A Pettkósok Hortobágyon jártak

A Pettkó Szandtner Tibor Lovas Iskolaból 2015. október 12-14.-én látogatást tettünk tanárainkkal Hortobágyon, és
Mátán a „Fecskeház” Erdei Iskolában szálltunk meg ebben a pár napban.
Az iskola tette lehetővé ezt a kirándulást számunkra.
Első nap, a megérkezés után a helyi étteremben kaptunk ebédet. Ezt követően visszamentünk a szállásra, ahol
előadást tartottak a darvakról, majd ezután ellátogattunk a Darumúzeumba, ahol sok látványosságot
megtekinthettünk és idegenvezető segítségével bepillantást nyerhettünk a darvak és az ott élő őshonos állatok
világába.
A múzeumot követően lehetőségünk volt elmenni a halastavakhoz, ahol megfigyelhettük a darvak vonulását. A
programon egy ornitológus kísért minket, aki sok érdekességet mesélt közben a darvakról. A daruvonulás az ősz
leglátványosabb természeti eseménye a Hortobágyon.
Másnap az ország egyetlen halastavi kisvasútjával elmentünk a Hortobágyi-Halastavakhoz. Magyarország második
legnagyobb vízterének hullámai fölött járva egy kellemes sétával egybekötve ismertük meg a vizes élőhelyeket és az
ott élő állatokat.
Ebéd után pedig csónakázni vittek minket a Hortobágyi-folyóra, miközben látványosságként megtekintettük a
Hortobágyi kilenclyukú hidat, és bemutatták a régi halász eszközöket is. Az idegenvezető megmutatta a folyó növény
és állatvilágát, közben érdekességeket mesélt róluk.
A vízikaland után Szafari buszra szálltunk és elvitt minket egy Szafari túrára a Hortobágyi Nemzeti Parkba. Itt egy
idegenvezető kísért minket és együtt jártuk be a Vadasparkot. Sok őshonos állatot, mint pl. Przewalski vadlovak,
farkasok, őzek, őstulkok, pelikánok, gólyák és még sok más állatfajt csodálhattunk meg, miközben nagyon sok
érdekes és hasznos dolgot tudtunk meg róluk. Délután városnézés volt a program.
Harmadnap tiszteletünket tettük a híres Mátai ménesben, ahol ,,pusztabuszra” (lovas kocsi) szálltunk és
megtekintettük az ott lévő állatokat , mint pl. mangalica, juhok, szürkemarhák. Bemutatót tartottak nekünk a
csikósok is. Visszaérkezve a ménesbe a puszta ötös bemutatóját nézhettük meg.

Egyéni megjegyzés:
,, Nagyon jól éreztük magunkat ebben a három esemény és élmény dús napban. Lovasiskolásként , mindenkinek a
legjobban a lovas programok tetszettek, mint pl. a vadlovak kézből való etetése és megsimogatása, ugyanis a
vezetőnk elmondása szerint őket emberi kéz nem nagyon érintette még. Nekünk sikerült:) Köszönjük a lehetőséget
az iskolának, hogy elmehettünk erre a kirándulásra. ’’

