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4 nemzeti park, 10 natúrpark – életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára

Az első Balatonfelvidéki akkreditált
természeti túravezető
képzésre jelentkezők
magas száma a regionális értékek iránti tudatos elköteleződésről
tanúskodik.

A natúrpark-iskolák
országos találkozóján
közös projektek
kidolgozása állt a
középpontban.

_ 30 új természeti túravezető
_ natúrpark-iskolák találkozója
_ új védjegy helyi termékek számára
_ Eseménynaptár

Fazekas Sándor
miniszter látogatást
tett az Őrségben. Az új
nemzeti park védjegy
segítségével kívánják erősíteni a helyi
termékek értékesítését.
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A természet nem ismer határokat
Látható
sokszínőség:
Valamennyi
projekt-tárgyat a
PaNaNet logó
díszít.

Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan – ez az ugyan régi, de kevésbé
komolyan vett mondás éppen a természetvédelemi és a fenntartható regionális
fejlesztési stratégiákban nem jelenik meg
a kívánt módon és mértékben. Példákat
szeretnének? A klímaváltozás kihatásai, a pénzpiac válsága, ami mostanság
a reálgazdaság megfojtásával fenyeget
– és a madarak elköltözése.

• A médiumok több évtizeden keresztül
(Rio 1992!) azt sulykolták belénk, hogy
borzalmas következményei lesznek a klímaváltozásnak: Dél-Amerika tengerpartjaitól
egészen Indiáig, a magashegységben, ha
emelkedik a fagyhatár, valamint folyó menti
síkságokon, ha túl sok víz érkezik egyszerre.
De nálunk? Nincsenek árvizek, nincsenek
sziklaomlások, nincsenek lakhatatlan lakó-

területek. Eddig tartott a sajnos nagyon
leegyszerűsített üzenet.
És hogyan reagál a jólétben élő európai
ember? Sehogyan, ami a fogyasztói magatartását illeti, hiszen az éghajlatváltozás nem az
ő világában megy végbe. Tehát a narancslé
továbbra is az almalé előtt foglal helyet,
továbbra is olcsó repülős utazásokat foglal
le és – társadalmi presztízs miatt – egyterű
autót vásárol.
Ideje lenne végre a feljegyzések kezdete
óta mért legmelegebb decemberről szóló
jelentéseket az El Niñoval azonos szintű
jelentőséggel bíró hírként kezelni: az éghajlatváltozás azokat az országokat és térségeket is érinti, amelyek energiaéhségükkel és
féktelen fogyasztásukkal (mondván, hogy „a
környezetvédelem a szegényeknek való”) a
fő bűnösök közé tartóznak. Éppen a védett

területek térségében lenne fontos, hogy
a törvényben előírt minimumnál nagyobb
mértékben tennének lépéseket az éghajlatvédelem érdekében. Ezen a területen
– néhány támogatott tevékenységtől eltekintve – van még mit tennünk …
• Tekintettel a nemzeti és natúrparkok
élményt nyújtó programok iránti kereslet
folyamatos növekedésére, de mindenek
előtt a PaNaNet-területek büszkén felmutatható látogatói számra, valamint a programokra vonatkozó statisztikákra, nehéz
olyan válságról beszélni, mint amilyenről a
médiumok, a dollár védelmére „bevetett”
hitelminősítő intézetek és a politika számolnak be. A védett területek igazgatóságainak nem csupán abban a tekintetben
jelent ez kihívást, hogy ezt a – többek
között gazdasági – sikertörténetet tovább
írják, hanem abból a szempontból is, hogy
a védett területek regionális fejlesztésben
betöltött pótolhatatlan szerepét végre a
köztudatba is beépítsék.
• Ha egy 2010-ben elvégzett kutatási
projekt keretében kimutatták azt, hogy a
Fertő-tó környékén rendkívül magas a költést követően a gulipánállomány, akkor
ez egy örömteli hír. Amennyiben viszont
a délebbre fekvő Kiskunságban feltűnően
alacsony egyedszámot mutatnak ki, akkor
az már érdekes: hiszen ez a tény ismételten
azt bizonyítja, hogy a pannon térség szikes élőhelyei funkcionális egységet képeznek olyan madárfajoknak, mint például a
gulipánnak. Tehát bármi jó vagy rossz történik ezen területek egyikén, az a többieket
is érinti. Jó lenne tehát, ha a szűk környezetünkre korlátozott emberi gondolkodásunkat a gulipánéhoz igazítanánk hozzá …
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Bevetésre készen áll 30 új természeti túravezető
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
30 résztvevő végezte el a PaNaNet akkreditált természetvédelmi túravezető
képzést

Nagy érdeklődés övezte a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság által
koordinált 64-órás PaNaNet akkreditált természetvédelmi túravezető képzést. Az első
képzést 2011. tavaszán Kerkaszentkirályon,
majd a második képzést 2011. őszén Sármelléken (Kis-Balatonon) tartották meg.
Mindkét képzés az akkreditált képzési program szerinti maximális (15 fős)
csoportlétszámmal valósult meg, melyekhez a résztvevők közel kétszeres számú
jelentkezői körből kerültek kiválasztásra
egy előzetes tudásszint felmérő teszt, valamint személyes meghallgatás alapján.
A képzés célja, hogy a résztvevő a modulok tananyagát elsajátítva képessé váljon
túravezetést szakértő módon megtartani,
valamint a térség részletes megismerésével
jártasságot szerezzen annak bemutatásában.
A képzés oktatói a PaNaNet régió
különböző területeiről, a határ mindkét
oldaláról, a résztvevők többsége Zala és Veszprém megyéből érkezett.

A képzés folyamán a résztvevők megismerték többek között a nemzetközi és hazai turizmus trendeket, a kereslet és kínálat
főbb elemeit, a természetvédelem feladatait
és a védett természetvédelmi területeket. A
résztvevők átfogó ismereteket szereztek a
teljes PaNaNet térség – a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, az ausztriai Neusiedler See – Seewinkel Nemzeti Park, valamint
a hat burgenlandi natúrpark – természeti
értékeiről, a natúr- és nemzeti parkokban
végzett ökoturisztikai és természetvédelmi tevékenységről, turisztikai kínálatának

elemeiről, ideértve a természeti és tájképi
értékeket, az épített örökség, valamint a
hagyományőrzés szerepét.
Nagy hangsúlyt kapott emellett a képzés
gyakorlati része, amely túravezetési ismereteket (útvonaltervezés, szakvezetési
program összeállítása, térkép ismeretek),
valamint személyiségfejlesztést foglalt
magában.
A képzés vizsgával zárult, amely keretében a hallgatóknak írásban és szóban is– gyakorlati túravezetés megtartása - számot
kellett adniuk tudásukról.
A jelentkezők és a képzést elvégző
hallgatók nagy száma és motiváltsága visszaigazolta, hogy a térségben igény van ilyen
jellegű képzésre.

Az akkreditált
természeti
túravezető
képzés során
nem csak a
tudás átadására,
hanem annak
gyakorlati
alkalmazására
is különösen
nagy hangsúlyt
fektettek.

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igargatóság
H-8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Tel.: +36 87 / 555 291
www.bfnpi.hu
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Osztrák natúrpark-iskolák találkozója
… Rohoncon
A PaNaNet-projekt keretében 2011.
november 7-én a Regionalmanagement
Burgenland GmbH az Osztrák Natúrparkok Szövetségével közösen országos
workshop-ot rendezett Rohoncon a
natúrpark-iskolák részére.

Engelbert Kenyeri polgármester, DI
Thomas Böhm, az ARGE Naturparke Burgenland ügyvezetőjének és Manuela Reinhart, az Osztrák Natúrparkok Szövetsége
munkatársának köszöntőjét követően a
Rohonci Natúrpark-Iskola diákjai elénekelték a saját natúrpark-himnuszukat.
Ezt követően az Ausztria egész
területéről érkezett mintegy 40 résztvevő
számára lehetőség nyílt arra, hogy tájékozódjon és információt cseréljen a natúrparkiskolák fejlesztés alatt álló és folyamatban
lévő projektjeiről; továbbá javaslatokat és
ötleteket dolgoztak ki közösen iskolai, ill.
tartományokat átfogó tevékenységekre. Egy
közös könyv, amelyben natúrpark témájú
történetek, képek és képregények kapnának
helyet, valamint egy natúrpark-ﬁlmprojekt
csupán kettő azon számos ötlet közül, ami
a workshop keretében született.
A natúrpark-iskolák jobb együttműködése érdekében ezen intézmények
számára külön felületet hoztak létre a www.
naturparke.at honlapon.. „Itt a jövőben in-

Thomas Böhm előadásában kiemelte a natúrpark-iskoláknak, mint a lakosságnak a natúrparkkal való azonosulás eszközének fontosságát. Csak aki ismeri és megbecsüli térségének
egyedülállóságát, az képes ezen lelkesedést továbbadni.

formációkat, ill. tapasztalatokat cserélhetnek az iskolák, továbbá feltölthetik a „jó
gyakorlat”-projektjeiket, vagy pedig javaslatokat tehetnek natúrpark tevékenységekre
vonatkozóan” számol be örömmel Manuela
Reinhart a jövőbeni lehetőségekről.
2009. óta egész Ausztriában 65, Burgenlandban 2010. óta 12 iskolának ítélték oda
az „Osztrák natúrpark-iskola” címet. A kitüntetést azok a natúrparkok területén fekvő
települések iskolái kapják meg, amelyek
oktatási és nevelési koncepciójukat hozzáigazítják a natúrparkok feladatait jelképező
négy pilléréhez (védelem, pihenés, képzés,

regionális fejlesztés) és – natúrparkjuk sajátosságainak ﬁgyelembevételével – határozzák meg tanítási és tanulási céljaikat.
2009. óta egész Ausztriában 65, Burgenlandban 2010. óta 12 iskolának ítélték oda
az „Osztrák natúrpark-iskola” címet. A kitüntetést azok a natúrparkok területén fekvő
települések iskolái kapják meg, amelyek
oktatási és nevelési koncepciójukat hozzáigazítják a natúrparkok feladatait jelképező
négy pilléréhez (védelem, pihenés, képzés,
regionális fejlesztés) és – natúrparkjuk sajátosságainak ﬁgyelembevételével – határozzák meg tanítási és tanulási céljaikat.

A Rohonci Általános Iskola diákjai a workshop megnyitóján elénekelték natúrparkjuk himnuszát.
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PaNaNet szakmai konferencia a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
nagyszabású konferenciát rendezett a PaNaNet projekt keretén belül „A Magyar-Osztrák
határmenti természetvédelem 20 éve, 20
éves a Fertő-Hanság Nemzeti Park” címmel,
vadonatúj bemutató központjában, SarródLászlómajorban 2011. november 24-én.
Reischl Gábor igazgató (Fertő-Hanság
Nemzeti Park Igazgatóság), köszöntője,
valamint Dr. Rácz András helyettes
államtitkár (Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkárság, Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest) méltatása után
két szekcióban összefoglaló előadásokat
hallgathatott a szép számú érdeklődő (közel 120 fő vett részt a rendezvényen). A
délelőtti szekcióban a közös nemzeti park
történései és eredményei voltak napirenden. Így:
Dr. Kárpáti László, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság nyugalmazott igazgatója idézte fel a 20 évvel ezelőtti történéseket, a Nemzeti Park 1991-es alapításának
körülményeit, és mutatta be azt a kezdeti
időszakot, amikor és ahogyan a „Vasfüggöny” által elzárt területből 1994-re egy közös
határon átnyúló magyar-osztrák nemzeti
park lett.
A közös nemzeti park két vezetője, Kurt
Kirchberger osztrák, valamint Reischl Gábor
magyar igazgató értékelték az elmúlt húsz év
történéseit, felidézve a legfontosabb közös
sikereket, megjegyezve, hogy az EUROPARC
Federation immáron két ízben is (legutóbb
2010-ben) elismerő oklevéllel jutalmazta a
Fertő-tájon és a Hanságban zajló közös természetvédelmi munkát.
Pellinger Attila, Dr. Ambrus András,
Takács Gábor ökológusok a természeti
értékek szempontjából értékelték közös
előadásukban az eltelt időszakot. Számos
sikertörténetet ismertettek a nemzeti parki faj- és élőhely-védelem vonatkozásában. Bemutatták továbbá a legsikerültebb
élőhelyfejlesztési, valamint élőhely-rekons-

Reischl Gábor az FHNPI igazgatója előadásában értékelte az elmúlt húsz év történéseit.

trukciós projekteket is, amelyek keretében
pl. több mint 800 hektárnyi vizes élőhelyet,
valamint 1000 hektárnál több gyepterületet
rehabilitált a Nemzeti Park a térségben.
Alois Lang nemzeti parki információs
központ vezető Illmitzről, és Fersch Attila
igazgatóhelyettes, ismertette azokat a közös
eredményeket, projekteket, amelyek hozzájárultak és járulnak ahhoz, hogy a Nemzeti Park egyfajta megkerülhetetlen térségfejlesztési tényezőként segíti az itt élők
életét, továbbá biztosítja azt a vonzerőt,
amely révén kedvelt ökoturisztikai célpont
európai viszonylatban is.
A délutáni szekció keretében a magyarosztrák határmenti védett területek közös
munkájába nyerhettek a résztvevők bepillantást. Így:
Dr. Markovics Tibor igazgató, hazánk
legﬁatalabb nemzeti parkjának, az Őrségi
Nemzeti Park Igazgatóságnak a működését
ismertette. Bemutatta mindazokat az eredményeket, amelyek az élőhelykezelésektől a
különböző fajvédelmi programokon keresztül az ökoturisztikai programkínálatig fémjelzik az Őrségi Nemzeti Park munkáját.
Ezután a Burgenlandi Natúrparkokat és
tevékenységüket mutatta be Alois Lang egy
összefoglaló előadás keretében.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Zala megyei védett területeinek

elmúlt 20 évben elért természetvédelmi
eredményeit Lelkes András tájegységvezető
ismertette egy nagyon színes előadás keretében. Az előadó bemutatta a Kis-Balaton,
valamint a Kerka és Mura folyók vidékének
természetvédelmi munkáját, az ottani természetvédelmi sikereket.
A nyugat dunántúli natúrparkok legﬁatalabbja, a Soproni Natúrpark. A tájat, azoknak
értékeit, a natúrparki programokat Taschner
Tamás, a Soproni Naturparkért Egyesület
elnöke mutatta be a jelen levőknek.
Zárásra pedig az egyik legjobban működő
határon átnyúló natúrparki együttműködés,
az Írottkő – Geschriebenstein Natúrpark
ismertetése maradt. A közös munka, valamint a megannyi programlehetőség Hubert
Reschlnek a Geschriebenstein Natúrpark elnökének, és Bakos Györgynek az
Írottkő Naturparkért Egyesület elnökének
előadásában lett ismertetve.

Nationalpark-Informationszentrum
H- 9434 Fertöujlák
Tel.: +36 99 537 520
fhnpiinfo@fhnp.kvvm.hu
www.ferto-hansag.hu
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Miniszteri látogatás és Pannonian Bird Experience 2012
Miniszteri látogatás az
Őrségi Nemzeti Parkban

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter,
Illés Zoltán környezetvédelemért felelős államtitkár és V. Németh Zsolt vidékfejlesztési
államtitkár vett részt január 12-én az Őrségi
Nemzeti Park Igazgatóság állatkihelyezésének ünnepélyes megnyitóján és a Nemzeti
Parki Termék védjegy elismerő cím okleveleinek átadásán.
Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság saját
állományából 33 db magyar tarka szarvasmarhát és 2 db muraközi lovat helyezett ki a
helyi gazdákhoz, hogy ezzel is ösztönözze az
állattartást a térségben. Az állatokat befogadó gazdák: Gaál András, Keserű József, Rácz
Károly és Zaicz Tibor voltak.
A Nemzeti Parki Termék védjegy elismerő
oklevelet a nemzeti park területén élő és
alkotó, a hagyományos Őrségi fazekasság
stílus és formavilágának megőrzésében elkötelezett fazekasok kapták. A huszonegy
Őrségben élő fazekas közül tíz nyújtott
be pályázatot. A szakértőkből álló zsűri az
alábbi fazekasoknak ítélte oda a védjegyhasználat jogát: ifj. Albert Attila, ifj. Cseke János,
Kovács Erika, Vörös Gábor, Vörös Ferenc,
Zsohár Gyula. Az ünnepélyes díjátadót a Magyar Tarka Tenyésztési Információs Nap és
szakmai fórum követte.

.org
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keretprogram április 14-től

... Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park
Pannonian Bird Experience 2012
Az ökoturizmus, azon belül kiemelten a
madármegﬁgyelés nagy hagyománnyal
rendelkezik a Seewinkel környékén. A
60-as évek óta főként tavasszal és ősszel
– számos madárfaj vonulási és költési
idején – madármegﬁgyelők százai népesítik be a Fertő-tó mentén található
megﬁgyelő helyeket.

A rutinos, hely- ésfajismerettel rendelke
zőmadármegﬁgyelőknek nincs szükségük
hobbijukra vonatkozó általános jellegű információkra. Ők mindenek előtt az adott
évre, ill. szezonra vonatkozó részletek
iránt érdeklődnek. A „kezdők” növekvő
táborának ezzel szemben sokkal több információra van szüksége: az élőhely típusokra,
a madárfajok évszakok szerinti megoszlására , továbbá fajismeretre, valamint távcső és
spektív használatával összefüggő tudásra.
Ezeknek a „lelkes madarászoknak” természetvédelmi szempontból is nagyobb ﬁgyelmet kell szentelni – hiszen a hiányos tudás
gyakran vezet romboláshoz. A nemzeti parkok feladatai közé tartózik az is, hogy segítséget nyújtson ezen látogatói rétegeknek
abban, hogy a valósághoz közel álló élményben legyen részük.
Az ismeretekkel rendelkezőknek, de
ugyanúgy a kezdők számára is sokszínű
programokat kínál a Pannonian Bird Experience a következő három témakörben:
kiállítást a Neusiedler See - Seewinkel Nem-

zeti Park Illmitz-i Információs Központban,
ill. annak környékén, előadások és workshop-ok a témában, kirándulások az egyes
élőhelyekhez .
2012. április 14-19.

• minden nap 9 – 18 óra között 3 kirándulás kelet-ausztriai, szlovákiai és/vagy
magyarországi madárvédelmi területekre
• minden nap 10 – 17 óra között 3 előadás
madárvédelemmel, madármegﬁgyeléssel
és/vagy természeti fotózással összefüggő
témakörben.
2012. április 20-22.
• minden nap 9 – 18 óra között kiállítások
és bemutatók az Információs központban és
a Neusiedler See – Seewinkel Nemzeti Park
kiválasztott helyszínein
• minden nap 9 – 18 óra között 4 kirándulás kelet-ausztriai, szlovákiai és/vagy
magyarországi madárvédelmi területekre
• minden nap 10 – 17 óra között 4 előadás
vagy workshop madárvédelemmel, madármegﬁgyeléssel és/vagy természeti fotózással
összefüggő témakörben.
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Az új csónakház még vonzóbbá teszi a PaNaNet-térséget
Fertő-Hanság Nemzeti Park
Megvalósult a Csárdakapu-i Csónakház
felújítása

A PaNaNet természetturisztikai infrastruktúra célcsoportorientált fejlesztése az egyes
tájvédelmi területek, natúrparkok és nemzeti parkok pilóta projektjeiként valósul meg.
2011 májusában fejeződött be a Balf-Csárdakapui kenus csónakház felújítása mint a
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság PaNaNet természetturisztikai infrastrukturális
projekt eleme, az Ausztria-Magyarország
Határon Átnyúló Együttmőködési Program
2007-2013 támogatásával a L00038 számú
PANANET projekt keretében.
A projektelem költségvetése mintegy 25.600
ő volt. A felújítás keretében a Csónakházban
megtörtént a falak és vakolat javítása, külső
falfelület kőporos kialakítása, acél nyílászárók felújítás , ablakok cseréje, nádtető
héjazat javítása, a kenutároló polcok stabilizálása, javítása.
A beruházás hozzájárul az adott térség
arculatának erősítéséhez, egy új téma
felöleléséhez és ezáltal erősíti a PaNaNet
területetek turisztikai összkínálatát.

A Balf-Csárdakapunál található csónakház teljes felújításával bővült a PaNaNet-térség természetturisztikai kínálata.

Pannon Természeti.Élmény.Napok
2012. április 19-22.

A nagy természeti kaland gyakran a saját házunk előtt vár ránk. Burgenlandban például
a Pannon Természeti.Élmény.Napok segítségével betekintést nyerhetünk Burgenland
lenyűgöző természeti élményt nyújtó világába; mindezt olyan intenzitással, ahogyan azt
máshol nem lehet átélni.
55 ökoturisztikai programot, valamint három
egésznapos túrát állítottak össze a Pannon
Természeti.Élmény.Napok
keretében.A
legtöbb ezek közül a tartomány nemzeti
parkjába és hat natúrparkjába kalauzolja a

résztvevőket. Lesz például madármegﬁgyelő
túra a Seewinkel területén, kenuzás a „vad
Burgenlandon” keresztül, séta a fakoronaúton vagy pedig az Uhudler gyökereinek a
felfedezése szerepel a programban. Ezeken
kívül részt lehet venni gyógynövénytúrán,
fel lehet fedezni tanösvényeket és mocsárréteket, vagy közvetlen közelről meg lehet
ﬁgyelni gólyákat, denevéreket. Ezen kínálati
elemek egy nap akár többször is szerepelnek a programban azért, hogy lehetőség
szerint minél több látogató megízlelhesse
ezen természeti kincseket.
www.naturerlebnistage.at

Nemzeti Park Információs Központ
H- 9434 Fertöujlák
Tel.: +36 99 537 520
fhnpiinfo@fhnp.kvvm.hu
www.ferto-hansag.hu
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Rendezvények és időpontok 2012. tavaszán

Virágzik a kockásliliom a Weinidylle Natúrparkban

2012. február 02. Vizes élőhelyek napja ❙ Hévíz
2012. február 03. A natúrpark természetvédelmi őreinek túrája ❙ Rechnitz
2012. február 10. Holdfénytúra ❙ Zalaszántó
2012. február 12. Téli erdőben ❙ Donnerskirchen
2012. február 18. Túra lámákkal ❙ Donnerskirchen
2012. február 25. Természetes kényeztetés gyógynövényekkel és olajokkal ❙ Baumgarten
2012. február 25. Kosárfonás – a hagyományos kézművesség ❙ Baumgarten
2012. március 02. Alvó rügyek a természetben ❙ Forchtenstein
2012. március 02. A natúrpark természetvédelmi őreinek túrája ❙ Rechnitz
2012. március 02. Éjjeliőr körséta ❙ Purbach
2012. március 03. Évszakok a kertben ❙ Bad Sauerbrunn
2012. március 04. Nádtenger ❙ Purbach
2012. március 09. Éjjeliőr körséta teliholdkor ❙ Purbach
2012. március 10. Hóvirág túra ❙ Zalaszántó
2012. március 10. Ahol Ausztriában legkorábban beköszönt a tavasz ❙ Illmitz
2012. március 10. Vadvirágok és gyógynövények: tavaszi ébredés ❙ Purbach
2012. március 16. Éjjeliőr körséta ❙ Purbach
2012. március 22. Víz Világnapja ❙ Hévíz
2012. március 23. Éjjeliőr körséta ❙ Purbach
2012. március 24. A hódok nyomában ❙ Szécsisziget
2012. március 24. Túra lámákkal ❙ Donnerskirchen
2012. március 25. Madárvilág a Lajta-hegységben: harkályfélék ❙ Purbach
2012. március 30. Húsvét a falusi kisboltban ❙ Rechnitz
2012. március 30. Éjjeliőr körséta ❙ Purbach
2012. március 31. Húsvéti barkácsolás ❙ Tihany
2012. március 31. Medvésen medvehagymával ❙ Baumgarten
2012. március 31. Gyógynövényvarázslat gyermekeknek ❙ Purbach
2012.31.03. - 01.04 Kétnapos fotószafari a natúrparkban ❙ Breitenbrunn
2012. április 01. Barackvirág túra ❙ Rechnitz
2012. április 01. Mely madarak tértek már vissza? ❙ Illmitz
2012. április 03. Kockásliliom kirándulás ❙ Hagensdorf
A felsorolt rendezvények a natúrparkok
és nemzeti parkok látogatóprogramok
csupán kis kivonatát képezik.
További részletek az egyes internetoldalakon találhatók.
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Impresszum
A PaNaNet projektpartnerek részére:
Neusiedler See – Seewinkel Nemzeti Park
PR & Ökoturizmus Osztály
Információs központ • A-7142 Illmitz
info@nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at
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