Term�zeti adotts�ok

<p style="text-align: justify;"></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:
center;">V��osfalu term�zetf�drajza</p> <p> </p> <p><img width="200" height="133"
align="left" alt="" src="http://www.vasarosfalu.hu/images/stories/images.jpg" />A R�ak�
Gy?r-Moson-Sopron megye egyik term�zeti sz�s�ekben gazdag t�egys�e. F�drajzi
�telemben a R�a, Kis-R�a � a R�ca foly� �tal ter�letet szoktuk e n�vel jel�ni. A t� k�
kisebb r�zb?l �l. Ezek a Kapuv�i-s� � a Csornai-s�. V��osfalu D�-R�ak�i telep�l�. </p>
<p>Hat��an folyik a Barbacsi tavat t�l��Keszeg-�. Ezt a v�foly�t a r�ak�i telep�l�eken
�? emberek k�l�f�e n�en ismerik (Barnak, Kesz�-�, Link�. V��osfaluban a Keszeg-�
neve: Link� A R�a foly�a falu hat��� 4 km-re folyik. R�i medre a telep�l� hat��an volt. Az
1965-� �v� idej� a meg�adt foly�� visszat�t r�i medr�e. Ekkor a falu kertjeinek hat��
mosta a v�. A R�ak�i telep�l�ek, �y V��osfalu is az �v�v�elmi t�t�ek meg��l�e el?tt
�ente t�bsz� ker�lt v� al� Az �v� leggyakrabban Nickn� t�t ki � v�ig�t�te a
R�a-R�ca-k�i ter�leteket.</p> <p>Ezek az �vizek meghat�ozz� az itteni talaj �szet�el�
is. Az �r?l �re megism�l?d? v�bor�� � �led� felhalmoz�� d�t? hat�sal volt az
�t�talajok, r�i talajok � l�talajok k�z?d��e. A s�vid�en, �y V��osfalu hat��an is a
j�min?s�?, magas aranykorona tartalm� r�l�talajok alakultak ki. �pen ez a j�min?s�? talaj
lett a veszte a term�zetes n��ytakar�elt?n��ek. Az eredeti term�zetes n��ytakar� az �t�i
ligeterd?k, l�erd?k, bokorf�zesek, mocsarak, mocs�- � l�r�ek sz�es mozaikjait, azok
soksz�? n��yvil�� fokozatosan felv�totta az egyhang�, nagy parcell�, monokult�r�
kult�rt�.</p> <p>Az erd?ket kiv�t�, a r�eket felsz�tott�. Az �land�� jellemz? f?fajokat a
feh� tippant, a gyepes s�b�z�, a sov�y � r�i perj� m� csak az �okpartokon � a
Link�partj� figyelhetj�k meg. A Link�v�j��� mesters�esen szab�yozz�. Sajnos gyakran
�nem engednek bele vizet� � ilyenkor teljesen kisz�ad. Ez�t h��n��yzete id?szakos,
n�asai fajszeg�yek. A n�on k��l a s�ga n?szirom foltjai figyelhet?k meg a partokon. A v�
�latvil�� is meghat�ozza az id?szakos sz�azs�. Nem olyan r�en m� csig� (pocsolyacsiga,
nagy borosty�k?csiga) magasabb rend? r�ok � sokf�e hal �t a foly�sk�an.<img width="200"
height="150" align="right" alt="" src="http://www.vasarosfalu.hu/images/stories/images2.jpg"
/></p> <p>A v� ment�, nedvesebb �?helyeken, de m� a kertekben is l�hatunk k��t?eket
(barna varangy) � a h�ll?k k��l f�rge gy�ot � ritk�ban r�sikl�. A madarak k��l a v�en
gyakori a t?k� r�e, a feh� g�ya, a nagy- � kisk�sag valamint a sz�rkeg�. A v�part eml?sei
k��t megtal�hat�a p�smapocok. A mez?k talaj�ak eml?se a vakondok, a talajfelsz�en
gyakori a keleti s�n, mezei eg�. A nagyvadak k��l a g�szarvas � az ?z kisebb csoportjait
r�eken, mez?gazdas�i ter�leteken figyelhetj�k meg. Az ut�bi id?ben nagyon elszaporodott a
r�a is.</p> <p style="text-align: justify;"> </p>
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