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Fotó: Pisztráng Kör Egyesület

Osztrák–magyar közös továbbképzés amerikai módszertan alapján

A vadregényes Mura határfolyó, emiatt eddig nehezen megközelíthető célpont volt a vízi turisták számára.

A PaNaNet+ projekt egyik kiemelt célkitűzése, hogy az osztrák–magyar határtérség
egyedülállóan változatos élőhelyein új ökoturisztikai programokat, termékeket fejlesszen ki, illetve annak népszerűsítését a
hálózat egészén át biztosítsa.
A projekttérség legdélebbi védett területe a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatósághoz tartozó

Mura-menti Tájvédelmi
Körzet. Mivel itt a Mura
folyó és ártere a magyar–
horvát határt képezi, ezért

évtizedeken keresztül csak
nehezen volt megközelíthető a természetkedvelők,
vízi turisták számára. Horvátország EU-csatlakozása
gyökeres változást hozott az
érintetlen természeti környezet bemutathatóságában. Az új helyzetben
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a helyi
önkormányzatokkal, civil

Pannon Bird
Experience 2019

szervezetekkel és turisztikai
szolgáltatókkal együttműködésben megkezdte kínálatfejlesztési programját. Első
lépésként a PaNaNet projektben Muraszemenyén
csónakház épült, ami a vízi
túrák kiindulási pontja,
illetve háromfős kenukat szereztek be. A projekt folytatásában vízi turisztikai helyzetfeltárás és termékfejlesztés

történik, aminek eredményeként az egyes célcsoportokra szabott kombinált
túrák készülnek el. A desztináció vízi túrázók és a térségi
lakosság körében való népszerűsítésére 2018 júliusában
került megrendezésre az
első Kerka-Mura Vízimuri.
Mivel a folyó gyors sodrású
és veszélyes víz, így a túrák
biztonságos lebonyolításához

2018 augusztusa és októbere
között túravezetők képzése
valósult meg nemzetközi
sztenderdek alapján. Mindezekről az újság belső oldalain
olvasható részletesebb beszámoló. A nemzeti park törekvései és tevékenységei által a
Mura folyó és térsége néhány
éven belül bekerülhet a nemzeti és nemzetközi vízi turisztikai célpontok sorába.

Natúrparki napok

Fotó: ARGE Naturparke Burgenland

Fotó: Balatonfelvidéki NPI

TÖBB MINT 400 GYERA natúrpark túravezetői elegendő időt biztosítottak a
MEK FEDEZTE FEL A a diákok számára tájékozta- kollégákkal folytatott tapaszG E S C H R I E B E N S T E I N tást, illetve ismeretszerzési talatcserére. A közös ebéd
– ÍROTT-KŐ NATÚR- lehetőséget és napi szinten 12 minden nap összehozta az
TÚRÁK, ELŐADÁSOK, érdeklődő fiatalokat, nem- Szervezet. A PaNaNet régió PAR KOT. – A Regional- natúrpark-specifikus élmény- összes iskolai csoportot, pedaWORKSHOPOK, VÁSÁR zeti parkok munkatársait és osztrák és magyar védett terü- management Burgenland programot kínáltak, vala- gógust, natúrparki dolgozót
PROFIKNAK ÉS LAIKU- a legkisebbeket is, akiknek leteit képviselő szervezetek szervezésében második alka- mint a pedagógusok számára és túravezetőt egymással.
SOKNAK: A tizedik alka- izgalmas gyerekprogramokat a kezdetektől fogva közösen lommal kerültek megrenlommal megrendezésre kínálnak.
jelennek meg kiállítóként a dezésre a natúrparki napok
kerülő BEX (madármega „PaNaNet+” projekt kereA BEX kiállítás- és vásár BEX vásáron.
figyelési szakmai konfe- minőségi optikai terméTö b b s z e m p o n t b ó l tében. A rendezvény során
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Önkéntesek építettek terelő kerítést
a zalaszántói Púpos-hegy lábához
A PaNaNet+ program keretében önkéntes természetvédelmi
akciókat is lebonyolít a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság. Mint például az a békaterelő építés, amely
a Zalaszántó és Rezi közti út mentén idén márciusban már
másodszor történt meg civil segítők bevonásával.
A probléma ugyanaz, mint
több helyen a megyében:
erdei telelőhelyükről
a békák kikeletkor megindulnak a szaporodás helyszíne, a közeli vizek felé, nem
véve tudomást arról, hogy
útjukat forgalmas aszfaltcsík vágja ketté. Zalaszántónál, a Púpos-hegy alatt is

Fotó: Őrségi NPI

A térségi LEADER program helyi akciócsoportjánál tett látogatás során bemutatták az Európai Unió támogatásával megvalósult turisztikai marketingakciókat.

meg. A résztvevők közt
több sajtkészítő termelő is
volt, számukra érdekes és
hasznos tapasztalatcserére
nyílt lehetőség egy kis tej
feldolgozó üzemben, ahol
szintén családi alapokon
nyugszik a vállalkozás műkö
dése. A program része volt

egy televíziós felvétellel egy
bekötött sajtótájékoztató is,
melyet az olasz közszolgálati
televízió, a RAI rögzített. A
műsorban minden résztvevő
bemutatkozhatott, és a pro
jekt nyújtotta lehetőségeken
keresztül népszerűsíthette
tevékenységét.

A tanulmányút során
a résztvevők nemcsak az
olasz szervezetekkel közös
kapcsolódási lehetőségeket
tárták fel, hanem egymás
tevékenységébe is bepil
lantást nyerhettek, megis
merve az együttműködés
lehetőségeit.

Gábor természetvédelmi őr,
a munkálatok vezetője részletezte a feladatot, illetve
hívta fel a figyelmet fontos
baleset- és munkavédelmi
szempontokra. Elmondta
többek közt: a cél az út déli
oldalán található hegylábi
erdő mellé 500 méter hos�szban kerítés építése. Az első
meleg napok estéin a dermedtségből ébredő békák
és gőték első példányai már
útra keltek a túloldali szaporodóhelyek (Vindornya-láp,
Gyöngyös-patak) felé, amit
ékesen bizonyít, hogy a közúton megjelentek az első elgázolt tetemek is. Barna és zöld
varangyok, erdei békák, barna
ásóbékák, vöröshasú unkák,
zöld levelibékák és pettyes
gőték alkotják a „menetet”,
az egyedek száma a korábbi
évek tapasztalatai szerint 600
körülire tehető. Az állatok
zöme (leszámítva talán a zöld

Az ökoturisztikai programok elengedhetetlen részét képezik a helyi termelők ételkülönlegességei.

A szőlészeti és borászati szövetkezet értékesítő pontján
benzinkúthoz hasonlóan „tankolhattak” kedvenc boraikból
a fogyasztók.

A nemzeti park elsősorban megvédeni, rögtön utána pedig
bemutatni igyekszik Zala megye értékeit

Zala megyének földön, vízen, levegőben,
de még a víz és a föld alatt is vannak
természeti értékei. A Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság ezek megóvásán
és bemutatásán fáradozik – például
a PaNaNet+ projekt keretében is.

Fotó: Őrségi NPI

Természetismereti és népi hagyományok ökoaktív élményközpontja

A mesebeli ördög feleségének konyhájában izgalmas játékok várják a kicsiket.

sárkánnyal, hogy a histó
ria végére boldogan élje
nek, míg meg nem halnak.
A mese egyes részleteihez
kapcsolódó játékok lehe
tővé teszik, hogy a gyerme
kek kipróbálják ügyességü
ket, és közben megismerjék

a régi őrségi paraszti élet
mindennapjait.
A PaNaNet+ program
keretében megvalósult beru
házás mindemellett egy tár
sasjátékon keresztül ismer
teti meg az ide látogató
családokkal a nyugatpannon

Fotó: Őrségi NPI

Az elsősorban az óvodás
és kisiskolás korosztály
részére kialakított helyiség
ben egy őrségi mese, Gábor
és Julinka története ele
venedik meg. A népmese
középpontjában a két sze
relmes ifjú áll, akiknek a
boldogságért meg kell küz
deniük az ördöggel és a

Az ökoaktív élményközpontban Gábor és Julinka kalandos szerelmi történetét játszhatják
végig a gyerekek. A fotófal mögé állva ők is részeseivé válhatnak a mesének.

régió természeti, kulturális és
turisztikai értékeit.
A nemzeti park reményei
szerint az új létesítménnyel

sikerül még vonzóbb hely
színné tenni a műemlék
együttest a kisgyermekes csa
ládok számára is.

összeszedték az erdőszélbe
illegálisan elszórt szemetet
is. Ennek eredménye 210
kilogramm szemét lett.
A résztvevőket a jó társaságban, szabad levegőn,
alkotó kétkezi munkával eltöltött órák után ebéddel (hamburger, rétes) is megvendégelte
a nemzeti park, majd még egy
jó 5 kilométeres, vezetett túra
is következett a közeli Szent
Ilona-völgyben, ahol a résztvevők a természeti értékekkel
ismerkedhettek. Általános
volt a vélemény a résztvevők
körében, hogy remek időtöltés volt ez a nap, aki pedig
lemaradt róla, ne csüggedjen:
a békák útra kelnek jövő
tavasszal is, és talán lesz újabb
kerítésépítő önkéntes akció is.

Varga Andor

Ökoturizmus – a természet védelme hosszú távon

A Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna Nemzeti Park domborzati térképénél bemutatják azon frekventált
helyeket, amelyek nagy számban vonzanak látogatókat a
térségbe.

Családbarát programok az Élményközpontban
Új szolgáltatással bővül az Őrségi
Nemzeti Park Igazgatóság családbarát kínálati palettája.
Tavasszal nyílik meg
Szalafő-Pityerszeren,
az őrségi népi
műemlék együttes
fogadóépületében a
természetismereti és
népi hagyományok
ökoaktív élményközpontja, vagyis az
Élményközpont.

elhúzódik akár késő őszig is,
arra pedig nincs kapacitásunk,
hogy egészen addig minden
nap ellenőrizzük a helyszínt.
Így az út túloldalára, a visszaútra nem épül kerítés.
A békák és kétéltűek segítése közben a természetvédelmi szakemberek fontos
adatokhoz is jutnak, hiszen
minden nap feljegyzik, hogy
melyik faj hány képviselője
fordult meg a kezeik között.
Illetve a programnak –
melyet közlekedés-biztonsági szempontból a Keszthelyi Rendőrkapitányság
munkatársai biztosítottak
– volt még egy, ugyancsak
nem elhanyagolható, járulékos haszna. Az önkéntesek ugyanis az 500 méteres
hosszban az út két oldalán

levelibékát) önerőből nem
tudja leküzdeni a nagyjából 50 centiméter magas,
fa karók által tartott, fóliából
való kerítést, és az akadály
előtt „téblábolva” belepotyog a földbe ásott vödrökbe.
Ezeket a következő hetekben
a nemzeti park munkatársai
naponta ellenőrizték, és átsegítették a hüllőket és kétéltűeket a másik oldalra.
- Ez a helyszín adottságait tekintve némileg más,
mint a Zalacsányi-tó nyugati vége, ahol szintén kollégáink vezetésével évtizedeken át az oda és a visszautat
is „ellenőrzött körülmények”
közt tehették meg a békák –
mondta Sinka Gábor. – Itt
a víztől nem indulnak azonnal
vissza az állatok, ez a mozgás

A nemzeti park zalai jelenlétéről, törekvéseiről dr. Kopek
Annamáriával, az Ökoturisztikai és Környezeti-
nevelési Osztály vezetőjével
beszélgettünk.
- Az a célunk, hogy a szezonalitást megszüntetve
egész éves programlehetőséget kínáljunk az ide látogató turistáknak – kezdte.
– Ennek keretében már
az előző PaNaNet programban is igyekeztünk
megszólítani az idegenforgalomban érdekelteket, megismertetni őket
az ökoturisztika által nyújtott lehetőségekkel. A természeti értékek terén hihetetlenül színes kínálatról
van szó, melyeket először is
a szakembereknek kell alaposan megismerniük, hogy
aztán tovább tudják ajánlani

a vendégeknek. Szerencsés
a helyzetünk, hiszen olyan
idegenforgalmi központok
vannak a környéken, mint
Hévíz, Zalakaros, Kehidakustány és a Balaton, a látnivalók ezek vendégei számára
is vonzerőt jelenthetnek.
- A nemzeti park jól bejáratott bemutatóhelyekkel
rendelkezik.
- Ezek közül a legismertebb
és legnépszerűbb a Kis-Balaton. De ennek szomszédságában egész évben nyitva
van a Kápolnapusztai Bivalyrezervátum is, mely mostoha időjárási körülmények
közt is tartalmas elfoglaltságot kínál. Rendszeresen
programokat is tartunk itt,
amilyen a húsvéti hétvégén,
április 20-22-én az ünnepváró játszóház lesz, de
a júniusi Nemzeti Parkok
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Ez a barna varangy pár (alul a nagy nőstény, felül a kisebb
hím) épségben átjutott az úton, és átadhatta magát
a fajfenntartásnak

Jó társaságban, szabad levegőn, alkotó kétkezi munkával teltek az órák

Fotó: BFNP

állattenyésztés gyakorlatába,
illetve az arra épülő kislép
tékű termékfeldolgozás és
vendéglátás lehetőségeibe.
A szövetkezeti gazdálko
dásban és értékesítésben rejlő
lehetőségekkel egy borá
szati szövetkezet működésén
keresztül ismerkedhettek

százával vesztek oda az állatok
a robogó autók kerekei alatt,
míg a nemzeti park munkatársai két évvel ezelőtt először
közbe nem léptek.
Az idei megmozdulás minden
szempontból sikeres volt.
Március 2-án reggel 39
önkéntes volt ott az erdőszéli
gyülekezőhelyen, ahol Sinka

Fotó: Pezzetta Umberto

tanulmányúton vettek részt
a nyugatpannon régió ter
mészetvédelmi szakembe
rei és helyi termékelőállítói.
Az Ausztria–Magyarország
programban megvalósuló
PaNaNet+ projekt kereté
ben Olaszország EmiliaRo
magna tartománya volt az
úti cél, ezen belül is a Forli
körüli települések. A helyi
fogadószervezet, a Fatto
rie Faggioli részéről az EU
által elismert mintagazdaság
tulajdonosa, Fausto Faggioli
térségi marketingmenedzser
fogadta a résztvevőket.
A tanulmányút legfőbb
célja az volt, hogy a részt
vevők megismerjék a védett
természeti területeken meg
valósuló turizmus és a helyi
lakosság kapcsolatát Emi
liaRomagnában. A helyi
hagyományok és termékek
turisztikai kínálatba való
beépülésének lehetőségeit is
bemutatták a vendéglátók.

A tartomány egyik legfon
tosabb térségi turisztikai
összefogása az Ősz Roma
gnában nevet viseli. Célja,
hogy a turisztikailag jóval
frekventáltabb tengerparti
részről (Rimini, Ravenna
stb.) becsábítsa az ide látoga
tókat a történelmi és gaszt
ronómiai hagyományokban
sokkal gazdagabb hegyvidéki
területekre. Az Ősz Roma
gnában programban 15 helyi
település vesz részt. Ezek
összefogva szolgáltatóikat –
szálláshelyeket, éttermeket,
helyi termékelőállítókat,
program és rendezvénygaz
dákat – intenzív marketing
tevékenységet folytatnak,
és gazdag programkínálatot
állítanak össze a turistáknak.
A szakmai út résztvevői
több helyi termékelőállí
tással foglalkozó gazdaságba
is ellátogathattak. Bete
kintést nyerhettek a csa
ládi hagyományokon ala
puló növénytermesztés és

3

Békák százait
mentették meg

Olaszországi tanulmányút helyi
termelőknek és természetvédőknek
TANULMÁNYÚT. Szakmai

Zalai PaNaNet Hírek

Fotó: Pezzetta Umberto
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Egész évben nyitva a Kápolnapusztai Bivalyrezervátum

Dr. Kopek Annamária

Hete programsorozathoz is
csatlakozik majd ez a létesítmény. Nagyon fontos feladat az ismeretterjesztés és
az oktatás, a programjainkat pedig úgy igyekszünk
összeállítani, hogy egész
családoknak nyújthassunk
kikapcsolódást.
- Közben pedig napirenden
van a rezervátum megújítása
is.
- A munkálatok érintik
a sétautakat, a táblákat,
a belső kiállítást, illetve új
szintre igyekszünk emelni
a fogyatékkal élő emberekkel

a téren a kiállítás hangosítása, és ezt Kápolnapusztán
messzemenően figyelembe
vesszük. A természeti értékek
mellett pedig a térségben
igyekszünk bemutatni ember
által alkotott értékeket is:
a Vörsi-tájházban a hagyományos építészet (gerenda,
vályog, nádfedél) és a kézműveskedés körül forognak
a programok, a zalaszántói
Kotsi-vízimalomban pedig
a malomipar múltja ismerhető meg.
- A Kis-Balatonon
viszont ezen a nyáron

való törődést is. Ez a bemutatóhely korábban is élen
járt a kérdésben, hiszen a térségben az első között volt,
amely bejárható volt például kerekesszékkel is. Most
viszont figyelemmel leszünk
a látás- és hallássérültek igényeire is. A vakok és gyengén
látók számára korábban
igyekeztünk a lehető legtöbb
tudnivalót Braille írással
megjeleníteni, ám ezt a megoldást az idő meghaladta,
azt mondják, az érintettek
jelentős része sem ismeri már
ezt az ABC-t. A jövő ezen

korlátozásokkal találkoznak
az érdeklődők.
- Fenékpusztán új fogadóépület létesül, és e projekt
részeként megújul a Diás-szigeten a Fekete István Emlékhely és a Matula-kunyhó
is. Az előttünk álló hónapokban ezek emiatt valóban
nem lesznek látogathatók,
de remélem, a végeredményt látva mindenki úgy
érzi majd, hogy a kellemetlenségeket megérte elviselni.
A vízi madarak nemzetközi
védettséget élvező paradicsoma ugyanakkor továbbra
is a megszokott módon látogatható: naponta kétszer
szervezünk szakvezetéses,
autóbuszos túrát, melyekre
viszont előzetes bejelentkezés szükséges. A térségben
fontos programunk lesz
az április 27-én esedékes
tavaszi madárles, a Pannon
Természeti Élménynapok
keretében.
- Kevésbé ismert, hogy Balatonedericsen, a hegy gyomrában már-már extrém barlangi körülmények várják
a látogatókat.

Zalai PaNaNet Hírek

Színesek, dalolók, szárnyalók –
számtalan faj vár a madármegfigyelőkre

A balatonedericsi Csodabogyós-barlang: cseppkövek testközelből

az ismeretterjesztés, az ökoturizmus, az erdei iskolák
működtetése hosszú távon
a természetvédelem talán
egyik legjobb formája. Hiszen
így bemutathatjuk a jövő
felnőttjeinek az értékeket,

a megvédésük fontosságát,
elültethetjük a fejükben
azt a gondolatot, hogy ez
a bolygó nem a tulajdonunk, hanem kölcsön kaptuk
az unokáinktól, és az a dolgunk, hogy a lehető legjobb

állapotban megőrizzük nekik.
Büszkék és boldogok lehetünk, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén,
és ezen belül Zala megyében
is, van még mire vigyázni.

Varga Andor

Felnőtt nyári ludak és kis libák. Az idei költés már javában tart

Az ökoturizmus központja lesz

A hátsó kertben játszótér is várja majd a gyerekeket

Fotó: BFNP

A leendő fogadóépület látványterve. Az év végére várhatóan 70-80 százalékba kész lesz

lesz, és minden olyan feltételt biztosít majd, amit
ma el lehet várni egy látogatókomplexumtól. Lesz
benn egy állandó kiállítás, aminek összeállításakor nagy hangsúlyt fektetünk az élményszerűségre.
Természetesen elsősorban
a Kis-Balaton, mint víz és
vizes élőhely lesz a kiállítás
központi témája. A moziteremben a Kis-Balatonhoz
és Fekete Istvánhoz kapcsolódó film vetítését tervezzük.
Ahhoz, hogy a turisták jól
érezzék magukat, az ellátásukról is gondoskodni kell,
lesz egy büfé, ahol ebédelni
is lehet, bolt is nyílik, helyet
kap az épületben egy kisebb
konferenciaterem, ahol
a gyerekeknek való filmeket
vetítjük, illetve ott kapnak
helyet az időszaki kiállítások
és különféle rendezvények.
Ha az épületből kimegyünk
a hátsó kertbe, egy játszótérre, illetve tanösvényre

jutunk. Úgy gondoljuk,
hogy a látogatók nagy része
az épületben akár kéthárom órát is el fog tölteni –
mondta Somlai Szilárd.
Hozzátette, akinek mindez
nem elég, további lehetőségek várják majd, mert
a látogatóközpontból szabadtéri szolgáltatásokat is terveznek a látogatók számára,
akik kimehetnek terepre,
a Kis-Balatonra. A terepi
szolgáltatásokhoz vezetőt
adnak, hiszen fokozottan
védett területről van szó, ahol
ráadásul el is lehet tévedni.
A projektben a csatornákon
keresztül kenutúrák szervezése is szerepel. Részben
a csatornákon, illetve gyalogosan meg lehet majd közelíteni a Diás-szigeten levő
Fekete István emlékhelyet,
ami a projekt részeként megújul. Vásárolnak egy elektromos hajtású golfautót,
is, amivel kis csoportokat
visznek ki a területre.

A látogatóközpont leendő
épülete földszintes lesz,
aminek különlegessége
a tervek szerinti élő tető.
A tetőszerkezet zöld, beültetett felület lesz, amin át
lehet sétálni, a létesítmény
hűtését-fűtését geotermikus talajszondákkal biztosítják, az áram előállítására pedig napelemparkot
létesítenek.
A Kis-Balatont évente 5-10
ezer turista keresi fel, s az új
látogatóközpont létrehozásával több mint 20 ezer látogató kiszolgálása is lehetővé
válik majd. A létesítmény
révén még ismertebbekké
válnak a Kis-Balaton természeti kincsei, a terület még
népszerűbb önálló turisztikai célponttá válik, továbbá
a környéken nyaralók, illetve
a gyógyturizmusban részt
vevők kiegészítő szabadidős
lehetőségei is bővülnek
általa.

Hajdu Péter

Fotó: Fejes Éva

eddigi tapasztalatai alapján
azonban nagyjából lehet
tudni, milyen madarakat
láthatnak a résztvevők. Sirályok biztosan repkednek
majd a területen, errefelé
elsősorban a dankasirály
fészkel nagy számban. Gyakori a szárcsa, s április végére
már a nádi énekes madarak
is hazaérkeznek.
- Nálunk sok réce fészkel:
valószínűleg látni fogjuk
a mindenki által ismert vadkacsát, azaz a tőkésrécét és
a fokozottan védett cigányrécét, ami értékes eleme
a madárfaunánknak. Lehet
számítani búbos vöcsökre
és a barna rétihéja is szinte
állandóan megfigyelhető

A Kis-Balaton az év minden szakában páratlanul érdekes - például tavasszal is

n á l u n k . Na g yo b b l é tszámban élnek nálunk
gémfélék: a nagy kócsag és
a szürke gém egyedei, melyek
látványára számítani lehet,s
remélhetőleg kis kócsaggal is
fogunk találkozni. A Kis-Balaton területe nagyon fontos
fészkelőhely. a nyári ludaink

már párba álltak, akkor már
valószínűleg a kis libákat
vezetik, Nagyon kedves, szívderítő látvány szokott lenni,
ahogy a párok után úsznak
a pici fiókák. Két kárókatona
fajunk van: a kormorán, azaz
a nagy kárókatona, a másik
pedig a fokozottan védett
Fotó: Magyri Máté

szakreferensétől érdeklődtünk, hol tart ma a beruházás?
– Felvonultak a kivitelezők,
és elkezdődött az építkezés.
Az alapozások nagyrészt
megtörténtek, állnak a tartószerkezetek, és kezd kiemelkedni a földből az épület. A
leendő moziterem falai már
körvonalazódnak. Reméljük,
ez év végére körülbelül
70-80 százalékos készültségi
fokig eljut az épület. A beruházás befejezése és a látogatóközpont működésének
indulása, az első látogatók
fogadása szerintem a jövő
szezonban várható – válaszolta a szakreferens.
Gondolatban ugorjunk egy
évet előre, vajon mit láthatnak majd, illetve milyen
szolgáltatásokat vehetnek
igénybe elkészülte után
a Kis-Balaton Látogatóközpontba érkező kirándulók,
– Nagyságrendileg ezer
négyzetméteres komplexum

A tavaszi madárlesen a közútról jól megközelíthető
Kis-Balatoni területeket járhatják be a résztvevők, szakvezetéssel. Ebben az időszakban még zajlik a tavaszi
vonulás, de a madarak legtöbbje már itthon van, így
gazdag madárvilág várja
a kirándulókat.
-Ez igen változatos szokott lenni, mind az egyedszámot, mind a fajösszetételt
tekintve, de nagy mértékben
függ az időjárástól, hogy
mely fajokkal találkozunk
– bocsájtotta előre Fejes
Éva, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság
ökoturisztikai referense.
A szakemberek ismeretei és

Legalább kézi távcső mindenkinél legyen, aki részt akar
venni az április végi programon

Fotó: Cserjes Gábor

Fotó: BFNP

a felét a tíz nemzeti park
igazgatóságai működtetik.
Az ország ökoturisztikai létesítményeiben évente 1,6
millió regisztrált látogatót
fogadnak, akik közül a legtöbben, mintegy 450 ezren
a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóság valamely
létesítményét látogatják,
illetve a BfNPI valamely
programján vesznek részt.
Ezt figyelembe véve hiánypótló létesítmény lesz
a leendő Kis-Balaton Látogatóközpont, különösen,
ha azt is figyelembe ves�szük, hogy Hévíz, Zalakaros és más nagy forgalmú
üdülőhely közelében épül,
ahol eddig is igen nagy látogatói igény jelent meg. Ezt
az igényt a rendelkezésre álló
infrastruktúrával már nem
lehetett kielégíteni.
Somlai Szilárdtól, a Balat o n - f e l v i d é k i Ne m z e t i
Park Igazgatóság oktatási

Búbos vöcsök feltűnésére is lehet számítani a program során

Az ébredező természet, a Kis-Balaton és
madarak – érdekes és szép látványban
lehet része mindazoknak, akik április utolsó
szombatján részt vesznek a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park madármegfigyelő napján,
melyet a Pannon Természeti Élménynapok
részeként rendeznek meg.

Új látogatóközpont épül a Kis-Balatonon. A térség legjelentősebb
ökoturisztikai beruházását valósítja meg a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park, közel 1,2 milliárd forint európai uniós támogatás
segítségével. A Kis-Balaton Látogatóközpont a Vönöczky Schenk
Jakab Kutatóház melletti területen épül, a 76-os főút Sármellék és
Balatonszentgyörgy közötti szakaszán, Fenékpuszta közelében.
A kivitelezési szerződéseket tavaly novemberben
írták alá, és még abban
a hónapban megtörtént
az ünnepélyes alapkőletétel.
Azóta megkezdődött a látogatóközpont építése, a kivitelezők már lerakták a létesítmény alapjait.
A munkák indításakor megtartott alapkőletétel alkalmával dr. Rácz András,
az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára körvonalazta a leendő
turisztikai létesítmény jelentőségét, illetve szükségességét. Mint mondta, az ökoturisztika, a környezeti
nevelés egyre hangsúlyosabb
a nemzeti parki igazgatóságok tevékenységei között.
Mára a hazai ökoturizmus
meghatározó tényezőivé
váltak a nemzeti parkok.
Az országban mintegy 700
ökoturisztikai létesítményt
tartanak nyilván, s ezeknek

5

Fotó: Cserjes Gábor

Megszépül a Diás-szigeten a Matula-kunyhó is

reméljük, az érdeklődés ezen
a nyáron legalább olyan lesz,
mint az előző szezonban.
Illetve a Kerkán még áprilisban hódleső túrával is
várjuk az érdeklődőket.
A határ menti térségben,
a PaNaNet+ projekt keretében másodszor rendezzük
meg a PaNaTOUR elnevezésű programot. Hatnapos
kerékpáros kirándulásról van
szó, melyre újságírókat, utazásszervezőket, egyéb idegenforgalmi szakembereket
hívunk meg, hogy megmutassuk azt a határokon
átnyúló kínálatot, amivel
vendégeket csábíthatunk ide.
- És a nemzeti parknak
mindeközben egyensúlyoznia kell azon a vékony
mezsgyén, ami a természeti
értékek megóvása és bemutatása között húzódik.
- Számunkra minden körülmények közt a természet
védelme az első számú feladat. Ám tudni kell, hogy
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Fotó: Cserjes Gábor

hanem sisakban, overálban,
fejlámpával – utóbbi felszerelési tárgyakat mi bocsátjuk
a vendégek rendelkezésére. A különleges körülmények miatt a részvételnek
itt alsó korhatára van, és
a program kiválóan alkalmas
arra, hogy a 10 évesnél idősebbeket elragadja egy
kicsit a számítógép képernyője elől. Hasonló vonzerőt jelenthet reményeink
szerint a Mura és a Kerka,
mint két vízitúra célpont is,

Fotó: Balogh Bence

- Büszkeségünk a Csodabogyós-barlang, mely a turisták
új generációjának lehet
vonzó: adrenalin-dús élmény
leereszkedni a szűk járatokba és ott csúszni-mászni,
ez a 2-3 óra örök emléket ad
a résztvevőknek. Akik megtudják, hogy nem kell Aggtelekig zarándokolnia annak,
aki cseppköveket akar látni
testközelből. Ennek a barlangnak pedig megvan az az
előnye is, hogy nem kiépített járdákon járható be,

2019. tavasz

2019. tavasz

Fotó: Sinka Gábor
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Más miatt és másként, de a tőkés réce és a szürke gém is szép madár

kis kárókatona, melynek
szintén jelentős állománya él
nálunk. És lehet, hogy találkozunk hazánk legimpozánsabb ragadozómadarával:
több rétisas fészekkel büszkélkedhetünk. Ők ugyan
emberkerülők, de mivel
hallal táplálkoznak, így
lehet, hogy megfigyelhetőek lesznek a vízfelületek
felett, amikor arra járunk.
De ehhez nagy szerencse
kell, csakúgy mint a rejtőzködő vízityúk látványához
– bár ez utóbbi hangját biztosan hallani fogjuk – sorolt
néhány madarat Fejes Éva,

melyekkel találkozhatnak
a résztvevők.
Az ingyenes programra előzetes regisztrációval várják
az érdeklődőket, akiket
az indulási helyre, a Kis-Balaton Bemutatóház parkolójába április 27-én, szombaton reggel 9 órára várnak.
Az egyes helyszínek között
mindenki a saját autójával
közlekedik. A szervezők
azt tanácsolják: távcsövet,
enni-és innivalót vigyen
mindenki magával, mert
a program több óra hosszat
eltart.

Keszey Ágnes

2019. tavasz

mesterséges felszíni vizek
térségét.
- A WWF akciója keretében 1997 őszén Bajorországból 29 példány került
át horvátországi területekre,
a Dráva és a Mura folyók
mellé – magyarázta tovább
Lelkes András. – Azt gondoljuk, hogy ezekből az állatokból települt át néhány
Magyarországra. Éppen
húsz esztendeje, 1999 tavaszán már láttunk a kollégáimmal Muraszemenye
térségében, illetve a Principális-csatorna mentén
hódrágás-nyomokat.
Lelkes András azt mondja,
a hódok viszonylagos gyors
elterjedése Zalában egyáltalán
nem meglepő, hiszen egykor
részét képezték a magyarországi faunának, azaz jól
érezték magukat hazánk területén. Maga az eurázsiai hód
Európa legnagyobb rágcsálója, testsúlya akár a 30 kilogrammot is elérheti. Testfelépítésük a vízben való
mozgáshoz alkalmazkodott:
alakjuk torpedószerű, kétrétegű szőrzetük vízálló, de
a hideg ellen is kiválóan véd,
úszás közben pikkelyes farkukkal és úszóhártyás hátsó
lábukkal pedig haladó, illetve
kormányzó lökéseket egyaránt képesek végezni. Ha víz
alatt úszik, a hód orra és fülei
szorosan záródnak, szemét
pedig átlátszó hártya borítja.
Száját a metszőfogai mögött
le tudja zárni, így víz alatt is
képes rágni vagy ágakat szállítani, illetve akár negyed
órát is el tud tölteni úgy a víz
alatt, hogy levegővétel miatt
fel kelljen emelkednie a felszínre. Koponyája mas�szív, állkapocs-izomzata erős.
Metszőfogai nagyok és folyamatosan nőnek, ugyanakkor
az állandó rágás miatt véső
alakú vágófelület alakul ki
rajtuk. Szaglása és hallása fejlett, ugyanakkor látása nem
túl jó.
A hód növényevő állat, táplálékválasztása az évszaktól
függ. Tavasszal és nyáron
leginkább vízinövényeken
és egyéb lágyszárúakon él,

Hódok által épített duzzasztó gát Muraszemenye térségében, a Vörcsöki-patakon

Húsz éve vannak újra hódok
Zala megyében
A magyar természetvédelem egyik
sikertörténete az eurázsiai hódok újbóli
megjelenése, majd elszaporodása az ország
területén. A legnagyobb európai rágcsáló
a 19. század közepéig képezte részét
az akkori magyarországi faunának.
„Husomat megeszik; kivált
farkamat és nyelvemet
nyalánkfalatnak tartják.
Nagyon különös farkam
van, melly mintegy félrőf
hosszú s csaknem egy fertály széles s alig van egy
ujjnyi vastag; mindenütt
héjakkal van beborítva, s
úgy látszik a vége, mintha el
volna harapva. Hát a szőröm
milly nagy becsben van!
Micsoda finom kalapokat,

harisnyákat, és kesztyűket
csinálnak abbul, mellyeket
kásztorkalapok és kásztorkesztyűk nevezet alatt mindenfelé árulnak a világon.
Az Indusok ruhákat is készítenek magoknak bőreinkbül;
fogainkbul pedig késeket
és villákat csinálnak. Még
egyet mondok: farkam alatt
van egy zacskóm, mellyben
olyan zsíros nedv van, mel�lyel a szőrömet kenem be,

hogy a víz róla lefollyon, s
bőrömre ne hasson, s nagyon
meg ne fázzam. Gyógyszertárokban is használják,
a zacskómban levő zsíros
nedvet sokféle dolgokra, és
kásztorherének híják.”
Egy gyermekeknek szóló
állatleírásairól elhíresült göttingeni tanító, Raff György
írta mindezt Természethistóriájában a latin elnevezése (Castor fiber) miatt
általa kásztornak is nevezett eurázsiai hódról. A gyermekek nyelvén szóló, s
többek között ezért is rendkívül népszerű kötet kiadása
idején, 1846-ban a legnagyobb európai rágcsálóként ismert hódot már

a kipusztulás veszélye fenyegette. Vadászták a húsáért,
az értékes prémjéért, de
azért a barnás színű, kenőcs
szerű, pézsmának nevezett igen értékes illatanyagért is, ami a hódok végbele
és ivarnyílása közt elhelyezkedő mirigyek váladékaként
ismert. Ezt az eleinte gyógyszerként használt, majd
a szépségipar által is felfedezett anyagot aranyáron
mérték.
- Az utolsóként ismert
19. századi magyarországi
hódot tudomásunk szerint
1854-ben ejtették el a Szigetközben, Ács községnél
– mondja Lelkes András,
a Balaton-felvidéki Nemzeti

Park Igazgatóság tájegységvezető természetvédelmi őre.
– Ezt követően nagy ritkán
láttak még egy-egy példányt, de innentől kezdve
jellemzően több mint száz
éven keresztül nem találkozhattunk az ország területén
eurázsiai hóddal. Nemcsak
Magyarországon pusztult
ki, hanem Európa jelentős
részéről s eltűnt, csupán
Skandináviában és Franciaországban maradtak vadon
élő példányok. A kipusztulásuk nemcsak a vadászat
következménye, a vizes területek szintén ekkoriban történő lecsapolásával a természetes élőhelyeik nagysága is
jelentősen lecsökkent.

Az eurázsiai hódok vis�szatelepítésére a 20. század
vége felé indított nagyszabású kampányt a World
Wide Fund for Nature
(WWF), a magyarul Természetvédelmi Világalapként
ismert nemzetközi szervezet.
A Magyarországon újból fellelhető első hódok ennek
köszönhetően jelentek meg
az 1980-as években először szintén a Szigetközben,
majd a Fertő-Hanság és
a Gemenc területén, a Tiszatónál és a Dráva mentén is.
A Zalában megjelenő első
példányok valószínűleg
a Mura folyón úsztak fel, s
népesítették be szép lassan
az itteni természetes és

Zalai PaNaNet Hírek

Az eurázsiai hód földrészünk legnagyobb rágcsálója, súlya akár a 30 kilogrammot is elérheti

ősszel és télen pedig fásszárú
növényekkel táplálkozik,
utóbbi eredményeként találkozhatunk a tipikus hódrágásokkal. Inkább éjjel aktív,
de a vizes élőhelytől nem
merészkedik túl messze, táplálékát többnyire a vízpartot
szegélyező 10–15 méteres
sávon belül szerzi be, azt
legyezőszerűen, teljes egészében letarolva. Gyakran
előfordul, hogy egy kidöntött fiatal fa kérgét teljesen
lehántolja. A kifejlett, húsz
kilogramm körüli hódok
táplálékfogyasztása eléri
a másfél-két kilogrammot.
Az eurázsiai hód partoldalba
vájt üregekben lakik, erre
a fajra kevésbé jellemző, hogy
gátakat, várakat építene,
az inkább az Amerikában
élő rokonának sajátossága.
Ennek ellenére előfordulhat,
hogy az üregeinek védelme
érdekében megduzzasztja
a patakok vizét, aminek
akár elöntések is lehetnek
a következményei.
- A hód a táplálékszerzése miatt értelemszerűen

A hód a víztől nem távolodik el, a partot 10-15 méteren, legyezőszerűen „letarolja”

okoz némi kárt a mezőgazdaság számára, ám ez a kártétel elenyésző az egyéb vadkárokhoz képest – mondja

Lelkes András. – Ugyanakkor azzal, hogy vizes élőhelyeket teremt, természetvédelmi szempontból

kifejezetten kívánatos a tevékenysége, hozzájárul egy-egy
terület biodiverzitásának
a növeléséhez.

Fotó: Lelkes András

Fotó: Lelkes András

Lelkes András hódok
nyomaival

Fotó: Lelkes András

Fotó: Gyuricza Ferenc

Kerka menti hódleső túra
Lelke s A nd rás sokat tud a hódok ról,
és minden információt meg is oszt az
érdeklôdôkkel április 27-én, az iklódbördôcei
v a s ú t á l l o m á s tó l i n d u l ó Ke r k a m e n t i
hódlesô túra keretében. A nemzeti park
természet védelmi ôre 10 órakor várja
a helyszínen az érdeklô, akikre a térítésmentes
program keretében 4 kilométeres és 4 óra
idôtartamú természetjárás vár. A Pannon
Természeti Élménynapok idei sorozatába
illeszkedôtúra során a Kerka és a Cserta folyása
mentén szemlélhetik meg a túrázók a hódok
tevékenységének nyomait. A z út vonal
a környékre jellemzô ártéri ligeterôát halad.
A Cserta befolyásánál lévô fás legelôkön
több tucat hatalmas, 150 évesnél idôsebb
tölgyfa emlékeztet arra, hogyan néztek ki
egykor az itteni erdôk.

va

A hód ősszel és télen fogyaszt elsősorban fásszárú növényeket
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Fotó: Lelkes András
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A faj 1854-ben eltűnt, és csak az 1980-as években tért vissza hazánkba

Táplálékszerzésével okoz némi kárt a mezőgazdaságnak,
ám ez elenyésző az egyéb vadakéhoz képest

A hódok szociális viselkedése egyedülálló a rágcsálók
között, hiszen a 12-22 éves
természetes élettartamuk
alatt monogám, hosszú életű
kapcsolatban élnek, s többgenerációs családjaik alakulnak ki. Párkapcsolatuk
igencsak stabil, ami egyrészt
az igencsak alacsony alomszámon alapul – a nőstények 50-70 százaléka évente
mindössze egy, maximum
két kölyköt hoz csak világra
–, de a gondos szülői magatartás, valamint az ennek is
köszönhető magas túlélési
arány is kedvezően befolyásolja a családi életüket.
Az eurázsiai hódnak hazánk
területén nincs természetes
ellensége, bár az előfordul,
hogy egy-egy fiatal, még
kifejletlen példány áldozatául esik valamelyik ragadozónak. Védett állat, állományának szaporodását
az ember szabályozza.

Gyuricza Ferenc
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Kerka-Mura Vízimuri a természet
kedvelőinek - másodszor

Hogy az élmény
még sokáig élmény
maradhasson
Korlátozott számban ad ki engedélyeket a nemzeti
park a Hévíz-lefolyó téli kenus vízitúráira

A túrázóknak is jobb, ha nem érnek egymásba a kenuk a vízen

Sinka Gábor hozzátette:
az a parkoló, mely a túrák
kiinduló pontjául szolgált,
korábban semmilyen tekintetben nem volt felszerelve
erre a központi szerepre,
ami megnyilvánult abban is,
hogy a start előtt mindenki
ott intézte kisebb-nagyobb
szükségleteit, ahol éppen
tudta. Ehhez képest nagy
előrelépés, hogy a nemzeti
park mobil toaletteket telepített a helyszínre.
Az igazgatóság honlapján
olvashatók a vízitúrák engedélyezésének részletei. Ezek
szerint a Hévíz-csatornán
a túrázás továbbra is a természetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött, a szükséges
igazolást pedig a nemzeti
park adja ki. A csatornán
december 1-től március 17-ig
lehet vízitúrázni, de naponta
legfeljebb 250 fő indulhat

útnak. A nemzeti park honlapján keresztül elérhető
az az internetes felület, amely
a túrázni vágyókat tájékoztatja, hogy melyik napra hány
szabad hely áll még rendelkezésre. Egy túraszervező egy
adott naptári napra legfeljebb
50 fő részére kérhet, illetve
kaphat engedélyt. A vízitúra
igazolást egy online űrlap
kitöltésével lehet igényelni, és
ez a nemzeti parki honlapon
keresztül ugyancsak elérhető. Az űrlap kitöltésének
és beküldésének időpontja
alapján a rendszer időrendi
sorrendbe állítja az igényeket.
Ha egy adott napra 250-nél
több igény fut be, akkor e
sorrend alapján utasítják el
a létszám felettieket.
Az online űrlap beküldése
után kell befizetni a vízitúra
igazolás díját, a nemzeti park
pedig ennek beérkezése után

a túraszervező nevére postán
küldi ki az engedélyeket –
annyi egyedi karszalaggal,
ahány főre igazolást igényeltek. Fontos, hogy a vízitúra igazolás díjának legalább
10 naptári nappal a tervezett túra időpontja előtt meg
kell érkeznie a megjelölt
bankszámlára.
Akik eveztek már
a Hévíz-csatornán télen
(pláne, amikor amúgy
a hőmérséklet mondjuk
a mínusz 10 Celsius fokot
kerülgeti, és a tájat körben
hó borítja) tanúsíthatják:
az élményért megéri végigcsinálni ezt a procedúrát. Akik
pedig figyelemmel vannak
a természet érdekeire, kön�nyen beláthatják azt is: a szigorra szükség van, hogy ezek
a látnivalók a következő generációkat is elcsábíthassák.

Varga Andor

A Mura madártávlatból is csodaszép, az igazi élmények azonban a föld- (és víz-) szinten vannak

A Mura és Kerka menti víziturizmus népszerűsítését szolgálja
az a nagyszabású rendezvény, amelyet hagyományteremtő
jelleggel tavaly nyáron szervezett meg először a szlovén-horvátmagyar hármashatár térségében a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság és a Pisztráng Kör Egyesület. Az INTERREG V-A AusztriaMagyarország Programban támogatást nyert PaNaNet+ projekt
részeként lezajlott I. Kerka-Mura Vízimurin 18 csapat vett részt.

Az élmény fagypont alatti hőmérséklettel, és hó borította tájban az igazi

A Kerka-Mura Vízimuri
megszervezésének elsődleges célja egy olyan fesztivál létrehozása volt, amely
hozzájárulhat a Kerka- és
Mura-menti ökoturizmus
fejlesztéséhez, s ezen belül
is kiemelten a vízi turizmus
népszerűsítéséhez – mondta
lapunknak a Pisztráng Kör
Egyesület vezetője, Fűzfa
Zoltán. A rendezvény főszervezője azt is hozzátette,

PaNaTour2: önállóan átélhető természeti élmények

Kerk aszentkirályig terjed,
jellemzően a határ menti
térségben. Győr-MosonSopron, Vas és Zala megyén,
valamint az ausztriai Burgenland tartományon halad át, az
itt található nemzeti parkokat
és natúrparkokat érinti, így
a Fertő-Hanság, az Őrségi,
valamint a Balaton-felvidéki
Nemzeti Parkot, az ausztriai Fertő-Fertőzug Nemzeti
Parkot, valamint a Szigetközi
és az Írottkő Natúrparkot is.
A PaNaTour2 nyomvonalát
nagyszabású kerékpártúra
keretében, július első hetében
kívánják bemutatni.
- A PaNaTour2 program hat
vagy hét részt etapot foglal
majd magába – folytatta
Vissi András. – Ezek bejárása

egyéni teljesítőképesség függvényében három-tíz napot
vesz igénybe, de miután
önállóan átélhető természeti
élményekről beszélünk, ezért
az egyes programelemek szabadon variálhatók, bizonyos
részek akár ki is hagyhatók.
Az általunk összeállított
programcsomag elsősorban
a kerékpározásra épül, de
lesznek vízi és bakancsos
élményelemei is.
A PaNaTour2 program
kidolgozói pontos útvonalleírással, a látványosságok
bemutatásával, valamint
a kapcsolódó szolgáltatások
és szolgáltatók ajánlásával
kívánják segíteni a túrázókat. Ezek az információk
mind nyomtatott, mind

A Nyugat-Dunántúl és Ausztria védett területei járhatók be kerékpárral

digitális formában elérhetők
lesznek. Készülnek túrakalauzok, s lesz külön honlapja is
a PaNaTour2 programnak.
Vissi András azt is elmondta:

a már kiépült kerékpárutakat
mindenképpen fel szeretnék
fűzni a túraútvonalra, de
a teljesebb élmény érdekében
rengeteg kerékpározható utat

és off-road területet, jellemzően murvás vagy földutakat
is bevonnak a  programba.

GYF

Fotó: Pisztráng Kör Egyesület

A programot kidolgozó Vissi
András elmondta: PaNaTour
elnevezéssel már korábban
is készült egy sikeres ökoturisztikai termék, az újabb
csomag összeállítása a nyárra
várható.
- A PaNaTour2 egy olyan
program, amely a PaNaNet
projekt keretében a nyugat-dunántúli térség valamint a szomszédos Ausztria
védett területeit kívánja
egy kerékpártúrára felfűzni
– fogalmazott. – A térség
védett területeit kívánjuk
bemutatni, és ezzel önállóan
átélhető természeti élményeket szeretnénk ajánlani
a túrázóknak.
A PaNaTour2 útvonala
Mosonmagyaróvártól

munkahelyi kollektívák, de
miután egy vidám, játékos,
jó hangulatú programról van
szó, így bárki csatlakozását
szívesen várják. Az idei verseny részletei még kidolgozás
alatt állnak, ám Fűzfa Zoltán
úgy véli, májusban akár el is
kezdődhet az előzetes regisztráció, így érdemes figyelni
a honlapjukat.
A f e s z t i vá l e l s ő s o r b a n
a vízi turizmusra épül, így

Fotó: Gyuricza Ferenc

A PaNaNet térség védett területeinek bemutatását, valamint
önállóan átélhető természeti élmények lehetőségeit kínálja
az a PaNaTour2 program, amelynek kidolgozása jelenleg
is folyamatban van. A 3-10 nap alatt teljesíthető komplex
ökoturisztikai csomag alapvetően kerékpáros túrát takar, ám lesznek
benne kapcsolódó vízi és bakancsos élményelemek is.

a tavalyi program sikere
egyértelműen a folytatásra
ösztönözte őket, így 2019.
július 13-14-én, hasonló
paraméterek mentén, de új
feladatokkal ismét megrendezik Kerkaszentkirályon
és térségében a vízimurit.
A fesztivál célcsoportjai
elsődlegesen a hazai és nemzetközi vízitúrázók, a vízi természetjárás iránt érdeklődő
családok, baráti társaságok,

Májusban már el is kezdődik az előzetes regisztráció a rendezvényre

Fotó: Pisztráng Kör Egyesület

természetvédelmi őr. – Ez
a tömeg már minden szempontból túl nagy: indokolatlan mértékű zavarást
jelent az élővilágnak, túlzott terhet a környezetnek,
de maguknak a résztvevőknek is kellemetlen,
hiszen milyen természeti
élmény az, hogy egymásba
érő kenuk taszigálják egymást a vízen. Ezek után
határoztunk a korlátozásról,
aminek hasznát nem lehet
megkérdőjelezni.

Fotó: Lelkes András

ahol nagyobb eséllyel találhatnak táplálékot is. Az érintett fajok érdekeit is szem
előtt tartotta a nemzeti park,
amikor a túralehetőség korlátozásáról döntött.
- Az elmúlt években tapasztalt felfutás odáig ment,
hogy előfordult olyan téli
hétvége, amikor egyetlen
napon négyszáznál több
vízi túrázó kelt útra a csatornán Hévízről Fenékpuszta irányába – mesélte
Sinka Gábor tájegységvezető

Fotó: Sinka Gábor

Aki próbálta már, annak
nem kell ecsetelni a különleges élményt: a leghidegebb
téli napokon is 20 Celsius
fokos víz felett télen sejtelmes pára leng, melyből
tündérrózsák és más vízi
növények bukkannak elő, de
szerencsés esetben madarak
(tőkés réce, kis vöcsök, kárókatona, szürke gém, nagy
kócsag) is megfigyelhető.
Az állatok érdeklődése nem
véletlen, ők is szeretnek
a kellemes melegben időzni,

Fotó: Sinka Gábor

A Hévízi-tó déli lefolyó-csatornája évről évre egyre népszerűbb téli
célpont a vízi túrák kedvelői körében. Az engedélyeket a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság adja ki a programszervezőknek,
illetve néhány programot maga is szervez.

Vízre szállás előtt a tavalyi program résztvevőinek egy csoportja Kerkaszentkirályon

központi elemét egy raft
verseny adja, ahol nemcsak
a gyorsaság számít, hanem
a felkészültség és megfigyelő
képesség is. Erre 5 és 8 fős
csapatokat várnak, akik bár

rendelkeznek evezős tapasztalatokkal, de jellemzően
nem profi evezősök vagy
túravezetők. A sikeres szereplés érdekében fontos,
hogy a résztvevők szeressék
a természetet és igazi csapatjátékosok legyenek,
hiszen a Kerka-Mura Vízimurin nemcsak evezni kell,
hanem tájékozódni, s közben
izgalmas feladatokat megoldani, akár mászva, fáról
függve vagy éppen kerékpározva. A 2018-as versenyen
18 csapat, összesen több mint
200 fő vett részt. Érkeztek
játékosok helyből, az ország
távolabbi vidékeiről, de
a szomszédos Ausztriából
is. A rendezvény két napjának programja markánsan
különbözött egymástól, első
nap a csapatversenyek zajlottak vízen, szárazon és két
keréken. A második napon
vezetett túrák közül választhattak a jelenlévők, raftokkal
Muraszemenyétől Molnáriig

evezhettek egy 31 kilométeres távon, kerékpárokkal
Kerkaszentkirályról kiindulva egy 34 kilométeres kört
tehettek meg, amely során
érintették a többek közt
a vízimalom múzeumáról,
az egykori Andrássy-Szapáry
kastélyáról, a barokk stílusú,
egyedülálló módon körbejárható oltáráról, valamint
a bivalyrezervátumáról nevezetes Széciszigetet, illetve
ellátogattak a közeli vétyemi
ősbükkösbe is, míg a bakancsos természetjárás kedvelői
egy 8 kilométeres gyalogtúra révén fedezhették fel
a térség természeti szépségeit
és épített örökségét. Emellett kézműves bemutatókkal,
vízi sporteszközök kipróbálásának lehetőségével,
öko-játékokkal várták még
az érdeklődőket, s hasonló
programokkal készülnek
a szervezők az idei, II. Kerka-Mura Vízimurira is.

GYF
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Keleti kilátások túra
Hosszú távú, nagy szintkülönbséget átfogó, térítésmentes túrát rendez május
25-én a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság.
A 25 kilométeres, 9 óra
időtartamú program délelőtt 9 órakor indul a balatongyöröki Szépkilátótól.
A folytatásban a résztvevők
a Keszthelyi-hegység dolomittömbjének keleti területeivel ismerkedhetnek

meg. Bemelegítésként a Batsányi-kilátóhoz kapaszkodik fel a társaság, majd
megmássza a Márványkőfejtő-hegyet, hogy feljusson az Edericsi-fennsíkra. A megfogyatkozó
vízkészleteket a Szent Miklós-forrás hűs vizével lehet
pótolni, majd a Lesencefalu
feletti hegyről gyönyörködhetnek a résztvevők a Tapolcai-medence tanúhegyeinek

A Rezi-vártól a Csókakőig

látványában. Az erdők szélében vezető út ismét felkapaszkodik az Edericsi-fennsíkra, ahol aknabarlangokat
rejtő, tölcsér alakú víznyelők között kanyarog
az ösvény a Sipostorok bejáratáig. Leereszkedve a hegy
lábához a Bece-hegy szőlői
és gyümölcsösei között ballagnak a túrázók, és a Szigligeti-öböl vizén megcsillanó napsugarak játéka

Vadászputritól
a pálosokig

Fotó: Sinka Gábor

A Pa n n o n Te r m é s z e t i
Élménynapok keretében
április 27-én Vadászputritól
a pálosokig címmel rendez
túrát a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság.
A térítésmentes program
délelőtt 9 órakor indul a gyenesdiási Nagymezőről, s
a résztvevőkre 23 kilométeres táv vár, 670 méter
szintkülönbséggel. A fizikai
szempontból nehéznek ígérkező kihívást a tervek szerint
9 óra alatt teljesítik a vállalkozó kedvűek. Az egykori
Festetics főhercegi vadászterületen túrázva a résztvevők megismerkedhetnek
a „putrival”, a dolomit
hegyek között megbúvó

levegőre vágyókat Sinka
Gábor természetvédelmi
őr. A résztvevők a körtúra
során először is megismerkedhetnek az Ilona-völgyben
rejtőző Szent Ilona-forrással,
a hegyek alatt megbúvó egykori katonai bázis romjaival, majd felkapaszkodva
a falu feletti várhoz gyönyörködhetnek a Szántói-medence panorámájában.

völgyekkel, gyönyörködhetnek a Láz-hegyi-kilátóról
eléjük táruló panorámában.
Szomjukat olthatják a Szent
Miklós-forrás hűs vizével,
hallhatnak az egykori pálos
kolostor történetéről, majd
a Berzsenyi-kilátóról körbe
pillantva még egyszer bejárhatják gondolatban a túrát.
A szervezők kérik: megfelelő ruházatot és lábbelit,
esőkabátot, távcsövet, valamint enni- és innivalót
mindenki vigyen magával.
A programra előzetes bejelentkezés szükséges a túrát
vezető természetvédelmi őr,
Sinka Gábor e-mailcímén:
sinkagbr@gmail.com.

V. A.

Fotó: NP Neusiedler See archívum

Egy, a határárok fölött csak erre a napra létesített fahídon zajlott a két kormányfő,
a környezetvédelemi miniszterek és nemzeti parki igazgatók részvételével
a megnyitóünnepség.

Ausztria közé itt csak 1922
ben húztak határt, mely az
1946ban telepített akna
mezőkkel és szögesdrótok
kal különösen embertelenné
vált. Ebben a határtérség
ben (is) megbénult minden
gazdasági fejlődés, a szociá
lis kapcsolatok fenntartása
jelentősen megnehezedett.
A kisajátítások és kitelepíté
sek a helyi, térségi identitás
elvesztéséhez vezettek.

Az áthatolhatatlan
politikai határ mindent
eltakart

A vasfüggöny formájában
fennálló áthatolhatatlan
politikai határ sokáig elta
karta a szemünk elől ennek
a természetes határvidéknek
a hihetetlen sokszínűségét. A
KeletiAlpok nyúlványai és a
Kisalföld között egy északi,
Adriavidéki mediterrán és
ázsiai jegyeket hordozó bio
lógiai olvasztótégely terül el.
Az itteni fajgazdagság a parti
nádassal övezett sztyepptótól
a szikes tavakon és legelőkön
át a nedves rétekig és a han
sági erdőkig terjedő élőhe
lyek sokféleségének köszön
hetően alakult ki. Ezen kívül
a Fertő tó és közvetlen kör
nyéke a költöző madarak
Európa és Afrika közötti
egyik legfontosabb megál
lóhelye. Magyarország és

Innen a Csornakúti-völgyön
keresztül jutnak el a túrázók
a Csókakő impozáns sziklafalai alá, majd a sárga turistajelzést követve fel egészen
a kőhát tetejére. Cserszegtomajon lehetőség lesz lepillantani a Kút-barlangba,
majd a rezi szőlőhegy zegzugos utcácskáin keresztül
tér vissza a társaság a reggeli
induláskor már megismert

parkolóhoz. A túra távja
26 kilométer, a szintkülönbség pedig 710 méter,
me l ye k l e k ü zd é s ére 9
órát szánnak a szervezők.
A szükséges felszerelések
között az időjárásnak megfelelő ruházaton, lábbelin,
valamint enni- és innivalón
kívül az esőkabát és a távcső
is ott van.
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alapkövét. A hetvenes évek
végétől erősödtek fel a
hosszú távú együttműködés
szükségességét megfogal
mazó hangok, 1988ban
pedig megalakult egy két
oldalú tervezőbizottság. A
mezőgazdasági tevékenység
megváltozott feltételei mel
lett az 1995re tervezett
Bécs–Budapest világkiállítás
volt az a tényező, mely jelen
tősen felgyorsította a közös
nemzeti park előkészítését.
Magyarországon 1991
ben, Ausztriában 1993ban
jött létre a két külön nem
zeti park, majd ezt követően
1994. április 24én hivata
losan is megnyílt a határon
átnyúló Fertő–Hanság/
Neusiedler See–Seewinkel
Nemzeti Park.
Bürokráciamentes
együttműködés

A nemzeti park két oldalá
nak eltérő tulajdonviszonyai
és törvényi keretfeltételei

2003: EUROPARCkitüntetés

A Fertő–Hanság Nem
zeti Park 2003ban a nem
zeti parkok közül elsőként
kapta meg az EUROPARC
minősítést a példaértékű

együttműködésért a Trans
boundar y Parks (hatá
ron átnyúló parkok)
program keretében. Az
osztrák–magyar nemzeti
park bizottság az eddigiek
nek megfelelően továbbra
is közös irányító szervként
dolgozik a fejlesztések érde
kében. A közösen kitűzött
célokat elsősorban a munka
társak mindennapi együtt
működése és az igazgatási
szervek rendszeres találkozói
teszik elérhetővé. Itt érdemes
megjegyezni – ha ma még
utópisztikusnak hangzik is –,
hogy a több mint 300 négy
zetkilométer területű nem
zeti park közös igazgatás alá
helyezését hosszú távú cél
ként a politika szintjén már
többször megfogalmazták.

Ahol egészen az 1980-as évek végéig a vasfüggöny választotta el az embereket, 1994. április 24-re a nemzeti park
munkatársai egy fahidat építettek.

PaNaNet a közösségi hálón
WORKSHOPOK. Termé
szetvédelmi szempontból
is egész sor pozitív hatása
lehet a közösségi hálón való
jelenlétnek, a sikeres Face
bookmegjelenésnek. Mivel
a PaNaNethálózat ezeken a
csatornákon még csak kez
detleges módon jelenik meg,
novemberben a természet
védelmi területeken dolgozó
munkatársak és túravezetők
részére továbbképzést tartot
tak „Kommunikáció a Face
bookon és a közösségi hálón”
címmel.

A közösségi hálón tör
ténő célzott megjelenéssel
– meghatározott körben –
hatékonyan lehet növelni a
nemzeti parkok ismertségét.
Vonzó tartalmak feltöltésével
megszólíthatók a látogatók,
illetve a lehetséges ügyfelek.
Bizonyos témák elfogadott
ságának növelése érdekében
egy adott közösség aktiválása
vagy aktivitásának fokozása
ugyancsak lehetséges.
A workshopot Lukas
Moisi (Sir Pauls) vezette.
A 28 magyar és osztrák

Ez a kiadvány az INTERREG V-A Ausztria Magyarország
Program – ATHU003 számú – PaNaNet+ címû projekt
keretében készült.
Kiadja a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság.
(8229, Csopak, Kossuth u. 16. Telefon: +36/87/555-260.
E-mail: bfnp@bfnp.hu. Honlap: www.bfnp.hu)
Felelôs kiadó: Puskás Zoltán igazgató.
Szerkesztés: Zalai Hírlap Szerkesztôsége
(8900, Zalaegerszeg, Ady u. 62.
Levélcím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 25.
Telefon: 92/502-200. E-mail: zalaihirlap@zalaihirlap.hu).
Nyomtatás: Oláh Nyomdaipari Kft.
(1756 Budapest, Pf.: 45. Tel.: 1/278-50-00.
E-mail: olahnyomda@olahnyomda.hu)

Ugyanakkor Magyaror
szág és Ausztria már 1956
ban közös határ menti víz
ügyi bizottságot alapított,
ami mindmáig dönt a Fertő
tó vízszintjének szabályozá
sáról. Az együttműködésnek
ezt az első lépését nemsokára
a természetvédelmi szak
emberek időszakos talál
kozói követték. Ők ezzel le
is tették egy határon átnyúló
nemzeti park szimbolikus

Az 1978-ban, egy kétoldalú rendezvény keretében megfogalmazott „Mattersburgi kiáltvány” fektette le a határon
átnyúló nemzeti park alapjait. A határozat elfogadását
hosszú politikai döntéshozatali folyamat előzte meg. A
képen dr. Franz Sauerzopf helyettes tartományfőnök.

Impresszum

A túra egyik csúcspontja, a Rezi-várhegy a völgyből nézve

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság idén
is számos hosszú távú, nagy
szintkülönbséget átfogó túrát
hirdet a Keszthelyi-hegységben. A programok ingyenesek, és valamennyit
a terület természetvédelmi
őre vezeti. Szeptember 14-én
például a rezi általános iskolánál várja majd 9 órakor
a testmozgásra és szabad

kápráztatja a szemet, míg
vissza nem ér a társaság
a Szépkilátóhoz. A 820
méteres szintkülönbséggel
együtt valóban embert próbáló feladat lesz megtenni
ezt a kört. A szervezők
kérik: az időjárásnak megfelelő lábbeli és ruházat mellett enni- és innivaló, valamint esőkabát is legyen
mindenkinél.
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közötti különbségek dacára
a két igazgatóság szintjén
már a közös tervezés idő
szakában bürokráciamen
tes együttműködés jött létre.
Mostanra a közös nemzeti
park a természetvédelmi
szektoron kívül is a határon
átnyúló területfejlesztés érté
kes bázisának és kiindulási
pontjának számít. Nélkülöz
hetetlen támogató szerepet
játszott abban, hogy a külö
nösen nagy fajgazdagsággal
bíró Fertő tó kultúrtáj 2001
ben megkapta az UNESCO
világörökség címet. Azóta
egész sor közösen benyújtott
európai uniós projektet sike
rült megvalósítani, legyen
szó látogatóprogramokról,
monitoringról vagy táj és
természetmenedzsmentről.

Fotó: NP Neusiedler See archívum

Fotó: ZH

A Tapolcai-medence tanúhegyeiben is gyönyörködhetnek majd a résztvevők

JUBILEUM. A Fertő tó, a
környező szikes tavak, nedves
rétek és lápok nemzetközileg
is jelentős élőhelyeinek tartós
védelmére irányuló osztrák–
magyar közös törekvések rég
múltra tekintenek vissza. A
második világháború, majd
az utána bekövetkező hideg
háború azonban megakadá
lyozták az álom megvalósu
lását. De nem véglegesen.
1994. április 24én Boross
Péter miniszterelnök és Franz
Vranitzky osztrák kancellár
Mekszikópusztánál ünne
pélyesen megnyitották a két
ország első határon átnyúló
nemzeti parkját.

Természetvédelmi területeken dolgozó munkatársak továbbképzése „Facebook és közösségi média” témában.

résztvevő visszajelzései rend
kívül pozitívak voltak, ezért
a továbbképzés valószínűleg
nem marad folytatás nélkül.
A különböző eszköztárak és
formátumok mellett a „Face
book és a jog”, valamint az
úgynevezett Contentplan
használatával történő tar
talomtervezési stratégiák
kidolgozásának témája is elő
került. A résztvevők számos
hasznos tippet kaptak a
posztolás helyes gyakorla
tával kapcsolatban is.

Fotó: RMB

Könnyű, ám tartalmas séták a Hévízi-tó körül

Jubilál a közös Fertő–Hanság/ Neusiedler See–Seewinkel Nemzeti Park

Fotó: RMB

Fotó: Sinka Gábor

Az egykori tómederben az ott
élő buja növényzet elhalt
részeiből tőzegláp keletkezett, melyek a mai gyógytavat körülölelik. A közel
250 méter átmérőjű forrástó
világviszonylatban is egyedülálló, védendő természeti
érték. A túrákat a nemzeti
park igazgatóság természetvédelmi őre, Búzás Előd vezeti.
Szükséges felszerelés: időjárásnak megfelelő ruházat, lábbeli, távcső. És az időpontok:
május 15. (14 óra), június
18. (9.30), július 17. (9.30),
augusztus 7. (9.30) és szeptember 12. (14), valamint
október 17. (14). A programok térítésmentesek.
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25 éve határtalanul

Hévízi-tó Túrák
májustól októberig
A Hévízi-gyógytó vendégeinek kellemes kikapcsolódás lehet egy könnyű séta
a szabad levegőn. Ebből
kiindulva a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság négy túrát is szervez
az előttünk álló hónapokban
a Hévízi-tó Természetvédelmi
Terület élővilágának bemutatására. A program minden
alkalommal a Festetics fürdőháztól indul, a táv 3 kilométer, melyet a tervek szerint 2 óra alatt tesznek meg
a résztvevők. A Hévízi-forrástó vize, mintegy 20-22
ezer éve tört fel mai helyén,
a Balaton kialakulásával egy
időben. A meleg víz először a Balatonba ömlött.

Zalai PaNaNet Hírek

Fotó: NP Neusiedler See archívum
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„Natúrpark műhelytalálkozó” workshop Weingrabenben.

Új projektszórólap

A PaNaNet új, kétnyelvű
szórólapja a közös marke
tingtevékenység további
fontos eszköze. A brosúra
a legfontosabb élőhelyek
bemutatásán keresztül meg
ismerteti a látogatókkal és
az érdeklődőkkel a PaNaNe
tet, azaz a különleges védett
területek hálózati együttmű
ködését, és bepillantást nyújt
NyugatPannónia gazdag
természeti örökségébe. Ezt
kiegészítendő a szórólapon

megtalálható a hálózat vala
mennyi látogató és informá
ciós központja is. A kiadvány
ingyenesen megrendelhető
az andrea.sedlatschek@rmb
sued.at email címen.
Még szorosabb
együttműködés

A natúrparkok szint
jén megvalósuló hálózati
együttműködés még szo
rosabbra fűzése érdekében
Natúrparkműhely címmel

szervezett workshopot a
Regionalmanagement Bur
genland a Landseer Berge
Natúrparkban december
ben. A műhelymegbeszé
lés célja a jövőbeni határon
átnyúló tevékenységek lehe
tőségeinek megbeszélése
volt. A szoros együttmű
ködés és a projektpartne
rek közötti intenzív kapcso
lat elsősorban a környezeti
nevelés és a természettu
risztikai kínálat fejlesztését

szolgálja. A rendezvényen
először a burgenlandi natúr
parkok egyeztettek az aktu
alitásokról és a projekt
keretében tervezett közös
tevékenységeikről. Ezt köve
tően csatlakoztak a magyar
natúrparkok képviselői is a
közös munkához.
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2019. tavasz

Segítő kezek a természetvédelemben

Fotó: FertőHanság NPI

az idei évben már nem fel
tétlenül kell mindenhol egy
időben szervezni az akci
ókat. A munkálatok során
sem kell egységesen ugyan
arra fókuszálni. Az önkéntes
akciók előkészítését és

lebonyolítását viszont a háló
zati partnerek a közösen
kidolgozott kritériumrend
szer szerint végzik. Mint
ahogy az önkéntes mun
kára fogékony célcsoportok
megs zólítása, a média

Fotó: Balatonfelvidéki NPI

Az önkéntes programok
megtervezéséhez és meg
szervezéséhez átfogó fel
mérést végeztek, amelyben
a PaNaNettérség minden
lényeges magyar és osztrák
természetvédelmi szervezetét
megkérdezték. Az eredmé
nyek kiértékelésére és a Pa
NaNetterületeken tervezett
önkéntes programok kidol
gozására Balatoncsicsón ren
deztek közös workshopot
tavaly augusztusban.
Ősszel önkéntes környe
zetvédelmi akciók egész sora
zajlott, melyeken értékes
szervezési tapasztalatokat
gyűjtöttek. A kampány
során a szervezők elsősorban
az invazív növényfajok irtá
sára fókuszáltak, de határta
karítási munkát is végeztek
az önkéntesek. Ezt köve
tően közös munkamegbe
szélés keretében az egyes
védett területekről érke
zett projektpartnerek kiér
tékelték a tapasztalatokat.
Megállapodtak abban, hogy

Az elmúlt időszakban több PaNaNet-területen is elkezdték az invazív növényfajok irtását. A felvételek a Fertő–Hanság Nemzeti Park és a Balatonfelvidéki Nemzeti Park 2018-as akcióiról készültek. 2019-ben az akciók egymástól eltérő feladatokra fókuszálnak majd.

bekapcsolása, a programok
meghirdetése a régióban, a
jelentkezési procedúra, a biz
tonsági intézkedések és az
akciókat követő PRmunka
is egyeztetett módon zajlik
m a j d . Íg y a Pa Na Ne t

természetvédelmi terü
letek szoros együttműkö
dése is könnyen megismer
tethető az érintettekkel és a
lakossággal.
Az eddigi tapasztalatok
meggyőzően igazolták,

hogy egyre többen szeret
nének saját kezük munká
jával is hozzájárulni az élő
helyek és fajok védelméhez.
Erre pedig a natúrparkok
és nemzeti parkok a lehető
legalkalmasabbak.

Fotó: Balatonfelvidéki NPI

A natúrparkokban
és a nemzeti parkokban 2018 elején
kezdték komolyan
mérlegelni, hogyan
lehetne együttesen
hasznosítani a gyakorlati természetvédelmi munka
iránti megnövekedett társadalmi
érdeklődést.

Fotó: FertőHanság NPI

Az önkéntes munka hasznosítása a PaNaNet-régió védett területein

Nyugat-Pannónia védett területei
INFORMÁCIÓS ÉS LÁTOGATÓKÖZPONTOK:

Balaton-felvidéki
Nemzeti Park
Igazgatóság
H-8229 Csopak,
Kossuth utca 16.
Tel. +36 87 555 260
www.bfnp.hu
Fertő–Hanság Nemzeti
Park Igazgatóság
H-9435 Sarród,
Rév-Kócsagvár Pf. 4
Tel. +36 99 537 620,
+36 99 537 662
www.ferto-hansag.hu

Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel
A-7142 Illmitz,
Hauswiese
Tel. +43 2175 3442
www.nationalparkneusiedlersee-seewinkel.at
Őrségi Nemzeti
Park Igazgatóság
H-9941 Őriszentpéter,
Városszer 57.
Tel. +36 94 548 034,
+36 94 548 036

www.orseginemzetipark.hu

Naturpark Neusiedler
See-Leithagebirge
A-7083 Purbach,
Am Kellerplatz 1
Tel. +43 2683 5920
www.neusiedlerseeleithagebirge.at
Naturpark
Rosalia
– Kogelberg
A-7021 Draßburg,
Baumgartnerstraße 10
Tel. +43 664 446 4116

www.rosalia-kogelberg.at

Naturpark
Landseer Berge
A-7341 Markt St. Martin,
Kirchenplatz 6
Tel. +43 2618 52118
www.landseer-berge.at
Írottkő
Natúrparkért
Egyesület
H-9730 Kőszeg,
Rajnis u. 7.
Tel. +36 94 563 121
www.naturpark.hu

Naturpark
Geschriebenstein – Írottkő
A-7471 Rechnitz,
Bahnhofstraße 2a
Tel. +43 3363 79143
www.naturparkgeschriebenstein.at

Naturpark Raab–
Őrség–Goričko
A-8380 Jennersdorf,
Kirchenstr. 4
Tel. +43 3329 48453
www.naturpark-raab.at

Naturpark
in der Weinidylle
A-7540 Moschendorf,
Weinmuseum
Tel. +43 3324 6318
www.naturparke.at

Johann Permayer-Straße 13

Burgenland Tourimus
A-7000 Eisenstadt,

Tel. +43 2682 63384-0
www.burgenland.info

