
 
 

DINNYÉSI FERTŐ 

 
A Gárdonyhoz tartozó Dinnyés település nyugati határában helyezkedik el a Dinnyési Fertő 

Természetvédelmi Terület. 

 

A terület eredetileg egybefüggő tó volt, azonban a feltöltődés miatt a Dinnyési Fertő levált a 

magterületről. Így a Velencei-tavat nyílt vízfelület, míg a Dinnyési Fertőt nádasos, 

úszólápos, kevés nyílt vizes terület jellemzi. A két tó azonban kiegészíti egymást, szerves 

részei egymásnak. 

 

A vizes, nádas terület a Dinnyés - Kajtor csatorna két oldalán 1966 óta védett. A Velencei-

tavon meg növekedett idegenforgalmi terhelés miatt az onnan kiszoruló védett madaraknak 

nyújt biztonságos, zavartalan élőhelyet. A gémfélék kedvenc táplálkozó és költőhelye a 

Fertő. Október végén, november elején húszezer, vagy még több vetési lúd érkezik 

alkonytájban, hogy a Fertő biztonságot nyújtó vizén töltse éjszakáját. 

 

A tavaszi, de különösen az őszi vonulás idején hatalmas récetömegek zsúfolódnak össze a 

vízen. A Dinnyési Fertő legismertebb költőfajai: a nagy kócsag és a kanalas gém. Egy 

rejtettebb életű gémféle a mély hangját tavasszal gyakran hallani a nádasból. Az egyetlen 

Magyarországon fészkelő lúdfaj, a nyári lúd rendszeresen költ. 

 

A nádasban  nádi énekesek több faja él, a terület szélein húzódó lápréteken és nedves 

réteken guvat, bíbic, és haris költ. A ragadozók közül rendszeresen látni a kék és vörös 

vércsét, fészkel a barna rétihéja, és a kabasólyom is. A madárvonulás idején pedig tízezer 

szám ereszkednek a nyílt vízfelületre a vetési ludak, a lilikek és a récefélék. 

 

 

 kabasólyom 

 

 kék vércse guvat 

  



 bíbic haris vetési lúd 
 

 

A Dinnyési Fertő növényvilága is igen értékes. A szárazabb részeket szikes-pusztai 

társulások foglalják el, ugyanolyan gazdag flórával: sziksófűvel, sziki  őszirózsával, magyar  

sóballával, stb., és a szikesekre jellemző mintázattal, amilyen az Alföldön található.  

Ezen a területen előfordul  a fokozottan védett hagymaburok, az endemikus kúszó csalán, a 

védett mocsári kosbor, és a szintén védett fátyolos nőszirom. 

 

 sziki őszirózsa magyar sóballa kúszó csalán                                                                                                                           

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                         

                        

 hagymaburok sziksófű   

  



 fátyolos nőszirom 

 
Bár a Dinnyési Fertő területére csak engedéllyel lehet belépni, egy jó távcsővel már a vasúti 

töltés oldalából vagy a dinnyési határból is csodálatos látványban lehet része az 

érdeklődőknek. 

 

A Dinnyési Fertő Természetvédelmi Terület kezelője: Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatósága 

Elérhetőség: 06/1/200-4066 

diping@hotmail.com 

  



 

MADÁRDAL TANÖSVÉNY 
 

2010. május 29-én Gárdony város Önkormányzata és a Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatósága új tanösvényt adott át: a Madárdal tanösvényt. 

A tanösvény új programlehetőséget kínál a tóparton üdülőknek, de a fehérvári családoknak 

is.  

A Madárdal Tanösvény átadásával lehetővé vált a Velencei-tó és a Dinnyési Fertő 

természetvédelmi terület, madár- és növényvilágának, geológiai- és természeti 

érdekességeinek megismerése szélesebb közönség számára is.  

A 15 km hosszú tanösvény útvonala három szakaszból áll: 

 

MÜLLER ISTVÁN TÚRA (1-9. állomás, 3km): A terepi körútról nyári ludak, nagy 

kócsagok és gémek életébe tekinthetünk be. A túrát a Dinnyési Fertőn 50 évig dolgozó 

természetvédelmi őrről nevezték el. Az útvonal  Dinnyésen a Vörösmarty utca nyugati 

végénél kezdődik. 

 

SZÍKES TÚRA (10-15. állmás, 4 km): a terepi séta során eljutunk az elzamajori Pelikán-

ház Erdei Iskola Geológiai Kőparkjához, mely kapcsolódik a seregélyesi Háromszög 

tanösvény bokorhoz. Az útvonalon kerékpárral is végig mehetünk. 

 

TÓPARTI TÚRA (16-22. állomás, 8 km): a Velencei-tó partján halad, és a Gárdonyi Géza 

Emlékháznál végződik a túra.  Kerékpárral is járható az út. 

 

A Velencei-tó partján és a Dinnyési- Fertőn kihelyezett 30 tábla művészi szépségű 

festményei, leírásai a környék növényeit, állatait mutatják be. 

 

 
 

A Müller István és a Szikes túra vonattal a Dinnyési vasút állomásról, a Tóparti túra pedig 

Agárd vasút állomásáról érhető el. 

 
 


