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„coop MDD” projektlátogatás a Bioszféra Rezervátumban a
németországi Elba-folyónál
Az UNESCO bioszféra rezervátumokban alkalmazott kezelési gyakorlatok
megismerése segíti a projekt partnereket a határon átnyúló kezelési program
fejlesztésében és a helyi érdekeltek elköteleződését
Havelberg, Dessau- Május végén, az EU által finanszírozott Interreg Duna
Transznacionális Együttműködési Program 2014-2020 keretén belül a „coop
MDD” projekt partnerei meglátogatták az Elba Folyammenti BioszféraRezervátumot. A Flusslandschaft Elbe Bioszféra Rezervátum a helyreállítási
projektjeiről és a régióban a szolgáltatók sikeres turizmusba való bevonásáról
ismert.
Az Elba-folyó (Csehországban Laba) Közép-Európa egyik legfőbb vízi
útvonala. Krokonoše hegyeitől Csehország és Németországon keresztül egészen
az Északi-tengerig folyik. A folyamot Közép-Európában évszázadokon át
áruszállításra használták és a történelem folyamán erősen módosították.
Az UNECO Bioszféra Rezervátum megalapításával és a nemzeti, regionális
kormányzatok, valamint civil szervezetek közös helyreállítási erőfeszítéseinek
köszönhetően az élet visszatért az Elba-folyóba, valamint annak mellékfolyóiba
(Havel-folyó). A Bioszféra Rezervátum vezetése létrehozta az egész terület
turisztikai vonzerejét gazdagító helyi terméket kínáló helyi üzletek és
szolgáltatók hálózatát.
„A Bioszféra Rezervátum partnerségi megállapodást kötött termelőkkel,
kézműves vállalatokkal, éttermekkel, szállodákkal és túravezetőkkel. Ennek,
valamint a helyi gazdaságnak köszönhetően ₋ a végén, a helyi lakosoknak ₋
származik haszna a Bioszféra rezervátumból és annak fenntartható helyi
fejlesztési szemléletéből. Mindez növeli a helyiek támogatását azon jövőbeli
természetvédelmi projektekkel kapcsolatban, amelyek a bázisát adják ezen
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fenntartható fejlesztéseknek”, mondta Magdalena Wagner, a „coop MDD”
WWF Ausztria projekt menedzsere.
A helyi, regionális és nemzeti kormányzatok és testületeik teljes elkötelezettsége
létfontosságú, nem számít, ha fenntartható turisztikai célpont létrehozásáról, a
magterület növeléséről, vagy az ártéri erdő visszaállításáról is legyen szó.
Ez a fajta siker, amit az Elba Folyammenti Bioszféra- Rezervátumban láttunk,
csak úgy lehetséges, ha az összes érdekelt fél, valamint a kormány összefog és
megtalálja a legjobb megoldást a fenntartható fejlesztésre a Bioszféra
Rezervátum szerkezetében. A TBR Mura-Dráva-Duna alapításában és
vezetésében meg szeretnénk ismerni a legjobb gyakorlatokat egész Európából,
valamint ezt a tudást szeretnénk beintegrálni a közös vezetési programunkba és
a River School hálózatfejlesztésbe” összegezte Wagner.
A fotókért kérjük, látogassa meg a Galériánkat. További információkért keresse
fel a projekt honlapját.

