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25 éves a Neusiedler See
– Seewinkel Nemzeti Park!
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. Időközben már
mind a hat osztrák nemzeti park nemzetközileg

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
elsőként az EUROPARC

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

elismertté vált. A nemzeti
park 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, egészéves programkínálatnak köszönhetően
nyerte el. Európa „ablaka
Ázsia felé” továbbá az Alpok
és a síkvidék közti átmenetre

Fotó: archív NP Neusiedler See - Seewinkel/Aufsichten

Ausztria sztyepp 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.

Pa
PaN

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

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, RAMSAR- 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.

Pannon Bird Experience 2018
TÚRÁK, ELŐADÁSOK,
WORKSHOPOK, VÁSÁR
PROFIKNAK ÉS LAIKUSOKNAK: A kilencedik
alkalommal megrendezésre
kerülő BEX (madármegfigyelési szakmai konferencia
és vásár) 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 Kelet-Ausztria
és a szomszédos országok

tájaira, de visszavárják a külföldi törzsvendégeket, az
érdeklődő fiatalokat, nemzeti parkok munkatársait és
a legkisebbeket is, akiknek
izgalmas gyerekprogramokat
kínálnak.
A BEX idei rendezvénysorozata egy évforduló
megünneplésével kezdődik,
ugyanis a Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel idén
ünnepli alapításának 25.
évfordulóját. 2018. április
13-án, pénteken Podersdorfban veszi kezdetét az
ünnepi rendezvénysorozat.
Reméljük, hogy az
idő kegyes lesz hozzánk a

BEX hetében, április 14-–
22. között, és nem kell a
tavalyi év késő téli időjárási körülményeihez igazodnia a rendezvénynek és a
résztvevőknek.
A túrák, előadások és
workshopok színes programjaira már sokan jelentkeztek.
A vásár hétvégéje különleges
eseménnyel várja vendégeit,
ahol három szerző is bemutatja új könyvét.
Kiállítók

Tavaly óta a BEX egyedülálló szakirodalom-kínálattal
várja a látogatókat. A világ
legszebb hobbija számára

a madárhatározó könyvek
ugyanolyan nélkülözhetetlenek, mint a legjobb szakértők által írt monográfiák
vagy útikönyvek.
Hogyan lehet odajutni
és miként lehet ezt a csodálatos ökoszisztémát hosszútávon megőrizni – az információs központban tett séta
során magunk is megtapasztalhatjuk mindezt. Aki a Fertőzug szélviszonyait ismeri,
az tudja, hogy mennyire
fontos egy jó terepi öltözet, és
aki kitartóan figyeli a madarakat, tudja, hogy hosszú
távon a kiváló minőségű távcsövek elengedhetetlenek

– a gyártók ezeket a minőségi termékeket mutatják be
az érdeklődők számára.
Az Ilmicen 2018. április
20–22. 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 látogatók építő jellegű
visszajelzéseinek köszönhetően a programok és a kiállítók összetétele folyamatosan fejlődött. Bár a BEX
önmagában kicsi, de tavaszi

ereje friss lendületet hoz
minden évben a Fertőzugba.
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

A rendezvény honlapján:
www.birdexperience.org
vagy érdeklődjön a
+43 2175 3442 telefonon.

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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Egy álom valóra válik

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

A nemzeti park természeti értékeit egy látványos kiállítás
mutatja be.

projekttervet állítottunk
össze, amelynek központi
eleme a megtervezett épület
megvalósítását célozta.
Natura 2000 bemutató
hálózat létrehozása

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

Fotó: FHNP

egyre szűkösebb lett a hely,
egy-egy apró irodában
négy-öt ember zsúfolódott
össze.
A tarthatatlan helyzeten
azonban folyamatosan igyekeztünk javítani. Bízva a
jövőbeli lehetőségekben, az
önkormányzattól megvásároltuk az egykori Őri Fogadó
telkét Őriszentpéter Városszeren, és megterveztettünk rá egy új irodaépületet.
Amikor pedig megkezdődött a 2014–20-as európai
uniós fejlesztési időszak tervezése, látva a pályázati lehetőségek alakulását, komplex

Fotó: FHNP

ŐRISZENTPÉTEREN A
SISKASZER TELEPÜLÉSRÉSZ NEVE AZ ELMÚLT
15 ÉVBEN ÖSSZEFORRT
A NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG KÖZPONTJÁVAL. – 2002-ben itt alapították meg 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 dolgozói létszám emelkedésével

Az új Natura 2000 Látogatóközpont egyben az igazgatóság székháza is lesz.

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 érdekében szükséges kezelési
tevékenységekre. A 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.

A burgenlandi natúrpark iskolák diákjai ismerkednek a Kőszegi-hegység természeti
kincseivel.

TÖBB MINT 400
GYERMEK FEDEZTE
FEL A GESCHRIEBENSTEIN-ÍROTTKŐ NATÚRPARKOT – A Regionalmanagement Burgenland
szervezésében második alkalommal kerültek megrendezésre a Natúrpark napok
a „PaNaNet+” projekt keretében. A rendezvény során
több mint 400 gyermek,
köztük 14 natúrpark
iskola diákjai, 2 natúrpark
óvoda növendékei, valamint egy magyar általános
iskola diákjai fedezték fel a
Geschriebenstein (Írottkő)
Natúrpark különlegességeit: lehetett szó akár denevérekről, énekes madarakról
vagy régi mesterségekről – a
gyerekek nagy lelkesedéssel
vettek részt a programokon.
Július 12-én és 13-án az
iskolavezetők, pedagógusok

valamint a burgenlandi
(natúrpark-)iskolák iskolás
csoportjai meghívást kaptak,
hogy eltöltsenek egy napot a
natúrparkban és így jobban
megismerjék azt. Erre a Burgenlandi Pedagógiai Főiskolával együttműködésben
kialakított új oktatási módszerre évente egyszer kerül
sor a hat burgenlandi natúrpark egyikében.
A natúrpark túravezetői a diákok számára tájékoztatást, illetve ismeretszerzési lehetőséget és napi
szinten 12 natúrpark-specifikus élményprogramot
kínáltak, valamint a pedagógusok számára elegendő időt
biztosítottak a kollégákkal
folytatott tapasztalatcserére. A közös ebéd minden
nap összehozta az összes
iskolai csoportot, pedagógust, natúrpark dolgozót

és túravezetőt egymással. A
rendezvényt Mag. Heinz
Josef Zitz, a Tartományi
Iskolatanács hivatalvezető
elnöke, Dr. Klaus Novak
(Burgenlandi Pedagógiai
Főiskola), Dr. Harald Ladich
(Regionalmanagement Burgenland) és Christian Vlasich elnök (Geschriebenstein
Natúrpark) nyitotta meg az
első napon.
A Na t ú r p a rk n a p o k
célja az új ötletek fejlesztése a natúrpark egyesületekkel, vezetőkkel és községekkel együttműködésben,
a tapasztalatok cseréje és az
egymástól való tanulás. A
természetvédelem a kommunikáción alapszik, ezért is
olyan fontos a natúrparkok
számára, hogy minél több
embert érjenek el és tudjanak bevonni.

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 szervezetekkel és turisztikai szolgáltatókkal együttműködésben

Fotó: Andras Lelkes

Fotó: ARGE Naturparke Burgenland

Új víziturisztikai
Natúrpark napok
programlehetőségek
Burgenlandban
a Mura mentén

A vadregényes Mura, mint határfolyó eddig nehezen
megközelíthető célpont volt a vízituristák számára.

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, a
termék bevezetésére vízi fesztivált szerveznek. Mivel a
folyó gyors sodrású és veszélyes víz, így a túrák biztonságos lebonyolításához
túravezetőket képeznek ki
nemzetközi sztenderdek
alapján. A nemzeti park
törekvései és tevékenységei
által a Mura folyó és térsége
néhány éven belül bekerülhet a nemzeti és nemzetközi vízi turisztikai célpontok sorába.
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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

Fotó: FHNP

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,

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

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

alkalmas akár játékos, akár
kreatív kézműves foglalkozások lebonyolítására.

Fotó: FHNP

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

Fotó: FHNP

Új kiállítás várja a látogatókat
Lászlómajorban

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

Fotó: FHNP

Fotó: FHNP

WeCon – a projekt, melyben
összekötjük a vizeket

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 Ilmitzi 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. 75 természeti élményprogram
közül választhatnak
az érdeklődők,
amelyből 18 túrát
Magyarországon,
58-at pedig Ausztriában rendeznek meg
2018. április 27–28.
között

holdfénytúrák, 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
válogathat kedvére: megfigyelheti a hódokat egy
kenutúra során vagy gyönyörködhet a Fertő tó nádasának sokszínű madárvilágában, de kerékpárra is
pattanhat és élvezheti a
határtalan Nyugat-Pannónia tavaszi tájait.
Április 28. a családok
napja, amikor a család apraja-nagyja és a barátok együtt
fedezhetik fel a körülöttük
lélegző természetet.
Ausztriában a Lánzséri-hegység Natúrpark túravezetői visszarepítenek

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

bennünket a kelták világába, Léka várában a denevérek éjszakáján mindent
megtudhatunk a bőregerekről. Az ORF családi
természeti élménynapjai
különböző helyszíneken zajlanak, a Rába Natúrparkban
ide-oda utazhatunk a játékos
és tudományos állomások
között.
Magyarországon a
Lajta-folyón vízi
c s ú s zd á k o n
kenukkal
ereszkedhetünk
le a régió
legnagyobb
természettudományi
élményközpontjához, a mosonmagyaróvári Futurához,
Pityerszeren az őrségi népi
műemlék együttesnél

eurázsiai vadlovakkal és az
európai bölényekkel barátkozhatunk, a Mura völgyében ártéri erdőket és
lefűződött holtágakat fedezhetnek fel a családok.
A pannon természeti
élménynapok leg-

több partnere térítésmentes
részvételt, illetve belépést
biztosít a családok részére
a t e r m é s ze t p e d a g ó g i a i

helyekről
és az árakról.
Regisztrációja segíti
a szervezőket abban,
hogy a programot színvonalasan, a vendégek igényeihez igazítva tudják előkészteni és megvalósítani.
Felejthetetlen élményeket
kíván a pannon természeti
élménynapokon a Burgenland Tourismus és együttműködő partnerei.
foglalkozásokra és egyéb
programokra.
Kérjük, regisztráljon a
programokra a www.termeszetielmenynapok.com
oldalon. Itt további információkat talál a találkozó-

MEGHOSSZÍBÍTÁS

Hosszabbítsa meg kedvére
a pannon természeti élménynapok programját 2018.
május 1-ig a www.termeszetielmenynapok.com oldalon.

Fogyatékkal élőkkel a természetben
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 lehet
közösen kirándulni a nemzeti park területén, ahol
pedig sok-sok természetközeli élmény vár mindenkire. Ezen a helyzeten
változtatunk 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 majd 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 email
címen és a 99/540-200-as
telefonszámon. A jelentkezők választ kapnak arról,
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.

