vízgyűjtő párolgása
A 2.2.1.4. és 2.2.1.5. fejezetek egy újszerű módszer eredményeit mutatják be, amely a tó teljes
vízgyűjtőjének párolgását és annak eloszlását vizsgálja (a tópárolgást is beleértve). A vízmérleg
egyenletének segítségével a nyílt vízfelület, a nádas és a szárazföld párolgása illetve
evapotranspirációja meghatározható.
Ez a módszer a korábbi vizsgálatokat egészíti ki, és hozzájárul ahhoz, hogy a tónak és vízgyűjtőjének
hidrológiai viszonyait jobban megérthessük. A módszer továbbfejleszthető azzal, hogy a
peremfeltételeit más tanulmányokból származó eredményekkel pl. talajvízhozam becslésekkel
pontosítjuk.
A vízgyűjtő éves átlagos evapotranspirációs rátáját a 2000 - 2012 közötti időszakra a CREMAP
modellel becsülték meg (Szilágyi et al., 2011). A modell kb. egy km felbontású MODIS műholdképeket
alkalmaz az evapotranspiráció térbeli eloszlásának meghatározására. A következő ábrán a sárga és
narancssárga színű területek a nádas evapotranspirációs értékeit jelölik.
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4. ábra: A CREMAP modellel számított éves átlagos evapotranspiráció [mm/év] a vízgyűjtőn 2000-2012 között

2.2.1.5 A Fertő tó párolgásbecslése a tó vízgyűjtőjének vízmérlege alapján
A Fertő tó párolgásának becslése a tó vízháztartási mérlege alapján bizonytalan, mivel részletes
mérések hiányában nehezen határozható meg a talajvíz nettó hozzájárulása a tó vízmérlegéhez.
Valószínűleg részben ez is hozzájárult a különböző tanulmányokban közölt átlagos éves
párolgásértékek nagymértékű eltéréséhez.
Újszerű megközelítés, hogy a tó teljes vízgyűjtőjének vízmérlegét vizsgáljuk, és külön-külön
határozzuk meg a szárazföld, a nyílt vízfelület és a nádas zónák párolgását:
dV,vgy = VN,vgy – ( VV,vgy + VAO + VAU,vgy )
VV,vgy = VA + VE,tó + VET,nád
dv,vgy
A vízgyűjtőn tárolt víztérfogat változása
VN,vgy
A vízgyűjtőre hulló csapadék térfogata
VV,vgy
A teljes vízgyűjtő párolgása
VAO
Felszíni lefolyás (zsilipen keresztül)
VAU,vgy Regionális léptékű talajvíz-elszivárgás a vízgyűjtőről
VA
Területi párolgás (a tó kivételével)
VE,nyv
A tó nyílt vízfelületének párolgása
VET,nád A nádas párologtatása (evapotranspirációja)

A vízgyűjtő vízmérlegének néhány komponense közvetlenül becsülhető. A vízgyűjtő átlagos párolgása
(VV,vgy) a területre hulló csapadék és az elfolyás különbségeként határozható meg. A területi és
nyíltvízi párolgás (VA ill. VE,nyv) Morton WREVAP programjának (1985) segítségével becsülhető meg. A
vízgyűjtő vízmérlegében a két maradéktag a nádas párologtatása (VET,nád) és a felszínalatti elfolyás
(VAU,vgy). Feltételezve, hogy a talajvízszint-változás a vizsgált 13 éves időszak (2000 - 2012) alatt
elhanyagolhatóan kicsi, illetve hogy a vízgyűjtőről történő regionális talajvízszivárgás mértéke is
elenyésző (azaz VAU,vgy ≈ 0), a nádasterület párologtatása átlagosan 878 mm/év értékre adódott.
Területi súlyozást alkalmazva a tó és nádas részek együttes párolgása 866 mm/év volt, ami nagyon
közel van az ÉDUVIZIG elmúlt 39 évre adott becsléséhez (Pannonhalmi & Sütheő 2007).
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Egy térben osztott paraméterű, kalibrációs igény nélküli CREMAP modellel (Szilágyi et al., 2011)
közvetlenül számolva azonban ugyanerre a 2000 - 2012-es időszakra a nádas átlagos párologtatása
mindössze 640 mm/év nagyságúra adódott. A teljes talajvízelfolyást ezúttal 20 mm/év nagyságúnak
feltételezve, a nádas párolgása 756 mm/évre adódik, míg a tó és nádas együttes párolgására ebben
az esetben 796 mm/év. Ez utóbbi közelítőleg az átlaga a 866 mm/éves (Pannonhalmi & Sütheő 2007)
és 707 mm/éves (Plattner 2004) becsléseknek, amelyek pedig különböző időszakban, különféle
módszerekkel kerültek meghatározásra.

3. táblázat: A Fertő tó vízmérleg-komponensei a 2000 - 2012 időszak adataiból származtatva
Jelölések: * becsült érték, # maradék tag
Komponensek

Terület
2
[km ]

Párolgás
Összes pozitív
A vízgyűjtő párolgása (tó nélkül)
A tó párolgása (nádas és nyílt víz)
A nádas párologtatása
A nyílt víz párolgása
Talajvíz elfolyás
Felszíni elfolyás
Összes negatív

1116
1116
796
320
182
138
1116
1116

Regionális léptékű
talajvízáramlás
elhanyagolásával
Éves
Térfogat
nagyság
6
3
[10 m /év]
[mm/év]
596
665
596
665
466
371
866
277
#
878
160
850
117
0*
0
16
18
596
665

A feltételezett regionális
talajvízáramlás
figyelembevételével
Éves
Térfogat
nagyság
6
3
[10 m /év]
[mm/év]
596
665
596
665
466
371
796
255
#
756
138
850
117
20*
21
16
18
596
665

2.2.1.6 Mért és számított párolgás
A tóra felírt vízmérleg alapján a párolgás meghatározható a vízmérleg maradék tagjaként is. Az 5.
ábrán összehasonlításra kerülnek a mért kádpárolgás (Illmitz, Biológiai Állomás) és a vízmérleg
maradékaként számolt párolgás havi értékei a 2009 - 2012-es időszakban.
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5. ábra: A mért és számított párolgás összevetése, havi értékek (2009 - 2012)

A mért és számított párolgási értékek jól korrelálnak egymással. A kádpárolgás kissé alacsonyabb,
mint a vízmérlegből számított párolgás. További összehasonlításra adnak alapot a 4. táblázat nagyság
alapján rendezett havi párolgásértékei, amelyek azt a tendenciát mutatják, hogy:
 alacsony párolgás esetén a mért kádpárolgás meghaladja a számítottat,
 míg magas párolgásnál éppen fordítva, a számított lesz nagyobb.

4. táblázat: A nagyság alapján rendezett mért és számított párolgás összevetése

2.2.2 Vízállások és vízszintszabályozás a Hansági-főcsatornán
Történelmi áttekintés
A Fertő tó 1600 és 1960 közötti vízszint-ingadozásának és vízállásainak sematikus ábrázolása régi
feljegyzések és tudósítások kiértékelésével történt. A történelmi vízszintingadozások visszatérően
mutatnak alacsony vízszinteket, sőt a tó teljes kiszáradását is. Emellett ismétlődő magas vízállások is
megjelennek az időszakban.
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6. ábra: A Fertő tó vízszint-ingadozásának és vízállásainak sematikus ábrázolása 1600 és 1960 között
Forrás: Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság (1996)

Az 1932 és 2013 közötti időszak
Az elmúlt 80 év vízszintingadozásainak ábráján 1965-től a közepes vízszintek jelentős növekedése
figyelhető meg (7. ábra). Ez a Mekszikópusztai-zsilip kezelési szabályzatának átalakításához illetve
optimalizálásához köthető. Az 1965 - 2013-es időszakban az átlagos vízszint 115,48 m o.A.f. volt, ami
körülbelül 37 cm-rel haladja meg az 1932 - 1964 közötti időszak átlagos vízszintjét 1.

Ganglinie 1932-2013
116,5
Beginn
der Wasserstandsregelung
Vízszintszabályozás
kezdete

Seepegel [m ü.A.]

116,0

115,5

115,0
Mittelwert
115,50
müA
KÖV
= 115,50
m o.A.f.

114,5
Mittelwert
115,11
müA
KÖV
= 115,10
m o.A.f.

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965

1960

1955

1950

1945

1940

1935

1930

114,0

7. ábra: A tó vízszintjének alakulása 1932 és 2013 között
Forrás: Referat Hydrographie Burgenland

A Fertő tó aktuális vízszintadatai online elérhetőek a burgenlandi vízügyi honlapon:
http://wasser.bgld.gv.at/.

1

A tanulmányban az összes abszolút tengerszint feletti magassági adat, az Ausztriában használatos
Adrai feletti tengerszintre vonatkozik (Trieszt Vízmérce 1875).
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Levezető rendszer
A Hansági-főcsatorna kialakítása összhangban állt azokkal a tervekkel, amelyek a Hanságnak a Rába, a
Rábca és a Duna árvizeitől való védelmét és a kiterjedt síkságokat mezőgazdaságilag hasznosíthatóvá
tételét érintik, ideértve a Fertő tó térségét is. Az 1873-ban alapított Rábaszabályozó Társulat által
létesített töltések a Rába és a Rábca mentén sikeresen meggátolták az árvizek behatolását a
Hanságba. A Fertő tavat a Rábcával összekötő csatorna – azaz a Hansági-főcsatorna (németül EinserKanal) – 1909-ben készült el.
Ezzel a tó hatékony szárazra kerülését nem érték el, a csapadékban gazdag időszakokban továbbra is
magas vízszintek jelentkeztek. A talajvizsgálatok megmutatták továbbá, hogy a vízgyűjtőterület szikes
talaja mezőgazdaságilag csak csekély értékű. Ezen kívül fokozatosan elkezdték felismerni a nagy
vízfelület jelentőségét az éghajlatra, a gazdaságra és a népegészségügyre.
A Fertő-csatornák eredményes kialakítása után és a Mekszikópusztai-zsilip kezelési szabályzatának
1965-ös hatékonnyá tétele előtt a vízszint körülbelül fél méterrel alacsonyabb volt mint az ezt követő
időszakban (2.2.2 fejezet) Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság (1996).

8. ábra: Fertő tó levezető rendszer.
Fotók: Kubu G.
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Jelenleg a Hansági-főcsatorna jelenti az egyetlen lehetőséget a tó nagyvizeinek levezetésére. A tóból
csatorna vezet a Mekszikópusztai-zsiliphez, ahol a zsilipkezelési szabályzatnak megfelelően vezetik le
a tó vizét. A Hansági-főcsatorna a Rábcába torkollik, ami továbbhaladva Győrnél a Mosoni-Dunába
jut. A torkolatnál található az Abdai árvízkapu, amit a dunai árvizeknél lezárnak, hogy meggátolják a
visszaduzzasztott Duna-víz Rábcába jutását.

Zsilipkezelési szabályzat
A Mekszikópusztai-zsilip kezelését illetően eleinte nem volt közösen kialakított szabályozás a
szerződött államok, Ausztria és Magyarország között. Elsőként a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság
1956-os alapításakor lehetett megcélozni néhány szabályozási modell felállítását. Ezeket 1965-től
valósították meg, először tűs gáttal, majd 1992-től az újjáépített Mekszikópusztai-zsilippel.

9. ábra: a Mekszikópusztai-zsilip. Balra a korábbi zsilipkapu, jobbra az 1992 óta üzemelő új zsilip
Forrás: Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság (1996)

A kezelési szabályzat ideiglenes vízjogi üzemeltetési engedélyének letelte előtt magyar és osztrák
szakértők a legújabb hidrológiai mérési adatokat és a tudomány állását figyelembe véve kidolgoztak
egy új zsilipkezelési szabályzatot (ÉDUVIZIG 2011; Kubu 2011).
A zsilipkezelési szabályzatnak a következő irányelveket kell lehetőséghez mérten figyelembe vennie:
 Lehetőleg magas közepes vízállás biztosítása
o pozitív hatás a vízminőséget
o elősegíti a tó sportcélú használatát
o elősegíti a nádas övvel való vízcserét
o kedvező a halászatra nézve
o korlátozza a nádas öv további térhódítását
 Irányelvek a tópart árvízvédelmére
o A zsilipkezelési szabályzatot úgy határozták meg, hogy a károsan magas 116,00 m o.
A. f. szintet 100 évente átlagosan egyszer haladhassa meg a tó (nyugalmi) vízszintje.
 Évszakos prioritások
o Téli időszak: vízlevezetés a tóból 15 m3/s-ig, tavasztól pedig jelentősen csökkentett
vízmennyiség levezetése
o Nyári időszak: belvízviszonyok a Hanság és a Fertőzug területén – lehetőleg
kismértékű vízlevezetés annak érdekében, hogy a Hansági-főcsatornában alacsony
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vízállások alakuljanak ki és a szomszédos, mezőgazdaságilag hasznosított síkságok ne
váljanak vizenyőssé.
A 2011-es zsilipkezelési szabályzat vízjogi üzemeltetési engedélye valamint a kiegészítő
dokumentumok a következő internetes oldalakon találhatók:
 http://wasser.bgld.gv.at/uploads/media/WB_2011.pdf
 http://wasser.bgld.gv.at/uploads/media/Praesentation.pdf
 http://www.eduvizig.hu/
A zsilipkezelési szabályzat lehetőségei és korlátai
A zsilip és a levezető rendszer üzemeltetésével a magas vízállások kialakulása csökkenthető
(árvízvédelem).
A Hansági-főcsatorna maximális kapacitása mindössze 15 m3/s, ezért a vízszint 10 cm-rel 25 nap alatt
csökkenthető. Forró nyári napokon azonban a tó akár napi egy cm-t is apadhat a párolgás
következtében, ami kb. 3 millió m3 víztérfogatnak felel meg.
A zsilip üzemeltetése a magas vízállások szabályozását szolgálja. A zsilippel nem lehet elégséges
vízkészletet tározni a csapadékszegény évekre (Kubu 2006)2.

Magas vízállás
Ahogy korábban láttuk, a zsilipkezelési szabályzatot úgy határozták meg, hogy a 116,00 m o.A.f.
szintet 100 évente átlagosan egyszer haladhassa meg a tó vízszintje.
A Fertő tó osztrák területéről készült lézeres (ún. LIDAR vagy ALS) terepfelmérés kiértékeléséből
immár egy nagyfelbontású, digitális terepmodell áll rendelkezésre, amivel az árvíz által
veszélyeztetett parti területek kijelölése lehetségessé válik.
Az árvíz által veszélyeztetett területek egyszerűsített ábrája már elérhető az interneten, a
burgenlandi vízügyi honlapon (10. ábra).

2

Ez a vizsgálat még a korábbi zsilipkezelési szabályzat alapján történt. A figyelembe vett szempontok – úgymint
a kívülről pótolt vízmennyiség, a származtatott, zsilipen keresztül levezetett vízmennyiség, a vízpótlás
megindítási és leállítási vízszintje, illetve a vízszintingadozásra való hatás – a jövőbeli vizsgálatokra is
irányadóak.
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10. ábra: Árvizes területek a Fertő tó nyugati partján, példa a burgenlandi vízügyi honlap ábráiból
(http://wasser.bgld.gv.at/wasserbuch/ueberflutungsflaechen.html)

A GeNeSee projekt keretében berepülték a tó körüli magyar területeket és a Hansági-főcsatorna parti
térségét. A projekt végeztével (2014. év végén) rendelkezésre fog állni a Fertő tó területének
nagyfelbontású terepmodellel való egységes lefedettsége, 1 méteres felbontással.
A tó vízszintje és így a tófelszín horizontális kiterjedése időben folyamatosan változik. Ebben két
jelenség együttes hatása játszik szerepet, egyik a hidrológiai időléptékű víztérfogat-változás, a másik
pedig a sokkal gyorsabb szél keltette változás, a tólengés, a vízfelszínkilendülés és a hullámzás. Így
magas vízállásnál az árvízi helyzetet az erős szél is súlyosbítja. A tó geometriájából és széljárásából
következően a tó geometriai középpontjához közelebb eső partok kevésbé kitettek a szél keltette
kiöntések hatásának mint az északi és déli partok (11. ábra).
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11. ábra: Maximális vízfelszín-kimozdulás (a legmagasabb és legalacsonyabb vízszintek különbsége) egy
modellezett 48 napos szeles időszak alatt (Józsa et al. 2007)

Alacsony vízállás
Modellvizsgálatok kimutatták, hogy
 a közepes vízszintek a 2011-es zsilipkezelési szabályzattal megemelhetőek,
 az alacsony vízszintek kialakulása (akár a kiszáradásig) a kezelési szabályzat alkalmazásával
nem gátolható meg.
Nem lehet előrejelezni, hogy csapadékszegény évek következtében fellépő kritikusan alacsony
vízállások mikor vezethetnek kiszáradáshoz. Nagyon alacsony vízállásoknál azonban bizonyos
érdekcsoportokra gyakorolt negatív hatásokkal mindenképp számolni kell. Különösen a tó rekreációs
és szabadidős szerepe korlátozódna jelentősen. Tartani kell a halászatot, idegenforgalmat,
gasztronómiát és vízi sportot érintő gazdasági károktól, emellett a fürdővízminőség romlása sincs
kizárva. A téma részletesebb vizsgálatát a 6.2 fejezet tartalmazza.
Mivel a fent leírt helyzet előfordulása nem zárható ki, továbbá a Fertő tó minden érdekcsoportját
érinti, ezért azonnali, összehangolt stratégiát kell kidolgozni arra, hogy milyen módon lehet ezt a
helyzetet elkerülni.
Műszakilag a nem kívánt alacsony vízállások megakadályozása vízpótlással lehetséges. Vízpótló
létesítmény tervezése, kérelmezése, engedélyezése és kivitelezése azonban „néhány” évet is igénybe
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venne. A Bécsi Agrártudományi Egyetem (BOKU) Fertő tavi éghajlat-kutatása (Kromp-Kolb et al.
2005) kimutatta, hogy ha a rendkívül száraz 2003-as év (kb. 60 %-kal kevesebb volt az éves csapadék,
mint az 1961 - 1990 időszak átlaga) a jövőben egymást követő 4 - 6 évben megismétlődne, az az
időszak végére a tó teljes kiszáradásához vezetne.
A vízszintváltozás kihatással van a tó hidrodinamikájára, anyagtranszportjára és élőhelyi viszonyaira.
Magasabb vízszintek esetén kisebb a szél keltette vízfelszín-ingadozás, lassabbak az áramlások, a
fenékcsúsztató feszültség is lecsökken, ami nagyobb átlátszósághoz és a horizontális anyagtranszport
lassulásához vezet. A vízszintváltozás áramképre gyakorolt hatását a 12. ábra mutatja.

12. ábra: 2D modellel számított permanens mélységátlagolt áramkép a tó északi részében 10 m/s É-ÉNy-i
szélmeghajtás hatására (Józsa et al. 2007) alacsony (felső ábrarész) és magas (alsó ábrarész) vízállás esetén
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2.2.3 Stratégiai célkitűzések (C) és javasolt intézkedések (I)
Cél

C1 A vízmérleg-komponensek illetve a tározási jelleggörbe teljeskörű
megismerése (számítási alap megteremtése a Fertő tó fenntartására és a zsilip
üzemeltetésére).

Intézkedések

I1

A vízmérleg-komponensekre vonatkozó ismeretek kibővítése, különös
tekintettel a párolgásra (pontszerű evapotranspirációs mérések), valamint a
szél keltette tókilendülés hatására a tóparti sávban bekövetkező
vízveszteségre.

I2

Új mederfelmérés (l. most folyó GeNeSee projekt, a Fertő tó – Hanságifőcsatorna rendszer új geodéziai felmérése. Az eredmények 2014. második
felében várhatóak).

Cél

C2 A zsilipkezelési szabályzat 15 m3/s vízleeresztési kapacitást ír elő. Cél: ennek
biztosítása egész évben. Csak rövid ideig engedhető meg a vízleeresztés
megszüntetése pl.: az Ikva árhullámai illetve az abdai árvízkapu zárása esetén.

Intézkedés

I3

A Hansági-főcsatorna vízszállító képességét állapotfenntartó intézkedésekkel
folyamatosan biztosítani kell. A csekély szintkülönbség miatt könnyen
lerakódások keletkezhetnek (pl. az Ikva torkolatánál). A csatorna
szelvényterületét rendszeresen ellenőrizni kell és adott esetben helyre kell
állítani.

Cél

C3

A Hansági-főcsatornán való vízlevezetés problémáinak kezelése, úgymint az
oldaltöltésen való szivárgás és a mezőgazdasági területek vizenyőssé válása.
(Magas vízállásnál a belvizet nem lehet a Hansági-főcsatornába gravitációsan
bevezetni, szivattyúzni kell, ez megnövekedett költségekhez vezet).

Intézkedés

I4

A zsilipkezelési szabályzat már az általában alacsony vízállásoknál illetve a téli
időszak csökkentett vízleeresztési mennyiségénél is figyelembe veszi ezt a
helyzetet. A zsilipkezelési szabályzat átvizsgálása a Hansági-főcsatorna
vízállásaira koncentrálva mindenkor rendelkezésre álló javítási lehetőséget
adhatna.

I5

A nyilvánosság és a felelős személyek tudatformálása arra vonatkozóan, hogy a
Fertő tó kiszáradása bekövetkezhet a gazdaságot, turizmust, halászatot,
hajózást, stb. érintő következményeivel együtt. A vízpótlás ezt meggátolhatja,
azonban ennek tervezését időben meg kell valósítani! Akár néhány
csapadékszegény éven belül kritikus állapot keletkezhet. Az alacsony
vízszinteket (a kiszáradásig terjedően) az új zsilipüzemelési rend nem tudja
megakadályozni, de még a kiszáradást sem. Nem jelezhető előre továbbá a tó
kiszáradásának időpontja (Kubu 2006; Zessner et al. 2012).

Cél

C4 Folytatni és folyamatosan pontosítani a meglévő vízgazdálkodási műtárgyak
üzemeltetését és határon átnyúló koordinációját.

Intézkedés

I6
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I7

A zsilip üzemeltetésének folyamatos pontosítása a zsilipkezelési szabályzat
alapján.

I8

A levezető rendszer karbantartása és állapotmegőrzése.
A Hansági-főcsatorna melletti mezőgazdasági területeken a vízleeresztés
következtében kialakuló kritikus talajvízviszonyok figyelembe vétele,
szivattyúzási költségek.

Cél

C5 A tóparti sáv árvízvédelme. Az aktuális zsilipkezelési szabályzat a 100 éves
visszatérési idejű árvizet a 116,00 m o.A.f. nyugalmi vízszintjéhez rendeli.
Tartós szelek hatására az ún. nyugalmi vízszintet időszakosan és helyileg akár
40 cm-rel is meghaladhatja. Ilyen helyzetben részben érinti: a beépített
lakóterületeket, a beépített üdülő, vagy idegenforgalmi- és szabadidős
létesítményeket, parkolókat, strandokat, vitorláskikötőket és a Hanság egyes
területeit (a depónia meghágásával Fertőd, Pamhagen és Apetlon térségében).

Intézkedések

I9

Az árvízi veszély feltérképezése.

I10 Helyi árvízvédekezési intézkedések megtervezése.
I11 Árvízi veszély figyelembe vétele a jövőbeli tóparti infrastruktúra-projektek
tervezésénél.
I12 A Hansági-főcsatorna melletti mezőgazdasági területeken a vízleeresztés
következtében kialakuló belvíz figyelembe vétele, szivattyúzási költségek.
Cél

C6 Összehangoltan kezelni a tó kiszáradásának lehetőségét.

Intézkedések

I13 A nyilvánosság és az érdekcsoportok informálása.
I14 Összehangolt stratégia kidolgozása.
I15 Interdiszciplináris változatelemzés a kis vízállásoknál történő vízpótláshoz:
- Vízkivétel helye
- A bevezető csatorna nyomvonala és építési módja a területfejlesztési tervek
figyelembe vételével
- Vízpótlás mennyisége és szabályozási vízszint az aktualizált éghajlati
forgatókönyvek, zsilipüzemelési rendek, természetvédelmi szempontok, stb.
figyelembe vételével.

A vízgazdálkodási szempontból fontos "rendkívüli események"-et lásd a 3.2.4. számú fejezetben.
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2.3 Hidromorfológia
CSAPLOVICS Elmar, KRÁMER Tamás, JÓZSA János, HOMORÓDI Krisztián, KISS Melinda

2.3.1 Vizsgált terület
A hidromorfológiai vizsgálatok a vízgyűjtőterületet érintik (2.1.1. fejezet: 1. ábra). A természetes és
mesterséges hozzáfolyások mellett azonban a diffúz légköri kiülepedés is szerepet játszik bizonyos
mértékben, továbbá a nádas öv üledékcsapdázó folyamatai sem csekély jelentőségűek.

2.3.2 Jellemzők és jelenlegi állapot
A Fertő tó szélnek kitett, igen sekély
sztyepptó, Európán belül egyedüliként
képviseli ezt a típust (Herzig & Dokulil
2001).
Hidromorfológiai
szempontból
térben és időben jelentősen változó
üledékviszonyok jellemzik. A természetes
hozzáfolyások (a Wulka, a nyugati és
északnyugati part mentén található
időszakos vízfolyások) és mesterséges
bevezetések (Golser-csatorna és hasonlók)
hordalékbevitele mellett figyelembe kell
venni a diffúz légköri kiülepedést és a nádas
övben az elhalt növényi anyagok
kiülepedését is. A mederüledék vastagságát
az első átfogó állapotfelmérés alapján
geodéziai mérési eljárásokkal rögzítették
(Csaplovics 1989; Csaplovics et al. 1997). A
mérési kampányok osztrák részről 1985 1987 között, magyar részről pedig 1994 1995 között zajlottak le. Az adatrögzítés
módszere mindkét esetben azonos volt
annak
érdekében,
hogy
homogén
adathalmazt lehessen létrehozni. Az adatok
egyesítése és
a határon átnyúló
adatállomány felállítása után előállították a
teljes tó digitális terepmodelljét és
elemezték az üledékréteg alsó és felső
határát a 116,50 m o.A.f. szintig. Ez az
adatállomány a mai napig térinformatikai
alapul szolgál (13. ábra).

13. ábra: Üledékvastagság Δh = 20 cm-es lépcsőkben
(Csaplovics et al. 1997)

Jelenleg „egy füst alatt” zajlik a tómedence
újabb, módszertanilag és területileg is hibrid felmérése, magyar-osztrák együttműködéssel (GeNeSee
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projekt). Várhatóan 2014. év végére rendelkezésre fog állni egy nagy pontosságú digitális
medermodell és az üledékvastagság térképe.
A Fertő tó nyílt vízterületeinek áramlási rendszerét túlnyomórészt a szél hajtja meg, és ezek az
áramlások értelemszerűen kölcsönhatásban állnak az üledékvándorlással és a mederváltozással
(Jungwirth 1979b; Krámer & Józsa 2008). A nádas zónák több módon hatnak a tó fizikai folyamataira;
nemcsak a megnövekedett hidraulikai ellenálláson és a lebegtetett anyagok kiülepítésén keresztül,
hanem a szélenergia-bevitel mérséklésével is. A teljesen kifejlett nádszálak a szélcsúsztatófeszültséget a nádasban illetve a nádas mögött egy közel tíz m széles árnyékolt zónában a
nyílt víz fölötti érték töredékére csökkentik (Kiss et al. 2014). A nádas felől fújó szelek esetében a
nádasra jellemző aerodinamikai érdesség a nyílt tó fölött is érzékelteti a hatását egy rövidebb
meghajtási hosszon, és ebben az átmeneti zónában a függőleges szélprofil jelentős eltérést mutat
attól az elméleti logaritmikus profiltól, amely már a folytonos nyílt vízfelülettel egyensúlyba került. A
nádas mögötti árnyékolt zóna hossza függ a levegő hőmérsékleti rétegződésétől. Az árnyékolt zónát
követően az aerodinamikailag simább nyílt vízfelszín felett a szél felgyorsul és az első 300 m-en közel
50 %-os sebességnövekedést ér el (14. ábra).

14. ábra: A tó fölött 5,7 méteren (nem egyidejűleg) mért majd normalizált szélsebességek eloszlása a nyílt vízi
meghajtási hossz mentén (Kiss et al. 2014). (A színek azt jelölik, hogy a nádasszegélytől kifejlődő belső
határréteg magassága elérte-e az 5,7 méteren lévő anemométert)

A nádas és a nyílt víz között zajló kölcsönhatások lényeges része a két zóna határán megy végbe. A
határzóna fizikájának és dinamikájának megértéséhez helyi mérések és modellek szükségesek. Kiss et
al. (2014) szélprofilfejlődésre vonatkozó, fent hivatkozott eredményeit 2012-ben és 2013-ban
lefolytatott mérési program szolgáltatta, amely során két hidrometeorológiai állomás működött a
nádasperem két oldalán, egyik a nádas övben, a másik pedig a nyílt víz fölött. Az állomások akusztikus
anemométerekkel, illetve relatív nedvesség, léghőmérséklet, vízhőmérséklet, és vízszintváltozás
mérésére alkalmas műszerekkel lettek ellátva. Ezek mellett kis- és nagyfelbontású áramlásmérőkkel
történt az áramlási profilok rögzítése.
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15. ábra: Balra: a szélmérő állomások helyzete (R, O1, O2, és O3) az uralkodó szélirány mentén Kiss et al. (2014)
mérési kampánya során. A piros vonal a nádas határát jelöli a legújabb 2012-es felmérés alapján, míg az
ortofotó csupán közelítőleg georeferált. Jobbra: a mérési terület négyszöggel jelölve

A méréseket a légmozgások dinamikáját elemző numerikus szélmodellek egészítik ki. A
háromdimenziós áramlásmodellek részletes betekintést engednek a környező domborzat (az
uralkodó szélirányból különösen a Lajta-hegység), és az erdők, nádas és nyílt víz változatos felszíni
tulajdonságainak hatásába a légkör alsó rétegében.

16. ábra: Balra: a tó körüli domborzat. Jobbra: 3D modellel számított szélsebesség megoszlás 10 m magasan a
tófelszíntől (Józsa et al 2008)

A szél és a hullámzás növekedése a meghajtási hossz mentén és az uralkodó É-ÉNy-i nagy szelek
kiemelkedő gyakorisága együttesen a hullámzás inhomogén eloszlásához vezetnek (Homoródi et al.
2012) és az ÉK-i partvonal hullámzásnak való hangsúlyos kitettségét vonják maguk után. Ezek a

28

Fertő tó stratégiai tanulmány

2.3 Hidromorfológia

térbeli különbségek indokolják a tó partvonala mentén a partvédelem hullámterheléshez való
igazítását, továbbá a hullámzás és a nádas terjeszkedése közötti összefüggések feltárását.

17. ábra: A szignifikáns hullámmagasságok gyakoriságának területi eloszlása a tóban (a) Hs > 10 cm és (b) Hs >
20 cm esetében (Józsa et al. 2008)

A Fertő tó sekélységéből adódóan a fenékközeli turbulenciát a hullámzás kelti, így a turbulencia és a
hullámzás hosszú idejű statisztikája hasonló térbeli eloszlást mutat. Terepi mérések és hidrodinamikai
modellek segítségével a turbulenciába a kívánt mértékű betekintés nyerhető, ami a hordalékfelkeveredés, tápanyag-visszaoldódás, napfénybehatolás és a hőmérsékleti rétegződés elemzésének
előfeltétele.
A nyílt víz és a nádas öv közötti vízcsere és hordaléktranszport mértéke és dinamikája szoros
összefüggésben áll a nádas víz felőli szegélyén kialakult meredek iszapfalakkal és a nádas öv
feltöltődésével. Az említett falakat már az 1980-as és ’90-es évek állapotfelmérései során
dokumentálták. A tápanyagok szállítása, kiülepedése, valamint lehetséges felkeveredése és
visszajutása a nyílt tóba fontos szerepet játszanak a tó ökológiai bizonytalanságára vonatkozó
forgatókönyvek felállításában (Stalzer & Spatzierer 1987). A nyílt víz és nádas közötti vízcserében, és
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a vele járó üledékvándorlásban nagy szerep jut a szél által keltett periodikus vízszintingadozásnak,
azaz a vízlengésnek.

2.3.3 Rendelkezésre álló adatok és ismerethiány
A 19. század elejétől kezdve végeztek vizsgálatokat a tómeder domborzatának módszeres
felmérésére. Ezek a törekvések kezdetben azt a célt szolgálták, hogy a tó egyes részeit, vagy akár a
teljes tómedret kiszárítsák és az így keletkező síkságot nagy területen mezőgazdasági-ipari célokra
hasznosítsák (Godinger 1835). A tó utolsó, 1865 - 1870 közötti kiszáradási időszaka alatt, sőt
gyakorlatilag a 20. század első évtizedéig ezek a tevékenységek megerősödtek (NeusiedlerseeKommission 1901, vgl. Szontagh (1902), Grünhut-Bartoletti (1935)). Az 1950-es évektől kezdve a
vízgazdálkodás mellett egyre nagyobb mértékben a természetvédelem is érdekeltté vált a tómeder
domborzati felmérésében. Az 1950-es évek végére és az 1960-as évek elejére kialakuló rendkívüli
alacsony vízállások 1963-ban előmozdítottak egy szintezőműszeres felmérést, az 1960-as évek végéig
tartó kiegészítő mérésekkel (Kopf 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968). A magyar tórészeken hasonló
méréseket végeztek az 1960-as években (Kováts 1982). Először 1985 és 1987 között vált lehetségessé
az osztrák részen a tómeder érdemlegesen sűrű domborzati felmérése az akkoriban
legmodernebbnek számító geodéziai földmérési módszerekkel, amit a magyar tórészen hasonló
módszertannal végzett mérések követtek 1994 és 1995 között (Csaplovics 1989; Csaplovics et al.
1997). Ezek a mérési adatok nyújtották az alapot a tómeder első átfogó digitális modellvizsgálatához,
amely az üledékréteg felső és alsó határfelületére is kiterjedtek. Ebben hangsúlyozandó az átfogóan
először bizonyított övzátony- ill. falképződés a nádas és a víz határán, ami alacsonyabb vízszinteknél a
nyílt víz és a nádas nagy része között megakadályozza a vízcserét. Többé-kevésbé a teljes nádas öv
szárazra kerülését dokumentálták 1995 során 115,00 m o.A.f-nél alacsonyabb vízszintekkel. Közel 20
év után napjainkban kerül sor a tómeder újabb felmérésére a legkorszerűbb hibrid mérési
eljárásokkal. A magyar-osztrák együttműködés során a nyílt tórészek medrét akusztikus
mélységmérővel, a nádas szárazföld felőli peremterületeit repülőgépről végzett lézeres
letapogatással (LIDAR), a nádas tófelőli területeit és a szigeteket szórt pontú geodéziai és
iszapvastagság felmérési eljárásokkal (D-GPS és szondázás) térképezik fel (GeNeSee projekt). Ezzel a
tómeder naprakész digitális modellje 2014 végétől rendelkezésre fog állni, amivel együtt jár a nyílt víz
áramlási viszonyainak, a nádas övben végbemenő cserefolyamatok és az ezzel összefüggő
üledékvándorlás szisztematikus vizsgálatának igénye.
A tóléptékű hidrodinamika mára jól feltártnak tekinthető. A tavon hosszú ideje rendszeres
hidrometeorológiai észleléseket végeznek, a hidrodinamikai kutatások azonban csak a ’70-es évek
végén kezdődtek egyszerű eszközökkel, például úszókkal, melyeket csak 1990-ben váltottak fel
korszerű műszerek. Magyar oldalon a vizsgálatok a Fertőrákosi-öbölre és a tó nagy déli medencéje
koncentrálódtak. Az első eredményeket Sarkkula et al. (1991) összegezte, míg a ’90-es évek közepén
történt előrelépéseket Józsa et al. (1998) és Józsa et al. (1999) tette közzé. 2001-ben és 2002-ben a
Fertőrákosi-öbölben célzott méréseket folytattak a vízfelszín fölötti szélmező változékonyságának
feltárására, ami kulcsfontosságúnak tekinthető a horizontális áramlási struktúrák megismeréséhez.
Az eredményeket és kiértékelésüket Józsa (2004), Józsa et al. (2007) és Krámer (2007) munkái
tartalmazzák. Osztrák részről az első jelentős terepi méréssorozat a ’60-as évek közepén történt
(Kopf 1966), amikor számos bója alkalmazásával rekonstruálták az uralkodó É-ÉNy-i és D-DK-i szelek
hatására kialakuló áramképet. Későbbi hidraulikai kisminta-modellek eredményei elfogadható
egyezést mutattak ezekkel (Jungwirth 1979). Az áramlási jellemzők feltárása a ’80-as évek közepén
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tettek kísérletet (Stalzer and Spatzierer, 1987), azonban a kisszámú mérési pont nem szolgáltatott
elegendő információt az áramképről. 1992-ben egy sokkal részletesebb mérési program keretében
fontos áramlási jellemzőket sikerült feltárni a nagy északi tórészen.
Ma már átfogó és nagyfelbontású terepi adatok állnak rendelkezésre a modellek kalibrálásához (l. pl.:
Józsa et al 2008, Homoródi et al 2012, Kiss 2012). A fent említett, nádas-nyílt víz határára telepített
hidrometeorológiai állomások az ún. örvénykovariancia mérési elvvel lehetőséget nyújtanak a nádas
párologtatásának sokkal közvetlenebb számítására is.
A numerikus modellezés terén Ramming (1979) alkalmazott először kétdimenziós (2D) áramlási
modellt a tólengés különböző fázisainak vizsgálatához. A terepi mérések mellett a ’90-es évek elejétől
Magyarországon is megkezdődött a 2D numerikus áramlási modellek fejlesztése, először
hagyományos szabályos rácshálós véges differenciamódszer (ld. pl. Józsa, 2004) alkalmazásával, majd
újabban egy adaptív, quadtree-alapú véges-térfogat megoldással (Krámer and Józsa (2005, 2007) és
Krámer (2007)). A tó déli partján bevezetett csóva elkeveredésének nempermanens áramlási mezőn
részecske-követő módszerrel való modellezése (Zessner et al 2012, Krámer et al 2012) az elkeveredés
kaotikus jellegére és a tartózkodási idők igen változatos térbeli eloszlására mutatott rá.
A modellezés kiterjed a Fertő tó fizikai rendszerének főbb elemeire (a szélre, a hullámzásra és az
áramlásra). A szélmérések (Józsa 2014) és 3D szélmodellezés (Napoli et al. 2014) együttes
felhasználásával igazolt légköri határrétegmodell jelentősen javította ismereteinket a tó
szélmeghajtásáról. Ez rávilágított arra, hogy egyenletes szélmeghajtás alkalmazásával hibás irányú
vízszintes forgókat ad a tómodell. A tavi hullámzásmérések adatait felhasználva Józsa et al. (2008) és
Homoródi et al. (2012) a hullámzás számítására egyszerű algebrai eljárást és összetett numerikus
modellt is igazoltak. Ezekkel a módszerekkel a hullámmagasság, a periódusidő és a SWAN numerikus
hullámmodell alkalmazásával még az irány szerinti energiaspektrum időbeli alakulása is becsülhető.
Ezek a módszerek a tavi áramlásmodellek bemeneti paramétereit szolgáltatják, és lehetővé teszik a
hullámzás statisztikai elemzését is a part mentén vagy a teljes tavon.
Hiányzik az elegendően részletes ismeretünk a nádassal borított területek domborzatáról. A nyílt tó
mederfelmérése nagy pontosságú (akusztikus mélységprofilok 100 méteres profiltávolsággal), és még
a függőleges üledékszerkezetről is ad információt és így különösen kontrasztos, hogy milyen
mértékben elmarad ettől az adatsűrűség és az adattartalom a nádasban. Általános esetben a
fúrásmintához fagyasztásos módszer lenne szükséges, különösen a nádas kötött, heterogén
talajszerkezetének (rizóma összefonódás) esetében. A továbbiakban szükséges a következő
vizsgálatok összekapcsolása: a mederdomborzat felmérése a nyílt vízben illetve a nádas tóvízzel
érintkező területein kialakuló áramlási viszonyok különböző körülményei között, továbbá a hullámzás
és áramlás hatásának a vizsgálata hidrodinamikai modellekkel a vízmélység függvényében, különös
tekintettel a nyílt víz nádassal határos sávjára. A morfológia mellett az adatok körét a mederanyag
összetételéről is bővíteni kell a tó kulcsfontosságú területeinek jellemző pontjaiban végzett
mintavételezéssel. A jövőbeli morfológiai változások becsléséhez ezeknek az adatoknak segítségével
lehet majd kalibrálni az üledéktranszport-modellezés paramétereit.
A morfológiai szempontból előbb említett módon, a nádas-nyílt víz határzóna fontos szerepet játszik
a tó fizikai-, vízminőségi- és ökológiai állapotában. Az ismeretek bővítéséhez ezekre az átmeneti
zónára koncentráló terepi méréseket kell végezni, és lokálisan finomítani kell a légköri és
hidrodinamikai modelleket. Ebből a szempontból mind a szeles, mind a szélcsendes időszakoknak
jelentősége van (aerodinamikai és termodinamikai hatások). Mindezek együttesen határozzák meg az
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élőhely viszonyokat, az anyagtranszportot és a morfológiát és fontos bemenő változói a hidrokémiai
és hidrobiológiai vizsgálatoknak.
Szintén ismert jelenség, hogy a nádas zárt belső tavai sötétebbek és átlátszóbbak a nyílt tórészeknél.
Ennek számos következménye közül itt az albedó jelentős eltérését emelnénk ki, ami a párolgásban is
lényeges változást okoz. Az eddig gyűjtött illetve a jövőbeli örvénykovariancia-adatok elemzésével
ezek a különbségek számszerűsíthetők lesznek és a vízmérleg számítások pontosításához vezetnek.

2.3.4 Érdekellentétek és kockázatok
Bizonyos, hogy a nádállomány tófelőli sávjában képződő fal a jelenleg folyó topográfiai felmérés
során dokumentálásra kerül, és az övzátony további magasodásával kell számolni. Az 1995-ös
állapotban a víz és az üledék térfogatának az aránya 51 : 49 volt 115,50 m o.A.f. vízszintnél. A magyar
tórészben ezek a viszonyok természetesen jelentősen kedvezőtlenebbek voltak: 115,30 m o.A.f.
vízszintnél az arány 18 : 82-re adódott. A nádas fokozatos feltöltődését az elhalt nádanyag
folyamatos lerakódása is elősegíti. Ebben a témában további ismeretek várhatóak a most folyó
GeNeSee projekt hozadékaként. A „nyílt víz” és a „nádas öv” rendszerek fokozatos szétválásának
forgatókönyve a tómeder 2014-től rendelkezésre álló domborzati modellje segítségével részletesen
elemezhető lesz. A Hansági-főcsatorna zsilipszabályozása és ezzel a vízállások „gazdálkodása”
nagymértékben ezeknek az adatoknak az értelmezésétől függ majd. A mederfenék hibrid módon
felmért és térinformatikai környezetbe illeszthető domborzati modellje nélkülözhetetlen alapot
képez számos távlati cél modellezéséhez (18. ábra és 19. ábra). Ilyen többek közt az üledékvándorlás
és az áramlástan összefüggéseinek vizsgálata különböző forgatókönyvi változatok modellezésével,
valamint a nádas élőhelyminőségének értékelése.
Vízszint, m o.A.f.

Vízszint, m o.A.f.

116,0

116,0
1995

115,8

115,8

115,6

1963/67

115,6

115,4

1901

115,4

115,2

115,2

115,0

115,0

114,8

114,8

114,6

114,6

114,5

114,5

114,4

114,4

114,2

114,2

114,0

114,0

113,8

1995

1963/67

113,8
0

100

200

300

400

500

600

3
Wasservolumen
m3 ]
Víztérfogat 106 m[Mio

18. ábra: A Fertő tó medrének térfogati jelleggörbéje
az 1991-es, 1963/67-es (Kopf 1967; Kováts 1982) és
1995-ös állapotban (Csaplovics et al. 1997)
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19. ábra: A Fertő tó felületi jelleggörbéje az 1963/67es (Kopf 1967; Kováts 1982) és 1995-ös állapotban
(Csaplovics et al. 1997)

A tóban a hordaléklerakódás mértéke egyenlőtlen. Az áramlások elsodorják a tóba jutó
hordalékcsóvákat és a szeles időszakok alatt átrendezik a mederfenékről felkeveredő üledéket. A szél
változékonyságának köszönhetően az áramlási mező is folyamatosan változik, így egy koncentráltan
bejutó hordalékcsóva elkeveredése kaotikus és nehezen becsülhető meg (20. ábra). Ennek
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messzemenő következményei vannak egy esetleges vízpótlásra: a vízminőségi monitoringnak
figyelembe kell vennie, hogy a csóva szálakra nyúlhat szét ahelyett, hogy a környező víztesttel
egyenletesen elkeveredne, továbbá újszerű matematikai módszereket kell bevetni a koherens
áramlási struktúrák és a kaotikus elkeveredés feltárására (Pattantyús-Ábrahám et al 2008).

20. ábra: A tó déli pontjában bejuttatott jelzőanyag-csóva pillanatnyi eloszlása különböző időpontokban (8, 10,
3
12, 15, 17 és 23 nappal a beeresztés kezdete után), pontfelhővel érzékeltetve. Minden egyes pont V=180 m
térfogatú jelzőanyag tömegközéppontja (Krámer et al 2012)

A tó vizétől eltérő tulajdonságú betáplálással veszélybe kerülhet a környezet jelenlegi fizikai, kémiai
és biológiai egyensúlya. A betáplált víz összetevőinek reakciója összefügg a tóbeli tartózkodási idővel,
amelynek térbeli eloszlása a kaotikus elkeveredés következtében nagy szórást mutat (21. ábra).
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21. ábra: A Madárvárta-öböltől délre beeresztett és a szél keltette áramlás által elszállított jelzőrészecskék
tóbeli (Tres) tartózkodási idejének pillanatnyi eloszlása a teljes tóban (balra) és a déli öbölben (jobbra), 2D
szimulációk eredményei alapján (Krámer et al 2012)

2.3.5 Országok közötti együttműködés
Több mint 30 éve folyik a tó domborzatának feltárása a magyar és osztrák kollégák közötti
egyeztetésekkel, magyar oldalról főképp a Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME) és az Északdunántúli Vízügyi Igazgatóság (ÉDUVIZIG) részvételével. Már az első, az akkor rögzített adatok
egyesítésével átfogóan előállított digitális medermodellek is intenzív együttműködés alapján
keletkeztek. A tómeder újabb geodéziai felmérésére irányuló aktuális törekvés jele a fennálló
optimális együttműködésnek, ami a közösen megvalósított megfogalmazásban, megvalósításban,
kiértékelésben és elemzésben nyilvánul meg. Az adatokat a magyar és az osztrák intézmények eddig
is hozzáférhetővé tették és a jövőben is on-line felhasználásra fogják bocsájtani. Remények szerint
ezekre a szoros együttműködéssel megvalósuló törekvésekre a jövőben is időről-időre lehetőség
nyílik annak érdekében, hogy az üledéktranszport és a mederváltozás lassú dinamikájának többéves
idősorait elő lehessen állítani. Továbbá kívánatos lenne szorosabb együttműködés a geodéziai és az
áramlási modellezéssel foglalkozó szakemberek között.
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2.3.6 Stratégiai célkitűzések (C) és javasolt intézkedések (I)
Cél

C1 A tómeder hidromorfológiai sajátosságainak feltárása mind a nyíltvízi, mind a
nádas zónákban (tájelemek).

Intézkedés

I1

Cél

C2 Tudásállomány kiépítése a tómeder morfológiai dinamikájáról, illetve a
gazdasági intézkedések és a természetes folyamatok hatásának
előrejelzése/szimulációja.

Intézkedés

I2

Cél

C3 Az éghajlati és hidromorfológiai változásokat figyelembevevő forgatókönyvek
hatásának megértése a tó hidrodinamikai jellemzőire (hullámzás,
vízmélységek, áramlások).

Intézkedés

I3

Cél

C4 A nádas öv ellenőrizetlen feltöltődésének meggátolása (nyílt víz/nádas aránya).

Intézkedés

I4

Cél

C5 A nádas és nyílt tóvíz közötti cserefolyamatok biztosítása („vízminőség“).

Intézkedés

I5

A GeNeSee projekt digitális domborzati modelljei alapján (2014 közepétől
elérhetőek) a teljes tómeder és a szomszédos hansági területek felszíni
domborzatának monitorozása (előbbinél az üledékréteg felső és alsó síkjára
vonatkozóan), továbbá ennek eredményeként az üledékdinamika
monitorozása.

Morfológiai változások becslése a történelmi és az aktuális (GeNeSee)
méréseken alapuló idősorok segítségével. A jövőbeli állapot és a változások
követése közel tízévente történő adatrögzítéssel, valamint a hordalékkiülepedés modellvizsgálata.

Numerikus modellek felépítése a következők számszerűsítésére: a tófelszínen
fellépő szél-csúsztatófeszültség, vízmélységek, hullámzás és áramlások, illetve
ezek következményei a hordaléktranszportra és hidraulikai hatása a
nádasállományra. Továbbá a vízmélységekre, a hullámzásra és az áramlásokra
vonatkozó területi statisztikai adatok kiértékelése az aktuális feltételeknek és
lehetséges karakterisztikus forgatókönyveknek megfelelően (szárazság,
hordalék-lerakódás, a nádborítottság változása, stb.).

A nádas övek szárazra kerülő területeinek monitoringja a mindenkori aktuális
vízszint függvényében és szimulációk a vízszintingadozási forgatókönyvek
függvényében.

Az üledékvastagság változásának követése a nyíltvízi és nádaszónák határán
(övzátony- ill. falképződés), továbbá az ebből következő cserefolyamatok
követése a nádas és nyílt víz között.

Átfogó célok és intézkedések
I6

Egy kétoldalú monitoring-csoport kialakítása, amely elvégzi és/vagy koordinálja
az időnként szükséges, határon átnyúló összehangolt állapotfelmérést és
elemzést a Fertő tó – Fertőzug – Hanság természeti területek megóvásának és
fejlesztésének minden területi szempontjára nézve (a nádfejlődés térben és
időben változó folyamatai, hordalék-lerakódás, nádgazdálkodás, helyhez kötött
földhasználat stb.).
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2.4 A nádas öv fejlődése és nádgazdálkodás
CSAPLOVICS Elmar, KIRÁLY Géza, MÁRKUS István

2.4.1 Vizsgált terület
A Fertő tó nádas övére jellemző, hogy annak szárazföld felőli átmeneti zónájától a tó belseje felé
haladva a Phragmites australis dominanciája egyre növekszik a sásállománnyal szemben. A tó felől
pedig a ritkásabb pionír nádállományok egyértelmű nádszegélyt képeznek, a szárazföld felé növekvő
nádmagassággal. A nyílt tórészek kisebb-nagyobb nádszigetei is említésre méltók. A zárt
nádasterületek a helyi hatásoktól függenek (Wulka torkolat, aratási károk és elöregedés), ami
egyfelől a növekedési és korstruktúra jelentős egyenlőtlenségén, másfelől a nádasterületek
egyhangúságán figyelhető meg.

2.4.2 Jellemzők és jelenlegi állapot
A Fertő tó nádasállománya részben csaknem tiszta Phragmites-állományból, részben lágyszárú
aljnövényzettel vegyes állományból áll. A nádasállomány heterogenitása az elöregedő nádasok, a
nádtörmelék aránya, valamint a nádas öv tarfoltjai alapján jellemezhető. Ez a heterogenitás egyrészt
a természetes szukcesszió, másrészt emberi beavatkozások, úgymint a nádaratási károk és a nádtűz
következtében változik. A nádas határzónájában és a nyílt vízfelületeken a turisztikai használati
igényből következően beavatkozásokat hajtanak végre (strandok és vitorláskikötők kialakítása). A
tónak csaknem teljes partvonala mentén változó szerkezetű és szélességű nádas öv húzódik, egyedül
Podersdorf területén található egy nádastól mentes sáv, amit éppen részben az intenzív turisztikai
igénybevétel miatt tartanak nádmentesen. Másrészt a keleti part északi részén lévő területek
különösen kitettek a szél- és jég hatásának, melyek erősen gátolják a sűrűbb nádállomány
kialakulását. A teljes nádas övet többé-kevesebbé sűrű csatornarendszer szeli át, amelyet részben
turisták használatára, részben pedig a nyílt tó és a szomszédos nádterületek közti vízcsere
biztosítására tisztítanak ki. Korábban halászatra és nádvágásra szolgáló Sok csatornát (Schluichten)
mára már teljesen benőtte a növényzet és csak nyomokban ismerhető fel. Osztrák oldalon a délkeleti
nádterületek teljes része a Neusiedler See – Seewinkel Nemzeti Park magterületén fekszik. Ezek a
területek túlnyomó részt természetvédelmi oltalom alatt állnak és nincsenek használatban, ezzel
szemben a védőterület és tájvédelmi körzeteiben fekvő többi nádterület használata vadászatra,
halászatra, nádvágásra és turisztikai használatra az osztrák oldalon engedélyköteles, azonban
általánosságban megengedett. A legnagyobb összefüggő nádterületek a magyar oldalon Hegykőtől
északra illetve a középső nádas övben, Hidegségtől északra helyezkednek el. A teljes magyar nádas
terület a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén fekszik. Ezek a területek számos használati igényt
elégítenek ki, de a múltban kiemelendő volt a nádgazdálkodás (nádaratás). Következésképp a nádas
területek különböző hatástényezőkön keresztül önmagukban is fejlődnek. Az eltérő struktúrájú
területek mintázatában ezek a területhasználatok évtizedekre visszanyúlóan tükröződnek. A
nádasállomány legújabb felmérése magyar (2007) illetve osztrák (2008) részről légi felvételeken
alapult. A felmérés szerint a nádas öv – beleértve a szárazföld felőli átmeneti zónát – közel 181 km2
területű, amely az osztrák és a magyar oldal között 64 ill. 117 km2 részben oszlik meg. Meghatározó
az olyan nádas területek nagy aránya, ahol nagyon csekély nádállomány található (az osztrák oldalon
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a nádasterületek kb. 35 %-án a nádsűrűség < 70 %) vagy semmilyen nádállomány nem található és
ennek megfelelően a nyílt vízfelületek aránya dominál (az osztrák oldalon kb. 15 %) (22. és 23. ábra).

sűrű fiatal nád
ritkás fiatal nád
ritkás nád
elöregedett, homogén nád
erős, ritkás elöregedett nádas
erős, ritkás elöregedett nádas,
vízfelületek aránya > 50 %
tóvíz
barnavíz
egyéb területek, (mezőgazdasági/turisztikai ,
tóparti nádas öv)
kisházak, stégek

22. ábra: A nádas öv térképrészlete a Fertő tó osztrák részén (Csaplovics & Schmidt 2010a; b)

A Fertő tavi nádasok minősítése és osztályozása
Főcsatornák
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Nyíltvíz
Töltés
I.A osztály
I.B osztály
II.A osztály
II.B osztály
III.A osztály
III.B osztály
IV.A osztály
IV.B osztály
V.A osztály
V.B osztály

Készült a 2007. évi NIRGB
ortofotók vizuális értelmezésével
4

0

4

23. ábra: A Fertő tó nádas öv térképe és osztályozása a magyar oldalon

8 Kilometers

Készült a 2007. évi NIRGB ortofotók vizuális értelmezésével (Márkus et al. 2008)
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2.4.3 Rendelkezésre álló adatok és ismerethiány
A Fertő tó nádas állományainak kiterjedése és szerkezete tér- és időbeli dinamikával folyamatosan
alakul, ami természetesen szoros összefüggésben áll a tó vízszint-ingadozásaival. A magas vízállás a
nádas szárazföld irányába való terjedését segíti elő addig a pontig, amíg a Fertő tó vízszintjei már a
parti területeken is túl magassá válnak és a sekély vízborítást kedvelő nádas növekedését ott is
gátolják. Ezt a magas vízállást jellemző állapotot Magyarország első katonai felmérésének térképein
(1785) is dokumentálták, amelyek kis mennyiségű, többnyire keskeny nádassávokat mutattak,
például a Wulka torkolata mentén vagy Oggau és Rust között, különösen a tómeder délkeleti részén a
Hanság-mocsárvilágra nyíló területen (Csaplovics 2011). A tó partja mentén növekvő nádállományt és
ennek megfelelő nádhasználatot említenek a 19. század első feléből származó térképek és topográfiai
leírások. A csökkenő vízmélység ahhoz vezet, hogy a nádas a tó belseje felé terjeszkedik, tehát
„benövi” a tavat. A tó 1865-1870 közötti kiszáradása után - ami természetesen a nádas csaknem
teljes eltűnéséhez vezetett - a nádállomány meglepő gyorsasággal újult meg és feltűnő dinamikával
terjeszkedett tovább a rákövetkező évtizedben. Az 1950-es és korai 1960-as évek jelentősen alacsony
vízállásai azzal fenyegettek, hogy ha a nádas továbbra is ilyen mértékben terjeszkedik a tó belseje
felé, az a nyílt vízfelületek megszűnéséhez vezethet (Kopf 1967; 1968). A Mekszikópusztai-zsilip 1965ös üzembe helyezésével a Hansági-főcsatornán a tó közepes vízállása több deciméterrel
megemelkedett és ennek következtében a nádasterületek tóirányú terjeszkedése lelassult, majd
fokozatosan megszűnt. Mindazonáltal a magas vízállások hatására a nádas (és a sás) fokozottan
terjedt a szárazföld felé a korábbi parti rétek/legelők helyén. A nádas első átfogó, egzakt,
légifelvételeken alapuló és földi mintázással támogatott térképezése osztrák (1979) és magyar részről
(1982) bizonyította a nádas 1960-as években prognosztizált túlzott tóirányú növekedési trendjét, de
egyúttal a szárazföld felé való terjedését is igazolta (Csaplovics 1982; Márkus 1986).

24. ábra: a Fertő tó nádas területeinek
növekedése (az osztrák részen) 1901-től 1979ig, Csaplovics (1982), Kopf (1967) (1),
Riedmüller (1965) (2) és Weisser (1970) (3)
alapján

Év
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25. ábra: a Fertő tó nádas övének
terjeszkedése az 1784 és 1958 közötti
időszakban; Csaplovics (1982) szerint, Kopf
(1967) alapján

1872

1901

1957
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2008

26. ábra: A nádas terjedése az 1872-2008 közötti időszakban
Forrás: Kopf és Fischer-Nagel (1986/1987) kiegészítve Pannonhalmi M. által

A magyar (2007) és osztrák (2008) nádas részek újabb légifelmérései közel 30 év után lehetővé
tették, hogy a nádállomány fejlődését mind mennyiségi, mind minőségi paraméterek alapján az első
összehasonlítható idősorba foglalják (Csaplovics & Schmidt 2011; Márkus et al. 2008). A legújabb
térképek és területméretek alapján a nádas területek oldalirányú terjedésének stabilizációja,
másrészt pedig a nádszerkezet folyamatos degradációja igazolódott. Az osztrák oldal nádas területein
belül a belső tavak (barnavíz) területe 1979 és 2008 között 2,42 km2-ről (Csaplovics 1982) 12,54 km2re (Csaplovics & Schmidt 2011) növekedett. Szükséges megvizsgálni, hogy milyen összefüggések
vannak a belső nádas területek degradációja és a hidromorfológiai illetve limnológiai körülmények
között. Kombinált elemzés szükséges a nádas-szerkezet térbeli tematikus paramétereire vonatkozóan
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vertikális és oldalirányú értelemben, a hordalékjellemzőkre vonatkozóan mennyiségi és minőségi
értelemben (a GeNeSee projektből). Az elkövetkező évekre kellene ütemezni a hatékony, nyílt vízzel
történő vízellátás kölcsönhatás-mechanizmusaira vonatkozó hordalék- illetve tápanyagtranszport és
lerakódás elemzéseket.

2.4.4 Érdekellentétek és kockázatok
A Fertő tó nádasállományának pontos térbeli osztályozása elengedhetetlen feltétele annak, hogy
vizsgáljuk a nádas öv állapotát, veszélyeit, felhasználási lehetőségeit és védelmi stratégiáját. Ezt a
szempontot eddig egyik „területrendezési” projektben se vették figyelembe, beleértve az
úgynevezett gazdálkodási terveket is. A Fertő tó teljes nádállományának határon átnyúlóan rögzített
és a szerkezet, textúra és „életképesség” paraméterekkel ellátott legújabb adatai digitális formában
rendelkezésre állnak és GIS környezetben alkalmazhatók. Következésképp adott a térinformatikai
alap a nádállomány használatára vonatkozó veszélyforrások ésszerű becsléséhez. Érdekellentétek
legnagyobb mértékben – a „klasszikus” konfliktusokra jellemzően – egyrészt a természetvédelem,
másrészt a gazdasági érdekeket képviselő nádgazdálkodás, turisztika, vadászat és halászat között
állnak fenn. Az élőhelyökológiai paraméterre és a fenntartható regionális fejlesztés kritériumaira a
nádhasznosítás hatása a 4.1.5.5. fejezetben (ökológiai nádhasznosítás és nádaratási károk elkerülése)
és a 6.1 fejezetben (nádvédelem, hasznosítás távlatok) külön megtárgyalásra került.
Ezeknek a használatoknak közös igénye a földrajzi kiértékelés, ami azonnali cselekvést kíván és csakis
az objektív nádtérképezésen alapulva vihető végbe. Ezen felül a nádosztályozás a nádállomány
szerkezetében jelentős változásokat mutatott ki a magára hagyott nádasokban is. A nádas öv
fokozatos degradációja minden potenciális felhasználói csoportot érinteni fog. A nádosztályozás még
ki nem merített lehetősége és az abból származtatott területalapú elemzés alapot teremt a nádas öv
sürgősen szükséges átfogó állapotfelmérésére. Mindennek egy tudományterületeket összefogó
kutatási és megvalósítási projekt adhatja meg a keretét, amely a nádállományban érintett minden
szereplőre kiterjed, a változatos érdekeltségeket és igényeket térben elemzi és kiértékeli, majd végül
egy összefoglalóan hasznosítható „gazdálkodási tervhez” vezet.

2.4.5 Országok közötti együttműködés
Az 1980-as évek elejétől szoros együttműködés áll fönn a részletes nádtérképezéssel foglalkozó
osztrák és magyar szereplők között (Csaplovics & Schmidt 2011a; Márkus & Király 2011). Sajnos a mai
napig nem sikerült a nádállomány légi állapotfelmérését olyan mértékben összehangolni, ami
lehetővé tette volna a terület egységes, határon átnyúló légi felmérését. A nád állapotfelmérési
idősorának 10 éves időközű felállítása a következő évekre előirányzott távlati cél. A fellépő akadályok
elsősorban adminisztratív jellegűek és így megfelelően előkészített, körültekintő tervezéssel
elháríthatók.
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2.4.6 Stratégiai célkitűzések (C) és javasolt intézkedések (I)
Cél

C1 A nádas öv sajátosságainak
gazdálkodással (tájelemek).

védelme

megőrzéssel

és

fenntartható

Intézkedés

I1

Cél

C2 A nádas területek sokszínűségének megőrzése és az elnádasodás korlátozása (a
nyílt víz és nádas aránya).

Intézkedés

I2

Cél

C3 A nádas övnek, mint a Fertő tó ökoszisztémájának fontos összetevőjének a
megőrzése („vízminőség“).

Intézkedés

I3

A nádas övre vonatkozó gazdálkodási tervek a nádas területek jellemzői szerint
tagolva, különös tekintettel a nádas szárazföldi peremterületeire (legeltetés), a
potenciális nádaratási területekre és az elöregedett nádasterületekre
(nádhasználat kontra élőhelyökológia) a 2007/2008-as nádtérképezés és
időszakos monitorozáson keresztül végzett aktualizálás alapján.

Az oldalirányú nádnövekedés, a nádállomány (élőhely) ökológiai illetve
gazdasági szempontok szerint értékelt mennyiségi / minőségi szerkezetének,
továbbá ezek változásának állapotkövetése közel tízéves időközzel, határon
átnyúlóan, tematikus térképezéssel (egységes osztályozási kulccsal).

A nádosztályok területi összefüggéseinek és a hordalékviszonyok
hidromorfológiai paramétereinek megfigyelése (szerkezet, kiszáradási
periódusok, övzátonyképződés) a digitális nádállomány térképek és az
üledékréteg digitális felszínmodelljeinek egyesítése a teljes nádas övre.

Általános cél/intézkedés
I4

Kétoldalú monitoring-csoport kialakítása, amely elvégzi és/vagy koordinálja az
időnként szükséges, határon átnyúló összehangolt állapotfelmérést és
elemzést a Fertő tó – Fertőzug – Hanság terület megóvásának és fejlesztésének
minden területi szempontjára nézve (a nádfejlődés térben és időben változó
folyamatai, hordalék-lerakódás, nádgazdálkodás, helyhez kötött földhasználat
stb.).
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3. Limnológia
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3.1 Fizikai és kémiai tulajdonságok

3.1 Fizikai és kémiai tulajdonságok
WOLFRAM Georg, DONABAUM Karl, DOKULIL Martin, HERZIG Alois, HORVÁTH Hajnalka,
ISTVÁNOVICS Vera, KUTRUCZ Gyula, PRÉSING Mátyás, Patricia RIEDLER, VÖRÖS Lajos

3.1.1 Vizsgált terület
A Fertő tó fizikai és kémiai tulajdonságai a belső folyamatokat és a vízgyűjtő területről származó külső
terhelést egyaránt tükrözik. Ezért ebben a fejezetben az egész vízgyűjtőterület relevánsnak
tekintendő a tó kémiai tulajdonságai és sajátosságai vonatkozásában (27. ábra). Többek között a
légköri ülepedésből adódó diffúz terhelés nagyobb területről eredeztethető, mely nehezen
körülhatárolható.

24

27

5
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R
4
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14
710
11 12 13
8
9

27. ábra: A Fizikai és kémiai tulajdonságok c. fejezet célterülete. A számok és betűk mintavételi pontokat
jelölnek. E fejezet táblázatai és ábrái a mintavételi pontokon mért adatokból készültek. 4, 5, 24, 27 = nyíltvízi
mintavételi pontok a Fertő tó osztrák oldalán; FB (Fertőrákosi öböl); B0, 13 = nyíltvízi mintavételi pontok a tó
magyar oldalán; HL = belső tó (Herlakni); R = nádasos mintavételi pont; 6-13: csatornák (Bozi 6-9; Kör 10-13)
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3.1.2 Jellemzők és jelenlegi állapot
Nyíltvízi tó
A Fertő tó szélhatásnak kitett, szélsőségesen sekély sztyepptó, mely az európai felszíni vizek speciális
típusa (Herzig & Dokulil 2001; Pannonhalmi & Rojacz 2013). A fizikai és kémiai paraméterek
többnyire jelentős időbeli variabilitást mutatnak. Különösen a vízhőmérséklet tekintetében figyelhető
meg intenzív fluktuáció a sekély víz alacsony hőkapacitásának köszönhetően. A vízhőmérséklet nyári
maximuma eléri a 31°C-ot (10 cm-es vízmélységben), de néhány napon belül 10°C-ot meghaladó
csökkenés vagy emelkedés is előfordulhat. Télen a tavat többnyire jég borítja. Egyes években a
jégborítás a védett öblökre korlátozódik, míg más években több, mint három hónapig az egész tóra is
kiterjedhet (28. ábra).

28. ábra: Jégborítás a Fertő tavon az elmúlt 46 évben
Forrás: Biológiai Állomás, Illmitz, Ausztria

A Fertő tó jellegzetes tulajdonsága, melyben különbözik Közép-Európa más tavaitól, a magas
sótartalom és pH (5. és 6. táblázat). A különleges kémiai összetétel a félszáraz klíma, a természetes
lefolyás hiánya és a harmadidőszaki sós (tengeri) üledék együttes eredménye (Wolfram és mtsai
2006). A sótartalom elérheti a 2,8 ‰-et, de az 1930-as évek alacsony vízállásos időszakában ennél
magasabb koncentráció volt jellemző, mely a 3,3 ‰-et is elérhette (Berger & Neuhuber 1979). A
fajlagos elektromos vezetőképesség 2 200 µS cm-1, a pH 9 körüli. A sótartalomban a nátrium és a
hidrogénkarbonát + karbonát (NaHCO3 + Na2CO3) dominál, így a Fertő tó a szikes tavakhoz sorolandó
(29. és 30. ábra). A tó és befolyói, illetve a közeli folyók vizének összehasonlítása az egyértékű
kationok belső eredetére utal.
A legújabb vizsgálatok kimutatták, hogy a sótartalomra (csak úgy, mint a tó egyéb tulajdonságaira) a
nyíltvízi régió és a nádas öv közötti vízcsere is hatással van, melyet elsősorban a szél által indukált
tólengés (ún. seiche) befolyásol. Ez a jelenség nagymértékben hozzájárul a sótartalom
ingadozásához, elsősorban a sók kiülepedésének és visszaoldódásának szabályozásán keresztül a
nádas azon részein, amelyek rendszeres időközönként szárazra kerülnek (Wolfram és Herzig 2013).
Ezen túlmenően a tó vizének a Hansági-főcsatornán keresztül történő elvezetése jelentős
sóveszteséggel jár (31. ábra).
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29. ábra: A fő ionok részesedése a Fertő tó nyíltvizében (2001-2009, egyedi mérések) és a nádas övben (a
nádasos és a Herlakni-tavi mintavételi pontok a magyar tórészen [27. ábra]; éves átlagok 2002-2009, 2004-ből
nincsenek adatok), összehasonlítva a Duna (éves átlagok 2002-2006), a Rába és a Wulka (éves átlagok, 20002009), Fertőrákos/Kroisbach (éves átlagok, 2001-2009), és egy a Hansági-főcsatorna (Fertő tó és Mosoni-Duna
közötti) bősárkányi pontjának ionösszetételével (éves átlagok, 2000-2006)
–1

1994 (2,333 μS cm )

–1

1997 (1,735 μS cm )

–1

2010 (1,899 μS cm )

30. ábra: A Fertő tó nyílt vizének ionösszetétele különböző években a B0 pontnál (27. ábra), éves átlagban
A vezetőképesség zárójelben tüntettük fel. Forrás: ÉDUVIZIG

31. ábra: A vízszint és a klorid ion koncentráció változása a Fertő tó nyíltvízi régiójában 1992 és 2009 között
(mintavételi pontokat ld. a 27. ábrán) és a Fertőrákosi öbölben 1968 és 2012 között. A nyilak a Hanságifőcsatornán keresztül történő elvezetés okozta jelentős sóveszteséget jelölik.
Források: Biológiai Állomás, Illmitz; Fertő-tavi Hidrometeorológiai Állomás, Fertőrákos
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5. táblázat: A Fertő tó fizikai és kémiai paramétereinek átlagértékei és terjedelme (minimum – maximum) 1998
és 2009 között négy nyíltvízi mintavételi ponton az osztrák, ill. a magyar részen (27. ábra, minden pont legalább
havi gyakorisággal gyűjtött adatai alapján)
Források: Biológiai Állomás, Illmitz; Fertő-tavi Hidrometeorológiai Állomás, Fertőrákos
Paraméter

Egység

Vezetőképesség
pH
Oldott oxigén
Vízhőmérséklet
Kalcium
Magnézium
Nátrium
Kálium
Karbonát
Hidrogénkarbonát
Klorid
Szulfát

µS cm
–
–1
mg O2 L
°C
–1
mg Ca L
–1
mg Mg L
–1
mg Na L
–1
mg K L
–1
mg CO3 L
–1
mg HCO3 L
–1
mg Cl L
–1
mg SO4-S L

–1

Nyíltvíz (Ausztria)
átlag
min-max
2 249
1 300–3 200
8,7
8,0–9,1
10,3
5,8–17,2
14,7
0,2–28,7
31
3–119
144
17–199
363
207–684
39
15–67
39
3–97
610
346–1 139
253
141–406
163
90–270

Nyíltvíz (Magyarország)
átlag
min-max
2 134
1 500–3 100
8.7
8,3–9,1
9.2
0,7–19,5
13.5
0,5–28,8
39
12–220
114
14–169
500
230–830
31
28–69
111
0–267
393
99–1 146
229
143–423
149
10–260

6. táblázat: A Fertő tó fizikai és kémiai paramétereinek átlagértékei és terjedelme (minimum – maximum)
1998/1999 és 2009 között (2004-től nincs adat) a magyar tórész nádas övében (nádas mintavételi pont (R),
Herlakni-tó, Körcsatorna és Bozi-csatorna)– 27. ábra; a mintavételek április/május és október/november között
történtek
Forrás: Fertő-tavi Hidrometeorológiai Állomás, Fertőrákos
Paraméter

Egység

Vezetőképesség
pH
Oldott oxigén
Kalcium
Magnézium
Nátrium
Kálium
Karbonát
Hidrogénkarbonát
Klorid
Szulfát

µS cm
–
–1
mg O2 L
–1
mg Ca L
–1
mg Mg L
–1
mg Na L
–1
mg K L
–1
mg CO3 L
–1
mg HCO3 L
–1
mg Cl L
–1
mg SO4-S L

–1

Nádas pont
átlag
min-max
3 144 1 204–6 200
8,4
7,2–9,3
4.3
0,0–13,1
55
20–500
165
58–317
696
300–1 500
53
15–840
87
0–438
1 165
296–1 935
371
139–868
143
14–378

Herlakni-tó
átlag
min-max
2 574 1 746–3 670
8.7
8,0–9,2
8.2
0,0–17,0
40
12–74
145
99–222
589
333–1 230
46
30–69
127
0–293
647
298–1 670
318
159–563
150
20–275

Csatornák
átlag
min-max
1 932 500–3 200
8,5
7,9–9,6
4.5
0,0–13,1
47
16–141
116
24–208
479
41–2 170
36
4–67
47
0–213
707
73–1 836
235
44–502
125
6–277

A nyílt tórész további fontos tulajdonsága a szél által felkeveredő üledék miatti nagymértékű
zavarosság. Viharos napokon a víz átlátszósága néhány centiméterre csökkenhet (32. ábra). A
fitoplankton és a szubmerz (alámerült) vízinövény közösségek számára ez a fényviszonyok drasztikus
romlásához vezet.
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32. ábra: A zavarosság (lebegőanyagok mennyisége) és a Secchi-átlátszóság közötti összefüggés

Az üledék szél általi felkeveredése a tó foszfor forgalmának dinamikája szempontjából is
jelentőséggel bír. Szeles napokon a partikulált foszfor frakció nagymértékben megnő, ami az összes
foszfor koncentrációjának erőteljes ingadozását vonja maga után. Hosszabb távon azonban a nyíltvízi
régió foszfor mérlegére elsősorban két tényező van hatással:
1) a vízgyűjtőről származó külső terhelés és
2) a belső folyamatok, nevezetesen a nádas felé irányuló export, ill. az onnan érkező terhelés.
Az 1970-es és '80-as években a növényi tápelemek koncentrációjában erőteljes növekedés volt
megfigyelhető a vízgyűjtőterületen megélénkülő turizmus és gazdasági növekedés, valamint az
intenzív mezőgazdasági termelés fokozott műtrágya felhasználása következtében. A Fertő tó
nyíltvízében, az eutrofizáció csúcsán az összes foszfor koncentrációja mintegy 40 µg L-1-ről több mint
160 µg L-1-re emelkedett (33. és 34. ábra). Az oldott reaktív foszfor és az oldott szervetlen nitrogén
formák (elsősorban ammónium) koncentrációja ezzel egy időben, az 1970-es évek közepén érte el
maximumát. A Fertő tó szélsőséges fénylimitáltsága miatt azonban a megnövekedett tápanyagkínálat
nem okozott számottevő fitoplankton biomassza gyarapodást, alga tömegprodukció csak a szélvédett
(kevésbé zavaros) területeken jelentkezett.
A tavat érő tápanyagterhelés mérséklése érdekében hozott intézkedések az 1980-as évektől
kezdődően jelentősen csökkentették az antropogén eredetű terhelést. Míg a '80-as években az
összes foszfor terhelés a vízgyűjtőterület osztrák felén mintegy 80 tonnát tett ki (Stalzer és mtsai
1984), addig az ezredfordulóra a teljes vízgyűjtőre vonatkoztatva sem érte el a 20 tonnát. Ennek
köszönhetően a '80-as évek óta a foszfor koncentráció is csökkent (Herzig 1990; Herzig & Dokulil
2001; Löffler & Newrkla 1985; Pannonhalmi & Rojacz 2013) (33. ábra).
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33. ábra: Az összes foszfor
koncentráció
éves
átlagának
változása 1972-től 2000-ig (Herzig
& Dokulil 2001), és az évenkénti
teljes külső foszforterhelés a
vízgyűjtő terület osztrák felén
1982/83-ban (Stalzer és mtsai
1984), ill. a teljes vízgyűjtőn 1993
és 2000 között (Wolfram & Herzig
2013)

1993 és 2007 között az évenkénti teljes külső foszfor terhelés legnagyobb hányada (51-80 %) a
befolyókból származott, melyek közül a Wulka részesedése volt a legjelentősebb (35-73 %). Becslések
szerint a külső terhelés 16-44 %-a eredeztethető légköri ülepedésből, míg a közvetlenül a tóba
kibocsátó szennyvíztisztító telepekről és a talajvízből származó terhelés elhanyagolható (1-8 ill. 1-2 %)
(Zessner és mtsai 2012). A Wulka vízgyűjtőjén a mezőgazdasági területek eróziójából adódó terhelés
jelentős részesedést érhet el csapadékosabb években, száraz években ugyanakkor a pontszerű
források (Eisenstadt, Wulkaprodersdorf és “Fertő tó nyugat” szennyvíztisztító telepeinek) szerepe
válhat dominánssá (Wolfram és mtsai 2007). Ez egyezik Gabriel és mtsai (2011), Kovacs és mtsai
(2012) és Zessner és mtsai (2004) eredményeivel, akik különböző modellek (Moneris, PhosFate)
alkalmazásával becsülték a különböző tápanyagforrások részesedését a Wulka vízgyűjtőterületén.
A tó foszforháztartása a külső terhelés mellett nagymértékben függ a belső folyamatoktól is. Ez a
2003-2004-es száraz időszak során vált nyilvánvalóvá, amikor a nyíltvíz foszfortartalma szignifikáns
mértékben megnőtt, több mint 60 µg L-1 évi átlagot és több száz µg L-1-es csúcsokat eredményezve
(35. ábra). A partikulált foszfor általában egyenletesen oszlik el a tó nyíltvízi területén. A partikulált
foszfor jelentős hányada a nádas övben halmozódik fel, ennek mértéke éves átlagban meghaladja a
nádasból a nyíltvíz felé irányuló belső terhelést – legalábbis addig, amíg a nádast víz borítja és
lehetséges a nyíltvíz és a parti öv közötti vízcsere. Alacsony vízállásnál azonban, amikor a nádas öv
egy része szárazra kerül, a vízcsere erősen korlátozott, aminek az a következménye, hogy a foszfor
exportja és a nettó ülepedés a nádasban lecsökken, ezzel szemben a belső terhelés "internal loading"
jelentősége nőtt.
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34. ábra: Összes foszfor (TP), oldott reaktív foszfor (SRP), ammónium (NH4-N) és az a-klorofill koncentráció a
nyíltvízben (Ausztria) és a Fertőrákosi-öbölben (Magyarország) 1968 és 2012 között. Az adatpontok egyedi
mintavételeket, a vonalak a Fertőrákosi-öböl adataira számolt, 12 hónapra vonatkoztatott mozgó átlagokat
jelölik
Források: Vízminőségi Adatbázis, Fertő tavi Hidrometeorológiai Állomás, Fertőrákos [Magyarország]; Biológiai
Állomás, Illmitz [Ausztria]

Metz (1984, 1990) az 1980-as években végzett vizsgálatokat a Fertő tó belső foszfor terhelésének
mechanizmusaival kapcsolatban. Ágoston-Szabó és Dinka (2006; 2009) kimutatták, hogy a pusztuló
nád üledékében négyszer annyi szerves anyag és akár egy nagyságrenddel több nitrogén és foszfor
található, mint az egészséges nádas üledékében. A nádas üledékéből történő foszfor kioldódás
mértéke magas hőmérsékleten a legnagyobb, mely egybeesik a szulfát redukció megjelenésével. Ezek
a körülmények alacsony vízállás esetén alakulnak ki, és a vízszint újbóli emelkedése az oldott foszfor
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transzportjának növekedését eredményezi a nádas felől a nyíltvíz irányába (Gunatilaka 1978;
Gunatilaka 1984). Wolfram & Herzig (2013) 20 éves adatsorból meghatározott foszformérleg
segítségével igazolta, hogy a foszfor mennyiségének 2003-2004-ben tapasztalt növekedése az
ülepedés és a belső terhelés arányának eltolódásából adódott, és nem az alacsony vízálláskor
felerősödő felkeveredés (reszuszpenzió) okozta (35. ábra).

35. ábra: Összes foszfor koncentráció a Fertő tó nyíltvízi régiójában (egyedi mérések és mintavételi pontok),
teljes külső foszfor terhelés (havi értékek), ill. belső terhelés és kiülepedés (havi értékek, három havi mozgó
átlagként számolva) 1993 és 2007 között
Forrás: Wolfram & Herzig (2013)

A Fertő tó nyílt vízében alacsony a szervetlen nitrogén vegyületek koncentrációja. A nitrát és az
ammónium koncentrációjának éves átlaga mintegy 160 µg N L-1 és <50 µg N L-1. A nyíltvízben a
legnagyobb nitrogén készletet a nád bomlásakor képződő oldott szerves anyagok képezik. A nádas
övben végbemenő denitrifikációs folyamatok intenzívvé válásával ugyanakkor a nitrogén
háztartásban jelentős veszteséggel lehet számolni (Gunatilaka 1984; Zessner és mtsai 2012).
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Nádas öv
A tó nyíltvízi felülete és a nagyobb öblök, mint például a Fertőrákosi-öböl, sekélységüknek és a
gyakori felkeveredésnek köszönhetően oxigénnel jól ellátottak. Ettől eltekintve a Fertőrákosi-öbölben
az átlagos oxigéntelítettség 88 % (19-180 % közötti terjedelemmel), ami jelentősen kisebb, mint más,
növényzettel kevésbé borított sekély tóban. Ez a különbség a nádas és a nyíltvíz közötti vízcserével
magyarázható. A nádasban lévő mintavételi pontnál (27. ábra) az oldott oxigén (DO) koncentrációja
átlagosan 45 %-kal volt alacsonyabb a nyíltvízben mértnél. Ez arra utal, hogy a szerves anyagok
mikrobiális lebontása, melynek mennyisége nagyobb a nádas övben, mint a nyíltvízi régióban, a
korlátozott vízcserével párosulva jelentős oxigénhiány kialakulásához vezethet. Az oldott oxigén
rendszeres, több hétig tartó monitorozásából kiderült, hogy koncentrációja a nádasban nyáron
éjjelente 2 mg O2 L-1 alá csökken (Kiss Melinda személyes közlése). Ezek az eredmények megegyeznek
a Fertő tó osztrák tórészén a nádasokban tett megfigyelések eredményeivel.

36. ábra: Az oldott oxigén koncentrációja a Fertőrákosi-öböl nyílt vizében és a nádas övben (nádas mintavételi
pont) a magyar tórészen 1968 és 2012 között
Forrás: Vízminőségi Adatbázis, Fertő-tavi Hidrometeorológiai Állomás, Fertőrákos

37. ábra: Az oldott oxigén koncentráció izovonalas térképe (mg L–1-ben) a tó magyar felének nádas övében,
1987 és 2012 közötti átlagértékek alapján.
Forrás: Magyar & Kovács (2012).
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3.1.3 Rendelkezésre álló adatok és ismerethiány
Fertő tó: nyíltvíz és nádas öv
A Fertő tó nyílt vízének kémiája kellő mélységben kutatott és jól ismert. A legelső adatok az 1920-as
évekből származnak (Varga 1923; 1928). A rendszeres monitorozás mindkét országban az 1960-as
évek végén kezdődött. Jelenleg az adatok túlnyomó része Burgenland tartomány monitoring
programjaiból (Illmitzi Biológiai Állomás) és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól (Fertő-tavi
Hidrometeorológiai Állomás, Fertőrákos) származik. Az Illmitzi Biológiai Állomás az 1980-as évek
elején rendszeres monitoring programot indított, mely 1988-tól nagyobb gyakoriságú és térbeli
kiterjedésű mintavételekkel bővült. A monitoring részben jogszabály alapján történik, mely a vizek
állapotának ellenőrzésére terjed ki (GZÜV, Gewässerzustandsüberwachungsverordnung). Ezek az
adatok a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság részére készített jelentésekben és a tó ökológiai
állapotának felmérésékor kerülnek felhasználásra.
A tóra vonatkozó hivatalos GZÜV adatok a Lebensministerium (Ausztria) honlapján érhetők el. A
vízhőmérséklet
adatok
Burgenland
tartomány
Hidrológiai
Szolgálatának
(http://wasser.bgld.gv.at/hydrographie.html) és Rust város Yacht Klubjának honlapján
(http://www.byc.at/wetter/) egyaránt megtalálhatók. A tó vízkémiájával kapcsolatos információkkal
éves jelentések vagy nyilvános honlapok nem állnak rendelkezésre.
A Magyarországon működtetett vízminőségi adatbázis 1968-ig visszamenőleg tartalmaz kétheti/havi
gyakoriságú adatokat a Fertőrákosi-öbölre és a Rákos-patakra. Ezek az adatok nem nyilvánosak, és a
fertőrákosi laboratórium átfogó adatsora is nehezen hozzáférhető. Ez utóbbi monitoring tér- és
időbeli lefedettsége sokat változott az idők során. A Fertő tó és a Hansági-főcsatorna aktuális vízállás
és vízhőmérséklet adatai megtalálhatók a http://www.vizugy.hu/ honlapon. Az aktuális levegő- és
vízhőmérséklet, vízállás és szél adatok a http://www.ferto-neusiedlersee.hu/ oldalon érhetők el. A
Fertő
tó
vízállásáról
korábbi
adatok
(2002-től
2013-ig)
a
http://www.hydroinfo.hu/html/archivum/archiv_tabla.html oldalon találhatók.
Jelentős mennyiségű adatot közöltek különböző jelentésekben és tudományos publikációkban is. A
Fertő tó vízkémiájával kapcsolatban átfogó ismeretanyag található Löffler (1974), Löffler (1979),
Löffler & Newrkla (1985), Herzig (1990), Herzig & Dokulil (2001), BMLFUW (2002), Pannonhalmi &
Sütheő (2007), Wolfram és mtsai (2007), Krachler és mtsai (2009), Magyar és mtsai (2013), Zessner és
mtsai (2012) és Wolfram & Herzig (2013) munkáiban. A témában megjelent irodalom legutóbb Dinka
(2007) munkájában került áttekintésre.

Fertő tó: üledék
Az üledék és a lebegőanyag összetételét az osztrák tórész nyílt vízében az 1970-es években
(Brossmann és mtsai 1984; Gunatilaka 1978; 1982) és az 1990-es évek elején vizsgálták (Wolfram
1993; 1996). Hietz (1989), Hietz (1992) és Dinka (2001) a nád lebomlásának hatását vizsgálta a nádas
öv vizének kémiai összetételére. Számos magyar publikáció született a nádas öv üledékének és
intersticiális vizének kémiájával kapcsolatban (Ágoston-Szabó & Dinka 2009; Szabó 2001; Szabó &
Dinka 2002; Zessner és mtsai 2012). A terület nagymértékű heterogenitása és a mintavételekkel járó
logisztikai nehézségek miatt a nádas övben rendszeres monitoring vizsgálatra nincs lehetőség. Ennek
ellenére a fertőrákosi Fertő-tavi Hidrometeorológiai Állomás állandó mérőállomást üzemeltet a
nádas övben, az MTA Ökológiai Kutatóintézet Duna-kutató Intézete pedig 1990 óta rendszeres
mintavételt folytat a nádasban kilenc, illetve a belső tavakban öt helyen (Berczik & Dinka 2009).
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A külső terhelés forrásai
A Schützen/Gebirge állomáson 1992 óta mérik a Wulka vizének kémiai paramétereit. Az osztrák
(GZÜV 2006 szerinti) nemzeti monitoring program válogatott adatait a minisztérium honlapján teszik
közzé. Ezek közé tartoznak a Wulkán 1991 óta kétheti/havi gyakorisággal gyűjtött adatok, a Rákospatakon 2000 januárjától kéthetente végzett mintavételek eredményei, illetve a Parndorfi-patak és a
Gols-csatorna havi gyakoriságú, 2010-es adatai. A Wulka vízhőmérséklet adatai Burgenland
tartomány Hidrológiai Szolgálatának honlapján elérhetők.
A szennyvíztisztító telepek emissziójára vonatkozólag is rendelkezésre állnak információk. A telepek
közül néhány a nádas övön keresztül a tóba vezeti tisztított szennyvizét (Podersdorf, Jois település a
Jois-csatornán keresztül, Gols település a Gols-csatornán keresztül), míg a tó nyugati partján fekvő
települések többségének szennyvízkezeléséről 2000 óta egy regionális telep gondoskodik („Fertő tó
nyugat“). A szennyvizet a déli part magyar településein - Balf kivételével - Sopron és Fertőendréd
szennyvíztisztító telepeire vezetik (vö. a 5.2 fejezettel). A telepek által végzett rendszeres
mintavételek megfelelő alapul szolgálnak a kommunális szennyvíz-kibocsátásból származó
tápanyagterhelés becslésére.
A terhelés becslésének két legbizonytalanabb pontja a talajvíz és a diffúz terhelés általi tápanyag
transzport. A hidrológiai mérleg szempontjából a talajvíz szerepe nem jelentős, a talajvízből származó
terhelés ugyanakkor csak pontatlanul becsülhető. A száraz légköri ülepedést utoljára az 1980-as évek
elején monitorozták (AGN 1984; Malissa és mtsai 1984; Stalzer 1990; Stalzer és mtsai 1984; Von der
Emde és mtsai 1984). A Wulka vízgyűjtőjéről eredő diffúz terhelés a szennyvíztisztító telepekről
származó, ill. a folyó torkolatánál (”Schützen/Gebirge” állomás) mért összes terhelés közötti
különbségből becsülhető. A diffúz terhelés becslésének bizonytalansága abból adódik, hogy egy 2-3
napos árhullám során a szállított összes foszfor és lebegőanyag mennyisége akár a Wulka éves
bevitelének a 20 %-át is elérheti. Ez elsősorban a terület magas átlagos emisszió értékeinek (2,15 t
lebegőanyag ha-1 év-1 és 1,89 kg P ha-1 év-1) és a parti zónában lévő művelt területek magas (50 %
feletti) részarányának köszönhető, mely viszonylag alacsony vízmegtartó kapacitást eredményez
(Kovács és mtsai 2012).

Összefoglalás
A Fertő tó kémiája meglehetősen jól ismert, ugyanakkor szükség lenne a szél és a hullámzás
fényklímára kifejtett hatásának, az átlátszóság és a fényextinkció közötti összefüggésnek, illetve a víz
alatti fényklíma fitoplanktonra gyakorolt hatásának vizsgálatára a nádas öv barna vizében is. Ezen
túlmenően a partikulált és oldott anyagok nádas övben való eloszlásával, ülepedésével és
oldódásával kapcsolatos ismereteink is hiányosak. Ahhoz, hogy részletes képet kapjunk ezekről a
folyamatokról, a nagyléptékű hidrodinamikai és anyagforgalmi modellek összekapcsolására lenne
szükség. A lebegőanyag kiülepedése a nádasokban alapvetően meghatározza a nád fiziológiai
állapotát. A napjainkban elindított automatizált mérések (Józsa J. és Kiss M. 2013) mellett nagyobb
térbeli kiterjedésű üledékcsapdás kísérletekre is szükség lenne, több, különböző mértékű
hullámzásnak kitett és fiziológiai állapotú nádszelvény mentén. Ez az információ nélkülözhetetlen a tó
anyagforgalmának alaposabb megértéséhez és a feliszapolódás mértékének pontosabb
megismeréséhez.
A Fertő tó eutrofizációjának 1970/80-as években tapasztalt csúcsa ugyan már a múlté, a tó
tápanyagháztartása mégis érzékeny a külső hatásokra. A megfelelő vízminőség fenntartásának egyik
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szükséges feltétele, hogy jobban megértsük a nádas övben zajló tápanyag szállítási- és átalakulási
folyamatokat (azaz a belső terhelést). Az AGN (1984) eredményei – illetve Clement A., Szilágyi F. és
Zessner és mtsai (2012) legújabb vizsgálatai – ehhez jó alapul szolgálhatnak, azonban folytatásuk és
kibővítésük is szükséges.
Fő kutatási hiányterületek:
 A víz átlátszósága és a fény extinkciója közötti összefüggés.
 A fitoplankton fény- és tápanyag limitáltsága közötti kölcsönhatás, különösen a nádas övben.
 A nádas öv oldott és partikulált anyagainak kiülepedése, oldódása és transzportja.
 Tápanyagcsere a nádas öv és a nyíltvízi régió között.
 Belső terhelés.

3.1.4 Érdekellentétek és kockázatok
A Fertő tó fizikai és kémiai tulajdonságait és viszonylag jelentős sótartalmát, mely a felszínalatti
tengeri üledékekből adódik, a vízgyűjtőről származó külső terhelés, a tó hidromorfológiai
tulajdonságai és a belső folyamatok szabályozzák (Wolfram & Herzig 2013; Zessner és mtsai 2012). A
magas sótartalom és pH kulcsfontosságú szelekciós tényező, mely csak e szélsőséges viszonyokhoz
alkalmazkodott vízi életközösségeknek kedvez (3.2 fejezet). Ezek a tényezők a fekális eredetű
baktériumok túlélésére (biostabilitására) is hatással vannak, így a vízkémia a fürdővízminőségre is
kihat. Végezetül a fizikai és kémiai tulajdonságok a lebegőanyagok foszfát abszorpcióját (Gunatilaka
1982) és a szerves anyagok lebomlását is befolyásolják, mely a tápanyagforgalomra és az üledék
képződésre is kihat (Krachler és mtsai 2009) (38. - 40. ábrák).

38. ábra: A pH változása a Fertő tó és a Wulka
(természetes vízutánpótlás), ill. a Duna
vizének (vízutánpótlás külső vízgyűjtőről)
keverési aránya függvényében
Forrás: Krachler (2006)

39. ábra: A kalcit képződés mértéke a Fertő
tó vizének és a Duna parti szűrésű vizének
keverési aránya függvényében
Forrás: Krachler (2006)
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Hasonlóképpen, a növényi tápanyagok összetétele és mennyisége - amely kihat a Fertő tó
életközösségeire éppúgy, mint a higiéniai fürdővízminőségre - a hidromorfológiai, ill. fizikai és kémiai
viszonyok függvénye. Jelentős a külső pont- és diffúz források hatása, de a belső terhelés is fontos
szerepet játszik. A jó vízminőség megőrzéséhez szükséges a nyíltvíz és a nádas öv közötti vízcsere
fenntartása kellően magas vízállás mellett. A külső terhelés veszélyeztetheti a jó vízminőséget, mely
ugyanakkor az elmúlt évtizedekben jelentősen javult. Más helyzet állhat elő a külső forrásból, a
vízgyűjtőn kívül eső folyókból történő vízutánpótlás esetén, ami megnövelheti mind a tápanyagok,
mind a szennyezőanyagok bevitelét (Zessner és mtsai 2012). Ettől eltekintve keveset tudunk a
vízgyűjtőről közvetlenül bemosódó, pl.: a mezőgazdaságból, közlekedésből eredő vagy hajókról
származó terhelés potenciális hatásáról is (olaj, konzerváló anyagok, l. 4. fejezet).
Ezt az összetett kapcsolatrendszert figyelembe véve megállapítható, hogy a tó kémiai állapota
kulcsszerepet játszik a Fertő tó ökológiai integritásának fenntartásában. A fizikai és kémiai
paraméterek az ökológiai állapot EU Víz Keretirányelv szerinti felmérésének is fontos részét képezik.
Vízkémia szempontjából a jó ökológiai állapot fenntartására nagyobb veszélyt jelentenek a
hidrológiai beavatkozások, mint a befolyókból, a légkörből, vagy a tisztított szennyvízből származó
terhelés. A vízmérlegnek mind a beviteli, mind a kiviteli oldala manipulálható. A szélsőségesen
alacsony vízállás megelőzése érdekében javaslatként felmerült a vízgyűjtőn kívüli területekről történő
vízutánpótlás lehetősége, de ez az intézkedés a vízkémiát kritikus mértékben befolyásolhatja
(Krachler 2006; Krachler és mtsai 2005; Krachler és mtsai 2009; Zessner és mtsai 2012). A Hanságifőcsatornán keresztül történő vízelvezetés számottevő sóveszteséggel jár, mely így a tó
sótartalmának csökkenéséhez vezet. A Hansági-főcsatornán bevezetett új zsilip kezelési rend
csökkenteni fogja az elfolyás gyakoriságát, de a vízutánpótlás szükségszerűen megnövelné a
vízelvezetés valószínűségét is (Wolfram és mtsai 2004; Zessner és mtsai 2012). Hogy ezek a
behatások szignifikánsan megváltoztatnák-e a tó kémiai viszonyait, és ha igen, milyen mértékben, az
tervezés kérdése. A Zessner és mtsai (2012) által készített forgatókönyvek és számítások szerint a
globális éghajlatváltozás következtében fokozódó párolgás kellőképpen ellensúlyozhatja a Hanságifőcsatornán keresztüli sóveszteséget.

3.1.5 Országok közötti együttműködés
A két országban működő vízkémiai monitoring programok hasonlóak, mivel mindkettő az EU Víz
Keretirányelv előírásait követi. Hiányzik azonban az egységes koordináció (pl. a mintavételi időpontok
nem egyeznek), és néhány szempontból különbségek és eltérések is megfigyelhetők.
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A fertőrákosi Fertő tavi Hidrometeorológiai Állomás és az Illmitzi Biológiai állomás évek óta
megosztják egymással a fizikai és kémiai adataikat. Ezek az adatok azonban jelentésekben vagy
tudományos folyóiratokban nem kerülnek publikálásra; nem használják a nyilvánosság
tájékoztatására sem a tó ökológiai állapotára vonatkozóan. A Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság éves
jelentéseiben szereplő vízminősítés szintén a fizikai és kémiai paramétereken alapul, azonban ez az
információ sem hozzáférhető a szélesebb nyilvánosság számára.

3.1.6 Stratégiai célkitűzések (C) és javasolt intézkedések (I)
Célok

C1 A természetes kémiai állapot fenntartása, mely az ökológiai integritás és a jó
ökológiai állapot feltétele (sótartalom, pH, tápanyagok).
C2 A fizikai és kémiai paraméterek természetes tér- és időbeli dinamikájának
fenntartása.
C3 Alacsony trofitás.
C4 Alacsony külső és belső terhelés.

Intézkedések

I1

A Hansági-főcsatornán keresztül történő vízelvezetés minimalizálása.

I2

A tavat érő antropogén eredetű tápanyagterhelés minimalizálása.

I3

Megfelelő mértékű vízcsere biztosítása a nádas öv és a nyíltvízi régió között.

I4

Nyíltvíz – nádas arány megtartása a tóban.

Megjegyzés: A Fertő tó ökológiai állapotfelmérésében a fizikai és kémiai
paraméterek, mint irányadó értékek kerülnek felhasználásra (BGBl. II Nr. 99
2010; Wolfram & Donabaum 2010). Jelenleg a tó jó ökológiai állapotú (NGP:
BMLFUW (2009); Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve 2010:
http://www.vizeink.hu/?module=ovgt100505). Az elfolyás minimális szinten
tartása a sóveszteséget is minimalizálná, mely ezáltal a Fertő tó szikes
karakterének megőrzését is biztosítaná. Középtávon az idegen vízgyűjtőről
történő vízutánpótlás, a vízelvezetés szükségességének esetleges
fokozódásával, az EU VKI szerinti célállapot megtartását veszélyeztetheti. A
kémhatás tekintetében várható változások csökkenthetik a mineralizáció
mértékét és fokozhatják a tó feliszapolódását.
Célok

C5 Megbízható és mindkét fél részéről elfogadott adatok szolgáltatása a
vízgazdálkodás és a tudomány számára.
C6 Adatok és információk szolgáltatása a nyilvánosság felé.

Intézkedések

I5

A két ország monitoring programjainak összehangolása, közös jelentések
készítése a tó vízminőségével és ökológiai/kémiai állapotával kapcsolatban.

I6

Az analitikai és értékelési módszerek kétoldali interkalibrációja és az eddigi
határértékek egyeztetése (fizikai és kémiai paraméterekre vonatkozólag).

I7

Monitoring eredmények, kutatási jelentések és tudományos publikációk
közzététele, szabadon letölthető formában egy közös honlapon.

I8

A jövőben készülő limnológiai jelentések és tanulmányok kibővítése egy angol
nyelvű, illetve a szomszédos ország nyelvén (magyarul/németül) írt
összefoglalóval.

Megjegyzés: A fizikai és kémiai monitoring adatok hozzáférhetősége jelenleg
nagyon korlátozott. Nyers adatok egy része elérhető az osztrák Mezőgazdasági, Erdészeti-, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (Lebensministerium)
honlapján. A specifikus kutatások eredményei könnyebben hozzáférhetők,
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mivel általában tudományos folyóiratokban kerülnek publikálásra. A
monitoring tevékenység a két ország között nem megfelelő módon koordinált.
A javasolt intézkedések hozzájárulhatnak a helyzet javulásához.
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3.2 Szennyező anyagok és kémiai állapot
WOLFRAM Georg, ISTVÁNOVICS Vera, KREUZINGER Norbert, PANNONHALMI Miklós

3.2.1 Vizsgált terület
Külső szennyezőanyag terhelés elméletileg a vízgyűjtő bármely pontjáról származhat. Ezért az ebben
a fejezetben bemutatott célterület megegyezik az általános fizikai és kémiai paraméterek esetében
(3.1 fejezet) tárgyalttal.

3.2.2 Jellemzők és jelenlegi állapot
Az EU Víz Keretirányelv (VKI) értelmében a specifikus szennyezőanyagok, a biológiai vízminőség
összetevői és az általános fizikai és kémiai paraméterek együttesen az ökológiai állapotot (VKI VIII.
melléklet, 7. táblázat), míg az elsőbbségi és az elsőbbségi veszélyes anyagok a kémiai állapotot
határozzák meg (VKI X. melléklete; 8. táblázat).
A Fertő tóban előforduló szennyező anyagokról kevés az információnk. A rendelkezésre álló
korlátozott mennyiségű adatból úgy tűnik, hogy a Fertő tó üledékében a nehézfémek koncentrációja
alacsonyabb, mint a földkéreg felső rétegére jellemző átlagértékek (Dinka 1991, Stojanovic és mtsai
2009). Az ún. geoakkumulációs index alapján Horváth & Pannonhalmi (1989) a magyar tórész
üledékét ”gyakorlatilag szennyezetlen” és ”mérsékelten szennyezett” részekre osztotta. A
nehézfémek általános területi eloszlása azonban javarészt egyenletes volt. Lakatos és mtsai (1989) a
nád perifitonjának nehézfém tartalmában találtak különbséget az egyes tórészek között. Kutatásaik
szerint a perifiton nehézfém tartalma jelentősen nagyobb a Fertő tó nyugati felében, mely az üdülési
célú felhasználás tekintetében frekventáltabb terület. Annak ellenére, hogy a mért koncentrációk itt
is általában alacsonyak voltak, ez a különbség a külső terhelés hatására utal, és jól szemlélteti a nádperifiton együttes szűrő, akkumuláló és elimináló szerepét.

7. táblázat: A fő szennyezőanyagok listája a VKI VIII. melléklete alapján
1. Szerves halogén vegyületek és olyan anyagok, amelyek ilyen vegyületeket alkothatnak a vízi
környezetben.
2. Szerves foszforvegyületek.
3. Szerves ónvegyületek.
4. Anyagok és készítmények, vagy ezek lebomlási termékei, amelyekről bebizonyosodott, hogy karcinogén
vagy mutagén tulajdonságokkal rendelkeznek, vagy pedig olyan tulajdonságokkal, amelyek kedvezőtlen
hatással vannak a szteroidogén, thyroid, szaporodási vagy endokrin függő funkciókra a vízi környezetben
vagy azon keresztül.
5. Perzisztens szénhidrogének és perzisztens vagy bioakkumulációra hajlamos toxikus szerves anyagok.
6. Cianidok.
7. Fémek és vegyületeik.
8. Arzén és vegyületei.
9. Biocidek és növény védőszerek.
10. Szuszpenzióban levő anyagok.
11. Eutrofizációt elősegítő anyagok (különösen a nitrátok és foszfátok).
12. Az oxigén egyensúlyra káros hatással lévő anyagok (és az olyan paraméterekkel mérhetők, mint a BOI és
KOI).
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8. táblázat: Az elsőbbségi és az elsőbbségi veszélyes anyagok listája a VKI X. melléklete alapján (Az Európai
Parlament és Tanács 2001. november 20-ai, 2455/2001/EC sz. döntése a vízgazdálkodás területén
meghatározta az elsőbbségi anyagok listáját és hatályon kívül helyezte a 2000/60/EC sz. direktívát)
Fémek
Növényvédő szerek
Ipari szennyezők
Ólom
Alaklór
Benzol
Kadmium
Atrazin
1,2-Diklóretán
Nikkel
Klórfenvinfosz
Diklórmetán
Higany
Klórpirifosz
Triklórmetán (kloroform)
Diuron
Di(2-etil-hexil)ftalát (DEHP)
Endoszulfán
C10-13-klóralkánok
Hexaklór-ciklohexán
Hexaklór-benzol
Izoproturon
Hexaklór-butadién
Pentsaklórfenol
Brómozott difeniléterek
Simazin
Nonil-fenolok
Tributil-ón
Oktil-fenolok
Trifluralin
Pentaklór-benzol
Triklór-benzol
6 PAH-ok, Antracén, Naftalin

Az osztrák Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal (Umweltbundesamt) éves jelentése szerint a Wulka
vízgyűjtőjének talajvizében a dezetil-atrazin a határértéket meghaladó koncentrációban fordult elő
(http://wisa.lebensministerium.at/article/articleview/91854/1/13193/). Az osztrák Mezőgazdasági-,
Erdészeti-, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (Lebensministerium) által kiadott térképek
alapján, melyek a specifikus szennyezőanyagok szerinti ökológiai állapot és az elsőbbségi anyagok
szerinti kémiai állapot térbeli változását szemléltetik, csupán két helyen, a Wulka két mellékágán
találtak eltérést az általánosan jó ökológiai állapottól (41. ábra). E megállapítás megbízhatósága
azonban alacsony (Nemzeti Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2009).
Zessner és mtsai (2012) a magyarországi monitoring program szerves mikroszennyezőkre vonatkozó
adatait elemezték és 2011/12-ben 22 szennyezőanyagra vonatkozóan további méréseket is végeztek.
Eredményeik szerint majdnem mindegyik összetevő koncentrációja a hatályos osztrák rendeletben
szereplő (GZÜV) határértékek alatti volt. Sok esetben a koncentráció még a kimutathatósági határt
sem érte el. Egyedül a 4-nonil-fenol esetében detektáltak olyan mennyiséget (1,38 µg L-1; egy
alkalommal a 2000-2006 közötti időszakban), amely meghaladta a GZÜV szerinti határértéket.
A fent említett szerzők a befolyók és a Fertő tó adatainak összehasonlításából azt is megállapították,
hogy bizonyos szerves szennyezők, mint például a karbamazepin, a 4-nonil-fenol, az EDTA és a
nitrilotriecetsav (NTA) feltételezhetően vagy lebomlanak az UV sugárzás hatására, vagy kiülepednek a
nyíltvízből. Más toxinok, mint például az N,N-dimetil-szulfamid (tolilfluanid nevű peszticid köztes
terméke), nagy stabilitást mutattak és felhalmozódtak a vízben. Üledékben való felhalmozódásukat
még nem vizsgálták.
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41. ábra: A Fertő tó és befolyóinak ökológiai és kémiai állapota (osztrák Mezőgazdasági-, Erdészeti-,
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzeti Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve és a http://www.vizeink.hu
alapján. A felső térképen az ökológiai állapot specifikus, nem elsőbbségi szennyezőanyagok mennyiségén (VKI
VIII. melléklete), a kémiai állapot elsőbbségi szennyezőanyagok mennyiségén alapul. A Gols-csatorna és a
”Kettes-csatorna” (a Lange Lacke és a Hansági-főcsatorna között) esetében, melyek mesterséges víztestek, a
térkép az ökológiai és kémiai potenciált mutatja. A tó állapotértékelését a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság .
keretében egyeztették. FW10000027 = Wulka torkolat felszíni víztest
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9. táblázat: A Fertő tóban és a Wulkán a 2000-2006 közötti monitoring és a
2012-es kiegészítő mérések során mért maximális koncentráció értékek
(Zessner és mtsai 2012). HÉ = a GZÜV szerinti határérték
–1

HÉ [µg L ]
1,5-naftalin diszulfonát
2,6-naftalin diszulfonát
4-nonil-fenol
4-oktil-fenol
Alaklór
Antracén
Atrazin
Biszfenol A
Karbamazepin
Di(2-etil-hexil) ftalát (DEHP)
Diklórmetán
EDTA
Fluorantén
LAS
N,N-dimetil-szulfamid
Naftalin
NTA
Sebutilazin
Simazin
Tetraklóretén
Triklóretén
Triklórmetán

0,3
0,1
3
0,1
0,6
1,6
1,3
20
50
0,1
270
2,4
50
0,01
1
10
10
12

Wulka
<0,05
<0,03
0,07
<0,02
<0,02
<0,07
0,02
<0,02
0,15
<0,21
<0,17
10,17
<0,029
<5
0.05
<0,02
6,13
<0,03
<0,02
<0,07
<0,06
<0,06

Fertő tó
<0,05
<0,03
1,38
<0,01
<0,02
0,006
<0,01
<0,01
0,02
<0,21
4,63
2,5
<0,01
<5
0.13
0,03
2,37
<0,03
<0,02
<0,07
<0,06
<0,06

3.2.3 Rendelkezésre álló adatok és ismerethiány
A Fertő tóban a nehézfémek mennyiségét Ausztriában első alkalommal az 1970-es években
(Gunatilaka nem publikált eredményei), Magyarországon 1989-ben vizsgálták (Horváth &
Pannonhalmi 1989). Ausztriában a szerves és szervetlen szennyezőkre vonatkozó adatokat jelenleg az
EU VKI szerinti monitoring keretében gyűjtik (Amt der Bgld. Landesregierung, Mezőgazdasági-,
Erdészeti-, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium). Magyarországon az Észak-dunántúli
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség évek óta rendszeresen méri a nehézfémek és a
szerves szennyezők mennyiségét. Az eredmények egy része jelentésekben (Zessner és mtsai 2012) és
a fent említett tudományos publikációkban megtalálható.

Összefoglalás
A mikroszennyezőkkel kapcsolatos ismereteink nagyon hiányosak (Zessner és mtsai 2012). Ezért
szükséges egy olyan monitoring bevezetése, amely az akkumuláció lehetőségét (a vízben és az
üledékben egyaránt) és a szennyezők specifikus toxicitását is tekintetbe veszi. A szerves szennyezők
toxicitását a külső forrásból történő vízutánpótlás lehetőségének figyelembevételével kell vizsgálni.
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3.2.4 Érdekellentétek és konfliktusok
A vízminőségre általánosságban veszélyt jelent a vízgyűjtőn kívül eső folyókból történő vízutánpótlás
és az ezzel járó szennyezőanyag terhelés (Zessner és mtsai 2012). Keveset tudunk a vízgyűjtőről
közvetlenül bemosódó, pl.: a mezőgazdaságból, közlekedésből eredő vagy hajókról származó terhelés
potenciális hatásáról is (olaj, konzerváló anyagok).
Rendkívüli esemény során keletkező szennyező anyagok Fertő tóba jutásának megakadályozása
érdekében a következő intézkedési javaslatok születtek:


A potenciális veszélyforrások feltárása a vízgyűjtőterületen.



A hajók tisztítása különös gondossággal (személyszállító hajók, vitorlások, csónakok).



A vízminőségre ártalmas anyagok szállításának tiltása.



Az utak kialakítása oly módon, hogy balesetből származó szennyező anyagok ne kerülhessen
a tóba.



Közös hajózási rend kialakítása a Fertő tavon.



Egy működő információs rendszer létrehozása az időben történő kárelhárítás érdekében.



A tó közvetlen terhelésének mellőzése.



További lehetséges terhelést okozó, nagy volumenű ipari fejlesztések elkerülése a vízgyűjtő
területen.

3.2.5 Országok közötti együttműködés
A vízminőséggel kapcsolatos monitoring programok vonatkozásában általános az egyetértés a két
ország között, de különbségek és eltérések is megfigyelhetők. Bizonyos mértékig működik a
rendszeres adatcsere, de ez főként az általános fizikai és kémiai paraméterekre terjed ki, nem pedig a
szennyezőanyagokra, mint például a nehézfémek vagy a peszticidek. Kevés olyan publikáció látott
napvilágot, amelyben a két fél együttesen elemezte az egymás közt megosztott adatokat, pl.
szennyezőanyagokra vonatkozóan kétoldalú megállapodás keretében (Zessner és mtsai 2012).

3.2.6 Stratégiai célkitűzések (C) és javasolt intézkedések (I)
Cél

C1

A jó kémiai állapot fenntartása (kiemelt szennyezőanyagok, EU-VKI X.
melléklete).

Intézkedések

I1

Az elsőbbségi veszélyes anyagok transzportjának és koncentrációjának
felmérése (vízgyűjtő terület, hajóbalesetek, stb.).

I2

Az elsőbbségi veszélyes anyagok külső terhelésének csökkentése és
megelőzése.

Cél

C2 A jó ökológiai állapot fenntartása (specifikus szennyezőanyagok, EU-VKI VIII.
melléklete).

Intézkedések

I3

Specifikus anyagok transzportjának és koncentrációjának felmérése.

I4

Specifikus anyagok külső terhelésének csökkentése és megelőzése.

Cél
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C4 Adatok és információk szolgáltatása a nyilvánosság felé.
Intézkedés

I5

A két ország specifikus és kiemelt fontosságú szennyező anyagokkal
kapcsolatos monitoring programjainak összehangolása, közös jelentések
készítése a tó vízminőségével és ökológiai/kémiai állapotával kapcsolatban.

I6

Az analitikai és értékelési módszerek kétoldali interkalibrációja a tó
monitorozásában résztvevő összes laboratórium bevonásával.

I7

Monitoring eredmények, kutatási jelentések és tudományos publikációk
közzététele, szabadon letölthető formában egy közös weboldalon.

I8

A jövőben készülő limnológiai jelentések és tanulmányok kibővítése egy angol
nyelvű, ill. a szomszédos ország nyelvén (magyarul/németül) írt
összefoglalóval.
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3.3 Vízi élőlényegyüttesek
WOLFRAM Georg, DOKULIL Martin, G.-TÓTH László, HERZIG Alois, ISTVÁNOVICS Vera, KIRSCHNER
Alexander, MIKSCHI Ernst, MÓRA Arnold, PÁLFFY Károly, PANNONHALMI Miklós, RIEDLER Patricia,
SOMOGYI Boglárka, TAKÁCS Péter, TÓTH Adrienn, TÓTH Viktor, VÖRÖS Lajos

3.3.1 Vizsgált terület
A vízi élőlényegyüttesek című fejezet a nyíltvíz és a nádas öv mikrobiális-, növény- és állat együtteseit
foglalja magába. A higiéniás mikrobiológiai szempontokkal a 3.4 fejezet foglalkozik.
A vizsgált terület magában foglalja a Fertő tó a 116,00 m o. A. f. magasságig terjedő nagyvízi medrét.
Ez megfelel a magas vízállás esetén vízzel borított területnek és a vízi/vízhez kötődő szervezetek
élőhelyének. A vizsgált terület a Wulka alsó szakaszára és a Fertőzugban a tómederhez közeli
csatornákra (a halak lehetséges ívóhelyeire és telelőhelyekre), például a Golser-csatornára is kiterjed
(42. és 43. ábra). A Fertőzugban található sós tavakat nem foglalja magába, mivel azok a Fertő tótól
teljesen különálló vízterek, melyek élővilága csak korlátozott mértékben áll kapcsolatban a tóval (pl. a
madarak révén, amelyek a zooplankton kitartóképleteit terjeszthetik).

42. ábra: A vizsgált terület elsősorban a tómedencét öleli fel, de a tavat tápláló Wulka alsó szakaszát is magába
foglalja
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1

2

3

4

43. ábra: A vízi közösségek élőhely típusai: nyíltvíz [1], a nádas övben található belső tavak és csatornák [2], a
tópart mentén elöntött füves területek [3], a Fertőzugban található tómederhez közeli csatornák és vizes árkok [4]
Fotók: Wolfram Georg

3.3.2 Jellemzők és jelenlegi állapot
Mikrobiális ökológia
A legtágabb értelemben vett mikrobiális ökológia funkcionálisan és filogenetikailag nagyon változatos
mikroorganizmusok ökológiáját öleli fel. Ezen mikroorganizmusok közé tartoznak a gombák, az algák
és az egysejtű állatok mellett a baktériumok (közöttük a cianobaktériumok) és vírusok vagy
bakteriofágok is. Az autotróf, fotoszintetizáló algák (egysejtű és többsejtű algák, cianobaktériumok)
ökológiájával a későbbiekben a „fitoplankton” rész foglalkozik, jelen fejezet a heterotróf
mikroorganizmusokra korlátozódik. Ezek a vízi ökoszisztémák legnagyobb tömegben megjelenő
képviselői és központi szerepet töltenek be a szerves anyagok lebontásában illetve a szervetlen
növényi tápelemek felszabadításában. Ennek ellenére a heterotróf mikroorganizmusokról a Fertő
tóban csak szegényes információk állnak rendelkezésre.
Reitner és mtsai (1997a, 1997b, 1999) leírták, hogy a nyíltvízben a baktériumközösség produkciója
elsősorban nem az algák, hanem a nádas öv szerves anyag termelésén alapul, szemben más
mérsékelt övi tavakkal. A nem teljesen lebomlott, nagy molekulasúlyú vízben oldható szerves
vegyületek (huminanyagok) jelentik a fő tápanyagforrást a baktériumok számára. A nyíltvízben a
gombák ugyan nem vesznek részt számottevően a szerves anyagok ásványosításában, azonban
valószínűleg kulcsszereplők a litorális (parti) zónában évről évre felhalmozódó nád lebontásában
(Ágoston-Szabó és mtsai 2006).
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Fitoplankton - meroplankton - fitobentosz
A tó gyakori felkeveredése és ennek eredményeképpen a nagy turbiditás (zavarosság) a vízi
szervezetek számára alapvető fontosságú. A szuszpendált lebegőanyag nagy felületet biztosít a
baktériumok megtelepedéséhez, ily módon hozzájárul a szerves anyagok hatékony mikrobiális
lebontásához. A nagy turbiditás a fitoplanktonra is jelentős hatással van. A fénylimitáció miatt az
algák nem szaporodnak el olyan mértékben, ahogyan azt a szervetlen tápelemek mennyisége
lehetővé tenné. A fitoplankton biomassza a Fertő tóban összefüggésben áll ugyan az összes foszfor
(TP) koncentrációval (45. ábra, bal oldal), de ez az összefüggés a Fertő tóban és más sekély tavakban
magasabb TP/klorofill arányt jelent, mint mély tavakban (46. ábra). Más szóval a fénylimitáció
felülírja a tápanyag limitációt, így a fitoplankton nem képes felhasználni a számára rendelkezésre álló
összes foszfort.
A nyíltvíz alacsony fényellátottsága ellenére a Fertő tó az 1970-es, 1980-as években eutrofizációs
perióduson ment keresztül, amikor a védett öblökben cianobaktérium (pl. Microcystis) vízvirágzás
volt megfigyelhető. Az 1990-es évek elejére a helyzet jelentősen javult. Az algák mennyisége
2003/2004-ben ismét megnövekedett, amikor a tó alacsony vízszintje miatt több szervetlen növényi
tápanyag állt rendelkezésre (ld. 3.1 fejezet).
Napjainkban zöldalgák, kovamoszatok és cianobaktériumok uralják a fitoplanktont a tó nyíltvizében
(45. ábra, jobb oldal). A legnagyobb abundancia értékekkel a pikoplankton (< 2 µm) képviselteti
magát. A nagy, robosztus kovamoszatok, mint például a Campylodiscus (44. ábra) és Surirella fajok az
üledékfelszínen élnek, de a szél és a hullámzás által rendszeresen felkeverednek a vízoszlopba is
(„meroplankton”; 44. és 48. ábra). Éppen ezért gyakran megtalálhatóak a nyíltvízben, míg más fajok
inkább a nádas öv belső tavaiban fordulnak elő (47. ábra). A meroplankton biomasszája a növekvő
turbiditással, vagyis a csökkenő Secchi-átlátszósággal nő (48. ábra). A nyílt vízben és a védett
öblökben a meroplankton a valódi planktonikus a-klorofill koncentrációt átlagosan mintegy 44, illetve
37 %-kal növeli meg. A meroplankton szerepe a nádas öv belső tavaiban jóval kisebb a kiülepedés és
felkeveredés eltérő mértéke miatt: a meroplankton a valódi planktonikus a-klorofill koncentrációt itt
átlagosan 13 %-kal növeli meg (Vörös L., szóbeli közlés).

1

2

44. ábra: A Fertő
meroplanktonikus
fénymikroszkópos képe.

3

tó

jellegzetes
fajainak

1) Campylodiscus sp. kovamoszat
2) Só kedvelő kovamoszat (Chaetoceros
muelleri
3) Pediastrum boryanum zöldalga
Fotó: Vörös Lajos
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A nyíltvíz fitoplanktonjában a mérsékelten sós környezet indikátorfajai is megtalálhatóak, mint
például a kovamoszatok közül a Chaetoceros muelleri (44. ábra) és a Bacillaria paradoxa. A nádas öv
belső tavai diverz fitoplankton közösséggel rendelkező értékes élőhelyek, amelyet elsősorban a
Cryptophyta (Cryptomonas spp., Rhodomonas spp.) és a Dinophyta (Peridinium sp.) törzsbe tartozó
ostoros algák uralnak (Padisák 1983; 1993a; c; Somogyi és mtsai 2010) (47. ábra).

45. ábra: A teljes fitoplankton biomassza és az összes foszforkoncentráció közötti összefüggés (bal), valamint a
különböző algacsoportok biomasszájának változása a Fertő tó nyílt vizében (Ausztria) 1995 és 2009 között
(jobb). Rövidítések: Eugl = Euglenophyceae, Conj = Conjugatophyceae, Chlor = Chlorophyceae (zöldalgák), Din =
Dinophyceae (barázdás moszatok), Crypt = Cryptophyceae, Chrys = Chrysophyceae (sárgás moszatok), Bac =
Bacillariophyceae (kovamoszatok), Cyan = Cyanobacteria (cianobaktériumok vagy kékalgák). Wolfram és mtsai
(2011) nyomán

46. ábra: Az összes foszfor (TP) koncentráció és
az a-klorofill (a-kl) koncentráció közötti
összefüggés konceptuális log-log ábrázolása. Az
árnyékolt terület a tavak széles skálájának
adatait öleli fel a mély, oligotróf tavaktól
egészen a sekély, polimiktikus tavakig (Ausztria
és Németország). Az ellipszisek a Fertő tó (NS,
pontozott), a Öreg-Duna (AD), a Duna (ND), a
Duna-deltában található tavak (DD) és a kínai
Tai Hu-tó (TH) adatait jelképezik.
A
vízinövényekkel borított és a nagy turbiditással
jellemezhető víztestek a 3:1-es TP:a-kl arány
mentén (pontozott vonal) határolódnak el a
többi tótól. Az ábra Dokulil és mtsai (2006) után
módosítva
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47. ábra: Két domináns algataxon relatív részesedése a Fertő tóban a zavarossági grádiens mentén a nyíltvíztől
(4, 5, 24, 27 mintavételi hely) az Illmitzi- (1) és a Nezsideri-öblön (21) keresztül egy, a nádas övben
elhelyezkedő belső tó (Ruster Poschen, 36) felé haladva. Wolfram és mtsai (2011) után

A Fertő tó különlegessége pikoalgában való gazdagságában rejlik: más sekély, mezotróf tóval
összehasonlítva a tó nyíltvizében és a belső tavakban a pikoalgák abundanciája (>106 sejt mL–1) és
részesedése (akár 80 %) a teljes fitoplankton biomasszából kiemelkedően nagy (Somogyi és mtsai
2010). Ugyanakkor a nádas öv mesterséges csatornáiban a pikoplankton mennyisége elhanyagolható
(49. ábra).
Az üledék felkeveredésének (reszuszpenzió) köszönhetően a tó nyíltvizében nincs éles határvonal a
fitoplankton és a fitobentosz között. Mindemellett télen, jégborítás esetén a bentikus algák
nagymértékben elszaporodhatnak (Khondker & Dokulil 1988). Schiemer (1979) becslése szerint az
1970-es évek elején a Fertő tóban a planktonikus és a bentikus algák, valamint a vízi makrofitonok
biomasszája közel azonos nagyságrendű volt (fitoplankton: 0,24–0,72 g dw m–2, fitobentosz: 0,45
g dw m–2, makrofiton: 0,43–3,05 g dw m–2).

48. ábra: A Secchi-átlátszóság és a meroplanktonikus
kovamoszatok biomasszája közötti összefüggés a Fertő
tó nyíltvizében és a nádas övben található belső
tavakban (az adatok a magyar tórészről származnak)
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49. ábra: Az autotróf pikoplankton (APP) részesedése
a teljes fitoplankton biomasszából a Fertő tó
különböző területein (Somogyi és mtsai 2010)
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Zooplankton
Az elmúlt ötven év vizsgálatai alapján a Fertő tóban az Arctodiaptomus spinosus (Copepoda) és a
Diaphanosoma mongolianum (Ctenopoda) a leggyakoribb kisrákok. A kerekesféreg közösség
uralkodó taxonjai télen a Synchaeta tremula-oblonga és a Rhinoglena fertoënsis, míg nyáron a
Brachionus angularis, a Polyarthra vulgaris, a Filinia longiseta és a Trichocerca fajok (Dokulil & Herzig
2009; Herzig 1979; Ponyi & Dévai 1977; Ponyi & Dévai 1979). A zooplankton legnagyobb méretű
képviselője (akár 1 cm) a Leptodora kindtii (Haplopoda, 51. ábra), amely 1977 júniusában tűnt fel
először a tóban. Kitartóképlete minden valószínűség szerint vízimadarak ürülékével került a tóba
(Herzig 1995). A szélhajtó küsszel és a gardával együtt a L. kindtii a nyíltvíz egyik fontos plankton
fogyasztója. A nádas övön belül más a zooplankton összetétele, mint a nyíltvízben: itt elsősorban a
Daphnia curvirostris és a Pleuroxus aduncus dominanciája figyelhető meg. A tóban a szikes környezet
indikátorfajai is megtalálhatóak, mint például a Hexarthra fajok (Rotatoria), a Moina brachiata
(Anomopoda) és az Arctodiaptomus spinosus (Herzig 1979; Herzig & Koste 1989). Ezek a taxonok jól
indikálhatják a vízkémia megváltozását.
A biomassza tekintetében a zooplanktont a nyíltvíz területén a kisrákok uralják. Biomasszájuk
(250 µm-nál nagyobb méretű szervezetek) hosszú távú változása az 50. ábrán látható. A legmagasabb
értékeket az eutrofizáció időszakában (1970-1987) figyelték meg, később biomasszájuk jelentősen
csökkent, 2008 és 2012 között már 50 mg száraztömeg m–3 alatt volt. Mivel ebben az időszakban a
zooplankton számára rendelkezésre álló táplálékforrás (fitoplankton) nem csökkent ilyen drasztikus
mértékben, a folyamatért feltételezhetően a plankton fogyasztó halak és vízi gerinctelenek felelősek.
A zooplanktonra nehezedő nagy predációs nyomást alátámasztja a nyári plankton együttesekben az
evezőlábú rákok korai lárvastádiumainak nagy aránya is (2008-2012 között nyáron átlagosan 82 %
volt a nauplius lárvák aránya; A. Herzig, szóbeli közlés).

–3

50. ábra. A zooplankton biomassza (éves átlagok, mg száraztömeg m ) a Fertő nyílt vízében (osztrák rész) 1950
és 2012 között. A vonalak két vagy három éves átlagokat jelölnek.
Forrás: A. Herzig
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Bentikus gerinctelen állatok a nyíltvízben
A bentikus gerinctelenek a tó üledékét népesítik be, elsősorban árvaszúnyog lárvák (Chironomidae,
51. ábra), kevéssertéjűek (Oligochaeta), kisrákok (pl. Ostracoda, Anomopoda), valamint fonálférgek
(Nematoda) fordulnak elő. A fajösszetételt, abundanciát és biomasszát tekintve a legtöbb csoport
határozott, horizontális eloszlást mutat a tóban, amelyet a szélnek való kitettség és ezzel
összefüggésben az üledékszemcse méreteloszlás határoz meg (Schiemer 1978a; c; Wolfram 1996). A
domináns taxonok a Tanypus punctipennis és a Procladius sp. (Chironomidae), a Macrothrix
hirsuticornis (Anomopoda) és a Limnocythere inopinata (Ostracoda) (Wolfram 1993).
Az 1990-es évek elején Wolfram (1996) vizsgálta a Fertő tóban a domináns bentikus csoport, az
árvaszúnyog lárvák mennyiségi viszonyait. A nyíltvízben évi átlagos abundanciájuk 17 000 egyed m–2,
a védettebb öblökben pedig 49 000 egyed m–2 volt, ez száraztömegben 0,05 illetve 1,23 g m–2-t
jelentett. Becslésük szerint az árvaszúnyog lárvák produkciója 0,55 és 6,64 g száraztömeg m–2 év–2
között volt, ami más állóvizekkel összevetve alacsony-közepes értéknek tekinthető (Lindegaard
1989).
A nyíltvízben a bentikus és epifitikus (vízinövények víz alatti felületén élő) gerinctelenek többsége
mezo- és eutróf állóvizekben gyakran megtalálható. Általánosságban a tó nyílt vize mind a bentikus
gerinctelen állatok, mind a zooplankton tekintetében fajszegény. Szignifikánsan nagyobb
biodiverzitás figyelhető meg a szubmerz makrofitonokkal borított területeken és a nádas övben
(publikálatlan adat).

51. ábra. A zooplankton együttesek egyik ragadozó faja a Leptodora kindtii (bal). Az árvaszúnyog (Chironomus)
lárva (jobb) elsősorban a nádas öv közelében található finomszemcsés üledék lakója. A bal oldali fénykép a
http://taxondiversity.fieldofscience.com, a jobb oldali a http://www.warrenphotographic.co.uk honlapról
származik

Bentikus gerinctelen állatok a nádas övben
A nyíltvízzel szemben a nádas öv bentikus közössége fajgazdagnak mondható: ez idáig több mint 300
taxont írtak le. A legnagyobb diverzitás a sűrű és változatos vízinövény borítottsággal rendelkező
területeken található, amely igazolja a strukturális és a biotikus diverzitás közötti jól ismert
korrelációt.
Ugyanakkor a számos nagyobb csoport esetében rendelkezésre álló taxon listák a valódi fajgazdagság
helyett inkább a gyűjtések és a faunisztikai tanulmányok intenzitását tükrözik. Néhány csoport, mint
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például a puhatestűek, a szitakötők és a vízibogarak csoportja relatíve jól ismert (Mahunka 2002).
Napjainkig 17 közönséges édesvízi puhatestű taxont találtak a tóban, a nagy kagylók (Unionidae)
teljesen hiányoznak. A szitakötő fauna ritka és nagy ökológiai jelentőségű fajokat tartalmaz, mint
például a lápi acsa (Aeshna isosceles) és a lápi szitakötő (Leucorrhinia pectoralis). A legjelentősebb
taxonok azok, amelyek az enyhén sós környezet indikátorfajai, mint a telepes hidroidpolip
(Cordylophora caspia) vagy a Polypedilum nubifer árvaszúnyog.
Általánosságban véve a Fertő tóban a gerinctelen állatokkal kapcsolatos ismereteink a faunisztikára
korlátozódnak. Emiatt nehéz lenne következtetéseket levonni a litorális régió ökológiai állapotával,
illetve ennek jelentőségével kapcsolatban az egész tó szempontjából. A különböző típusú élőhelyek
fajgazdagsága valószínűleg jelentősen eltérő, de ezzel kapcsolatban nagyon kevés megfelelő adat és
bizonyíték áll rendelkezésre. Néhány faj (pl. a ritka Natura 2000 szitakötők) a nádas övön belül a
belső tavak vagy csatornák meglétét igényli, míg mások a jó oxigénellátottságú nádas területeket
preferálják.
Szubmerz és emerz makrofitonok
A tavak litorális régiójának makrofiton állományai a legproduktívabb ökoszisztémák közé tartoznak.
Sekély tavakban a makrofitonok a tó teljes területét is beboríthatják – de akár teljesen hiányozhatnak
is pl. a planktonikus eutrofizáció eredményeképpen (Donabaum és mtsai 2004; Scheffer 1998). A vízi
makrofitonok indikálják a vízminőséget, de maguk is hatással lehetnek arra, például az üledék
felkeveredésének megakadályozása révén. A Fertő tóban számos tényező befolyásolja a makrofiton
állományok összetételét és kiterjedését. A legfontosabbak a víz mélysége és átlátszósága, amelyek a
nyíltvízben a szubmerz makrofitonok (turbiditás) és a nád (vízmélység) terjedését egyaránt limitálják.
A szubmerz makrofiton közösség domináns fajai a tó nyíltvízében a füzéres süllőhínár (Myriophyllum
spicatum) és a fésűs békaszőlő (Potamogeton pectinatus). Az 1970-es években mindkét faj
mennyisége jelentős mértékben csökkent az intenzív amúr telepítés miatt, de az elmúlt években újra
jelentős állományok alakultak ki (Richter 2004). Szubmerz makrofitonok elsősorban a védettebb
területeken, a tó észak-nyugati partvonala mentén valamint a déli részeken találhatóak, ahol gyakran
jellegzetes gyűrű-alakú állományokat, ún. boszorkányköröket alakítanak ki. A nádas övben más
szubmerz makrofiton fajok - például a közönséges rence (Utricularia vulgaris) vagy a nagy tüskéshínár
(Najas marina) - dominálnak, mint a nyíltvízben.
A Fertő tó területének több mint a fele (kb. 55 %, azaz 171 km2) emerz makrofiton állománnyal,
elsősorban náddal (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud) borított. A nádas állományokban más
vízinövények - például a gyékény (Typha sp.), a sás (Carex sp., Cladium sp.) és a káka (Scirpus sp.)
fajok - is megtalálhatóak (Márkus és mtsai 2008). A nádas ökológiai és hidrológiai viszonyainak
megismerése elsőrendű fontosságú. A Fertő tó osztrák partvonalának nagy része nádassal borított,
melynek szélessége elérheti a 2 km-t (a Wulka torkolatánál 4,5 km). A magyar partvonal mentén a
nád szignifikánsan nagyobb területet foglal el (a nádas öv szélessége meghaladhatja az 5 km-t is). A
nádas állományok pusztulását az 1980-as évek elejétől dokumentálják (Dinka és mtsai 2010). A
probléma a tó magyar területén kifejezettebb: amíg az osztrák oldalon a nád állományának csak 10
%-a, addig a magyar oldalon mintegy 30 %-a degradált állapotban van (Márkus és mtsai 2008;
Schmidt & Csaplovics 2011).
A nádasok tér- és időbeli foltosodása (mozaikosodása) természetes jelenség. A nád nagy kolonizációs
képességének köszönhetően az állományok zavarás után gyorsan helyreállnak amennyiben a
regenerációt a természetes vízszintingadozás is elősegíti. A rendszeres nádaratás is hozzájárul a zárt
nádasállományok létrejöttéhez. A vízszint állandósítása, az autochton folyamatok (az üledékfelszínen
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az elpusztult nád szerves anyagainak felhalmozódása), illetve a nehéz gépekkel végzett nádaratás a
Fertő tavon a nád pusztulásához vezet (Dinka & Ágoston-Szabó 2012; Márkus és mtsai 2008). Ennek
eredményeképpen következik be a nádasállományok mozaikosodása. A növények a pusztuló
állományokban lényegesen kisebbek (alacsonyabbak) kevesebb nóduszszámot és rövidebb szártagot
mutatnak. A pusztuló állományokban a nád korlátozott növekedése miatt a zöld levelek száma is
kevesebb (Dinka & Ágoston-Szabó 2012).

52. ábra: Az Illmitz melletti belső tó (Ruster Poschen) környékén a nádas állomány és a víztestek
térbeli struktúrája meglehetősen változatlan maradt az 1990-es évek (bal ortofotó), 2000 decembere
(középső) és 2012 áprilisa (jobb, az utóbbi két ábra a Google Earth-ről származik) között

Más tavakkal szemben a Fertő tóban nem az eutrofizáció váltotta ki a nádpusztulást (Dinka és mtsai
2010). A növények sokrétű morfológiai, biokémiai és fenológiai változásait követően - pl.: kisebb
denzitás, biomassza és hajtáshossz, kisebb levélfelületi index, 3 helyett 2 hajtás generáció egy évben,
kisebb virágzó hajtás arány, nagyobb gyökér:hajtás arány, nagyobb N és kisebb P tartalom (Dinka és
mtsai 2010) - a nádpusztulás a nádas állományok radikális megváltozását eredményezte. Az eredeti
heterogenitás növekedése (babásodás, mozaikosodás) erős fragmentálódást és feltehetően
biodiverzitás növekedést okozott.
Az állandó magas vízszint a nád bomlástermékeinek a felhalmozódásával együtt az üledék
redoxpotenciáljának szignifikáns csökkenését és az intersticiális vízben a szulfidok, a rövid szénláncú
szerves savak, az ammónium és más fitotoxinok koncentrációjának növekedését váltja ki. A Fertő
tóban a pusztuló nádasok területén különösen alacsony redoxpotenciál értékeket (-150 - - 200 mV)
mértek (Dinka és mtsai 2010). A nagyobb vízszintingadozás és a nyíltvíz - nádas öv közötti intenzívebb
vízcsere ellensúlyozhatná ezeket a negatív hatásokat.
Halökológia és halászat
Az irodalomban közöltek alapján az elmúlt 150 évben 43 halfajt regisztráltak a Fertő tóban. A
jelenlegi halfauna sokkal szegényebb. Napjainkban körülbelül 20-25 halfaj található meg a tóban
(Wolfram és mtsai 2013). Kárpáti & Fally (2012) legújabb összeállításában a magyar tórészről 18 fajt
közöl. (10. táblázat)
A nyílt víz legfontosabb halfaja a planktonfogyasztó szélhajtó küsz (Alburnus alburnus) és garda
(Pelecus cultratus), a bentoszfogyasztó karikakeszeg (Blicca bjoerkna), dévérkeszeg (Abramis brama)
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és vágódurbincs (Gymnocephalus cernua), valamint a csúcsragadozó süllő (Sander lucioperca) és a
harcsa (Silurus glanis). A nádas övben és szegélyén az őshonos halfauna leggyakoribb képviselői a
bodorka (Rutilus rutilus), a vörös szárnyú keszeg (Scardinius erythrophthalmus), a ponty (Cyprinus
carpio), az ezüstkárász (Carassius gibelio), a csapósügér (Perca fluviatilis), a csuka (Esox lucius) és a
compó (Tinca tinca).
Némely faj, mint például a lápi póc (Umbra krameri), a szivárványos ökle (Rhodeus amarus) és a jász
(Leuciscus idus) az 1950-es évekig megtalálható volt a Fertő tóban vagy a Hanság csatornáiban, ma
azonban már hiányzik (Mikschi és mtsai 1996). A lápi pócról feltételezték, hogy teljesen eltűnt a
vízgyűjtőről (Sallai 2005), de a Hanság régióban találtak néhány populációt (Ambrus András szóbeli
közlés). Más fajok napjainkban nagyon ritkák (márna, Barbus barbus, balin, Aspius aspius) vagy csak
nemrégiben telepítették vissza őket (réti csík, Misgurnus fossilis). A leggyakoribb idegenhonos faj a
kínai razbóra, a naphal és az angolna, ez utóbbi egyre csökkenő mennyiségben. Ezek a fajok
horgászat vagy haltelepítés révén kerültek a tóba és elsősorban a nádas övben fordulnak elő.

10. táblázat:. A Fertő tó (AT, HU) és a Wulka (Wu) alsó szakaszának jelenlegi halfaunája. Az osztrák részre
vonatkozó adatok Wolfram és mtsai (2013) valamint Wolfram (2013), a magyar részre vonatkozó adatok
Kárpáti és Fally (2012) nyomán. Az őshonos fajokat fekete, az idegenhonosakat szürke szín jelöli
Latin név
Esocidae
Esox lucius L.
Anguillidae
Anguilla anguilla (L.)
Cyprinidae
Abramis brama (L.)
Alburnus alburnus (L.)
2)
Aspius aspius L.
1)
Barbus barbus (L.)
Blicca bjoerkna (L.)
Carassius gibelio (Bloch)
3)
Carassius carassius (L.)
Ctenopharyngodon idella (Valenciennes)
Cyprinus carpio L.
Hypophthalmichthys molitrix (Cuvier & Valenciennes)
Leucaspius delineatus (Heckel)
Pelecus cultratus (L.)
Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel
Rutilus rutilus (L.)
Scardinius erythrophthalmus (L.)
Tinca tinca (L.)
Cobitidae
4)
Misgurnus fossilis (L.)
Siluridae
Silurus glanis L.
Percidae
Gymnocephalus cernua (L.)
Perca fluviatilis L.
Sander lucioperca (L.)
Centrarchidae
Lepomis gibbosus (L.)

Német név

Magyar név

AT HU Wu

Hecht

csuka

+

+

+

Aal

angolna

+

+

+

Brachsen
Laube
Schied
Barbe
Güster
Giebel
Karausche
Graskarpfen
Karpfen
Silberkarpfen
Moderlieschen
Sichling
Blaubandbärbling
Rotauge
Rotfeder
Schleie

dévérkeszeg
szélhajtó küsz
balin
márna
karikakeszeg
ezüstkárász
széles kárász
amur
ponty
fehér busa
kurta baing
garda
kínai razbóra
bodorka
vörösszárnyú keszeg
compó

+
+
(+)
(+)
+
+
(+)
(+)
+
(+)

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Schlammpeitzger

réti csík

(+)

Wels

harcsa

+

+

+

Kaulbarsch
Flussbarsch
Zander

vágó durbincs
csapósügér
fogas, süllő

+
+
+

+
+
+

+
+

Sonnenbarsch

naphal

+

+

+

+
+
+
+
+

75

3.3 Vízi élőlényegyüttesek

Fertő tó stratégiai tanulmány

1)

2)

Egyedi előfordulás a tóban 2009-ben, lehetséges, hogy a Wulka alsó szakaszáról érkezett; egyedi előfordulások 2001 és
3)
4)
2010 között; utolsó előfordulás 2002-ben; utolsó bizonyított előfordulás az 1950-es években, majd 2011-ben újabb
előfordulás a Wulka torkolatánál, talán a magyar visszatelepítés eredményeképpen.

A halak eloszlása a tóban mind egyedsűrűségüket, mind biomasszájukat tekintve mozaikos, melyet
számos környezeti paraméter határoz meg. A legnagyobb biomassza értékek a nádas öv széleinek
fizikailag jól strukturált részein találhatóak (néhány 100 kg/ha), míg a nyíltvízben a halak biomasszája
csak 5-20 kg/ha (Herzig & Dokulil 2001). Az 1990-es évek közepének csapadékos évei alatt a nádas
övben a halak biomasszáját hektáronként 15-30 kg-ra becsülték (Nemeth és mtsai 2003). Ugyanakkor
a nádas övön belül is jelentős különbségeket találunk a halak elhelyezkedésében. A halak eloszlását a
belső tavak és csatornák konnektivitásán és elérhetőségén kívül az oldott oxigén (DO) koncentráció
határozza meg (Wolfram és mtsai 2001). Az olyan fajok, amelyek magas DO koncentrációt
igényelnek, mint a fogas és a vágó durbincs, elsősorban a nyíltvízhez közeli csatornák és vízterek
lakói. A széles kárász és a compó, amely jobban tolerálja az alacsonyabb DO szintet, a nyíltvíztől
távolabbi nádasokban képezi a halállomány jelentős részét (53. ábra). Ugyanakkor ezeket a
területeket a halak mind ívás, mind táplálkozás céljából csak magas vízállás esetén képesek elérni.
Ilyen időszakok voltak az 1990-es években és 2012/2013-ban. A csökkenő vízszinttel a halak csapdába
kerülhetnek és a halfogyasztó madarak zsákmányául eshetnek (Nemeth és mtsai 2003).
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53. ábra: Néhány halfaj horizontális eloszlása a Fertő tó nádas övében a nyíltvíztől való távolság függvényében.
Az Y tengelyen a teljes fogásból való átlagos részesedés látható. Időszak: 1994–1996; Wolfram és mtsai (2001)
nyomán
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54. ábra: A garda (A) és a szélhajtó küsz (B) a Fertő tó nyíltvizének két domináns halfaja, míg a csapósügér (C) és
a compó (D) a nádas öv lakói
Képek forrása: A: www.focusnatura.at, B: www.hlasek.com, C és D: Georg Wolfram

A múlt században a halállomány jelentős változásokat szenvedett elsősorban a halászat és az
idegenhonos halfajok (kínai razbóra, naphal) behurcolása miatt. Az őshonos faunára az egyik
legsúlyosabb csapást a 20. század közepén kezdődött angolnatelepítés mérte. Ez ugyanis a kistestű
halak, mint például a lápi póc és a réti csík lokális eltűnéséhez vezetett. A 20. század végétől
(Magyarországon 1982-től) - amikor az angolnatelepítést leállították - az angolnák mennyisége
szignifikánsan csökkent. Mostanában visszatelepítettek a tó magyar részére olyan fajokat, amelyek
korábban lokálisan eltűntek, mint például a réti csík.
A nyíltvízi halfaunát ért másik szignifikáns változás az 1970-es években kezdődött eutrofizáció volt. A
trofikus kapcsolatok ekkor bekövetkezett eltolódása a zooplankton és a halak között még
napjainkban is fellelhető (Herzig & Dokulil 2001).
A halközösség dominancia viszonyaiban a vízszintingadozások következtében időleges változások
következtek be az elmúlt két évtized alatt. Ezért 2003-ig, amikor a nádas öv többé-kevésbé szárazra
került, a nádas öv tipikus halainak (csapósügér, csuka, vörösszárnyú keszeg és compó) állománya
jelentősen csökkent. Ugyanakkor a 2009-ig újra növekvő vízszinttel az állomány helyreállt. Hasonló,
ha nem még intenzívebb vízszintingadozás történt az 1920-as, 1930-as években is (Hacker 1979b).
Sallai és mtsai (2009) átfogó összegzést nyújtanak a Fertő tó magyar részén a halfaunáról és a
halállományok összetételének változásáról. A 20. század első évtizedei óta a halászati fogások
összetétele jelentős átalakuláson ment keresztül (55. ábra). Amíg a 20. század elején a fehér halak
(keszeg) és a csuka voltak a legfontosabbak, addig a század végén az angolna és más telepített,
adventív fajok (pl.: fehér busa, széles kárász) adták a halfogások több, mint felét. Az elmúlt
évszázadok során a tólengés (seiche) gyakran okozott tömeges halpusztulást.
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55. ábra: Az éves halfogás összetételének változása a Fertő tó magyar részén az 1920-as évek óta.
A halak tudományos elnevezését a 10. táblázat tartalmazza
Forrás: Sallai és mtsai (2009)

Az 1990-es évekig a Fertő-tavi halászat főként az angolnára épült, amelyet az 1950-es évektől
telepítettek nagy mennyiségben a tóba. Az elsősorban Németországba történő angolnaexport
számos éven keresztül jövedelmező üzletág volt a hivatásos halászok számára. A haltelepítést az
osztrák és magyar halászok együtt végezték. Az angolnát Ausztriában, míg a többi fajt (csuka, süllő,
ponty, amur, compó, harcsa) Magyarországon telepítették. A halászat az 1970-es években érte el a
csúcspontját, amikor évente 4 millió üvegangolnát telepítettek a tóba és az éves angolnafogás 160 t
volt (Herzig és mtsai 1994).
Ausztriában a „Neusiedler See – Seewinkel” Nemzeti Park leállította a halászatot a tó déli részének
védett természeti területén. A tó északi és középső részén az angolnahalászat helyett a ponty, csuka
és süllő halászata került előtérbe. Ezt a folyamatot anyagilag Ausztria kormánya és a Burgenland
tartományi kormánya támogatta. Az 1990-es évek alatt az évi angolna fogás körülbelül 50 tonna volt,
az évi csuka, süllő és ponty fogás pedig együttesen 10 tonna.
Napjainkban kevesebb mint 15 hivatásos halász dolgozik Ausztriában, amíg a 19. század végén
körülbelül 40-50 halász volt. A második világháború alatt - a Fertő tavi halászat virágkorában - 70
halász dolgozott a tó osztrák oldalán (Soja és mtsai 2012). A tó magyar oldalán a halászat és a
horgászat a náddal borított területek nagy kiterjedésének köszönhetően sosem volt olyan jelentős
mint Ausztriában. Az 1950-es és az 1990-es évek között a vasfüggöny közvetlen közelsége tovább
csökkentette a magyar területen a halászat jelentőségét. Napjainkban a Fertő tó magyar részén csak
4-5 fő foglalkozik halászattal inkább csak kiegészítő jövedelemforrásként.
Magyarországon a halászati jogot a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága és az Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság gyakorolja. A halászati terület 1 774 hektár, de a kiterjedt nádas állomány miatt
ebből csak 1 250 hektár hasznosítható. Ausztriában a halászati jog az Esterházy Alapítványé; bérlője a
Burgenlandi Halászati Szövetség (http://www.fischereiverband-neusiedlersee.at/).
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56. ábra: Varsák az egyik magyar nádas csatornában
Fotó: ÉDUVIZIG, Haczai

3.3.3 Rendelkezésre álló adatok és ismerethiány
Mikrobiális ökológia
A legtöbb heterotróf mikroorganizmusról csak nagyon kevés ismerettel rendelkezünk. A bakteriális
produkciót a tó nyíltvizében és a nádas övben az 1970-es években mérték (Dokulil 1975b; Dokulil
1984). Annak ellenére, hogy történtek olyan vizsgálatok amely során összevetették egymással a víz és
az üledék baktériumközösségét (Dokulil 1975a), mikrobiológiai vizsgálatokat az üledékben még alig
végeztek.
A magyar tórészen tanulmányozták a nádas övben a planktonikus és a nád vízalatti felületén kialakult
biofilmben található baktériumközösségeket (Borsodi és mtsai 2005; Borsodi és mtsai 1998; Borsodi
és mtsai 2003; Farkas és mtsai 1989; Langó és mtsai 2002). Ágoston-Szabó és mtsai (2006) a nád
baktériumok és gombák általi lebontását vizsgálták. Reitner és mtsai (1997a, 1997b, 1999)
kimutatták, hogy a Fertő tóban a bakteriális produkció elsősorban a nád bomlástermékein alapul. A
baktériumközösség összetételének vizsgálata a nyíltvízben és a nádas övben új generációs
szekvenálási technikákkal számos új ismeretet szolgáltatna.
Az állati egysejtűekkel (protozoa) kapcsolatos ismereteink szintén nagyon hiányosak, a Fertő tóban
elsősorban a heterotróf nanoflagellátákat és a csillósokat vizsgálták (Schönberger 1994; 2000). A
csillósokat összehasonlították a nyíltvíz és a nádas öv területén. A Fertő tóban az állati egysejtűeket
sosem tekintették a mikrobiális hurok (microbial loop) lényeges komponensének (Amblard és mtsai
1995), annak ellenére, hogy a vízi ökoszisztémákban ők játsszák a főszerepet a szerves anyagok
lebontásában illetve a szervetlen növényi tápelemek felszabadításában.
A vírusok és különösen a bakteriofágok ökológiai jelentőségét a Fertő tóban még egyáltalán nem
vizsgálták. A bakteriofágok fontos szerepet játszanak a baktériumok mortalitásában, és ily módon a
szerves anyag körforgalomban, úgynevezett „virális hurkot” képezve (Weinbauer 2004). Ezzel a
témakörrel kapcsolatban egyetlen publikáció sem jelent meg.
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Általánosságban véve a mikroorganizmusok legtöbb csoportjáról elmondható, hogy a Fertő tóban az
anyagforgalomban és az energiaáramlásban játszott ökológiai szerepük nem eléggé ismert. E sekély
tó hosszú távú megőrzése a teljes mikrobiális közösség szerepének feltárása nélkül nem valósítható
meg.

Fitoplankton és fitobentosz
Az első florisztikai adatok a 20. század elejére nyúlnak vissza, részletesebb vizsgálatokat csak később,
az 1960-as évek végétől végeznek (Geitler 1970; Höfler & Fetzmann 1959; Kusel-Fetzmann 1974;
Kusel-Fetzmann 1979; 2002).
Fitoplankton mennyiségi adatok a nyíltvízből a tó osztrák részére vonatkozólag az 1970-es évektől
állnak rendelkezésre. A kezdeti nagy mintavételi gyakoriság (heti/kétheti mintavétel) az elmúlt
években az EU Víz Keretirányelv által megkövetelt évi négy mintavételre csökkent. Hosszú távú
fitoplankton adatok a nyíltvízből a tó magyar részére vonatkozólag is rendelkezésre állnak. A főbb
eredmények nemzetközi publikációkban és jelentésekben kerültek bemutatásra (Dokulil & Padisák
1991; 1993; 1994; Dokulil & Herzig 2009; Nesweda 2010; Padisák 1981; Wolfram és mtsai 2011).
Ezek a publikációk átfogó képet nyújtanak a nyíltvízi fitoplanktonról. A belső tavak fitoplanktonja
ezzel szemben sokkal kevésbé ismert annak ellenére, hogy mind a magyar (Padisák 1983; 1993b; c;
Somogyi és mtsai 2010), mind az osztrák (Dokulil 1973; 1975b) tórészen született néhány tanulmány.
Az elmúlt évekből számos, még publikálatlan fitoplankton adatsor áll rendelkezésre a Burgenlandi
Tartományi Kormány (GZÜV monitorozás) és az MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézet tulajdonában. A
víz alatti fényviszonyok tekintetében hosszú távú adatsorok nem állnak rendelkezésre, annak
ellenére, hogy a fitoplankton mennyiségét a Fertő tóban alapvetően ez determinálja. A tó nyílt
vízében a víz alatti fényviszonyokat elsősorban a szervetlen lebegőanyagok, míg a nádas öv belső
tavaiban a színes, oldott szerves anyagok (huminanyagok) mennyisége határozza meg. A vízalatti
fényviszonyok tekintetében csak Secchi-átlátszóság adatok állnak rendelkezésre a tó magyar részéről,
és az ok-okozati összefüggés a szervetlen lebegőanyagok és a víz alatti fényklíma között nem ismert
kielégítően, különösen a belső tavak tekintetében.
Sokkal kevesebb ismerettel rendelkezünk a nyílt vízben a bentikus és epifitikus algákkal kapcsolatban
(Buczkó 1989; Geitler 1970; Khondker & Dokulil 1988), és még ennél is kevesebbet tudunk a nádas öv
perifitikus algáiról (Padisák 1982). Ezeket a közösségeket nem vizsgálják rutinszerűen.

Zooplankton
A korai faunisztikai vizsgálatokat követően Alois Herzig kezdeményezte a nyíltvízben a zooplankton
átfogó mennyiségi vizsgálatát az 1970-es években, a Nemzetközi Biológiai Program (IBP) keretében. A
zooplanktont a nádas övben is vizsgálták, jóllehet kevésbé intenzíven, mint a tó nyílt vízében (Forró
1990; Forró & Metz 1987). A fitoplanktonhoz hasonlóan zooplankton adatsorok a nyíltvízből az 1970es évektől állnak rendelkezésre (Akbulet Emir 2000; Dokulil & Herzig 2009; Herzig 1979; 1980a; b;
1987; 1994; 1995; Herzig & Auer 1990). Napjainkban zooplankton vizsgálatokat a hivatalos
monitorozó programok helyett inkább egyéni kezdeményezések alapján végeznek.
A tó magyar részén szórványos adatok állnak rendelkezésre a kerekesférgekről (Varga 1926; 1929;
1934) és a kisrákokról (Andrikovics és mtsai 1988; Andrikovits és mtsai 1988; Daday 1890; 1891; Kiss
2007). Találunk néhány olyan tanulmányt is, amelyben összehasonlították a tó különböző
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területeinek (nyíltvíz, nádas öv, csatornák, belső tavak) kisrák faunáját (Kiss 2007; Ponyi & Dévai
1979). A szikes környezet egyik jellegzetes faját, az Arctodiaptomus spinosus-t is megtalálták. Más
szikes indikátorfajok jelenlétének igazolásához azonban további intenzív mennyiségi és minőségi
zooplankton vizsgálatok lennének szükségesek.

Zoobentosz
Az IBP a tóban a bentikus gerinctelen állatok mennyiségi vizsgálatát is elindította. A korai
tanulmányok a nyíltvízi zoobentosz vizsgálatára koncentráltak (Jungwirth 1979; Schiemer 1978a; c;
1979; Schiemer és mtsai 1969). Néhány kiválasztott csoportot később, az 1990-es években újra
tanulmányoztak (Salbrechter 2001; Wolfram 1993). A tó osztrák részén azóta a bentikus gerinctelen
állatokkal nem foglalkoztak.
A nádas öv gerinctelen állataival kapcsolatban néhány publikáció született Ausztriában az 1970-es
(Imhof 1966; 1971; 1979) és az 1990-es években (Eschner 1992; 1995; Eschner & Waitzbauer 1995),
ez utóbbi elsősorban csigákkal foglalkozik. Magyarországon a különböző taxonómiai csoportok
tanulmányozottságában nagy különbségeket találunk. A puhatestűek (Mollusca), szitakötők
(Odonata) és poloskák (Heteroptera) viszonylag jól tanulmányozott csoport, míg a bogarakról
(Coleoptera) és a tegzesekről (Trichoptera) csak kevés információval rendelkezünk. A tegzesek
esetében az elérhető adatok nagy része kifejlett egyedek gyűjtésén alapul, így a fajösszetétel csak
kevéssé ismert. A nádas övből a kevéssertéjűekkel (Oligochaeta), a piócákkal (Hirudinea), a rákokkal
(Malacostraca), a kérészekkel (Ephemeroptera) és a kétszárnyúakkal (Diptera) kapcsolatban még
ennél is kevesebb, főként csak szórványos adat áll rendelkezésre (Andrikovics 1979; 1981;
Andrikovics és mtsai 1982; Andrikovits és mtsai 1988; Mahunka 2002). Az árvaszúnyogok közül
például összesen négy fajt azonosítottak a magyar, és még néhány másikat az osztrák tórészen,
annak ellenére, hogy az árvaszúnyogok ökológiai szerepe igen jelentős.
A makrogerinctelen közösség mennyiségi viszonyairól és ökológiai szerepéről a tó nyíltvizében - a
nádas övet nem tekintve - csak nagyon kevés információ áll rendelkezésre. A nádas övben néhány
élőhelytípus, mint például a szubmerz és emerz makrofitonok, a víz/nádas határfelület jól feltárt
(Andrikovics 1981). Ugyanakkor ezek a tanulmányok régiek és részben idejétmúltak, elsősorban az
1970-es, 1980-as években meglévő nagy hínármezők visszaszorulása miatt. A makrogerinctelen
közösség szerepe a nád lebontásában jól ismert ((Varga 1998; 2001; 2002; 2003; Varga & Berczik
2001), de más ökológiai folyamatokban való jelentőségüket még nem vizsgálták. Hiányoznak a
részletes információk a nyíltvízi és a nádas övi makrogerinctelen közösség közötti
kapcsolatrendszerről, és a nyíltvíz, a csatornák, a belső tavak és a nádas öv területén a zoobentosz
produkciójának mennyiségi viszonyairól. A fent említett ismerethiány megszüntetéséhez további
vizsgálatok szükségesek.
Nád és szubmerz makrofitonok
A szubmerz makrofitonok első mennyiségi térképezését P. Weisser, M. Prosser és F. Schiemer
végezte el a tó osztrák részén (Schiemer 1978b; Schiemer & Prosser 1976; Schiemer & Weisser 1972;
Weisser 1970). Burian és Sieghardt (1979) a nádas öv elsődleges termelését, Maier (1979) a
renceállományok (Utricularia) elsődleges termelését vizsgálta. Dokulil (2009) összesítette a Fertő
tóban a különböző növénytársulások produkcióját és részesedését a teljes tavi elsődleges
termelésből.
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Richter (2004) 1998 és 2000 között újból feltérképezte a szubmerz makrofiton állományokat,
munkája a tó osztrák és magyar részeire egyaránt kiterjedt. A legújabb térképezést 2010-ben és
2011-ben végezték (Pall és mtsai 2013). Ez a felmérés a tó osztrák részén található nyíltvízi
területekre és a nádas övre terjedt ki. A tó magyar részén a szubmerz makrofitonokról csak kevés,
főként florisztikai adattal rendelkezünk (Ráth 1990).
Hal és halászat
Az első halfaunisztikai adatok a Fertő tóból a 20. század elejére nyúlnak vissza, a korábbi időszakból
csak szórványos információkat találhatunk. Az első mennyiségi adatok az 1970-es évekből és az 1980as évek elejéről származnak (Hacker 1974; 1979a; Hacker & Meisriemler 1974; Meisriemler 1974;
Waidbacher 1984).
Az 1990-es évek első felében két átfogó halökológiai vizsgálatot végeztek Ausztriában (amely számos
diplomamunkát és doktori disszertációt eredményezett), hogy alátámasszák a nemzeti park
létesítésének elképzelését. Ezek a vizsgálatok a nyíltvízi halfauna tanulmányozásával kezdődtek (Auer
1995; Hain 2002; Herzig és mtsai 1994; Wais 1993). A későbbi munkák a nádas öv halközösségére is
kiterjedtek (Mikschi és mtsai 1998; Wolfram-Wais és mtsai 1999; Wolfram és mtsai 2001). Mikschi és
mtsai (1996) a halközösség hosszú távú változásával, míg Nemeth és mtsai (2003) a halak és madarak
közötti kapcsolatrendszerrel foglalkoztak. Az 1990-es években Schabuss és mtsai (2005) hal
parazitológiai vizsgálatokat végeztek a tóban.
Az 1990-es évek intenzív felméréseit egy kevésbé intenzív évi monitorozás váltotta fel, amelyet a
nemzeti park kutatási programjának részeként végeztek 1998 és 2010 között (Draštik & Kubečka
2011; Herzig & Kubecka 2001; Herzig és mtsai 2002; Herzig & Wolfram 2000; Kubečka és mtsai 2011;
Wolfram és mtsai 2010a; b). Ugyanezt a programot anyagi okokból ideiglenesen felfüggesztették
2011-ben, a 2012-2015 közötti időszakra egy új kutatási programot indítottak. Ez a program a süllőre,
mint a legnagyobb gazdasági érdeklődésre számot tartó halfajra, illetve a pelágikus régió trofikus
kapcsolataira fókuszál (Wolfram és mtsai 2013).
Ausztriához képest Magyarországon kevesebb adat áll rendelkezésre. Napjainkig még nem írták le a
haltelepítések halállományra gyakorolt hatását, amely határon átnyúló vizsgálatsorozatot igényelne.
Ezen kívül a két ország a hivatásos halfogási adatokat sem osztja meg egymással. A halállomány és a
halászat dinamikáját még sosem tanulmányozták egységes egészként.

EU Víz Keretirányelv és ökológiai állapot
A négy biológiai minősítési elem (BQE) közül - amelyet az EU Víz Keretirányelv meghatároz Ausztriában (Wolfram és mtsai 2011) és Magyarországon (Padisák és mtsai 2006) is a minősítési
eljárást csak a fitoplanktonra dolgozták ki. Ezeket a módszereket sem nemzetközi szinten, sem a két
ország között nem interkalibrálták.
Ausztria és Magyarország sem fejlesztett még ki a másik három biológiai elemre (makrofitonok, vízi
gerinctelenek és halak) olyan minősítési eljárást, amely megfelel az EU Víz Keretirányelv
követelményeinek. Az elmúlt évek alatt, a tó ökológiai (és vízkémiai) állapotát a Magyar-Osztrák
Vízügyi Bizottság keretein belül értékelték. Jelenleg az állapot jónak tekinthető, de az elvégzett
felmérés részben szakértői becslésen alapult.
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Összefoglalás
A Fertő tóból származó florisztikai és faunisztikai információk meglehetősen jól hozzáférhetőek.
Néhány csoportra mennyiségi adatok is rendelkezésre állnak. A nyíltvízben mind a fitoplanktonról,
mind a zooplanktonról hosszú távú adatsorok és aktuális mennyiségi adatok is rendelkezésre állnak,
csakúgy, mint a nádas öv szegélyén élő halközösségekről. Sokkal kevesebb információ áll
rendelkezésre a mikrobiális és bentikus közösségekről.
Hiányos ismeretekkel rendelkezünk a trofikus szintek közötti kölcsönhatásokkal és a különböző
élőhely foltok (pl. nyíltvíz, nádas öv és parti zóna) közötti kapcsolatrendszerrel kapcsolatban. A
jövőbeli kutatásoknak a korábbi, a zooplankton és a halak (Herzig 1980a; 1992; 1994), a bentikus
gerinctelen állatok és a halak (Wolfram-Wais és mtsai 1999), valamint a halak és a halfogyasztó
madarak közötti (Nemeth és mtsai 2003) kapcsolatrendszer megismerésére irányuló tanulmányokat
kellene folytatniuk.

3.3.4 Érdekellentétek és kockázatok
A hidrológiai valamint a fizikai és kémiai jellemzők alapvetően meghatározzák a vízi közösségeket. A
múltban a megnövekedett külső tápanyagterhelés a fitoplankton és a zooplankton fokozott
produktivitásához vezetett és tartósan kihatott a biotikus kapcsolatokra. Habár nem bizonyított, de
az eutrofozáció feltehetőleg a szárazföldi közösségekre (pl. a halfogyasztó kócsagokra) is hatással
volt.
Amellett, hogy a tó trofikus állapotának változása a vízi szervezetek magasabb biomasszáját és a
közösségek összetételének megváltozását eredményezi, a fürdővízminőségre is hatással van, ugyanis
megváltoztatja a fekális eredetű baktériumok túlélését és fennmaradását (az úgynevezett
„biostabilitásukat”). Ugyan a sport- és a hivatásos halászat megléte az egészséges ökoszisztémán
alapul, nyilvánvalóan vannak konfliktusok a természetvédelemi elvárások és a tó gazdasági
hasznosítása között. Erre jó példa a gazdasági érdeklődésre számot tartó halfajok minimális kifogható
mérete. Az ichtiológusok és a halászok közötti intenzívebb információcsere valószínűleg javítana a
jelenlegi helyzeten. Hasznos és fontos kiindulópont lenne a haltelepítési és a halászati fogás adatok
elemzése, amely a tudomány számára is értékes eredményekkel szolgálhatna.
A nádas öv struktúrájának változása hosszú távon káros hatással lehet a vízi közösségekre egyrészt a
tápanyagviszonyok módosításával indirekt módon, másrészt a feliszapolódás miatti élőhelyvesztéssel direkt módon. Amennyiben a nád benövi a csatornákat és a nádas öv sűrű átmeneti zóna
választja el a nyíltvíztől, a halak ívóhelyei elveszhetnek. Nem rendelkezünk elegendő ismerettel arról,
hogy a jelenlegi nádaratási módszer negatív hatással van-e a nádas öv élőlényközösségeire (Dinka és
mtsai 2010). Ugyanakkor a magyar tórészen a nádaratás elmaradása miatt a közösségeket számos
negatív hatás érheti.
A hosszú távú vízszintingadozások nem jelentenek végzetes hatást a tó faunájára és flórájára nézve. A
több éven át tartó alacsony vízszint a sótartalom növekedését eredményezi, ezáltal a tó a 20 század
első felére jellemző állapotot közelíti meg. Ezt az állapotot fizikai-kémiai referencia állapotnak is
tekinthetjük. A múlt tapasztalatai alapján a 19. század második felében még a tó teljes kiszáradása
sem okozott visszafordíthatatlan károsodást az ökoszisztémában. Az elmúlt néhány ezer év alatt a tó
keresztülment számos kiszáradt és magas vízszinttel jellemezhető időszakon (Herzig & Dokulil 2001),
és úgy tűnik, hogy az élővilág alkalmazkodott ezekhez az extrém körülményekhez.
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A más vízgyűjtőről történő vízutánpótlás ökológiai problémákat okozhat. A Fertő tó referencia
állapota periodikus hidrológiai és vízkémiai ingadozással jellemezhető, amely következtében a
különböző élőhelyeken a populációk mérete is periodikusan növekszik illetve csökken. Éppen ezért a
vízszint további stabilizálása és a vízkémiai ingadozás csökkenése szemben áll a tó ezen alapvető
jellegzetességével. A Duna- vagy Rába-víz bevezetése a Fertő tóba negatív hatással lehet a vízkémiára
és az invazív fajok bevándorlását is elősegíti, amely veszélyezteti a tó jellegzetes élőlényközösségeit.
A más vízgyűjtőről történő vízutánpótlás terve ugyan igazolható a vízminőséget (Dinka és mtsai 2004;
Wolfram & Herzig 2013) és más társadalmi-gazdasági célokat tekintve, de limnológiai szempontból
nem fogadható el (Wolfram és mtsai 2004).

3.3.5 Országok közötti együttműködés
Tudományos szinten a magyar és az osztrák szakértők között évek óta folyamatos a tudás- és
tapasztalatcsere. Ugyanakkor még mindig számos kutatási és irányítási tevékenységet folytatnak
anélkül, hogy tudnák mi történik a másik országban. Napjainkban attól függően, hogy milyen
élőlénycsoportról és élőhelytípusról beszélünk, a limnológiai tudás más és más mélységű Ausztriában
és Magyarországon. Ennek oka valószínűleg egyszerűen abban keresendő, hogy a nyíltvízi területek
legnagyobb része Ausztriában található, míg a magyar tórész szinte teljes egészében náddal borított.
A tó vízminőségét és ökológiai állapotát a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság értékelte, de a Bizottság
éves jelentéseibe csak az elérhető limnológiai adatok kis része került bele. A Fertő tó ökológiai
minősítéséhez az elmúlt években csak fitoplankton és vízkémiai adatokat használtak.
Az angolna-, ponty-, csuka- és süllőtelepítést a magyarországi és az osztrák halászok hosszú időszakon
keresztül együtt végezték, de ez a rendszer napjainkra megszűnt. Jelenleg határon átnyúló
halgazdálkodás nem létezik. A halökológusok és a hivatásos halászok között csekély
információáramlás van a haltelepítési, a halfogási és a halállomány méretére vonatkozó adatok
tekintetében. Minthogy napjainkban a legtöbb intézkedést nemzeti szinten hozzák (hivatalos és nem
hivatalos kooperációkkal), az elmozdulás a közös kutatás és irányítás felé sürgősen szükséges lenne.

3.3.6 Stratégiai célkitűzések (C) és javasolt intézkedések (I)
Célok

C1 Jó ökológiai állapot fenntartása (biológiai minőségi elemek).
C2 A biodiverzitás, egyedsűrűség és produktivitás természetes tér- és időbeli
változatosságának megőrzése.
C3 A biológiai folyamatok zavartalanságának megőrzése.

Intézkedések
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I1

Az emberi hatások kizárása a nemzeti park védett természeti területén (hacsak
az nem indokolható természetvédelmi és limnológiai szempontból).

I2

Idegenhonos fajok inváziójának kivédése.

I3

A halászat és nádaratás fenntartható kivitelezése.

I4

Az ichtiológusok és a halászok közötti intenzívebb együttműködés.

I5

Közös nádkezelés és halgazdálkodás részletes kidolgozása.
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C4 Megbízható és mindkét fél részéről elfogadott adatok szolgáltatása a
vízgazdálkodás és a tudomány számára.
C5 Adat- és információszolgáltatás a nyilvánosság számára.

Intézkedések

I6

Közös, osztrák-magyar monitoring program létesítése, egybekötve a
vízminőségről és az ökológiai/vízkémiai állapotról szóló beszámolókkal.

I7

A meglévő minősítési eljárások (fitoplankton, fizikai és kémiai paraméterek)
bilaterális interkalibrációja, a többi biológiai minőségi elemre a minősítési
eljárás kidolgozása.

I8

A hiányos ismeretekre fókuszáló közös kutatási projektek létesítése (a
célterületek a 3. fejezet végén láthatóak).

I9

Közös honlap kialakítása, amely tartalmazza a monitoring eredményeket, a
kutatási jelentéseket és a tudományos cikkeket a nyilvánosság számára
letölthető formában.

I10 A jövőbeli jelentések és tanulmányok kiegészítése angol és a másik ország
hivatalos nyelvű (német/magyar) összefoglalójával.
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3.4 Mikrobiológia és higiénia
KIRSCHNER Alexander, HERZIG Alois, PÁLFFY Károly, WOLFRAM Georg

3.4.1 Vizsgált terület
A vizsgált terület a Fertő tavat foglalja magában, a 116,0 m tengerszint feletti magasságig terjedő
nagyvízi mederre vonatkoztatva. Ezt a területet a tó vízminőségét befolyásoló fontosabb befolyókra
is ki kell terjeszteni, mivel a szennyvíztisztító telepekről kikerülő tisztított szennyvizeket is ezekbe a
vízfolyásokba vezetik (ilyen a Wulka, és a Fertőzug Fertő tóhoz közeli csatornái is, pl. Golser-csatorna,
42.-43. ábrák).

3.4.2 Jellemzők és jelenlegi állapot
A Fertő tavat intenzíven használják rekreációs célokra. Összesen hét hivatalos EU fürdőhely került
kijelölésre a tó osztrák oldalán, nevezetesen Mörbisch, Rust, Breitenbrunn, Neusiedl, Weiden,
Podersdorf és Illmitz településeken. A magyar tórészen egy fürdőhely található, a Fertő-Tavi Vízitelep
(Fertőrákos). Az EU fürdővizekre vonatkozó 2006/7/EC irányelvének megfelelően ezeket a
fürdőhelyeket kötelező mikrobiológiai szempontból rendszeres időközönként vizsgálni, melynek
eredményeiről a nyilvánosságot is tájékoztatni kell. A tavat látogató turisták (szörfözők, vitorlázók,
fürdők), valamint a szakmájukból kifolyólag érintettek (pl. halászok) a tó bármely részén közvetlen
kapcsolatba kerülhetnek a tó vizével, ezért a hatóságok számára szintén fontos, hogy a tó
mikrobiológiai-higiéniai állapotáról a hivatalos EU fürdőhelyeken túli területekre vonatkozólag is
megbízható és részletes információkkal rendelkezzenek.
A mikrobiológiai-higiéniai vizsgálatok lényege a fekális szennyezést jelző baktériumok (Escherichia
coli és Enterococcus) mennyiségi meghatározása, melyek elsősorban külső forrásból, települési
szennyvízből vagy állattartó telepek szennyvizéből származhatnak. Háttérszennyezés a vadon élő
állatok fekális beviteléből adódik (főként vízimadaraktól, de más, a tóban, vagy a vízgyűjtőterületen
előforduló állatoktól is, 57. ábra). A fekál indikátor szervezetek mennyisége általában a kórokozó
mikroorganizmusok (baktériumok, vírusok, paraziták) előfordulási valószínűségével van
összefüggésben.
A Fertő tó magyar fürdőhelyére (Fertőrákosi-öböl) vonatkozó higiéniai adatok kedvező állapotot
mutatnak. Mind a fekális Enterococcus, mind az E. coli szám rendszeresen jóval a kiváló vízminőség
határértékén belül volt (57. ábra). Az osztrák EU fürdőhelyeken is legalább a tűrhető ill. jó,
túlnyomórészt kiváló vízminőség határértékén belüli értékeket mértek (2013-as ismereteink alapján,
nem bemutatott adatok, vö. http://www.ages.at/).
A Fertő tó fizikai és kémiai tulajdonságai (magas pH, közepes sótartalom, magas nyári
vízhőmérséklet) is elősegítik olyan patogén baktériumok elszaporodását, melyek specifikusan
ezekhez a körülményekhez alkalmazkodtak és jelenlétük nem kötődik a fekális terheléshez,
különösen a Vibrio cholerae. 2001 óta több olyan esetről is beszámoltak, mely során a kialakult fülvagy sebfertőzést ez a bakteriális patogén okozta, egy alkalommal halálos kimenetellel (Huhulescu és
mtsai 2007).
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Az elmúlt 20 évben kis vízállásnál, alacsony mikrobiológiai-higiéniai terheltség mellett az
Enterococcus mennyiségében kismértékű növekedés volt megfigyelhető a tó nyílt vízében. Ennek
igazolására jelenleg részletes vizsgálatok folynak, melynek eredményeiből tudományos publikáció
készül.

A

B

57. ábra: Fekális coliform/Escherichia coli (A) és Enterococcus (B) baktériumok mennyisége (log10 skálán
ábrázolva) egy reprezentatív nyíltvízi, alacsony háttérszennyezettségű és egy tisztított szennyvízzel terhelt
mintavételi ponton Ausztriában, illetve a magyar részen a Fertőrákosi-öbölben 2003 és 2012 között. A két
vízszintes vonal az EU fürdővizekre vonatkozó irányelve szerinti kiváló (kék vonal) és a jó (zöld vonal)
3
vízminőségi határértéket jelöli
Az adatok osztrák részről az Illmitzi Biológiai Állomásról, magyar részről az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálattól származnak

3

A határértékek nem egyszeri mérésekre értendők a minősítés alapja a legutóbbi négy fürdőszezon méréseinek
középértéke és 90 ill. 95 %-os percentilise.
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3.4.3 Rendelkezésre álló adatok és ismerethiány
Az EU fürdővizek minőségére vonatkozó 2006-os irányelvének megfelelően a mikrobiológiai
vizsgálatok eredményei a nyilvánosság számára is elérhetők az Osztrák Egészségügyi és
Élelmiszerbiztonsági Hivatal honlapjáról (Österreichische Agentur für Gesundheit und
Ernährungssicherheit, AGES; http://www.ages.at/ages/gesundheit/badegewaesserueberwachung/).
A Fertő-tavi Vízitelep vízminőség vizsgálati eredményei megtalálhatók a http://oki.wesper.hu/
honlapon. Az EU fürdőhelyeken túlmenően emellett az Illmitzi Biológiai Állomás az 1980-as évek eleje
óta rendszeresen vizsgálja az egész tó mikrobiológiai-higiéniai állapotát, melynek eredményei csak
belső jelentések formájában állnak rendelkezésre. Ezek az adatok is a Fertő tó általában véve jó
vízminőségét igazolják. Ebben a témában nemzetközi tudományos folyóiratban megjelent publikáció
még nem született.
A Magyarországon hatályos jogi szabályozás értelmében a természetes fürdőhelyek vízminőségének
meg kell felelnie egy 2008-as kormányrendeletben foglalt követelményeknek (78/2008. (IV. 3.) Korm.
rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek
kijelöléséről és üzemeltetéséről). A víz rendszeres higiéniai vizsgálatáról a fürdőhelyek
üzemeltetőinek kell gondoskodni, az erre vonatkozó adatok az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálattól lekérhetők. A rendeletben meghatározásra kerültek a kiváló, jó és tűrhető vízminőség
kritériumai, a fekális Enterococcus, az Escherichia coli és a cianobaktériumok mennyisége, valamint a
mikrocisztin LR ekvivalens toxin tartalom és a cianobaktérium dominancia esetén mérhető a-klorofill
koncentráció tekintetében.
A teljes mikrobiális szennyezés különböző külső és belső források szerinti megoszlásáról nincsenek
ismereteink, ugyanakkor ez a tudás nélkülözhetetlen a tó mikrobiológiai-higiéniai szabályozásának
fejlesztéséhez. Az elmúlt néhány évben új molekuláris biológiai módszerek váltak elérhetővé a fekális
szennyezés forrásainak azonosítására (Reischer és mtsai 2013; Reischer és mtsai 2006).
A Fertő tóban autochton eredetű kórokozók előfordulását is megfigyelték. Az először 2001-ben
dokumentált fertőzéses megbetegedések óta beható vizsgálatokat végeztek a fertőzéseket okozó
Vibrio cholerae baktériummal kapcsolatban. E vizsgálatok elsődleges célja az volt, hogy:
 monitorozzák a V. cholerae eloszlását és mennyiségét a tóban,
 meghatározzák a törzsek patogenitását és
 megvizsgálják a környezeti tényezők hatását a baktériumok eloszlására.
Ezen ismeretek birtokában lehet felmérni a tavat látogató turistákat érintő fertőzés kockázatát. A
témával kapcsolatban több nemzetközi publikáció is napvilágot látott (Kirschner és mtsai 2008;
Kirschner 2009; Kirschner és mtsai 2011; Schauer és mtsai 2012). Az Osztrák Tudományos Alap
(Fonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung, FWF) támogatásával egy átfogó tanulmány
összeállítása is folyamatban van.
Összességében megállapítható, hogy a Fertő tó vonatkozásában még nem született átfogó vizsgálat a
vízen keresztül emberre is veszélyes legfontosabb kórokozókkal kapcsolatban. E tekintetben mind az
autochton mikrobák (pl. Vibro fajok, Aeromonas spp. (Langó és mtsai 2002)), mind a fekális eredetű
mikroorganizmusok (pl. Salmonella) figyelembe veendők (vö. Stalder és mtsai (2011)). Mivel a tó a
vándorló madarak számára is fontos élőhely, különösen klímaváltozás esetén új kórokozók
potenciális behurcolásával is számolni kell.
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3.4.4 Érdekellentétek és kockázatok
A Fertő tó jó mikrobiológiai és higiéniai minőségére potenciálisan veszélyeztető folyamatok
elsősorban a vízgyűjtőn található települések tisztított szennyvizeinek bevezetése. A nyugati part
szinte összes településének szennyvizeit (Mörbisch, Rust, Oggau, Oslip, Schützen, Donnerskirchen,
Purbach, Breitenbrunn, Winden) egy közös, mechanikai és biológiai tisztítási fokozattal rendelkező
szennyvíztelepen át vezetik a Wulkába, ami aztán Schützen előtt egy széles nádas övön át torkollik a
Fertő tóba. Jois település egy kisebb szennyvíztisztító teleppel rendelkezik, melynek tisztított
szennyvizei egy hosszú nádas csatornán keresztül torkollanak a Fertő tóba. Két település, Neusiedl és
Weiden szennyvizeit a Bruck-i szennyvíztisztító telepre, majd a Lajtába vezetik. Illmitz település
szennyvizeit a Fertőzug Szennyvíztársulat Pamhagenben lévő központi szennyvíztisztító telepére
vezetik. Két olyan szennyvíztisztító telep van csak, melyek szennyvizei a nádas övön keresztül jutnak a
tóba, ezek a Podersdorf-i (A) és Balf-i (H) telepek. A Podersdorf-i szennyvíztisztító telepet ezért 1993ban felszerelték mechanikai és biológiai tisztítási fokozathoz csatlakozó UV fertőtlenítő
berendezéssel. Működőképességének 2010 és 2011-ben történt ellenőrzését követően (Sommer et
al. 2011) 2014-ben egy nagyobb teljesítményű berendezést helyeztek üzembe. A tisztított
szennyvizeket a szennyvíztisztítást követően két utótisztító tóba vezetik, majd mielőtt a Fertő tóba
kerülnének egy keskeny nádas övön haladnak át. „Normális” időjárási körülmények között a
kifogástalan működés ellenére különös figyelmet kell fordítani a heves csapadéktevékenységi
helyzetre, amikor egyesített szennyvizek, túlfolyások és kezeletlen szennyvizek közvetlenül juthatnak
a befogadóba, illetve a tóba.
További antropogén veszélyforrást jelentene a Fertő tó folyóvízzel történő vízpótlása (Duna, Rába). A
Burgenland Tartomány részére 2004-ben készített tanulmányban (Kirschner & Farnleiter 2004)
határozottan rámutattak arra, hogy a tanulmány készítésének időpontjában mindkét vízfolyás a
fekáliásan erősen terhelt besorolást kapott, és vízpótlás esetén jelentős, higiéniai szempontból nem
kívánatos mikroszervezetek beviteléhez vezetne. Ebben az esetben a tó mikrobiológiai állapotbeli
leromlásának elkerülése megelőző intézkedéseket tenne szükségessé (parti szűrésű víz felhasználása,
a nádas övön keresztül történő bevezetés stb.).
A tó átlagos vízhőmérsékletének növekedése (mintegy 1,5°C az elmúlt 30 évben; Dokulil (2013))
szintén megnövelné az autochton kórokozók, különösen a Vibrio cholerae által okozott fertőző
betegségek valószínűségét. Hasonló következtetésekre jutottak a Balti- és az Északi-tengerrel
kapcsolatban is (Baker-Austin és mtsai 2013; Vezzulli és mtsai 2013). Az új - korábban nem észlelt
kórokozók („emerging pathogens") -előfordulását és elterjedését ebben az összefüggésben nem
szabad figyelmen kívül hagyni. Más, ritkán előforduló higiéniás problémák, mint a mételyek
(Trematódák) okozta bőrgyulladásos (Graefe 1971) megbetegedések is potenciális veszélyforrásnak
tekintendők.

3.4.5 Országok közötti együttműködés
A Fertő tó kedvező mikrobiológiai-higiéniai állapotának megőrzéséhez nélkülözhetetlen, hogy
Magyarország és Ausztria is teljes mértékben eleget tegyen az Európa Unió fürdővizekre vonatkozó
(EU Bathing Water Directive 2006) és szennyvizekkel kapcsolatos irányelvében (EU Wastewater
Directive 1991) foglaltaknak. A jogszabályok betartása mellett kulcsfontosságú az információcsere a
két ország között, különösen a folyamatos határérték túllépésnél és/vagy olyan esetekben, amikor a
fertőzések előfordulása a tavon végzett tevékenységekhez köthető.
89

3.4 Mikrobiológia és higiénia

Fertő tó stratégiai tanulmány

3.4.6 Stratégiai célkitűzések (C) és javasolt intézkedések (I)
Célok

C1 Az EU fürdővizekre vonatkozó irányelve szerint jó/kielégítő vízminőség
fenntartása az osztrák és magyar fürdőhelyeken egyaránt.
C2 Kiváló vízminőség fenntartása a Fertő tó nyíltvizén.
C3 Alapos ismeretek a tóban előforduló autochton, allochton és potenciálisan
megjelenő kórokozókra vonatkozóan.

Intézkedések
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I1

A fürdőhelyek folyamatos mikrobiológiai monitorozása az EU fürdővizekre
vonatkozó irányelvének megfelelően.

I2

A nyílt vízben illetve a nádas övben e célra kijelölt további pontokon
mikrobiológiai paraméterek vizsgálata az EU fürdővizekre vonatkozó
irányelvének megfelelően.

I3

A tavat terhelő szennyvíztisztító telepek működőképességének ellenőrzése és
karbantartása (fertőtlenítő).

I4

Az autochton kórokozók, főként a Vibrio cholerae folyamatos monitorozása.

I5

Mikrobiális kockázatok és forrásaik azonosítása.

I6

Vízutánpótlás esetén jelentkező mikrobiális kockázatok becslése.

I7

A Fertő tóra
kidolgozása.

I8

Határon átnyúló kölcsönös információcsere.

alkalmazható

közös

mikrobiológiai-higiéniai

koncepció
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3.5 Kulcskérdések, a kutatási projektek kiinduló
pontjai
1. kérdés: Hogy befolyásolja a vízszintingadozás a mozaikosságot (biodiverzitást)?
Háttér: Dinka és mtsai (2004) megfigyelték, hogy a nádas belső tavainak nyílt vízzel való kapcsolata
szorosan összefügg a vízszintingadozással. Azt is kimutatták, hogy az elszigetelődés belső tavanként
eltérő szukcessziós mintázatot eredményezett. Padisák (1983); 1993c) azt találta, hogy a belső tavak
fontos refúgiumok és inokulációs források a fitoplankton számára. Wolfram és mtsai (2001)
eredményei szerint a kapcsolat és a nyílt víztől való távolság kulcstényezők a nádas öv halpopulációi
számára. Ezenfelül a vízszint hosszú távú változásai szintén befolyásolják a halállomány összetételét
és biomasszáját (Wolfram és mtsai 2013). Ennek ellenére a vízszintingadozásnak a biodiverzitás
fenntartásában betöltött szerepét részleteiben még nem vizsgálták. Ez az aspektus vízutánpótlás
esetén is lényeges lehet.
A részletes vizsgálat várható eredménye:



A vízszintingadozás ökológiai szempontból releváns (kritikus?) tartományának
meghatározása más vízgyűjtőből történő vízutánpótlás esetén
Mivel a vízszintingadozásból adódó variabilitás a vizes ökoszisztémák lényeges tulajdonsága,
az erre vonatkozó vizsgálatok eredményei hozzájárulhatnak a legalapvetőbb limnológiai
elméletek jobb megértéséhez.

2. kérdés: Mennyire ismert a víz- és sómérleg?
Háttér: A külső terhelések és a tóban mérhető koncentrációk változása alapján Wolfram és mtsai
(2007), Wolfram (Zessner és mtsai 2012) és Wolfram & Herzig (2013) a Fertő tó nyílt vizére számolt
anyagmérlegek felhasználásával több forgatókönyvet is készített.
Nyitva maradt kérdések:





Míg a Hansági-főcsatornán való elvezetés jelentős sóveszteséget okozó hatása egyértelműen
kimutatható, a talajvíz beáramlás sómérlegre gyakorolt hatásával kapcsolatban sok a
bizonytalanság. Mi módon kerülnek a sók a tengeri üledékből a tó vizébe?
Mi módon lehet úgy megtervezni a vízutánpótlást és a vízelvezetést, hogy a sóveszteség
minimális maradjon?
Milyen terjedelmű vízszintingadozást szükséges fenntartani a tó szikes karakterének és
biodiverzitásának megőrzéséhez?

3. kérdés: Mennyire ismertek a külső tápanyagterhelés forrásai?
Háttér: Wolfram & Herzig (2013) az elmúlt 25 év külső foszfor terhelésének elemzéséből arra a
következtetésre jutott, hogy míg a külső terhelések összmennyisége csökkent, az atmoszférikus
bevitel részesedése nőtt. Ez a becslés az 1980-as évekből származó ülepedési adatokon alapul,
melyek napjainkban nem feltétlenül helytállóak. Modellek segítségével Gabriel és mtsai (2011),
Kovacs és mtsai (2012) és Zessner és mtsai (2004) megállapították, hogy a Wulka vízgyűjtőjéről
érkező tápanyagterhelés tekintetében a mezőgazdasági területekről történő eróziós bemosódás
különös jelentőségű. A tó egész vízgyűjtőjére kiterjesztve (további befolyók, szennyvíztisztító telepek,
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nyíltvízfelszín) Wolfram & Herzig (2013) azt találta, hogy a vízgyűjtőről érkező diffúz foszfor terhelés
kisebb, mint a légköri ülepedés mértéke.
Nyitva maradt kérdések:



Napjainkban is helytálló a foszforterhelés becslése, amennyiben az 1980-as évekből származó
légköri ülepedési adatokat vesszük alapul?
Milyen mértékben csökkenthető a diffúz tápanyag terhelés a tó vízgyűjtőjén végzett
beavatkozások révén?

4. kérdés: Hogyan befolyásolja a Fertő tó mozaikossága a belső tápanyagforgalmat?
Háttér: Míg a különböző vízszintek vízkémiára és élővilágra gyakorolt hatását legalább néhány
szempontból vizsgálták (lásd fentebb), a partikulált és oldott anyagok nyíltvíz és nádas közötti
transzportja nagyrészt ismeretlen (Wolfram & Herzig 2013; Zessner és mtsai 2012).
Javasolt megközelítések:





Rendszeres mérések kiterjesztése a nádas/víz határfelületen.
Üledékcsapdák kihelyezése a nádasban több keresztszelvény mentén különböző kitettség,
növényfiziológiai állapot és vízszint mellett.
Jelöléses, ún. ”tracer” kísérletek (pl. fluoreszcens festékek/részecskék alkalmazásával).
A tápanyag koncentrációk tér- és időbeli variabilitásának modellezése a hidrometeorológiai
viszonyok és a nagyléptékű vízmozgások függvényében.

5. kérdés: Milyen mértékben alkalmazhatók a standard eutrofizációs modellek a Fertő tó
esetében?
Háttér: A Fertő tavat rendszerint mezo- vagy eutróf kategóriába sorolják (Herzig & Dokulil 2001). A
tápanyagok magas koncentrációja ellenére az algák elsődleges termelése a fénylimitáltság miatt csak
mérsékelt.
Nyitva maradt kérdések:






Hogyan befolyásolják a tápanyagok hozzáférhetőségében fellépő rövid és hosszú távú
változások az elsődleges termelőket? (alga tömegprodukció a védett öblökben, a
fitoplankton összetételének módosulásai, a belső tavak szerepe)
Hogyan függ össze a fitoplankton fény és tápanyag limitáltsága a Fertő tó specifikus
hidrodinamikai viszonyaival? (Ez a kérdés a nádas övben feltételezhetően külön figyelmet
érdemel.)
Hogyan befolyásolja a tápanyagok hozzáférhetőségének változása a heterotróf mikrobiális
produkciót?

6. kérdés: Mekkora az elsődleges és másodlagos termelés mértéke a nádasban a nyíltvízi zónához
viszonyítva?
Háttér: A nádas övet rendszerint nagy produktivitású és diverz élőhelynek tekintjük. Egy hal-ökológiai
vizsgálat az 1990-es évekből azonban alacsony hal egyedszámot mutatott ki olyan területeken,
amelyekre a nyíltvíz sosem volt közvetlen hatással (Nemeth és mtsai 2003; Wolfram és mtsai 2001).
Nyitva maradt kérdések:
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Mekkora a produkció mértéke a különböző kapcsolatú és a nyíltvíztől eltérő távolságra lévő
nádas területeken?
Melyek azok a legfontosabb alkotóelemek, amelyek az elsődleges termelést a magasabb
trofikus szintek felé továbbítják a nádasban, illetve a nyíltvízben?
Milyen az összetétele és mi a szerepe a prokariótáknak (baktériumok és ősbaktériumok
(Archaea)), mint a szerves anyagok legfontosabb lebontóinak a nádasban és a nyíltvízben?
Mennyire különbözik a mikrobiális hurok összetétele, működése és szerepe e két élettérben?

7. kérdés: Mekkora veszélyt jelent a kórokozók megjelenése, beleértve a Vibrio cholerae-t is, a
klímaváltozás okozta vízhőmérséklet-emelkedés tükrében?
Háttér: A vízi ökoszisztémákban világszerte tapasztalható hőmérséklet emelkedés a víz útján terjedő
fertőzések kockázatának növekedéséhez vezetett (Baker-Austin és mtsai 2013; Vezzulli és mtsai
2013). A Fertő tó átlagos vízhőmérséklete 1,5°C-kal nőtt az elmúlt 30 évben.
Nyitva maradt kérdések:



Milyen mikrobiális kórokozók fordulnak elő a Fertő tóban, és milyenek megjelenésére lehet
számítani (pl. turisták vagy madarak általi terjedés útján)?
Mekkora veszélyt jelentenek ezek a kórokozók az ember (és a haszonállatok) számára?

8. kérdés: Milyen belső és külső tényezők befolyásolják döntő mértékben a Fertő tó mikrobiológiaihigiéniai vízminőségét?
Háttér: A Fertő tó mikrobiológiai-higiéniai megítélése a speciális földrajzi és limnológiai
körülményeknek köszönhetően nagyon összetett. Az olyan tényezők, mint a szél, a csapadék, az
üledék felkeveredése, a vízállás, az autochton kórokozók előfordulása vagy a tó lefolyástalansága,
döntő szerepet játszanak. A tó, mint frekventált üdülőhely kedvező mikrobiológiai-higiéniai
vízminőségének jövőbeni biztosítása érdekében szükséges volna meghatározni a legfontosabb
befolyásoló tényezőket egy közös mikrobiológiai-higiéniai koncepció keretében.
Nyitva maradt kérdések:



Milyen tényezők befolyásolják a Fertő tó mikrobiológiai-higiéniai vízminőségét a tó
különböző régióiban?
Milyen intézkedések szükségesek a kedvező mikrobiológiai-higiéniai vízminőség hosszú távú
biztosításához?
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4.1 Természetvédelmi szempontok a Fertő tavon, a
Fertőzugban és a Hanságban
KORNER Ingo, NEMETH Erwin, AMBRUS András, DVORAK Michael, KOHLER Bernhard, PELLINGER
Attila, TAKÁCS Gábor

4.1.1 Vizsgált terület
A természetvédelmi fejezetben tárgyalt terület a Fertő tó egész tómedre, valamint a Fertőzug a
határon átnyúló nemzeti parkkal, beleértve a Hanságot is (Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel
és magyar oldalon a Fertő-Hanság Nemzeti Park).

4.1.2 A Fertő tó térségének természetvédelmi története
Mint oly sokszor, a természetvédelem története néhány érdeklődő természettudóssal kezdődött,
mint például Lothar Machura, Hugo Bojko, Rudolf Zimmermann, Alfred Seitz és Karl Mazek-Fialla,
akik az 1920-as és 1940-es évek közötti időszakban a Fertő térségében kutattak. Sokáig volt szó egy
tudományos kutatóállomásról a térségben, míg végül magánkezdeményezésből 1950-ben
Nezsiderben megalakult a mai Biológiai Állomás elődje (Triebl 2012). Jelentős természetvédelmi
megalapozó munkálatokat ezen az állomáson olyan személyiségek végeztek, mint G. Wendelberger
és K. M. Bauer. Az első lépés a természetvédelmi szempontból jelentős területek biztosítására 1951ben a Grundlacke bérlése volt Podersdorfban. Ezután következett a Zicksee (Illmitz), a Lange Lacke, a
Felső- és Alsó Stinkersee, valamint további szikes tavak, amelyeket az Osztrák Természetvédelmi
Egyesület bérelt. A WWF 1963-ban bérbe vette a Sandeck/Neudegg Körzetét, végül 1965-ben az
apetloni földbirtokos közösség legelőjét mintegy 400 ha kiterjedésben. Ezenkívül sikerült földeket
vásárolni/bérelni a Zitzmannsdorfi rétek és a Hanság területén. A természetvédelmi szervezetek ezen
korai területbiztosítási intézkedéseinek következtében sikerült a későbbi nemzeti park fontos
részterületeit viszonylag érintetlen állapotban tartani az 1960-as, 1980-as évek alatt, amikor
egyébként súlyos veszteségek érték a természetközeli élőhelyeket, és a Fertő vidéke mélyreható
átalakuláson esett át.
A természeti értékek nagy területű védelmének fontos lépése volt 1977-ben a Fertő tó osztrák
oldalának Bioszféra Rezervátummá történő nyilvánítása. Ausztria csatlakozásával a Ramsari
Egyezményhez 1982-ben a Fertő tavat és a Fertőzugot nemzetközi jelentőségű vizes élőhellyé
nyilvánították. Az 1977-ben Tájvédelmi Körzetté nyilvánított magyar tórészen hosszas előkészítés
után 1991-ben alakult meg a Fertő tavi Nemzeti Park. Az 1976-tól szintén Tájvédelmi Körzetként
Hanság, valamint 1994-ben bővítésként a Répce-mente lett a nemzeti park része, amelynek neve
ekkor lett Fertő-Hanság Nemzeti Park (Kárpáti, 2012).
A Burgenlandi Tartományi gyűlés 1992-ben elfogadta a természetvédelmi törvényt, így az osztrák
oldal is Nemzeti Park lett. A teljesség kedvéért 1993-ban még egy törvényt elfogadtak, miszerint a
Lange Lacke területét is beolvaszthatták a nemzeti parkba. 1994. április 24-én alakult meg a Nemzeti
Park, két nappal előtte érkezett meg a nemzetközi elismerés az IUCN-től (International Union for
Conservation of Nature and Natural Resources) (Fally & Kárpáti 2012). Mostanában ünnepelte a
Nemzeti Park 20 éves jubileumát, és jelentős eredményeket tud felmutatni a területek kezelésében.
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4.1.3 Jellemzők és jelenlegi állapot
4.1.3.1 Nádas öv
Nádas öv és madárvédelem
A Fertő tó körüli nádas öv nemzetközi jelentőségű madárállományoknak ad otthont (Dick et al. 1994).
Összesen 35 olyan faj fordul elő a nádas övben vagy annak szélén, amelyek az Európai Unió
Madárvédelmi Irányelve szerint prioritást élveznek (SPEC 1-3) vagy az európai madárvédelmi irányelv
1 függelékében szerepelnek (Dvorak 2009). A 11. számú táblázat annak a 17 nemzetközi oltalmat
élvező fajnak az állománynagyságát jelöli fészkelő párokban kifejezve, amelyek elterjedésének
súlypontja a Fertő tó területén a nádas övben található.

11. táblázat. A nádas övben előforduló kiemelt jelentőségű fajok (SPEC 1-3) illetve az Európai Madárvédelmi
Irányelvbe felvett fajok (A1), amelyek elterjedésének súlypontja a Fertő nádas területein található (Dvorak
2009), kiegészítve E. Nemeth és M. Dvorak nem publikált adataival
Faj

Védettség
kategóriája

Fészkelő párok

Bölömbika (Botaurus stellaris)
Törpegém (Ixobrychus minutus)
Bakcsó (Nycticorax nycticorax)
Kis kócsag (Egretta garzetta)
Nagy kócsag (Ardea alba)
Vörös gém (Ardea purpurea)
Kanalasgém (Platalea leucorodia)
Kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus)
Böjti réce (Anas querquedula)
Kanalas réce (Anas clypeata)
Cigányréce (Aythya nyroca)
Barna rétihéja (Circus aeruginosus)
Pettyes vízicsibe (Porzana porzana)
Kis vízicsibe (Porzana parva)
Gólyatöcs (Himantopus himantopus)
Kékbegy (Luscinia svevica cyanecula)
Fülemülesitke (Acrocephalus melanopogon)

SPEC 3, A1
SPEC 3, A1
SPEC 3, A1
A1
A1
SPEC 3, A1
SPEC 2, A1
SPEC 1, A1
SPEC 3
SPEC 2
SPEC 1, A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

150–180
60–120
18*
4*
655*
107*
103*
146*
75–150
20–60
100–50
100–150
erősen ingadozó
1 000–2 000
5–10
kevés, legfeljebb 300
2 100–5 200

* Állománynagyság 2012

Ehhez tartoznak még olyan madárpopulációk, amelyeknek nincs ugyan ilyen magas védettségi
státuszuk, de amelyek az állománynagyságuk miatt legalábbis nemzeti jelentőségűek. Ide tartoznak
többek között a guvat (Rallus aquaticus, 2 800–5 800 fészkelő pár), a nádi tücsökmadár (Locustella
luscinioides, 3 000–5 000 fészkelő pár), a foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus, 3 700–
7 000 fészkelő pár), a cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus, 20 500–42 000 fészkelő pár) és
a nádirigó (Acrocephalus arundinaceus, 900–1 300 fészkelő pár, minden adat Dvorak et al. (2008).
Ha egyes fajok érdekében szeretnénk védelmi intézkedéseket definiálni, akkor a fajok térbeli
elterjedési mintázata döntő. Ha a tulajdonképpeni nádas övre koncentrálunk a peremterületek
nélkül, úgy két különböző madárcsoportot különböztethetünk meg, egyrészt a telepesen fészkelő
gázlómadarak, a kormoránok családjának két képviselőjével együtt, másrészről pedig a kisebb
termetű madarak, amelyek a nádas övben territoriálisan fordulnak elő. A telepesen fészkelő fajoknak,
98

Fertő tó stratégiai tanulmány

4.1 Természetvédelmi szempontok a Fertő tavon, a Fertőzugban és a Hanságban

úgy mint nagy kócsagnak (Ardea alba), vörös gémnek (Ardea purpurea), szürke gémnek (Ardea
cinerea), bakcsónak (Nycticorax nycticorax), kis kócsagnak (Egretta garzetta), kanalasgémnek
(Platalea leucorodia), kis kárókatonának (Phalacrocorax pygmeus) és 2013 óta a kormoránnak
(Phalacrocorax carbo), a fészkelőhelyük védelmére és alkalmas táplálkozóhelyre is szükségük van. Az
elterjedt énekesmadár fajok a számukra megfelelő nádszerkezet nagy kiterjedésű fenntartását
igénylik. Elterjedésüket a lokális nádszerkezettől függetlenül a vízháztartás is meghatározza.
Fajonként eltérő és esetenként egymásnak ellentmondó összefüggéseket fedezhetünk fel.
A különböző nádi madárfajok élőhely igényei a Fertő tó térségében nagyrészt jól ismertek és az
utóbbi két évtizedben két nagyobb projekt keretében pontosabban is vizsgálták a nemzeti park
osztrák részén (Dvorak et al. 1995; Nemeth et al. 2004).
A magyar tórész madárállományairól kevesebb adat áll rendelkezésre, annak korábbi elzártsága
miatt. Az évtizedeken át folytatott intenzív nádgazdálkodás erős visszaesésével a nádas-állományok
szerkezetének különbségei jórészt eltüntek, amit a madárállomány felmérések is igazolnak (Vadász et
al. 2011).

Ökológiai összefüggések
A nádi énekesmadarak – A nádszerkezet és a vízállás függvénye az előfordulás
A nádi madarak élőhely-választását döntő mértékben a nádas szerkezete határozza meg (pl.
Acrocephalus-fajok esetében Leisler (1981)). Míg a fülemülesitke (Acrocephalus melanopogon) és a
kis vízicsibe (Porzana parva) inkább az összeomlott területekkel tagolt nyílt nádasokat részesíti
előnyben, addig a nádirigó a különösen erős szárú, sűrű nádas állományokban található. A nádas
állapota és a nádasban található vízfelületek aránya és elhelyezkedése infravörös légifotók alapján jól
meghatározható (Csaplovics 1984). A nádszerkezet távolból történő felvételezése reprezentatív
madárszámolásokkal kiegészítve lehetővé tette néhány, a nemzeti park magterületén előforduló
nádasban élő madárfaj elterjedésének előrejelzését (Nemeth et al. 2001). Így a guvat pl. elsősorban a
nádas öv tó- vagy part menti peremterületein fordul elő erős szálú nádas állományokban (58. ábra). A
nádas állományok szerkezetét jelentős mértékben a koruk határozza meg. A fiatal nádas állományok
kevésbé érdekesek a legtöbb nádasban fészkelő faj számára (Zwicker & Grüll 1985). Kizárólag a
legalább öt évesnél idősebb nádas állományokban telepszenek meg olyan idős nádasra
spezializálódott fajok, mint pl. a fülemülesitke és a kis vízicsibe (Dvorak et al. 1995; Nemeth et al.
2001). Olyan állományokban, amelyek 30 évnél idősebbek voltak, ezzel szemben a legtöbb faj
esetében az állomány csökkenése fordulhat elő (unpubl. Daten, E. Nemeth und M. Dvorak).
A nádszerkezet mellett a hosszú távú vízszintingadozások játszanak fontos szerepet a fajok
elterjedésében. Így a nádasban egyébként ritka kékbegy (Luscinia svevica cyanecula) gyakran költ
nagyon alacsony vízállás esetén a nádas öv részben kiszáradó területein (Dvorak et al. 2008), míg
magas vízállás esetén más fajok, mint pl. a kis vízicsibe gyakrabban bukkannak fel.
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Állománysűrűség
nincs meghatározva
nincs
kicsi
közepes
magas
nagyon magas

58. ábra: A guvat (Rallus aquaticus) elterjedése a Fertő tó magterületén (1 250 ha). A faj a vitális nádas kevés
nyílt vízfelülettel tarkított részein fordul elő. Változtatásokkal Nemeth et al. (2001)

A Fertő tó telepesen fészkelő halfogyasztói – A nádas öv fészkelőhely és táplálkozó terület
A telepesen fészkelő gázlómadarak már több mint száz évvel ezelőtt magukra vonták az
ornitológusok figyelmét, és viszonylag korán dokumentálták és feljegyezték az állományukat (Dick et
al. 1994). Jelenleg a területen évente számolják a fészkelő gémeket és kanalasgémeket. 1981 óta
folyamatos adatsor áll rendelkezésre a nagy kócsagról és a kanalasgémről, 1987 óta pedig a vörös és
szürkegémről. Az 1998-2001 közötti években megvizsgálták a nagy kócsag élőhely-választási
szokásait, és 1998 óta kutatják a faj költési sikerét (Nemeth & Grubbauer 2005; Nemeth et al. 2004).
A nádas öv olyan zavartalan fészkelőhelyet kínál a gázlómadár fajoknak, amelyek az emberi
hatásoktól a lehető legtávolabb helyezkednek el (Grüll & Ranner 1998). De nemcsak költőhelyként
fontos, hanem táplálkozóhelyként is kiemelkedő szerepet játszik minden telepesen fészkelő faj
esetében (Nemeth et al. 2003a). A nagy kócsagnál meghatározza a halkínálat a költés sikerét, amely
megint csak a vízállástól függ (Nemeth & Grubbauer 2005; Nemeth et al. 2003a). Több víz több halat
jelent, de még fontosabb ennél, hogy a zsákmány mennyire könnyen érhető el. A költési időben a
gémek és a kanalasgémek elsősorban a csatornákban és a nádas nyílt vízfelületein vadásznak
(Nemeth et al. 2004). A nádas öv a maga csatornáival és nyílt vízfelületeivel több halfaj számára ívóés szaporodóhely, és a zavaros nyílt vízzel ellentétben, a zsákmány itt jobban látható (3.3. fejezet).
A vadászat sikerét döntően befolyásolja a tó vízszintjének ingadozása. A fészkelési időszakban a
vízszint csökkenése a nádas öbleiben a halak könnyebb hozzáférhetőségéhez vezet. (Nemeth &
Schuster 2005). A csökkenő vízszint miatt a halak könnyű zsákmányt jelentenek, mert a sekély és
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elszigetelt víztestekbe beszorulnak (Gawlik 2002; Kahl 1964; Kushlan 1976; 1979; Smith 1997).
Emellett a Fertő nádas övében meleg idő esetén oxigénhiányos állapot lép fel, és a halak, főleg a
reggeli órákban a nádas öblök felső, vékony, oxigénben gazdag rétegében kénytelenek lélegezni.
Ezáltal, mint a franciaországi Camargue vidékén (Kersten et al. 1991), szinte teljesen kiszolgáltatottak
a gázlómadaraknak (Nemeth et al. 2003a), és elsősorban a nagy kócsagok használják ki nagy
tömegben ezt a kedvező táplálékszerzési lehetőséget (Grüll 1998). A madarak így néhány perc alatt
fedezni tudják napi kalóriaszükségletüket (Nemeth et al. 2004). Tavasszal erősen alacsony vízállásos
években a nagy kócsag (Nemeth & Grubbauer 2005) és jó néhány más faj esetében is magasabb
költési sikert tapasztalhatunk. Az éves vízszintcsökkenés ezáltal a gém- és kanalasgém populációk
kedvező állapotának egyik előfeltétele.
A magyar tórész nádasait a '80-as évekig intenzíven aratták, ezért gémtelepek csak átmenetileg
alakulhattak ki. 1956-57-ben a Bozi-főcsatorna végénél (Győry & Gárdonyi 1958), majd 1968-ban a
Herceg-bokorban, 1978-tól néhány éven át a Fertőrákosi-öbölben a Határ-bokorban volt kanalasgém
telep (Kárpáti 1983). A már nem aratott, háborítatlan nádasokban az első vörös gém telepet 1999ben találta Fersch Attila, ezt követően indult meg a nádasterületek repülőgéppel történő felmérése.
A vörös gém állománya máig 30-140 pár között ingadozott. A nagy kócsag első biztos költésére 2005ben került sor, azóta az állomány 100-150 párra nőtt (Pellinger 2012). A déli, magyar területek
nádasaiban újabban kialakult telepek költő párjai feltételezhetően az évtizedek óta növekvő osztrák
tófélről, esetleg a tóközi állományokból származnak. A magyar tórész nádasainak tarfoltjaira – és a
mekszikópusztai elárasztásokra – az illmitzi vegyes gémtelepről is nagy számban átjárnak a madarak
táplálkozni.
A tóközi tavak nádasaiban régóta ismertek gémtelepek (Király 1930; Fülöp 1995). Legnagyobb
számban a nagy kócsag fészkel, emellett rendszeresen költ a telepekben vörös gém, szürke gém és
bakcsó kisebb számban és nem minden évben kis kócsag. Fészkelésre az egymáshoz közel fekvő tavak
nádasait a gémek, különösen a nagy kócsag évről-évre váltogathatják. Új megtepedő a kis
kárókatona, amelyet a Kónyi-tóban találtunk meg, itt rendszeresen költ a nagy kárókatona is.
Az újraárasztott Nyirkai-Hanyban valamennyi megemlített faj fészkel, de rendszeresen csak a vörös
gém, a szürke gém, a bakcsó és a kárókatona. Egyes években itt megtelepedhet néhány pár
kanalasgém és 1-2 pár üstökösgém is (Pellinger & Ferenczi 2012).

A nádas öv jelentősége más állatcsoportok számára
A madárfauna a múltban gyakran állt a természetvédelmi erőfeszítések középpontjában, de más
állatcsoportokon belül is találunk védelemre érdemes fajokat, amelyek számára a nádas öv fontos
élőhely: ezeket, anélkül, hogy részletesebben ismertetnénk, legalább meg kell említeni.
Dvorak szerint (2009) a Fertő tó halai között a ponty populáció kiemelkedő; természetvédelmileg
releváns fajok, mint a réti csík előfordulása messzemenően a Fertőzug és a Hanság szomszédos
csatornáira korlátozódott (v.ö. 3.3. Fej.). A kétéltűek közül jelentős a vöröshasú unka (Bombina
bombina), a levelibéka (Hyla arborea) és a kecskebéka-komplex (Pelophylax lessonae/esculentus)
tömeges előfordulása. Az emlősök közül a feltöltődött területeken megtalálható az erdei cickány
(Sorex araneus), a törpe cickány (Sorex minutus), a Miller-vízicickány (Neomys anomalus) és az északi
pocok (Microtus oeconomus). Az elárasztott nádasban él a közönséges vízicickány (Neomys fodiens),
a törpeegér (Micromys minutus), a pézsmapocok (Ondatra zibethicus) és a közönséges kószapocok
(Arvicula amphibius). A vidra (Lutra lutra) a déli részeken szerencsére elterjedt és a Wulka
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torkolatvidékéről is vannak megfigyelései. A nemzeti parkban a tó déli részén a gímszarvas (Cervus
elaphus) nagyobb állományai találhatók.
A gerincteleneknek érdekes képviselőire bukkanhatunk, amelyek keletebbre elterülő szikes tavakkal
való kapcsolatra mutatnak rá. Faunisztikai szempontból érdekes fajok többek között a szitakötők
közül ismertek; részletesen ld. 3.3. fejezet. A nádas öv sekély, partmenti peremterületein az alábbi
szöcskefajok fordulnak elő: két kúpfejűszöcske faj, a Conocephalus discolor és a Conocephalus
dorsalis, mocsári tücsök (Pteronomelus heydenii), nagy kúpfejű szöcske (Ruspolia nitidula), tengerzöld
sáska (Aiolopus thassalinus) és mocsári szöcskék (Kaltenbach 1962) és (M. Dvorak publikálatlan
megfigyelések). A pókok között is találunk a nádashoz alkalmazkodó specialisták, mint pl. a csinos
sápadtkeresztespók (Singa phragmiteti) (Löffler 1974a).

4.1.3.2 A (sziki) vegetáció a Fertő tó körül és a Fertőzugban
A Fertő-táj sokszínű állat- és növényvilágot vonultat fel, ami az Alpok és a Kisalföld közti átmeneti
terület különleges helyzetére vezethető vissza. A területen olyan fajok találhatók, amelyek itt érik el
elterjedésük nyugati határát, mint a szongáriai cselőpók, másrészt olyan fajok, amelyek
elterjedésének súlypontja az Alpok keleti határán van. A Fertő Stratégia szempontjából minden olyan
vegetációs egység releváns, amelyek az ingadozó felszíni- vagy talajvízállástól közvetett vagy
közvetlen módon függenek, és autökológiai szempontból nagyon dinamikus helyeken találhatók. Ide
tartoznak a nedves rétek, csakúgy, mint a szikes tavak peremterületeinek növénytársulásai, amelyek
szikes élőhelyekhez kötődnek.
A nedves rétek (változó vízállásos franciaperjés- és kékperjés láprétek) a Fertő és a Fertőzug
térségében főként a Zitzmannsdorfi réteken, a Neusiedl am See és Weiden am See térségében
található tóparti területeken, a Stinker Seen környékén, az Illmitztől északra lévő kiterjedt
kaszálórétek térségében valamint a Hanságban fordulnak elő. Kisebb állományok itt-ott feltűnnek a
keleti part térségében, valamint a szikes tavak körüli tipikus zonáció részeként. Donnerskirchen
térségében vannak kisebb előfordulások, a Donnerskirchentől Nezsiderig terjedő úgynevezett tóparti
réteken. Ezzel ellentétben a Fertő nyugati partján nem fordul elő említésre érdemes állomány, csak
pontszerű atipikusan létrejött előfordulások találhatók, mint például az Oggaui Steinriegelnél.
A szikes élőhelyek súlypontja a Fertő tó környezetében található. A karakterisztikus sziki vegetációt a
Fertőzug számtalan szikes tavának környékén és a Hanságban találjuk, de a Fertő egyes
partszakaszain is . A sókedvelő növények legjelentősebb előfordulása a Fertőzugon kívül a Fertő
nyugati partján, Oggaunál található. A nyugati tópart többi részén ezzel ellentétben csak egyedülálló,
lokális, inkább jelentéktelen előfordulások vannak (pl. Breitenbrunn-nál).
A talajvíz összetétele nagy szerepet játszik ezek létrejöttében magas glaubersó- (nátrium-szulfát
Na₂SO₄), konyhasó- (nátrium-klorid NaCl) és mindenekelőtt szódatartalmával (nátriumhidrogénkarbonát NaHCO₃) (3.1. fejezet). A talajvíz kedvez az alkáli szikes talajok és szikes foltok
kialakulásának.
Jelentős befolyásoló tényező a növényzet szempontjából a tipikus talajviszonyok mellett a Fertő
környéki pannon klíma. Júniustól erősen megnő a hőmérséklet, az extrém, akár 38 °C-os hőség és a
nyári szárazság erős párolgáshoz vezetnek, és kedveznek a pannon szikes puszta kialakulásának.
Uralkodó a szubkontinentális klíma kevés csapadékkal (éves átlag 600 mm alatt, extrém száraz
években akár 500 mm alatt). A növényzet a nyári hónapokban nyugalmi időszak segítségével
alkalmazkodik ehhez a száraz időszakhoz, és többnyire csak ősszel folytatja a növekedést, sőt, sok
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növény kétszer virágzik. A mindenkori téli és tavaszi csapadékos időszak lefolyásától függően az
egykori 140 szikes tó fennmaradt képviselői közül (ma már csak körülbelül 40 létezik) sok kiszárad a
nyár folyamán. A madárvilág számára ez többnyire annyit jelent, hogy az állatok erősen
koncentrálódnak a megmaradt, még elég vizes tavaknál. A Fertő tó is akár 60 cm-es
vízszintingadozást mutathat egy éven belül.
A tipikus szikes tavak körül optikailag feltűnő, övszerű vegetációzónák húzódnak, amelyek a
sótartalom, a talaj nedvességtartalma és az elárasztások tekintetében kis területen belül eltérő
élőhelyi feltételek eredményei. Ha a magasan fekvő szőlőskertektől és száraz rétektől a mélyebben
fekvő, gyakran elárasztott szikes tavak felé pillantunk, gyakran felismerhető ezeknek az élesen
elhatárolt vegetációzónáknak a tipikus sorozata. A terepviszonyok 10-20 cm-es változása már
jelentős különbségeket okoz a növényzetben.
A legmagasabban fekvő dombhátak messzemenőkig mentesek a sziksók befolyásától, talajuk
viszonylag magas homoktartalmú, és emiatt különösen száraz, amelyeken fajgazdag száraz rétek
tenyésznek sok szép és ritka pannon flóraelemmel tarkítva. Ezért ezek az állományok nem tartoznak
a sziki növénytársulásokhoz, sok helyen (pl, a tó előterében az Illmitzi “Höllénél“) azonban szoros
kapcsolatban állnak velük. A szikes rétek között található kisebb homokos és humuszos nyúlványokon
például olyan száraz rétekre jellemző fajok telepednek meg, mint a feltűnő sárga és lila színben
pompázó törpe nőszirom (Iris pumila) vagy a magyar szegfű (Dianthus pontederae). Csaknem 25 éve
legeltetik ezeket a száraz réteket – úgy mint a szikes pusztaegyes részeit is – a nemzeti park
kezeléseként a korábbiakhoz hasonlóan marhacsordákkal, hogy megőrizzék a Fertőzug nyílt tájképi
karakterét.
A szikes tavak felé haladva a száraz növénytársulásokban már megjelennek az első sótűrő növények.
Olyan, a száraz gyepek és sziki növénytársulások közötti átmenetekről van szó, amelyek optikailag a
száraz rétektől alig megkülönböztethetőek. Ennélfogva egy egész sor sótűrő növényfajt foglalnak
magukba, amelyek ugyan a szikes területeken kívül is előfordulnak, rendszeresen azonban ezeken a
nagyon érdekes átmeneti élőhelyeken bukkanak fel. Tipikus példa erre két sárga virágú kerepfaj, a
bársonykerep (Lotus maritimus) és a sziki kerep (Lotus tenuis), valamint a lila szirmú vetési fogfű
(Odontites vulgaris). A szikes puszta még mélyebben fekvő területei szembetűnően jelzik a
sótartalom hirtelen emelkedését. A keskeny levelű sziki útifű (Plantago maritima) rendszeresen
feltűnik, különösen feltűnőek azonban az ezüstösen szürke sziki üröm (Artemisia santonicum)
homogén állományai, amelyek után ezek a tájképi elemek az „ürmös puszta“ nevet kapták, és
amelyek tipikus szolonyec talajokat jeleznek. Különösen szép és nagy kiterjedésű ürmös puszták
találhatók a Fertőzug keleti részén a Lange Lacke térségében. Elszórtan rábukkanhatunk a
bárányparéjra (Camphorosma annua) is, amely egy Nyugat-Ázsiából származó és kipusztulással
fenyegetett szikes pusztai faj.
A szikes puszta legmélyebben fekvő völgyi részein gyakran csak néhány négyzetméternyi szikes
vápákat vagy „vakszikfoltokat“ találunk, amelyeken szabadon feltárul a sótartalmú talajfelszín. Ha
nyáron kiszárad a talaj, akkor a só a vápákban helyenként kikristályosodik és vékony fehér réteget
alkot, amelyet szikvirágzásnak nevezünk.
A kiszáradó szikes tavakban kikristályosodó szódát egykor még gazdaságilag is hasznosították, 1796ban találunk először említést egy szódaüzemről (Felső)-Illmitzen. Szódát, timsót és szappant 1800-tól
Alsó-Illmitzen is előállítottak, a település 1856-os kataszteri térképén megjelölnek egy „Nátronüzemet“. A szikes tavak talaján és a sóvápákban található, a helyi népnyelvben „Zick“-nek ( a
magyarban sziksó) nevezett szódát a lakosság gyűjtötte és eladta az üzemnek (Lang 2003).
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A legszélsőségesebb és a sóban leggazdagabb helyeken legtöbbször egyáltalán nincs növénytakaró,
vagy csak nagyon elszórtan tenyészik rajtuk a pozsgás zsázsa (Lepidium cartilagineum), amelynek
csupasz levelei kékeszöldek és bőrszerűen vaskosak (szukkulens). Májustól júniusig a messziről
látható fehér virágzataival tűnik fel, amely a szikes puszta tavaszi aspektusának egyik jelentős eleme.
Ez a növény nagymértékben hozzájárul a talajképződéshez is. A Fertőzugra jellemző északnyugati szél
homokot és szerves törmelékanyagot szállít, amelyet a pozsgás zsázsa foltok, ezeken belül is főként a
talajon nagy kiterjedésben elterülő sarjak átfésülnek és megkötnek. A faj egyetlen osztrák
előfordulása a Fertőzug szikes pusztáin található.
A szikes tavak vízszintje rendszerint lecsökken nyáron és ősszel, így nagy területű parti zónák válnak
szabaddá a növényzet megtelepedésére. Ezeknek a csak rövid ideig víz alatt álló parti területeknek
nagy felületeit foglalják el a mézpázsitos rétek. Ezeknek két legfontosabb faja a fertői mézpázsit
(Puccinellia peisonis), valamint a sziki őszirózsa (Aster tripolium). Mint a legtöbb őszirózsa, a sziki
őszirózsa is csak ősszel éri el fejlődésének optimumát és ekkor vonja be lila virágszőnyegével a tavak
környékét.
A sótartalom növekedésével a szikes tavak középpontja felé közeledve hirtelen felbomlik a zárt
„szikes rét“, és megnő a pionír példányok közötti távolság. Ezért talál a karakterisztikus halofita fajok
egyike, a magyar sóballa (Suaeda pannonica) éppen itt optimális életfeltételeket. A teljesen csupasz
növénynek a talajon elterülő, részben azonban berzedten elálló hajtásai vannak, amelyeken kicsi,
hosszúkás és erősen szukkulens levelek találhatók. Amint már a neve is mutatja, elterjedésének fő
területe az európai tengerpartokon van. Egyéves, sótároló és kifejezetten sókedvelő növényként azt
a rövid időintervallumot használja ki, ami nyártól késő őszig áll rendelkezésre. A betalain színanyag
miatt vörös színű sóballa ősszel a szikes tavak nagy terülteit borítja be vörös szőnyegként.
A Fertőzug szikeseinek folytatásának tekinthető a tó vízszintjének csökkentésével Mekszikópuszta és
Hegykő között húzódó keskeny szoloncsák szikes sáv, amely az egykori tómeder-rész kiszáradásával
alakult ki (Márkus 2000). Mély fekvése miatt tavasszal rendszerint tartósan kialakul itt néhány cm-es
vízborítás, egy részét Mekszikópusztánál szabályozottan árasztani lehet (Kárpáti 1988). Az
árasztásokkal magasan tartott talajvízszint és a helyenkénti vízborítás nem csak a szikes vegetáció
fenntartását, hanem a szikesekhez kötődő vízimadarak fészkelését biztosítják (Pellinger 2001).
A szikes tavi élőhelyrekonstrukció üzemeltetését (vízkormányzás) és a területkezelést (elcserjésedés,
benádasodás elleni legeltetés és kaszálás) a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság végzi saját
eszközeivel. Az élőhely-rekonstrukció bővítését az üzemeltetési tapasztalatok felhasználásával lehet
tervezni.
A part déli szegélyében (Fertőboz, Hidegség) láprétek, Balf alatt elnádasodó, becserjésedő
mocsárrétek találhatóak. A területhasználatban bekövetkezett változások – a legelő állatállomány
eltűnése, széna irányti kereslet visszaesése – miatt a gyepterületek rekonstrukcióra szorulnak. Ennek
a keskenylevelű gyapjúsás (Eriophorum angustifolium), a mocsári kosbor (Orchis palustris), a hússzínű
ujjaskosbor (Dactylorrhiza incarnata) és a mocsári nőszőfű (Epipactis palustris) állományok
fenntartásában van jelentősége. A Natura 2000 jelölőfaj lápi szitakötő (Leucorrhinia pectoralis) egyik
legfontosabb tenyésző helyei az egykori műszaki zár környezetében lévő víztestek. Ez az egyetlen
előfordulási helye a Fertő térségében a piros légivadásznak (Pyrrhosoma nymphula). A sásokkal és
egyéb egyszikű fajokkal elegyes nádasban nádibagoly lepkék nagy fajgazdagságban fordulnak elő,
kiemelkedő jelentőségű a Sedina buettneri és az Arenostola phragmitidis.
A hidegségi vérfüves lápréteken fordulnak elő a Fertőn legnagyobb számban a veszélyeztetett,
Natura 2000 jelölő vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius) és a sötét hangyaboglárka (Maculinea
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nausithous), valamint a nagy tűzlepke (Lycaena dispar) stabil populációja. A rétek speciális kezelési
módszereket igényelnek (mozaikos kaszálás).
Áramló vízű csatornákban található a Natura 2000 jelölő faj díszes légivadász (Coenogrion ornatum)
jelentős populációja. A felhagyott tőzegbányában lápi szitakötő tenyészik és megtalálható az egyre
ritkább széles kárász (Carassius auratus) és a compó (Tinca tinca). Több olyan kisebb kiterjedésű
alkalmas vízterület található itt, amely alkalmas a lápi póc (Umbra krameri) visszatelepítésére.
A tó kétéltű populációinak jelentős része a Fertőboz és Hidegség közötti partszakaszon (ahol a nádas
és az erdő közötti sáv a legkeskenyebb) hagyja el telelésre a vizet és vonul a dombsor erdeibe. A
közút mentén már részben kiépült a vonuló állatokat védő terelő-áteresz rendszer.

4.1.4 Rendelkezésre álló adatok és ismerethiány
A természetvédelmi szempontú ismeretanyag részben a következő munkákban és forráshelyeken
találhatók:
Tanulmányok, tudósítások, publikációk, weboldalak











A
Burgenlandi
Tartományi
Kormány
információs
rendszere
(http://gis.bgld.gv.at/WebGIS/Naturschutz)
A Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel honlapja (http://www.nationalparkneusiedlersee-seewinkel.at)
A Fertő-Hanság Nemzeti Park honlapja (http:\\www.ferto-hansag.hu)
Madártani monitoring a Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel területén (BirdLife)
Az Európai Únió 79/409/EWG madárvédelmi irányelve alapján védendő madárfajok
térképezése és a három burgenlandi Natura 2000 terület: Fertő tó – Fertőzug, Északkeleti
Lajta-hegység, és a Mattersburgi dombvidék kezelési alapjainak kidolgozása (Dvorak et al.
2008)
BirdLife honlap (http://www.birdlife.at; http://www.birding.hu)
Fertő monográfia (Kárpáti & Fally 2012)
Természetvédelmi Információs Rendszer, TIR
Magyar Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer

Kezelési tervek






Fertő-Kultúrtáj Világörökség kezelési terve (stadtland, AVL. Váti; 2003)
A Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel kezelési terve (Kohler & Korner 2006), nem
nyilvános, átdolgozása előkészületben – 2014)
A tó környékének kezelési terve (EuLakes Projekt, előkészületben)
A Fertő – Fertőzug Natura 2000 terület kezelési terve (2014-re tervezett)
A Fertő-Hanság Nemzeti Park kezelési terve (1996)

Hiányosságok az ismeretekben és lehetséges kutatási témák


A nyílt vízfelületek növekedését a nádasokban (26. ábra) pontosabban meg kellene vizsgálni.
Ez mennyiben tekinthető a nádaratási károk következményeinek és mennyiben játszanak
szerepet a természetes folyamatok? Visszafordíthatatlan folyamat-e a nagyobb nádas
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területek elhalása? Hogyan hatnak az új létesítésű csatornák a nádas növekedésére és tudjáke tovább fokozni a nádas terjedését?
Úgy a nádas, mint az egyes madárpopulációk állapotát évente fel kellene mérni. Ez jelenleg
csak a madárvilág esetében van így részben, mindazonáltal a telepesen fészkelő fajok
kivételével a monitoringprogram többnyire a nemzeti park területére korlátozódik. Kívánatos
lenne itt is a nyugati part intenzívebb bevonása és az együttműködés Magyarországgal, hogy
több faj esetében is felderíthessük az egész tavi állományt.
A nádas gazdasági hasznosításának lehetőségei (optimális gazdasági értékesíthetőség
alapjain nyugvó ökológiai nádgazdálkodás).
A csatornák rendezésére irányuló magyar projekt hatásai természetvédelmi szempontból,
különös tekintettel a kitermelt üledék területi elhelyezésére, és a csatornák és a tóbéli nádas
felületek közötti vízkicserélődésre gyakorolt lehetséges hatásokra.
Alacsonyabb vízállások hatásai (minőségi, pénzügyi) a turizmusra, mezőgazdaságra, stb. (akár
a tó kiszárdásáig)
Magas vízállással esetlegesen érintett ipari- és mezőgazdasági területek és települések
kivizsgálása.
Erősebb tudatosságra nevelés a természetvédelem jelentőségéről a lakosság, de a látogatók
körében is.

4.1.5 Konfliktusok,
veszélyeztető
tényezők,
lehetőségek
intézkedésekre irányuló javaslatok és célok indoklása

-

konkrét

4.1.5.1 Természetes folyamatok védelme
Jelenleg a természetes, ember által a messzemenőkig nem befolyásolt folyamatok (fejlődések) csak a
Neusiedler See – Seewinkel Nemzeti Park magterületein működhetnek (59. ábra). A Nemzeti Park
natúrzónája a Fertő déli részén átnyúlik a határon és onnantól megszakításokkal, elkeskenyedő
sávban húzódik a keleti part mentén a Podersdorfi ménesig. Délen és délnyugaton egészen az
államhatárig nyúlik, azon túl pedig közvetlenül hozzácsatlakozik a magyar tórész natúrzónájához.
Délkeleten és keleten a Fertő-part és a Fertő peremterületének megőrző zónájához közvetlenül
csatlakozik. A természeti zóna sávját a keleti partnál a tó felől a nádas öv külső pereme határolja.
Délen a természeti zóna blokkját az északról határos, szabadon bejárható vízfelülettől bójasor
választja el. Nyílt vízfelületek, nádas állományok tartoznak ide, valamint a részben elnádasodott
átjáró a Fertő-part nedves és szikes rétjeihez.
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59. ábra: A Nemzeti Park zónái. Az A és H közti jelölés az osztrák oldal egyes részterületeit mutatja
Grafika: Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel

Ahhoz, hogy a természetes folyamatok zavartalan lefolyását lehetővé tegyük, több intézkedés
szükséges:






A Fertő tó természetközelibb vízháztartásának visszaállítása és a további sóveszteség
minimalizálása megfelelő zsilipkezelési szabályzattal (a 2011-es zsilipkezelési szabályzatban
teljesítve)
A halállományba történt korábbi beavatkozások visszaszorítása és a halállomány aktív
átalakítása újragondolt halászati kezelés segítségével (részben már teljesítve)
A csatornák menti töltések visszabontása a csatornák fenntartása, egyes csatornáknál a
nádas vízellátásának, vízcseréjének biztosításával összefüggően (további kutatások)
A kutatómunka és dokumentáció folytatása és intezívebbé tétele az ökoszisztémát és a
folyamatok védelmét érintő ismeretek hiányosságainak kiküszöbölésére

Bár a természetes folyamatok védelme és a magasfokú természetközeliség elérése elsősorban a
nemzeti park természeti zónájában központi cél, a megőrző zónákban is figyelni kell arra, hogy a
területre jellemző ökológiai folyamatok és természeti jelenségek zavartalanok lehessenek,
amennyiben azok még sértetlenek illetve emberi zavarástól mentesek. Ahol az ember a biodiverzitás
szempontjából nyilvánvalóan hátrányosan már megváltoztatta, ott a lehetőség szerinti
természetközeli jelleg visszaállítására kell törekedni. A nemzeti park filozófiájának értelmében e téren
az önálló lefolyású, természetes folyamatokat kell előnyben részesíteni az ember manipulatív és
zavaró beavatkozásaival szemben. A vízgazdálkodási intézkedések tekintetében ez például azt jelenti,
hogy ki kell állni a mesterséges vízelvezetés és talajvízkivétel következetes tiltása mellett, a víz
váltakozó be- illetve elvezetésére irányuló művi rendszerrel szemben. Ez még akkor is érvényes, ha a
„természetközelibb“ kezeléssel az ingadozó csapadékmennyiség miatt a vízállás bizonyos célértékeit
nem lehet ugyanolyan biztonsággal eltalálni, mint mesterséges szabályozással. Alapvetően
vitathatatlan az elhatározás, hogy a nemzeti park megőrző zónáiban bizonyos fajokat és
életközösségeket megőrizzünk. Nem szabad megengedni azonban, hogy felhatalmazásként
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értelmezzük a természetes folyamatokba történő állandó és tetszőleges beavatkozásokat. Amíg ez a
megőrző zónák antropogén befolyás alatt álló körülményei között lehetséges és elfogadható, a
természetközeliségnek célelképzelésként és minőségi kritériumként itt is magas értéket kell
képviselnie. Ahhoz, hogy mely kezelési beavatkozások megengedhetők, és melyek nem, a
mezőgazdaság modern technológiai átalakítása előtti viszonyok nyújtanak támpontot. Mindazonáltal
a mezőgazdaság korábbi állapotára és régi gazdálkodási gyakorlatokra történő utalást nem szabad
felszólításként félreérteni, és történelmi viszonyok múzeális leutánzására törekedni. Az utalásnak
irányadó karaktere van, és minden esetben az érvényes természetvédelmi célkítűzéseknek kell
alárendelni. Bizonyos intézkedések megvalósítása magasfokú tapintatot követel a területkezeléstől.

4.1.5.2 A meglévő védett területek fejlesztése és bővítése
A Fertő és a Fertőzug területe jelenleg nagyon jó védelmi státusznak örvend, ahol a különböző
védettségi kategóriák részben átfedik egymást. Első lépésként 1977-ben Ausztriában kijelölték a
Fertő tó Bioszféra Rezervátumot (25 000 ha), amely csak a tavat és annak nádas övét foglalja
magába. Hogy nagy területű védelmet biztosítsanak, a régió osztrák felét 1980-ban Fertő tó és
Környéke Természet- és Tájvédelmi Körzetté (LGBl. Nr. 22/1980) nyilvánították. 1982 végétől a
Tájvédelmi Körzetet Ramsari területként is nyilvántartják. A Ramsari Területek megfelelnek az
„Egyezmény a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különös tekintettel a vízimadarak élőhelyeire”
(Ramsari Egyezmény) céljainak. Ausztriában a Ramsari Egyezménybe történő felvétel nem jelent
közvetlen törvényes védettségi státuszt, sokkal inkább nemzetközi jelentőségű vizes élőhelykénti
elismerésként és ezek fenntartására és fenntartható hasznosítására irányuló morális
kötelezettségvállalásként értelmezhető. A megfelelő védettségi státuszt azonban többnyire egyéb
jogilag hatályos eszközök biztosítják (úgy mint természetvédelmi területté, nemzeti parkká, bioszféra
rezervátummá stb. nyilvánítás).
Az 1993-ban célzottan az IUCN (International Union for Conservation of Nature: Természetvédelmi
Világszövetség) kategóriáknak megfelelően alapított Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel első
osztrák nemzeti parkként kapta meg a nemzetközi elismerést és ezzel fontos elöljáró szerepet
játszott Ausztriában (ma mind a 6 osztrák nemzeti park rendelkezik az IUCN-elismeréssel). A már
1991-ben megalakult Fertő-Hanság Nemzeti Parkkal együtt a Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel
egy kb 300 km2 kiterjedésű határon átnyúló védett területet alkot. Az osztrák nemzeti parki területek
(összesen kb 90 km2) az Andau, Apetlon, Illmitz, Neusiedl/See, Podersdorf, Tadten és Weiden am See
községek területein találhatók, általában magánkézben vannak és védelmük hosszú lejáratú bérleti
szerződésekkel biztosított. Magyarországon a nemzeti parki területek (237 km2, ebből 76,6 km2
természeti zóna) ezzel ellentétben állami tulajdonban vannak, Fertőrákos, Sopron, Balf (Sopron),
Fertőboz, Hidegség, Fertőhomok, Hegykő, Sarród, Fertőszéplak, Fertőújlak , Fehér-tó,
Győrsövényház, Barbacs, Kóny, Maglóca, Bősárkány, Acsalag, Dör, Lébény, Jánossomorja, Kimle,
Újrónafő, Csorna, Kapuvár és Osli (Hanság) valamint Répceszemere, Csáfordjánosfa, Nagygeresd és
Vámoscsalád községek határában találhatók (http://www.ferto-hansag.hu/).
Az UNESCO irányelvei szerint a Fertő tó kultúrtájt 2001-ben a világörökség részének nyilvánították
kultúrtáj kategóriában. Magyarországon és Ausztriában a magterület nagysága 68 369 ha, a környező
pufferzóna 6 347 ha (5.1. Fej., 70. ábra).
A Burgenlandi Tartományi Kormány (LGBl. Nr. 25/2013 vom 19. März 2013) rendeletével a Fertő és
vidéke és az Észak-keleti Lajta-hegység európai jelentőségű védett területté nyilvánította.
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Annak érdekében, hogy a védendő értékeket kedvező állapotban lehessen tartani, illetve ebbe az
irányba fejleszteni, 2005-ben elkészült a nemzeti park osztrák részének kezelési terve. Két évvel
korábban már sikerült kidolgozni a Fertő-táj Világörökség Terület kezelési tervét.
A természetközeli területek helyhez kötődő kezeléséhez az első lépést végül az EuLakes Projekt
keretein belül sikerült megtenni. 2013 októberében elkészült a megvalósítási terv egy összefüggő, a
Fertőt körülvevő, extenzíven művelt legelőterület helyreállítására. Ennek a feltétele a civil
szervezetek, telektulajdonosok, illetve a legelők használói között létrejövő megállapodások. Ezt a
Fertő tó – Észak-keleti Lajta-hegység európai jelentőségű védett terület kezelési tervének
előfutárának kell tekinteni, amelyet a következő években kell elkészíteni.
A védett területek bővítése a meglévő védettségi szintek sokszínűségének tükrében látszólag nem
tűnik szükségesnek. A részletek figyelembe vételével azonban nagy hiányosságok vannak a nemzeti
parki területek szerkezeti elrendezésében, amely nem zárt területeket, hanem egyes (többnyire
összefüggő) parcellákat foglal magába. A részben meglévő pufferzónák ellenére a mezőgazdaságilag
intenzíven művelt szántóterületek sok helyen közvetlenül határolják a természetvédelmi
szempontból nagyon értékes területeket (60. ábra), melynek során ez utóbbiak számtalan károsító
tényezőknek vannak kitéve, úgy mint vízelvezetés, talajvízszintcsökkenés, tápanyag- és
növényvédőszer bemosódás. Ezt a helyzetet meghatározott területi konszolidációval illetve egy a
tulajdonképpeni védett területet körülvevő zárt, tartósan biztosított pufferzóna kialakításával
lehetne kezelni. A mezőgazdaság extenzívebbé tételének támogatása a védett területek körül, illetve
az ökológiai gazdálkodásra való átállás elősegítése jól jönne az érzékeny védett természeti területek
szempontjából, ahogy ezt a mezőgazdaság szakterülete is kiemeli. A megfelelően széles pufferzóna
kialakítása is egyike a nemzeti park védett területeinek természetközelibb vízkormányzási
állapotának viszaállítását célzó alapvető követelményeknek, hogy a talajvízszint mielőbbi
megemeléséből származó konfliktusokat a minimálisra lehessen csökkenteni.

60. ábra: Mezőgazdasági hasznosítás közvetlen a szikes tó partján, 77. sz. tó a Stundlacke-nél
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4.1.5.3 Maximális vízvisszatartás megvalósítása a tóban, a Fertőzugban és a Hanságban
A Fertő tó egyik jellemzője a vízszintingadozás, ami az elmúlt századokban többször is a
kiszáradásához vezetett. A vízállásoknak ezt a nagyfokú dinamizmusát az elmúlt évszázadban erősen
korlátozták (2.2. Fej.). A vízállás dinamikájában két folyamatot lehet megkülönböztetni, egyrészt az
éves ingadozások, amelyeket legtöbbször tavaszi vízhiány jellemez, másrészt hosszabb, évekre
kiterjedő ingadozások. Mindkettő teljesen pozitívan értékelhető a madárvédelem szempontjából.
Mint már korábban kifejtettük, az éves vízszintcsökkenés fontos feltétele a telepesen fészkelő
gázlómadarak sikeres táplálékszerzésének és költés kedvező lefolyásának. Hosszabban tartó
szárazság ugyan a vízállás függvényében egyes fajok időszakos visszaszorulásához vezet, az alacsony
vízállás azonban más fajok számára, mint pl.: az említett kékbegy, különösen jó körülményeket kínál.
Végső soron a legtöbb itt előforduló faj alkalmazkodott a vízháztartás dinamikájához.
A vízügyi bizottság által jóváhagyott aktuális zsilipkezelési szabályzat, amellyel a Fertő tó
vízelvezetését a Hansági-főcsatornán keresztül szabályozzák, az elmúlt száz év legmagasabb
vízállásához igazodik, ami 116,00 m o. A. f. a vízszint nyugalmi állapotában mérve. Madárvédelmi
szempontból egy lehetőleg természetközeli vízszintdinamikára és ezáltal a zsilipen keresztül történő
művi elvezetés számára lehetőleg magas vízállásra kell törekedni. A víz felszíni elvezetése a tóból
nem csak a lehető legnagyobb vízszintingadozás megvalósulását akadályozza, hanem a tó vízében
oldott só elvesztéséhez is vezet (3.1. fej.). A felszíni vízelvezetést ezért minimalizálni kell. Jelenleg a
lehetséges konfliktusok lokalizálása folyik (infrastruktúra, mezőgazdaság, települések), amelyek a
lehető legmagasabb vízállás elérését akadályozzák (Kubu G. előkészületben).
A Fertőzugban a Zweier-Kanal és számtalan mellékcsatornája kialakításával okozott talajvízszintcsökkenést valamint az eredetileg izolált szikes tavak mesterségesen létrehozott összeköttetéseit kell
megszüntetni. Az első lépés ehhez a vízelvezető árkok betemetése, valamint zsiliprendszerek és gátak
létesítése a talajvízszint felszínközelben tartásához, amennyire csak engedik az egykor mélyen
vízborította területekre benyomuló települések. Továbbá meg kell oldani a masszív, több
szempontból nem fenntartható, mezőgazdasági öntözést szolgáló talajvízkivétel problémáját. A
vízelvezető csatornák és talajvízkivétel okozta nagy felületű talajvízszint-csökkenés gyakorlatilag a
Fertőzugban található összes szikes tó és puszta érzékeny víz- és sóháztartását felborította (Kirschner
et al. 2007; Kohler et al. 1994; Krachler et al. 2000). A lecsapolások 1920 körüli kezdete óta több mint
100 szikes tó tűnt el végérvényesen, a nagyjából 40 megmaradt víztest nagy része is a degradáció
különböző, részben nagyon előrehaladott stádiumában van. Csupán egy maroknyi szikes tó
tekinthető többé-kevésbé épnek, ténylegesen zavartalan állapotban egyetlen tó sincs már (Krachler
et al. 2012). Mivel a szikes tavak, mocsarak és puszták – amelyeket legtöbbször pannon szikes
élőhelyekként foglalunk össze – A Neusiedler See – Seewinkel Nemzeti Park egyik központi védendő
értékét képviselik, és az Európai Unió Élőhelyvédelmi Irányelve alapján a prioritást élvező
élőhelytípusok közé tartoznak, sürgős kezelést igényelnek.
A Hanság lecsapolócsatorna és árokrendszere a 20. század közepéig elnyerte mai kiterjedését (Kovács
2012). Ez alapvetően átalakította nemcsak a Hanság ökológiai állapotát, hanem a területhasználat
jellegét is. Az elterjedő szántóföldi gazdálkodás és bizonyos mértékig az erdőgazdálkodás is –
különösen ez utóbbi munkafolyamatainak gépesítésével – a talajvízszint állandó alacsonyan tartását
igényli. A korábban jellemző felszíni vízborítás és a tartósan magas talajvízszint megszűnésével a
tőzegtalaj eróziója gyorsan megindult és zajlik jelenleg is. A rostos nyers tőzeg – amelyet a
Hanságban korábban többfelé bányásztak is – kiszáradva mára szinte teljes egészében lebomlott. A
kotuból képződött talajokat a szél könnyen és gyorsan erodálja, ami a termőréteg folyamatos
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csökkenését eredményezi (Dömsödi, 1977; Balsay & Balsay 2010; Bidló 2012). Ökológiai és gazdasági
érdek ennek a folyamatnak a megállítása, amelynek legnagyobb akadálya a mélyen fekvő hansági
mezőgazdasági területek és erdők belvizeinek elvezetésére irányuló igény. A Hanság újraárasztására
irányuló, mindkét fél számára megfeleő részletes koncepció kidolgozása fontos természetvédelmi cél.

4.1.5.4 A tó vízszintingadozásának lehetőség szerinti magasan tartása
A Fertő sok védendő értéke esetében alapvető feltétel az éves vízszintingadozás. Úgy a növényfajok,
mint sok madárfaj (nagy kócsag, kanalasgém, gulipán, pajzsos cankó, széki lile, küszvágó csér,
piroslábó cankó, nagy goda, sárga billegető) rá van utalva a vízszintingadozásra, és jól alkalmazkodik
hozzá. A sekély vizes zónák a Fertő-táj legfajgazdagabb élőhelyei közé tartoznak. Természetvédelmi
szempontból az erős ingadozások (akár növekvő, akár csökkenő) az ökoszisztéma részei, és ezért
kívánatosak. Nem elfogadható az állandó magas vízállás művi fenntartása és a talajvízzel vagy
környező vízfolyások felszíni vizeivel történő mesterséges vízpótlás sem. További korlátozásokkal
veszélyeztetik a vízháztartás már amúgy is beszűkült dinamikáját, ennek következtében negatív
hatással lennének a biológiai sokféleségre.
A Fertőzugban és a Hanságban a nagyon magas vízállás (télen és tavasszal) megvalósítása érdekében,
azt ellensúlyozandó, szükséges az elárasztással érintett mezőgazdasági területek kártalanítása.
Jelenleg a bécsi Agrártudományi Egyetem Meteorológiai Intézete (BOKU) állítja össze (Kubu G.,
előkészületben), mely területekről van szó (kikötők, stb is). A (megnehezített) mezőgazdasági
művelés fenntartása érdekében történő vízelvezetés ökológiai szempontból nem elfogadható. Az
érintett agrárterületeket ÖPUL-támogatásokkal kell kielégíteni, ami a mezőgazdasági szakterület
céljaival átfed (vö.: 5.4.5. Fej.).

4.1.5.5 A nádhasználat természetközelivé tétele és a nádaratás okozta károk elkerülése
A Fertő tó partvidéke egy Podersdorftól délre található rövid szakasztól (lólegelő) eltekintve teljesen
elnádasodott. A nádas öv szélessége igen változó, és általánosságban elmondható, hogy a keleti
parton a hullámverés és jégzajlás miatt igen keskeny (200-500 méter), a nyugati parton a Wulka
torkolatánál ezzel szemben akár a 4,5 km szélességet is elérheti. A nádas öv legnagyobb szélességét a
magyar részen éri el, a déli parton, Fertőboznál több mint 5 km széles.
A tó felszínének (320 km2) a nádas mintegy 50 %-át teszi ki, a magyar részen (75 km2) ugyanakkor kb.
86 % az aránya. Jellemzőek a nádasba zárt nyílt vízfelületek, az úgynevezett belső tavak. Jellemző a
mesterségesen kialakított, eredetileg több száz kilométer hosszú csatornarendszer is, amelynek egy
részét mára újra benőtte a nád. A napjainkra fennmaradt csatornák gondoskodnak a nagy, nyílt
vízfelületek és a belső tavak közti összeköttetésről, és lehetővé teszik a vízcserét a nádas övben.
Mint azt feljebb említettük (ld. 4.1.3. fej.) a nádas öv kiemelkedő jelentőséggel bír a madárvilág
számára. Fontos természeti értéket képviselnek még a halak (elsősorban a nádas öv ökológiai
szempontból fontos tó felőli szegélyében, de a szárazföld felőli elárasztott területeken is), a nádlakó
ízeltlábúak, puhatestűek, kétéltűek és emlősök (északi pocok, Miller-vízicickány és vízicickány)
számára. Ezen kívül figyelemmel kell lenni a prioritás élőhelytípusokra, mint amilyenek a Cladium
mariscus-állományok és vörös könyves fajokra, mint pl. a tengermelléki kákára (Schoenoplectus
litoralis). Ezen fajok elterjedését nagymértékben befolyásolja a nádgazdálkodás.
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A megfelelő nádgazdálkodási koncepció kidolgozása folyamatban van (BirdLife Österreich). Ennek
keretén belül a kezelés és a védelmi intézkedések alapját képező természetvédelmi elveket a
madárvédelem szempontjából fogalmazzák meg.
Így a nádgazdálkodás a nádas szerkezetén kívül a madárvilágra is komoly hatást gyakorol, mivel az
egyéves állományokat alig használják a madarak, és csak az ötéves nádas állományokban találhatunk
több, az öreg nádasra szakosodott fajt, mint például fülemülesitkét vagy kis vízicsibét (Zwicker &
Grüll 1985). A nádhasználat módja és terjedelme ezért közvetlenül hat az állománynagyságokra.
Eddig sajnos nem állt rendelkezésre elegendő adat egyes nádas területek korára vonatkozóan
(Csaplovics E. 1980-as években elvégzett néhány térképezésétől eltekintve). A Fertő tó Natura 2000
területre vonatkozó, jelenleg kidolgozás alatt lévő kezelési terv többek közt felméri az egyes nádasok
korát. Ebből látszik, hogy osztrák oldalon jelenleg az összes nád kb. 10–25 %-át (kb. 102 km2) aratják
évente (kilenc év adatai, 2004/2005 telétől 2012/13 teléig). Amennyiben azokat a területeket
határozzuk meg, amelyeket legalább egyszer arattak a legutóbbi nyolc télen, az összes Phragmites
borította terület kb. 41 %-a, illetve kb. 46 km2 jön ki (62. ábra). Alacsony vízállásnál az aratott
területek kiterjedése jócskán megnő (61. ábra). Az aratott területek leginkább a tó nyugati partjára
jellemzőek. Amennyiben a nádasok korösszetételét elemezzük 2013-ban, igen fiatal állományokat
elsősorban Oggau és Neusiedl között találhatunk (62. ábra). A jelenlegi nádaratási gyakorlat ahhoz
vezet, hogy bizonyos területeket minden évben, míg másokat egyáltalán nem aratnak. Ezért
helyenként rendkívül öreg (30 évnél öregebb) nádasok alakulnak ki, ahol egyes fajok
állománynagyságai már csökkenőben vannak (kiadás előtti adatok E. Nemeth és M. Dvorak).

Decemberi vízállás
61. ábra: A tó vízállása [m o. A. f.] és nádarató területek a Fertőn. A vízállás mindig decemberi adat (2004–2013,
m A. f.-ben, és Burgenland tartomány hidrográfiai hivatalától származik)
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nád és más vegetáció
nyílt vízfelület

A nád kora években
idei

62. ábra: A nád kora a Fertő osztrák részén 2013-ban, nyolc év nádaratásának felmérése alapján
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63. ábra: A nádaratás okozta károk az
illmitzi strandfürdőtől délre a nádasban
Forrás: Google Earth, repülési idő
2012.04.28.

A nádgazdálkodás hatása nem csak a különböző korú Phragmites-állományok létrehozására
korlátozódik. Fontosak az aratás okozta károk, amelyek nagyobb kiterjedésű nádasok elhalásához
vezethetnek. Az elhalt területek egy részén évtizedekig nem nő újra nád. Ebből kifolyólag Mörbisch
és Rust között, valamint az illmitzi strandfürdőtől délre akadnak olyan területek, amelyek feltehetően
az 1960-as években károsodtak meg, és azóta nem nőtte be őket a nád, sőt, még nagyobbak lettek
(63. ábra). E hosszan elhúzódó károk okai máig nem tisztázottak. Valószínűleg akkor jönnek létre, ha
a learatott területeket az aratást követően elárasztja a víz, és nagy területen elhalnak a rizómák.
További lehetőség, hogy a nehéz járművekkel nem fagyott aljzaton végzett aratás a rizómák fokozott
sérüléséhez vezet. Az elhalt rizómák feltehetően toxikus folyamatokat indítanak el a talajban
(Armstrong & Armstrong 2001), amelyek gátolják a növekedést, és kizárják a nád újbóli
megtelepedését.
Egy nagyobb nádas állomány elhalására jó példa egy Oggau melletti terület (64. ábra). A kár
valószínűleg 2005/2006 telén keletkezett. Ezen a télen decembertől márciusig különösen
nagymértékben emelkedett meg a vízszint (>50 cm), ami a korábban learatott területek
elárasztásához vezetett. 2005-ös és 2008-as légifelvételek összehasonlításából látszik a náddal benőtt
terület csökkenése. Az elhalt területek megegyeznek a 2006-ban megállapított learatott területekkel.
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2005

2008

64. ábra: Ugyanaz a nádas terület Oggau mellett 2005-ben és 2008-ban. 2008-ban egyértelműen észrevehető a
nyílt vízfelületek gyarapodása az aratási károk következtében

Az aratási károk az egész tóra vetített pontos egyenlege jelenleg még nem áll rendelkezésre. A nyílt
vízfelületeken kívül ehhez kellene számolni az aratógépek fentről nem mindig látható keréknyomait,
amelyek a rizómákat hosszú távon károsíthatják. A nyílt vízfelületek jelenleg az egész nádas öv
mintegy 16 %-át teszik ki a tó osztrák részén (az eredmény a 2008-as 0,25 x 0,25 m pixelnagyságú
hamisszínes légifelvételből származik)4. Csaplovics & Schmidt (2011) már igazolták, hogy a
vízfelületek nőttek 1979 óta; ugyanakkor sajnos arra nincs bizonyíték, hogy mennyire okolhatók ezért
az aratási károk. Arra is akad utalás, hogy a nádasok antropogén hatások nélkül is összeomolhatnak
(hó általi sérülés miatt, E. Nemeth saját megf.), E „természetes nádpusztulás“ mértéke azonban nem
ismert. Mint azt a nádas öv magyarországi részén kimutatták (Dinka et al. 2004), a nádas öv központi
részén elhelyezkedő nádasok a legkevésbé életerősek, és ezért ezeket érintik leginkább az aratási
károk. A nádaratás okozta fent taglalt kockázatok fényében helyénvalónak tűnik, ha kezelési
4

Ez a 16% eltér a Csaplovics & Schmidt (2011) által készített tanulmány barna vízre kiszámolt 12%-ától, mivel itt
az összes vízfelületet néztük, míg ott a vízfelületek egy része a kevésbé életerősként besorolt nádasokhoz
tartozik.
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módszerként esetleg fontolóra vesszük a célzott égetést is, hogy a túlöregedett nádasokat
megfiatalíthassuk. Ez persze csak ellenőrzés mellett történhet, hogy a többi területre való nem kívánt
áterjedést meg lehessen akadályozni.
A jövőben meg kellene próbálni, hogy váltakozó kezeléssel megfelelő élőhelyszerkezetet alakítsunk ki
a különböző madárfajok számára (az osztrák nádasokra vonatkozó kezelési terv jelenleg kidolgozás
alatt áll). Mivel a fajok élőhelyválasztása igencsak különbözik, különböző korú nádasok mozaikjára
kell törekedni. Az aggodalomra okot adó aratási károkat minimalizálni kell, a fokozottan túlöregedett
és összeomlott nádasok esetében helyénvaló lenne egy egyszeri, célzott égetés, mivel ezeken a
területeken nehézkes a kíméletes nádaratás (65. ábra). Fészkelő madárfajok telepei esetén a telepek
és közvetlen környezetük kezelése nem kívánatos.

65. ábra: Leégetett nádas terület a Fertő déli, magyar részén. A kép a mörbischi víziszínpad felé mutat
Fotó: Pellinger A.

Egy kicsit más a helyzet a déli, magyarországi tórészen. Itt a tavi üledék felhalmozódása jelentős
mértékű, mert az uralkodó szélirány miatt keltett hullámzás az iszapot déli irányban mozdítja el és a
nádasban rakódik le. Ennek eredménye, hogy a tómeder magyarországi része erősen feltöltődött,
ami a 20. század során gyors elnádasodást eredményezett, ami jelenleg is tart (Túri 1991). A második
világháborút követően egy szocialista nagyvállalatot hoztak létre ennek a nádvagyonnak a
hasznosítására, amely évtizedeken át intenzíven aratta a Fertőt, eleinte kézi munkával, később az
aratást és a kiszállítást egyaránt gépesítették (Ruttkay et al 1964). A learatott nád kiszállítását eleinte
csónakokkal végezték, ennek érdekében 1955-57 között alakították ki a Körcsatornát, majd 1958-59ben ároknyitó ekével 240 km hosszúságú feltáró csatornahálózatot alakítottak ki a nádas
állományokban. Ez a csatorna-rendszer akadályozza a friss, oxigénben dús tóvíz nádasba áramlását,
ami a belső nádasok kiritkulását eredményezte. Ennek jelei alig öt évvel a csatornák kialakítását
követően megmutatkoztak (Bognár 1966). Annak ellenére, hogy a Seiga nádarató gépek
megjelenése, majd általánosan elterjedt használata miatt a főcsatornák kivételével a
csatornarendszert évtizedekkel ezelőtt felhagyták, feliszapolódott és azt a nádas benőtte, káros
hatásai a mai napig meghatározóak a magyarországi nádasokra.
Jelenleg a tó magyarországi területe állami tulajdonban van, a fokozottan védett területek
vagyonkezelője a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, a védett területeké az Észak-dunántúli
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Vízügyi Igazgatóság, de a nádasok hasznosítási jogával egy magáncég rendelkezik, amely az egykori
állami vállalat privatizációja során jutott hozzá ehhez. A nádaratás módszerei és mértéke az utóbbi
10-15 évben nincsenek összhangban a környezetvédelmi és természetvédelmi érdekekkel (66. ábra).
Ez a helyzet jelentős mértékben akadályozza a vízminőségi és az ökológiai állapot javítására irányuló
beavatkozások megvalósítását, ezért gondoskodni kell ennek a használati jognak a vagyonkezelőkhöz
való visszaszármaztatásáról (v.ö. 6.1.3 fejezet 90. ábra).

66. ábra: Nádaratási területek a Fertő magyar részén a 2011/2012-es (baloldali kép) és 2012/2013-as
szezonban (jobboldali kép)

4.1.5.6 A biodiverzitás fokozása (nyílt, elnádasodástól mentes sekélyvízű zónák) a nádas öv
és a Fertő partvonala közti átmeneti részeken
A sekély, nyílt vizű zónák biodiverzitás gócpontok, és számos állat- és növényfaj számára az egyetlen
alkalmas élőhelyet jelentik.
A nádas benyomulása a szárazföld felé erőteljesen függ a tóközeli területek használatától. Az 1960-as
évekig legeltették a tó partvidékét, és ezen kívül aratták a zöld nádat is, és az istállókban alomként
hasznosították. A tó körüli marhatenyésztés összeomlásával elmaradt ez a hasznosítás, és ezzel
együtt a nád visszaszorítása. A nemzeti park megalapítása óta újra a legeltetés újra elkezdődött, és
sikerült újra tó menti réteket létrehozni (67. ábra).
Jelenleg nádmentes részek csak a Neusiedler See – Seewinkel Nemzeti Park területén találhatóak, a
célzott legelőgazdálkodásnak köszönhetően. Szürkemarhák, bivalyok, melegvérű lovak, Przewalski lovak
és fehér szamarak gondoskodnak a Fertő különböző partszakaszain arról, hogy a nádas ne tudjon
továbbterjedni a szárazföld irányában. A legészakibb legelő Podersdorf déli pereménél kezdődik és
mintegy 2,5 km hosszan nyúlik el az „Illmitzer Hölle“ kilátótornyáig. A legeltetett partszakasz
szélessége 110 és 220 m között váltakozik, és a Fertő tó vízállásának függvényében további 20-30
métert ingadozik. A másik nagy lólegelő Illmitz mellett található. A Biológiai Állomás
csónakcsatornájánál kezdődik, majd a Fertő partja mentén 1500 méter hosszan nyúlik el a Seestraßetől északra található „Illmitzer Wäldchen“-ig (illmitzi kiserdő). A két legelő között terül el a Przewalski
lovak nagyon extenzíven hasznosított legelője, amelynek hossza 3,4 km, míg szélessége 150-350 m.
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67. ábra: Legeltetéssel nádmentesen tartott tópart Podersdorftól délre
Fotó: Korner I., 2011

Ettől északra található egy Aberdeen Angus marhák által használt legelő, ez csaknem 3 km hosszú, de
mindössze 90-150 m széles. A legnagyobb marhalegelő a Sandegg és a Neudegg szamárlegelői közt
terül el 4,5 km hosszan és 700-800 m szélesen.
A legeltetést nyomon követő vegetációfelmérés kimutatta, hogy a szikesek jellemző fajai, mint a
szárnyasmagvú budavirág (Spergularia maritima) az egyes legelőkön csak 2007-től bukkantak újra fel.
Azt, hogy a legeltetés hatása csak hosszú idő elteltével mutatkozik meg, olyan teljesen új fajok
feltűnése jelezte a 2011-es vegetációs időszakban, mint a sziksófű (Salicornia prostrata), a
bajuszpázsit (Crypsis aculeata) és a sziki libatop (Chenopodium botryodes). A nád és a tippan
visszaszorulásával a talajfelszín nyíltabbá vált, és a fokozott párolgás révén több só halmozódott fel a
talajban, ami elősegítette a jellemző sziki fajok megjelenését.
E nyílt tóparti területek jelentőségét támasztja alá a kihalás szélén álló amerikai káka (Schoenoplectus
americanus) előfordulása a Podersdorftól délre fekvő nyílt tóparton és az illmitzi lólegelőn.
Mivel a nemzeti parkon belül nagyon jól működött a nádmentes partszakaszok újralétesítése,
immáron a nyugati part áll a figyelem középpontjában, ahol eddig csak pontszerűen folynak
legeltetési projektek (Rust, Oggau).
A Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park által alkalmazott legeltetéses gazdálkodás minden pozitív
aspektusa mellett ugyanakkor Észak-Burgenland sáskafaunájának legújabb felmérésének (Bieringer
et al. 2013) eredményei szerint a szárazföld felőli nádszegély egyes zónáinak kihagyása a
legeltetésből ugyanúgy szükséges lehet néhány védett faj számára. Ez különösen igaz a pannon
sáskára (Epacromius coerulipes). E faj Ausztria egyik legritkább sáskája, az országban csak a Fertőtájon fordul elő. Gyéren elnádasodott szikes élőhelyet igényel, és az ilyen területek a nemzeti
parkban folyó legeltetés újrakezdése óta erősen megcsappantak. Ezért immáron a kevés, megmaradt
pannon sáska állomány is veszélyeztetettnek tűnik. A nemzeti park területkezelésének további
fejlesztéseinél fontos lesz, hogy a pannon sáska helyi előfordulásai kimaradjanak a legeltetésből,
illetve ezeket a zónákat olyan extenzíven legeltessék, hogy a faj élőhelyigényének továbbra is
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megfeleljenek. Kisebb mértékben hasonló szabály érvényes a sarlós kúpfejűszöcskére (Conocephalus
dorsalis) is, amely a nádas öv szárazföld felőli szegélyénél található magassásosokban él. Bieringer et
al. (2013) szerint a legeltetésre érzékenyebb Orthoptera fajok szempontjából csak a jelenleg igen
extenzíven legeltetett, különböző mértékben lelegelt foltok mozaikjából álló Przewalski ló legelő,
illetve a megfelelő legeltetés átvitele más, érzékeny zónákra jelent megoldást a különböző fajvédelmi
célokból eredő konfliktusra.

4.1.5.7 Nagy kiterjedésű, összefüggő tájegységek megőrzése/rekonstrukciója
Fertőzugban (túlnyomórészt) a talajvízszint természetes dinamikájával

a

A Neusiedler See – Seewinkel Nemzeti Park egyik lényegi, de továbbra is rendkívül veszélyeztetett
természeti értékei a pannon szikes élőhelyek (szikes tavak, szikes mocsarak és szikes puszták). Ahhoz,
hogy megértsük e különleges élőhelyek akut veszélyeztetettségét és hatékony ellenintézkedéseket
tehessünk, fontos, hogy ismerjük működésüket és fennmaradásuk különleges feltételeit.

Ép szikes tavak és szikes talajok működése
A pannon szikes élőhelyek bizonyos hidrológiai, geológiai és éghajlati feltételek esetén alakulnak ki és
maradnak fenn. Túlnyomórészt síkvidéken fordulnak elő, amelyen sekély mélyedések találhatók, és
amelyet magas sótartalmú és évszak szerint ingadozó talajvíz jellemez. A talaj vízáteresztő
képességének kis területen belül változatosnak kell lennie, és laza üledékből (kavics, homok és agyag)
kell állnia. Éghajlatilag a szikes élőhelyek feltétele az évszakosan egyenlőtlen eloszlású, nem túl nagy
csapadékmennyiség és magas nyári hőmérséklet, valamint a nagy szélsebesség, amelyek fokozott
párolgáshoz és időszakos aszályhoz vezetnek. A csapadéknak elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy
fenntartsa a magas talajvízszintet és a sekély mélyedések időszakos elárasztását, ugyanakkor nem
szabad meghaladnia egy bizonyos mennyiséget, amely révén állandó vízfolyások jöhetnének létre,
amelyek a mélyedésekből elvezethetnék a vizet, és megszűntetnék azok sótartalmát. A talajvíz
ingadozásnak viszonylag szűk tartományban kell mozognia – 50 cm-rel a talajszint alatti és 50 cm-rel
afölötti szint között –, és a csapadékkal együtt a mélyedések elárasztásának és teljes kiszáradásának
időszakos váltakozásához kell vezetnie. Ez a váltakozás jellemzi a szikes élőhelyeket, és
fennmaradásuk elengedhetetlen feltétele is egyben.
A nyári száraz időszakok döntőek a talaj felső részében található sókészlet megújulása szempontjából
(Krachler et al. 2000). A talajvízszint amint néhány deciméterrel a talajszint alá süllyed, a napsugárzás
és a szél hatására megnő a párolgási ráta a talajfelszínen, ezáltal a vízzel nem telített talajrétegben
megkezdődik a kapilláris víz felfelé áramlása. A vízzel együtt sók és finomszemcsés ásványok is a
talajfelszínre jutnak, és egyre inkább feldúsulnak ott. A sók és a finomszemcsés ásványok közti
kémiai-fizikai reakciók következtében a talaj felső rétege vízzáróvá válik, mihelyst az aszályos időszak
végén újra csapadék esik. Ez az alapja a mélyedések elárasztásának télen és tavasszal. Ott, ahol az
elárasztás egészen a nyárba elhúzódik, a csapadékvíz és az üledék érintkezéséből sótartalmú sekély
tavak alakulnak ki, amelyeket szikes tavaknak nevezünk. A szikes tavak körül övszerűen elrendezett
zónák találhatóak, amelyek eltérő ideig állnak víz alatt és a sótartalmuk is különbözik. Ezekben a
zónákban, amelyek kiterjedése évről évre változik a csapadék függvényében, alakulnak ki a
különböző szikes élőhely biotóptípusok.
Az elárasztott időszakokban a szikes tavak víztestében is kémiai-fizikai reakciók zajlanak le a sók és a
szél által felkavart üledék között. Egy bizonyos sótartalom stabil, szervetlen eredetű zavarosságot
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okoz a vízben, aminek az ép szikes tavak ezüstös-tejfehér színüket köszönhetik (úgynevezett „fehér
tavak”). A szervetlen kolloidok szubsztrátumként szolgálnak a baktériumszőnyeg számára, amely a
mindössze néhány deciméteres vízoszlopban gyorsan és szinte teljesen lebontja a szerves anyagokat.
Ezáltal a „fehér tavakban” magas elsődleges termelésük ellenére csak kevés szerves anyag
halmozódhat fel a tófenéken. Az ezek ellenére keletkező szerves anyag a száraz időszakokban
fémsókkal telítődik, ill. a szél kifújja a tófenékről. Az ép szikes tavakat ezért alig érinti a feltöltődés, és
sekély voltuk ellenére évezredekig fenn tudnak maradni (Kirschner et al. 2007). Sok fertőzugi szikes
tó esetében valószínűsíthető, hogy többé-kevésbé változatlan formában 20 000 éve fennáll (Löffler
1974b).
Az év előrehaladtával, ahogy a hőmérséklet nyáron emelkedik, a szikes tavak vízszintje gyors
ütemben csökken, sótartalmuk pedig nő. Ezáltal röviddel a tavak kiszáradása előtt a szervetlen
anyagok kicsapódnak, a tófenék pedig átmenetileg vízáteresztővé válik. A maradék víz elszivárog és
egyesül a felszínhez közeli talajvízzel – kezdődik a száraz időszak. Mihelyst a talajvíz is elkezd esni,
beindulnak a fent leírt sófelhalmozódási folyamatok, és előkészítik a következő elárasztott időszakot
(Kirschner et al. 2007; Krachler et al. 2000).
A pannon szikes puszták, szikes mocsarak és szikes tavak ökológiájának fontos tényezője a legeltetés.
A természeti tájban egykor őstulkok, vadlovak, vadszamarak és vadludak gondoskodtak a gyepek
lelegeléséről, a kultúrtájban háziasított utódaik vették át szerepüket (Kohler 1998). A legeltetés azzal
járul hozzá a szikesek fennmaradásához, hogy nyílt, napnak és szélnek kitett tájat hoz létre, a
növényzetet röviden és ritkásan tartja, és gondoskodik a talaj taposásáról. Mindez fokozza a
párolgást és a sófelhalmozódást a talajfelszínen, megakadályozza az elhalt növényi anyag
felgyülemlését, a vizes élőhelyeket kedvelő agresszív növények, mint például a nád pedig nem tudnak
elburjánzani (Korner et al. 2000; Korner et al. 2008).

Szikes élőhelyek veszélyeztetése és elpusztítása
A szikes talajok és szikes tavak évezredes fennállásuk ellenére könnyen elpusztíthatóak. Ehhez elég
vízelvezető árkokat ásni, amelyek révén a szikes területeken tartósan csökken a talajvízszint és/vagy
elvezetik a sókat az amúgy lefolyás nélküli tómedrekből. Amennyiben egy szikes területen a
talajszintnél néhány deciméternél mélyebbre esik a talajvízszint, megszűnik a sók kapilláris úton való
feljutása a talajfelszínre. Amennyiben ez a megszakadás hosszabb ideig megmarad, a hiányzó
sóutánpótlás a talajszemcsék duzzadóképességének fokozatos csökkenéséhez vezet. A csapadék
következtében immár nem jön létre felszíni elárasztás, hanem a csapadékvíz azonnal elszivárog a
talajban, és kimossa a sókat a mélyebb talajrétegekből. A sók eltávolodása a talajfelszínről valamint a
hosszan tartó elárasztások elmaradása olyan zárt növénytakaró kialakulásának kedvez a szikes
tófenéken, amelyet egyre inkább a nem sókedvelő növények uralnak. A növények gyökérnedvei
gyorsítják a sók kimosódását, a zárt növénytakaró pedig teljesen megakadályozza a sófelhalmozódást
a talajfelszínen (Kirschner et al. 2007). A talajvízszint jelentős csökkenését követően mindössze 1010 év elteltével az ilyen degradált területekről az összes sziki növény eltűnhet. A leírt folyamatnak
már számos szikes tó és szikes talaj esett áldozatul a Fertőzugban, gyakran a vízelvezető árkoktól
tetemes távolságra. Azok hatása az igen sík tájban sok kilométerre is érezhető: csak az számít,
mennyire csökkentik le a talajvíz szintjét. Már néhány deciméternyi elegendő ugyanis, hogy kiváltsa a
degradációs folyamatot.
Ott, ahol a szikes tavak és szikes talajok közvetlenül érintkeznek egy vízelvezető árokkal, a sók
közvetlen kimosódása is a szikes élőhelyek pusztulásához vezet. Az elvezetett vízzel az érintett tavak
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gyorsabban veszítenek sótartalmukból, mint az még magas talajvízszint esetén is a mélyebb
talajrétegekből pótolható lenne. Egy bizonyos kritikus küszöbérték alatt a sók eltűnése a felszíni víz
szervetlen zavarosságának megszűnéséhez vezet. Az egykor „fehér tavak” így „fekete tavakká”
válnak, amelyek vize teljesen áttetsző, de a huminsavaktól sötétbarna színű. A hiányzó
csapadékszemcsék miatt a fekete tavakra kimagasló növényi anyag termelés és felgyorsult
feltöltődés jellemző. A szerves anyag bakteriális lebontása a hiányzó táptalaj – és a különösen
hatékony halofil baktériumok esetében a megváltozott vegyi környezet – révén szélsőségesen
lecsökken. A változás folyamatát legtöbbször a nád (Phragmites australis) gyors terjedése kíséri. A
sűrű nádasok felgyorsítják a feltöltődést, mivel a csapadékszemcsék eltűnését mechanikai úton
gyorsítják (visszafogják a szelet, a nádszálak szűrnek), és hozzájárulnak a szerves anyag gyors
felhalmozódásához. A fekete tavak élettartama az ép fehér tavakkal éles ellentétben néhány
évtizedre korlátozódik.
A Fertő-táj szikeseinek pusztulásában többnyire mind a talajvízszint csökkenése, mind a sók közvetlen
kimosódása szerepet játszott. A folyamatot még a legeltetés megszűnése is gyorsította. A nem
legeltetett szikesek különösen gyorsan elveszítik jellegüket.
Ha visszatekintünk a történelemben, a Fertőzug szikesei egészen a 20. század elejéig szinte
érintetlenek maradtak. Az Első Világháborút követően azonban a Fertőzugban kezdetét vette egy
túlnyomórészt mezőgazdasági célú, nagy kiterjedésű földszerzési és lecsapolási program, amely a
régió nagyját csatornák és árkok hálózatával szabdalta fel. Különösen intenzíven terjedt a
csatornarendszer a katasztrofális árvizek után, elsősorban az 1940-es és 1960-as években.
1993-ig a csatornarendszer teljes hossza elérte a 224 km-t. Mivel a vízelvezető védművek a
szélsőséges árvízi helyzetek kezelésére létesültek, és ennek megfelelő teljesítménnyel bírtak, a régió
érzékeny vízháztartása mélyreható változásokon ment keresztül. Ez elsősorban a szikes tavak
példáján számszerűsíthető. A Fertőzug szikes tavainak száma már 1957-re lecsökkent az eredeti 139ről 79-re, a nyílt, azaz nádmentes vízfelületek kiterjedése összesen 3 614 hektárról 1 361 hektárra
zsugorodott. 1986-ig a tavak száma tovább csökkent 63-ra, a nyílt vízfelület pedig 805 hektárra
(Kohler et al. 1994).
A fokozott vízvisszatartásra irányuló, az osztrák nemzeti park 1993-as megalakulásával összefüggő
szórványos igyekezetek ellenére a szikes tavak száma azóta tovább csökkent. Jelenleg a régióban még
48 víztest található, amelyek összterülete 656 hektár (2006-os állás, M. Dvorak & B. Wendelin,
publikálás nélkül). A szikes tavak száma tehát a 19. század közepe óta 66 %-kal, a nyílt vízfelületek
kiterjedése pedig 82 %-kal csökkent. A maradék tóból legfeljebb tízről állítható, hogy valamelyest ép,
az összes többin – különösen az 1990-es évek eleje óta – komoly degradáció mutatkozik (Krachler et
al. 2012). A rövid ideig elárasztott szikesekben okozott veszteségeket soha nem számszerűsítették,
de feltehetően még nagyobb kiterjedésűek.
A változások nagyságrendjét egy, az 1980-as évek végén végzett vizsgálat (Haas et al. 1992)
érzékelteti, amely bizonyítja, hogy a Fertőzug vízelvezető csatornái az évenként újonnan képződő
talajvízmennyiség 40-100 %-át vezetik el, és hogy ez a roppant veszteség a terület nagy részén a
talajvízszint több mint egy méteres csökkenéséhez vezetett. Mivel az 1990-es évek eleje óta a
klímaváltozás következtében a Fertő-tájon észrevehetően csökkent a csapadékmennyiség és
emelkedett a hőmérséklet (Eitzinger 2007), a jelenlegi hidrológiai helyzet feltehetően jóval
válságosabb. A problémát súlyosbítja az elmúlt húsz évben megnövekedett talajvízhasználat
mezőgazdasági öntözés céljából, ami egyrészt a csökkenő csapadékmennyiségre, másrészt a
terméshozam állandó kényszerű maximalizálására vezethető vissza.
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A csaknem összes fontos szikes tó és szikes terület védetté nyilvánítása a Neusiedler See – Seewinkel
Nemzeti Park 1993-as megalapításával bár véget vetett a szikes élőhelyek szándékos pusztításának,
ugyanakkor nem nyújtott megoldást a súlyos hidrológiai problémákra. Mivel a vízelvezető rendszer
messze túlnyúlik a nemzeti park határain, és csaknem korlátlan hatással bír, a szikesek állapota a
nemzeti parkon belül és kívül is negatív irányban változik. A Lange Lacke területtel újonnan a biológiai
sokféleség szempontjából legfontosabb nemzeti parki terület is érintett. A legtöbb, a fertőzugi
szikesekkel foglalkozó szakértő véleménye szerint ellenintézkedések nélkül a most még meglévő
területek nagy része belátható időn belül el fog veszni.
A szikesek kényes hidrológiai helyzetének szempontjából elsősorban az úgynevezett „Fertőzugi
főcsatorna“ (amelyet Apetlon községtől lefele „Kettes csatornának“ hívnak) rendszere számottevő. Ez
a csatorna – mellékágak nélkül – összesen 21,6 km hosszú, és egy több mint 80 km2 nagyságú terület
vízelvezetéséről gondoskodik, amelyen belül a még meglévő szikes tavak nagyja helyezkedik el. Itt
kell kezdődnie minden próbálkozásnak, amely a fertőzugi szikesek állapotán a talajvízszint
megemelésével kíván javítani. Ezen belül a Kettes csatorna rendszerének a nemzeti park déli részén
elterülő alsó folyása különös jelentőséggel bír.
A fokozott vízvisszatartás a Kettes csatorna területén eddig azon bukott el, hogy az 1960-as években
a létesítésének idejéhez képest tetemesen megnőtt a mezőgazdasági területek nagysága. A
visszaduzzasztási intézkedések, amelyek által a talajvízszint észrevehetően megemelkedne,
csapadékos években a szántók elárasztásához vezethetnek. Ebből az okból kifolyólag kellett leállítani
az 1990-es évek elején megkezdett első visszaduzzasztási kísérleteket a szokatlanul csapadékos 1996os évben. Ezeknél a visszaduzzasztási kísérleteknél nem történtek óvintézkedések a mezőgazdasági
területek védelmében, és az általuk érintett területek lehetséges kiterjedését sem próbálták meg
előre meghatározni hidrológiai vizsgálatokkal. Az utóbbi tíz évben átmeneti visszaduzzasztó
intézkedések történtek a Kettes csatorna különböző részein. Vízjogilag azonban nincsenek
bebetonozva, bármikor visszafordíthatóak, és mindenképp szükség volna a visszaduzzasztott vízszint
optimalizálására, ami a nemrég elkészített hidrológiai modellek bevetésével lehetővé vált. Ilyen
optimalizálás lenne szükséges a másik, a fertőzugi települések gyors növekedéséből adódó
problémakör megoldásához is. Az utóbbi évtizedekben a települések a talajvízszint csökkenésének
köszönhetően kinyújtózhattak az egykor elárasztott területekre. A szinte minden oldalról szikes
tófenekek által körülvett Illmitz és Apetlon településeken időközben már egész újépítésű negyedek
terülnek el egykori vizes élőhelyeken. A legtöbb újépítésű ház nagyvonalú alápincézése csak kevés
mozgásszabadságot enged a talajvízszint emelésének. Annak ellenére, hogy ezt a mozgásteret a
nemrég rendelkezésre álló talajvízmodelleknek köszönhetően az épületek kockáztatása nélkül ki
lehetne használni, a talajvízszint nagy kiterjedésű, Apetlontól délre eső megemelésére 2008 és 2012
között javasolt projektek mind elbuktak a község ellenállásán, amely a település szélén álló pincék
vizesedésétől tartott. Jelenleg (2013/2014) egy viszonylag kis területű modellprojekt zajlik Apetlontól
északra, a fokozottan veszélyeztetett Lange Lacke területén a szikes élőhelyek rekonstrukciójára. Ez a
projekt egy nagyobb elképzelés része, amely az egész Fertőzug talajvízgazdálkodását kívánja
újraszervezni.

A szikes élőhelyek biztosításához és rekonstrukciójához szükséges intézkedések
A pannon szikes puszták, -mocsarak és -tavak az Európai Unió Élőhelyvédelmi Irányelvének prioritás
élőhelyei, amelyek megőrzése egyedül két tagállam, Ausztria és Magyarország felelőssége, ugyanis ez
az élőhelytípus Európán belül csak a Kárpát-medencében fordul elő, és a két állam területén található
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csak említésre méltó képviselőjük. Apró szikes élőhelymaradványok ezen kívül csak Szerbiában
vannak, míg az egykor Dél-Morvaországban, Szlovákiában és Románia nyugati felén fellelhető
szikesek szinte teljesen elpusztultak. Az Élőhelyvédelmi Irányelv révén a tagállamok jogszabályban
rögzített kötelessége, hogy ezen élőhelyek kedvező állapotban való fennmaradásáról
gondoskodjanak, illetve ezt a kedvező állapotot újra létrehozzák.
A pannon szikesek természetvédelmi állapotát a 2007-es osztrák Élőhelyvédelmi Irányelv monitoring
jelentésben a rossz („bad“) kategóriába sorolták, mind a jelenlegi állapotot, mind a jövőbeni
kilátásokat illetően. Fenyegető tényezőként a monitoring jelentés a hidrológiába történő fent
említett behatásokat, a legeltetés felhagyását, a fokozódó feltöltődést és eutrofizációt, valamint a
megváltozott gazdálkodást említi. E helyzet láttán sürgős cselekvésre van szükség.
A Fertő-tájon a pannon szikesek megőrzéséhez és helyreállításához a következő célok követése
szükséges:












A maradék szikes élőhelyeken minimálisra kell csökkenteni a mesterséges só- és
vízelvezetést, és vissza kell állítani a szikes tavak természetes, lefolyás nélküli állapotát.
A szikesek környékén annyira meg kell emelni a talajvízszintet, hogy a száraz időszakokban ne
legyen 10 cm-nél mélyebben a talajfelszínhez képest a tófenék legmélyebb pontján.
Télen és tavasszal hagyni kell, hogy a mélyebb fekvésű területeket tartósan, felületesen
elárassza a víz. A szikes tavak partján és a környező szikes talajokon februártól májusig
legfeljebb 10 cm legyen a talajfelszín és a talajvíz közötti távolság. A tómeder mélységétől
függően ez annyit tesz, hogy a tavak vízszintje 30 és 70 cm között alakul (a tómedrek tehát
vízzel borítottak)
Hagyni kell, hogy a szikes tavak nyáron természetes úton kiszáradjanak (magas talajvízszint
mellett), hogy a talaj felső rétegeiben megújulhassanak a sókészletek. Ez azt jelenti, hogy a
vadgazdálkodás részéről nem történhet mesterséges vízpótlás a szikes tavakba, ami azt
célozza, hogy egyes területeken a nyári és őszi vízivad kilövési időszakokban állandó legyen a
vízborítás.
a szikeseket extenzíven, minden területre kiterjedően kell legeltetni, hogy az hatással
lehessen a növényzet kialakulására, és elősegíthesse a talaj felső rétegének sókkal való
telítődését.
A degradált tófenekeken kialakult nádasokat el kell távolítani, az újonnan elárasztott
területeken meg kell akadályozni a nád térhódítását.
Biztosítani kell az olyan szikes részek kaszálását, ahol erre a legeltetés és a nád
visszaszorításának megsegítéséhez szükség van.
Az agresszív özönnövényeket, mint az ezüstfa (Eleagnus angustifolia) és akác (Robinia pseudacacia) vissza kell szorítani, hogy meg lehessen akadályozni a fásszárú növényzet
benyomulását a szikesekre, és az egész táj nyílt és szélnek kitett maradjon.

A talajvízszint megemelését és a fertőzugi szikes tavak eredeti lefolyástalan állapotának visszaállítását
túlnyomórészt el lehet érni a vízelvezető árkok és csatornák lezárásával, illetve visszaduzzasztásával.
Ugyanakkor azonban szükséges törekedni a talajvízkivétel szigorúbb szabályozására is. A kivett víz
mennyiségének összhangban kell lennie a természetes vízkínálattal és a természetvédelem
követelményeivel.
A talajvízszint megemelésénél figyelni kell arra, hogy a maximálisan elérhető értéket úgy állapítsák
meg számszerűsíthető talajvízmodellekkel, hogy az ne lehessen káros hatással a települések
épületeire. Amennyiben a tájban zajló vízvisszatartó intézkedések során fennállna a mezőgazdasági
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területek károsodásának veszélye, törekedni kell a földtulajdonosokkal és gazdálkodókkal való
megegyezés keretében a kártalanításra illetve agrárkörnyezetvédelmi intézkedésekkel megfelelő
pufferterületek kialakítására kell törekedni. A nemzeti park területén minden vízgazdálkodási
intézkedésnél figyelembe kell venni a 4.1.5.1 fejezetben leírt elképzelést, amely szerint a leginkább
természetközeli viszonyokat kell elérni illetve rekonstruálni.

68. ábra: Szikvirágzás az Albersee partján
Forrás: Korner, 2013.

69. ábra: Használaton kívüli duzzasztómű a Xigsee-nél
Forrás: Korner, 2008.
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4.1.6 Országok közötti együttműködés
Az eddigi együttműködés a határon átnyúló nemzeti park osztrák és magyar része közti
információcserére korlátozódik. Fontos cél lenne a nemzeti park két oldalán folyó kutatásokról szóló
publikációk cseréje, legalább az angol nyelvű összefoglalók erejéig (mint ahogy az a publikációknál
megszokott).

4.1.7 Stratégiai célkitűzések (C) és javasolt intézkedések (I)
Célok

C1 Folyamatok védelme a Fertő ember által nem vagy csak kevéssé hasznosított
részein, a kezelési módszerek kifejlesztésénél és alkalmazásánál a
természetközeliség kritériumainak figyelembevétele a nemzeti park összes
zónájában.
C2 Meglévő védett területek fejlesztése és bővítése.
C3 Maximális vízvisszatartás szorgalmazása a tóban, a Fertőzugban és a
Hanságban.
C4 A tó vízszintingadozásának megőrzése minél nagyobb amplitúdóval.
C5 A nádhasználat természetközelivé tétele és a nádaratásból adódó károk
elkerülése.
C6 A biológiai sokféleség megőrzése/fokozása (nyílt, nádmentes sekély vizek) a
Fertő nádas öve és partja közti átmeneti térségben, amely elsősorban a nyugati
parton alig van jelen az ugarosodás és elnádasodás miatt.
C7 Nagy, összefüggő tájelemek megőrzése/rekonstrukciója a Fertőzugban a
talajvízszint (túlnyomóan) természetes ingadozásával.
C8 Élőhelyrekonstrukció az elcserjésedett és elnádasodott gyepterületeken.5
C9 A mezőgazdasági művelés gyakorlatának extenzívebbé tétele az átmeneti
zónában.
C10 A nem erdő termőhelyen álló faállományok kiterjedésének csökkentése a
Hanságban.
C11 Vadgazdálkodás és halászati hasznosítás során a természetes
eltartóképességnek megfelelő faji összetételű és mennyiségi arányú
állományok kialakítása és fenntartása.
C12 Az ökológiai állapot fenntartásának és a természetvédelmi beavatkozások
szükségességének társadalmi támogatását elsősorban a helyi lakosság körében
javító kommunikációs stratégia és megvalósítása.

Intézkedések
Fertő

tó

I1

A használat és a beavatkozások korlátozása a tó egyes részterületein: a
nemzeti park magzónájában, a Wulka torkolatánál; legfeljebb
természetvédelmileg indokolt beavatkozások.

I2

Kezelési tervek (elkészítése és) alkalmazása a nemzeti park kultúrtáj zónájában.

I3

A magas vízállást elehetetlenítő kritikus
(infrastruktúra, mezőgazdaság, települések).

I4

Nincs külső forrásból való vízpótlás.

tényezők

meghatározása

5

A Z8-Z12 szektorális célok csak a szerkesztés lezártával érkeztek be, és ezért az összefoglalásban (6.3 fejezet)
nem lehetett már figyelembe venni azokat.
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I5

A belvíz által érintett mezőgazdasági területek kártalanítása (amennyiben
szükséges). Nincs vízelvezetés a mezőgazdasági művelés miatt (lehetséges
kártalanítási költségeket kell megállapítani tárgyalási alapként).

I6

A magyar oldali nádhasználat átkerülése a Fertő-Hanság Nemzeti Park
Igazgatóság kezébe; több szakterületet átfogó nádgazdálkodási terv
kidolgozása az ökológiai kritériumok figyelembe vételével.

I7

Nádas és nádmentes területekre való felosztás (legeltetés, mint kezelési mód);
nem csak a Fertőzugban, hanem a tó északi és nyugati partján is.

I8

A szikes tavak közelében történő településfejlesztés valamint a
kerékpárutak/utak kiépítésének egyeztetése Ausztria és Magyarország között
az ökológiai és természetvédelmi igények figyelembevételével.

I9

A kezelési intézkedések keretében történő beavatkozások Magyarország és
Ausztria közötti egyeztetésének és kommunikációjának javítása.

I10 Vízvisszatartás minden, vízelvezetés által érintett szikes tónál, adott esetben
védművekkel, de mindenekelőtt a természetes domborzat kihasználásával. A
fertőzugi szikes tavak lefolyástalan jellegének rekonstrukciója.
I11 A talajvízszint megemelése minden megmaradt szikes területen és környékén,
különösen a nemzeti park megőrzési zónáiban.
I12 Nagyobb figyelem a felszíni vizek tavaszi visszatartására, ne történjen elvezetés
csatornákon keresztül.
I13
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5.1 Településtervezés és településfejlesztés
TRAUNER Anna, PÁLINÉ KELLER Csilla, ZECH Sibylla, DÉRI Lajos

5.1.1 Vizsgált terület
A vizsgált terület kiindulási pontja a Fertő tó vízgyűjtő területe, valamint a Wulka e területhez tartozó
szakasza. A szoros összefonódás miatt említésre kerülnek továbbá a keleti vízgyűjtőterület bizonyos
részei (Seewinkel, Hanság) elsősorban azokban a témákban, ahol közvetlen összefüggések állnak
fenn.
A településfejlesztés fejezetben a tó körüli kistelepülések mellett a főbb központok (Eisenstadt,
Sopron, Fertőd, Kapuvár) is említésre kerülnek úgy, mint a fejlődés külső pólusai, még akkor is, ha
ezek részben a vízgyűjtő területen kívül helyezkednek is el (70. ábra). A Fertő tó régió
területhasználatára a főbb központokon túl a Bécs – Pozsony - Győr európai nagyvárosi régió is
hatással van.

Jelmagyarázat:
Magzóna
Pufferzóna
Településhatár

Országhatár
Fertő tó
Nádas öv

70. ábra: Vizsgált terület a településfejlesztés szemszögéből
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5.1.2 Jellemzők és jelenlegi állapot
5.1.2.1 Helyi terület- és földhasználat
A területhasználat és településfejlesztés legfontosabb alapja Ausztriában a jogilag kötelező érvényű
helyi települések terve (Helyi fejlesztési koncepció/ Rendezési terv Ausztriában, Települések
fejlesztési terve és Gazdasági fejlesztési tervek Magyarországon). Az osztrák terület
használati/rendezési terv online elérhető a következő honlapon: http://gis.bgld.gv.at/WebGIS/synserver?project=FLAEWI - csak grafikus ábrázolás, nem letölthető.
Magyarországon a közigazgatás jelentős átalakuláson ment át az elmúlt években. A korábban
kistérségként működő, összesen 40 települést összefogó Sopron-Fertődi kistérség megszűnt, és a
közigazgatási funkciókat a 2013-ban felállt járási hivatalok vették át. A soproni járás 39 települést ölel
fel, melyből 3 városi jogállású (Sopron megyei jogú), székhelye Sopron. Területe 867,75 km²,
népessége 100 155 fő, népsűrűsége 115 fő/km² volt a 2012. évi adatok szerint. Három város (Sopron,
Fertőd és Fertőszentmiklós) és 36 község tartozik hozzá.
A településtervezés és területhasználat alapegységeit Magyarországon az egyes települések által
elkészített Települési Rendezési Tervek adják, melyeknek részét képezik a nyilvánosan is elérhető
szerkezeti tervek, valamint kapcsolódnak hozzájuk a helyi építési szabályzatok. (ezek elérhetősége
településenként változó – többnyire a települési honlapokról letölthetőek a szerkezeti tervek és a
szabályzatok). Ezek országos egyesítése az Országos Rendezési Tervkataszterben találhatóak meg.
(www.teir.hu)
Helyi, települési szintű fejlesztési koncepciók nem gazdaságfejlesztési tervek pedig nagyon gyenge
színvonalon készülnek, és nem publikus módon állnak rendelkezésre. A rendezési és szabályozási
terveket különböző tervező társaságok készítették, amelyek a kultúrtáj egységes áttekintését és
kezelését is nehézkessé teszik.
A városok esetében (Sopron, Fertőd, Fertőszentmiklós, Kapuvár) azonban ebben és a következő
évben készülnek az új, települési szintű Integrált Városfejlesztési Stratégiák (IVS), amelyek a
következő 7 év fejlesztéseit foglalják össze (a 2007-2013-as időszakra készített stratégiák a települési
honlapokról letölthetőek, egységes megjelenítési felület országosan nem létezik. Az IVS részét
képezik az ún. akciótervek, amelyek konkrét beavatkozások építészeti és költségvetési tartalmát
részletezik. Az elkészítendő tervekkel kapcsolatosan általános elvárás, hogy a “város és vidéke”
(közvetlen vonzáskörzet) szerves egységként jelenjen meg a fejlesztési koncepciókban.
A régióban meglehetősen erős rendezési és építési kényszer uralkodik és a tó körüli
területhasználatot általában nagyon korlátozottan kezelik. Az aktuális projektek - mint például a
Neusiedl am See-ben épülő kikötő - egy már jóval korábban engedélyezett területen készülnek el.
Az osztrák térségről összességében elmondható, hogy az építési területeket illetően felesleg
mutatkozik. Neusiedl am See-ban és környékén például a lakóépületeknek szánt területek egy
harmada beépítetlen. A teljes régióban ez az arány 20-30 % körül mozog. (Fassmann et al. 2010). Az
ipari és üzemi területek építési területeit is kijelölték, Észak-Burgenlandban összesen majdnem 1 000
hektárnyi felzárkózási terület (Burgenlandi Tartományi Hivatal 2011b) van. Az aktuális
fölhasználathoz kapcsolódó általános adatok (legkisebb regisztrált terület: 5 ha) megtalálhatóak az
EU által előkészített CORINE adatsorokban. (letölthető a következő honlapon:
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/clc-2006-vector-data-version-2).
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Bányaterület
Vasúti létesítmény
Építési terület-barnamezős
Építési terület-zöldmezős
Parlagon maradt terület
Depónia
Üdülőterület
Épület
Folyóvíz
Állóvíz
Kert
Védelmi legelőövezet
Stég
Kemping zóna
Egyéb terület
Közúti létesítmények
Gyümölcsös
Mocsár
Árvízvédelmi vonal
Erdő
Legelő
Szőlő
Ipari terület
Rét, legelő, kaszáló
Kivett terület

Welterbe Neusiedler See - Seewinkel
Bioszféra rezervátum
Világörökség - biztonsági zóna
Világörökség - magzóna
Alaptérkép:
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
GIS-Koordinationsstelle Burgenland
Layout: E. Weber

71. ábra: A világörökség részét képező Fertő tó földhasználata az osztrák oldalon Forrás: GIS Burgenland,
Szerkesztette: Weber F.
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72. ábra: A világörökség részét képező Fertő tó földhasználata a magyar oldalon
Forrás: Corine, szerkesztette: Horváth G.

A magyar oldalon az aktuális területhasználatokat a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer
(MePAR) oldalán tekinthetjük meg (www.mepar.hu) Ez az adatbázis biztosítja a területalapú
támogatások lehívásának alapját is, így azt folyamatosan felülvizsgálják és frissítik.

5.1.2.2 Regionális területhasználat
A burgenlandi területfejlesztési programot (LEP 2011) kötelező szabályozási alapelvként definiálják a
területfejlesztésben. A dokumentum magában foglalja a területszerkezet tervezésének és
fejlesztésének konkrét céljait, települési és zonális léptékű szabályait, valamint meghatározza a helyi
területhasználat alapelveit. A területet a Világörökség részeként a Fertő tó speciális zónájaként
definiálják. „Ebben a különleges zónában hagyományos természeti és kulturális táj található a
turizmus figyelembe vételével és különös mértékben a parti rész védelmével. Olyan létesítményeket,
amelyek nem turisztikai célt szolgálnak - mint az üdülő területek és a lakóautóknak fenntartott
területek - nem szabad létesíteni.”(Burgenlandi Tartományi Hivatal 2011a)
Településfejlesztés céljából a Fertő tó körül a LEP szerint a következő célokat és intézkedéseket kell
figyelembe venni:
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Fenntartható településstruktúra fejlesztése: helytakarékos területhasználat és kompakt
településfejlesztés (lásd. LEP 2011 1.1.)



Az alapellátás széleskörű biztosítása (helyi ellátás, képzés és szociális szolgáltatások,
kultúra és kommunikáció, technikai infrastruktúra) (lásd. LED 2011 1.5.)



Neusiedl am See és Fertőd településeket a 2. szint központi helyszíneiként, valamint
szociális, kulturális és gazdasági szempontból regionális központokként kell pozícionálni
(lásd. LEP 211 3.1.2.3)



A Fertő tó kulturális táj védelme és továbbfejlesztése (lásd. LEP 2011 3.2.4, Világörökség
menedzsment terv: 86)



A tóparti szakasz további beépíthetőségének szabályozása – cél a parti zóna szabad
megközelíthetősége (lásd. LEP 2011 3.2.3)



Nem lehet továbbá olyan üdülőterületeket létesíteni, amelyek nem csupán turisztikai célt
szolgálnak. (lásd. LEP 2011 3.2.3)

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt (továbbiakban: OTrT törvény) az
Országgyűlés 2003-ban fogadta el, melyet legalább ötévente szükséges felülvizsgálni. A
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012-ben elkészítette a “Nemzeti Fejlesztés 2020” címet viselő
dokumentumot, mely az Országos Fejlesztési Koncepciót és az Országos Területfejlesztési Koncepciót
együttesen tartalmazta.
A dokumentum a Fertő tó térségét a „Sopron - Kőszeghegyalja” névvel a „kultúrtáj” (különleges táji
értékkel, rekreációs funkciókkal bíró övezetek) kategóriába sorolta. Ezen övezetekhez kapcsolódóan a
koncepcióban az alábbi célok, elvárások kerültek meghatározásra:







A jellegzetes táji környezethez alkalmazkodó, hagyományőrző és a tájképet megőrző
gazdálkodás támogatása (szőlők, legelők, kisparcellás gazdálkodás)
A kulturális örökség megőrzése. Az épített örökség mellett a településszerkezet és
településkép is megőrzendő érték ezekben a térségekben.
Az épített örökség és tájhasználat megőrzését a térségre jellemző hagyományos
mesterségek, művelési módok, iparágak megőrzése és fenntartható fejlesztése támogatja
Az idegenforgalom igényei szerint alakuló koncentrált területhasználat kialakulásának
megelőzése, vagy tudatos irányítása; a túlzott mértékű, a táj- és településképet romboló
beépítések megakadályozása
A fokozott környezeti terhelés megelőzése - a környezettechnológiák fejlesztése és
kezelése, a vízellátás, a hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés és a zajvédelem
fejlesztése, a levegő minőségének védelme által fokozott prioritást élvezzen a teljes
régióban

A vidékfejlesztési feladatokat a térség 39 települését magába foglaló Alpokalja-Ikva mente Leader
Egyesület látja el az elkészített, két alkalommal felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS)
alapján (2014-ben a térség új, 2020-ig szóló Fejlesztési Stratégiát készít).
A világörökség részét képező tíz településsel a Világörökség Kezelési Terve foglalkozik, amelynek
felülvizsgálata ebben az évben kezdődött el, és amely dokumentum a HVS részét képezi.
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A 2020-as tervekhez kapcsolódóan kiemelten fontos a helyi stratégiák összehangolása (Fertőtáj –
Hanság – Kőszeghegyalja - osztrák oldal), valamint az azokban megfogalmazott célok és intézkedések
lehetőleg egységes megvalósítása.

5.1.2.3 Településszerkezet és építési kultúra
A 17. századi és a mai térképeket összehasonlítva egy meglepő folyamatosság mutatkozik a
földhasználat és a falvak megjelenése között. A települések nagyrészt a tóparttal párhuzamosan futó
úgynevezett orsós utcájú falvakként (anger falvak) épültek fel, amelyeket úgynevezett nyújtott és
horog udvarok jellemeznek. Számos területen megfigyelhető még szoros kapcsolat a környező
korábbi mezőgazdasági területekkel (Verein Welterbe Neusiedler See / Világörökség Magyar Nemzeti
Bizottság Titkársága 2003). Ezek a településszerkezetek a családi házak és részben kereskedelmi
területek által a települések szélein kiegészültek és átalakultak.
A világörökség magyarázataként a régió építési kultúrája és építészete kulcsfontosságú volt, amelyek
nem csak a palota és szakrális épületekben nyilvánultak meg, hanem az úgynevezett anger típusú
falusi épületekben és struktúrákban, amelyek ún. nyújtott és horog udvarokkal rendelkeztek. A
Világörökség kezelési tervében nemcsak a történelmi épületek védelmére és revitalizálására
vonatkozó célok és intézkedések szerepelnek, hanem az új épületek létesítésére is. Ezek az irányelvek
az építésre vonatkozó kritériumok kidolgozása által, amelyek a világörökségre vonatkoznak,
operacionalizálva
lettek.
(elérhető
a
következő
helyen:
http://www.welterbe.org/files/downloads/welterbebauen/).
Magyarországon az Építészeti és Tervezőtanács Konzorciumot 2007. december 21-én alapították
meg, ami a Fertő tó régiójában található olyan településekért felelős, amelyek a Világörökség részét
képezik. A Fertőd központtal működő Tervezőtanács célja az olyan jó színvonalú építészeti és műszaki
tervek támogatása és biztosítása, amelyeket a magyar Világörökség részét képező Fertő–tó
területére készültek. A Tervezőtanács feladata azon értékek védelme, melyek az egyes települések
jövőképe és az UNESCO által is elfogadottak. Célja, hogy megőrizze és gazdagítsa a világörökség
regionális és építészeti értékeit. (további információ: www.fertotaj.hu).
5.1.2.4 Népességfejlődés/fejlesztés
A tóparti településeken Világörökség részét képező Fertő – Fertő tó 57 000 ember él, a közeli
regionális központok Sopron (60 000 lakos) és Eisenstadt (13 000 lakos). Bécs, Pozsony fővárosok és
Győr városa a tó 50-70 km-es körzetében találhatóak. A Fertő-tó egy órán belül elérhető
vonzáskörzetében körülbelül 2,5 millió ember él.
Az észak-burgenlandi lakosok száma 1991-tól 2009-ig 11,5 %-kal növekedett (abszolút: kb. 15 000 fő).
Ezzel egy időben a 60 év feletti lakosok száma majdnem 3 %-os emelkedést mutat (21,8-ról 24,1-ra),
míg a 14 év alatti lakosok száma valamivel csökkent. 2030-ra a lakosság számának további 10-13 %-os
növekedése várható (lásd.: http://www.burgenland.at/statistik/). Egy ilyen mértékű növekedés még
lefedhető a már kiparcellázott építési területek beépítésével, amelyek jelenleg nem elhanyagolható
mértékű felesleget képeznek.
A térség magyar oldalán hasonló helyzet mutatkozik. Itt a lakosság száma az 1990-es évektől kezdve
növekvő tendenciát mutat és az osztrák oldalhoz hasonló korszerkezet változások itt is megjelennek
(elöregedés).
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Lakónépesség számának változása az utolsó 10 évben (%)
(1998-2008)
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73. ábra Népességfejlődés 1998-2008 %-ban

A part menti térség (40 település) népessége 100 155 fő, népsűrűsége 115 fő/km² volt a 2012. évi
adatok szerint. A népesség az 1998-as számokhoz képest 6,1 %-al nőtt, amely a megyei és országos
átlagot is jóval meghaladja (az országos átlag alapján megfigyelhető, hogy Magyarország népessége
jelentős sebességgel csökken). Fontos azonban megjegyeznünk, hogy az itt letelepült népességnek
csak 25 %-a helyben foglalkoztatott. A térségben a határ közelsége miatt jelentős a migráció, a
munkanélküliség azonban elhanyagolható, hozzávetőlegesen 2 %-ot tesz ki, az autóipar és faipar
válsága volt jelentősen érezhető a munkaerőpiacon. A fiatalok munkanélküliségi aránya jelenleg
azonban növekedést mutat, amelyre a térségnek a jövőben fokozottan figyelnie kell.
A 74. ábra jól mutatja, hogy a népesség a jövőben szinte megfeleződik, és egy rendkívül elöregedő
társadalom szociális és gazdasági problémáival kell az elkövetkező évtizedekben szembenéznünk.
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74. ábra Korpiramis (magyar részterület)

135

5.1 Településtervezés és településfejlesztés

Fertő tó stratégiai tanulmány

5.1.3 Rendelkezésre álló adatok és ismerethiány
A területrendezési programokról, a területhasználatról és a népességfejlődésről az információk széles
körben és gyorsan elérhetőek. A nyelvi akadályok megnehezítik azonban a szomszédos országok
információjához való hozzáférést.
A folyamatos adathiány az egyes régiókban nem csak a tényleges földhasználatra és építési
állapotokra vonatkozik, hanem a lakosság meglévő és jövőbeli igényeire a lakhatás, foglalkoztatás,
mobilitás, oktatás és helyi lehetőségek tekintetében.
A településfejlesztésben szükség van arra, hogy hozzáférjünk más szakmai anyagokhoz is (pl.:
mezőgazdaság, természetvédelem, útépítés, vízgazdálkodás). Az információk cseréje azonban
határon átnyúlóan a különböző szerkezetekből és nyelvi akadályokból kifolyólag nehézkes. A
regionális fejlődéssel kapcsolatos platform azonban segítséget jelenthet.

5.1.4 Érdekellentétek és kockázatok
A területhasználat és területtervezés képezi a jogilag szükséges keretet a hasznosítás számára. A
tervezés természetesen nem légüres térben zajlik, hanem összhangban van a gazdasági és a lakossági
igényekkel. Konfliktus elsősorban ott alakul ki, ahol nagy a hasznosítási nyomás és a földhasználatra
vonatkozó ellentétes érdekek találkoznak.
A vizsgált térségekben ilyen konfliktusok elsősorban a turizmus/szabadidő ipar és a mezőgazdasági
valamint a természetvédelmi érdekek ütközésekor alakulnak ki. Közelebbről megfigyelve azonban
számos közös érdek megtalálható (különösen az érintetlen természeti környezetre vonatkozóan, mint
lényeges erőforrások a fenntartható turizmustevékenységért és a mezőgazdaságért). Ezekben a
szinergiákban találhatóak a térség fő potenciái, amelyek hasznosítása elsősorban a nemzeti parkokkal
történő különböző tevékenységek összefüggésében történik.
Negatív hatással van a régióra a jelenleg meglehetősen magas építési terület többlet, ugyanis a
lakáscélra használható területnek egyharmada még nincs beépítve. A sok beépítetlen építési terület
hozzájárul a széttelepült, kevésbé kompakt települések kialakulásához, amelyek nem csak magas
infrastrukturális költséget jelentenek, hanem a tájképre is negatív hatással vannak. Az alacsony
népsűrűség továbbá megnehezíti a terület csatlakozását a tömegközlekedéshez.

5.1.5 Országok közötti együttműködés
A politikai szintű határon átnyúló kapcsolatok például a világörökség menedzsment és a CENTROPE
projekt (http://www.centrope.com/de) keretében figyelhetőek meg. Különösen intenzív
cserekapcsolat azonban itt sincs. A nyugat-dunántúli európai uniós térség keretében a tevékenységek
néhány éve szünetelnek. A két oldal vezető és szakmai szervezetei sincsenek szoros kapcsolatban
egymással.
A határ menti Leader egyesületek jelenleg Németországgal dolgoznak együtt „Akadálymentes
Alpokalja-Fertő táj“ című LEADER nemzetközi együttműködési projektben. Céljuk a 2014-2020-as
időszakra készülő Helyi Fejlesztési Stratégiák összehangolása, továbbá egy közös „cross border“
fejezet elkészítése, hozzá kapcsolódóan pedig egy állandó intézményközi kooperáció alapjainak a
lefektetése. Az EU több alapra fókuszáló, integrált fejlesztési elvárásai a Leader csoportok határ
menti együttműködéseit is sürgeti.
136

Fertő tó stratégiai tanulmány

5.1 Településtervezés és településfejlesztés

A konkrét, folyamatos együttműködés a határ két oldalán a különböző struktúrák miatt nehézkes.
Ezért leginkább szervezeti segítség szükséges mint pl. a minta üzemek és projektek. Kisebb segítséget
jelentene a regionális turisztikai szervezetek bevonása, amelyek jelenleg felépítés alatt állnak.
További akadály a nyelvi probléma, és ezen belül is a szakkifejezések értelmezése.
A magyar oldalon a turisztikai egyesületek és szövetségek rendszere, azaz a turizmus
intézményesültségi foka nagyon alacsony szintű. Hiányzik az a szerves „épülési“ folyamat is, amely
Európa turisztikai desztinációiban megfigyelhető. Jelenleg még kialakuló félben van a helyi termelők
és kézművesek hálózati szintű összefogása, területi márka („Alpokalja-Fertő táj“) kialakítása és
bevezetése. A Fertő tó magyar oldalán e hálózati együttműködés központja Fertőszéplak lenne, a
Széchenyi Ferenc egykori szülőkastélyának e célból történő felújítása folyamatban van.
Van egy közös alap, egy úgynevezett „pannóniai mentalitás”, amiből ki lehet indulni. A cél az lenne,
hogy együttműködés alakuljon ki a munka keretében a meglévő stratégiák alapján a jövőben és ez az
együttműködés intenzív legyen és megszilárduljon.
A Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósult projektek a
következő honlapon tekinthetők meg: http://www.at-hu.net/at-hu/de/projekte.php (Gemeinsames
Technisches Sekretariat / Közös Technikai Titkárság m.J.).

5.1.6 Stratégiai célkitűzések (C) és javasolt intézkedések (I)
A területtervezés/területhasználat előre integrált célja a fenntartható területszerkezet elérése, amely
lehetővé teszi a jó életminőséget, a gazdasági sikert és a szociális, ökológiai egyensúlyt.

Cél

C1 Fenntartható településhálózat és kultúrtáj fejlesztése a Fertő tó körül

Intézkedések

I1

Határon átnyúló koordináció megalapozása, menedzsment kialakítása

I2

Helyi és regionális stratégiák és tervek elérhetőségének megteremtése, az
elfogadott közös értékek mentén jövőbeni stratégiák és tervek készítése

Cél

C2 Nemzetközi, többnyelvű identitás kiépítése a Fertő tó környékén

Intézkedések

I3

A pilot projektek bevezetése regionális identitási súlyponttal az iskolákban

I4

Kisebbségi hálózatok kiépítése a Fertő tó környékén
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5.2 Települési vízgazdálkodás
KREUZINGER Norbert, MOHÁCSINÉ Simon Gabriella
A települési vízgazdálkodás a stratégia fő céljaival összefüggésben foglalkozik a szennyvíztisztítás,
csatornázás és vízminőség megtartásának fontos kérdéseivel, valamint a lehetséges tisztítatlan
szennyvíz és a Fertő tó közvetlen kapcsolatával. Ez a fejezet megvizsgálja a Fertő tó és a Hanság
szomszédos területei vízgyűjtőjének jelenlegi szennyvíztisztítását. Mindezekből következtet a határon
átnyúló perspektívákra, az ágazati célokra és javasolt intézkedésekre.

5.2.1 Vizsgált terület
A Fertő tó vízgyűjtője és a keleti oldallal szomszédos hansági terület képezi a vizsgálat tárgyát
vízhozamok és tápanyag emissziók (C, N, P) tekintetében. Ezt a területet jól szemlélteti a 75. ábra. Az
ábrán az is megfigyelhető, hogy hol helyezkednek el a szennyvíztisztítók (lakos egyenérték - LE) a
vízgyűjtőterületen és mekkora a kapacitásuk, valamint az egyes helyszíneken a szennyvíztisztítás
módozatai is leolvashatóak.

Vízfolyás
Államhatár
Vízgyűjtő terület
Belterület
Vizes élőhely
Jois
Vízfelület

N

(CNDP 8.400 LE)

Gols / Mönchhof
(CNDP 40.000 LE)

Schützen
(CNDP 66.500 LE)

Podersdorf
(CNDP 20.000 LE)

Eisenstadt
(CNDP 42.000 LE)

Wulkaprodersdorf
(CNDP 42.000 LE)

Balf
(CNDP 4.000 LE)

75. ábra: A Fertő tó vízgyűjtője, a szennyvíztisztítók mérete (lakos egyenérték) és elhelyezkedése, valamint a
szennyvíztisztítás fajtája (C= széneltávolítás, N= nitrifikáció, D=denitrifikáció, P= foszforeltávolítás)
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5.2.2 Jellemzők és jelenlegi állapot
5.2.2.1 Áttekintés
A 12. táblázat a 75. ábra alapján a vizsgált terület szennyvíztisztítóit mutatja be befogadó szerint
12. táblázat: A vízgyűjtő szennyvíztisztítóinak áttekintése (A=Ausztria, HU=Magyarország, LE= lakos egyenérték,
átlagos terhelés a 2012. évi KOI adatok alapján, C=széneltávolítás, N= nitrifikáció, D=denitrifikáció, P=
foszforeltávolítás, UV: fertőtlenítés)
Szennyvíztisztító
Üzemeltető
Kapacitás
Átlagos
Jellemző
Elvezetés/
terhelés
(LE)
Befogadó
KOI (2012)
A
A

Wulkaprodersdorf
Eisenstadt

A

Schützen am Geb.

A
A
A
HU

Jois
Gols
Podersdorf
Balf

WV Wulkatal
AWV EisenstadtEisbachtal
RHV Neusiedler See –
Westufer
Település
GV Gols-Mönchhof
Település
Soproni Vízmű Zrt.

110 000
42 000

75 %
76 %

CNDP
CNDP

Wulka / Fertő tó
Eisbach / Fertő tó

66 500

44 %

CNDP

Wulka / Fertő tó

8 400
40 000
20 000
4 000

50 %
40 %
38 %
Ca. 75 %

CNDP
CNDP
CNDP/UV
CNP

Joiser Kanal / Fertő tó
Golser Kanal / Fertő tó
Nádas öv / Fertő tó
Nádas öv / Fertő tó

A közigazgatási központok kivételével a 20. század közepéig a vidéki struktúrák és a kisebb
települések domináltak. Az 1950-es évekbeli gazdasági fellendüléssel olyan új infrastrukturális
fejlesztések valósultak meg, mint az ívóvízellátás és a szennyvízelvezetés. Az 1970-es évekig a
keletkező szennyvizet nagyrészt csak mechanikusan tisztították, vagy tisztítatlanul vezették a
befogadóba. Ez akkoriban rossz vízminőséget eredményezett.
Burgenlandban az 1950-es és 1960-as években megkezdődött a csatornahálózatok és a
szennyvíztisztítók kiépítése. A Fertő tó környékén a megnövekedett turizmus miatt először
Burgenland északi részére fókuszáltak. Különbséget kell tenni aközött, hogy a tisztított szennyvizet
közvetlenül a Fertő tóba vezetik, elszikkasztják a környék felszínalatti vizeibe (pl. Seewinkel), vagy
pedig a vízgyűjtőterületen keletkező szennyvizet a Fertő tó vízgyűjtőjéről tisztítás után elvezetik. Az
északi területről a szenyvízet (16 500 LE Neusiedl am Seeből, Weidenből, Parndorfból)
nyomóvezetékkel a Bruck/Leitha-Neusiedl/See in Bruck szennyvíz egyesület szennyvíztisztítójába
szivattyúzzák tisztítás céljából. A szennyvíztisztító (140 000 LE) a tisztított szennyvizet a Fertő tó
vízgyűjtőterületén kívül a Lajtába vezeti. A Wulka vízgyűjtőterület szennyvízét a WV Wulkatal
(110 000 LE), az AWV Eisenstadt-Eis-patak-völgyi (42 000 LE) és az RHV Neusiedler See – Westufer
(66 500 LE) szennyvíztisztítóiban tisztítják. Ez a három létesítmény a kapacitásuk mintegy
kétharmadával végzi a tisztítást, közvetve kerül a tisztított szennyvíz a Fertő tóba. A golsi (40 000 LE)
és podensdorfi (20 000 LE) szennyvíztisztító telepek is jelentősek, a további szennyvíztisztítók kisebb
kapacitásúak (<10 000 LE).
A szennyvíztisztító telepek Ausztriában az andaui létesítmény kivételével széneltávolítással,
nitrifikációval, denitrifikációval, foszforeltávolítással és eleveniszapos/levegőztető eljárással
működnek és klasszikus kis terhelésű létesítményként lettek megépítve. Ezek meghaladják a
91/271/EWG árvízi irányelv előírásait, ami a kommunális szennyvíz kezelésre és kibocsátásra
vonatkozik az érintett területeken. A Podersdorfban, Fraunkirchenben és Tadtenben található
létesítmények UV-fertőtlenítővel felszereltek azért, hogy a kibocsátott baktériumokat csökkentsék. A
szennyvíztisztítók átlagos terhelése a KOI-ra (2012. évi éves középértékek) vonatkozik és általában
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ezen a területen körülbelül 40 % és 75 % között található (12. táblázat). A KOI terhelés (2012. évi
adatbázis) számított értékei 100 % fölött vannak a frauenkircheni és a St. Andrä am Zicksee-i
szennyvíztisztítóknál. A szennyvíztisztítók részletes felülvizsgálata a kapacitás lehetséges
meghaladása miatt szükséges, valamint lehetővé teszi a bővítést és az átalakítást. A
csatornarendszerek Halbturnban és Tadtenben elválasztott rendszerűek, ezzel szemben a többi
csatornarendszer elsősorban egyesített rendszerű (65 és 100 % között). A szennyvíztisztító telepek
minősége alapján a rendeltetésszerű üzemeltetés és az egyesített csatornázási rendszer működése a
ráfordítás tekintetében az adott területen nagy jelentőségű. Ez azokat a területeket is érinti, ahol
megkövetelik a fokozott figyelmet.
Az első szennyvízcsatornák-és szennyvíztisztító telepek Magyarországon már az 1960-as és 1970-es
években megépültek a határvizek vízgyűjtőterületén (Ikva, Hansági-főcsatorna, Gyöngyös stb.). 1968ban készült el Sopron város mechanikus szennyvíztisztító telepe. Európai Uniós támogatásból 2008ban 165 000 LE-re bővült és tápanyag eltávolítással egészült ki. A soproni szennyvíztisztítóból a
tisztított szennyvizet a Fertő tó vízgyűjtőjén kívül az Ikvába vezetik. A bővítéssel a sopronkőhidai és
fertőrákosi szennyvíztisztítók üzemen kívül fejlesztésre kerültek. A sopronkőhidai telepet teljesen
lebontották, a fertőrákosi szennyvíztelep előkezelő és levegőztető létesítményként működik. Így a két
településről nem érkezik szennyvíz a Fertő tóba. 1995-ben Fertőendréden biológiai szennyvíztisztítót
helyeztek üzembe, ahol 11 település, többek között Fertőboz, Hidegség, Fertőhomok, Hegykő és
Fertőszéplak elválasztott rendszerű csatornahálózattal összegyűjtött szennyvizét kezelik. A tisztított
szennyvíz befogadója közvetlenül az Ikva. A régió szennyvízkezelési koncepciója lehetővé teszi, hogy
a Fertő tó terhelését a lehető legnagyobb mértékben csökkentsék. A Fertő tó magyar
vízgyűjtőterületén a balfi szennyvíztisztító az egyedüli pontforrás. A balfi szennyvíztisztító
előtisztítóként fog üzemelni. A szennyvizek átvezetése a soproni telepre folyamatban van.
A diffúz szennyezés csökkentése érdekében az egyetlen magyar oldali vízfolyás - Rákos-patak torkolatában 2004-ben a Fertő tó medrében szűrőmezőt létesítettek azért, hogy a Rákos-patak
közvetlen a fertőrákosi öbölbe való bevezetését elkerüljék.
Ausztriában a Schützen am Gebirge térségben a Wulka számára létesített árvíztározó is a diffúz
terhelés csökkentését szolgálja.
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5.2.2.2 A szennyvíztisztítók leírása a területen
Wulkaprodersdorf
A wulkaprodersdorfi szennyvíztisztító telep (76. ábra) 110 000 LE120 lakosegyenértékre méretezett, és
a Wulka vízgyűjtőjén keletkező szennyvizet kezeli Wulkaprodersdorfig. Ez a legnagyobb
szennyvíztisztító a területen. Ez a szennyvíztelep egy tipikus kis terhelésű létesítmény teljes
nitrifikációval, denitrifikációval, kémiai foszfor eltávolítással, hagyományos utóülepítő medencével és
részleges aerob iszap stabilizálással. A 2012. évi KOI adatok értékelése alapján megállapítható, hogy a
szennyvíztisztító telep közepes kihasználtságú, mintegy 75 %-os és erről a telepről a tisztított
szennyvíz a Wulkába kerül. A szennyvíztisztítót utoljára 2000-ben építették át. Az iszap anaerob
stabilizálásával 2013-ban megkezdődött az energetikai hasznosítás. Az iszapot az eisenstadti
szennyvíztisztító telep kezeli.
A csatornázás főleg egyesített (98 %), és csak kismértékben elválasztott rendszerű (2 %).

76. ábra: A wulkaprodersdorfi szennyvíztisztító telep légi felvétele

Eisenstadt
Az eisenstadti szennyvíztisztító telep (77. ábra) 42 000 LE120 lakosegyenértékre méretezett.
A telep alulterhelt levegőztető szennyvíztisztítóként üzemel teljes nitrifikációval, denitrifikációval és
foszfor eltávolítással. Itt található egy hagyományos utóülepítő és egy aerob iszapstabilizáló egység.
A 2012. évi KOI adatok értékelése alapján megállapítható, hogy a terhelés kb. 75 %-os. A befogadó
vízfolyás az Eisbach, ami Schützennél torkollik a Wulkába.
Az utolsó engedélyes határozatok 2004-ben és 2006-ban születtek. 2013-ban megkezdődött az
iszapkezelés új koncepciójának megvalósítása. Az anaerob iszapstabilizálás, a biogáz termelés és az
energiafelhasználás
a
Wulka-völgyi
Szennyvízegyesület
szennyvíztelepén
történik
Wulkaprodersdorfban.
Az Eis-patak völgyi Szennyvízegyesület szennyvíztisztítója Eisenstadtban az aerob iszapstabilizációt
végzi és csökkenti a kapacitást, amely a térség demográfiai fejlődésével áll kapcsolatban.
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A csatornázás a csatlakozott területek által 75 %-ban egyesített és 25 %-ban elválasztott rendszerű.

77. ábra: Az eisenstadti szennyvíztisztító telep légi felvétele

Schützen am Gebirge
A schützeni szennyvíztisztító telep (78. ábra) 66 500 LE120 lakos egyenértékre méretezett és a Wulkavölgyi (Wulkaprodersdorf) és Eis-patak völgyi (Eisenstadt) szennyvíztársulat szennyvíztisztítói mellett
ez a harmadik szennyvíztisztító a Wulka vízgyűjtőterületén. Ahogy a két másik szennyvíztisztítónál
jellemző, ez is alulterhelt szennyvíztisztítóként üzemel teljes nitrifikációval, denitrifikációval, foszfor
eltávolítással, hagyományos utóülepítővel és egy aerob iszapstabilizálóval. A 2012. évi KOI adatok
értékelése alapján megállapítható, hogy a terhelés kb. 44 %-os.
Az utolsó engedély 2000-től hatályos. Ahogy az eisenstadti szennyvíztisztító rendszer is, a schützeni
telep is nagyrészt egyesített (75 %) és a csatornázás 25 %-ban elválasztott rendszerű.

78. ábra: A schützeni szennyvíztisztító telep légi felvétele
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Jois
A joisi szennyvíztisztító telep a Fertő tó északi partján található (79. ábra) és 6 400 LE120
lakosegyenértékre méretezett. A tisztított szennyvizek a Jois csatornán keresztül a tóba kerülnek. A
szennyvíztisztító telep alulterhelt nitrifikációval, denitrifikációval, foszfor eltávolítással és egyidejű
aerob iszapstabilizálóval.
A 2012. évi KOI adatok értékelése alapján megállapítható, hogy a terhelés kb. 50 %-os és az utolsó
engedélyes határozatok 2001-ben és 2004-ben születtek.
A csatornázás 65 %-a egyesített és 35 %-a szétválasztó rendszerű.

79. ábra: A joisi szennyvíztisztító telep légi felvétele

Gols
A golsi szennyvíztisztító telep (80. ábra) 40 000 LE120 lakosegyenértékre méretezett. A
szennyvíztisztító telep alulterhelt, nitrifikációval, denitrifikációval, foszfor eltávolítással, hagyományos
utóülepítő medencével és egyidejű aerob iszapstabilizálóval. A 2012. évi KOI adatok értékelése
alapján megállapítható, hogy a terhelés 40 %-os. A tisztított szennyvíz a golsi csatornán keresztül a
Fertő tóba kerül.
Az utolsó engedély 2002-től hatályos.
A csatornázás 72 %-ban egyesített és 28 %-ban elválasztott rendszerű.
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80. ábra: A golsi szennyvíztisztító telep légi felvétele

Podersdorf
A podersdorfi szennyvíztisztító telep 20 000 LE120 lakosegyenértékre méretezett és nagyobb, mint az
a két szennyvíztisztító, amelyek közvetett módon csatornán keresztül engedik a tisztított szennyvizet
a tóba. Mint ahogy a többi osztrák szennyvíztisztító a területen, ez is alulterhelt, nitrifikációval,
denitrifikációval és foszfor eltávolítással. A létesítmény rendelkezik hagyományos utóülepítő
medencével és aerob iszapstabilizálóval. Mivel a tisztított szennyvíz egy keskeny nádas övön
keresztül kerül a tóba, így UV fertőtlenítést is alkalmaznak.
A 2012. évi átlagos terhelés körülbelül 38 %, és a turistaszezon során megnövekedő terhelésre is
megfelelő a kapacitása.
Az utolsó engedély 2011-ből származik és a csatornázás nagyrészt (97 %-ban) egyesített és csak 3 %ban elválasztott rendszerű.

81. ábra: A podersdorfi szennyvíztisztító telep légi felvétele
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Balf
A balfi szennyvíztisztító (82. ábra) magyar területe a tisztított szennyvizet a nádas övben kialakított
szűrőmezőn keresztül vezeti a Fertő tóba. Itt 1988-ban létesítettek szennyvíztelepet, majd 1998-ban
a csatornázás befejeztével kibővítették a létesítményt. A nádas övben szűrőmezőt alakítottak ki.
A szennyvíztisztító kibocsátási határértékei igazodnak az osztrák területre érvényes szabványhoz.

82. ábra: A balfi szennyvíztisztító telep légi felvétele

5.2.3 Rendelkezésre álló adatok és ismerethiány
A Fertő tó osztrák vízgyűjtőterületén található szennyvíztisztítók kétféle felülvizsgálaton esnek át. Az
egyik egy úgynevezett belső, amit az üzemeltető saját maga végez, míg a másik egy külső
felülvizsgálat, amit a Burgenlandi Tartományi Hivatal végez. Ezek eredményeképpen sok adat
(paraméter, gyakoriság, idősorok hossza) áll rendelkezésre a szennyvíztisztítók mennyiségi és
minőségi emisszióiról. A működési és üzemi adatok (pl. a szennyvíztisztításhoz szükséges energia)
mellett nagy hangsúlyt kap a kibocsátott szennyvízmennyiség, a szénparaméterek (KOI, TOC, BOI5), a
nitrogén (NH4-N, NO2-N, NO3-N, össz.-N), a foszfor (összes foszfor és csekélyebb mennyiségű
ortofoszfát), valamint további berendezés-specifikus paraméterek.
Emellett részletes tájékoztatás áll rendelkezésre a szennyvíztisztítás során keletkező kezelt iszap
mennyiségéről és hasznosításáról. A meglévő adatok minősége lehetővé teszi a problémamentes
tisztított szennyvízkibocsátásra vonatkozó modellbeli számításokat, amelyek a hitelesített emissziós
források (pontforrás, diffúz források) imissziós adataira vonatkoznak a klasszikus szén, nitrogén és
foszfor paraméterek alapján.
Információhiány mutatkozik a Seewinkel/Hanság térségében azon tápanyag szállítási folyamatoknál,
melyek során a tisztított szennyvíz beszivárog és változásokat idéz elő a talajvízszintben és ezáltal
tisztázatlan körülmények (hígítás és folyásirány) állnak elő.
Csak kevés információ áll rendelkezésre az emisszió és imisszió kapcsán a szerves szennyeződésekkel
kapcsolatban a vízgyűjtőn. A halbturni szennyvíztisztító egy kutatása során (Kreuzinger et al. 2004)
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kezdeti információkkal szolgált a talajvízben található szerves szennyeződések viselkedéséről. A 83.
ábra bemutatja két különböző gyógyszerészeti hatóanyag viselkedését az egyes tisztítási
fokozatokban és a talajvízben különböző áramlási időben.
Miközben a Diclofena (83. a) ábra) műszaki szinten körülbelül a 90 %-ban eltávolítható, a talajvízben
a 25. és 75. nap között már ki sem mutatható, addig a Carbamazepine koncentrációja (83. b) ábra)
nagyon stabil marad és a talajvízben sem változik.
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83. ábra: A diclofenac és carbamazepin viselkedése a halbturni szennyvíztisztítóban és a talajvízben a
beszivárgást követően. Az X-tengelyen látható áramlási idő a műszaki létesítményben és az utótisztítási
fokozatokban (teli pontok), valamit a talajvízben (üres pontok/kis körök, 0 nap= Sickerbiotop) (lásd. Kreuzinger
et al. (2004)
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Zessner vizsgálatai (2012) azt mutatják, hogy a Carbamazepine a szennyvíztisztítóban levő csekély
elimináció ellenére a Fertő tó nyílt vízében nem halmozódik fel, mivel ott a koncentráció lényegesen
alacsonyabb, mint a Wulkában. A mechanizmusok ismeretlenek a szerves szennyeződések
viselkedéséről a Fertő tó-Hanság területén.
Magyarországon a Fertő tavat érintő balfi szennyvíztisztító telep ellenőrzését a hatóság végzi, illetve
az üzemeltető is rendszeresen végez önellenőrző vizsgálatokat.

5.2.4 Érdekellentétek és kockázatok
Hivatkozva a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság három központi vízgazdálkodási célkitűzésével
1. A Fertő tó, mint tájképi elem megőrzése
2. A nyílt víz és a nádas közötti arány megtartása
3. A Fertő tó vízminőségének megőrzése
kapcsolatban megállapítható, hogy a települési vízgazdálkodás szakterülete a szennyvizelvezetésen
és kezelésen keresztül kapcsolódik a stratégiai célokhoz. Ebben az összefüggésben a települési
vízgazdálkodás infrastruktúrájának (csatornázás, szennyvíztisztítás) magas színvonalon történő
fenntartása mind a magyar, mind a burgenlandi területen központi jelentőségű és továbbra is a Fertő
tó és a Hanság érzékeny ökoszisztémáinak minőségi alapját jelenti. Azzal a feltétellel, hogy a
szennyvízelvezetés és tisztítás magas színvonala továbbra is fenntartható lesz és a jövőben a legjobb
elérhető technológiára (BAT) irányul, nem várhatók konfliktusok a stratégiai célok elérésében. Az
egyesített csatornázás szakterületére ebben az összefüggésben különös figyelmet kell fordítani.

5.2.5 Országok közötti együttműködés
Az infrastruktúrának megfelelő követelmények és igények (csatornázás és szennyvíztisztítók),
amelyek a szennyvíztisztítás területére vonatkoznak, mind a burgenlandi mind a magyar oldalról
elfogadottak.
Az ivóvízellátás területén már létezik egy nemzetközi koncepció, ami a Sopron és a burgenlandi
térségi területek vízellátására vonatkozik a Lajta vízgyűjtőjéről. A koncepció megvalósítása
folyamatban van.

5.2.6 Stratégiai célok (C) és javasolt intézkedések (I)
Célok

C1 A szennyvíztisztításban a magas színvonal megtartása a mindenkori műszaki
lehetőségek figyelembe vételével (BAT alkalmazására)
C2 A Fertő tóba és a Hanság területére bejutó szennyezés minimalizálása a
technikai lehetőségek következetes átalakítása által
C3 A települési vízgazdálkodás infrastruktúrájának folyamatos ellenőrzése,
karbantartása és felújítása (ivóvízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítók)

Intézkedések

I1

A szennyvíztisztítók igazodása a 80 % feletti terheléshez (Alapként szolgál: KOI
adatok 2012)

I2

A csatornahálózat idegen vízekkel történő terhelésének távoltartása és
felülvizsgálata

147

5.2 Település vízgazdálkodás

148

Fertő tó stratégiai tanulmány

I3

Az egyesített rendszerű létesítmlények üzemelésének ellenőrzése valamint
felszámolásuk (csapadékvíz elvezetés, csapadék túlfolyók, záportározók)

I4

A tisztított szennyvízek vízgyűjtő területről történő elvezetése

I5

A tisztított szennyvíz elvezetésére vonatkozó megbízható lehetőségek
vizsgálata a Seewinkel és a Hanság térségében figyelembe véve a talajvízbe
történő beszivárgást és az ökológiailag érzékeny kis tavakba történő bevezetést
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5.3 Közlekedés
SZÉKELY Imre, TRAUNER Anna, DÉRI Lajos, ZECH Sibylla

5.3.1 Vizsgált terület
A vizsgált terület kiindulópontja a vízgyűjtőterület. A közlekedési fejezetnél azonban szükséges volt e
területet kibővíteni, és az ide vezető útvonalakat, valamint a kiindulási pontjait is bevonni a
vizsgálatba. (84. ábra). Északon a nemzetközi autópálya összeköttetés, Bécs-Győr–Budapest (E60, A4,
M1), ugyanúgy, mint a nemzetközi vasútvonal (Bécs-Győr–Budapest), keleten a Baltikum-PozsonyAdria közúti tengely Mosonmagyaróvár és Csorna közti útszakasza (E65), valamint a GySEV (RoeEE,
Raab – Ödenburg – Ebenfurter Eisenbahn AG) kezelésében lévő Hegyeshalom-Csorna-Szombathely
vasút képezi a vizsgált terület határát. Délen húzódik a Bécs – Sopron - Győr közúti forgalmi tengely
(A3-16, 84-85) és az Ebenfurt – Sopron - Győr közötti vasútvonal. Megjegyezzük továbbá, hogy a
három határt képező folyosó közül kettő (északon és keleten) TEN-T (Trans - European Transport
Networks/ Transzeurópai közlekedési hálózat) szakaszként nemzetközi jelentőségű.

84. ábra: Fő közlekedési tengely, mobilitási terület a Fertő tó területén. Forrás: saját ábrázolás
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5.3.2 Jellemzők és jelenlegi állapot
5.3.2.1 Egyéni közlekedés
Az egyéni közlekedésben az A4/M1 autópályák biztosítják a legfontosabb régión túlnyúló
összeköttetést (Bécs és Győr központok irányába). Az A6 illetve M16 útvonalakon Pozsony érhető el,
amely a vizsgált terület északi részéhez kapcsolódik. Repülőterek Fertőszentmiklóson (szilárd
burkolatú) és Fertőrákos Piusz-pusztán (füves) vannak, amiket elsősorban magánrepülők használnak
sporttevékenységekre. A legközelebbi repülőterek Győr-Pér, Bécs és Pozsony nemzetközi és
kereskedelmi repülőjáratok részére.
A terület nyugati részét az A3-on és S31-en keresztül érhetjük el. A régió déli része a 85-ös főúttal
érhető el Győr és a magyar főváros irányából. A 85-ös főút nagyon forgalmas és áthalad több
település belterületén. A probléma megoldásaként a magyar közlekedésfejlesztési stratégia az M85
gyorsforgalmi út megépítését látja szükségesnek. A vizsgált területtől keletre eső enesei elkerülő út
megépítése e projekt első szakasz volt. Ezt követően Csorna elkerülő szakaszának, aztán a Sopront
elkerülőnek az osztrák határ és Pereszteg között, végül pedig a Csorna és Pereszteg közti szakasznak
kell elkészülnie.
A terület keleti határvonala egy nemzetközi jelentőségű közlekedési tengely, a 86-os főút, az E65-ös
Mosonmagyaróvár és Csorna között, amely a Prága - Pozsony - Zágráb összeköttetésnek és a
Transzeurópai közlekedési hálózatnak (TEN-T) is részét képezi. Ezen a teherforgalom jelentős;
hosszútávon a bővítés itt is szükségessé válik.
A települések „első sorát“ a tó körüli főútvonalak (B50, B51, B52, 84-es főút) kötik össze. A magyar
tóparton fekvő települések jelenleg csak mellékutakon érhetők el, amelyek a 84-es, 85-ös, 86-os
főutakban futnak össze.
A folytonosságot megszakítja egy szakasz Fertőrákos és Mörbisch között; itt ugyanis a meglévő
határutat csak gyalogosok és kerékpárosok használhatják. Vannak törekvések arra, hogy azt még
kiszélesítsék, hogy könnyű járművek is részt vehessenek a forgalomban. Az eddigi egyeztetések még
vezettek eredményre.
A Fertő-térség legforgalmasabb határátkelői Klingenbach-Sopron (B16-84) és Pamhagen-Fertőd
között találhatók. A pamhageni határátkelőhöz vezető út a magyar oldalon jelenleg csak mellékút,
amit az M85-ös út kiépítése során főúttá kell kiszélesíteni.
A St.Margareten és Sopronkőhida (Fertőrákos) közötti határátkelő 2009 óta személygépkocsival is
használható, a magyar szakasz viszont rossz állapotban van. Kiépítették az utat Ágfalva és
Schattendorf között is, melyet az Európai Unió támogatott az ERFA projekt keretein belül.
(http://www.at-hu.net/at-hu/de/projekte.php?we_objectID=25).
A szabad munkaerő áramlás létrejötte számos Ausztriát Magyarországgal összekötő útvonalon 2011től jelentős forgalomnövekedéshez vezetett, különösen a Sopronhoz közeli utakon regisztráltak
jelentős növekedést. Sok út - ami településeket köt össze mindkét oldalon - nem volt alkalmas a
megnövekedett forgalom lebonyolítására. Magyar oldalon ezeknek az összeköttetéseknek az
állapotát vizsgálják és fejlesztéseket terveznek. Megállapíthatjuk, hogy az utak többségének
elsősorban lokális jelentősége van, amelyeken szükség van a teherforgalom korlátozására.
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5.3.2.2 Tömegközlekedés
A régió északi részének tömegközlekedése mondható a legjobbnak, a régión kívüli összeköttetések
közelsége miatt (Bécs-Budapest vonatszakasz). Emellett három egyvágányú mellékszakasz körbeveszi
a tavat. Az Eisenstadt - Neusiedl am See (Pannoniabahn) szakaszt az ÖBB, az Ebenfurt – Sopron - Győr
szakaszt délen és a Hegyeshalom – Csorna szakaszt keleten a GySEV (ROeEE/Raaberbahn), a Neusiedl
am See - Fertőszentmiklós szakaszt a Neusiedler See Bahn üzemelteti. A vasútvonalak nagy részét
2009 óta villamosították.
A Győr-Sopron közti szakasz kihasználtsága nagyobb az átlagnál, ezért hosszú távon kétvágányúvá
kell átépíteni, amelyhez az előkészítő munkákat már megkezdték. A tervezett kétvágányúsítás
kivitelezését előreláthatólag 2018-ban fogják befejezni.
Az eisenstadti vasúti leágazás megépítése tervben van, ami az eisenstadti utasoknak átszállás nélküli
összeköttetést jelentene Bécsbe (BMVIT Keretterv). A tömegközlekedési vasúti forgalom számára a
határon átnyúló koncepciók további intézkedési javaslatokkal, az ETZ Projekt GreMO Pannonia
keretein belül kerültek kidolgozásra.
A térség tömegközlekedésének ellátását osztrák oldalon a községekben falujáratokkal vagy
szükségorientált
mikro
tömegközlekedési
rendszerrel
biztosítják
(http://www.bmobil.info/projekte/dorfbus-projekte), a magyar oldalon hasonló rendszer mielőbbi bevezetése
indokolt volna.

5.3.2.3 Közlekedési szolgáltatók a régióban
A „Fenntartható, környezetbarát közlekedés és turizmus érdekében az érzékeny területeken, mint pl.
a Fertő tó régiója”, az osztrák-magyar-szlovák átfogó projekt keretein belül, Eisenstadtban és
Sopronban két mobilitás központot hoztak létre. Ezek nemcsak olyan információs központok amik a
menetrendről és a tarifákról tájékoztatnak, hanem a kapcsolódási pontokról és a
tömegközlekedéshez köthető összes témáról is információval szolgálnak a magánszemélyek és az
intézmények számára egyaránt. Emellett koordinációs és közlekedéstervezési feladatokat is
betöltenek az ügyfelek, a közlekedési üzemeltetők és a politika között. 2012 ősze óta létezik egy
határon
átnyúló,
kétnyelvű
online
menetrend
információ
(http://efa.vor.at/gremo/XSLT_TRIP_REQUEST2?language=de).
Határon átnyúló közlekedési szövetség a tömegközlekedésben még nem létezik. A Raaberbahn
vonalain az osztrák Közlekedési Szövetség Keleti-régió (VOR) jegyei érvényesek. Magyar oldalon még
nem létezik saját közlekedési szövetség. A GySEV (RoeEE) aktív kezdeményezéseket tesz a nyugatmagyarországi régió kiépítésére.

5.3.2.4 Vízi közlekedés
A Fertő tavon a turizmushoz kapcsolódó személyszállítás, valamint a vitorlás sport élénkülése
jellemző. A tó osztrák oldalán több, a magyar oldalon viszont csak egyetlen kikötő létezik. Ez utóbbit
a köznyelv fertőrákosi kikötőként emlegeti, pedig valójában Sopron város közigazgatási területén
fekszik.
A tó közelében fekvő magyar települések részéről igény további kikötők létesítése, amelyek
megvalósítása a Nemzeti Park álláspontja szerint nem lehetséges. Igény van továbbá a magyar oldali
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Fertő tó környezeti nevelést is szolgáló, természetbarát öko-turisztikai hasznosítására (pl. a nádzóna
csatornáin szakember által vezetett „menetrendszerű” csónaktúrákkal, valamint több új madárles /
kilátó létesítésével és a tanösvények hálózatának kialakításával.
Javasolták a Répce és Rábca folyók használatát vízi turizmus céljára. Ha ezt a projektet
megvalósítanák, akkor a Fertő tavat a Duna és a Rába kirándulóhajó-rendszerével lehetne összekötni.
A Hansági-főcsatornát is lehetne szabadidős célokra (pl. kajakozás) használni.

5.3.2.5 Áruszállítás
Sopron logisztikai szolgáltatási központját a GySEVCARGO Zrt. üzemelteti. Ennek a legfontosabb
fejlesztése az elmúlt években a XII. számú 6 600 m2 összterületű raktár megépítése volt 2010-ben. A
raktár alkalmas a vasúti és közúti ügyfelek kiszolgálására, valamint közúti ügyfelekkel való kapcsolat
tartásra. A GySEV/RoeEE hosszú távú céljai között a konténerterminál kibővítése is szerepel.
A soproni terminál bevétele 2008 és 2010 között csökkent, de azóta újra növekedésnek indult. A
2011-es közúti adatok alapján az itt fejlesztett járműegységek száma megközelítette a 10 000
darabot, az itt megmozgatott árumennyiség pedig a 200 000 tonnát.

5.3.2.6 Kerékpár
A kerékpárutak sűrű hálózata hozzájárul a régió szabadidős és turisztikai infrastruktúrájához. A
legkedveltebb útvonal a Fertő tó kerékpárút, ami a tó körül Ausztrián és Magyarországon keresztül
fut. E szakaszon kívül van még számos további kerékpárút (Kirschblütenradweg, Lackenradweg),
valamint kerékpár összeköttetés a Dunával és a Rosalia régióval.
A Győr-Moson-Sopron megyei kerékpárutak jórészt a Szigetközben, a Fertő tónál, illetve az osztrák
határ mentén épültek ki turisztikai céllal, de számos kerékpárút jellemzően a helyi lakosok
mindennapi közlekedési igényeit szolgálja az egyes érintett településeken belül, s kevésbé van
turisztikai és/vagy hálózati szerepük.
A 2007-ben életbe lépett Schengeni Egyezmény lehetővé tette a szabad határátlépést, melynek
előnyeit a kerékpárosok és gyalogosok is élvezik a térségben. Mindkét hálózaton optimalizálni kell a
kapcsolódási pontokat, mivel helyenként még vannak megoldandó konfliktusok.
Ebből kifolyólag a „Fertő-Hanság-mobil“ elnevezésű EU-projekt keretein belül Kapuvár külterületén, a
Hansági-főcsatornán keresztül egy biciklis hidat létesítettek a burgenlandi Valla (Wallern) település
szomszédságában. További fontos feladat a határátlépő úthálózat fejlesztése (sűrítése), egy egységes
jelzőtáblarendszer, Kapuvár jobb megközelítése, és a B10 és B22-es kerékpárút összekötése.
(Ausztria-Magyarország határátlépő kerékpár közlekedési koncepciója lehívható az alábbi linken:
http://www.b-mobil.info/uploads/contenteditor/Radverkehrskonzept_panmobile_de.pdf internetes
oldalon).
2013 első felében megkezdték ennek a projektnek a megvalósítását, aminek célja, hogy magyar
oldalon a Fertő tó mentén a meglévő kerékpárútszakaszok felújítása és a hiányzó szakaszok kiépítése.
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5.3.3 Rendelkezésre álló adatok és ismerethiány
A Fertő-térség magyar és osztrák oldala rendelkezik közlekedésfejlesztési tervekkel. Ezek
összehangolás a fontos feladat. Folyamatos felmérés szükséges, mint minden más régióban is, az
infrastruktúra állapotáról és kihasználtságáról, a népesség meglévő és jövőbeli mobilitási igényéről.
A közlekedési projektek tervezésében hiányok mutatkoznak az országok és községek között, illetve a
különböző illetékes hatóságoknál. Indokolt volna a közlekedésfejlesztés szisztematikus, régió szintű
egyeztetési folyamatának mielőbbi elindítása.

5.3.4 Érdekellentétek és kockázatok
2011-ben a szabad munkavállalás számos közlekedési útvonalon Ausztria és Magyarország között,
megnövekedett forgalomhoz vezetett. Különösen a Sopron környéki utakon regisztráltak erős
forgalomnövekedést. A nyilvános közlekedésben, a határon átnyúló összeköttetések úgy tűnik, nem
kínálnak elég vonzó alternatívát a saját személygépkocsival szemben.
Két okból fontos cselekedni: Egyrészt a meglévő határátkelőket kell megfelelő állapotba hozni, hogy a
közlekedés lebonyolítása biztos és környezetkímélő legyen. Másrészt a tömegközlekedésben is
szükséges bizonyos intézkedéseket megtenni, hogy az ingázók és a látogatók száma növekedhessen.

5.3.5 Országok közötti együttműködés
A konkrét, folyamatos együttműködés nehézkes, ugyanis a határ két oldalán a struktúrák különböző
módon épülnek fel. A szomszédos települések, amelyek az államhatár ellenkező oldalára esnek
(amelyek élete korábban egy egységes területen és ugyanolyan színvonalon zajlott) több mint fél
évszázad alatt két teljesen különböző fejlődési folyamaton mentek keresztül. Nem csoda, hogy a
közlekedési infrastruktúra területén a határ két oldalán óriási különbségek mutatkoznak.
1989 óta számos fontos mérföldkő volt az integrált határterületen; mindkét ország tagja lett az
Európai Uniónak és a határok 2007 óta (Schengen) papíron mindenütt megnyíltak. Gyakorlatban ez
nem mindenütt van így. Ezek a Fertő tó régiójában részben védelem alatt álló és érzékeny területek.
Egy optimális közlekedési rendszertől, amelynek segítségével a kapcsolatok szorosabbak lehetnének,
összességében már nem vagyunk messze. A közlekedési infrastruktúra (utak, vasutak, a közösségi
közlekedés gépjárműparkja) a határ két oldalán különböző színvonalú. Érdemes lenne, sok település
történelmi (vasfüggöny előtti) kapcsolatait "újraéleszteni". Nem mindig hasonló az érdeklődés ezen a
területen a határ két oldalán, ami a projektek keretein belül községszinten konfliktusokhoz vezethet.
Kidolgozás alatt áll egy határon átnyúló közlekedési modell az egységes Centrope régió területére
vonatkozóan (ETZ Projekt VKM AT-HU). Ennek a projektnek a vezető partnere a TU Bécsi
Közlekedéstudományi Intézet.
Magyarország külügyi és külgazdasági államtitkára és Burgenland tartományfőnöke a közlekedési
kapcsolatok fejlesztéséről 2013. július 17-én szándéknyilatkozatot írt alá. A budapesti
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ megbízására a határ-közeli úthálózat fejlesztését vizsgáló
megvalósíthatósági tanulmány készül a teljes magyar-osztrák határszakaszra.
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5.3.6 Stratégiai célok (C) és javasolt intézkedések (I)
A közlekedési politika alapjában véve kielégítő, a környezet számára elviselhető, költséghatékony
mobilitást garantál a lakosoknak és vállalatoknak. A legfontosabb ágazati célok és intézkedési
javaslatai ennek a stratégiának a keretein belül a következőek:
Cél

C1 A regionális központok jó elérhetősége tömegközlekedéssel és egyéni módon
(különösen Neusiedl am See, Eisenstadt, Sopron, Fertőd, Fertőszentmiklós,
Kapuvár). Üzemeket, iskolákat, központi szolgáltatásokat legfeljebb 30
percen belül el lehessen érni.

Intézkedések

I1

A Fertő tó körül a fenntartható közlekedési hálózat kiépítése.

I2

Az igény szerinti mobilitási és tömegközlekedési kínálatok fejlesztése.

Cél

C2 Az osztrák-magyar államhatár akadálymentes átjárhatósága.

Intézkedések

I3

Határon átnyúló megállapodás a területrendezés és a közlekedés tervezés
összehangolásáról, ezen belül megállapodás a mobilitási és turizmusajánlatok
tekintetében.

I4

A határok által elválasztott települések közti kapcsolatok újraélesztése
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5.4 Mezőgazdaság
EITZINGER Josef, BRASCH Alfred, KUBU Gerhard, TÓTH Ilona

5.4.1 Vizsgált terület
A mezőgazdasági szektor vizsgált területét a Fertő tavat határoló települések valamint a Wulka
vízgyűjtőterületén fekvő települések alkotják (85. ábra).

5.4.2 Jellemzők és a jelenlegi állapot
A mezőgazdaság messze a legnagyobb földhasználó a régióban, az intenzitás valamint a termelési
súlypontok széles palettájával. A mezőgazdaság kulcsszerepet tölt be olyan szektorokban is, mint
például a helyi élelmiszerellátás, a turizmus, a természetvédelem, a vízvédelem és a vízhasználat. A
jelenlegi tanulmány az egyik legfontosabb vízzel kapcsolatos (vízhasználat, vízvédelem) problémakör
vizsgálatát célozta meg kapcsolódási pontokat keresve a többi szektorral. Ez a tematika szoros
összefüggésben van a földhasználat és termelés különböző módozataival és intenzitásával, a
talajvédelemmel és a víztartalékok használatával, amelyre a jelenlegi állapotunkban és a jövőbeli
klímaforgatókönyvek szerint is nagy figyelmet kell fordítani.

Mezőgazdasági területhasználat és fejlesztése a vizgyűjtő területeken
A Fertő tó körüli terület mezőgazdasági struktúrája nem csupán a területhasználat jellegét és
intenzitását tükrözi vissza, hanem a szektor ökonómiai és ökológiai aspektusait is. Egy az EuLakes
projekt keretében a Fertő tó vízgyűjtő területén elvégzett területhasználati elemzés (13. táblázat)
kimutatta, hogy az egyes körzetekben milyen különböző fejlesztések mentek végbe az egyes
területhasználati kategóriákban 1986 és 2003 között (Scheibner 2011). Minden körzetben az intenzív
(belterjes) gazdálkodású szántóföldek és ültetvények mérete csökkent a legelők és erdőterületek
javára. A magyar oldalon ez a változás (elsősorban a rendszerváltás miatt) különösen szembetűnő.
A vízgyűjtőterületen bekövetkező efféle változások pozitívan alakították a tóban előforduló, a
mezőgazdaságból származó káros anyagok mennyiségét (kisebb trágyázott, és növényvédő szerekkel
kezelt terület, kevesebb talaj és széleróziónak kitett szántóföld). Ez tükröződik vissza a
vízgyűjtőterület nitrogén műtrágyázási gyakorlatában is, amelynél olyan hatások is szerepet
játszottak, mint például a hatékonyabb felhasználás és az ökológiai rendszerben művelt területek
jelentős növekedése. A legnagyobb területeken gabonát vetettek, majd ezt követően átálltak az
olyan extenzív gazdálkodású takarmány és legelőterületekre, ahol egyáltalán nem, vagy csak alig
használtak műtrágyát (ideiglenes legelők, takarmánynövények, lucerna, lóhere, rétek / legelők,
gyümölcsösök, virágzó és parlagon hagyott területek, kukorica és szőlőültetvények). A jelenlegi
regionális területhasználat és használatintenzitás nyomon követése érdekében vannak bizonyos
ajánlott intézkedések, amelyekhez rendszeres ellenőrzések is társulnak. Ezért lettek például a
kukorica vetésterületei (14. táblázat) is nyilvántartásba véve. Az ökoszisztémára káros vagy tápláló
anyagbevitelt folyamatosan megfigyelni kell, főként a vízterület közelében, így egy, az igényeknek,
valamint az erozióra való hajlamnak megfelelő művelést (trágyázás, öntözési szükséglet) lehet
kialakítani.
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13. táblázat: Mezőgazdasági területhasználati csoportok (km -re kerekítve) és fejlődésük a Fertő tó
vízgyűjtőterületén (Soja et al. (2012a)
Körzet
Ültetvények
Legelő
Szántóföld
Erdő
1986
2003
1986
2003
1986
2003
1986
2003
Neusiedl/See
Rust
Eisenstadt
Eisenstadt-Umgebung
Mattersburg
Sopron-Fertőd

86.9
5.0
4.9
39.7
2.7
12.6

79.8
4.5
3.9
26.5
7.7
18.5

17.1
0.1
0.7
9.9
8.6
51.5

52.8
0.2
1.3
17.3
15.6
100.8

610.3
1.5
14.2
155.8
100.3
335.0

574.4
1.8
14.0
142.8
66.8
251.8

31.8
0.2
11.1
71.9
67.8
176.0

45.1
0.2
12.9
98.6
83.3
195.2

zöld = növekedés; piros = csökkenés

14. táblázat: A Fertő tó régió aktuális mezőgazdasági területhasználata (hektárban kerekítve) az osztrák
(INVEKOS 2012) és a magyar oldalon (Hauptregionen / Bezirke), (n.a. = nincs adat)
Növénykultúrák
Eisenstadt és
Mattersburg
Neusiedl am
Magyar*)
környéke
See
ország
szemes kukoria
silókukorica
tavaszi árpa
tavaszi zab
tavaszi gabona/zöldségek
őszi gabona/zöldségek
őszi durombúza
tavaszi durumbúza
őszi búza
tavaszi búza
őszi árpa
őszi repce
őszi rozs
őszi tritikálé
bor
takarmányrozs
cukorrépa
szójabab
napraforgó
takarmánytermő területek (és
hüvelyesek)
virágzó és parlagon hagyott
területek
rétek és legelők
*)

1 797
85
432
51
–
–
27
235
5 389
9
833
663
594
254
2 015
9
704
775
800
1 350

2 020
84
29
27
–
–
21
152
2 725
40
410
670
120
19
247
11
564
406
286
285

11 818
44
756
286
6
27
155
1 360
15 217
171
1 934
3 314
2 823
969
6 788
227
1 880
1 004
1 403
4 200

462
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
29
n.a.
72
890
n.a.
274
402
28
n.a.
768
n.a.
n.a.
n.a.
134
214

1 368

319

2 580

135

1 546

1 335

7 180

765

Sopron, Fertőrákos, Fertőboz, Hidegség, Fertőhomok, Hegykő, összesen

A vízgyűjtőterületen a különböző mezőgazdasági földhasználat földrajzi megoszlása nagyon eltérő. Az
állandó kultúrák (szőlőművelés) a tó nyugati partjára koncentrálódnak, különösképp a Lajta-hegység
közeli lejtőire, a Mosoni-sík északi partjára és a keleti part mentén elterülő síkságra, egészen Illmitzig.
A Fertő tó körzetében található az osztrák szőlőtermelő-terület körülbelül egynegyede. A tóközeli
zöldterület a magyar részen meghatározóbb. Ezzel szemben a Wulka vízgyűjtőterületén a szántóföldi
művelés (> 50 %) a jellemző.
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Jelmagyarázat
Lejtés[°]
<Érték>

85. ábra: Földerózióval veszélyeztetett területek a Fertő tó vízgyűjtőterületén (lejtőkkel és földművelési
hasznosítással (sárga és piros) kombinálva (szántóföld és szőlőtermesztés-rács)

Mezőgazdasági földhasználat és vízvédelem
A mezőgazdaság nagymértékben felelős a vizek nitrogén-, és foszfortartalmának növekedéséért,
miközben jelentős szerepet játszik (a vízgyűjtőterületnek megfelelően) a felszíni vizek okozta
talajerózióban (Gabriel és tsai. 2011). A talajerózió következtében fellépő terhelés nagy jelentőségű a
Fertő tó vízgyűjtőterületének nyílt talajszintjén és lejtőin folytatott szőlőtermelésben és
növénytermesztésben. A Wulka diffúz forrásaiból származó nitrogén-terhelés az összterhelés 32 %áért (illetőleg a felszíni vizek NO3 terhelésének 83 %-ért) felelős (Soja és tsai. 2012c). Kovács és tsai
(2012) szimuláción alapuló tanulmánya bebizonyítja, hogy a területmértéket illetően a Wulka
373 km2 vízgyűjtőterülete, mindenekelőtt a Wulka felső vízgyűjtőterületének lejtői, a terhelés
szempontjából potenciálisan kritikus területek, melyekhez a tanulmányban részletes térképek is
készültek. Ezekre és a Fertő tó vízgyűjtőterületének kritikus területeire (85. ábra) különleges
figyelmet kell fordítani, mindemellett fontos az eróziógátló intézkedések (15. táblázat) célzott
támogatása és figyelemmel kísérése, beleértve az ellenőrzést is. A hatékony intézkedések érdekében
feltétlenül javasolt a különösen kritikus eróziós területek célzott feltérképezése és azonosítása
(Kovács 2013; Zessner és tsai. 2013).
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A talajerózió és a terhelések elleni intézkedések körébe tartoznak a pufferzónák létrehozása a kritikus
területeken, valamint az eróziógátló, illetve természetközeli földműveléses gazdálkodás, mely
különféle intézkedéseket tartalmaz. A fenntartható mezőgazdasági földhasználatra tett javaslatoknak
összhangban kell lenniük a klímaváltozással, ehhez az EuLakes projekt (Soja és tsa. 2012c) a Fertő tó
régióra vonatkozó ajánlásokat dolgozott ki (15. táblázat). Megjegyezzük, hogy a mindenkori javasolt
intézkedéseket az elfogadás, illetve a támogatási lehetőségek felmérése érdekében (Eitzinger és tsa
2009) a földhasználók és a helyi szakértők bevonásával szükséges megvitatni és tervezni.
Tekintettel a daNUbs projekt (Zessner és tsa 2004) által végzett további potenciális terhelésekre
megállapítható, hogy a Wulka vízgyűjtőterületén 1990 óta a megművelt területeken felhasznált
nitrogén műtrágya (1990-2000) kb. 20 %-kal csökkent hektáronként, mialatt a foszforműtrágyafelhasználás folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Egyidejűleg a közepes hozamok is csökkentek.
Ez látszik a Wulka és más vizek vízgyűjtőterületeinek hordalékaiban is, melyekben az elmúlt közel két
évtizedben a foszfor és nitrogén antropogén szállítása markáns visszaesést mutat (Wolfram & Herzig
2013).
Ennek oka legfőképpen az osztrák mezőgazdasági támogatási program (ÖPUL) keretében átalakított
talajművelési intézkedésekben, és a természetközeli (ökológiai, extenzív, több zöldterület és erdő)
módon megművelt területrészekben keresendő. A Fertő tó térség műtrágya felhasználásának
csökkenése ellenére (Soja és tsa 2012a), fontos a befolyásoló tényezők állandó ellenőrzése, (pl.
mezőgazdasági földhasználat, problémás fajták területhányadai, erózióvédelmi intézkedések
foganatosítása, alkalmazott termelési módszerek, megfelelő támogató programok, mint pl. ÖPUL)
annak érdekében, hogy a trend visszatérését vagy a problémás területeket időben fel lehessen
ismerni és megfelelően kezelni.

15. táblázat: Javaslatok a Fertő tó vízgyűjtőterületén a mezőgazdaságban alkalmazott intézkedésekre.
Eitzinger és tsa (2009) Eitzinger és tsa. (2010), Soja és tsa. (2012c) és Zessner és tsa (2013) alapján
Főcél
Intézkedés
A vizek
mezőgazdaságból
származó
károsanyag
kibocsátás
csökkentése
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Folyamatos erózióvédelmi intézkedések következetes átalakítása a lejtőkön (pl. a
lejtőkön futó sorkultúrák alapozása és a talajtakarás, ami különösen a szőlőkultúráknál
domináns). Ez nagy jelentőségű a jövőbeli klímaváltozás tekintetében is (Klik &
Eitzinger 2010)
Teraszosítás támogatása a lejtőkön (legfőképp a szőlőtermesztésben); ahol lehetséges
talajmegmunkálás a lejtős területen vagy erózióvédelmi sáv kialakítása
Pufferzónák kialakítása a kritikus területeken (pl. a felső Wulkavidékén)
A mezőgazdasági területen lehetőség szerint állandó talajtakarás, amit a különböző
intézkedések támogatnak (Kuderna 2013)
Belvíz visszaszorítása, az újabb belvizesedés elkerülése (az NO3 belvízbe történő
bejutásának megakadályozása, csökkentése) lásd. Gabriel és tsa. (2011))
A vizes élőhelyek támogatása és fenntartása, ill. pufferzónák a vízfolyásokhoz és az
érzékeny védelmi zónákhoz, különösen az extenzív zöldterületen
Célzott vetésforgó és növényválasztás a jobb tápanyagfelvétel és,- felhasználás
érdekében
Az erőforrások hatékony használata a Precision Farming technikák keretében, mint pl.
optimális műtrágyahasználat és annak kereslet-orientált szórása (tér- és idő
vonatkozásában)
Talajmegmunkálási intézkedések a vetésforgó, a vízbeszivárgás és a talajvíz-tározás
támogatására (tartós és talajkímélő talajművelés (pl. eke, talajtömörítés mellőzése
stb.)
Vegyes termesztés a sorzáró növényeknél (Intercropping)
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Főcél

A mezőgazdaság
alkalmazkodása a
klímaváltozáshoz
(beleértve a
mitigációt)
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Intézkedés
Visszatartó,- felfogó és üledékmedence az erózióval veszélyeztetett területeken
Az ökológiai mezőgazdaság természetközeli mezőgazdasági módszerekre való
áttérésének támogatása
A szántóföldek erdővé alakulásának megakadályozása a tó peremkörnyezetében, de az
extenzív művelési formák, mint a szántóföldi takarmánytermő terület
(takarmányfüvek, rét- és legelőgazdálkodás) ill. megfelelő műveléssel tartós
zöldterületté vagy legelővé alakítása (legeltetés, kaszálás)
A műtrágyázás és a növényvédő szerek használatának csökkentése, minimalizálása a
zöld területeken, a szántóföldeken és a szőlőskertekben.
Az intenzíven használt zöldterületek elkerülése (beleértve a legeltetést); a
zöldterületek megművelésének a természetvédelmi kívánalmakhoz igazítása.
A tartós erdőgazdálkodás támogatása beleértve a faállomány megtartását.
A vízelvezető árkok számának és használatának csökkentése; ahol lehetséges a vízszint
emelése.
Az öntözéses mezőgazdaságban a hatékony vízhasználat támogatása (képzések,
támogató intézkedések, szabályozás), a felszínalatti vízkivétel korlátozása - ezeket a
közös megegyezéssel lefektetett határvíz szint szabályozza – ill. a vízhiánnyal és a
szárazsággal kapcsolatos regionális vízgazdálkodási terv.
Az osztrák/magyar Hanság térség árvízszint kijelölése és megfelelő árvízvédelmi terv
kidolgozása a mezőgazdaság számára.
A párolgás csökkentésére hozott intézkedések (mezővédő erdősávok, talajtakaró
rendszerek, megfelelő öntözés terv és technika).
A őszi vetésű kultúrákra való átállás, szárazság- és melegtűrő egynyári haszonnövény
fajták kiválasztása.
A termelőtechnikák időjáráshoz igazítása (pl. ültetési-, trágyázási időpontok),
figyelembe véve a talaj megközelíthetőségét és az erőforrások hatékony kihasználását
(műtrágya, növényvédőszer).
A figyelmeztető,- ellenőrző,- és előrejelző-rendszerek fejlesztése és használata az
erőforrások optimalizálására.
A továbbképzési intézkedések és képzések intenzívebbé tétele a fenntartható
mezőgazdaság érdekében.
A klímaváltozással kapcsolatos szempontok integrációja a jövőbeni kezelési
stratégiákba, illetve a természetközeli módon megművelt területek gazdálkodási
terveibe, annak rendszeres felülvizsgálatával.

Mezőgazdasági földhasználat és vízhasználat
A klímaváltozással bekövetkező hőmérsékleti és csapadékeloszlási anomáliák közvetlenül és
közvetetten is veszélyeztetik a mezőgazdaságban elért jelenlegi termésbiztonságot és
termésminőséget. Az időjárási tényezők közül a csapadékhiány az erősebben korlátozó tényező a
térség környezeti feltételei között. Tanulmányok igazolják, hogy a klímaváltozás hatására a keletausztriai térség szántóföldi növénytermesztésében mindenekelőtt a tavaszi vetésű kultúrák vannak
erősödő stressznek kitéve (forróság, szárazodás), miközben a jövőbeni hozamok inkább stagnálnak,
és az őszi vetésű kultúrák előnyt élvezhetnek (Eitzinger és tsa. 2012; Soja és tsa. 2005). Az elmúlt
évtizedekben interannual hozam változékonysága rajzolódik ki. (Eitzinger és tsa 2009). A
mezőgazdaságban a nyári időszakban fokozódó vízszükséglettel kell számolni a klímaváltozás
hatására, amit öntözéssel kell pótolni (Eitzinger és tsa 2009; Eitzinger és tsa 2010). A őszi és tavaszi
gabonák terméshozamának megtartása érdekében a jelenlegi művelési módszerek alkalmazása
mellett a 2021-2050 közötti időszakban a közepes évi vízhiány 0-40 mm között várható (öt
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klímaváltozási szcenárió éves csapadékösszegek kismértékű csökkenésével, de ingadozásuk
nagymértékű növekedésével). (Eitzinger és tsa 2012; Thaler és tsa 2012). Ezekben a szcenáriókban a
talajvízbe történő nitrogén kimosódás a szimuláció során növekedett. Minden olyan haszonnövény
esetében, melynek növekedési periódusa egészen őszig tart (zöldségfélék, kukorica, cukorrépa,
szójabab), a további vízszükséglet jelentősen meghaladja a fent említett értéket. A kukorica esetében
a klímaszcenárió szerint 0-80 mm (ahol a 80 mm ugyanolyan terméshozamnál a vízszükséglet
duplájának felel meg). A gabonáknál ez további 30-40 mm (kb. az összvíz-felhasználás 30 %-a)
vízfelhasználást jelent, ami a terméseredmények stabilan tartása érdekében hektáronként kb. 300–
400 m³. Az öntözéshez szükséges víz nyerhető pl. a Tózug területén már meglévő kb. 5 600 db
öntözőkútból (Soja és tsa. 2012a). E kutak használata a talajvízkészletek nagyobb igénybevételét
jelenti, a ténylegesen öntözött területtől függően. Már az elmúlt évtizedekben megmutatkozott a
talajvíz túl erőteljes kihasználásának igénye pl. csökkenő talajvíztükör Wallernben (Soja és tsa.
2012a) az 1960-as évektől az öntözési rendszerek számának megnövekedése miatt. Szakértők
másrészt az öntözővíz megtakarítási potenciálját optimális öntözőrendszerek mellett kb. 30 %-ra
teszik, ami a hatékony öntözési stratégiák jelentőségét támasztja alá.
A talajvíztartalékok igénybe vételekor különös jelentőségű az öntözött terület nagysága is (pl. Tózug).
A csapadékszegény klímaszcenáriók fellépésekor, különösen extrém száraz időszakokban problémát
okozhat a talajvízből nyert öntözővíz igény kielégítése. A jelenlegi terméshozamok megtartásához az
eddig nem öntözött területek/kultúrák, a jövőben intenzíven öntözött kultúrák további öntözési
igényt jelentenek. Ez leginkább azon klímaszcenáriók idején igaz, amelyek a növekvő nyári
szárazságban jelentkeznek, a jelenség nagy valószínűséggel a 2050-es években csúcsosodik ki. Ennél
fogva ésszerű lenne a használtvíz felhasználásához megfelelő regionális vízgazdálkodási terv
kidolgozása, mely a gazdaságos vízfelhasználás érdekét tartaná szem előtt (pl. intézkedési terv az
extrém száraz időszakokra). Ide sorolható továbbá az öntözővíz készlet növelése érdekében (talajvíz
dúsítás formájában is) az esetleges további víznyerési lehetőségek feltérképezése a régióban.
A Fertő tó kiterjedt vízteste mikroklimatikus hatással van a környező partközeli térségekre,
különösképp a hőmérsékletre és a levegő páratartalmára (Dobesch & Neuwirth 1983; ZAMG 1996).
Tér-idő vonatkozásban Dobesch & Neuwirth (1983) a tó keleti oldalán (Tózug) és attól kb. 10 km-es
távolságban helyi klimatikus hatásokra utal. A helyi klimatikus kutatások, mint a víztükör ingadozás
befolyásolása jóllehet hiánypótlók lennének, egyelőre nem léteznek. Az extrém alacsony vízállás és a
nád kiterjedt területeinek szárazra kerülése vélhetően érezhető hatással lesz a helyi klímára.
A növénytermesztés, különösen a szőlőművelés számára a tó közelsége a hőmérséklet
kiegyenlítődésre gyakorolt kedvező hatásával jelentős (kisebb extrém hőmérsékletek és ebből
következően késői fagyveszély). Tudományos elemzés a szántóföldi és kertészeti kultúrákra gyakorolt
hatásokat illetően eddig még nem készült (kutatási igény).
A Fertő tó térség mezőgazdaságának egyéb aspektusai
Ausztria
A Fertő tó térség mezőgazdasága osztrák oldalon túlnyomórészt kis struktúrákban működik (Soja et
al. 2012a), az átlagos terület nagysága Burgenlandban 27 hektár, de növekvő tendenciát mutat. A
Fertő tó térségében az ökológiailag művelt terület viszonylag nagy arányú (ÖPUL alapján 2007–2013
között kb. 300 gazdaság 25 000 hektár megművelt területtel, ebből kb. 45 borászati üzem a
szőlőskertek kb. 18 %-át alkotja ). A burgenlandi ökológiailag művelt területek közel fele a Fertő tó
térségében található, jóllehet számuk jelenleg nem mutat növekedést. (Burgenlandi Agrárkamara
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2013). A további már bevezetett ÖPUL-intézkedések a Fertő tó térségében kb. 2 000 hektár zöld
trágyázott területet, kb. 8 000 hektáron erózióvédelmi intézkedéseket, kb. 36 000 hektár vízvédelmi,
kb. 8 000 hektár integrált szőlőgazdálkodást, kb. 53 000 hektár környezetkímélő mezőgazdasági
intézkedést, és kb. 6 000 hektár vízvédelmi területet érint a 150 000 hektár összterületből. (Soja és
tsa. 2012a).
A Burgenlandi Agrárkamara aktuális éves beszámolója (Burgenländische Landwirtschaftskammer
2013) a mezőgazdaság területén a következő tevékenységeket sorolja fel:
„A Burgenlandi Agrárkamara 2010 óta a Szövetségi Mező- és Erdőgazdasági, Környezetvédelmi és
Vízgazdálkodási Minisztériummal, Burgenland tartománnyal és az északi Burgenlanddal való
együttműködés és támogatás keretében létrehozott képzés- és tanácsadóközpontot Burgenland
északi területének talajvíz védelmére. Ezzel a kezdeményezéssel létrejövő képzési- és tanácsadói
intézkedések hozzájárulnak a talajvíz védelemmel kapcsolatos tudatosság erősödéséhez, továbbá
szorgalmazzák a gazdálkodók tevékenységének és gazdálkodásának átalakítását. Ezen képzési
projektre való áttérést a burgenlandi Agronómiai Tanszék két dolgozója segíti elő különböző
képzési intézkedésekkel. Az AMA minőségi termelés szükségessége a zöldségtermesztésben
(csaknem 100 % „integrált kezelés“) és a mezőgazdászok számára előírt továbbképzések (minden
18. hónapban részt kell venni egy továbbképzésen az AMA pecsét megszerzéséért) a Burgenlandi
Agrárkamarát a Fertő tó Térség Mezőgazdasági Körzeti Igazgatósággal és a Burgenlandi Növényi
Egyesülettel történő együttműködésre sarkallta, mely során az AMA pecsét megszerzésére
irányuló továbbképzés megvalósult.“
Az Európai Bizottság mezőgazdaságban alkalmazott környezetbarát intézkedéseinek tartalmazniuk
kell a vízvédelemmel kapcsolatos intézkedéseket, melyek egyaránt magukba foglalják a fenntartható
és természetközeli mezőgazdasági termeléshez szükséges képzéseket.
Magyarország
Tekintetbe véve a tényt, hogy a Fertő tó térségének mezőgazdasági igényei az elmúlt években
háttérbe szorultak, a vízminőség védelme, a természetes bioszféra és környezet fenntartása nagyobb
jelentőséget kapott. A mezőgazdasági területeken olyan művelési rendszer a kívánatos, mely a
természetvédelem elvárásoknak is megfelel.
A jelenlegi területhasznosításra mégis az ellentmondó mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és
természetvédelmi igények jellemzőek. Példa erre a mezőgazdaság belvízelvezetés-igénye, ami sok
esetben ellentmondásban áll a természetvédelem vízvisszatartási igényével.
A Fertő tó magyarországi vízgyűjtőterületének mezőgazdaságilag használható összterülete kb. 26 705
hektár, amiből 13 000 hektár ténylegesen mezőgazdasági céllal használt termőterület. A magyar
oldalon is főleg a kis és közepes gazdaságok működnek.
Fertőrákos, Sopron, Fertőboz, Hidegség, Fertőhomok, Hegykő, Fertőszéplak és Sarród térségében a
művelési ágak megoszlása (lásd még a 13. táblázatot):
Szántóföld
Gyep (rét és legelők)
Szőlő
Gyümölcsös
Kertek
Nád

8 332 ha
3 073 ha
1 244 ha
276 ha
83 ha
6 455 ha
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Erdő
Kivett területek

7 237 ha
5 564 ha

A szántóföldeken a területre jellemző, hagyományos növénytermesztés folyik gabona- és olajos
növényekkel.
A soproni borvidéken két hegyközség - Sopron Városkörnyék és a Sopron Fertőmenti –, foglalkozik
szőlőtermesztéssel, ahol jelentős (84–86 %) a kék szőlő fajták előfordulása. A hegyközségi tagok
száma 3 321 fő. Az osztrák borok a térség borászainak komoly konkurenciát jelentenek.
Az ökológiailag művelt területek terjedelme folyamatosan növekszik, jóllehet inkább a külföldiek által
használt területeken. A nagy kiterjedésű gyepterületeken ökológiai alapú rét-legelő gazdálkodást és
ősi magyar állatfajták tenyésztését végzi a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága.
A meglévő jogi hátteret kihasználva a Fertő tó mentén csaknem minden gyep a Fertő-Hanság Nemzeti
Park vagyonkezelése alatt áll.

5.4.3 Érdekellentétek és kockázatok
Konfliktusok és javulási képesség jelenleg leginkább a Wulka vízgyűjtőterületen a vízvédelem
területén jelentkeznek, ahol többek között vízvédelmi előírásokat foganatosítanak (puffer zónák). A
mezőgazdasági földhasználat összességében pozitív, mégis ahogy korábban is, jelen vannak azok a
problémák, amelyek például a kukoricatermőterületek nagy arányából fakadnak. Ezek az intenzíven
művelt kultúrák a víz – és talajhasználatot tekintve (műtrágyázás és növényvédőszerek kijuttatása),
továbbá az öntözés vízszükségletét illetően, az optimalizáló intézkedések hatásos alkalmazása
vonatkozásában különös figyelmet érdemelnek. A jelentős szőlőterületeket is meg kell vizsgálni a
növényvédő szerekből fakadó környezetkárosító hatások és a talajvédelem tekintetében (lásd
intézkedési javaslatok). Javulási tendencia figyelhető meg a képzési és környezeti intézkedésekkel,
valamint a független mezőgazdasági tanácsadással kapcsolatban.
Más szektorokkal való konfliktust a Tózug mezőgazdaságának hosszútávú vízellátása jelenti. A
növekvő szárazodás okozta öntözővíz igény biztosítását mindenekelőtt a mezőgazdasági
vízgazdálkodás már meglévő víztakarékossági potenciál kihasználásával és a klímaszcenáriók és a
földhasználat alapján kell megítélni, melyekből bizonyos kockázati profilok is levezethetők (kutatás
szükségessége).
A magas tóvízsszint - mely a tóvíz elvezetése következtében a Hansági-főcsatornában magas
vízszintet okoz - a Hansági-főcsatorna mentén Waasenben (Ausztria) és a Hanságban (Magyarország)
a szántóföldeken jelentkező helyi belvíz problémához vezethet, mely tavasszal a fiatal kultúráknál és
a vetésnél jelenthet gondot. A zsilipkezelési szabályzat ezt a helyzetet a téli időszakban alacsonyan
tartott vízszinttel és csökkentett vízelvezető mennyiséggel oldja fel (vö. 2.2 fejezet). A zsilipkezelési
szabályzat felülvizsgálata ezen a helyzeten még javíthat. A vízelvezető árkok vízszintje (lásd a
vízvisszatartás intézkedései) illeszkedjen a tavaszi csapadékveszteséghez. A mezőgazdaság számára
fontos lenne a kockázat felméréséhez az elöntési határ kijelölése.
A Fertő tó térsége összességében jelentős fejlesztési lehetőséget nyújt a mezőgazdaság számára,
sokkal inkább kihasználható és támogatható lenne a turizmussal együttműködésben (pl. regionális
marketing stratégiák és a turizmuspotenciál használata az ökológiai mezőgazdasággal
összefüggésben stb.).
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5.4.4 Országok közötti együttműködés
A mezőgazdaság területén jelenleg nincs számunkra ismert folyamatban lévő egyeztetés, vagy a
tárgyalt témákkal kapcsolatos együttműködés. Más szektorokhoz - mint a turizmus és a
természetvédelem - hasonlóan javasolható egy határon átnyúló egyeztetés pl. regionális modell,
bizottság. A regionális mezőgazdasági szakértők esetenként bevonhatók lennének más szektorok
határon átnyúló bizottságaiba.

5.4.5 Stratégiai célkitűzések (C) és javasolt intézkedések (I)
Célok

C1 „A mezőgazdaság környezetbarátabbá tétele“ a Fertő tó térségben az érvényes
EU-agrárprogramok keretében.
C2 Fenntarthatóbb mezőgazdasági termelés, a mezőgazdasági erőforrások
hatékonyabb és optimálisabb alkalmazása a jövőbeni klímaváltozás feltételei
között.
C3 A mezőgazdasági termelésben az ökológiai lábnyom („Footprints“)
minimalizálása (természetközeli mezőgazdaság, zárt körforgás).
C4 A környezetterhelés, az agrárkemikáliák (növényvédő szerek, műtrágya)
minimalizálása (földek, vizek, levegő, bioszféra) a jövőbeni klímaváltozás
feltételei között.

Intézkedések

I1

A Fertő tó térségben ökonómiai és ökológiai szempontból fenntartható
mezőgazdaság határokon átnyúló modelljének és régióspecifikus céljainak
fejlesztése (a turizmus szektorral való egyeztetés elengedhetetlen).

I2

A továbbképzési intézkedések regionális támogatása, a tanácsadás erősítése
egy fenntartható mezőgazdaság érdekében a jövőbeni klímaváltozás feltételei
között.

I3

A mezőgazdasági földhasználat határokon átnyúló ellenőrzése: a
haszonnövények és a vetésforgó
területhányada, jellege (ökológiai,
konvencionális, génkezelés mentes stb.) és a mezőgazdasági termelés
intenzitása (területproduktivitás).

I4

A klímaváltozás regionális mezőgazdasági termelésre vonatkozó hatásainak
vizsgálata esettanulmányokkal és az ezzel kapcsolatos környezeti hatások.

I5

Az ökológiai vagy extenzív természetközeli termelés intenzívebb támogatása,
különösen az érzékeny természeti területek közelében. Egyidejűleg az
ökonómiai fenntarthatóság biztosítása a mezőgazdasági termelésben és a kis
struktúrák mezőgazdasági működésének fenntartása.

I6

A vizek mentén (beleértve a Wulka vízgyűjtőterületet) a puffer sávok
támogatása: az aktuális intézkedések felmérése és az aktuális állapot
ellenőrzése, beleértve a növényvédő szerek felhasználásának korlátozását; a
meglévő tanulmányok alapján a szennyező anyagok összetételének vizsgálata;
a kritikus területek megnevezése; javaslattétel; (ill. intézkedéskatalógus); a
vízgazdálkodással, a hidrológiával, a limnológiával az egyeztetés szükséges.
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LANG Alois, HUTFLESZ Mihály, TRAUNER Anna, ZECH Sibylla

5.5.1 Vizsgált terület
A Fertőtáj turisztikai magterületét a tó és annak közvetlen környezete képezi, beleértve a vízpartot, a
tó mellett fekvő településeket, valamint az épített örökséget. A turizmus számára a Fertőtáj azonban
ennél lényegesen nagyobb térséget ölel fel a magyarországi oldalon. Magában foglalja a Hanság
kistájat egészen Kapuvárig bezárólag, a déli oldali Fertőmelléket a 85-ös főközlekedési útig, illetve
Sopron várost és vonzáskörzetét (86. ábra). A Neusiedler See Tourismus GmbH. által irányított
fertőtavi turisztikai régió az osztrák oldalon is nagy kiterjedésű, magába foglalja a politikailag ide
tartozó településeket, Neusiedl települést, Eisenstadt környékét és Mattersburgot, de hatása a
tartományi székhely Eisenstadt és közeli nagyvárosok, Bécs és Pozsony turisztikai és szabadidős
tevékenységeiben is megfigyelhető.

86. ábra: A Fertő tó turisztikai régiója Bécs és Pozsony távlati képével.
Forrás: http://www.neusiedlersee.com

A Fertő tó és környezete nem csak ökológiai, hanem agárgazdasági és turisztikai egység is. Ezen
utóbbi funkciójának kevésbé tudott a térség megfelelni, ami elsősorban határ menti pozíciójából
adódott. A második világháborút követően a 40 évig tartó éles politikai elkülönülés nem adott módot
arra, hogy ez a térség egységes turisztikai desztinációként váljon ismertté. A terület magyar oldali
megközelíthetősége, földrajzi elérhetősége csak a rendszerváltás következtében, 1989-től oldódott.
Az azóta eltelt időszakban számos fejlesztés valósult meg a turisztikai infrastruktúra, az attrakciók és
a szolgáltatások területén. Ebbe a körbe tartozik a határon átnyúló Fertő Kultúrtáj, mint kiemelt

164

Fertő tó stratégiai tanulmány

5.5 Turizmus és szabadidő hasznosítás

világörökségi helyszín létrejötte is, amely eredmény először adott esélyt a térség közös kínálatára.
Mindezek ellenére a határtérség két oldala a turizmusban a mai napig kiegyenlítetlen.

87. ábra A Fertő tó turisztikai területe (Kerékpárút B10).
Forrás: NTG (Neusiedler See Tourismus GmbH)

A 87-es ábra mutatja a Fertő tó körüli turisztikai területet. A NTG (Neusiedler See Tourismus GmbH)
kerékpárút térképe (lásd fent) és a Fertőtáj Világörökség Egyesület által kiadott térkép mellett
léteznek ugyan turistatérképek, amelyek turisztikai információkat is tartalmaznak. (KOMPASSTuristatérkép 215, Freytag & Berndt Turista-, Kerékpár-, Vitorlástérkép WK 217), de a tervezési célok
megvalósításához hiányzik egy egységes, határon átnyúló GIS (Geographical Information Systems /
Földrajzi Információs Rendszer) kompatibilis térképbázis, valamint a turizmushoz kapcsolódó
részletes információ. Így a turizmus és a Fertő tó vízgazdálkodása és más területhasználata közötti
megfelelő műszaki összefüggések megtalálása jelenleg nem lehetséges.
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5.5.2 Jellemzők és jelenlegi állapot
5.5.2.1 Turizmus
A Fertőtáj Győr-Moson-Sopron megye és Burgenland egyik legfrekventáltabb turisztikai desztinációja.
Mindezt a térségi indikátorok egyértelműen visszaigazolják. A vendégéjszakák száma, a szolgáltatói
kapacitások és azok kihasználtsága, valamint a térség turisztikai árbevétele egyértelműen a
legkedveltebb térségek sorába emeli a Fertő vidékét.
A turizmus fejlődése az 1990-es években vette kezdetét a térségben. Az osztrák oldalon például
1996-ban az eltöltött vendégéjszakák száma 1,25 millió volt, ezzel szemben 2010-ben már 1,39 millió.
(Memmer 2012). A Nemzeti Park (Nationalpark Neusiedler See) közel 10 000 fős vendég-befogadó
kapacitása nagy szerepet játszott a növekedésben. A meglévő turisztikai statisztikák szerint
nagyságrendileg egymillió vendégéjszakát (beleértve a kempingeket is) regisztráltak a park területén.
A Nemzeti Park a maga infrastruktúrájával, programjaival és információs anyagaival jelentős
mértékben hozzájárult egy új vendégréteg eléréséhez is. A park látogatottságának
kiegyensúlyozottabbá tétele érdekében a téli és nyári szezon mellett a tavaszi és őszi
természetélményekre is nagy hangsúlyt fektettek, amellyel sikerült növelni a szálláshelyek forgalmát
például Illmitzben (> 25 %) vagy olyan népszerűbb helyeken, mint Podersdorf/See vagy Mörbisch. Az
egész évben nyitva tartó Nemzeti Park Információs Központ és az ott helyet kapó szakmai
rendezvények további célcsoportokat is vonzanak a régióból. Valamint a park sikeresen
együttműködik a St. Martins Therme & Lodge wellness központtal és szállodával is. (Nationalpark
Neusiedler See – Seewinkel 2012).
Az alábbi területeken beszélhetünk jellemző Fertő tavi és Fertő menti lokális, határon átnyúló
turisztikai együttműködésekről:






Fertő Kultúrtáj (Fertő-Hanság Nemzeti Park – Nationalpark Neusiedler See/Seewinkel
Turisztikai hálózatok (zarándokutak) közös kiépítése: pl. Mária út, Szent Jakab út
Közös kerékpáros turisztikai fejlesztések (pl. Fertőzug (Wallern/Valla) – Hanság-Rábaköz
(Kapuvár)
A Neusiedl am See – Pamhagen (ROEE) – Sopron vasútvonal bevonása a Neusiedler See
kártyába (ingyenes használat)
Turisztikai kártya mozgalom elindítása

A határon átnyúló turisztikai régió fejlesztési lehetőségeinek definiálásához hiányzik egy összegangolt
adatbázis, valamint az ide vonatkozó trendek, az idegenforgalmi bevételek helyszínek, szegmensek és
kihasználtság szerinti elemzése. Továbbá nagy adat és tudásbéli hiányosságok mutatkoznak a
szabadidő hasznosítás (beleértve a napi turizmust) területén is. (Lásd következő fejezet)

5.5.2.2 Szabadidő hasznosítás
A szabadidő hasznos eltöltését és a turizmust nem tudjuk egymástól elválasztani. Jelen tanulmány is
együtt említi a régió lakosainak rekreációs és szabadidős tevékenységeit az ide kirándulókéval,
(például Bécs, Pozsony, Sopron, Győr és vonzáskörzeteikből) akik azonban nem töltenek el
vendégéjszakát. A pihenést kereső, úgynevezett napi turisták lesznek a szabadidős infrastruktúra vitorlás kikötők, kerékpár-, lovas- és kiránduló útvonalak, kilátók és fürdők - elsődleges használói. A
fogyasztási szokásaik láthatóan elkülönülnek a szálláshelyeket is igénybe vevőkétől, a jelentőségüket
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a regionális értékek előállításánál (gasztronómia, belépőjegyek vásárlása, helyi üzletek forgalmának
növelése) túlértékelik. Ehhez azonban nem állnak rendelkezésre beható vizsgálatok.
A Fertő tó és környéke színes szabadidős programokat kínál az ide látogatóknak és a környéken
lakóknak egyaránt. A tó körüli településeken a vízhez kötődő tevékenységek a legnépszerűbbek, mint
például a fürdőzés, vitorlázás, szörfözés és kiteszörfözés. A kerékpározás és a lovaglás azonban a
teljes régióban kedvelt időtöltés. A turisztikai régió nagy hangsúlyt fektet a természet, a kultúra, a
wellness, valamint a bor és gasztronómia kínálta lehetőségek kihasználásra, amelyek szinergiát
képeznek a többi szabadidős tevékenységgel. A régióban lévő szabadidős infrastruktúra
természetszerűen a helyi lakosoknak is jó lehetőségeket kínál, de vonzó kirándulási célpont a
környező nagyvárosok (Bécs és Pozsony) lakóinak is. 2011-es évi becslések szerint egy nyár alatt csak
a Bécsből több mint 1,1 millió kiránduló úti célja volt Észak- Burgenland. (PGO 2001)
A terület ilyen mértékű népszerűsége ellenére kevés hivatalos statisztika készül szabadidő
hasznosítás kínálta lehetőségekről és azok kihasználtságáról. Amíg például az eltöltött
vendégéjszakákat a lejelentési kötelezettség miatt hivatalosan is rögzítik, addig a kirándulók
esetében sokkal nehezebb a helyzet. Az egyes létesítmények (például fürdők) és rendezvények
látogatóinak számát nem összesítik, vagy ha készülnek is statisztikák, nem egységes kritériumok
szerint.
A teljes régióra egységesen vonatkozó állításokhoz számításokra és felmérésekre lenne szükség. Ezen
adatok nélkül aligha lehet helytálló kijelentéseket tenni a szabadidő használat gazdasági előnyeiről és
hátrányairól, valamint a tó és környezete által állított kihívásoknak megfelelni. A következőkben
megpróbálkozunk a területre vonatkozó ismeretekből kiindulva, a rendelkezésre álló turisztikai
információs anyagok (térképek és légi felvételek) kiértékelésével, kiegészítve az önkormányzatoknál
és nagyobb intézményeknél végzett felmérésekkel, egy használható áttekintést adni a szabadidős
tevékenységekről. Részletesebb bemutatást azonban csak egy átfogó szabadidő tanulmány
elkészítése tenne lehetővé. Ebbe azonban már olyan további tevékenységek és szabadidős
lehetőségek is bekerülhetnének, mint a kenuzás a Hanság területén.

5.5.2.3 Turizmus és szabadidős tevékenységek – a jelenlegi helyzet összefoglalása
Fürdőzés
Összesen 8 strand van a Fertő tó partján. (Mörbisch, Rust, Breitenbrunn, Weiden/See, Neusiedl/See,
Podersdorf, Illmitz, Fertőrákos) valamint egy olyan fürdőhely Joisban (Nyulas), ahol nem kell
belépőjegyet fizetni. További fürdőzési lehetőséget kínálnak a fürdőtavak St. Andrä am Zicksee
(Mosonszentandrás) Andau und Apetlon településeken. Természetes fürdőhelyeket találunk még
Oggau, Frauenkirchen, Gols, Purbach, Schattendorf, Donnerskirchen településeken, ha pedig rossz az
időjárás, akkor választhatjuk a St. Martins termálfürdőt Frauenkirchen-ben.
A strandok látogatószámát évente nem összesítik. Jelen tanulmány keretében elkészült azonban egy
telefonos felmérés, amely szerint az osztrák utazási irodák és az önkormányzatok összesen 600 000
főre becsülték a fürdővendégek számát. (16. táblázat). A szabadtéri fürdők látogatóinak száma szoros
összefüggésben van az időjárással; ez a múltban is megfigyelhető volt a naposabb, alacsonyabb
vízállású években ugyanis jóval magasabb volt a számuk.
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Az alacsony vízállás negatívan is befolyásolhatja a
fürdők forgalmát; főleg ha a víz olyan sekéllyé válik,
hogy úszásra csak a parttól távol kínálkozik lehetőség.
Ez különösen az északi partszakaszon elhelyezkedő
strandokat hozhatja nehéz helyzetbe. St. Andrä am
Zicksee település saját tapasztalatai azt mutatják, hogy
az alacsony vízállás miatt több évben is elmaradtak a
látogatók (kb. 3 500 vendég/hónap a 2006-os
szezonban, 3 500 vendég pedig a 2011-es év teljes
szezonjában; St. Andrä turisztikai szövetségének
információi
szerint).
A
strandok
forgalmát
természetesen pozitívan befolyásolja a magas vízállás
(lehetőleg magasabb, mint 115,50 m o.A.f.).
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16. táblázat: A strandok fürdővendégeinek
száma
Forrás:
Saját
becslés
az
önkormányzatok és utazási irodák körében
végzett telefonos felmérés alapján. 2013
Október
Strandok
Fürdővendégek száma
(kerekítve)
Neusiedl am See
Breitenbrunn
Illmitz
Mörbisch
Weiden
Podersdorf
Rust
St. Andrä
Fertőrákos

~ 65 000
~ 20 000
~ 15 000
~ 145 000
~ 45 500
~ 235 000
~ 70 000
~ 3 500
~ 30 000

A Fertő tó magyar oldalán Fertőrákoson található
tóparti fürdőzési lehetőség. A fürdővendégek száma évente 30 ezer fő körüli. A tó pár kilométeres
övezetében találhatóak az országosan is meghatározó Hegykő és Balf termálfürdői. Petőházán strand
és termálfürdő teszi lehetővé a kikapcsolódást. Említésre érdemes a Sopron és a Fertő tó között
található Tómalom fürdő kínálata. Ezek a fürdők autóbusszal és kerékpárral is könnyedén elérhetőek.
Egyedi attrakció a soproni Lővér fürdő.

Vitorlázás és szörfözés
A Fertő tó osztrák oldalán 14 vitorlás- és szörfiskola, valamint 22 hajókölcsönző van. A vitorlázók nagy
része egyesületek és jacht klubok tagja. A Burgenlandi Vitorlásszövetséghez jelenleg 16 klub és négy
egyesület tartozik, összesen megközelítőleg 3 000 fővel. (LSB-Bgld (Landessegelverband für das
Burgenland) 2013).
Máig nem létezik hivatalos statisztika arról, hogy hány vitorlás van a Fertő tavon, ugyanis a 10
méternél rövidebb és 4,4 kW-nál kisebb teljesítményű hajóknál Ausztriában nincs szükség hatósági
engedélyre. A jelen tanulmány keretében elvégzett telefonos felmérés szerint az önkormányzatok és
a vitorlásklubok összesen 6000-re becsülték a férőhelyek számát a települések valamint a magán
klubok kikötőiben (a becsléshez légi felvételeket is kielemeztek). Ehhez a számhoz hozzájönnek még a
szárazföldön kialakított helyek (17. táblázat).
Több kikötőben szörfözésre alkalmas infrastruktúrát is kialakítottak. Összesen 11 olyan település
helyezkedik el a tó partján, ahol vitorláskikötő és jacht klub is található.
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A vitorlázók a magas vízállás legfőbb támogatói
17. táblázat: A férőhelyek száma (vitorlás hajók).
közé tartoznak. Ha figyelembe vesszük a
Forrás: Saját becslés az önkormányzatok és a
vitorlásklubok körében végzett telefonos felmérés
különböző
víztükörfelületeket
és
alapján, kiegészítve légi felvételek elemzésével,
hullámképződést,
akkor
a
korlátlan
Október 2013
vitorlásforgalomhoz
a
tavon
jelenleg
Vitorláskikötők
és
Férőhelyek száma
használatos hajók esetében legalább 1,2 – 1,3
vitorlásklubok
(kerekítve)
méteres vízmélység szükséges. Az egy
Neusiedl am See
580
Breitenbrunn
750
méternél
alacsonyabb
vízállás
a
Illmitz
200
vitorlásforgalmat néhány típusra korlátozza le
Mörbisch
430
(például a laser). Ilyen alacsony vízállás mellet,
Podersdorf
700
a kajüttel rendelkező hajókkal való vitorlázás
Rust
1 400
pedig már egyáltalán nem lehetséges
Oggau
250
Purbach
100
(Schönerklee et al. 2006). A szörfözéshez
Jois
200
viszont
valamivel
alacsonyabb
vízállás
Weiden
970
szükséges. Mind a felszerelés, mind a szélerő
Fertőrákos
174
szempontjából a 70 cm körüli vízállás a
legkényelmesebb. A finnek, akik a kiteszörfözés
legnagyobb szerelmesei, például bizonyos szélerősség mellett a 40 cm körüli vízállást kedvelik.
A tó magyar oldalán az 1957-ben alapított Fertő Tavi Vitorlás Szövetség fogja össze a hajózás
szerelmeseit. A Szövetség tagegyesületei: Fertő Tavi Vitorlázó Egyesület, Fertő Tavi Túravitorlázó
Egyesület, Soproni Építők SK, Széchenyi István Vitorlás Club, Yacht Club Fertőrákos Közhasznú
Egyesület. A klubok taglétszáma 160 fő. A vitorlás sportban érdekelt összes létszám mintegy 500 fő.
A Szövetség a Fertő tavi vitorlás sportág fejlesztését tekinti hivatásának. Olyan célokat tűzött ki maga
elé, mint a sport- és túravitorlázás eredményességének növelése, a sportszellem, a sporterkölcs
népszerűsítése. Hozzá kíván járulni a természeti környezet megóvásához, és mindezt a fiatalok aktív
bevonásán keresztül valósítja meg. Közreműködésük és szolgáltatásuk kiterjed az ifjúság vitorlásoktatására, az utánpótlás nevelésére, hajóbiztosításra és rendezvényszervezésre egyaránt. Évente
számos népszerű programot, hazai és nemzetközi versenyt szerveznek.
A kikötők száma 3, ahol összesen 176 kikötőhely van. A növekvő igények miatt a szervezet ennek
bővítését tervezi.
Egyéb vízi sportok:
 windsurf és a kite, 100 fő (önálló egyesületük van)
 evezés, kajak, kenu, 50 fő, (Garabonciás DSK)
 állva evezés – Stand up Paddle
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88. ábra: A Burgenlandi
vitorlásszövetséghez tartozó
jacht klubok Forrás:
http://www.lsv-burgenland.at/.
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89. ábra: A Fertő tó vízmélységének ábrázolása, különböző vízállások mellett (Schönerklee et al. 2006).

Szabadidős és kiránduló hajóutak
A kereskedelmi célú Fertő tavi hajóutak két részre oszlanak, a profi horgászatra és szabadidős
hajóutakra. Jelenleg az osztrák oldalról 5 hajózási társaság működik, több mint 10 viszonylatban.
Különösen kedvelt és nagyon gyakran igénybe vett utazási mód ez azon kerékpárosok körében, akik
tókerülő túrájukat akarják így lerövidíteni. (NTG 2013.) Ezen kívül vannak még úgynevezett hajó
charterek és vízitaxik is. A problémamentes vonalhajózás működtetéséhez az üzemeltetők szerint
minimum 1,1 méteres vízmélység szükséges (Schönerklee et al. 2006).

A Fertő tó magyar térfelén a rendszerváltást követően jelent meg a személyhajózás. Ma két hajózási
vállalkozás tevékenykedik Fertőrákoson: a Drescher Hajózási Kft és a Fertő tavi Hajózási Kft. Mindkét
hajózási vállalkozás bejegyzett kikötővel rendelkezik a Fertőrákosi vízitelepen. A vállalkozások
sétahajókat üzemeltetnek a nyári szezonban (május-október) részben belföldi, részben magyarosztrák (Mörbisch, Rust, Illmitz) viszonylatban. A járatok száma a kereslethez igazodik.

Kerékpározás
A Fertőtáj régió osztrák oldalán megközelítőleg 500 km kerékpárút áll a kerékpározók
rendelkezésére. 11 olyan hosszabb útvonalat is kialakítottak, mint például a B10 kerékpárút (138 km,
84. ábra), a B12 Cseresznyevirág útvonal, (43 km) vagy a B22 Hanság bicikliút (53 km). Ezeken kívül
számos összekötő kerékpárút létezik, amelyek a hosszabb útvonalakat kötik össze egymással, vagy a
környező településekkel, illetve a Rosalia Régióhoz a Dunához vagy a Lajtához vezetnek. (NTG 2013)
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Arra vonatkozóan nincsenek becslések vagy számítások, hogy hányan használják ezeket a
kerékpárutakat. A Fertő tavat megkerülő kerékpártúrák azonban a legkedveltebbek közé tartoznak,
és szép időben szemmel láthatóan is jól kihasználtak az útvonalak. A biciklizéssel összefüggő
szolgáltatások is nagy számmal képviseltetik magukat a régióban: 18 kölcsönző, 23 szerelőállomás, 18
nextbike megálló, valamint 10 kerékpár taxi áll az idelátogatók rendelkezésére.
A tóhoz közeli településeknek és a Fertőzugnak jól használható kerékpáros térképei vannak,
amelyeknek
egy
interaktív
változata
az
alábbi
linken
tekinthető
meg:
http://alpregio.outdooractive.com/ar-neusiedlersee/de/alpregio.jsp#tab=ToursTab.

A Fertő tó magyarországi szakasza is kerékpáros paradicsom. A magyar oldali kerékpárutak kiépítése
már a kilencvenes évek közepén elkezdődött, amelyek fejlesztésében a Fertő-Hanság Nemzeti Park
Igazgatóság és a Fertő menti települések vették ki a részüket leginkább. A meglévő szakaszok
többségének felújítása 2013-ban megtörtént. Jelenleg folyik a hiányzó Fertőrákos-Balf közötti szakasz
megépítése. Így ennek köszönhetően a Fertő tó magyar oldala hamarosan kerékpárúton végig
bejárhatóvá válik. Az osztrák oldali rácsatlakozások is megvalósultak.
A túrák a Fertő menti településeket, attrakciókat kötik össze. A Sopron – Kapuvár – Fertő tó
körzetében számos tematikus kerékpártúrát tehetnek az idelátogatók. Ilyen biciklis körök a
„Szabadság útján”, a „Szőlők és pincék”, a „Kastélyról kastélyra”. A Kapuvárt a Hansággal és a
Fertőzuggal összekötő, 2012-ben megvalósult új kerékpárút is rendkívül népszerű lett a kerekesek
körében.
Kerékpáron bejárható a Sziki Őszirózsa Tanösvény, illetve kerékpárral megközelíthető a Gyöngyvirág
Tanösvény és a Kövi Benge Tanösvény. A térségben további kerékpárút fejlesztések vannak tervezés
alatt, amelyek elsősorban a Fertő tó és a Hanság-főcsatorna felfűzését veszik célba. A fejlesztések
sorában kiemelkedik a Vasfüggöny Kerékpárút, amely az egykori határzár övezetét kívánja kerékpáros
turisztikai attrakcióvá alakítani.

Kirándulás, séta és kocogás
A túrázás szerelmesei több mint 30 különböző kiránduló útvonal közül válogathatnak. A tó nyugati
felén található a Nordic-Walking Panorámapark, amely a különböző hosszúságú szakaszaival összesen
több mint 50 kilométernyi túraútvonalat kínál az ide látogatóknak. Keleten pedig a Lauf & Walking
Arena Seewinkel áll a túrázók rendelkezésére összesen több mint 100 km hosszú túraútvonallal. 6

A Fertő tó déli részén a magyar települések övezetében számos túraútvonal áll rendelkezésre.
Hegykő, Fertőszéplak, Fertőhomok, Hidegség és Fertőboz határában természeti, kultúrtörténeti és
gasztronómiai értékek teszik vonzóvá ezen utak bejárását. A Fertő menti kirándulások szervezésében
a helyi szervezetek, valamint különösen a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság veszi ki a részét. A
Nemzeti Park mind csoportoknak, mind egyéneknek szervez kirándulásokat, túrákat: szervezett
kenutúra a Fertő tó nádasaiban, kirándulás a Fertő szikes tavai mentén, barangolás Hany Istók
birodalmában, madármegfigyelés.

6

http://www.neusiedlersee.com/de/themen/sport/wander/
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Természetélmények
A Neusiedler See – Seewinkel Nemzeti Park kirándulások és előadások egész sorát kínálja a
vendégeinek (Nationalparkhaus Illmitzben). Pontos számítások azonban a napi látogatásokról itt sem
állnak rendelkezésre, de például 2006-ban megközelítőleg 500 000 főre becsülték az ideérkezők
számát (Schönerklee et al. 2006).

A magyar oldal természetközeli élményeinek kínálatában a Fertő-Hanság Nemzeti Park játssza a fő
szerepet, nem csak a Fertő tó, hanem a Hanság ezen térségében is. A szervezet turisztikai ajánlata
éves programterv alapján válik ismertté az érintettek irányába. Speciális természeti élmények
kielégítését szolgálják a látogatóközpontok, bemutatóhelyek, tanösvények: Kócsagvár (Sarród),
Csapody István Természetiskola és Ifjúsági Szálló (Fertőújlak), Hanság Élővilága Kiállítás (KapuvárÖntésmajor), Bemutató Majorság (Lászlómajor), Hany Istók Tanösvény. A térségi túraútvonalak
összegyűjtve, GPS elérhetőségekkel tölthetőek le a http://www.fertotaj.info/hu oldalról.

Lovassportok
A lovaglás és a lovas kocsizás a szabadidő eltöltésének egy hagyományos formája a régióban. Az
osztrák oldalon 12 lovarda működik, amelyek betanított lovakkal kínálnak oktatásokat, valamint 17
szolgáltató kínál lovas kocsizást. A feltehetően magas számú magánkézben lévő ló elhelyezési
lehetőségeit nem összesítik, ahogyan a lovas utak hosszáról sincsenek megfelelő információink. A
lovasok többnyire nem csupán a speciális lovas utakat használják, hanem a mezőgazdasági - és
földutakat is. A kilovagláshoz helyismeret vagy helyi vezető szükséges.

A magyar oldali lovasturisztikai kínálat jelentős. Számos sport- és turisztikai célokat szolgáló istálló áll
az itt élők és az ide érkezők rendelkezésére. Különösen Nagycenk, Hidegség, Hegykő, Fertőszéplak,
Ágfalva, Sopron-Brandmajor településeken erős a lovassport. Minden településen működő regisztrált
lovarda ajánlata kiterjed a lovaglásra (lovagoltatásra), lovas táborok szervezésére, vendéglovak
elhelyezésére, sétakocsizásra, lovastúrák vezetésére. Néhány istálló vállalja lovak kiképzését,
korrekciós lovaglását, versenyeztetését mind a díjlovaglás, mind a díjugratás, vagy kocsizás
szakágaiban egyaránt. A térségben több lovas rendezvény is megszervezésre kerül minden évben:
Fertődön, Hegykőn és Nagycenken a családi lovas napok, Nagycenken több díjugrató verseny,
Hidegségen és Hegykőn díjlovas versenyek, valamint nem utolsó sorban a Széchenyi Vágta.

Lovaglás:
 Széplak Lovasudvar, lovas sport egyesület (több nemzetközi edzőtábor, ösztöndíjprogram
szervezői, utánpótlás program, regionális együttműködés és bajnokság kezdeményezői).
 Hidegség: Ilona major Sportlovas és Szabadidőközpont
 Fertőparti Lovas Klub Közhasznú Egyesület: lovaglás, lovas táborok, vendéglovak elhelyezése,
sétakocsizás, lovastúrák a Fertő mentén és a Hanságban

Lovas kocsi bérelése Sarród, Fertőszéplak, Hegykő településeken lehetséges.
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Események és rendezvények
A természetélmények színes kínálata valamint a sportolási lehetőségek mellett számtalan
eseménynek és rendezvénynek ad otthon a régió. Kulturális területen a legnépszerűbbek a Mörbischi
Tavi Ünnepi játékok (több mint 220 000 látogató évente) valamint a St. Margaretheni Opera Fesztivál
(megközelítőleg 140 000 látogató évente). A világörökség részét képező Fertődi Eszterházy Kastély a
legszebb és legnagyobb rokokókastélyok közé tartozik Magyarországon. A kastély egy része
múzeumként megtekinthető, és a nyár folyamán számos koncertet is tartanak itt. 7
A pannon évszakok rendezvénysorozat különösen nagy hangsúlyt fektet az olyan témákra, mint a bor
és kulinária. A rendezvénysorozat csúcspontja a Márton-napi hétvége novemberben, amikor is
számos tó menti település nyitja ki pincéinek kapuit.
A sport és popkultúra összefonódása a podersdorfi évadnyitó vitorlásversenyhez köthető, amely
2013-ban több mint 100 000 látogatóval büszkélkedhetett. Ezeken túl számtalan további sport, zenei
és kulturális rendezvény kap helyet a térségben.

A Fertő tó déli oldalán a tó melletti programhelyszínek és rendezvények közül kiemelendő Fertőrákos
(Kőfejtő és Barlangszínház rendezvényei), Hegykő (Tízforrás Fesztivál, Kézműves Sörök és Pálinkák
Hete), Fertőd (Eszterházi Vígasságok, Világörökség Nap, Fertődi Családi Lovasnap), Nagycenk
(lovasversenyek, Szüreti Napok – Kékfrankos Nyár, Majális, Hársfa Fesztivál, Lovas Napok). Ezek
mellett szinte minden kistelepülés is megtalálta a saját arculatához igazodó rendezvényt (Fertőboz:
Bodza Fesztivál, Fertőhomok: Dió Fesztivál, Hidegség: Stangli Fesztivál). Sopron városa egyedülálló
rendezvényeket kínál az év minden hónapjában. Korunk történelméhez kötődően különös egyedisége
van a Páneurópai Piknik Emlékhelynek, az 1989-es határáttörés helyszínének. Speciális eseményeket
kínál a Fertő mentén húzódó Mária zarándokút.

A tavi rendezvények közül a vitorlásversenyek, bajnokságok vonzzák a legtöbb látogatót.

5.5.3 Érdekellentétek és kockázatok
Az együttműködések mellet számos hiányosság, nehézség, probléma is felmerül, amit jelen program
keretében orvosolni szükséges, illetve vannak olyan egyedi lehetőségek, amelyek mindkét oldal
szereplői számára potenciált jelentenek. Alacsony szintű a stakeholderek közötti együttműködés,
nincs egységes fellépés az új turisztikai célcsoportok megnyerése érdekében, a közösségi marketing
erőtlen.
A legfontosabb kérdések egyike a Fertő tó és térségének egységes turisztikai régióként való
megjelenítése. Ez a közös pozícionálás különösen a nemzetközi piacok megnyerésére vonatkozóan
jelent komoly hozzáadott értéket. A háttérfeltételek sorába olyan intézkedések tartoznak, mint új,
közös menedzsment szervezet kialakítása, közösségi marketing alkalmazása, a térségi brand
erősítése.
A turisztikai szolgáltatók (szálláshely, vendéglátás, programkínálók) közötti lokális együttműködések
serkentése a kapacitások jobb kihasználása és a magasabb minőségi szintű élménynyújtás érdekében
7

http://de.esterhazy.net/index.php?title=Fert%C5%91d
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kívánatos. Ehhez attrakciófejlesztés, közös szolgáltatási csomagok kialakítása, helyi értékteremtés és
azokra épülő közösségi marketing szükséges.
A hely szelleme és a térség objektív (ökológiai) adottságai okán a fejlesztések során prioritást kell
adni a zöld megoldásoknak, beleértve mind a turisztikai szolgáltatók által kezdeményezett
fejlesztéseket, mind pedig az infrastrukturális vagy a vonzerő típusú beruházásokat. Elvárás, hogy a
beruházások, a fejlesztések és a szolgáltatások is a környezetbarát megközelítést helyezzék előtérbe.
Fentiek vonatkozásában a határon átnyúló, újonnan létrejövő turisztikai desztinációs menedzsment
szervezet, valamint a helyi szereplők közötti érték- és érdekorientált együttműködések szavatolják a
célok elérését, illetve az eredmények fenntartását. A határ két oldalán az érintett magyar és osztrák
fejlesztési szervezetek szakmai munkáját közös work-shop-okon kell ismertté tenni és a jövőképeket
összehangolni. Ez különösen a turizmus által érintett, valamint a turizmust befolyásoló kapcsolódási
területek esetében kíván megkülönböztető figyelmet (pl. Nemzeti Parkok, Regionális Fejlesztési
Ügynökség, Regionális Marketing Igazgatóság, Leader közösségek, VÁTI Kht, a Megyei Önkormányzat
Vidékfejlesztési Bizottsága, Fertőtáj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület, szakmai kamarák, stb.).
A turizmuskutatásra, annak rendszerességére és pontosságára, az adatok elemzésére az eddigieknél
nagyobb gondot kell fordítani. Az együttműködés és a közös fejlesztés záloga a koordinációk
olajozottá tétele, közös turisztikai monitoring megvalósítása, illetve az adatok és a térségi fejlesztési
dokumentumok elérhetőségének kölcsönös biztosítása.
Az utóbbi évek sikeres kínálati elemei a határtérségben a bor- és gasztronómia, a természeti turizmus
(ökoturizmus), illetve a wellness. Ez az eredmény egyrészt megalapozza, másrészt bátorítja a térségi
szereplőket a további együttműködésre. A Fertőtáj turizmusa számára különösen a külföldi vendégek
elérése és térségbe vonzása kecsegtet eredménnyel. Az ehhez szükséges hiányzó kínálati elemeket
közösen és összehangolt fejlesztési koncepcióval célszerű végrehajtani.
Ahogy már korábban elmondtuk, csak hiányos információk állnak rendelkezésre régió szabadidős
infrastruktúrájának használóiról és kihasználtságáról. A Fertő tó vonatkozásában különösen meglepő
az, hogy a fürdővendégek vagy a vitorlások illetve kikötőhelyek számát nem összesítik, pedig a tóparti
településeknek ez nem okozna különösebb nehézséget.

5.5.4 Országok közötti együttműködés
A Fertőtáj régió egy és oszthatatlan ökológiai egység, de nem közös turisztikai desztináció. Kívánatos,
hogy a határtérség versenyképes, jól szervezett turizmusgazdasággá váljon a helyi ökológiai
adottságok megőrzésével, a környezeti károk teljes körű mellőzésével. Kiemelt területek: öko
(természet közeli) turizmus, aktív turizmus, kulturális turizmus, termálturizmus. Speciális területek:
vallási (zarándok) turizmus, vadászturizmus. Bár a határtérség két oldalának jogi szabályozottsága
eltérő, azonban ez nem gátolhatja a térségi szereplők (stakeholderek) érdekeinek – fenti korlátok
közötti – érvényre kerülését. A közös jövőkép perspektívája a Fertőtáj Turisztikai Desztináció
intézményesítésével érhető el és tartható fenn leginkább (szervezet, költségvetés, menedzsment).
Mivel a határ egyik oldalán sem tudjuk egyértelműen elválasztani egymástól a turizmust és a
szabadidő ipart, ez a határon átnyúló együttműködésben is nehézséghez vezethet. Nagy kihívást
jelent a települések egyéni érdekeinek egy egységes, átfogó kínálattal való összehangolása az
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országon belül és az osztrák oldalon is. Egy konkrét példa erre a pamhageni „árok kialakítás” 8. Itt
nagy szükség volt a tapintatos és megfelelő időben történő kommunikációra, valamint az összes
határ menti terv összehangolására.
Az idézett források mellett a számos szóbeli és írásbeli adattal és információval szolgáltak az alábbi
intézmények: Turisztikai iroda Podersdorf (Walter Gisch); Rust város; St. Andrä am Zicksee turisztikai
szövetség (Maria Krammer); Jois község; Neusiedl am See szabadidő üzemeltető (Regina
Niederhauser); Neusiedl am See község (Silvia Gradwohl); Union Jacht Klub Neusiedl (Ralph
Neuhaus), Turisztikai szövetség Weiden am See (Regina Fridrich); Weiden am See község (Gerhard
Karner); turisztikai iroda Mörbisch (Peter Vargyas), Illmitz község (Alois Wegleitner), Breitenbrunn
strand (Piller Thomas), Burgenlandi Közigazgatási hivatal, turisztikai osztály (Paul Mayerhofer).

5.5.5 Stratégiai célkitűzések (C) és javasolt intézkedések (I)
A jelenlegi helyzet valós ábrázolása / statisztikai elemzések / fejlesztési tervek a keresleti és a
kínálati oldalon
Cél

C1 A turisztikai bevételek valósághű leírása (helyszínek, szegmensek és
kihasználtság szerint) a határon átnyúló turisztikai régió fejlesztési
lehetőségeink meghatározásához.

Intézkedések

I1

A turizmusfejlesztés területekre bontása; Mérföldkövek és fejlesztési áttörések
a második világháború óta.

I2

A vendégéjszakákhoz kapcsolódó statisztikák interpretálása - legalább 1980-tól
– (figyelembe véve a szálláskapacitások változását).

I3

A legfontosabb fejlesztési trendek (az alábbi területekkel összefüggő kínálatok
mentén - természet, bor, kultúra, rendezvények, wellness) bemutatása a fő
piacokon és összehasonlítása a jelenlegi valamint a tervezett ajánlatokkal.

I4

A napi turizmus nagyságrendjének valamint évszakok szerinti megoszlásának
bemutatása a releváns helyszíneken (az értékteremtés hozzávetőleges
becslésével együtt).

I5

GIS-kompatibilis térképbázis létrehozása fókuszban a turizmus és a szabadidő
hasznosítás, valamint a Fertő tó és a vízgazdálkodás kölcsönhatásának
kiértékelésével, és további területhasználatokkal.

Marketingstratégia
Cél

C2 A meglévő marketingstratégia átirányítása a régió valódi potenciáljai felé,
figyelembe véve a kínálati szektor fejlesztési lehetőségeit.

Intézkedések

I6

Az aktuális koncepciók és marketingstratégiák kiegyenlítése országos és
regionális szinteken, figyelembe véve a helyszínspecifikus turisztikai
bevételeket.

I8

Észak-Burgenland jelenlegi pozicionálásának összehasonlítása a regionális és
helyi turizmusban ténylegesen végbemenő értékteremtéssel.

8

http://burgenland.orf.at/news/stories/2525104/
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A Neusiedler See kártyának – mint marketingeszköznek – további (határon
átnyúló) kiépítése a térségben eltöltött vendégéjszakák számának növelése
érdekében (nem terhelve a környezetet).

I10 A marketing kiadások a régió egyediségeire történő koncentrált felhasználása,
más tömegrendezvények és kínálatok helyett.

Kommunikáció és nyilvánosság
Cél

C3 A régió valódi piaci lehetőségeinek kidolgozása és kommunikálása a negatív
hatások csökkentése érdekében.

Intézkedések

I11 Hatékonyabb nyilvános munka a régió területén a sikeres kínálati elemek
(borturizmus, természetturizmus) szervezésének és forgalmának támogatása
érdekében.
I12 A sikeres ajánlati szektorok marketing pozíciójának javítása az ajánlatok
összekapcsolásával, strukturális kooperációval és minőségjavítással.
I13 Az intenzív szabadidő használat negatív hatásainak (alacsony vagy hiányzó
értékteremtés) elemzése a turizmus területén, például a szabadidős
sportokban (vitorlázás, lovaglás, kerékpározás).
I14 A második lakhelyek (üdülők) negatív hatásainak vizsgálata (a falvakban és az
üdülő negyedekben) a turisztikai fejlesztések vonatkozásában.
I15 A nagy sport- és szórakoztató rendezvények negatív hatásainak vizsgálata
(például: Labdarúgó Európa Bajnokság és a World-Sailing-Games,
összehasonlítva a Sí Világbajnoksággal Schladming 2013).
I16 Az elöregedés és a struktúraváltás vizsgálata a mezőgazdaságban az ajánlatok
fejlesztése szempontjából.

A helyi szervezetek és turisztikai partnerek leképeződése
Cél

C4 A helyi turisztikai szövetségek és vállalkozások motiválása és bevonása a
helyszínspecifikus ajánlatok fejlesztésébe (az USP - az egyedi előny ajánlat értelmében)

Intézkedések

I17 Olyan szervezetek és vállalkozások azonosítása, amelyeket nem vagy alig
vontak be a turisztikai fejlesztésekbe.
I18 A rövid és hosszú távú célok közös meghatározása a marketig stratégia
célkitűzéseinek NTG, Burgenlandi Turizmus, és az egyes turisztikai helyszínek
profiljainak figyelembevételével.

Fölérendelt célok: A régió, egy határon átnyúló egységes turisztikai desztinációként való
pozicionálása
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Cél

C5 A turisztikai marketing aszimmetrikus szervezeti struktúrájának áthidalása,
valamint egy egységes, határon átnyúló turisztikai desztináció fokozatos
kiépítése.

Intézkedések

I19 A kiegyensúlyozatlan szervezeti struktúra, valamint
marketingstratégiát akadályozó tényezők ábrázolása.

az

egységes

I20 Egy kétpólusú platform kialakítása az egységes marketingstratégia
kifejlesztése, valamint a közös marketingtevékenységek megvalósítása
érdekében.
I21 Fokozott tudatosság a turizmusfejlesztés területén a kölcsönös függés
figyelembevételével.

A turizmusfejlesztés fő céljai


A határon átnyúló régió nemzetközi piacokon történő pozícionálása olyan súlypontok
mentén, mint a természetélmények, bor és kulinária, valamint a kultúrélmények
szempontjából kitűnő földrajzi elhelyezkedés (Bécs, Pozsony, Sopron, Győr, Eisenstadt)



Az értékteremtés növelése egy hosszú, márciustól novemberig tartó szezonban



A kis struktúrák megőrzése egy magasabb helyi értékteremtés részeként



A külföldi vendégek számának növelése



A motorizált egyéni szabadidős és napi közlekedők előretörésének csökkentése

Prioritást élvező intézkedések
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Az infrastrukturális szükségletek elemzése, a fejlesztések és trendek figyelembevételével.



A meglévő infrastruktúra, nagyrendezvények és a marketingkiadások kiértékelése, amelyek
hatással vannak a turizmusra és a helyi értékteremtésre.



A marketing átirányítása a sikeres kínálati területek, sikeresnek tűnő piacok és célcsoportok
felé.




Ökológiai intézkedések támogatása a határrégióban.
A kis szálláshely kapacitások építésének, illetve felújításának ösztönzése.

6. Szintézis
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6.1 Nádvédelem, hasznosítás, távlatok
CSAPLOVICS Elmar, KIRÁLY Géza, KORNER Ingo, KRÁMER Tamás, LANG Alois, MÁRKUS István,
NEMETH Erwin, TÓTH Viktor, WOLFRAM Georg, ZECH Sybylla, KOVÁCS Richárd

6.1.1 Bevezetés
A Fertő tó medre nagyon sekély, ami kedvező feltételeket biztosít a nád növekedéséhez. A tó náddal
borított területe kb. 181 km2 beleértve a víz-szárazföld átmeneti zónát (2008. évi állapot). Ebből kb.
64 km2 Magyarország, és kb. 117 km2 Ausztria területén fekszik. Ez Európa második legnagyobb zárt
nádas területe. Figyelemre méltó, hogy a nádasok nagy része ma már kiritkult és a ritkulás mértéke
növekvő tendenciát mutat.
A nádas öv egyedülálló, változatos struktúrájú és összetételű élőhely, a Fertő tó és a Fertőzug
multifunkciós területe. Emiatt, vagy éppen ezért sokrétű területi konfliktus jön létre egyrészről a
természetvédelem érdekei, másrészről a fenntartható gazdasági fejlesztések, a turisztikai
hasznosítási érdekek és a gazdasági lehetőségek között, amit még a tulajdonviszonyok is
befolyásolnak (90. ábra).
A nádas övre vonatkozó aktuális területi, tematikus alapadatok (eloszlás, kiterjedés, a nádállomány
struktúrája) a magyar (2007), és az osztrák (2008) részen egyaránt a Fertő tó felméréséből
származnak. Ez az adatállomány alapja lehet a teljes tómederre kiépíthető operatív „Nád-Információs
Rendszernek”. Egy ennek megfelelő szakterületeken átívelő információs rendszer felhasználható
lenne a regionális fejlesztésekhez, az egyes igazgatási kezelési egységek fejlesztéséhez, valamint a
Nemzei Parkok igazgatásához, a kötelezettségeikhez szükséges tervezéshez és gazdálkodáshoz, és
különösen az alkalmazkodó idegenforgalmi hasznosítások fejlesztését és az élőhely által elviselhető
nádgazdálkodását (nádaratás) szolgáló, ökológiailag összeegyeztethető stratégiák lehetőségeinek
vizsgálatához.

6.1.2 Konfliktusok és fejlesztési lehetőségek
A Fertő tó nádas öve a határon átnyúló UNESCO-Világörökség „Fertő Kultúrtáj/Fertő Tó”
meghatározó része. A nádas területek a két nemzeti park magterületeinek részét képezik és kisebbnagyobb mértékben fokozott védelem alatt állnak. Az ökológiailag elviselhető zöld turizmus a
„környezetbarát hasznosítást” integrálja a természetvédelmi célokhoz. Másrészről jelentkeznek
bizonyos igények a regionális idegenforgalmi fejlesztések keretében, melyek ökológiailag nem
elviselhetők és esemény-központúan jellemezhetők. Ezek ugyan időben korlátozottak, de nem
feltétlenül jelentenek veszélyes zavaró hatást a Fertő tó érzékeny nádasaira, mint amit általában a
tömegturizmus jelent. A nádgazdálkodás/nádaratás jövőbeni gazdasági érdekei a nádkészlet
energetikai hasznosítását célozzák, a hagyományos, mint építőipari nádhasznosítás kisebb területre
korlátozódik, kiváló nádminőséget igényel és meghatározott aratási technolgiával jellemezhető.
Kézenfekvő, hogy a különböző, részben gazdasági, részben védelemhez kötött, tehát gyakran
egymásnak ellentmondó „nádgazdálkodási” igényeket integratív, multitematikus területelemzési
módszerrel kell vizsgálni. A természetvédelem és a regionális fejlesztések viszonyait teljeskörűen,
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tehát minden szempontból értékelve a nádas övet és környezetét (mint élőhelyet) kell vizsgálni. Egyik
oldalról a limnológia, az élőhely-ökológia, és a természetvédelem szempontjait, másrészről a
gazdaságilag meghatározható hasznosításokat (mint az idegenforgalom, szabadidő gazdálkodás,
nádaratás, halászat és vadászat) kell figyelembe venni, melynek funkciómechanizmusát a teljes
ökoszisztéma részeként kell leírni. Ezek kapcsolódási szerkezetét, az abból eredő veszélyeztetést,
valamint a fejlesztési lehetőségeket ökológiai priotitású, regionális fejlesztési kontextusban kell
vizsgálni.

I. Limnológia
A Fertő tó vízkémiai összetételét jelentős mértékben a nádas öv kiterjedt litorális zónája határozza
meg. A hozzáfolyásokból és az atmoszférából származó tápanyagok, beleértve a káros anyagokat is itt
jutnak be, illetve rakódnak le a tóban. A nádas övnek, mint elsődleges termelőnek ugyanilyen
jelentősége van a nagymennyiségű oldott szervesanyag vízbe juttatásában, ami a baktérium
életközösség elsődleges szén-forrását képezi. A nyíltvíz és a nádas öv között folyamatosan
végbemenő cserefolyamatok meghatározóak a szervesanyag termelésben és lebontásban, azaz a
teljes ökoszisztéma termelőképessége tekintetében. A vízállás és a tófelület évszakos változásai
együttesen hatnak a vízcserére, az ülepedési és visszaoldódási folyamatokon keresztül a tó
sóháztartására.
Biológiai szempontból a nádas öv rendkívül komplex élőhely számos vízinövény és állat számára.
Biodiverzitása messze meghaladja a nyíltvízét. A jól strukturált nádszegély zóna a lehető legnagyobb
halbiomasszát biztosítja, a szegélyzóna belső vízfelőli része a halak szaporodásárara és táplálékbázisul
szolgál.
Ebből következik, hogy a limnológia a nádas öv vonatkozásában annak strukturáltságára, szárazföld
felőli hozzáférhetőségére, valamint a nyílt mederrel való vízcseréjére összpontosít. A vízcsere
korlátozottsága például a nádas övben oxigénhiánnyal járhat, ami hatással van a tápanyagforgalomra
és a nádas élővilágára. A nádstruktúra változása, különösképpen a csatornák benövése, valamint az
egyes területeken a növekvő feltöltődés, csökkentik a sikeres halszaporodás esélyét és csökkentik a
halak táplálkozási lehetőségeit. Ezen hatások mértéke a gerinctelenek diverzitására kevésbé ismert,
de feltételezhető hogy a nádstruktúra változása a halak mellett más szervezeteket is érint. A
nádaratás során a nehéz gépek alkalmazása visszafordíthatatlanul károsíthatja a nád fiziológiai
állapotát és morfológiáját. A nádas záródásának hatása a feltöltődési folyamatokra, a morfológiai
változásokra jól dokumentált. Kevésbé egyértelműek a nádzóna élővilágát érintő közvetett hatások.
A magyar tórészen az utóbbi években a nádaratással érintett terület jelentősen csökkent, ennek
valószínűleg kedvezőtlen hatása van a tó vízminőségére.
A vízdinamikát figyelembe véve az utóbbi húsz év azt mutatja, hogy a hosszúidejű vízszintingadozások
lényegesen kisebb veszélyt jelentenek a halfaunára, mint ahogy azt korábban gondolták. Amikor
2003-ban a nádas öv szinte szárazra került, jelentősen visszaszorultak a nádasra jellemző halfajok, a
sügér, a csuka, a pirosszemű kele és a compó. A 2009-ig tartó ismételt vízszintnövekedéssel az
egyedszám ismét nőtt és az állományok regenerálódtak.
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Magas vízállás, magas vízszintingadozás (időszakos és részleges kiszáradás)
A nádállomány generatív és vegetatív szaporodási módjainak kombinációja révén a nádas
terjedéséhez vezethet. A maggal történő generatív szaporodás csak a vízzel nem borított területeken
lehetséges, ez növeli a nád genetikai változékonyságát. Alacsonyabb vízállásoknál az üledékben nő a
redox potenciál, ami javítja a nád környezeti feltételeit. Összességében ez a forgatókönyv (magas
vízállás, magas vízszintingadozás) nem, vagy csak az időszakosan szárazra kerülő területeken növeli a
nádas területét, de javítja a meglévő nádasok ökológiai állapotát. Következésképpen a
nádállományok jobb fiziológiai állapotával lehet számolni, különösen ha az időszakos aratás és égetés
mérsékeli az elhalt nád felhalmozódását, csökkentve a szén bevitelét a tavi rendszerbe. A
nádállomány lassú terjedése valószínűleg a nyíltvíz határán történik, de a nádasban található
tarfoltok benövése is valószínűsíthető. A homogén nádállomány kialakulásával, mérsékelt
fragmentáció mellett csökken a vízi élőlényegyüttesek diverzitása.
Magas vízállás, csekély vízszintingadozás az üledék redox potenciáljának kismértékű növekedéséhez
vezethet, ami elősegíti a nád növekedését és az állomány sűrűségének emelkedését. Ez elsősorban az
alacsony vízborítottságú területekre lesz jellemző és ez nem jelenti egyben a nádminőség javulását.
Sokkal inkább a jelenlegi helyzet – a nádállomány enyhe visszaszorulása – lesz erre a forgatókönyvre
jellemző. A nádas övön belüli kis területű, nyílt vízfelszínek valószínüleg nagyobb, nyílt tavakká
bővülnek. A nádas minősége lassan romlik, ám az élőhelyek változatossága és a biodiverzitás esetleg
nő.
Magas és stabil vízállások a jelenleg száraz területek elárasztásához vezetnek és ezzel korlátozzák a
magról történő generatív szaporodást. A magas vízállás az üledék felszínére jutó nagy mennyiségű
avarral jelentősen csökkenti az üledék redox potenciálját, következésképpen a nád számára az élet
feltételek kedvezőtlenebbé válnak. Ezen folyamat következménye további nádállományok
kipusztulása lehet, elsősorban azokon a területeken, ahol a degradáció már megkezdődött. A
meglévő nádfelmérési térképek alapján a nádpusztulás elsősorban a nádas öv középső részében
képzelhető el, ahol a növények állandóan víz alatt vannak és a hullámzással vagy a nyílt területről
történő vízcserével nincs semmilyen oxigénbevitel.
Alacsony és stabil vízállások....a két ellentétes folyamat hatása a nádasállomány kismértékű javulását
okozza: alacsony vízállás (az üledékben nő a redox potenciál), a tófenék erősebb felmelegedése
(redox potenciál csökkenése az üledékben). Ennek következtében a redox potenciál többé-kevésbé
változatlan marad, az alacsony vízállások csak jelentéktelen mértében hatnak a nádállományra.
Ezek a forgatókönyvek a lehetséges folyamatokat írták le. Bizonyosnak tűnik azonban, hogy a nádas
állományok fenntartásához nagyobb vízszint-ingadozások és tartós, ökobarát nádgazdálkodás
elengedhetetlen. Nem világos, hogy a klímaváltozással járó felmelegés a nádgazdálkodásra milyen
hatással lesz (pl. a hiányzó jégtakaró miatti kisebb mértékű nádaratás), de ezt minden prognózisban
figyelembe kell venni.
Eltekintve a vízháztartás különböző változataitól, a benőtt csatornák karbantartása – amit a magyar
oldalon jelenleg terveznek – egy lehetséges intézkedés a nádas öv vízminőségi kulcsszerepének és
diverzitásának erősítésére. Tudomásul kell azonban vennünk, hogy a nádas öv fizikai-kémiai
folyamataira és azok hatásaira vonatkozó ismereteink korlátozottak, különösen a lebegőanyagok
eloszlására, lerakódására és a visszaoldódásra, de az oldott anyagok vonatkozásában is. Ugyanez
érvényes a nádas öv belső és külső részén történő produkcióbiológiai folyamatok becslése
vonatkozásában is, összehasonlítva azt a nyíltvízre jellemzőkkel.

183

6. Szintézis

Fertő tó stratégiai tanulmány

A nádborítás helyileg és a nyíltvíz fölött is csökkenti a szélenergia bevitelét a tóba. A hullámzás és az
áramlások élénkítésére hatékony eszköz lehet tehát a nádszigetek eltávolítása: a Bokor-sziget
kotrásával a Fertőrákosi-öbölben megnövekedett a szél meghajtási hossza és a zavarosabb víz
nagyobb mértékben korlátozta az algásodást.
Elengedhetetlenül szükséges a nevezett kérdések vonatkozásában ismereteink további vizsgálatokkal
történő elmélyítése:


A tápanyag-koncentrációk tér- és időbeli változásának modellezése a különböző hidrológiai
és meteorológiai feltételek és nagytérségi vízmozgások (áramlások) függvényében



A nádas övben, de különösképpen a nádas-nyíltvíz átmeneti zónában a fizikai-kémiai
paraméterek mérésére alkalmas on-line mérőállomások kiépítése



Iszapcsapdák felállítása a különböző szélhatásnak kitett és és eltérő struktúrájú (illetve
fiziológiai állapotú) nádasok több keresztszelvényében, különböző vízállásoknál.



A nádas öv termőképességének vizsgálata a nyíltvíztől különböző távolságokban.

II. Nádas öv és a természetvédelem
A nádas öv part menti átmeneti zónáját jellemzően a magassásosok, valamint a keskenylevelű
gyékény (Typha angustifolia) állományai képezik. Különlegességnek számít a télisás (Cladium
mariscus) zárt, foltszerű állományai, ami – helyenként a legeltetett - partszakaszokon a zárt nádas
előtt egyfajta „gátat” képeznek. A sóhatásnak kitett helyeken a zsióka (Bolboschoenus maritimus) és
a sziki káka (Schoenoplectus tabernaemontani) jelennek meg. A nádas övön belüli csendes vízű
zónákban kevés hínárnövény (makrofiton) fordul elő, elsősorban olyanok, mint a „rovarfogó”
közönséges rence (Utricularia vulgaris), fésűs békaszőlő (Potamogeton pectinatus) és ritkábban a
füzéres süllőhínár (Myriophyllum spicatum), a nagy tüskéshínár (Najas marina) és az érdes tócsagaz
(Ceratophyllum demersum).
A Fertő tó nádasa nemzetközi jelentőségű madárpopulációknak ad otthont. A nádas övben, vagy
annak szélén összesen 35, az európai madárvédelmi prioritási listán (SPEC 1 – 3), vagy az Európai
Madárvédelmi Irányelv 1. mellékletében szereplő faj fordul elő. Emellett előfordulnak még olyan
madárfajok állományai, melyek nem élveznek ugyan ilyen magas védelmi státuszt, de állomány
nagyságuk miatt legalább nemzeti jelentőségűek. Ezek közé tartozik többek között a guvat (Rallus
aquaticus), a nádi tücsökmadár (Locustella lusciniodes), foltos nádiposzáta (Acrocephalus
schoenobaenus), cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirapecus) és a nádirigó (Acrocephalus
arundinaceus).
A valódi nádas öv fajai között két nagyobb madárcsoportot lehet megkülönböztetni, egyrészt a
telepesen fészkelőket, mint a nagykócsag (Ardea alba), vörös gém (Ardea purpurea), szürkegém
(Ardea cinerea), bakcsó (Nycticorax nycticorax), kis kócsag (Egretta garzetta), kanalasgém (Platalea
leucorodia), kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus) és 2013 óta a nagy kárókatona (Phalacrocorax
carbo). Ezek az általános védelmen túlmenően igénylik a költőhelyeik és a megfelelő táplálkozó
helyeik védelmét. A másik csoport a kistestü nádi (énekes) madaraké, amelyek élőhely választását a
nádasban annak struktúrája határozza meg. Amíg a fülemülesitke (Acrocephalus melanopogon) és a
kis vízicsibe (Porzana parva) inkább az avas nádasokat részesítik előnyben, addig a nádirigók
elsősorban a nádszegélyekben élnek. A nádas állapota, a nádas közi vízterek nagysága és eloszlása jól
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osztályozható infraszínes légifényképekkel. Ezért a Nemzeti Park magterületein az egyes nádkedvelő
madárfajok elterjedése jól előrejelezhető. Így pl. a guvat elsősorban a víz– és partfelőli zárt
nádasokban fordul elő. A nádas állomány struktúráját főképpen a nád kora határozza meg. A fiatal
nádasok a legtöbb nádasban fészkelő madárfaj számára kevésbé értékesek. Először az öt évnél
idősebb nádállományt lakják be az avas nád-specialisták, pl.: fülemülesitke és a kis vizicsibe. Azokban
az állományokban, melyek 30 évnél idősebbek a legtöbb faj állománya visszaesik. A kistestű madarak
tehát megfelelő nádstruktúrát igényelnek, de jelentős hatást gyakorol rájuk a vízállás is.
A nádas öv a gázlómadarak számára zavartalan fészkelő helyet biztosít, melyek lehető legmesszebb
vannak a zavaró emberi hatásoktól. Ezek azonban nemcsak mint költőhely fontosak, de mint
táplálkozási helyek is kiemelt szerepet játszanak minden telepesen költő faj számára. A nagykócsag
sikeres szaporodását a táplálék bázis határozza meg, amit szintén a vízállás befolyásol. A költési
időszakban a tó vízszint csökkenése jobb haltáplálék hozzáférést biztosít a nádasok belső tavaiban. A
csökkenő vízszint hatására a halak könnyű zsákmánnyá válnak az izolált, lehatárolt víztestekben. Az
évi rendszeres vízszintcsökkenés ezért előfeltétele a megfelelő állapotú gém– és kanalasgém
populációnak.
A nádas öv azonban más állatfajok számára is fontos élettér, mint például a vöröshasú unka
(Bombina bombina), zöld levelibéka (Hyla arborea), kecskebéka/kis tavibéka (Pelophylax
esculentus/lassonae). A vízzel borított nádasban él a közönséges vízicickány (Neomys fodiens),
törpeegér (Micromys minutus), pézsmapocok (Ondatra zibethicus) és a közönséges kószapocok
(Arvicula terrestris). A vidra (Lutra lutra) is elterjedőben van legalább is a tó déli részén és előfordult a
Wulka torkolat térségében is. Az utóbbi években megjelent az európai hód (Castor fiber), amely a
szárazulatokon a vidráéval hasonló élőhelyeken tud megtelepedni.
A természetvédelem célkitűzése ezért egy változatos, a különböző állatfajok számára megfelelő
élőhely struktúrájú nádast eredményező gazdálkodás (a nádas területre vonatkozó gazdálkodási terv
jelenleg kidolgozás alatt van). Miután az egyes fajok élőhely kiválasztása nagymértékben különböző,
ezért törekedni kell a különböző korú, mozaikos nádállományra. A helyenként nagy károkat okozó
nádaratást minimalizálni kell, és a költőkolóniák közvetlen környezetében a nádgazdálkodást a
természetvédelmi szempontoknak kell alárendelni. A Nemzeti Park magyar részén a nádhasznosítási
jog egy magáncég kezében van, így a vízminőségvédelmet és a természetvédelmet érintő célok nem
valósíthatók meg. A jövőben célirányos, az ökológiai kritériumokat kielégítő hasznosítás biztosítására
Magyarországon a nádhasznosítási jogokat át kell adni a területet kezelő Észak-dunántúli Vízügyi
Igazgatóságnak és a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságának.

III. Turizmus
Miközben a nádas öv a természeti környezet jelentős részét adja, a turisták túlnyomó része nem
ismeri sem struktúráját, sem kiterjedését. Megközelíthetőségét Ausztriában már 1963-ban
korlátozták, 1989-ben pedig a déli nád- és vízfelület legnagyobb részét a vitorlások és kereskedelmi
célú hajózás elől lezárták. Csak azon utak nyújtanak bepillantást ebbe az ökoszisztémába, amelyek
nyolc osztrák és egy magyarországi településről vezetnek a strandfürdőkhöz, illetve a kikötőkhöz és
így a nádas övet is keresztezik. Magyarországon a tó fokozottan védett területei csak külön
engedéllyel látogathatóak. Ausztriában a tó területének jelentős része hajóval megközelíthető
látványosság, a magyar tórészen az erős elnádasodás miatt az ilyen jellegű turizmus nem
megvalósítható.
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Ennek ellenére ez a vendégek széles köre számára szinte ismeretlen élettér nagyon attraktív, legyen
szó tapasztalt nemzetközi madármegfigyelőkről, vagy buszos csoport napi vendégeiről, akiknek
például kirándulóhajókon élőzenés „mulatság” programot kínálnak, és ehhez a nádas öv vízfelőli
oldalán horgonyoznak le.
A nemzeti parkon belül (valamint egy helyen a nyugati parton Fertőfélegyházánál) léteznek
ökoturisztikai programok, és környezetismereti képzőprogramok is. Ezek elsősorban vezetés mellett
történő háromórás kenutúrák kisebb csoportok részére, az osztrák oldalon legfeljebb 10 résztvevő
számára. A védelmi célokra való tekintettel ezekre a kirándulásokra késő tavasz előtt nem kerül sor. A
magyar tórészen a turizmus számára a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága által szervezett,
vezetett programok révén nyílik erre lehetőség a természetvédelmi érdekek messzemenő figyelembe
vételével. Ezen programok kereslete a határ mindkét oldalán meghaladja a kínálatot, amit többek
között a kenuk férőhelyének száma korlátoz. Az ilyen nádas övi élményprogramok kiegészítésére
szolgál a Fertő tó/Tózug Nemzeti Park Igazgatóság napenergiával működtetett hajója, aminek a
maximális kapacitás húsz fő. A kenutúrával ellentétben ezek a túrák a nyílt Fertő tavon, a nádas öv
mentén történnek. A megfigyelő jellegű építmények (álcázott állatmegfigyelők), plattformok, tornyok
és stégek a nádas övben csak néhány helyen, Illmitz magasságában találhatók.
A nádas öv turisztikai jelentőségű potenciáljának növelése annak természetre gyakorolt negatív
hatása révén csak csekély mértékben jöhet számításba. Ez vonatkozik elsősorban a
kirándulócsoportokra és a nagy létszámú programokra. Tekintettel a madármegfigyelő turizmusra, az
infrastruktúra további bővítése lehetséges a gondosan kiválasztott helyeken -amit a Nemzeti Park
tervez a 2013-as bilaterális projekt keretében - ami a turizmus gazdasági hatásának pozitív
növekedéséhez vezethet anélkül, hogy a természetet erősebben terhelné.
Alapvetően a nádas övbe történő minden magánjellegű, vezető nélküli belépésnek jogilag tiltottnak
kell maradnia, mivel az nem csak a biodiverzitás csökkenéséhez, hanem a turisztikai értékek
visszaeséséhez vezetne (nincs közvetlen értékteremtés, extrém rövid tartózkodás).

IV. Nádaratás
A nádállományok állapota, struktúrája, korösszetétele a nádas madárállomány védelmének
meghatározó tényezői (l. 4. fejezet). Az osztrák részen az éves nádaratás a terület kb. 10 % - 20 %-a
évente és nyolc éven belül a nádas terület kb. 45 %-a (4. fejezet. 62. ábra) egy állandóan aratott és
egy állandóan nem aratott területrészen történik. Magyarországon ez 10 % alatt van. Ezt elsősorban
a nádas területek elérhetősége és a régóta nem aratott nádállományok gyenge minősége határozza
meg. Gazdaságosan csak az egyidejűleg aratott nádasok hasznosíthatóak, ami egyben korlátja is a
hasznosíthatóságnak. Ennek következménye, hogy a madarak vagy nagyon fiatal, vagy rendkívül
koros állományokat találnak. Mindkét nádállomány bizonyos madárfajok számára kedvezőtlen lehet.
A jövőbeni kezelési tervekben ezért gondoskodni kell a különböző nádosztályok jobban
kiegyensúlyozott koreloszlásáról. Semmi esetre sem célravezető azonban ennek a problémának a
megoldására a nádaratási területek kiterjesztése a jelenleg nem hasznosított, és rosszul
megközelíthető helyekre. Nádaratás után kialakuló magasabb vízszintek hatására a nádas állományok
vitalitása csökken, a nád károsodhat. Az ilyen károk a nád kipusztulásához vezetnek (4. fejezet. 63.
ábra).
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Vízminőség-védelmi szempontból sokkal jobb és fenntarthatóbb megoldás lenne a nádas területek
alkalomszerű égetése (pl. húszéves ciklusban). A vízimadár kolóniák költőhelyeinek közvetlen
közelében nem kellene aratni, ami a fészkelőhelyek megmaradásához vezetne. A Fertő tó esetében
nyilvánvaló, hogy a vízállás jelentős hatástényező a nád ökológiája és gazdálkodása szempontjából. A
magasabb vízállások a partmenti nádas öv erőteljes növekedéséhez vezetnek és az alacsony
vízállások lehetővé teszik más növényfajok elszaporodását a náddal dominált területeken. Az
azonban nem ismert, hogy a magas vízállások milyen mértékben stimulálhatják a nádas öv belső,
központi területein a nádasállományok növekedését. A mai ismereteink alapján még mindig nem
tisztázott, vajon a magasabb vízállások felgyorsítják-e a kiülepedést a nádas övben, illetve az alacsony
vízállások lassítják-e azt. A vízállás azonban közvetlen hatással van a nádaratásra, általában az
alacsony vízállások nagyobb területek aratását teszik lehetővé (4. fejezet. 62. ábra).
A nád bioenergetikai hasznosításának korlátja egyrészről a hasznosítás szempontjából megfelelő
méretű területek (legkisebb terület kb. 50 km2) hiánya, mivel a nagyértékű területeket a nádarató
vállalkozók hasznosítják. Fontos korlátozó tényező, hogy a maradék területek természetvédelmi
szempontból nagyrészt alacsony értékűek és/vagy nagyon nehezen megközelíthetők. Másrészről az
aratási terület kiterjesztése (az éves téli aratás) a jelenleg rendelkezésre álló és kipróbált gépekkel
jelentős nádpusztuláshoz vezetne. Madárvédelmi szempontból az aratási területek bővítése minden
esetben a prioritási besorolást élvező fajok populációjának visszaszorulásához vezetne.
Értelmes természetvédelmi orientáltságú nádhasznosítás mindenekelőtt – amennyiben a sokat
vitatott avas nádról van szó – konkurenciaképes (más biomasszatermék) aratási módszert igényelne.
Ez a mai ismereteink szerint nem áll rendelkezésre.

V. Területfejlesztés
A nádas öv képezi a Fertő tó legnagyobb összefüggő területi egységét. A nádas öv a területi
kiterjedése és sokszínű ökológiai funkcióinak köszönhetően (a növények és az állatok élettere,
víztisztító szerepe, mikroklima)a település- és területfejlesztés jelentős faktora,. A nádas öv a helyi
lakosság és a turizmus számára meghatározó hátteret, tájképi megjelenést biztosít, míg maga a nád
biomasszaként (alternatív energiaforrásként való bevonásával), vagy az építőiparban való
hasznosítása révén (nádtető, szigetelőanyag) is jelentős szerepet tölt be. A nádas öv hasznosítási
módja - mind a múltban mind a jelenben - jelentős konfliktusok forrása a turizmus, szabadidő
hasznosítás, illetve a helyben megfogalmazódó települési igényekhez kapcsolódóan.
Kompromisszumok révén azonban számos feltöltés, beépítés történt a felmerült igényeknek
megfelelően az évek alatt ezen a zárt és érzékeny kultúrtájon: fürdők, a mörbischi tavi ünnepi játékok
területe, hétvégi házak, szabadidős övezetek és szállodák, nádkunyhók, vendéglátóipari egységek,
parkolók, kikötők, stégek és az ezeket megközelítő utak. A nádas övben a turisztikai és
idegenforgalmi célú építmények létesítése - tekintettel azok elhelyezkedésére, nehéz infrastrukturális
ellátottságukra és a talajviszonyokra - rendkívül magas beruházási költséggel párosul. A természetbe
és a tájképbe történő ilyen nagyságrendű beavatkozások esetén elkerülhetetlen annak ökológiai
teherviselőképességének vizsgálata.
Burgenland tartomány 2011. évi területfejlesztési terve a 3.2.3 fejezetben külön terület kategórát
határozott meg, a „Fertő tó különleges zónát”. Ebben a különleges zónában „a hagyományos
kultúrtájat meg kell őrizni, a turizmusnak figyelembe venni, és a parti sávot különösen védeni
szükséges”. A Fertő tó Természet- és Tájkép 2.4.3 fejezetben a nádas övnek ugyancsak különleges
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figyelmet szentelnek: „a nád ökológiai védelmi funkciója megfelelő kezelési– és gazdálkodási
formákkal feltétlenül biztosítandó”.
A Fertő-táj Világörökség területén belül a nádas öv, mint különösen nagy érzékenységű tájképi zóna
került besorolásra. Ezen a zónán belül különleges természeti és kultúrtáji, valamint építészeti
igényeknek kell megfelelni. Már kisléptékű építési ügy esetében is (a 116,50 m o.A.f. legnagyobb
árvízszinthez viszonyítva 5,0 m épitési magasság felett) a szokásos építésügyi eljárások mellett
kötelező a Világörökség Tanácsadó Testületének (Tervtanácsának) a bevonása.
A „Fertő tó Kultúrtáj Világörökség Kezelési Terv” (2013) az újratermelődő nád nyersanyag lehetséges
és szükségszerű, környezetvédelmileg indokolt hasznosításáról is szól. Az avas, öreg nád termikus
hasznosítása (települések és üvegházak távhőhasznosítása) közös érdeke a természetvédelemnek, a
mezőgazdaságnak és a vizek kezelőinek. A régi kézműves anyaghasznosítást (tetők, szigetelőanyag
stb.) szintén nem lehet elhanyagolni. Az építőiparban csomagoló- és lemezanyagként történő
hasznosítási pilot projektet Észak-Burgenlandban végeztek. A nád termikus hasznosításának
vonatkozásában már régóta végzett kísérleteket a pinkafői szakfőiskola a közelben lévő
Mannerswort-i cementműben. A burgenlandi szakfőiskola és a Bécsi Műszaki Egyetem vizsgálatokat
végzett a „Sustainable Energy Conversation from Reed Biomass” (Enereed) kutatási projekt
keretében, hogyan lehetne a nádat, mint alternatív energiahordozót hasznosítani. Együttműködő
partner volt többek között a Güssing-i Biomassza-Távhőmű is. Kutatják az értelmes hasznosíthatósági
lehetőségeket mind alternatív fűtőanyagot a cementiparban, fűtőművekben, a biomassza
elgázosításában, mind pelletek formájában a kiskazánokban. A vizsgálatok azt mutatják, hogy
alapvetően lehetséges a nád alkalmazása a biomassza nagyművekben, kazánokban, ill.
biogázerőművekben is. A cementipar is tudja a nádat hasznosítani a jelenlegi fűtőanyag
kiegészítőjeként. A nádból továbbá nagyértékű gáztermékeket is elő lehet állítani, ilyenek a
hajtóanyag gáz, a hidrogén és a metanol.
Korlátozások kétségtelenül vannak – ahogy azt fent már megjegyeztük – a „konkurencia”, a
nagyértékű nádterületek nádarató vállalkozásai vonatkozásában, másrészt a gazdaságosság
szempontjából hiányzó aratási módszerek miatt.
További nyitott kérdés a prioritási sorrend. Az energetikai hasznosítás, tehát a fűtőművekben történő
égetés nem érinti a helyi gazdaságot, nincs hatással a térség önállóságának erősítésére (csak a
legfontosabb aspektusokat említve). Ha már a termikus hasznosításról van szó, akkor lényeges
megjegyezni, hogy azt decentralizált pellet előállítással kell végezni (más nem hasznosított biomassza
frakciókkal mint pl. szalma fadarálék, szőlőpréselési maradékkal együtt). Ehhez kapcsolódóan már
vannak előremutató projektek mobil pelletáló berendezésekkel, pl. Ukrajnában. Az anyagában
történő hasznosítás széles skáláját eddig csak esetenkénti és egyedi kezdeményezések jellemezték,
mint pl. a minősített szigetelőlemezek gyártása. További lehetőségként merül fel ajtók és bútorok
hordozó lemezeinek gyártása, de az igényes piac számára papír készítése is. A BTL, azaz a „Biomass to
liquid” kezdeményezés (biomasszából folyadék) még gazdaságilagos, valamint nagy valószínűséggel
nagyobb biomassza igényű, mint amennyit a Fertő tó nádas öve fenntarthatóan biztosítani tudna.
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6.1.3 Összefoglalás és kitekintés
A Fertő tó nádas területei ismeretének bővítését, teljeskörű gazdálkodását, fejlesztését és védelmét
érintő alábbi központi megfontolásokat és az abból következtethető javaslatokat átfogóan kellene
figyelembe venni a stratégiai intézkedések során és a regionális fejlesztés keretében pedig ezeket
kellene végrehajtani.
I. Limnológia
 A tó nyílt vize és a nádas öv közötti vízcsere tekintettel a vízminőségre megfelelő mértékben
fenntartandó.
 A nádas öv strukturális sokrétűségéhez alkalmazkodó gazdálkodás, a magas biodiverzitás
alapjait figyelembe vevő intézkedésekkel járulhat hozzá. Ebben az összefüggésben döntő a
kielégítően magas vízszintdinamika.
 A részletes intézkedések kialakításához elengedhetetlen a nádas öv csere- és kölcsönhatásfolyamatainak jobb ismerete, az élőhely minőségének fizikai és kémiai paraméterekhez való
kötése. Ugyancsak vizsgálni kellene a nádaratás hatásait a vízi élővilágra.
II. Természetvédelem
 A jövőbeni kezelési tervnek hatással kell lenni a nádas öv különböző korosztályú
mozaikosságára. Ajánlott az égetés az extrém öreg nádterületek csökkentésére.
 A vízállás megfelelő szabályozásával lehetővé kellene tenni a lehető legnagyobb
vízszintingadozást a nádas övben.
III. Turizmus
 Az öko- és madármegfigyelő-turizmus (Bird-Watching) előfeltétele a professzionális vezetés,
ami a turizmus további pozitív gazdasági hatásának növekedéséhez vezet anélkül, hogy a
növelné a természetre gyakorolt zavaró hatást.
 A nádas övbe történő minden egyéni és vezető nélküli belépés tiltásának fenn kell maradnia,
mert ez nem csak csökkenti a biodiverzitást, hanem a közvetlen turisztikai értékteremtés
csökkenéséhez is vezet (extrém rövid tartózkodási idő).
IV. Nádaratás
 Nádaratáskor a természetvédelem szakmai szempontjából figyelemmel kell lenni a különböző
nádosztályok kiegyensúlyozott korstruktúrájára. A nádaratási területek kiterjesztése
magasabb vízálláskor a nádterületek csekélyebb vitalitása mellett jelentős károsodást okoz,
ami az érintett nádterületeket hosszú távon mind a természetvédelem, mind a nád gazdasági
hasznosítása szempontjából egyaránt kedvezőtlen.
 A nád alternatív energiahordozóként történő hasznosítása alapvetően lehetséges, a Biomass
to Liquid (biomasszából folyadék) technológia gazdaságilag még nem kifizetődő (a meglévő
nádarató vállalkozások konkurenciája, drága aratási módszerek).
 A régió gazdasági hasznára való tekintettel törekedni kell a termikus felhasználásra, más nem
hasznosított biomassza frakciókkal, decentralizált módon pellet előállítással.
V. Területfejlesztés
 A nádas öv mentén, vagy a nádas övben a nagyobb építési létesítményeknél a
természetvédelmi szakmai kérdések és a tájképi hatások beható vizsgálata mellett a
közgazdasági teherviselőképesség szavatolása is szükséges.
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A Burgenland 2011 Tartományfejlesztési Terv értelmében – a hagyományos kultúrtáj
megőrzése és turisztikai igényeinek figyelembevétele mellett – a parti zónát különösen
védeni kell. Megfelelő kezelési és gazdálkodási formák szükségesek a nádas öv ökológiai
védelmi fukciójának biztosítására.

Egyértelmű, hogy a Fertő-Hanság régió természetvédelme illetve a Fertő tó nádas övének
hasznosítása tekintetében döntő szerepet játszik a kezelési stratégia sikeres megvalósítása. A nádas
öv meglévő térségi adatbázisa ideális kiindulást jelent egy kétoldalú monitoring platform
megteremtésére. Egy előre meghatározott módszertan szerint ismétlődő légifotóval és felszíni
tematikus kategorizálással támogatott határon átnyúló felmérés, lehetővé teheti az egységes
osztályozást és terminológiát. A továbbiakban erre az egységes minőségi osztályozásra kell alapulnia
az egyeztetett tervezési- és kezelési stratégiák megvalósításának. Legvégül meg lehet határozni és
végre lehet hajtani a határon átnyúló, hatékony regionális tervezési intézkedéseket, melyek a térségi
jelentőségű komponensekkel figyelembe veszik a nád szempontjából fontos folyamatok teljes körét,
mint az extenzív és regresszív nádnövekedést, üledékdinamikát, a nádhasznosítást, különösen a
térség általános területhasznosítását, a tavi és a környező területek (öko)turizmusát stb.
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Jois Agrárközösség
Ruszt szabad város
Esterházy hercegi magánalapítvány
Gols nagyközség
Weiden nagyközség
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Neusiedl am See város
Neusiedl városi település
Különböző magántulajdonosok
Heiligenkreutz Ciszterci alapítvány
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Fertő-Hanság NP Igazgatósága

Győri római-katolikus egyházköz.

90. ábra: A Fertő tó nádas öv osztrák tórész tulajdonosait bemutató térkép. A magyar tórész tulajdonosa a
magyar állam, vagyonkezelője az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Fertő-Hanság Nemzeti Park
Igazgatósága. A magyar területen a nád hasznosítási jogával több, mint 90 %-ban a Fertő tavi Nádgazdasági Zrt.
tulajdonában van.
Forrás: Burgenlandi Tartományi Hivatal, 9. osztály
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6.2 Szempontok a Fertő tó vízgazdálkodásához
WOLFRAM Georg, KUBU Gerhard, EITZINGER Jozef, ISTVÁNOVICS Vera, PANNONHALMI Miklós,
SÜTHEŐ László, KRÁMER Tamás

6.2.1 Bevezetés
A Fertő tó vízállását jelentős mértékben a csapadék és az evapotranspiráció határozza meg. A
hozzáfolyások ezzel szemben a vízmérleg pozitív oldalának csak 20-25 %-át teszik ki. A víztérfogat
változásainak következtében szezonálisan, de több éves léptékben is nagymértékű
vízszintingadozások lépnek fel. A kis vízmélység következtében, különösen a nádas öv és a part menti
rétek előtt kiterjedő sekélyvízű zóna miatt a vízszintingadozások jelentős tófelület-változásban
nyilvánulnak meg. A múltban az időnként több éven át tartó extrém időjárási viszonyok drámai
árvizekhez, illetve a tó teljes kiszáradásához vezettek. A tó megjelenési formája annak történelme
során többször esett át drámai változáson és ezzel a flórája és faunája is. Éppen ez a tér- és időbeni
változatosság okozza meghatározó módon a régió ökológiai különlegességét. Ezek a tényezők, a tavat
és a környezetét a biodiverzitás egyedülálló "forró pontjá"-vá (hotspot) és Közép-Európa egyik
legjelentősebb és egyben legérzékenyebb természeti térségévé tették.
Annak ellenére, hogy a 19. század óta többször történt beavatkozás a tó hidrológiai viszonyaiba, a tó
meg tudta őrizni a természetvédelemben játszott egyedülálló szerepét. A legfontosabb beavatkozás a
több mint 100 évvel ezelőtt létesített Hansági-főcsatorna volt, ami lehetővé tette magas vízállásoknál
a tóvíz levezetését. 1965-ben lépett hatályba a Hansági-főcsatornán Mekszikópusztánál lévő zsilip
kezelési szabályzata, ami a közepes vízszintek több deciméterrel történő emeléséhez vezetett.
Évtizedek óta a tóba más vízgyűjtőről (Lajta) származó vizet hoznak be az ivóvízellátáson és az ahhoz
csatlakozó Kismarton (Eisenstadt) és Wulkaprodersdorf (Wulkán keresztül) szennyvíztisztító
rendszerén keresztül.
Ezek a beavatkozások a tó és környezetének növekvő hasznosítási igényeinek következményei voltak,
melyek még ma is töretlenül fennállnak és gyakran az ökológiai érdekek konfliktusához vezetnek. Az
utóbbi években egyre hangosabbá váltak a vízgazdálkodási intézkedések iránti észrevételek a tavi
hasznosítások fenntartására illetve bővítésére. Ezek azonban egyre jobban érintik a
természetvédelem központi célkitűzéseit. A további vízgazdálkodási intézkedések támogatói és
ellenzői a tótérség hosszúidejű adatsoraira és a közgazdasági elemzésekre hivatkoznak. A stratégiai
tanulmány egyik fő célja, hogy összefoglalja az alapadatokat, de megállapítható, hogy az
adatellátottság ehhez sok esetben rosszabb a vártnál.
Az elmúlt tíz-húsz évben lassan megértettük, hogy a hidrológiai léptékű vízszintingadozásnak milyen
jelentősége van az ökoszisztéma működőképességére (l. 4.1.3.1 fejezet). Nagyon sok szempont
hiányzik azonban még a mélyebb megértéshez, pl. annak feltárása, hogy mennyire fontosak a belső
nádterületek a nyílt tó limnológiája szempontjából (vízminőség, halászat). A valóságos helyzet még
rosszabb, ha mennyiségi adatokat keresünk a tó fejlődése és az idegenforgalmi vonzerő közötti
kapcsolatra (l. 5.5.2.3 fejezet). Csak egy példát említve, nincs megbízható adatunk a Fertő tavon lévő
vitorlások számáról (még kevesebb az éves változásokról), nem tudjuk számszerűsíteni a vitorlázás,
fürdőhasználat vagy más szabadidő-hasznosítás társadalmi és gazdasági hasznait.
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Végül megállapíthatjuk, hogy nagy különbségek mutatkoznak a következő 50 év éghajlatforgatókönyvei vonatkozásában. A legutóbbi klíma jelentéssel (IPCC 2013) kapcsolatban egyes
szerzők rámutatnak, hogy az utóbbi tíz évben a globális felmelegedés világviszonylatban lelassult.
Még nagyobb bizonytalanság mutatkozik a regionális szintű rövidtávú előrejelzésekben. A Soja et al.
(2013) által leírt meteorológiai trendek alapján a Fertő tó felszíni vízének hőmérséklet növekedését
(Dokulil 2013) sem lehet biztonsággal a jövőre előrejelezni.
Az adatminőségre és annak biztonságára vonatkozó összes problémát ebben a tanulmányban nem
lehet megoldani. Megkísérelhetjük azonban a jelenlegi vízgazdálkodás változtatásának tükrében
összefoglalni a különböző igényeket és fenntartásokat.

6.2.2 A vízszint-szabályozásra és a vízpótlás kérdésre vonatkozó legújabb
tanulmányok
2002

Éduvizig

Fertö tó vízpótlása koncepió (Wasserzufuhr für den Neusiedler See)

2004

Plattner

Ökodynamische Rehabilitierung des Neusiedler Sees: Hydrologie
Quantität

2004

Wolfram et al.

Ökologische Machbarkeitsstudie Dotation Neusiedler See

2005

Krachler et al.

Wasserchemische Aspekte einer Dotierung des Neusiedlersees mit
Donau-Uferfiltrat

2005

Kromp-Kolb et al.

Auswirkungen einer Klimaänderung auf den Wasserhaushalt des
Neusiedler Sees

2005

Weilguni

Machbarkeitsstudie der Dotation mit Donauuferfiltrat. Bewertung der
Brunnenstandorte

2006

Krachler

Neusiedler See – Ökodynamische Rehabilitierung: Wasserchemische
Aspekte

2006a Plattner

Restrisikountersuchung bei hohen Seewasserständen

2006b Plattner

Variantenstudium – Wasserzuleitung von der Donau

2006

Schönerklee et al.

Neusiedler See - Tourismus mit Zukunft. Wissenschaftliche
Untersuchung zur Auswirkung des Wasserstandes des Neusiedler Sees
innerhalb der Region Neusiedler See.

2007

Kollmann

Hydrologie Pama-Kittsee

2007

Wolfram et al.

Stoffbilanz Neusiedler See 1992–2005

2009

Eitzinger et al.

Auswirkungen einer Klimaänderung auf den Wasserhaushalt des
Neusiedler Sees

2009

Krachler et al.

Effects of pH on aquatic biodegradation processes

2011

Kubu

Grundlagen und Ergebnisse der Experten zur Neufassung der
Wehrbetriebsordnung für die Wehranlage Mekszikópuszta am Rand des
Neusiedler Sees
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2012

Fleischhacker

Klimawandel und Tourismus in Österreich 2030. Auswirkungen –
Chancen & Risiken – Optionen & Strategien

2012

Zessner et al.

Neusiedlersee – Ökodynamische Rehabilitation. Betrachtungen zur
Wasserqualität der Raab

2012

Bgld. Landesregierung Zusammenfassung der Gutachten zur Dotation des Neusiedler Sees
(unpubl. Bericht)

2013

Wolfram & Herzig

Nährstoffbilanz Neusiedler See

6.2.3 A vízszínszint- szabályozással szemben igények és fenntartások

A tó vízszint-szabályozásat különböző szempontok határozzák meg. Az igények és követelmények az
egyes érdekcsoportok szerint különbözőek (egyes csoportok semmilyen igényt sem támasztanak). A
vízgazdálkodás egyik központi feladata az állandóan jelentkező igények és kívánságok közötti helyes
egyensúly megtalálása. Egy meghatározott vízszint vízgazdálkodási szempontból önmagában nem
lehet cél, hanem szolgáltatás más érdekcsoportok számára azzal, hogy a vízkészletet a
természetvédelem keretfeltételein belül lehet-e hasznosítani.

A Fertő tó szabályozási szintjének emelése
A Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság döntése alapján az osztrák és magyar szakértők közösen
felülvizsgálták a tó vízszintjét meghatározó Mekszikópusztai-zsilip üzemelési szabályzatát.
A szabályozási szintek megállapításánál a következő peremfeltételekből indultak ki:






Az üzemelési szabályzatot úgy kell kidolgozni, hogy a tó nyugalmi vízszintje a 116,00 m oA.f.
értéket 1 %-os valószínűséggel (100 éves visszatérési idő) érje el.
A téli hónapokban a tó tehermentesítésére és a nyári hónapokban a szomszédos területek
elöntésének megakadályozása elsődleges.
Az Ikván levonuló (2.2.3. pontban meghatározott nagyságú) árvízi eseményeknél, illetve a
Rábca torkolati árvízkapu zárt állása esetén nincs levezetés.
A Fertő tó vízállása szabályozásának feltétele a levezető rendszer megfelelő kapacitásának
rendelkezésre állása.
A teljes levezető rendszert figyelembe kell venni a vízlevezetés során.

Az előkészítés során több változatot vizsgáltak, végül 2011-ben elfogadták az új üzemelési
szabályzatot, amely a fenti peremfeltételeknek megfelel. Ennek eredményeként a szabályozási
szintet 10 cm-rel megemelték, és rugalmasabb üzemrend szerint működik a rendszer. Az új
szabályzat csapadékos időszakban és aszályos években is jól vizsgázott, de kisebb korrekciókra
szükség lehet. A megemelt szabályozási szint hatására csapadékhiányos években (pl. 2012) is az átlag
feletti vízszintek alakultak ki a tavon.
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Megfontolások az idegen vízzel történő vízpótláshoz
A Fertő tó vízállásának fennálló állapotát (status quo) és a fejlesztéseket a következő elvárások
alapján lehet leírni és értékelni:
 Sávszélesség (min-max), szélsőségekkel, vagy azok nélkül (pl. 95 %-os gyakoriság)
 Középérték, vagy medián (helyzeti középérték)
 Az extrém hidrológiai események gyakorisága és tartóssága
A 18. táblázat a Fertő tó jellemző vízszint adatait mutatja, az 1965 és 2013 közötti időszakra, azaz
majdnem egy fél évszázadra, havi adatokból számolva. A számításokat az egész évre és a májustól
szeptemberig tartó fürdési idényre végezték el. A valószínűségi eloszlásfüggvényt a 91. ábra mutatja.
Ezek az adatok bizonyos tekintetben referenciaként szolgálnak a Fertő tó más vízgyűjtőterületről
származó víz bevezetésének összes megközelítéséhez és forgatókönyvéhez. Ezen a helyen azonban
máris rögzíteni kell, hogy ebben a kritikus kérdésben nincs egyetértés a két ország szakértői között.
Az itt bemutatott szemléletmód így tehát a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság keretében, a jövőbeni
döntések vitalalapja lehet.

18. táblázat: A Fertő tó jellemző vízszintadatai 1965 és 2013 között (49 év havi adataiból számolva)
Teljes év

V-IX

588

245

Max. vízszint (m o.A.f.)

115,94

115,94

Közepes vízszint (m o.A.f.)

115,49

115,50

Min. vízszint (m o.A.f.)

115,05

115,12

<115,3 m o.A.f.

11,7 %

8,6 %

<115,2 m o.A.f.

3,4 %

0,8 %

<115,1 m o.A.f.

0,5 %

0,0 %

<115,3 m o.A.f.

9x

5x

<115,2 m o.A.f.

3x

-

<115,1 m o.A.f.

-

-

Hónapok száma

Vízszintek tartóssága

Milyen gyakori a vízállás két
egymást
követő
évben/szezonban
egy
meghatározott határérték alatt
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1965 - 2013
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91. ábra: A Fertő tó vízszintjének havi közepes

2
1
0.5

valószínűségi eloszlásfüggvénye 1965 és 2013
között, egész évben és a fürdési idényben (májustól
szeptemberig)

0.2
0.1
115.0

115.2

115.4

115.6

115.8

116.0

Wasserstand [m ü.A.]

Vízállás [m o.A.f.]

Ebből a leírásból és a múltbeli helyzetből kiindulva a tanulmány szakértői öt kulcskérdést fogalmaztak
meg:
1. A Fertő tó vízállásának a mindenkori adott szakterület szempontjából volt-e nagatív hatása
1965 óta?
2. Milyen vízállásoknál figyeltek meg negatív hatásokat az adott szakterület szempontjából?
3. Milyen hatásokat figyeltek meg? Azok átmenetiek vagy tartósak voltak? Becsülhetők-e a
pénzügyi hatások?
4. Meghatározható-e célként egy bizonyos vízállás-sáv?
5. Milyen közvetlen vagy közvetett, pozitív vagy negatív hatások várhatók idegen víz bevezetése
esetén?

Idegen vízzel történő vízpótlás megértéséhez és értékeléséhez az összes forgatókönyvnek figyelembe
kell venni az alábbi kritériumokat:
a. Az aktuális zsilipkezelési szabályzatot
b. Az új adatokat a térfogat/vízállás összefüggésről, ami rendelkezésre áll a GeNeSee-Projektből
2014-ben
c. A vízállás küszöb- és plafonértékét, ahonnan a vízpótlást meg kell indítani, illetve le kell
állítani, más érdekcsoportokkal való egyeztetés és a szezonálisan változó igények szerint
d. Más vízgyűjtőn a vízkészlet rendelkezésre állása
e. A Hansági-főcsatornába érkező és elvezetett vízmennyiségeket (az anyagmérleg alapjául is, l.
Zessner et al.(2012))
Figyelembe kell venni, hogy az idegen vízgyűjtőről származó vizet nem csak a tó hasznosíthatja,
hanem a Fertőzug is, ezzel a multifunkcionális projekt pénzügyi támogatottsága erősödik. Ez
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csillapíthatja a mezőgazdaság száraz nyarakon jelentkező problémáit, ugyanakkor újabb
konfliktusokat nyit a természetvédelmi igények vonatkozásában.

Az utóbbi öt évtized hidrológiai változásainak hatását a következőkben foglaljuk össze:

Negatív hatások


Egyes érdekcsoportok az 1996 (116,0 m o.A.f.) és a 2002-2005 évek (hónapokon át <115,3 m
o.A.f.) szélsőséges vízszintjeit károsnak ítélték.



A negatív hatások: az 1996. évi magas vízszintek egyrészt az infrastruktúra és mezőgazdasági
területek elöntését eredményezték, másrészről 2002/2003-ban fellépő alacsony vízszintek
miatt a tavi fürdőhelyek vesztettek vonzerejükből, egyes vízisport lehetőségek korlátozódtak
és a kis vízmélység gondot okozott a hajózásban.



A tó vízminősége 2004-ben kissé romlott, tekintettel arra, hogy a nádas öv, tápanyagcsapdafunkciója korlátozódott. A helyzet 2005-ben gyorsan javult a vízszint emelkedését követően.



A gazdasági károk és az értékvesztés becslése nem lehetséges. (Ironikus módon a 2003-as
meleg, száraz év és a fürdési lehetőségek csökkenése ellenére az éjszakázási szám átmeneti
növekedését figyelték meg; Wolfram et.al.(2004).

Ismeretlen hatások


Tisztázatlan, illetve nincs információ a hajózást (2003 ősz) és a halászatot (a nádas övön
belüli korlátozott mozgás) ért negatív gazdasági hatásokról. Úgy tűnik, hogy az alacsony
vízállás a nádaratásban a nádarató gépek munkafeltételeit javította.

Nincsenek negatív hatások


A vízszintingadozásoknak nem volt negatív hatása a természetvédelemre és a vízi élővilágra,
az ökológiai és kémiai állapotra (az EU VKI értelmében), a fürdővíz minőségére, a
tókörnyezet hasznosításaira (amennyiben azok a tóval közvetlen kapcsolatban vannak, pl.
települési vízgazdálkodás, mezőgazdaság, közlekedés), valamint a Hanság és a Fertőzug
turisztikai hasznosítására.

A jövőbeni vízpótlás hatásának becslésére a következő alapvető kérdéseket kell tisztázni, mint a
bevezetés időtartama és mértéke. Ezen információk hiányában a helyzet becslése nehéz. Ezt
figyelmen kívül hagyva a hatások közelítően az alábbiak szerint értékelhetők:


Rövid– és hosszú távú pozitív hatások várhatóak a szabadidős tevékenységek, mint pl. a
fürdőzés és vízisportok, a hajózás (akadályok 115,1 m A.f. alatti vízállásoknál) és a halászat
területén.



A magasabb vízállás javítja a nyílt víz és a nádas közötti vízcserét és ennek következtében
javíthatja a nád növekedését és vitalitását. Magasabb vízállásoknál a nádas jobban el tudja
látni a tápanyagcsapda és bizonyos fajok esetében a vízi élővilág életterének funkcióját. A

197

6. Szintézis

Fertő tó stratégiai tanulmány

nagyobb víztömeg jobban felveszi a tisztított szennyvízterhelést (a Wulkából és közvetve a
tóba vezetett tisztított szennyvízből).


A tó szél keltette mozgásai (vízfelszín kilendülése, áramlások) ugyanakkor a magasabb
átlagos vízszint mellett mérséklődnek. A hullámzás turbulenciakeltő és üledékmozgató
hatása is lecsökken, ezáltal a víz átlátszóbb lesz és könnyebben kialakul a tó hőmérsékleti
rétegződése.



Rövid távú negatív hatások: a fényviszonyok helyi javulása helyi eutrofizációs folyamatokat
támogathat. Ennek helyi hatása is lehet a fürdővíz minőségére. Az idegen vízgyűjtők
anyagterhelése nem zárható ki, akkor sem, ha azok hatása a kémiai állapotra még nem
tisztázott. Allochton (idegen) fajok behurcolása – az algáktól a halakig – megváltoztathatja a
helyi (autochton) életközösséget és ezzel az ökológiai állapotot.



Hosszú távú negatív hatások vonatkozásában a kémiai változások következményeitől kell
tartani. A Fertő szikes tó, ezt a jellegét a nagy tömegű édesvíz bevezetése megváltoztathatja,
ami a tó teljes ökoszisztámájának átalakulását eredményezné, visszafordíthatatlanul. A
vízkémia változása közvetlen hatással van a vízi élőlényekre, melyek hozzáidomultak a tó
fizikai-kémiai különlegességéhez. A sótűrő fajok részleges, esetlegesen teljes kipusztulása
mellett tájidegen fajok elterjedése várható. Zavarhatják a szerves anyag mineralizációs
folyamatait, ezzel növelik a szedimentációs arányt és végül hozzájárulhatnak a tó feltöltődési
folyamatainak felgyorsulásához. Ebben az esetben közvetett negatív hatás várható a
vízcserében és a vízminőségben. A vízkémia változása közvetlen hatással lehet a vízi
élőlényekre, melyek hozzáidomultak a tó fizikai-kémiai sajátosságához. Extrém esetben ez az
ökológiai állapot romlásához – az élőlényegyüttesek taxonómiai összetételének változásához
– vezethet. Ez a nádas (már említett) felgyorsult feltöltődésének következménye is lehet.
Nem utolsósorban a madárvilág fajai is érintettek a korlátozott vízdinamika és a feltehetően
felgyorsult nádas-feltöltődés hatásaival.

A pótvízzel bevitt anyagok dinamikája kölcsönhatásban van a tóban történő tartózkodási idővel.
A csóva elkeveredésének nempermanens áramlási mezőn részecske-követő módszerrel való
modellezése az elkeveredés kaotikus jellegére és a tartózkodási idők igen változatos térbeli
eloszlására mutatott rá. A pontszerű mintavételen alapuló monitoring ezért csak kis térségre
reprezentatív.

A becslések áttekintését táblázatos formában az alábbi táblázat tartalmazza (19. táblázat).
A vízpótlás lehetséges hatásainak becslése mellett természetesen foglalkozni kell a 114,5 m o.A.f.
rendkívül alacsony vízállás lehetséges hatásaival is, sőt a tó teljes kiszáradásával. Egy olyan helyzettel
tehát, ami a száraz 2003-as évhez (éppen 115,0 m o.A.f.) nem is hasonlítható. Nagyon nehéz
elfogadható prognózist készíteni azokra a vízállásokra, melyek azon a sávon kívül helyezkednek el,
amelyekre már konkrét tapasztalatunk van. A különböző forgatókönyvek becsléseit összefoglaló
táblázat ezért ezeket a prognózisokat nem tartalmazza. Végül az extrém alacsony vízállások rövid és
hosszú idejű hatásai a tartósságuktól függően másképpen is jellemezhetők. Természetvédelmi
szempontból a tó teljes kiszáradása elfogadható alternatíva. Olyan klimatikus változások mellett,
amelyek a tó tartós vagy végleges kiszáradását eredményeznék úgysem lenne lehetséges víz
átvezetése más vízgyűjtő területekről.
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19. táblázat: A Fertő tó idegen vízgyűjtőről történő vízpótlása esetén a kritikus vízállások hatásainak becslése az
egyes szakterületek vonatkozásában
Kulcs-kérdések

igen/
nem
Vizi életközösség
és az ökológiai
állapot

Trofikus színt

Kémiai állapot

Sávszélesség
(cél)

Kritikus vízállások 1965 óta?

nem

(igen)

nem

m o.A.f.

Vízpótlás hatása

Hatás

m o.A.f.

közvetlen

–

–

természetes
változékonyság

potenciálisan
negatív?

Változás a vízkémiában; a
nádas öv felgyorsult
potenciálifeltöltődése; a nádközi
san negatív
tavak funkcióváltozása,
mint menekülőhely

115,0

a tó belső
anyagforgalmának
megzavarása

>115,1

teljes tóra
pozitív?;
helyileg
negativ?

A
nádas
feltöltődésének
potenciáli- felgyorsulása;
san negatív megváltozott
fényviszonyok
> helyi eutrofizáció

káros anyag bevitel; a
potenciálinádas öv feltöltődésének
san negatív
felgyorsulása

–

–

?

potenciálisan
negatív?

>115,5

pozitív

közvetett

Halászat

igen?

<115,3?

Korlátozott
hozzáférés a
halász
helyekhez

Fürdővíz
minőség

nem

–

(patogének
koncentrálódása?)

?

negativ

negatív

(pot. poz.)
+ neg.

a
nádas
potenciálifeltöltődéséenk
san negatív
felgyorsulása

nem

–

–

természetes
változékonyság

Tájtervezés
(magában
foglalva az
árvízvédelmet)

igen

–

Partközeli
infrastruktúra elöntése

<116,0

nem

Nem

Települési
vízgazdálkodás

nem

–

–

?

potenciálisan pozitiv

Nem

Mezőgazdaság

nem

>115,9

helyi
elöntések

<116,0

Nádaratás

nem

–

Közlekedés

nem

–

–

1)

–

2)

öv

öv

Patogének bevitele; a
potenciálinádas öv feltöltődésének
san negatív
felgyorsulása

Természetvédelem

?

Alapján

?

2)

?

?

?

Irreleváns

nem

Nem

Korlátozott dinamika; a
nádas öv feltöltődésének
felgyorsulása

–
?

Turizmus
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Fürdőzés

Vízisport
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igen

igen

<115,3

A sekély
részek
kevésbé
vonzók

>115,5

pozitiv

helyileg
negatív

<115,5

Mélymerülésű hajók
kizárása

>115,5

pozitiv

nem

>115,2

pozitiv

nem

Hajózás

(igen)

<115,1

Kritikus
mélység
(Hajócsavar
sérülés)

Természeti
élmények

nem

–

–

irreleváns

nem

nem
(igen?)

„Borturizmus“

nem

–

–

irreleváns

nem

nem

Kerékpározás

nem

–

–

irreleváns

nem

nem

Séta/túrázás

nem

–

–

irreleváns

nem

nem

Lovaglás &
Kocsikázás

nem

–

–

irreleváns

nem

nem

1)

a nádaratáshoz jobb körülmények alacsony vízállásoknál

2)

A tóvíz közvetlenül használható öntözéshez vagy a Fertőzúg talajvíz pótlásához

Megváltozott
fényviszonyok->
eutrofizáció

helyi

(a csökkent biodiverzitás
miatt elvileg negatív)

A várható trendek leírása és minden előrejelzés természetesen erősen leegyszerűsített. A
forgatókönyvek nem előrejelzések a jövő számára, csak a várható folyamatokat írják le. Ha
megkísérelnék a vízpótlás előnyeit illetve hátrányait kidolgozni, az egyik fő probléma ott jelentkezne,
hogy a hatások és ellenhatások, a közvetlen befolyások és következmények egymással erősen
összefonódnak és rendkívül komplexek. Ezért kihangsúlyozhatjuk a prognózisok néhány
ellentmondását, pl.: a különböző vízállások és vízszintingadozások vízminőségre és trofitásra
gyakorolt hatását. Ezzel a témával kapcsolatban Hoyer et.al. (2005) tanulmányában megállapítja:
“The data suggest that predicting how water level fluctuations will impact trophic state variables
among a population of lakes will be difficult, if not impossible, and that any accurate predictions will
have to be made after first examining several mechanisms within individual lake systems.”
Bevallhatjuk, hogy mi még ilyen messzire nem jutottunk el.
Tekintettel arra, hogy a vízpótlás következtében előálló kockázatot nagyon nehéz mennyiségileg
meghatározni és még kevésbé közgazdasági szempontból értékelni, a vízpótlás „nem strukturális”
alternatíváit is megfontolhatjuk. Ezek tartalmazhatják:
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A turizmus és szabadidő hasznosítást



A lakosság problémával kapcsolatos tudatosságának és megértésének növelését
(tájékoztatás az extrém vízállások lehetséges hatásairól, a lehetséges vízpótlás
következményeinek magyarázata, a 2.2.3 fejezetben az intézkedések)
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Az iskolák és a diákok bevonása a vízállás monitoringba, a lehetséges ökológiai változások
megfigyelésébe (pl. webkamera segítségével)



Megelőző intézkedések a rendkívüli vízállások esetén (pl.: a kitett helyszíneken mobil
árvízvédelmi berendezések, innovatív megoldások a fürdőhelyek megközelítésére alacsony
vízállások esetén)

Az eddig tárgyalt forgatókönyvek különböző érdekcsoportokat céloztak meg, egyeseknek a régióban
gazdasági jelentőségük van, másoknak a tó és környezetének védelme a feladata. Vannak azonban
egyéb motivációk is, többek között az a tény, hogy a régió lakosságának erős érzelmi kapcsolata van a
tóval. Leginkább ez a nézőpont vezérelte a Magyar - Osztrák Vízügyi Bizottságot, hogy egyik központi
célkitűzésének "a tó, mint tájképi elem megőrzését” fogalmazza meg. Figyelembe véve a Fertő tó
ökológiai integritását, és mint bilaterális nemzeti parkot meghatározó objektumot, a célkitűzést ki
kell terjeszteni.
A tó, mint tájképi elem megőrzése, tekintettel a régió természeti– és kulturális örökségére
Amennyiben a cél a tó tájképi elemként való megőrzése célszerű ennek érdekében vízállás-sávot
meghatározni. Megállapíthajuk azonban, hogy a 115,0 m o.A.f. vízszint ezt a kritériumot kielégíti.
Visszatekintve az elmúlt ötven év vízszint-ingadozásaira (melyek azonban nem voltak tartósak) nincs
kétség afelől, hogy egyes érdekcsoportok átmenetileg problémákkal szembesülnek. Fontosnak tartjuk
az eltérő érdekeket képviselő csoportok számára elfogadtatni, hogy az olykor jelentős átmeneti
vízszintingadozás a Fertő tónak (és a hozzá hasonló szikes tavaknak) alapvető sajátossága. A "tó, mint
tájképi elem megőrzése" a medret kitöltő víztömegen túl mint egyedülálló természetvédelmi
értékeket hordozó ökológiai egységnek a megőrzésével együtt értelmezhető.
A tanulmányban megkíséreltük a különböző érdekcsoportoknak a Fertő tó vízgazdálkodásával és
kezelésével szemben támasztott különféle megközelítéseit és igényeit összefoglalni. A tó vízállását
érintő szektorális célok nagyon távol állnak egymástól és jelenleg nem teszik lehetővé elfogadható
kompromisszum kialakítását. A tó teljes kiszáradása a többség számára nem elfogadható, és a
Magyar – Osztrák Vízügyi Bizottság központi céljával is szemben áll. A természetvédelem
szempontjából azonban továbbra is egy lehetséges forgatóköny keretei között van. Ebben a
témakörben a politikai döntéshozás megalapozásának erősítéséhez számtalan kérdést kell még
tisztázni. Ennek megfelelően a következő lépések szükségesek:


Krachler et al. (2005), Krachler et al. (2009), Dinka et al. (2004), Wolfram & Herzig (2013)
munkáiknak kiértékelése, figyelembe véve a vízszint-ingadozásnak és különös tekintettel a
vízpótlásnak a Fertő tó vízkémiájára és lehetséges feltöltődésére gyakorolt hatását.



Ezeknek a limnológiai vizsgálatoknak támogatása különböző hidrológiai forgatókönyvekkel,
beleértve a vízpótlást is. Zessner et al. (2012)



Gazdasági elemzés, hogy megállapítsuk milyen korlátozásokat és károkat okozhatnak a tavi
és tókörnyéki hasznosításokban (ld. 5.5.3 fejezet) a szélsőséges vízállások.
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6.3 A célok és intézkedések összefoglalása
WOLFRAM Georg, DÉRI Lajos

6.3.1 Bevezetés
A Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság három fő célkitűzést fogalmazott meg:
1. A Fertő tó, mint tájképi elem megőrzése
2. A nyíltvíz és a nádas öv arányának megtartása
3. A Fertő tó vízminőségének megőrzése
A 3. ponthoz szorosan kapcsolódik az EU Víz Keretirányelv környezeti célkitűzése, ami a két ország
közös intézkedési programjában jelenik meg. A környezeti célkitűzés a Fertő tó víztest jó állapotának
megőrzése, ami azt jelenti, hogy a magyar és osztrák víztestek kémiai és ökológiai állapota legalább jó
besorolást kap. Mindkét ország kötelezettsége az összes, a jó állapot megtartásához szükséges lépés
megtétele.

6.3.2 A 179 cél és intézkedés áttekintése
Jelen tanulmánnyal – a Magyar – Osztrák Vízügyi Bizottság megbízásának megfelelően – elkészült a
vízgazdálkodás, a limnológia, a természetvédelem és a területfejlesztés szakterületek átfogó
állapotfelvétele. Ez lényeges előmunkálatot nyújt a Fertő tó és környezete 21. századi stratégiai
fejlesztéséhez.
A tanulmányt a két ország széleskörű szakértői csoportja készítette. Két munkaértekezlet – workshop
– Illmitzben és Győrben, valamint számos nemzeti és kétoldali találkozó és megbeszélés biztosította a
szükséges kétoldalú és több tudományágat figyelembe vevő egyeztetést.
A négy fő szakterület szakértői összességében 179 célt és intézkedést fogalmaztak meg, melyeket az
egyes szakterületeken belül az alábbiak szerint csoportosítottuk (20. táblázat, 92. ábra).
A célokat és intézkedéseket három nagy csoportba lehet sorolni:
1. Az ökoszisztéma védelmét szolgáló célok és intézkedések (természetvédelem,
ökológiai állapot). Ez a fejezet tartalmazza a létesítmények állapotának megőrzését
és javítását (szennyvíztisztítók), a fenntartható fejlesztések (mezőgazdaság)
támogatására irányuló célokat és intézkedéseket is.
2. Az információ hiányra és az ismeretek javítására irányuló célok és intézkedések, úgy,
mint a monitoring programok megvalósítása és a dokumentálás fejlesztése.
3. Az együttműködés erősítését célzó adminisztratív célok és intézkedések, a határon
átnyúló hálózatok kiépítése és az adatok hozzáférhetőségének javítása.
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20. táblázat: Az egyes szakterületek célkitűzéseinek és intézkedéseinek száma.
Fő szakterület

Fejezet

Vízgazdálkodás

2.1

Célok

Intézkedések

Vízrajz és hidrogeológia

2

2

2.2

Hidrológia és vízgazdálkodás

6

15

2.3

Hidromorfológia

5

6

2.4

A nádas öv fejlődése és nádgazdálkodás

3

4

3.1

Fizikai és kémiai tulajdonságok

8

6

3.2

Szennyező anyagok és kémiai állapot

8

4

3.3

Vízi élőlényegyüttesek

10

5

3.4

Mikrobiológia és higiénia

7

3

Természetvédelem

4.1

Természetvédelmi szempontok a Fertő tavon,
a Fertőzugban és a Hanságban

12

7

Területfejlesztés

5.1

Településtervezés és településfejlesztés

4

2

5.2

Települési vízgazdálkodás

5

3

5.3

Közlekedés

4

2

5.4

Mezőgazdaság

6

4

5.5

Turizmus és szabadidő-hasznosítás

25

11

105

74

Limnológia

Szakterület

Összesen

80

60

Célokund
és intézkedések
Ziele
Maßnahmen ...
az élőhelyek
védelmére
......zum
Schutz von
Lebensräumen
......zur
Verbesserung
des Wissensstandes
ismereteink
javítására
......zur
von Kooperationen
az Stärkung
együttműködés
megerősítésére

40

20

0

VG
WW

LI
LI

TV
NA

TF
RP

92. ábra: A célok és intézkedések hármas csoportjának eloszlása a négy fő szakterület – vízgazdálkodás (VG),
limnológia (LI), természetvédelem (TV) és a területfejlesztés (TF) – között.

A célok és intézkedések meglehetősen eltérő eloszlása a négy fő szakterület három csoportja között
részben szakmai, részben pedig a súlyponti kérdések egyes szakértők szerinti különböző megítélésére
vezethető vissza. A célok és intézkedések vonatkozásában a tanulmány összességében közel 180
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javaslatot tartalmaz, melyek rövid, illetve hosszú távú megvalósítása a régió fenntartható
fejlesztéséhez erős alapot biztosít. Figyelembe vesz minden fontos célcsoportot és lefedi a
meghatározó kérdésköröket.

6.3.3 Az élettér és infrastruktúra védelmét szolgáló célok és intézkedések,
valamint a fenntartható fejlesztések támogatása
Vízgazdálkodás
A vízgazdálkodás más szakterületekhez és érdekcsoportokhoz kapcsolódó igénye az infrastruktúra és
a hasznosítási igények védelme az extrém vízállások elkerülésével, valamint a Hansági-főcsatorna
karbantartása és fenntartása.
Központi cél továbbá a tó, mit tájképi elem megőrzése, valamint a nádas öv feltöltődésének
megakadályozása. A másik nézőpont a limnológiai igényekhez, a vízminőséghez vezet, különösen a
nyílt víz és a nádas vízcseréjére vonatkozóan. Ennek az összefüggésnek az ismeretében a nádas öv a
vízgazdálkodás részéről a Fertő tó ökoszisztémájának integrált részeként értendő.
A tó, mint tájképi elem megőrzése a vízszintszabályozás kérdéseit veti fel. A tárgyalt prognózisok és
forgatókönyvek bizonytalansága - és különösen a különböző hatások egymáshoz való viszonya alapján az „optimális” vízszint kérdése pillanatnyilag nem tisztázható és nem zárható le, további
vizsgálatok és egyeztetések szükségesek. Tekintettel a régió természeti és kulturális örökségére (l. 6.2
fejezet), minden olyan beavatkozást szükséges megvitatni, amely a "tavat tájképi elemként" kívánja
megőrizni.
Limnológia
A limnológiai védelmi célok esetében az EU Víz Keretirányelv szerinti jó ökológiai és kémiai állapot
megtartása áll. Ennek különböző nézőpontjai vannak, többek között a természetes folyamatok és a tó
kémiai-biológiai különlegességének megőrzése, a vízkészletek hasznosítása, a fenntartható halászat
és nádgazdálkodás.
Az EU Víz Keretirányelv értelmében, ami a felszíni vizek kismértékű antropogén terhelését figyelembe
veszi, a cél a Fertő tó termőképességének alacsony szinten tartása. Bizonyos ellentmondás
mutatkozik azonban abban, hogy az EU Víz Keretirányelv a referencia feltételek értelmében
magasabb tápanyagtartalmat enged meg. Ennek ellenére a külső antropogén terhelések
minimalizálásában egyetértés van.
Limnológiai szempontból a tó vizének a Hansági-főcsatornán történő levezetése a Fertő tó
vízkémiájára hátrányos hatással van. Ennek megfelelően – más érdekek figyelembe vételével – ez
messzemenően kerülendő.
A nyílt víz és a nádas öv közötti vízcserére már rámutattak, ugyanakkor nagy jelentősége van a nád és
vízfelület arányának és a nádas övben lévő csatornák fenntartásának is. Ezeket a kérdéseket
sokrétűen befolyásolja a szél keltette üledékmozgás.
A tápanyaggal és káros anyagokkal jellemezhető vízminőség mellett fontos cél még a Fertő tó jó
fürdővíz-minőségének megőrzése is.
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Természetvédelem
A vízi-ökológia területéhez hasonlóan itt is a természetes folyamatok védelme és megtartása áll
előtérben. Ez fontos feltétele a régióban a biológiai sokféleség fenntartásának és támogatásának.
Ezen célok megvalósításának egyik eszköze többek között a meglévő védett területek fejlesztése és
bővítése elsősorban Ausztriában. Ebben az esetben a Nemzeti Park határain kívül eső részterületeken
történő hasznosítások és beavatkozások korlátozására gondoltak. Ez elsősorban a Fertőzugot és a
Wulka torkolat térségét is érinti.
Az egész régióra (azaz nemcsak a Fertő tó, hanem a Tózug/Hanság is) vonatkozik a lehető legnagyobb
vízvisszatartás igénye.
A tóban lehetővé kell tenni a lehető legnagyobb vízszintingadozást. Ez a cél ellentétes a tó
vízpótlásával kapcsolatos megfontolásokkal.
A Hanság magyar területén a faállományt csökkenteni kell és törekedni kell a tőzeges talaj
megőrzésére. A rétek és vizes területek hosszútávú fenntartásáról és helyreállításáról gondoskodni
kell. Végül javasolandó az extenzív mezőgazdaság és a vadállomány ökológiai keretfeltételekhez
történő hozzáigazítása.
Területfejlesztés
A települési vízgazdálkodás szempontjából fő cél a Fertő tó és a Hanság minimális anyagterhelése és
a meglévő magas színvonalú szennyvíztisztítás fenntartása a mindenkori legjobb műszaki szint
alkalmazásával (BAT: elérhető legjobb technológia). Ez az emisszió csökkentő cél fedi le a jó
vízminőség imisszió oldali igényeit.
Hasonló irányban hatnak a mezőgazdaság egyes céljai és intézkedései. Ezek a fenntartható fejlődésre,
valamint a környezetterhelés minimalizálására összpontosítanak.

6.3.4 Célkitűzések és intézkedések az ismeretek javítására és a dokumentálás
fejlesztésére

Vízgazdálkodás
A vízrajz és a vízgazdálkodás szakterületén a Fertő tó jövőbeni stratégiáját számos megbízható mérési
adatra és modellre lehet építeni. Van azonban számos nyitott kérdés, pl. a vízmérlegben fontos
helyet betöltő nádas-evapotranspiráció pontosabb becslése, a felszíni és felszínalatti vizek
kapcsolata, vagy az erős szél hatására bekövetkező parti kiöntések magas vízállás idején. Az összes
vízgazdálkodási kérdéskör esetén elkerülhetetlen alapfeltétel a tómederrel és a tótérfogattal
kapcsolatos információ. A GeNeSee projekt a közeljövőben tudásszintünk szignifikáns javulását
eredményezi.
Az üledék áthelyeződés és a morfológiai változások becsléséhez javítani kell a transzportmodelleinket
és információval kell rendelkeznünk az üledékvastagság és szemcseméret megoszlásáról. Ehhez
hosszú idejű, nagyobb területet mintázó mérésekre van szükség.
Kis vízállásoknál a vízpótlás változatainak további, több tudományágat érintő vizsgálata szükséges,
kiterjedve többek között a vízkivételre, a vízpótlás mennyiségére és a szabályozási vízszintekre. A
nagyvizek várható hatásainak becsléséhez és a megfelelő helyi védelmi intézkedésekhez az
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árvízszintek pontosabb ismerete, árvízi veszélytérképek szerkesztése és kockázati elemzés szükséges,
figyelembe véve a szél jelentős hatásait is.
A nádas öv vonatkozásában a vízgazdálkodási szempontokat figyelembe vevő meghatározott
időszakonként ismétlődő monitoring elengedhetetlen a megfelelő kezelési tervek elkészítéséhez. Ez
különösen érinti a nád-part szegélyt (legeltetés), a potenciális nádaratási területeket és az avas
nádterületeket (nádhasznosítás vs. élőhely-ökológia).
Limnológia
A vízi ökológia vonatkozásában tudáshiány van a terhelési útvonalak és az aktuális káros
anyagterhelés - a növényvédő szerek, vagy nehézfémek - területén 9. Ismereteink a tó fizikai-kémiai
és biológiai tulajdonságait illetően nem egyformán jók, itt továbbra is gondoskodni kell a folyamatos
monitoringról, lehetővé téve az ökológiai és kémiai állapot biztos megítélését.
Támogatni kell a kiválasztott szakterületek, így a vízszintingadozások biodiverzitásra gyakorolt
hatásának kérdését, a belső tápanyagforgalmat, a tó egyes részterületeinek anyagforgalmára és
termelőképességére irányuló kutatási projektjeit. Az ilyen kutatások eredményeiből származó
tudásgyarapodás messze túlmutat az alapkutatásokon és különösen fontosak az elképzelt intézkedési
ajánlások ökológiai összefüggéseinek megértéséhez.
A mikrobiológia –higiénia területén döntő fontosságú a nyílt vízen az EU fürdőhelyeit kiegészítő
mikrobiológiai monitoring, hogy a potenciális patogéneket jobban tudjuk regisztrálni. Ez fontos lépés
lenne a Fertő tó mikrobiológiai-higiéniai koncepciójának kialakításához.
Természetvédelem
Természetvédelmi szempontból fontos a magasabb vízállásoknál az infrastruktúra kritikus pontjainak
lokalizásása, ugyanakkor a Fertő tó vízvisszatartó képességének növelése.
Lényeges tudáshiány van a belső nádasterületek, különösképpen a ritkuló/pusztuló nádas
állományok gerinces és kiemelten a gerinctelen fajok közösségeit, azok populációdinamikáját
illetően. A jövőben erre lényegesen több figyelmet és forrást kell biztosítani.
Meg kell vizsgálni további élőhely rekonstrukciók megvalósításának lehetőségét a Fertő és a Hanság
vidékén egyaránt. A rehabilitált területek ökológiai változásainak monitoringját biztosítani kell, a
további rekonstrukciók tervezésének és megvalósításának megalapozására.
Területfejlesztés
A települési vízgazdálkodás célkitűzései és intézkedései egyrészről a csatornahálózat külső vizekkel
történő terhelésének jobb mennyiségi vizsgálatát és megismerését, másrészről a Fertőzug/Hanság
tisztított szennyvizeinek vizsgálatát célozzák.
Mezőgazdasági szempontból hosszú távú és határon átnyúló monitoring az elsődleges célkitűzés. A
klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatásait külön tanulmányok keretében célszerű vizsgálni.
Hiányoznak az ismeretek a Fertő régió idegenforgalmában is. Többek között egy átfogó, a települési
határokon átnyúló, de Magyarország és Ausztria által közösen egyeztetett vendégéjszakák száma
statisztika vs. napi turizmus közötti vizsgálat, ami lehetővé tenné a regionális és helyi értékteremtés
meghatározását.
9

E témában jelenleg egy kutatási program van folyamatban a Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal
részvételével.
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6.3.5 Adminisztratív célok és intézkedések, a hálózatok és együttműködés
kiépítése, erősítése, valamint az adatokhoz történő hozzáférhetőség
javítása
Vízgazdálkodás
A Fertő tavon a vízépítési tevékenység határon átnyúló koordinációja tradicionális és jól működik.
Ezen túlmenően van még lehetőség a hidrometeorológiai adatcsere javításában.
Alapvetően ajánlott kétoldalú monitoring csoport létrehozása, amelyik időszakonként elvégezné a
szükséges, határon átnyúló egyeztetett felméréseket és elemzéseket minden térséget érintő
kérdésben, a természetes környezet védelme és fejlesztése érdekében.
Az intézkedések megtervezésekor igény van arra, hogy azok fizikai környezetre gyakorolt hatását a
teljes tóra kiterjedő numerikus modelleredmények statisztikai elemzésével becsüljük meg. Rövidtávú
előrejelző modellek pedig határon átnyúló operatív és sürgősségi feladatokat láthatnak el: vihar
esetén célzottan irányítható az árvízvédekezés, a bajba jutott vitorlások felkutatása és menekítése,
vízbe jutott szennyeződések lokalizálása vagy fürdési tilalom helyi elrendelése.
Limnológia
Vízi ökológia szempontból szintén alapvető igény a vízgazdálkodás és a kutatás számára az
ellenőrzött és kétoldalúan egyeztetett adatok biztosítása. Azon kívül az EU Víz Keretirányelv
előírásaiból fakadóan a nyilvánosságot kötelező tájékoztatni a tó állapotáról. Ez lehetséges lenne
önálló honlappal, ahonnan az aktuális kutatási és monitoring eredmények lehívhatók lennének.
Szükséges az analitikai és értékelési módszerek kétoldali kalibrálása, valamint a határértékek
egyeztetése. Ezen felül egyeztetési igény merül fel mindkét országban a biológiai-kémiai monitoring
program részterületein. A tó ökológiai állapotának alakulásával kapcsolatos közös jelentések
publikálása hatást gyakorolhatna a a jobb együttműködésre a vízvizsgálatokra és az
állapotértékelésre.
Természetvédelem
Természetvédelmi szempontból is elsődleges cél a kétoldali tevékenységek erősítése, közös
monitoring programok tervezése és megvalósítása, a kezelési intézkedések egyeztetésének jobb
kommunikációja. Ez vonatkozik pl. a határon átnyúló nádgazdálkodási terv kialakítására, vagy a
településfejlesztések egyeztetésére és a kerékpárutak kiépítésére. Magyarországon ehhez
adminisztratív változtatások is szükségesek (a nádhasznosítás átadása a Fertő-Hanság Nemzeti Park
Igazgatósága hatáskörébe).
Területfejlesztés
A területfejlesztés szakterület célkitűzéseinek és intézkedéseinek vezérfonala a határon átnyúló
együttműködések a hálózatok támogatásának és erősítésének igénye. Ez az alapfeltétele a teljes
régió fenntartható fejlesztésének és a konkrét (közös) intézkedések sikeres megvalósításának. A
hosszú távú cél a nemzetközi, többnyelvű identitás felépítése a Fertő tó körül.
A mezőgazdasági célkitűzést a fenntarthatóságot kifejező közös modellben határoztuk meg. A
modern mezőgazdasághoz vezető úton erősíteni és támogatni szükséges helyi és regionális szinten a
tanácsadói kapacitást és a továbbképzésre irányuló intézkedéseket.
A közlekedés szakterület esetében előtérbe került a Fertő tó körüli fenntartható közlekedési hálózat
kiépítése és az igények által irányított mobilitás fejlesztése. Cél a regionális központok jobb
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elérhetősége tömeg- és egyéni közlekedési eszközökkel. Ez magába foglalja a magyar-osztrák
államhatár – ma már csak szimbolikus – akadálymentes átjárhatóságának igényét is.
Turisztikai szempontból a korábbiakon túlmenően elsősorban a szezon meghosszabbításával nagyobb
figyelmet kellene fordítani a helyi értékteremtésre. Ehhez fontos kiinduló pont lehet a kisebb, magas
helyi értékteremtést előtérbe helyező struktúrák megtartása. További cél az üdülő és napi vendégek
egyéni közlekedésének csökkentése a nemzetközi vendégek részarányának egyidejű növelésével,
valamint a határon átnyúló régió pozicionálása a nemzetközi piacokon. Ennek súlypontjai lehetnek:
természet, bor/ínyencségek, pihenés, kikapcsolódás, kulturális élmények a közeli városokban.

6.3.6 Összefoglalás
A széles szakmai alapokra támaszkodó tanulmány a Fertő tó régióra jelentős számú célkitűzést és
intézkedési javaslatot fogalmaz meg. Visszatükröződnek a különböző koncepciók, hagyományok,
szakmai súlypontok és megközelítések. Ezek arra mutatnak, hogy a konkrét igények, illetve célok és
az ezek eléréséhez vezető utak, illetve intézkedések közötti határok gyakran összemosódnak. Ebből
következően megállapíthatjuk, hogy a stratégiai tanulmányt nem hiánytalannak, mindenre
kiterjedőnek – „1. fázis” alcímmel kiegészítve - hanem egy hosszú folyamat kiindulásának kell
tekinteni. Egyes célok elérése jelenleg nagyon távolinak tűnik, mások viszont már nagyrészt rövid
távon megvalósíthatók.
A konkrét és egyeztetett magvalósítás első lépése a célok és intézkedések strukturális összefoglalása.
Elsődleges cél a Fertő tó régió természeti és kulturtájként való védelme és megőrzése, azaz a
„Fertő/Neusiedler See Kulturtáj” világörökség áll a legelső helyen. Ez magában foglalja a Magyar Osztrák Vízügyi Bizottság három kitűzött stratégiai célját: a Fertő tó, mint tájképi elem, a szabad
vízfelület és a nádas arányának és a Fertő tó vízminőségének megőrzését.
E célok eléréséhez azonban vitathatatlanul szükséges a szakmai alapok megteremtése, melyek
támogatják a politikai döntéshozókat. Egyes szakterületeken ez hiányzik, máshol a több éves kutatási
és monitoring programok eredményének köszönhetően részben rendelkezésre állnak. Minden
esetben szükséges azonban más keretfeltételek figyelembe vétele mellett (pl. klímaváltozás) egy
állandó, vagy meghatározott időszakonként ismétlődő monitoring program a változások folyamatos
dokumentálására.
Azzal, hogy a folyamatosan gyarapodó tudásunk alátámassza a stratégiai célokat, elengedhetetlen a
határon átnyúló együttműködés és a hálózatok jelentős erősítése. Ehhez a szakértők és intézmények
együttműködésén túl szükséges bevonni a lakosság széles körét is.

Együttműködés
Szakmai alapok

Hálózatok

Dokumentálás

Hozzáférés
az
információhoz

A természeti- és
kulturtáj
védelme,
megőrzése

A javasolt intézkedések megvalósításához szükséges az ún. útvonal "road map" létrehozása.
Tekintettel a szakterületek összefonódására természetesen ez nem könnyű feladat. Zessner et al.
(2012) tanulmány és a jelenleg futó GeNeSee-Projekt ki fogja jelölni a helyes utat, a rész208
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intézkedésektől és az egyoldalú sorrendiségtől az interdiszciplináris és bilaterális súlypontokig. Ez
kétségtelenül nehéz és időigényes, hosszútávon realizálódó, de költségoldalról a legkedvezőbb
feladat. A Fertő tó Stratégiai tanulmányt egy ilyen közös hozzájárulásként kell értelmezni a Fertőrégió stratégiai célkitűzésének eléréséhez.
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Kitekintés
DÉRI Lajos, PANNONHALMI Miklós, WOLFRAM Georg, ROJACZ Helmut

A Fertő tó stratégia számos olyan újszerű eredményt hozott amely annak köszönhető, hogy ezzel a
munkával egy átfogó értékelés, a különböző tudományágak és számos szakterület kérdésköreit
összefoglalóan elemző tanulmány készült, mely két lépésben valósult meg.
Először az egyes szakterületek állapotfelvétele történt meg beleértve a tudásbéli és egyéb
hiányosságok kiértékelését. Erre, és az összefoglaló ismertetésre építve szektorális szempontból
bemutatjuk a célokat és a fejlesztési lehetőségeket. Ezekből vezettük le a konkrét intézkedéseket,
melyek alapján majd projekt javaslatok tehetők a 2014-2020 EU költségvetési periódusra. A munka
célja, hogy a stratégiai tanulmány eredményei képezzék a Fertő tóval kapcsolatos további döntések
és intézkedések alapját.
A stratégiai tanulmány áttekinti az elmúlt időszak kutatásait, azok eredményeit, következtetéseit. Ez
kiterjed a Fertő tó életében meghatározó valamennyi szakterületre, a vízgazdálkodás, a limnológia, a
természetvédelem és a területfejlesztés szegmensére. A tanulmány ezekre a témakörökre vonatkozó
célállapotot fogalmaz meg, célkatalógust állít fel, megfogalmazza a monitoring és az
információáramlás kiterjesztését, valamint a kölcsönös együttműködés szükségességét is. Az új
szakterületekre célzott monitorozás a célkitűzések folyamatos pontosítása, aktualizálása,
megalapozott felülvizsgálata szempontjából döntő fontosságú. A széleskörű áttekintés biztosítja a
térség életét meghatározó szinergia hatás megalapozott elemzését. A Fertő tó stratégia építése,
"jövőkutatása" nem lehet eredményes a kölcsönhatások elemzése nélkül. A stratégai tanulmányban
megfogalmazott szektorális célkitűzések további kibontása az egyes ágazatok feladata. A stratégiai
tanulmányt el kell juttatni az érintett minisztériumokhoz és a helyi kormányzati szervezetekhez is.
Csak az összehangolt "jövőépítés" lehet eredményes a Fertő tónál is. A szakterületi célok
harmonizálásához a jövő fejlesztésének összehangolásához alapot ad a stratégia. Különlegessége a
munkának, hogy nemcsak a szakterületeken, hanem a kor elvárásának megfelelően az államhatáron
is átívelő stratégai jött létre. A megfogalmazott célokhoz vezető intézkedési csomagok következetes
végrehajtása garantálja, hogy a térség valóban összehangolt, ezért rendkívül hatékony fejlesztéseket
hajtson végre az ott élő és az odalátogató polgárok, a természet és a gazdaság javára. A különböző
szakterületeken történő, és egymásra épülő fejlesztések dinamikus, tartós és fenntartható fejlődési
pályára állíthatják a Fertő tó térségét. A stratégia azonban csak akkor hozhatja a várt eredményeket a
"Fertő/Neusiedlersee" kultúrtáj fejlődésében, ha a térség lakói is bevonásra kerülnek a stratégia
elfogadásába és az intézkedési programok megvalósításába. A tanulmányt - széles körben történő
elterjesztéséhez - mindkét országban a vízgazdálkodásért felelős szervezetek és a nemzeti parkok
honlapján, illetve a nemzeti parkok rendszeres kiadványaiban (Kócsagtoll és Gágogó/Geschnatter/)
kiemelten kell megjeleníteni. Magyarországon a Fertő tó stratégiát az Észak-dunántúli
Vízgazdálkodási Tanács elé kell tárni, ahol valamennyi érintett szervezet elmondhatja a véleményét.
A helyi média (sajtó, helyi TV és rádió) bevonásával és az ott történő tájékoztatás szintén jelentős
mértékben hozzájárulhat az érdekeltek és érintettek Fertő tó jövőjét érintő jobb informáltságához.
Tudjuk azonban, hogy a különböző beavatkozások eltérő hatással lesznek a tó életének,
használatának eltérő szegmenseire. Megvalósíthatatlan a stratégia azon igénye, mely minden
területre egyidejűleg pozitív hatással van. Az intézkedések egyes szakterületre egyértelműen pozitív,
másokra semleges, esetleg kissé negatív hatással lesznek. Ezen időben változó folyamatok rendszeres
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nyomon követése rendkívül fontos, ezért nélkülözhetetlen a természeti, műszaki, társadalmi
folyamatok változásának monitoringja és elemzése. Ez azonban nem elégséges, az észlelt változások
a lezajló folyamatok és az állapotértékelések alapján szükséges a stratégia felülvizsgálata, új
célállapotok megfogalmazása, aktuális célkatalógusok felállítása, melyeket összhangba kell hozni a
két ország vízgyűjtő-gazdálkodási terveivel. A felülvizsgálatok ciklusát ma szükségtelen meghatározni,
mivel ez elméleti alapon nem is lehetséges. A stratégia első felülvizsgálati időpontját az észlelési
információk, a változások irányának és sebességének figyelembe vételével kell meghatározni,
figyelembe véve az EU Víz Keretirányelvében foglaltakat is. Ma biztosan csak azt tudjuk, hogy ezzel a
munkával az államhatártól független stratégiaalkotás első lépését tettük meg, a Fertő tó stratégiai
tervezését nem fejeztük be, hanem elkezdtük.
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