VÉRTESI NATÚRPARK
... egy cseppnyi Magyarország ...

GESZNER-HÁZ
VÉRTESI NATÚRPARK LÁTOGATÓKÖZPONT
(CSÁKVÁR)

Gessner House
Vértes Nature Park Visitor Center

Geszner-ház – Vértesi Natúrpark Látogatóközpont
(Csákvár)
A csákvári Esterházy-kastély parkjához korábban tartozó területen
található Geszner-ház helyén egykor még vízimalom állt, amit az
Esterházy család átalakíttatott és pihenőházként használt. Az 1950es években köveit széthordták, a lábánál hullámzó tó feltöltődött.
1996-ban a Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány a tavat
kitisztíttatta, a házat régi fotók alapján újjáépíttette.
Ma a Közalapítvány központjának és egyben a Vértesi Natúrpark
Látogatóközpontjának helyet adó épület külső arculata, a működő
malomkerék a régmúlt hangulatát idézi. Belső helyiségeiben kutatóház, bemutató- és oktatóközpont, valamint a Vértes csodálatos világát
ismertető kiállítás található.
A kiállítás háromdimenziós életképein, falon függő fotóin végigtekintve egy olyan változatos, a hazai nagy tájak mindegyikének ismertetőjegyeit magán viselő vidék képe jelenik meg előttünk, amely után
a Vértest méltán nevezhetjük „egy cseppnyi Magyarország”-nak.
A háztető ereszalja a barázdabillegető kedvelt fészkelőhelye. A tavon
gyakori vendég a tőkésréce és a jégmadár, előfordul a szürke gém, a
nagy kócsag, a nyári lúd és a hattyú is. Téli időszakban megfigyelhető
a zsákmányára vadászó, vagy éppen halat fogyasztó vidra.
A Közalapítvány munkatársai hasznos információkkal, ismeretanyaggal állnak a Vértesi Natúrpark felfedezésére induló turisták
rendelkezésére.

Gessner House – Vértes Nature Park Visitor Center
Csákvár’s Gessner House is situated on a piece of land that once
belonged to the park of the Esterházy Mansion. It had originally
been built as a watermill, but the Esterházy family had it converted
into a retreat. Later its stones were carried away and the little lake
next to it silted up. The lake has been cleaned and, based on old
photos, the building has been restored by the Pro Vértes Public
Foundation for Nature Conservation.
At present the building, which serves as the centre of the Foundation
and the visitor centre of the Vértes Nature Park, performs various
functions; it houses offices as well as facilities for research,
demonstration and education, and a natural history museum.
By surveying the 3D dioramas and the photos of the Vértes
Natural History Museum, visitors will easily understand why the
Vértes Mountains can rightfully be called ‘a drop of Hungary’, as
the region displays all the characteristic features of the Hungarian
landscape.
Pied wagtails nest under the eaves of Gessner House, and the lake
is frequented by mallards, kingfishers, grey herons, great white
egrets, grey-legged geese and mute swans. During the winter,
eurasian otters can be observed while catching and eating fish.
Visitors are advised to start the discovery of the Vértes Mountains
in Gessner House, as one can collect all the necessary information
there.
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