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Fotó: Pisztráng Kör Egyesület

Mura-menti vízimuri

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

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
TÚRÁK, ELŐADÁSOK,
WORKSHOPOK, VÁSÁR
PROFIKNAK ÉS LAIKUSOKNAK: A tizedik alkalommal megrendezésre
kerülő BEX (madármegfigyelési szakmai konferencia és vásár) 2019. április
6–14. között rendkívül változatos programjaival várja
a természet iránt érdeklődő
közönséget: a laikus madarászokat, akik profi ornitológusokkal találkozhatnak, a
hobbi természetfotósokat,
akik iránymutatást kapnak
az elkötelezett természetvédőktől. Lesznek kirándulások, túrák, de visszavárják a
külföldi törzsvendégeket, az

érdeklődő fiatalokat, nemzeti parkok munkatársait és
a legkisebbeket is, akiknek
izgalmas gyerekprogramokat
kínálnak.
A BEX kiállítás- és vásár
minőségi optikai termékekkel, túrafelszerelésekkel,
valamint a védett területek képviselőivel várja a
látogatókat.
Az Illmitzben 2019. április
12–14. között megrendezendő vásár házigazdái az
osztrák BirdLife, a természetvédelmi szövetség, az osztrák
nemzeti parkok és a burgenlandi natúrparkok, valamint
együttműködő partnerük a
Neusiedler See Turisztikai

Szervezet. A PaNaNet régió
osztrák és magyar védett területeit képviselő szervezetek
a kezdetektől fogva közösen
jelennek meg kiállítóként a
BEX vásáron.
Tö b b s z e m p o n t b ó l
is érdemes egy túra vagy
előadás előtt, illetve után
körbenézni a vásáron, hogy
egy jót beszélgessünk a kiállítókkal vagy más látogatókkal. A résztvevők megvendégeléséről a regionális
gasztronómiai szolgáltatók
gondoskodnak.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

www.birdexperience.org

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

TÖBB MINT 400 GYERMEK FEDEZTE FEL A
GESCHRIEBENSTEIN
– ÍROTT-KŐ NATÚRPAR KOT. – A Regionalmanagement Burgenland
szervezésében második alkalommal kerültek megrendezésre a natúrparki napok
a „PaNaNet+” projekt keretében. A rendezvény során
több mint 400 gyermek,
köztük 14 natúrparki
iskola diákjai, 2 natúrparki
óvoda növendékei, valamint egy magyar általános
iskola diákjai fedezték fel a
Geschriebenstein (Írott-kő)
Natúrpark különlegességeit. Lehetett szó akár denevérekről, énekesmadarakról
vagy régi mesterségekről, a
gyerekek nagy lelkesedéssel
vettek részt a programokon.

A natúrpark túravezetői
a diákok számára tájékoztatást, illetve ismeretszerzési
lehetőséget és napi szinten 12
natúrpark-specifikus élményprogramot kínáltak, valamint a pedagógusok számára

Fotó: ARGE Naturparke Burgenland

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.

elegendő időt biztosítottak a
kollégákkal folytatott tapasztalatcserére. A közös ebéd
minden nap összehozta az
összes iskolai csoportot, pedagógust, natúrparki dolgozót
és túravezetőt egymással.

A burgenlandi natúrparki iskolák diákjai ismerkednek
a Kőszegi-hegységgel.

Készült az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program - ATHU003 számú - PaNaNet+ rövidcímű projekt keretében.
A PaNaNet+ projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg.
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Cél a gyógytó megőrzése

15 év után új, méltó helyet kapott az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

Fotó: ÖNPI

sünkkel, amely a Natura
2000 területeinket bemutató hálózat létrehozásával
kapcsolja össze. A hálózat
információs pontjait az egyes
területek központi fekvésű
településein, azok közösségi
szolgáltató tereiben (művelődési házak) alakítottuk ki. A
települések vezetésével való
megállapodásunk alapján
minden helyszínen egy-egy
interaktív információs tornyot helyeztünk el. A tornyokon az adott Natura
2000 területre vonatkozó
konkrét információk olvashatók, különös tekintettel a
terület hálózatba való bekerülésének indokául szolgáló
élőlényekre és élőhelyekre,
valamint a megőrzésük érde-

A természeti értékeket látványos kiállítás mutatja be.

25 éves a Neusiedler See
– Seewinkel Nemzeti Park!
Ausztria sztyeppi nemzeti parkja huszonötödik születésnapját
ünnepli. Burgenland tartomány és az Osztrák Köztársaság 1993
tavaszán a nemzeti park megalapításával jelentős lépést tett a nagy
kiterjedésű védett területek kialakítása irányába.

A nemzeti park számtalan madárfaj élőhelye – itt épp egy
bíbic riaszt fel egy kanalasgémet.

Időközben már mind a hat
osztrák nemzeti park nemzetközileg elismertté vált. A
lakosság általi elfogadottságára a Fertőzugban könnyű
választ adni: közel tízezer
hektár védett terület több
mint ezer család tulajdonát
képezi, akik területük parlagon hagyásáért éves szinten
pénzügyi kárpótlásban részesülnek a nemzeti park költségvetéséből. Ezen túlmenően a nemzeti park a helyi
turizmus legmeghatározóbb
márkájává nőtte ki magát,
mely elsősorban nemzetközi
látogatókat vonz tavasszal és
ősszel a térségbe. Az Európa
egyik legjobb madármegfigyelő desztinációja „minősítést” a nemzeti park a megfelelő infrastruktúrának és a
széles körű, egész éves programkínálatnak köszönhetően nyerte el. Európa
„ablaka Ázsia felé”, továbbá

Idén 25 éves a Hévízi-tó Természetvédelmi Terület. A kor
önmagában persze ebben az esetben sem érdem, de azt jól jelzi,
hogy a világon egyedülálló gyógytó védelme már negyedszázaddal
ezelőtt is milyen fontos volt az embereknek.
A természetvédelmi terület
létesítéséről szóló rendelet
1993. április 10-én lépett
hatályba, majd 2006-ban
érkezett mellé egy kiegészítés – azóta teljes területe
megközelíti a 60 hektárt.
Ha úgy vesszük, nem olyan
nagy ez – Sinka Gáborral,
a nemzeti park természetvédelmi őrével és Németh

Fotó: archív NP Neusiedler See - Seewinkel/Aufsichten

elsőként az EUROPARC
szövetség kitüntetésében
részesült. Még jelentősebb eseménynek számított,
amikor 1994-ben az IUCN
a Neusiedler See – Seewinkel
Nemzeti Parkot a védett
területeket osztályozó
rendszerének II-es kategóriájába (nemzeti park)
sorolta, mely Ausztriában
szintén először fordult elő.

Fotó: archív NP Neusiedler See - Seewinkel/Alexander Schneider

A Fertő tó nádasa és a
Hanság síklápjai között a
nedves réteken, szikes tavak
mentén és a Fertőzug legelőin ötéves tervezési időszakot követően jött létre az
első határon átnyúló nemzeti
park a Fertő–Hanság Nemzeti Parkkal karöltve. Példamutató együttműködésükért
a két park a tízéves évforduló alkalmából Európában

Huszonöt évvel ezelőtt
hozták létre a Hévízi-tó
Természetvédelmi Területet

Györggyel, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma kórhá z környezet védelmi vezetőjével könnyű
séta keretében körbe is
tudtuk járni –, jelentősége
viszont óriási.
– A ter mé s z e t vé de l m i
oltalom alá helyezés alapvető célja a gyógytó és termé s z et i környe z etének

Szikes tavak, mint a Lange Lacke és a Wörthenlacke határozzák meg a táj arculatát.

az Alpok és a síkvidék közti
átmenetre jellemző fajgazdasága miatt kimondottan attraktív célpont szakértők és
tudósok körében, a képzési
tevékenységek szintén jelentősen hozzájárulnak az ökoturisztikai sikerhez.
A nemzeti park a – szintén
határon átnyúló – UNESCO
világörökségi, Ramsari és
Natura 2000 területek természetvédelmi kezelésére
vonatkozó feladatainak

nagyszabású legeltetési programmal tesz eleget. Számos
regionális partnerrel együttműködve így az értékes kultúrtáj „nyitva marad”, és
őshonos haszonállatok tartásával megőrzésre kerül a
pannon kulturális örökség. A
Neusiedler See – Seewinkel
Nemzeti Park nemzetközi
kritériumok alapján történő továbbfejlesztése biztosítva van – nemcsak a tartomány és a szövetség által

biztosított pénzügyi források,
hanem a projektekkel kapcsolatos EU-s támogatások és
a telektulajdonosokkal kötött
hosszú távú szerződések által
is: a közelmúltban Illmic (Illmitz) térségében sikerült egy
újabb 100 hektáros terület
bevonásáról megállapodni.

Kisvöcsök ringatózik a télen is meleg lefolyócsatornán

megóvása – szögezte le
Sinka Gábor. – Ebből a
szempontból a tavat övező
véderdők szerepe alapvető.
Kezdve azzal, hogy ezek a
fák felfogják azt az uralkodóan északi szelet, amely
nélkülük kisöpörné a tó
völgyéből a víz felett lengedező, annak képéhez hozzátartozó párát, illetve ezzel
párhuzamosan jelentősen
hűtené is a vizet.
Né me t h Gy ör g y t e t t e
hozzá: ha „huzatos” lenne
a völgy, a 4 hektár felületű
gyógytó felső egy métere
olyan mértékben hűlne le,
hogy a téli időszakban nem
is nagyon lenne alkalmas
fürdésre. De idős emberek
le g a l á bbi s g yóg y á s z at i
céllal biztosan nem tudnák
igénybe venni.
A hévízi véderdőket tehát
nem véletlenül és nagyon
helyesen telepítették ide
annak idején. Ám „telepített” mivoltuknak is vannak
következményei, melyek ma
feladatot adnak a természetvédelmi szakembereknek.

Csodabogyós-barlang

Kápolnapusztai
bivalyrezervátum
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Fotó: Lelkes András

A Hévízi-gyógytó és az azt körülölelő erdők madártávlatból. Párját ritkító természeti érték

Három folyó értékei
7. oldal



8. oldal

Fotó: Sinka Gábor

Igazgatóságunk működési
területén 14 úgynevezett
Natura 2000 terület található. Az Európai Unió által
létrehozott Natura 2000 egy
olyan összefüggő európai
ökológiai hálózat, amely a

Fotó: Fejes Éva

Natura 2000 bemutatóhálózat létrehozása

Fotó: Sinka Gábor

közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon
élő állat- és növényfajok
védelmén keresztül biztosítja
a biológiai sokféleség megóvását, és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve
helyreállításához. A tizennégy terület védendő értékeiről mindezidáig a lakosság,
a területeket használó, fenntartó gazdák és az oda látogatók csak közvetve tudtak
információhoz jutni.
Ezen a helyzeten kívántunk változtatni fejleszté-

fejlesztési időszak tervezése,
látva a pályázati lehetőségek
alakulását, komplex projekttervet állítottunk össze,
amelynek központi eleme
a megtervezett épület megvalósítását célozta.

Fotó: Sinka Gábor

dolgozói létszám emelkedésével egyre szűkösebb lett a
hely, egy-egy apró irodában
négy-öt ember zsúfolódott
össze.
A tarthatatlan helyzeten
a zo n b a n f o l y a m a t o s a n
igyekeztünk javítani. Bízva
a jövőbeli lehetőségekben,
az önkormányzattól megvásároltuk az egykori Őri
Fogadó telkét Őri szentpéter Városszeren, és megter veztettünk rá egy új
iroda épületet. Amikor
pedig megkezdődött a
2014–20-as európai uniós

Fotó: FHNP

ŐRISZENTPÉTEREN A
SISKASZER TELEPÜLÉSRÉSZ NEVE AZ ELMÚLT
15 ÉVBEN ÖSSZEFORRT
A NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG KÖZPONTJÁVAL. – Itt alapították meg
2002-ben a nemzeti parkot,
és azt követően itt, a Harmatfű Természetvédelmi
Oktatóközpontban kezdte
meg a munkát az igazgatóság maroknyi, tizenkét
fős csapata. Az eredetileg
natúrparki központnak
szánt épületegyüttest rövidesen kinőtte a szervezet: a

Fotó: Sinka Gábor

Az új Natura 2000 Látogatóközpont egyben az igazgatóság székháza is.

kében szükséges kezelési
tevékenységekre. Az információs tornyok abban is
különlegesek, hogy rajtuk
igyekeztünk megjeleníteni
egy-egy, az adott terület
fenntartásában tevékenyen
részt vevő gazdálkodót, az
onnan származó terméket
vagy szolgáltatást. Így próbáljuk hangsúlyozni a természet ezen darabjainak ökoszisztéma szolgáltatásait és
a belőlük élő közösségek
jelentőségét. A tornyok alsó
részében számítógép és hozzá
kapcsolódó monitor található, amelyen a helyes gazdálkodási gyakorlattal, igazgatóságunk tevékenységével
kapcsolatos ismeretterjesztő
rövidfilmek nézhetők meg.

Nílusi fehér tündérrózsa. Lovassy Sándor biológus honosította meg a tóban

– Zömében monokultúrás
erdők ezek, azonos korú és
fajú fák alkotják őket – folytatta Sinka Gábor. – Ezzel
az a gond, hogy a fák egyszerre öregszenek majd meg
(ez a pillanat egyébként

lassan el is érkezik), illetve
ha teszem a zt betegség
támadja meg őket, akkor
az megállíthatatlanul, futót ű z ként terjedve képe s
lehet kipusztítani a teljes
á l lom á ny t . E z e k ne k a

veszélyeknek igyekszünk
elébük vágni. A területhez
kapcsolódó természetvédelmi kezelői feladatokat
e l l á tó g yó g y f ü rd ők órházzal szoros együttműködésben megkezdtük az
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tolerálható a magasabb
rendű élőlények számára.
Ennek ellenére a védett természeti területen sok védett
faj találja meg életfeltételeit.
Füsti fecskéből a kórházi
ereszek alatt a megye egyik
legnagyobb kolóniája épít
fészket évről évre – főleg
azért itt, mert a láperdők
ontják magukból a táplálékot, a friss szúnyogot,

5

másfelől itt a fészeképítéshez
elengedhetetlen sárból sincsen soha hiány. Ráadásul
pedig még az emberek is
örömmel fogadják őket. És
ugyanez elmondható a denevérekről is (az erdőkben a
korábbi években odúkat
is felszereltek számukra),
hiszen ők is fontos tényezők
a vérszívók elleni biológiai
hadviselésben. Varga Andor

További információ: bfnp.hu/hu/programok

Fotó: Sinka Gábor

Őszi túra a tó körül
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság könnyû ôszi túrára várja az érdeklôdôket
a Hévízi-tó Természetvédelmi Terület létrejöttének 25. évfordulója alkalmából. A térítésmentes program november 14-én 14 órakor
kezdôdik majd, találkozó a Festetics fürdôháznál. A résztvevôkre mintegy 3 kilométeres táv
vár, amit két óra alatt terveznek megtenni, és
közben lehetôség nyílik a terület élôvilágának
megismerésére. A programot a terület természetvédelmi ôre, Búzás Elôd vezeti.

például díszfaként telepítették, mások magjai a környező területekről, a szelek
szárnyán érkeztek meg.
Vilá gos a zonba n, hog y

Nemzeti Parki Termékek
A védjegy a helyit, a hagyományost, a természetközelit segíti
A természetvédelmi kérdésekben akkoriban illetékes minisztérium 2010-ben
kezdeményezte a Nemzeti Parki Termék védjegy létrehozását. Országos szinten azóta nagyjából 200 termelô mintegy 900 terméke nyerte el a címet –
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságnál szeptember végén zárult az
ezzel kapcsolatos legutóbbi pályázati idôszak.
Somlai Szilárdtól, az igazgatóság oktatási szakreferensétôl tudtuk meg: az idei
pályázatra hét termelô jelentkezett – öt Veszprém, kettô pedig Zala megyébôl. Ez talán elsô pillantásra nem tûnik soknak, ám ôk összesen 34 terméket
terjesztettek be a bírálók elé, ez pedig az akció keretében korábban tapasztalt átlagnál magasabb. A termékek között lekvárok, szörpök, savanyúságok,
sajtok, szappanok és lisztek is találhatók, a bírálóbizottság pedig rövidesen
dönt, hogy közülük melyek viselhetik a jövôben a védjegyet. A Balaton-felvidéki igazgatóság mûködési területén egyébként 2013-ban hirdették meg az
elsô hasonló pályázatot, és azóta 178 termék mondhatta magát nyertesnek.
A Nemzeti Parki Termék védjegyet jellegzetes termékek nyerhetik el, amelyek
a nemzeti park területén készülnek és elôállításuk a természettel összhangban történik. A pályázattal segíteni igyekeznek a helyi alapanyagokból és helyi
munkaerôvel elôállított termékek piacra juttatását, illetve ösztönözni a természettel harmonikus gazdálkodást, valamint emelni a fogyasztói kultúrát.
Nemzeti Parki Termékekkel elsôsorban az igazgatóságok látogatóközpontjaiban, helyi piacokon, rendezvényeken és természetesen maguknál a termelôknél lehet találkozni. Aki védjegyes terméket emel le a polcról – azon túl,
hogy hazavihet valamit egy adott régió ízeibôl, hagyományaiból –, azt a jólesô érzést is magáénak tudhatja, hogy közvetlenül hozzájárulhat a természeti
értékek fenntartásához.
Az idei pályázatot egyébként a Balaton-felvidéki Nemzeti Park két kategóriában hirdette meg: az egyikben az élelmiszerek (krém, paszta, pástétom,
szörp, lekvár, zselé, dzsem, tea, olaj, liszt, ecet, szappan, tejtermék, cider, sör
– legfeljebb 6 százalék alkoholtartalomig), a másikban a borok versenghettek.
De ilyen védjegyet adott esetben kaphatnak kézmûves termékek, valamint
szállások és szolgáltatások is.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság e témában kiadott prospektusa
szerint Zala megyében Zalacsányban készült levendulaszörp és paradicsomszósz viseli a védjegyet – de idén van esély rá, hogy ez a kínálat bôvüljön.

va

semmi keresnivalójuk nincs
itt.
Ezen a téren is van azonban
kivétel. Mert például a
mocsárciprus és a kínai
ősfenyő is idegenhonos
Hévízen, de a zömmel a
sétautak mellé telepített és
nagyon is dekoratív fák ma
már annyira hozzátartoznak
a városképhez, a „Hévíz
érzéshez”, hogy a véderdők
felújítása keretében sem tervezik ezeket háborgatni.
Elvégre – mint ezzel kapcsolatban Németh György
megjegyezte – Hévízen arra
is különösen figyelni kell,
hogy a természetvédelmi
szempontok és az idegenforgalom érdekei egyensúlyközeli állapotban legyenek.
A tavat ölelő erdők fontos
feladata a tó tőzegmedrének megóvása is. Elvégre
e nélkül a gyógytó nem
lehetne az, ami.
– Ez egy biológiailag aktív
tó – mondt a Né me t h
György. – Ez azt jelenti,

hog y a tőzegben ta lá lhatók meg azok a mikroorganizmusok, ba ktériumok, amelyek a víz oldott
á s vá ny ia nya g-ta r ta lmát
olyan veg yületekké alakítják, amelyek felvételére
az emberi szervezet a bőrön
keresztül képes. És amelyek
a reumatikus betegségek
esetében a termálvíz gyógyhatását adják.
A láperdő megóvása
jeg yében példáu l megbontják majd a tó északi
kifolyójának beton bélését
egy-egy szakaszon, hiszen
ebben a formájában a vize
nem tudja táplálni a lápot.
És ha már egy lefolyó szóba
került: nagy tervek vannak
az ugyancsak ezt a célt szolgáló déli csatornával is,
mely meleg vizével vízimadarak menedéke – és kenus
túrázók kedvelt célpontja
télen. Sinka Gábor elmondása szerint a mederben
ugyancsak rengeteg az idegenhonos faj, növények és

állatok egyaránt, előbbiektől speciálisan erre a célra
átalakított kanállal felszerelt
kotrógépekkel és búvárok
bevonásával tervezik megtisztítani a csatornát. Mely
egyébként az elmúlt télre
időnként már túlzottan is
felkapott turistacélpont lett:
volt olyan nap, hogy több
mint háromszáz ember evezett rajta. Az ilyen tömeg a
területen már túl sok, és a
tumultus nem jó maguknak
a résztvevőknek sem, hiszen
rombolja az élményt, ha
egymásba érnek a hajók. De
a zavarás főleg persze azokat
a madarakat érinti negatívan (kisvöcsök, szárcsák,
gémek, récék), amelyek a
tél leghidegebb részében szívesen melegszenek és táplálkoznak itt.
Magában a Hévízi-tóban
egyébként alig találhatók
gerinces állatok, a víz a
magas oldott ásványianyagés kénhidrogén-tartalom
miatt hosszú távon nehezen

A tapasztalatok jók –
tavasszal békamentéssel
folytathatják a vállalkozó
kedvűek
A PaNaNet+ projekt keretében ilyen is van: önkéntes munkát
hirdetett szeptember utolsó szombatjára a Zalaszántó melletti
Tátika lábához a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság.
Szeptember 29-én a délelőtt 9 órás találkozóra több
mint egy tucatnyi érdeklődő érkezett a tátika-hidegkúti találkozási pontra,
ahol a programot vezető
természetvédelmi őr, Sinka
Gábor köszöntötte a megjelenteket, majd munkavédelmi oktatást tartott nekik.
Elvégre a szervezők erre a
pár órára bozótvágó ollót,
illetve machetét, gereblyét,

valamint vasvillát adtak a
vendégek kezébe (ráadásul
pedig két motoros fűkasza és
egy sövényvágó is segítette
a munkát), és elég egy rossz
pillanat, hogy ezek bármelyike veszélyes eszközzé
váljon.
– Eg y hét mú lva rendezzük meg a Cserszegtomajfutás Sportegyesülettel közösen a Vadlán
Ultra Terep 2018 elnevezésű

terepfutóversenyt, melynek
az útvonala a Tátikát is
érinti – részletezte a feladatot
Sinka Gábor. – A futók itt a
domboldalon, egy, a hétköznapokban kevéssé használt
úton kapaszkodnak majd fel,
s ennek a 440 méteres szakasznak a megtisztítása lesz
a mai feladatunk. Az elmúlt
években benőtte az utat az
akác és a szeder, így ez a nap
arra is jó, hogy ráirányítsa

Indiai vörös Tündérrózsa

A szerszámok kiosztásával indult a munka. A platón Sinka Gábor természetvédelmi őr

Fotó: Józsa Erika

é s m i ndenüt t ő shono s
fajokkal pótoljuk őket. Ez
ug yanis az erdők másik
problémája: sok az idegenhonos faj, ezek egy részét

Fotó: Sinka Gábor

erdők felújítását. Olyan
fákat, esetleg kisebb facsoportokat vágunk ki, amelyeken látszik, hogy élettartamuk végére jutottak,

Kínai ősfenyő allé

Önkéntes munka a Keszthelyi-hegységben a PaNaNet+ projekt keretében

Fotó: Varga Andor

Kecskebéka fajcsoport egy tagja

Fotó: Sinka Gábor

Fotó: Sinka Gábor

Pannon kőris. Elkezdődött az erdők felújítása.

Önkéntesek fáradt és büszke csoportja az út megtisztítása után

a figyelmet az idegenhonos
növények visszaszorításának
fontosságára.
Az akcióban részt vett a
Cserszegtomajfutás Sportegyesület egy tagja, Gelencsér Zoltán Tibor is. Tőle
hallottuk: a viadal része a
Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség Terepfutó
Nemzeti Bajnokságának. Az
indulók 50 és 108 kilométeres
távok közül választhatnak –
egyéniben bármelyik, legfeljebb ötfős csapatban pedig az
hosszabb táv teljesíthető. Az
útvonal bemutatja a résztvevőknek a Keszthelyi-hegység
természeti és épített értékeit, érintve menet közben
hét kilátót, a Sztúpát, valamint Rezi és Tátika várát
is. Nem beszélve a településekről: Cserszegtomaj, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy,
Balatongyörök, Balatonederics, Vállus, Várvölgy, Nagygörbő, Vindornyaszőlős,

Vindornyalak, Zalaszántó és
Rezi lakói egyaránt találkozhatnak a futókkal. A távok
hosszra is óriási kihívást jelentenek – és akkor még nem
beszéltünk a szintemelkedésről, ami a Keszthelyi-hegységben ugyancsak nem elhanyagolható tényező.
De térjünk vissza az önkéntes
akcióhoz, mely nem egész
fél kilométeren megkön�nyíti a futók dolgát, akiknek
legalább a bozóttal nem kell
itt viaskodniuk. A résztvevők nagy odaadással és
kellő odafigyeléssel dolgozták végig a délelőttöt, így
délre végeztek is a kitűzött
feladattal. A terep megtisztítása után következett a jól
megérdemelt ebéd: a nemzeti
park kézműves hamburgerrel
és rétessel látta vendégül az
önkénteseket. Majd aki még
érzett magában erőt, túrázhatott is egyet: Sinka Gábor
Tátika váráig vezette az

érdeklődőket, illetve a hegy
egyéb érdekességeit is megmutatta nekik.
- Ez volt az első ilyen jellegű megmozdulásunk, és
én tökéletesen elégedett
voltam a nap végén – összegzett a természetvédelmi őr.
– Pontosan annyian jöttünk
össze, hogy kényelmesen el
tudtuk végezni a feladatot.
A PaNaNet+ program keretében tervez még az igazgatóságunk hasonló megmozdulást, várhatóan tavasszal,
a mikor bék a mentésben
vehetnek részt a vállalkozó
kedvűek. Ennek a részletei még kimunkálás alatt
vannak, ott vélhetően több
munkáskézre lesz szükségünk, de a most szerzett
tapasztalatok alapján joggal
lehetünk derűlátók: vannak
emberek, akik hajlandók
s z abad időt é s energ iát
áldozni a természet érdekében. 
V. A.

December 6-án a Mikulás érkezése
apropóján kedvezményes túralehetőség
várja az érdeklődőket a Balatonedericsen
(illetve leginkább alatta) található
Csodabogyós-barlangban.
Az 1970-es években felfedezett barlang járatai
zömmel tektonikus mozgások következtében jöttek
létre – túlnyomórészt hasadékfolyosók, termek, aknák
a lkotjá k. Eg yes termeiben ugyanakkor dunántúli viszonylatban sok és változatos cseppkő is látható.
A 90-es évekig járataiból
csak mintegy 30 méternyi
volt ismert, ma viszont
már 6 kilométer hosszú és
136 méter mély barlangról
beszélünk esetében – a laikusoknak szervezett túrák

azonban ennek persze csak a
töredékét érintik. Az ide való
leereszkedés alsó korhatára
10 év, ám aki Mikuláskor 18
év alatti fiatallal érkezik, kedvezményesen válthat jegyet.
Egy túra itt nem szandálos,
rövidnadrágos séta, mint
mondjuk Aggteleken, itt
csúszni, mászni, préselődni,
evickélni kell – ám az élmény
ettől csak nagyobb és tartósabb. A kalandok átéléséhez
sisak, fejlámpa és barlangász
overall is szükséges – ezeket
azonban a szervezők rendelkezésre bocsátják. 
va

Védett, színes, izgalmas
– élményeket tartogatott
a Kis-Balaton térségében
megrendezett nyílt nap
A Kis-Balaton igazi madárparadicsom: a változatos élővilágot mindazok is
megcsodálhatták, akik részt vettek az október elején megtartott nyílt napon,
amit a terület kezelője, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága az Európai
Madármegfigyelő Napokhoz csatlakozva tartott.

Fotó: Magyari Máté

További információ: bfnp.hu/hu/programok

Látogatók a Csodabogyós-barlangban
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Hajdan a K is-Balaton a
Balaton sekély vizű öblözete volt, itt alakult ki egy
jelentős mocsárrendszer.
A közel 15 négyzetkilométeres terület a madarak
számára jelentős fészkelő-,
vonulásuk során megállóés pihenőhely.
A hu s z a d i k s z á z a dba n
több negatív beavatkozás
volt a területen, de szerencsére az utóbbi két évtizedben a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer egyes és
kettes ütem rekonstrukciójával sikerült egy nagyon
komplex vizes élőhelyet
kialakítani. Nagy területű
nyílt vizek, nádasok, sekély
vízű élőhelyek is vannak
itt – ezek rengeteg madarat
vonzanak – mutatta be a
helyszínt Szinai Péter zoológiai-ökológiai szakreferens.
– A ragadozó rétisasnak
nagyon jelentős állománya
van. Nemcsak teleléskor
fordulnak elő, hanem akár
nyáron is nagy tömegben
összegyűlnek, mivel nagyon
gazdag a táplálékforrás.
A fekete sas két-három
egyede rendszeresen telel
itt. Ez a korábbi években

nem volt jellemző, csak az
utóbbi másfél évtizedben.
Nagyon sokfajta gémféle
is fészkel itt és vonuláskor
is néha több százas nagyságrendben használják a
tavat. Szintén az utóbbi
években növekedett meg
a ludak állománya, most
is több ezer nyári lúd tartózkodik a térségben –
szólt néhány jellemző szárnyasról a szakember, aki

úgy tapasztalja, egyre több
ember járja a természetet,
s ismer egyre jobban egyre
több szárnyast. Ez a célja
a madármegfigyelő nyílt
napnak is, mely különleges
a térségben. Hasonló nyílt
programot ugyanis ritkán
szoktak rendezni, hiszen
ez a táj fokozottan védett
terület, így ide csak szakvezetéssel léphetnek be a
látogatók.

Büszkén lépdelő szürke gém, mögötte tőkés récék
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Könnyen megfigyelhetőek
és az átlagemberek számára
is könnyen azonosíthatóak
a nyári ludak. A különböző
récefajok ilyenkor igen nagy
létszámban szoktak megjelenni itt. Az itt költő fajok
– mint például a tőkés, a
kendermagos, vagy a fokozottan védett cigányréce –
mellett láthatunk már nyílfarkú és kontyos récét is.
Rendszeresen látunk nagy
és kis kárókatonát, volt,
hogy rétisas is bekörözött
– ez hatalmas élményt szokott adni a megfigyelőknek,

Fejes Éva

Nagy kócsag rugaszkodik el a Kis-Balaton vizéről

Nagy kárókatonák ülnek az ágon. Egy szép hosszú ágon...

hiszen nem mindennapi
látvány – mutatta be az
októberben megfigyelhető
fajokat Fejes Éva.
– A kis-balatoni gémtelepek hatalmas természetvédelmi értéket képviselnek. Itt
fészkel a természetvédelem
címerállata, a nagy kócsag,
valamint a kis kócsag, a
szürke gém, és a nála ritkább és kevésbé ismert vörös
gém és az üstökös gém. A
törpegém állományunk is
jelentős, ez a legkisebb termetű gémféle Európában.
A valójában az íbiszfélékhez
tartozó kanalasgém szerencsére egyre nagyobb egyedszámban költ a telepeken. A
nádi énekesmadarak közül
a fülemülesitkét emelném

ki, amely életmódját és természetvédelmi jelentőségét
tekintve is különleges faj. A
ragadozómadarakat tekintve
örvendetes a területen fészkelő rétisasok stabil állománya. Rendszeresen megfigyelhető a barna rétihéja,
alkalmi vendégként megjelenik az „év madara”, a
sebességi rekorder vándorsólyom – részletezte a a szakember. Hozzátette azt is,
hogy a gazdag madárvilág
összetétele fajokra és egyedszámra nézve szinte naponta
változik, hiszen saját életritmusok mellett nagymértékben befolyásolja őket az
időjárás és a táplálék men�nyisége is.

Keszey Ágnes

A hideget bírják, de a szelet nem szeretik

– Az Európai Madármeg
figyelő Napokat a BirdLife International kezdeményezte 1992-ben. Célja,
hogy minél közelebb vigyék
az embereket a madárvilághoz, a természethez –
szólt a napról Fejes Éva ökoturisztikai referens.
Az esemény minden ország
minden helyszínén hasonlóképpen zajlik: a résztvevők
nemcsa k megcsodá ljá k,

Egy majdnem elfeledett
igavonó állatfaj
kápolnapusztai újjászületése
Magyarország, sőt, egész Európa legnagyobb látogatható
bivalycsordája él a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Kápolnapusztai
Bivalyrezervátumában.

Fotó: Cserjés Gábor

Fotó: Sinka Gábor

Madármegfigyelés a Kis-Balatonon. A vízi élőlények paradicsoma

hanem össze is számolják
a megfigyelt madarakat, a
fajokról és egyedekről pedig
összesítés készül, melyet a
nemzetközi szervezethez
juttatnak el a szervezők. A
Kis-Balaton térségében az
I. ütemhez tartozó térségekben barangolhattak a
látogatók.
– Ezek a vizek jól beláthatók, szerencsés esetben
több madárfaj sok példányát
meg lehet figyelni, amelyek
az őszi madárvonulás során
nagy csapatokban érkeznek.
A programot minden évben
úgy alakítjuk, hogy addig
megyünk, míg nem találunk nag yobb fajszámú
c sopor tot, hog y m inél
több élmény t adjunk a
résztvevőknek.
A Kis-Balaton a Ramsari
Egyezmény hatálya alá tartozik, nemzetközi jelentőségű madárélőhely. A területen észlelt fajok száma a
300-at közelíti, ennek közel
a fele itt is fészkel. Mivel
vizes élőhelyről beszélünk,
természetesen a vízimadarak
kerülnek inkább szem elé –
emelte ki Fejes Éva, s részletesen be is mutatta az itt
élő, vagy kis időre idelátogató szárnyasokat. Az évente
meg rende z et t prog ra m
azért is izgalmas, mert nem
lehet tudni előre, milyen
madarakkal találkoznak az
érdeklődők. A madármeg
figyelő nyílt napon szakemberek kísérik a látogatókat, hogy ők minél többet
megtudjanak az előttük
repülő vagy a vízben úszkáló
szárnyasokról.
– Egyre inkább szélesedik
a paletta: az őszi táj és
madárvilág egészen lenyűgöző a K is-Ba latonná l:
nagyon változatos és színes.

Zalai PaNaNet Hírek

A természet barátait ennek
az ősi magyar állatfajnak
a kisebb-nagyobb példányai mellett a Kis-Balaton
élővilágát bemutató interaktív kiállítás, a régi, paraszti
gazdálkodás eszközeit felvonultató tárlat (melyből
megismerhetők a bivaly hasznosításának módjai is) várja,
továbbá bivalyból készült
ételekkel is találkozhat, aki
ellátogat a Zalakomár és
Balatonmagyaród között
található Kápolnapusztára.
– A 90-es évek végén ezen
a területen egyetlen bivalygulya élt, mely akkor a volt

Nagykanizsai Állami Gazdaság tulajdonát képezte
– bocsátotta előre a kezdetekről Kovács Zoltán,
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park természetvédelmi
őre. – Ez 30 állatot (28
tehenet és 2 bikát) jelentett,
melyek elfértek egy istállóban. Az állami gazdaság
szerette volna az állományt
felszámolni, s akkor, szerencsés pillanatban vette át
a gulyát és a létesítményt a
nemzeti park elődje. Attól
kezdve indult fejlődésnek
az állomány, vérfrissítésnek
hoztak állatokat Erdélyből,

illet ve Mag yarországról
is próbáltak úgy összeválogatni jószágokat, hogy
véletlenül se fordulhasson
elő, hogy esetleg apának
és lányának közös borja
legyen. Ma már több mint
500 bivaly él itt a Kis-Balatonnál, ebből Zalaváron
300, Kápolnapusztán pedig
olyan 230 körüli; 120 tehén,
a többi szaporulat, illetve
növendék. A szaporulatot
értékesítjük, mert most már
beállt az állomány arra a
szintre, amit tovább növelni
már nem lehet, nem is
akarjuk. A nőivarú állatokat

Fotó: Fejes Éva

Mikulás a föld
alatt

2018. tél

Fotó: Cserjés Gábor

2018. tél

Fotó: Cserjés Gábor

Zalai PaNaNet Hírek

Fotó: BFNPI
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A kápolnapusztai rezervátum igazi bivalyparadicsom

Azért nem csak bivalyokat lehet látni Kápolnapusztán

PaNaNet+ közös szakvásári megjelenések
A PaNaNet+ projekt keretében az egyes projektpartnerek többnyire saját mûködési területükön megrendezése kerülô szakvásárokon hívják fel a
potenciális látogatók figyelmét a PaNaNet régióra, annak természeti örökségére, képviselve projektpartnereik védett területeit is.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai a szakvásári megjelenés során a rendezvényen felállított PaNaNet standnál Nyugat-Pannónia védett területeirôl, természeti értékeirôl, kirándulási, túrázási
lehetôségekrôl nyújtanak tájékoztatást, valamint természetismereti játszóházzal várnak kicsiket és nagyokat egyaránt.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park összesen három alkalommal tervezett és
tervez szakvásári megjelenést a PaNaNet+ projekt során, amelybôl az elsô 2018. szeptember 15-én, a Lenti Ôszi Fesztivál keretében valósult meg.
A következô alkalommal 2018. december 1-jén (szombaton) Zalaegerszegen, a XV. Kárpát-medencei Mézfesztivál és Termelôi Vásáron lesz
megtalálható a PaNaNet stand, ahol a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai várják az érdeklôdôket.

va

A bemutatóterületet 2020-ig szeretnék felújítani

Három folyó értékei
Öt ország együttműködése formálódik
a Duna-Dráva-Mura mentén
Azzal a felütéssel, hogy ennek a cikknek a témája a coop MDD
projekt lesz, nyilván kevéssé lehet kedvet csinálni az elolvasásához.
Ám ha megmagyarázzuk, hogy az elnevezésben a coop a
kooperációra, vagyis az együttműködésre utal, az MDD pedig a Mura,
a Dráva és a Duna folyókat jelöli, talán változik a helyzet.
A coop MDD projekt öt
ország (ha zá nk mellett
Ausztria, Horvátország, Szlovénia és Szerbia) közös munkálkodását hivatott elősegíteni, a Mura-Dráva-Duna
bioszféra-rezervátum létrejöttének érdekében.
Legelőbb tisztázzuk talán,
hogy mi is az a bioszféra-rezervátum. A definíció szerint
olyan terület, amely természeti és kulturális értékeket
egyaránt őriz. Létrehozásának célja a biológiai sokféleség megőrzése, a fenntartható fejlődés elősegítése és az
oktatási, kutatási tevékenységek támogatása. A fogalmat
az UNESCO (az egyesült

az ügyön. – Így kimondva
talán egyszerűnek tűnhet a
dolog, hiszen hihetjük, hogy
a jó ügy érdekében mindenki maximálisan törekszik
a megegyezésre. Ám maradjunk annyiban: öt ország
egymástól teljesen eltérő természetvédelmi rendszerét
összehangolni nem egyszerű
dolog. Ráadásul a megegyezést olyan dolgok is nehezítik, mint hogy Horvátország és Szerbia között a Duna
mentén máig nem rendezett
határviták is vannak, a folyó
némely szigetét mindkét fél

Kápolnapusztai Bivalyrezervátum egész évben látogatható, minden korosztálynak
ajánlott, de különösen kisgyermekes családok számára
nyújt élményekben gazdag
kikapcsolódást.
 Horváth-Balogh Attila

nemzetek 1946-ban, 20
ország által létrehozott, ám
ma már 196 taggal működő
nevelésügyi, tudományos és
kutatási szervezete) alkotta
meg, amikor meghirdette
ember és bioszféra elnevezésű
programját. A bolygó értékeinek megóvásáról van szó,
ám úgy, hogy ezzel együtt
az adott terület emberi használata is fennmaradhasson.
Az UNESCO terminológiáját tekintve ez a védelem
harmadik szintje: felette
van a világörökségi helyszín
(ilyen hazánkban az Aggteleki-karszt), valamint a geopark (mint a szomszédban,
a Ba laton-felvidéken a

Bakony-Balaton), jóval,
illetve kissé szigorúbb szabályozással. A harmadik lépcsőfokon pedig ott van már
az említett, öt országot érintő
folyóvidék egy része, mióta
2012 júliusában Horvátország és Magyarország illetékesei aláírták az erről szóló
megállapodást.
– A coop MDD projektet
azzal a céllal indítottuk el,
hogy az együttműködés
egyszer majd valóban ötoldalúvá válhasson – mondta
Megyer Csaba, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság zalai osztályvezetője,
a sokak egyike, aki magyar
részről munkálkodik ezen

magáénak tekinti. Ezek a
kérdések nyilván nem a természet védelem szakmai
szintjein fognak megoldódni,
de talán a mi munkánk is
hozzájárulhat, hogy előre
mozduljon az ügy.
Hazánkban egyébként még
1979-ben nég y bioszféra-rezervátumot (Aggtelek,
Fertő-tó, Hortobágy, Kiskunság) hoztak létre, majd
ezeket 1980-ban követte az
ötödik (Pilis). A szabályozás
a nna k idején még nem
hasonlított a maira, jelenleg
a z onba n má r e z eken a

„régi” területeken is az
azóta kidolgozott szabályrendszer van érvényben.
A korábban részletezett
célok elérése érdekében például ezeken a területeken
hármas zónarendszert alakítanak ki. Az első a magterület, fokozottan védett és
védett részekkel, melyek tiltásokkal és korlátozásokkal
biztosítjá k a természeti
értékek fennmaradását.
A második a pufferzóna:
itt oktatás, kutatás, illetve
bizonyos rekreációs és ökoturisztikai tevékenységek

végezhetők, ám legfőbb
célja, hogy a magterületet
érő külső, káros hatásokat
mérsékelje. „Legalul” pedig
az átmeneti zóna, avagy fejlesztési terület található: jellemzően ezekben vannak a
települések, az emberi tevékenység színterei. A közmondást idézve ez az a
rész, ahol „a kecske is jóllakik”, a fejlesztési irányok
kijelölésénél azonban például vízi erőmű építése természetesen nem támogatható – a hangsúly a térségre
jellemző, hag yomá nyos

fás legelővé, a Murán megvalósult ártéri tanösvény és
vízitúra-megállóhely, valamint „River School” hálózat
k iépítése is megkezdődött. Utóbbiban folyóparti
„erdei iskolák” jönnek létre,
egyszer majd mind az öt
országot érintően.
És a (közel)jövő turistái
ezeket akár kerékpárral is
végiglátogathatják majd,
amikor teljes lesz az ausztriai
Murecktől a szerbiai Zomborig (Zalában Kerkaszentkirálytól Murakeresztúrig)
tartó, 700 kilométeres kerékpárút. Ennek építése ugyancsak az együttműködés keretében zajlik.  Varga Andor

A Mura holtágak is fontos részei a bioszféra-rezervátumnak

Kerka-Mura Vízimuri
a térség megismerése érdekében
A Mura és Kerka menti vízi turizmus népszerűsítését szolgálata az
a nagyszabású rendezvény, amelyet még a nyár közepén, júliusban
tartottak a szlovén-horvát-magyar hármashatár térségében.
A z I. Kerka-Mura Vízimu r it a z I N T E R R E G
V-A Ausztria-Magyarország Programban támogatást nyert PaNaNet+ projekt keretében szervezte meg

a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóság és a Pisztráng Kör Egyesület.
A ha g yomá ny teremtő
s z á ndé k k a l me g rende zett progra m célja eg y

olyan fesztivál létrehozása
volt, amely hozzájárulhat a
Kerka és Mura menti ökoturizmus fejlesztéséhez,
ezen belül kiemelten a vízi
turizmus népszerűsítéséhez.

Fotó: pisztrangkor.hu

beruházás lenne, mely az
állatjóléti célokat szolgálná,
tehát hogy az itt lévő bivalyok minél jobban érezzék
magukat és kulturált körülmények között mutathassuk
be őket az idelátogatóknak.
Apropó, látogatók : a

Megyer Csaba

Rafting a Murán - élmény az egész családnak

A térség adottságait tekintve
a vízi turisztikai desztinációként való ismertsége
ugyanis még mindig nem
erős, ezért a Vízimuri által
olyan potenciális célcsoportoknak kívánták bemutatni
a Kerkát és a Murát, mint a
hazai és nemzetközi vízitúrázók, a vízi természetjárás
iránt érdeklődő családok,
ba rát i tá rsa sá gok va g y
munkahelyi kollektívák. A
program fontos célkitűzése
volt továbbá aktív szabad
idős tevékenységet kínálni
iskolás csoportok számára,
hiszen a vízi turizmus iránt
fiatal korban alakul ki leginkább a fogékonyság.
– Amikor a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársaként a
Kerka és Mura térségében
kezdtem el dolgozni, magam
is szembesültem azzal az
ellentmondással, hogy bár a
helyiek szinte közvetlenül a
vízparton nőttek fel, mégis
elenyésző volt azok száma,
akik rendszeresen eveztek
volna ezeken a vízfolyásokon
– mondta a projekt kapcsán

Lelkes András természetvédelmi őr. – Talán ennek is
tudható be, hogy a szervezett vízitúrákon sem jellemzően a helyiek vettek részt,
hanem az ország különböző
vidékeiről, többek között a
fővárosból, Komáromból
vagy Barcsról jártak ide
csoportok, vagyis azokról
a helyekről, ahol már nagy
hagyománya volt ezeknek a
programoknak. Azt is meglepetten tapasztaltam, hogy
a térség egyetlen vízitúra
szervezője sem a Murát vagy
a Kerkát jelölte meg célterületként, hanem jellemzően a Rábára vagy éppen
külföldre irányította a nála
jelentkező csoportokat.
Lelkes András azt mondja,
ennek a sajátságos helyzetnek számos oka volt.
Egyrészt a politikai-történelmi viszonyok miatt alakult így, a Rákosi-, majd a
Kádár-rendszerben is szigorúan zárt övezetnek számított a jugoszláv határtérség,
ahova idegen csak előzetesen
kiadott engedélyek birtokában tehette be lábát. Ezért

Fotó: BFNPI

A nemzeti parkoknak hála állományuk ma már ismét több ezresre tehető

ga zdá lkodá si formá kon
van.
– Amikor a horvát-magyar
bioszféra-rezervátum kijelölése 2012-ben megtörtént, Ausztria, Szlovénia és
Szerbia azonnal jelezte csatlakozási szándékát, sőt, az
osztrákok már a kezdetektől
részesei, sőt, mozgatói voltak
a folyamatnak – jelezte
Megyer Csaba. – Amikor
a teljes eg y üttmű ködés
megvalósul, a világ első, öt
országon átnyúló hasonló
rezervátuma jön létre. A
terü let a munk a sorá n
az „Amazon of Europe”
(„Európa A ma zona sa”)
nevet kapta, ami mindent
elmond értékeiről, jelentőségéről. Az MDD együttműködésben mintaprojektként
kapott helyet a Mura-menti
holtágak rehabilitációjának
megtervezése, amit az illetékes vízügyi igazgatósággal
és a Zala Megyei Horgászeg yesületek Szövetségével közösen valósít meg
a nemzeti parkunk. Ezzel
együtt zajlik szántók átalakítása a hagyományos tájhasználattal összhangban
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Fotó: ZH-archív
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Fotó: Lelkes András

2018. tél

Fotó: Fejes Éva

továbbtartásba küldjük (van
már arra példa, hogy családi gazdaságok kuriózum
gyanánt vásárolnak 1-2-3
példányt), a bikákat pedig
vágóba. A z utóbbiakból
készült szalámi itt és a nemzeti park többi bemutatóhelyén is kapható.
K ová c s Z olt á n ho z z átette, ekkora számú bivaly|állomány nemigen van
az országban máshol. Ami
pedig a hazánkban tenyésző
összlétszámot illeti: míg
1935-ben Magyarországon
még több mint 7000 bivalyt
tartottak, addig ez a szám
2003-ra 450 példányra csökkent, sőt, 1991-ben volt 99 is.
Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag majdnem kipusztult idehaza ez az állatfaj, ami régen
oly közkedvelt volt a parasztgazdaságokban. Igénytelensége és kezessége okozta népszerűségét, illetve az, hogy
kiválóan lehetett használni
igavonáshoz, de feldolgozhatták a bőrét, csontját, tejét,
s természetesen, a húsát is.
Kevesebb tejet adott, mint a
hagyományos tejelő marhák,
viszont magasabb, 7-8 százalékos zsírtartalommal.
– A nemzeti parkokban
zajló szisztematikus munkának köszönhetően ma már
ismét több ezres létszámról

Fotó: Fejes Éva

Kovács Zoltán

beszélhetünk – jelentette ki
a szakember. – A kápolnapusztai állomány egyrészt az
állatfaj bemutatását, másrészt
a génmegőrzést szolgálja, de
fontos szerepe van az itteni,
Natura 2000-es területek
legelőinek karbantartásában
is.
Azt is megtudtuk: a bivalyok
a rezervátumban tavasztól
őszig a legelőn vannak, ősztől
tavaszig pedig istállóban,
illetve karámban tartják az
állatokat. A hideget elég jól
bírják, de a szelet és az esőt
nem szívelik.
A Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóságának határozott tervei vannak a jövőre
vonatkozóan a rezervátumot
illetően – Kovács Zoltán
ezekről is beszélt.
– 2020-ig szeretnénk felújítani a bemutatóépületet, valamint az istállókat,
karámrendszert, továbbá az
utakat is – árulta el a természetvédelmi őr. – Ez egy
100 millió forintos komplex

2018. tél

Fotó: Fejes Éva
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Fotó: Horváth-Balogh Attila
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Lelkes András

nemhogy vízi turizmus nem
alakulhatott ki a Kerkán
és a határfolyóna k számító Murán, de gyakorlatilag az olyan kiegészítő
gazdasági tevékenységek is
lassan visszaszorultak, mint
a halászat. Míg az ország
kevésbé zárt tájain – például a Tisza mellett – gyermekkorukban megtanultak
a helyiek evezni, addig az
itteni folyókra, patakokra
tilos volt csónakot ereszteni.
Generációk nőttek fel úgy,
hogy nem is ültek kenuban,
csónakban.
– A rendszerváltást megelőző években ez a helyzet
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Fotó: pisztrangkor.hu

A teret a feldolgozott tartalom hat kisebb részre
tagolja: az érdeklődő betekintést nyerhet a nádas, a
szikes tavak és szikes puszták,

a mocsár- és láprétek, valamint a vízpartközeli erdők
világába.
A terület természeti értékein túl a kiállítás egy régi
mesterséget is bemutat: a
látogatótérben berendezett
kovácsműhely hajdani eszközei szintén kézzelfogható
élménnyel szolgálnak.
A bemutatótér kialakítása során fontos szempont volt, hogy minél több
újszerű, figyelemfelkeltő
elemmel találkozzon a látogató, melyek az élményszerű
ismeretszerzést biztosítják.
A színes, interaktív információs táblák, mozgatható,
megtapintható elemek, a látványos installációk, játékok
és grafikák arra ösztönzik az

érdeklődőt, hogy a bemutatott témák megismerése
során egyidejűleg minél több
érzékszervét használja. Az
egyes tartalmak feldolgozási
módja lehetővé teszi, hogy
minden korosztály érdekes
információkhoz jusson, s a
fogyatékkal élők számára is
lehetségessé váljon az élmény
alapú ismeretszerzés.
Bár az egyes kisebb terek
más-más élőhely értékeit
mutatják be, a kiállítás egysége a különböző ismétlődő elemek és megjelenítési
módok révén mégis biztosított: a látogatóterek ablakfelületeit minden esetben
az adott élőhelyhez köthető
színes grafika fedi, mely a
rajta átszűrődő fény révén

A kiállítóhelyen a falakon található interaktív táblák mellett a térben elhelyezett mozgó
- mozgatható eszközök segítik az adott téma játékos formában való bemutatását.

olyan hatást kelt, mintha a
látogató maga is jelen lenne
az adott élőhely világában.
Minden téma esetében
visszatérő elem az ablakok
felett elhelyezkedő grafika
is, mely egy-egy jellemző,
érdekes faj egyedfejlődését
mutatja be.
A tervezés során természetesen a legkisebbekre is
gondoltak: a számukra is
elérhető magasságban elhelyezett színes, elmozdítható
elemek játékos formában
ismertetik meg őket egy-egy
érdekességgel. Az interaktív

módszertan alapján
Évtizedek óta jól bevált amerikai módszertan alapján szervezte meg a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság azt a nemzetközi vízitúravezetô képzést, amely
augusztusban vette kezdetét Kerkaszentkirályon. A projekt október végén zárul,
s a résztvevôk ACA-szabvány szerinti tanúsítványt kapnak annak elvégzése után.
A projekt célja, hogy a hazánkban is egyre nagyobb népszerûségnek örvendô,
s a turisztikai szakterületen is mind jelentôsebb vízitúrák vezetéséhez biztosítsa a
szakemberbázist. A 2018. augusztusa és októbere között megvalósuló, mintegy
száz órás komplex és speciális képzésre olyan osztrák és magyar jelentkezôket
vártak, akiknek már volt elôzetes tapasztalata a vízitúrák terén, illetve azok vezetésében. A tanfolyamok nyelve ennek megfelelôen német és magyar, s a gyakorlati része is a két szomszédos ország, Ausztria és Magyarország területén zajlik. A
résztvevôk száma mintegy 20-25 fôt tett ki.
Maga a képzés amerikai és osztrák szakértôk, professzionális kenusok bevonásával zajlott, s az elsajátítandó ismeretek jellegébôl adódóan több modulra oszlott. Az úgynevezett állóvízi modul helyszínéül a Zala megyei Kerkaszentkirályt választották a szervezôk. A tanfolyam keretében evezéstechnikát, kenu- és csónak
ismeretet, mentéstechnikát, elsôsegélynyújtást sajátíthattak el a résztvevôk, de a
vízitúrák szervezésének és lebonyolításának jogi háttérével is foglalkoztak. A második, úgynevezett lassúvízi, vagy murai modulon mindezeket az ismereteket folyóvízi gyakorlatra ültették át. A harmadik és negyedik modul helyszíne az ausztriai Wildalpen település volt, ahonnan kiindulva a Salza folyón, azaz a legkedveltebb ausztriai rafting-helyszíneken sajátíthatták el a szükséges gyakorlati ismereteket a tanfolyam résztvevôi. A záró modulnak – amely természetvédelmi fejezetet
is magába foglal – ismét Magyarország ad helyet, ennek során a természetvédelemmel kapcsolatos, illetve azok átadásához kapcsolódó módszertani ismereteket kapnak a résztvevôk. 
Gy. F.

A 2012 óta működő bemutatóhely új kiállításának az egykori kovácsműhely helyén kialakított, felújított épületrész ad helyet.

A résztvevőknek a vízminőség ellenőrzésére is módjuk nyílt

bemutatókkal, vízi sporteszközök kipróbálásának lehetőségével, öko-játékokkal
várták az érdeklődőket.
Vasárnap pedig többféle
vezetett túra közül választhattak a jelenlévők, raftokkal
Muraszemenyétől Molnáriig
evezhettek 31 kilométeres
távon, kerékpárokkal Kerkaszentkirályról a Vétyemi
ősbükkösbe és Szécsiszigetre tehettek egy 34 kilométeres kört, de egy 8 kilométeres gyalogtúra is szerepelt a
kínálatban, amely ugyancsak
a térség természeti szépségeit
és épített örökségét volt hivatott bemutatni. A rendezvény helyszínének ugyanis
a Mura-menti Tájvédelmi
Körzetet és közvetlen környékét választották a szervezők, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság
működési területéhez tartozó szlovén-horvát-magyar
hármashatár térséget, amely
2012 óta a z U NESCO
Mura-Dráva-Duna Bioszféra
Rezervátumnak is része. A
Mura mente az utolsó igazán
természetes területek közé
tartozik hazánkban, a folyó a
mai napig alakítja a medrét,
rombolja a partot, zátonyokat
épít, igazi vadregényes,
nehezen járható „vadon”.
Folytatás jövő nyáron.

Gyuricza Ferenc

A szikes tavak madárfajai az életmóddal és a táplálkozással összefüggő jellegzetes csőrformákkal rendelkeznek,
melyeket mozgatható makettekkel is meg lehet ismerni.

WeCon – a projekt, melyben
összekötjük a vizeket

A program legfiatalabb résztvevője - nem lehet elég korán kezdeni

kavicszátonyok teszik változatossá a medret, amelyeken kis lilék költenek. Az
evezés közben teljesítendő
feladatok elsősorban a megfigyelőképességet vették
igénybe. Muraszemenyén
a csapat partot ér a Hódvár
kikötőben, majd kerékpárra pattan. Az utolsó 8
kilométeres próbatételt már
kerékpár nyergében kellett
teljesíteniük a résztvevőknek,
ennek során többek között
elrejtőzött állatokat kellett
felfedezni az út menti cserjésekben, fasorokban vagy
éppen a faluszélen.
A Vízimuri a zok na k is
élményt kínált, akik nem
vettek részt a csapatversenyeken, a kétnapos rendezvény első napján Kerkaszentkirályon, az egykori malom
körüli területen kézműves

alkalmas akár játékos, akár
kreatív kézműves foglalkozások lebonyolítására.

Fotó: FHNP

Vízi túravezetők képzése amerikai

sportág, ahol be kell tartani
a játékszabályokat.
A nyár közepén, júliusban
megrendezett I. Kerka-Mura
Ví z i mu r i n 18 c s a p a t ,
összesen több mint 200
fő vett részt. Érkeztek csapatok helyből, az ország távolabbi vidékeiről, valamint
a szomszédos Ausztriából
is. A rendezvény két napjának programja markánsan
különbözött egymástól. Az
első napon csapatversenyek
zajlottak vízen, szárazon és
két keréken. A szárazföldi
feladatok csoportosan megoldható ügyességi, alapvetően csapatépítő feladványok
voltak, amelyek megfejtéséhez elengedhetetlennek
bizonyult a helyes értelmezés
és a csapaton belüli jó kommunikáció. Igazi kihívást
jelentett a résztvevőknek az
árvízi menedék építése, a táplálékhálózat kirakása, vagy a
Murára még a XX. században
is jellemző aranykeresés.
A kilenc szárazföldi akadálypont után pedig raftos
evezés indult a program központi településéről, Kerkaszentkirályról Muraszemenyéig. A 11,8 kilométeres
szakasz izgalmas, meglepetésekkel teli túrát tartogatott a résztvevők számára,
hiszen hol hatalmas bedőlt
fák alkotnak torlaszokat, hol

Fotó: FHNP

közönségigényt, aminek
kiszolgálására a Kerka és a
Mura tökéletesen alkalmas
– magyarázta tovább a természetvédelmi szakember.
– Az itteni evezés nem az
extrém sportok közé tartozik, hanem szabadidős
tevékenység, ami tökéletesen alkalmas egynapos
élményszerzésre. A túrákat
az ingatag, s mélyrehatóbb
evezős ismereteket vag y
gyakorlatot igénylő kenuk
helyett a raftingban használt gumicsónakokban szervezik, szervezzük meg. Ezek
a csónakok sokkal biztonságosabbak, ennek ellenére nem lehet elégszer
hangsúlyozni, hogy a vízitúrázás nem veszélytelen

Fotó: pisztrangkor.hu

kilométernyi túraútvonal
áll a túrázók rendelkezésére,
ráadásul annak egy része
visszafelé is evezhető, itt
csupán ötven kilométeres a
távolság.
Lelkes András azt mondja,
ezt a hátrányt oly’ módon
sikerült előnnyé kovácsolni,
hogy célközönségként nem
a versenysportolókat jelölték
meg, hanem azokat a családokat, baráti társaságokat,
munkahelyi kollektívákat,
akik szabadidős tevékenységként tekintenek a vízitúrákra. Ebben a helyi önkormányzatok is élen jártak,
hiszen szervezőkként ők
generálták a programokat.
– Nagyon sikerült megtalálni egy piaci rést, egy olyan

Fotó: pisztrangkor.hu

foly a m ato s a n eny hü lt ,
akkor már inkább az infrastruktúra hiánya miatt nem
beszélhettünk vízi turizmusról – magyarázta tovább
a természetvédelmi őr. –
Nem voltak alkalmas megállóhelyek és kikötők, nem alakult ki szolgáltató hálózat,
de maguk a települések is
viszonylag távol esnek a
Murától. Az sem segítette
a klasszikus vízi turizmus
kialakulását a Mura magyarországi szakaszán, hog y
rövid távról beszélhetünk,
ami a folyó viszonylag nagy
esése és gyors sodrása miatt
egy, vagy maximum két
nap alatt leevezhető. Míg
a Duna szigetközi ágrendszerében mintegy kétszáz

Fotó: FHNP

Vízre szállás előtt a vízimuri résztvevői az Alsószemenyén található bázison

kiállításhoz kapcsolódva
helyet kapott az épületben
egy foglalkoztató tér is, mely

Fotó: FHNP

Új, a PaNaNet+ projekt keretében megvalósult kiállítás nyitotta meg kapuit
Lászlómajorban, a
Fertő–Hanság Nemzeti Park bemutatómajorságában.
Az interaktív beltéri kiállítás a nyugat-pannóniai régió
néhány jellegzetes
élőhelyének élővilágát mutatja be.

Fotó: FHNP

Új kiállítás a Fertő–Hanság Nemzeti
Park bemutatómajorságában

A sebes áramlású, oxigénben gazdag vízfolyások páratlan élővilágnak adnak otthont.

A Rába folyó még mindig szabadon kanyarog és ezzel számos élőhelyet teremt.

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság vezetésével két magyar és két
osztrák partner fogott össze a Rába folyó vízgyűjtő területén található egyedülállóan gazdag élővilág megőrzésének érdekében.

azok, amelyeken más, például gazdasági érdekeket
is figyelembe kell venni.
Az értékkatasztert a tervezett árvízvédelmi beavatkozásokkal összevetve
megkeressük azokat a megoldásokat, amelyek révén az
árvízi károk megelőzhetőek
a természeti értékek károsodása nélkül is.
A folyók és patakok
összekötik a két országot,
és ökológiai folyosóként
szolgálhatnak a védett
fajok számára. Hogy ezen

Az Őrségi, a Fertő–Hanság
Nemzeti Park Igazgatóság,
az Illmici Biológiai Állomás
és az Osztrák Természetvédelmi Szövetség Stájerországi
Csoportja közösen kutatja a
határon átnyúló vízfolyások
veszélyeztetett élőhelyeit,
védett állatfajait és az élővilágot veszélyeztető özönfajokat és emberi beavatkozásokat. A kutatások alapján

megtervezik a vizes ökológiai hálózatok hatékony természetvédelmi kezelését,
melynek részeként szemléletformáló tevékenységet
végeznek a lakosság körében.
A projekt keretében
összesen 10 élőhelyet, 35
állatfajt és 25 özönfajt
mérnek fel egységes módszerek alapján, közel 44 ezer
hektáron. Az így létrehozott

adatbázis segítségével elkészül a vízgyűjtő természeti
értékkatasztere, amely rangsorolja a különböző területeket az ott előforduló élőhelyek állapota, a védett fajok
állománya és az özönfajok
jelenléte alapján.
Megtudjuk, melyek a legértékesebb területek, amelyek megőrzése elsőbbséget élvez, és melyek

funkciójuk ténylegesen
működjön, egységes kezelési koncepciót dolgoznak ki
a magyar és osztrák szakemberek a határon átnyúló vízfolyásokra. A vizek azonban
a más kontinensekről behurcolt özönfajokat is terjesztik,
amelyek visszaszorítására
szintén közös intézkedési
terv készül.
A Rábát, a Pinkát és a
Répcét erőművek duzzasztógátjai szabdalják fel, alakítják át és állják útját
a halak vándorlásának.

Ökológiai kutatásaink fényt
derítenek arra, hogyan lehet
ezen emberi beavatkozások
természetkárosító hatásait
mérsékelni.
A vízi élővilág megőrzése
hosszú távon a társadalom
kezében van, ezért a projekt
nagy hangsúlyt fektet a jövő
generációinak szemléletformálására is.
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Pannon természeti élménynapok

A tavasz a pannon
természeti élménynapokkal köszönt be
a Nyugat-Dunántúlra
és Burgenlandba.
2018. április 27. és
május 1. között 75
természeti élményprogramból választhattak az érdeklődők, amelyből
15 túrát Magyarországon, 60-at
pedig Ausztriában
rendeztek meg

éjszaka aktív állatok megfigyelése, csillagnézés és
még sok más kihagyhatatlan program. Aki pedig
esetleg fél a denevérektől
vagy az éjszaka aktív életet
élő állatok valamelyikétől, az
sok más különleges program
közül válogathatott kedvére:
megfigyelhette a hódokat
egy kenutúra során vagy
gyönyörködhetett a Fertő tó
nádasának sokszínű madárvilágában, de kerékpárra is
pattanhatott és élvezhette a
határtalan Nyugat-Pannónia
tavaszi tájait.
Április 28-án, a családi napon, a
család aprajanagyja és a
barátok
együtt
fedezhették fel a
körülöttük

Éjszakai kalandok a természetben – ez volt a mottója a 2018-as év természeti
élménynapjainak, ahol a
szürkület és az éjszaka csodáié volt a főszerep, legyen az
a földön, a levegőben vagy a
vízen. Voltak holdfénytúrák,

lélegző természetet. Ausztriában a Lánzséri-hegység
Natúrpark túravezetői viszszarepítettek bennünket
a kelták világába, Léka
várában a denevérek éjszakáján mindent megtudhattunk a bőregerekről.
Az ORF családi természeti élménynapjai különböző helyszíneken zajlottak, a Rába Natúrparkban
ide-oda utazhattunk a

játékos és tudományos állomások között.
Magyarországon a Lajta-folyón vízi csúszdákon
kenukkal ereszkedhettünk le a régió legnagyobb

élménynapok legtöbb partnere térítésmentes részvételt, illetve belépést
biztosított a családok
részére a természetpedagógiai foglalkozásokra és
egyéb programokra.
2019. TAVASZI
ÉLMÉNYNAPOK

természettudományi
élményközpontjához, a mosonmagyaróvári Futurához,
Pityerszeren az őrségi
népi műemlékegyüttesnél eurázsiai vadlovakkal és az európai bölényekkel barátkozhattunk,
a Mura völgyében ártéri
erdőket és lefűződött holtágakat fedezhettek fel a családok. A pannon természeti

2019. április 28 és május 1.
között ismét felejthetetlen
élményekkel várják az érdeklődőket a pannon természeti
élménynapokon a Burgenland Tourismus és az együttműködő partnerek. 2019.
év különleges ajánlatai a vízi
élmények és gyógynövények témakörében lesznek.
Online jelentkezési lehetőség és információ
(várhatóan 2019. februártól): www.termeszetielmenynapok.com.

Fogyatékkal élőkkel túrázhatunk

Speciális kerékpárokat szerzett be a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

– A Fertő–Hanság Nemzeti Park vezetése segít
azokon a családokon, ahol
fogyatékos vagy mozgáskorlátozott családtag él.
Az ő esetükben nehezen
vagy épp sehogy sem lehetett közösen kirándulni
a nemzeti park területén,
ahol pedig sok-sok természetközeli élmény vár mindenkire. Ezen a helyzeten
változtattunk most április
15-től – mondta Fersch

Fotó: Kisalföld – Magasi

Újdonságként speciális, kerekes székkel
ellátott kerékpárokat kölcsönöz díjtalanul a Fertő–
Hanság Nemzeti
Park azoknak a családoknak, akik mozgáskorlátozottként
önállóan vagy fogyatékos gyermekkel
közösen szeretnének természetközeli túrát tenni.

A díjtalanul igénybe vehető speciális kerékpárok a Sarród határában lévő lászlómajori látogatóközpontban és a hegykői Tornácos Panziónál kölcsönözhetők ki.

Attila, a nemzeti park
pályázatkezelési osztályának
vezetője. – Az Interreg
V-A AT-HU Program –
PaNaNet+ projektjének

keretében lehetőség nyílt
arra, hogy speciális bicikliket szerezzen be az igazgatóság. A tíz kerékpárból
hét kerekes székes, amelybe

a mozgáskorlátozott vagy
más fogyatékkal élő családtagot ültethetnek be.
További három különleges, kerekes székes bicikli

olyan felnőttnek áll rendelkezésre, aki maga is képes
annak hajtására, s így tudja
kísérni a családot a túrák
alkalmával.

A díjtalanul igénybe
vehető speciális kerékpárok
a Sarród határában lévő
lászlómajori látogatóközpontban és a hegykői Tornácos Panziónál kölcsönözhetők ki. Azért, hogy
tervezni lehessen használatukat, az érdeklődőknek előzetes regisztrációra van szükségük Lászlómajor esetében
a laszlomajor@fhnp.kvvm.
hu e-mail-címen, illetve
a 99/371-692-es telefonszámon, míg a hegykői Tornácos Panziónál az info@
tornacos.hu e-mail címen
és a 99/540-200-as telefonszámon. A jelentkezők
választ kapnak arra, hogy
van-e, s ha nincs, mikor lesz
számukra legközelebb szabad
speciális kerékpár – tájékoztatott Fersch Attila. – Az
április 15-től október 15-ig
tartó időszakban a lászlómajori látogatóközpontban
9–16 óráig, a hegykői állomáshelyen 9–17 óráig lehet
kikölcsönözni a kerekes
székes kerékpárokat.

TERMÉSZETVÉDELMI ZSEBSZÓTÁR

Fokozottan védett terület:
a természet védelme miatt kiemelkedően fontos, veszélyeztetett értékek
megőrzését szolgáló területek. Ilyen
helyekre a belépés hatósági engedélyhez kötött, ennek hiányában pénzbüntetés kiszabására kerülhet sor.
Natura 2000 terület: az Európai
Unió két jogszabálya – Élőhelyvédelmi Irányelv és Madárvédelmi
Irányelv – szerint kijelölt védett terület,
ahol a jelölő fajok és/vagy élőhelyek veszélyeztetése, károsítása tiltott.
Más tekintetben nincs korlátozás.

Helyi védett terület:
az illetékes település önkormányzata
által védetté nyilvánított terület.
A hatósági jogköröket a
jegyző gyakorolja.
Inváziós faj:
olyan állat vagy növény,
amely nem őshonos hazánkban.
Véletlen behurcolással vagy
szándékos betelepítéssel kerülhetnek
be, és természetes ellenségek
híján gyakran gyorsan és
hatalmas számban képesek
elterjedni és károkat okozni.

Urbanizálódó fajok: egyes
vadon élő állatok képesek alkalmazkodni az ember által lakott
területek zavaró hatásaihoz (pl.
közlekedés, zaj stb.) és egyben
kihasználni azok előnyeit (pl. ragadozók hiánya, kiegyenlítettebb klíma,
táplálék). Az együttélés kockázatokat jelenthet mindkét fél számára.

