MIÉNK ITT A RÉT! –
2018.05.11.
2017-ben 2 csapat: 7 diák-2 felnőtt,
2018-ban 5 csapat: 24 diák-5 felnőtt vett részt az immáron 11. éve szervezett terepi
vetélkedőn.
A Madarak és Fák napi játékos vetélkedőt az Írottkő Natúrparkért Egyesület az Őrségi
Nemzeti Parkkal közösen szervezi a kőszegi Alsó-réten. Vas megye egyik legnagyobb
természetvédelmi és ökoturisztikai rendezvényeként számon tartott programon idén pénteken:
35 általános iskolai csapatban 226 diák, 6 óvoda 284 gyermekkel, szombaton újabb családi
csapatok élvezték a rétet: összesen 836 ember a két napban.
Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság és az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2008 óta rendezni
meg a rendhagyó Madarak és Fák Napját a Kőszegi Tájvédelmi Körzet védett gyepterületén.
A rendezvény legfőbb célja, hogy a helyiek és távolról érkezők megismerjék e
természetvédelmi oltalom alatt álló területet, gyönyörködjenek annak szépségében, élvezzék
az itt megtapasztalható nyugalmat, a réten élő gombák, növények és állatok sokszínűségét és
életre szóló élményeket szerezzenek. Aki képekben is kíváncsi, tekintse meg az alábbi linken
található videót, vagy a galériában fellelhető képeket. A színek, a táj, az arcok – sok mindent
elárulnak.
https://www.youtube.com/watch?v=7xeMoRd-1lY
Idén is 10 állomás várta, madarakkal, témákkal, s jókedvű állomásvezetőkkel a csapatokat. S
persze jó idővel. 11 éve töretlenül ezen a napon rendszerint jó az idő. Néha forró, néha hűvös,
néha nagyon száraz, néha kicsit vizes. Idén is nagy záporok után indultunk útra
Szombathelyről, ám a réten nyoma se volt az esőnek. Kicsit szemerkélt mikor megékeztünk,
ám „Süss fel nap, fényes nap – így, énekelve hívogatták a szombathelyi Váci iskola
hetedikesei a felhők mögött bujkáló napot a kőszegi Alsó-réten. Vetélkedni érkeztek, az
esőcseppek egyáltalán nem szegték a kedvüket” adták hírül a médiában.
Terítékre kerültek az
1. Égi utakon - járó madársziluettek, az
2. Encián-revü - ben 8 tárnics fajjal ismerkedtek a résztvevők – s kellett megnevezni a
Magyarországon is előfordulókat, a
3. Turbo - állomáson megtapasztalhatták a csigák közlekedési módját –s csigaféléket
felsorolni, a
4. Sólyomszárnyon - Tilda mellett sok mindent meg lehetett tudni az év madaráról –
majd totóban számot adni róla, a
5. Póklászáson - a darázspók érdekességei mellett pókként tarolhattak a
zsákmányállatokon (sok csapat éhes maradt - pókként), a
6. Farakáson - 4 farönköt kellett 3D puzzleként összerakni, majd felismerni, s mellette
az év fáját leveléről, s sok izgalmas kérdésre válaszolni a fákról, a

7. Folt hátán folt – egy választott élőlényt kellett puzzleként kirakni, (volt itt szebbnél
szebb meggyvágó, földi poszméh, foltos szalamandra ….),
8. Re-produkció – két élőlényt kellett elmutogatni (erdei szalonka, sárgahasú unka,
közönséges ganéjtúró, kuvik, ….),
9. Fészek-lakás – Hogy építünk gólyafészket? Ismét izgalmas kérdések most a gólyáról,
10. Élő helikopter – 3D kirakó ismét, az év rovarát, az óriás szitakötőt kellett
alkatrészeiből felépíteni.
Résztvevő csapatok: diákok és kísérőik (pontszámukkal és helyezésükkel):
Váci Baglyok: Németh Mira, Kaposi Dóra, Tanai Kitti, Nagy Stefánia, Pék Kata, Horváthné
Tobischka Kata tanárnő (3.o.-45-18.)
Váci Csukák: Hujber Veronika, Soós Dániel, Hujberné Görög Tímea szülő (3.o.-55-6.)
Váci Királykák: Grünwald Ádám, Lovász Levente, Babos Noémi, Becsei Máté, Kleé Kornél,
Németh József tanár úr (5-6.o.-56-5.)
Váci Sasok: Kósa Jázmin, Szakács Réka, Szalay Sára, Ruisz Anna, Kiss Titanilla, Finta
Liliána, Rácz Anna, Szakos Ibolya tanárnő (7-8.o.-49-14.)
Váci Sólymok: Balikó Georgina, Csoh Kitti, Molnár Szonja, Kiss Vivien, Kreinbacher Elena,
Tarszabó Lászlóné Zsuzsa néni, tanárnő (5-6.o.-44,5-19.)
Jövőre is MIÉNK ITT A RÉT!, találkozzunk újra!
Idén is lett díjazott csapatunk: a Váci Csukák 3. osztályos tanulóit hívták eredményeik alapján
az ünnepélyes díjátadóra a kőszegi Bechtold István Látogatóközpontba 2018. május 17-én 17
órára. (tavaly a Váci Sasok lettek 5-6. korosztályos csoportban 3. helyezettek).
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