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Élmények és természetvédelem
Hódvár kikötőt alakítottak ki, a vízitúrák
mellett tábortüzes
kempingezést is szerveznek – az elmúlt
években a Balatonfelvidéki Nemzeti
Park Igazgatóság számos olyan programban vett részt, amely
a Mura mente természetvédelmi és ökoturisztikai fejlesztését
szolgálja.
A magyar-horvát határon létezik a Mura folyónak egy
olyan szakasza, amely szinte
érintetlen. Itt található a Mura-menti Tájvédelmi Körzet,
ami egyben a Mura‒Dráva‒
Duna Határon Átnyúló Bioszféra-rezervátumnak is része. (Az „Ember és Bioszféra”
programot még 1972-ben fogadták el az ENSZ környezetvédelmi világkonferencián.
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Bemutatkozik a Mura–Dráva–Duna Határon Átnyúló Bioszférarezervátum

A vízisportok központja a Hódvár Vízitúra Kikötő, amelyet a PaNaNet projekt részeként hoztak létre, majd bővítettek.

Jelenleg a világ 120 országában 669 bioszféra-rezervátum van.)
Az elmúlt években több
ökoturisztikai fejlesztés valósult meg a Mura‒Dráva‒
Duna Határon Átnyúló Bioszféra-rezervátum területén.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 2013-ban
az osztrák‒magyar határon
átnyúló PaNaNet projekt részeként létrehozta Muraszemenyén a Hódvár Vízitúra
Kikötőt, melynek bővítésére
nyílt lehetőség a PaNaNet+

projekt keretein belül. A létesítmény remek lehetőséget
nyújt vízitúrás kalandokhoz,
tábortüzes kempingezéshez is.
A Mura a mai napig többé-kevésbé szabadon változtatja medrét az árvízvédelmi töltések között, legalsó

szakaszán is elég gyors. A zátonyokon természetes úton
megjelenik a növényzet, élőhelyek alakulnak ki. A folyóban eltérő ökológiai igényű
halak élnek, köztük igazi ritkaságok. Az elmúlt években
is kerültek elő a Murából

eddig nem észlelt halfajok: sima tok, botos kölönte, ingola, tüskés pikó. Ezek az élőhelyek nagyon fontosak, mivel
számos madárnak nyújtanak
védett fészkelő helyet.
A Mura‒Dráva‒Duna
Határon Átnyúló Bioszférarezervátum egy különleges
terület: Közép-Európa utolsó viszonylag szabályozatlan,
természetes folyójának számít a Mura mellett a Dráva
is. A Mura határfolyót képez
Magyarország és Horvátország között, több évtizeden
keresztül egy szigorúan őrzött határsáv volt, ennek köszönhetően megmaradtak a
természetes élőhelyek.
A Mura mente természeti értékeinek sokszínűsége egyedülálló. A szakemberek célja, hogy minél többen
megismerjék, megtapasztalják, felfedezzék ezeket az értékeket.
Összeállította: Lelkes András, Pósa Patrícia

Elkészült a Kápolnapusztán található Bivalyrezervátum sétaútjának akadálymentesítése, új pihenőhelyeket, játékokat alakítottak
ki, valamint kiépítették az audio guide rendszert is.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park által kínált számos
ökoturisztikai programlehetőség és bemutatóhely közül
az egyik legkülönlegesebb
a Kis-Balaton vonzáskörzetében, Kápolnapusztán található Bivalyrezervátum. A
központ egész évben nyitva
van, mindenki számára egyedülálló élményeket kínál. A
II. világháború után alakították ki a rezervátumot, akkor
még mindössze 40–50 állatból állt a csorda.
A vízibivaly Észak-Afrikától a Fülöp-szigetekig, Közép-Kínától Ceylonig elterjedt állatfaj volt,

háziasítása után főként igavonóként szolgált – ereje másfélszer akkora, mint a
szarvasmarháé, ráadásul szelíd természetű. Húsát is szívesen fogyasztják, tejéből
pedig olyan sajtkülönlegességek készülnek, mint például
a mozzarella.
A bivalyt Magyarországon a XVI. századtól a II.
világháborúig nagy számban tenyésztették. 1911-ben
az ország területén 155.192
egyedet számláltak, a múlt
század vége felé viszont csaknem teljesen eltűnt.
Manapság a magyarországi bivalyállomány a

törvényileg védett őshonos állataink közé tartozik, a
nemzeti parkokban él. A Festetics örökségből átkerült bivalyokat a Nagykanizsai Állami Gazdaság megszűntével
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság mentette
meg. Ma a kápolnapusztai rezervátum ad otthont a legnagyobb hazai bivalycsordának.
Az igazgatóság az INTERREG V-A Ausztria‒
Magyarország Programban,
az ATHU003 számú, PaNaNet+ projekt keretében
megvalósította a rezervátum
akadálymentesítési fejlesztését. A munkák után már
a kerekesszékes és más fogyatékkal élő (például vak,
gyengénlátó) vendégek, valamint kisgyermekes családok
is kényelmesen látogathatják a rezervátumot. Mintegy
1,5 kilométer hosszú szilárd
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Fejlesztés a Bivalyrezervátumban

A bivalyt Magyarországon a XVI. századtól tenyésztették.

burkolatú sétautat alakítottak ki, de akadálymentesített
pihenőhelyeket és játszótéri elemeket is elhelyeztek. A
projekt részeként megújult,
interaktív elemekkel bővült

a kiállítás, akadálymentesítették a mellékhelyiségeket
is. Az audio guide rendszer a
látássérült és nagyothalló látogatók számára nagy segítséget nyújt a tájékozódásban.

Összeállította: dr. Kopek
Annamária, Pósa Patrícia
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

www.bfnp.hu

INFORMÁCIÓS ÉS LÁTOGATÓKÖZPONTOK:

Balaton-felvidéki
Nemzeti Park
Igazgatóság
H-8229 Csopak,
Kossuth utca 16.
Tel. +36 87 555 260
www.bfnp.hu

Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel
A-7142 Illmitz, Hauswiese
Tel. +43 2175 3442
www.nationalparkneusiedlerseeseewinkel.at

Naturpark Neusiedler See-Leithagebirge
A-7083 Purbach,
Am Kellerplatz 1
Tel. +43 2683 5920
www.neusiedlerseeleithagebirge.at

Naturpark
Landseer Berge
A-7341
Markt St. Martin,
Kirchenplatz 6
Tel. +43 2618 52118
www.landseer-berge.at

Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
H-9435 Sarród,
Rév-Kócsagvár Pf. 4
Tel. +36 99 537 620,
+36 99 537662
www.ferto-hansag.hu

Őrségi Nemzeti
Park Igazgatóság
H-9941 Őriszentpéter,
Városszer 57.
Tel. +36 94 548 034,
+36 94 548 036

Naturpark
Rosalia
– Kogelberg
A-7021 Draßburg,
Baumgartnerstraße 10
Tel. +43 664 446 4116

Írottkő
Natúrparkért
Egyesület
H-9730 Kőszeg,
Rajnis u. 7.
Tel. +36 94 563 121
www.naturpark.hu

www.orseginemzetipark.hu

www.rosalia-kogelberg.at

Naturpark
Geschrieben
stein – 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

