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AZ ELŐADÁS MONDANIVALÓJA

• Hol is vannak a Réti-halastavak? 

• Egy kis tájtörténet …

• A megvalósult rehabilitáció

• Tervezett rehabilitáció

• Az új tanösvény koncepciója



A RÉTI-HALASTAVAK ELHELYEZKEDÉSE





A TÁJ KÉPE A MÚLTBAN



A RÉTI-HALASTAVAK REHABILITÁCIÓJA, I. ÜTEM

A Réti-halastavak egyike, a 8-as tó 

2013. évi műholdképe



A 8-as tó „térben és időben” …



A rehabilitált 8-as tó látképe északkelet felől, 2022. márciusában



A „Réti-tó tanösvény” egy táblája, 

valamint az egyik (!) Feneketlen-tó 

látképe





A RÉTI-HALASTAVAK REHABILITÁCIÓJA, II. ÜTEM

A négyes és a hatos tó látképe, jelenleg



A rehabilitációra váró 

tavak jelenlegi 

élőhelytérképe.

De milyen élőhelyeket is 

szeretnénk kialakítani?

Miért?



Egy itt élő védett növényfaj, a 

mocsári csorbóka, ponttérképe.

Milyen bemutatásra érdemes 

növény- és állatfajok élnek a 

halastavak mentén és melyek 

megtelepedése várható az 

élőhelyrehabilitáció révén?



A Réti-tavak helye, hasznosítása az 1780-as években, avagy pár szóban a 

vízháztartási keretfeltételekről és azok változásáról.



A tavak körüli árokrendszer egy részlete, 

jelenleg, valamint régi mélyvonulatok, 

patakmeder



A Csever-árok mai medre a tavaktól keletre







A tórendszer rehabilitációjának II. üteme, 

valamint a Csever-árok vele összefüggő 

rehabilitációja.

Főbb koncepcionális elemek, 

műholdfelvételen.



A tórendszer rehabilitációja II. üteme, 

valamint a Csever-árok rehabilitációja, 

főbb koncepcionális elemek, szigetekkel



AZ ÚJ TANÖSVÉNY KONCEPCIÓJA

Tájsétaút, tanösvény létrehozása a tatai Csever-árok mentén

Feladatmeghatározás, sarokpontok

Előzmények:

Tatán az elmúlt években több tanösvény is

kialakításra került:

Öreg-tavi sétaút, 2015

Réti-tó tanösvény, 2015

Által-ér völgyi Tanösvény, 2015

Fényes Tanösvény, 2015

Dunaalmási Kőpite túrakörök, 2018

Forrás Tanösvény, 2019

Nagy aggófű Tanösvény, 2020



Elvárások a létrehozandó tanösvénnyel illetve annak koncepciójával szemben:

1. Illeszkedjen a térségben korábban kialakított tanösvények sorába, stílusában, 

tematikájában kapcsolódjon azokhoz, ám mégis legyen újszerű, egyedi;

2. A városlakóknak és a várost turistaként felkeresőknek nyújtson egyaránt minőségi élményt, 

kikapcsolódási lehetőséget;

3. Mivel a helyszín helyi jelentőségű természetvédelmi terület, egyúttal a Ramsari Egyezmény 

hatálya alá tartozó nemzetközi jelentőségű vizes élőhely, így a természeti értékek 

megőrzése alapvető elvárás;

4. Az Új út felőli bejárati ponton létesüljön egy jelképes kapu, fogadóépület, és 16 

férőhelyes gépkocsiparkoló;

5. A tanösvény egy kb. 1100 méter hosszú és 50-250 méter váltakozó szélességű ökológiai 

folyosó mentén létesüljön, részben a meglévő halastavi töltések, részben cölöpsétány és 

patak fölötti hidak kialakításával, rövid szakaszon lombkorona sétány építésével. A teljes 

várható hosszúsága mintegy 2500 méter, de ez a tervezés keretében pontosítandó;

6. A tanösvényen egy kilátó, egy pihenőhely, több betekintő és számos tanösvény állomás 

jelentse az elsődleges infrastruktúrát, de az egyes elemek helye, mennyisége, mérete, 

formája a tervezés részét képezzék;

7. ….



A tervezett tanösvény átnézeti térképe, a nyomvonallal, 

az állomásokkal és további elemekkel



A fogadóépület 1-es tó felőli 

látképe



Átkelés a rehabilitált Csever-árok 

hídján a láprétre kitekintést nyújtó 

lombkoronaösvényre



Pallóút-szakasz, nádfalas 

kitekintővel, madárlessel



Az 5-ös tóban tervezett 

„játszósziget” látképe



MIT KELL TENNÜNK A TANÖSVÉNY 
MEGVALÓSULÁSÁHOZ?

A terület bemutatandó értékeinek részletesebb megismerése érdekében növény-

és állattani felmérés végzése. A táj- és kultúrtörténeti ismeretek bővítése.

A tervezett rehabilitációs célállapot meghatározása.

Élőhelyrehabilitációs tervek elkészítése, engedélyeztetése.

A bemutatandó értékek körének pontosítása, a koncepció figyelembe vételével. 

A tanösvény tartalmi elemeinek (táblaszövegek, illusztrációk) kidolgozása.

A tanösvény koncepcióban javasolt épített elemeinek megtervezése, 

engedélyeztetése, létrehozása.



A PROJEKT TOVÁBBI POZITÍVUMAI

A Víz Keretirányelv és az Árvízi Irányelv 

ökológiai-műszaki céljainak megvalósítása 

vízfolyás és tavak mentén

Települési klíma javítása városközeli területen 

vízmegtartással, párologtatással

Klímaalkalmazkodás segítése a víz tájban, 

talajban, növényzetben tartásával, a lefolyás 

lassításával
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