
Összefoglaló 

a Zöld Jövő 2010. október 16.-i nemzeti park túrájáról – Csíkvarsai rét - 

(avagy az egészségesek otthon maradtak…) 

 

Ezúttal ismét Csákváron, a Vértesi Natúrparkban jártunk. A város szélén, a Császár víz mentén 

fekvő egykori vízimalomnál, a Geszner háznál, a Natúrpark látogató Központjánál kezdtünk. A 

vízimalom később az Eszterházyak nyári lakaként működött, majd a háború után annak rendje és 

módja szerint lerombolták, a rendszerváltás után a Vértesi Natúrpark hozta rendbe. Itt a térség 

élővilágát bemutató diaporámás kiállítás van számos kiadvánnyal és a látogatók vezetéssel 

mehetnek végig a területen, a Vidrafű tanösvényen, a terület más részen. A Natúrpark mintegy 2000 

hektáron folytat öko gazdálkodást, turizmust a térségben, a természeti területek kezelését, élőhely 

rekonstrukcióját, bemutatását, viszonylag kis létszámmal. A mélyfekvésű Csíkvarsai rét egy tipikus 

rekonstrukciós terület, amit a környékbeli gazdálkodók a rendszerváltás után megkaptak 

kárpótlásként, de a vizenyős területekkel nem sokat tudtak kezdeni, amit fokozatosan megvásárolt a 

Natúrpark. Jelentős madárvilág, hüllők, rovarok, vizes élőhelyek, kaszálórétek jellemzik a területet, 

hatszázas szürkemarha állomány is van a területen. 

A vezetéses túra folyamán a nem könnyen járható tanösvény helyett a Császár víz mentén, annak 

töltésén mentünk végig, a Fornapusztai majorig, ill. az ott lévő Dohányos házig, a fogadóig. A 

Császár víz vízügyes kezelése most folyik, az évtizedes elnádasodott medret kipucolják, de a 

visszanádasodás igen gyors. az idei nedves idő miatt a réten lekaszált széna bálák begyűjtése is 

nehezen oldható meg. Útközben megfigyelhettük az itt mozgó ragadozó madarakat, barna réti héja, 

kékvércse, a nagyszámú vizimadarat, nagykócsag, gém, a vonulás révén váltakozó madárállományt, 

még bíbicek is vannak. A békafajokkal – unka, kecske, leveli – és a gőtékkel is találkoztunk, 

azonosítottuk, míg a gyepben jelentős őszi kikerics állományt láttunk. 

A Dohányos ház a terület túlsó végén az öko turisztikai bázis, itt szürkemarha szalámis 

szendvicseket, és bodzaszörpöt kaptunk, ahol szálláshely lehetőségek is vannak. Visszafelé a Fornai 

úton jöttünk, a Fornai legelő mentén, közben megnéztük a Téglaházi kubikokat, ahol korábban 

agyagbányászat folyt, ennek megújítása van folyamatban. Csákvárt a Csákberény felőli végén értük 

el ismét. 
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