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Ismerjük meg Vas megye Natura 2000 területeit!

Tudta?

A nyugati csillagvirág
gyógyászati felhasználása is ismert, a porított hagyma alapanyaga néhány
tradicionális köhögés elleni
gyógyszernek.

Bük környékének
Natura 2000 területei

Nyugati csillagvirág
Scilla drunensis)

A város közelében található az Ablánc-patak völgye, amely kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési terület.
Az Ablánc-völgy természetes területet fed le Vas megye északi részén, a Kőszegi-hegységet és Vasi-síkságot érintve. A meanderező patak két forrásból ered, majd meglehetősen hosszú és kanyargós utat megtéve éri el a Répce-folyót. A
patak majdnem teljes hosszában szabályozatlan, döntően jó természetességű változatos égerligetek kísérik, völgyét jellemzően néhány kisebb bükk folttal tarkított gyertyános-tölgyes borítja. Sajnálatos módon sok helyen tájidegen fafajok telepítésével
megbontották a természetes növényborítást. Ennek ellenére a terület növényzete még mindig változatos: több mint félezer növényfajával és harmincnál több növénytársulásával védelemre érdemes területet alkot, melyben a tavaszi tőzike, a hóvirág és a
nyugati csillagvirág populációi mellett védett puhatestűek, rovarok, halak és kétéltűek, valamint madarak és emlősök találnak
oltalomra. A patakot kísérő erdők és rétek változatos szépsége miatt nem véletlen, hogy az Országos Kéktúra is végigkíséri a
patakot a forrástól egészen a torkolatig.

Érdemes felkeresni
Az Ablánc-patak völgyében fekszik a Tömördi Madárvárta, mely Tömörd községtől 2 km-re, a tömördi tó nyugati végénél található, mely leggyorsabban a faluból az Országos Kéktúra jelzésein érhető el. A Chernel István Madártani és Természetvédelmi
Egyesület által kezelt területen a változatos növénytársulások pihenő-, búvó- és táplálkozó helyet biztosítanak a vonuló és hazai madarak számára. A helyszínen szakmai bemutatók és foglalkozások során megismerkedhetünk a madárgyűrűzéssel, bekapcsolódhatunk konkrét élőhelymegőrző tevékenységekbe.

Tudta?

A tavaszi tőzike latin
neve, Leucojum verum
“fehér tavaszt” jelent.

Tavaszi tőzike (Leucojum verum)

Őrségi Nemzeti Park
Igazgatóság
H-9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A
Tel: (+36) 94 548-034
Fax: (+36) 94 428-791
www.orseginemzetipark.hu

Tudta?

Az erdei szitakötőre a
legnagyobb veszélyt a
folyóvizek duzzasztása
és a vízminőség romlása jelentik.

Erdei szitakötő (Ophiogomphus cecilia)

Magyar Természetvédők Szövetsége
1091 Budapest, Üllői út 91/b.
Telefon: (1) 216-7297
www.mtvsz.hu
info@mtvsz.hu
www.facebook.com/mtvsz
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