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IPA Cross-border Co-operation Programme

Hungary-Croatia

Where rivers connect

IPA prekogranični program

Mađarska-Hrvatska

Gdje rijeke spajaju

IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program

Magyarország-Horvátország

Ahol a folyók összekötnek

Mura i Drava blizu sutoka
Mura and Drava rivers near their confluence
A Mura és a Dráva folyók közelsége
Goran Šafarek

The Three Rivers = One Aim project has been supported by the EU in the frame of the 3rd Call for Proposals of
the Hungary-Croatia Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 (HU-HR CBC). In the pre-accession period
relatively limited opportunities were available for the Croatian regions to apply for EU funds. The HU-HR CBC was
one of the rare possibilities for the Hungarian and Croatian
neighboring regions to receive EU co-financed subsidies. To
reach this aim a good quality of project proposal was the
minimum requirement. Namely the project goals had to
meet the Programme’s objectives, the project had to have
a clear and coherent structure, justified and appropriate
budget plan, and last but not least a real cross-border relevance. Beyond these requirements of course a dedicated
professional project team was needed to be able to meet all
conditions during project implementation. The Three Rivers
= One Aim project was one of the successful 169 supported
projects reaching all these requirements.

One of the European Union’s main objectives is the sustainable and attractive environment. In this respect the HU
HR CBC Programme focused on landscape development in
the Mura-Drava-Danube area and its natural and rural surroundings. The Three Rivers = One Aim project can be considered as a best practice of such projects. During the project
monitoring site visits it was especially interesting to see how
all project partners learnt from each other, took care about
their territories and how they educated local in habitants and
all stakeholders to follow their good examples taking all the
time into consideration the demand of the biosphere reserve.
Thank you very much for having an effective project management and I wish you a successful co-operation in the
future calls, maybe with the same setup of partnership!
András TÁLOS

Programme manager
Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme
Joint Technical Secretariat, Budapest
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Projekt Tri rijeke = Jedan cilj sufinanciran je sredstvima
Europske unije u okviru Trećeg poziva za projektne prijedloge Mađarsko-hrvatske prekogranične suradnje 2007-2013
(HU-HR CBC). U pretpristupnom razdoblju, za hrvatske su
regije bile raspoložive relativno ograničene mogućnosti prijave za EU sredstva. Mađarsko-hrvatski prekogranični program suradnje predstavljao je rijetku priliku za Mađarske i
Hrvatske susjedne regije da apliciraju za sredstvima europskog sufinanciranja projekata. Kako bi se dosegnuo taj cilj,
minimalni uvjet bio je da predloženi projekti budu kvalitetni. Konkretno, ciljevi projekta morali su odgovarati ciljevima
Programa, projekt je morao imati jasnu i usklađenu strukturu,
opravdani i primjereni proračunski plan i zadnje ali jednako
važno - stvarni prekogranični značaj. Povrh tih zahtjeva, dakako, bio je potreban projektni tim predanih ljudi koji će se
moći nositi sa svim zahtjevima tijekom provedbe projekta.
Projekt Tri rijeke = Jedan cilj je jedan od ukupno 169 uspješnih projekata koji su zadovoljili sve te zahtjeve.

Jedna od osnovnih težnji Europske unije je održivi i atraktivni okoliš. U tom smislu, prekogranični program suradnje
između Mađarske i Hrvatske fokusirao se na razvoj krajolika
u regiji Mura-Drava-Dunav, uključujući njegovo prirodno i ruralno okruženje. Projekt Tri rijeke = Jedan cilj može se smatrati primjerom najbolje prakse u projektima te vrste. Tijekom
obilaska i nadzora projektnih lokaliteta, posebno je bilo zanimljivo vidjeti kako projektni partneri međusobno uče jedni
od drugih, kako vode brigu o svojim zaštićenim područjima
te kako podučavaju lokalno stanovništvo i sve dionike kako
bi oni, dionici, mogli slijediti primjere dobre prakse, pritom
cijelo vrijeme imajući na umu zahtjeve koje sa sobom nosi
proglašeni status biosfernog rezervata. Zahvaljujem vam
što ste postigli efektivno upravljanje projektom te vam želim
uspješnu suradnju u budućim projektnim ciklusima, moguće
u istom partnerskom postavu!
András TÁLOS

Programski menadžer
IPA Prekogranični program Mađarska – Hrvatska
Zajedničko tehničko tajništvo, Budimpešta
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A Három folyó = egy cél projekt a Magyarország-Horvátország 2007-2013 Határon Átnyúló Együttműködési Program (HU-HR CBC) harmadik pályázati felhívása során került támogatásra. Az előcsatlakozási időszakban Horvátország számára alapvetően csak korlátolt Európai Uniós forrás volt hozzáférhető. A HU-HR CBC egyike volt azon ritka
lehetőségeknek, amelyben a magyar és a horvát határ menti régiók közösen részesülhettek EU-s támogatásból. Ehhez
„csupán” egy jó projektötlet kellett, amely tartalmazta mindazon minőségi mutatókat, amelyek egy jó projektre jellemzőek. Magyarul: a projekt célkitűzésinek összhangban kellet
lennie a Program célkitűzéseivel, megfelelő és alátámasztott
költségvetési terv, egyértelmű és koherens projekt struktúra, végül de nem utolsó sorban pedig valódi határon átnyúló hatást kellet elérni. Ezeken a minimum követelményeken
túl a sikeres projekt végrehajtáshoz egy elszánt és szakmailag magas színvonalú projekt csapat szükségeltetett. A Három folyó = egy cél projekt egyike volt a sikeresen pályázó

és támogatott 169 projekt közül, amely megfelelt ezeknek a
követelményeknek. Az Európai Unió egyik fő célkitűzése a
fenntartható és vonzó környezet. Jelen Programnak pedig a
Mura-Dráva-Duna terület fejlesztése, annak természeti értékeit figyelembe véve. A Három folyó = egy cél projekt egyike
azon jó példáknak, amelyek projektek sikeresen alátámasztották ezeket a célkitűzéseket. A projekt monitoring látogatások, területbejárások alkalmával mindig nagy öröm volt számomra látni, ahogy a projekt és e területek gazdái egymástól tanulva védik, óvják, fejlesztik saját területeiket a bioszféra rezervátum égisze alatt. Köszönöm szépen a kiváló projekt menedzsment munkát és hasonlóan sikeres projekteket kívánok a jövőben is, talán ugyanezzel a projektcsapattal!
András TÁLOS

Programmenedzser
Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló
Együttműködési Program
Közös Technikai Titkárság, Budapest

10

Dear Readers,
the final publication of the project Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity within the Framework
of the Cooperation for a Transboundary Biosphere Reserve
(acronym: Three rivers=One aim) is now in your hands. The
project was implemented within the IPA CBC HU-HR 20072013 Programme and co-financed by European union.
Within the publication, the overview of the results of this
project is presented. Despite the actual short period of implementation of project activities, it is my pleasure to conclude
that all planned activities are de facto implemented and
goals achieved. The project team of 23 members worked
during 15 months on 15 locations to restore landscapes and
to conserve biodiversity within Transboundary biosphere
reserve Mura-Drava-Danube, this extraordinary European
natural area which was recognized by experts on global level.
The total of 7 partners joined their forces in preparation
of this great project. The story began in year 2011 by the support of WWF, Croatian Ministry for environment and nature,
Croatian State institute for Nature protection and NGOs.
Yes, the preparation of this project lasted for a while, but
all 7 partners invested their knowledge, previous experience
and vision into it. All that time, they had in mind multiple
goals to be achieved: landscape restoration, biodiversity protection, sustainable tourism development in the region, etc.
The goals were aimed toward better management of protected areas along Mura, Drava and Danube, to make these
areas more visible in public and to enhance coexistence of
humans and nature. The project implementation period lasted much shorter than it was originally planned. As in every

project, some unexpected situations appeared, but nevertheless the project was successfully brought to it’s end. We did it
right, and this publication confirms our achievements.
I would like to express my gratitude to Joint Technical
Secretariat of IPA CBC HU-HR Programme which has recognized the importance of this project and therefore granted
it and supported us in the process of implementation. Many
thanks also goes to national project control authorities in
Hungary and Croatia.
Special thanks to county prefects of Međimurska
county, Varaždinska county, Koprivničko-križevačka county,
Osječko-baranjska county, Vukovarsko-srijemska county
and Virovitičko-podravska county, as well to Government of
Hungary - on their overall support during project implementation and prefinancing of project costs.
Development agency of Virovitičko-podravska county,
namely VIDRA, invested great knowledge and consultancy into
this project. Many thanks to them! Above the visible results,
this project contributed greatly to cooperation and networking
of institutions responsible for management of protected areas
within Transboundary biosphere reserve Mura-Drava-Danube
in Hungary and Croatia. This project also gave encouragement to protected areas authorities in Austria, Slovenia and
Serbia to continue their efforts in expanding the idea of the
biggest European biosphere reserve: Mura-Drava-Danube.
It was my great honour to lead the team of experts and
dedicated professionals who - living and working on three
rivers - are united around one aim.
Tatjana Arnold Sabo
project manager
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gubili vjeru u mogućnost da predviđene ciljeve odradimo
u zadanom roku, kada nam vremenske prilike nisu išle na
ruku... Ali, uspjeli smo i rezultati su danas tu pred Vama.
Zahvaljujem Zajedničkom tehničkom tajništvu programa
IPA CBC HUHR što je prepoznalo važnost realizacije ovog
projekta i odobrilo njegovo financiranje, te nas podupiralo
tijekom realizacije projekta, kao i nacionalnim kontrolnim tijelima u Mađarskoj i Hrvatskoj. Posebna zahvala županima
Međimurske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Osječkobaranjske, Vukovarsko-srijemske i Virovitičko-podravske županije, kao i Vladi Mađarske, na podršci prilikom realizacije
projekta i osiguravanju sredstava za njegovu provedbu.
Posebna zahvala i Razvojnoj agenciji Virovitičko-podravske županije Vidra, koja je svoje veliko iskustvo u provedbi
IPA CBC projekata savjetodavno ugradila u pomoć Glavnom
korisniku projekta, ali i svim partnerima na projektu. Osim
oku vidljivih rezultata, ovaj projekt je znatno pridonio i uspostavljanju i učvršćivanju suradnje institucija koje upravljaju
zaštićenim područjima prekograničnog Rezervata biosfere
Mura-Drava-Dunav u Mađarskoj i Hrvatskoj, te dao dodatnu
podršku nastojanjima institucija koje upravljaju zaštićenim
područjima u Austriji, Sloveniji i Srbiji na uspostavljanju najvećeg Rezervata biosfere na području Europe. I prije nego se,
čitajući ovu brošuru, upoznate sa rezultatima projekta, dozvolite mi da trajno zapišem kako mi je bila izuzetna čast voditi
ovaj tim stručnih, ali prije svega predanih ljudi, koji su - živeći
i radeći na tri različite rijeke - ujedinjeni oko istog cilja.

Poštovani,
pred vama je tiskani zapis odnosno brošura projekta
Obnova krajobraza i zaštita biološke raznolikosti u okviru
suradnje na području prekograničnog Rezervata biosfere,
akronima Tri rijeke = Jedan cilj, realiziranog u okviru prekograničnog programa IPA CBC HUHR 2007-2013.
U brošuri su predstavljeni rezultati projekta Tri rijeke =
Jedan cilj, a unatoč kratkoći vremena za realizaciju projekta,
zadovoljstvo mi je konstatirati da su realizirane sve planirane
projektne aktivnosti. Brošura predstavlja rezultat rada projektnog tima od 23 člana u proteklih 15 mjeseci na 15 lokacija
na obnovi krajobraza i zaštiti biološke raznolikosti na području prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav,
izuzetno vrijednog prirodnog područja na tlu Europe, čija je
vrijednost i važnost očuvanja prepoznata i na svjetskoj razini.
Sedam projektnih partnera udružilo je svoje snage u pripremi ovog velikog projekta, a sve je počelo sada već davne
2011. godine uz podršku Svjetske organizacije za zaštitu prirode (WWF), Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH, Državnog zavoda za zaštitu prirode RH i nevladinih organizacija.
Da, priprema projekta trajala je dugo, 7 partnera utkalo je
u ovaj projekt svoje znanje i iskustva, svoje želje i snove, svoje
vizije obnove krajobraza i zaštite biološke raznolikosti, vizije
razvoja održivih oblika turizma u zaštićenim područjima, a
sve s ciljem da se prirodna obilježja ovog područja očuvaju,
da se njima bolje upravlja, da se bolje prezentira njihova izuzetna biološka raznolikost i važnost njezinog očuvanja, poveća svijest javnosti o vrijednosti ovog područja, ali i dobrobitima skladnog suživota čovjeka i prirode. Realizacija projekta
trajala je puno kraće od planiranog, bilo je i dramatičnih situacija kada smo mislili da nećemo uspjeti, situacija kada smo

Tatjana Arnold Sabo
projektni menadžer
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időpontig megvalósítsuk, és volt olyan is, amikor az időjárási viszonyok sem kedveztek... De megcsináltuk, és az eredmények
most itt láthatóak Önök előtt.
Szeretném megköszönni az IPA CBC HUHR Közös Technikai Titkárságának, hogy felismerte a projekt megvalósításának fontosságát, jóváhagyta pénzügyi támogatását, és segített minket a projekt megvalósításában. Ezen kívül köszönet illeti a nemzeti ellenörző hatóságokat Magyarországon
és Horvátországban is. Külön köszönet Muraköz, Varazsd,
Kapronca-Krizsevác, Eszék-Baranya, Vukovár-Szerémség
és Verőce-Drávamente megye első embereinek, valamint a
magyar kormánynak a támogatásért és a pénzügyi fedezet
biztosításáért, amit a projekt megvalósítása során nyújtottak.
Szintén külön köszönet a VIDRA Verőce Megyei Fejlesztési Ügynökségnek, amely az IPA CBC projektek megvalósítása során szerzett tapasztalatait beépítette a projektbe, és
íly módon segítette a vezető partner, valamint az összes többi projektpartner munkáját.
A szemmel látható eredményeken kívül ez a projekt
nagyban hozzájárult az intézmények közötti kapcsolatok kiépítésében és megerősítésében, amelyek Magyarországon
és Horvátországban a Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum határon átnyúló területén természetvédelemmmel foglalkoznak. Ezen kívül támogatásukról biztosították az Ausztriában, Szlovéniában és Szerbiában működő hasonló intézményeket, amelyek törekvései arra irányulnak, hogy létrejöjjön Európa legnagyobb bioszféra rezervátuma. De mielőtt
elolvasnák a brosúra tartalmát, és megismernék a projekt
eredményeit, engedjék meg, hogy örökre bevéssem ebbe a
könyvecskébe a következőket: megtiszteltetés volt számomra vezetni ezt a szakmai csapatot, de elsősorban azokat az
áldozatos embereket, akik – három különböző folyó mentén
élnek és dolgoznak – egy cél érdekében egyesítették erőiket.

Tisztelt Olvasó,
Önök elött van a Határon Átnyúló Együttműködési Program IPA CBC HU-HR 2007-2013 keretében megvalósult
„Három folyó = egy cél” nevet viselő projekt eredményeit bemutató nyomtatott brosúra.
A brosúrában bemutatásra kerülnek a „Három folyó=egy
cél“ projekt eredményei. A projekt megvalósítására szánt idő
rövidsége ellenére örömmel konstatálom, hogy minden betervezett projekttevékenységet sikerült megvalósítani. A brosúra bemutatja a 23 főből álló projektteam munkájának az
eredményeit, amely 15 hónapon keresztül 15 helyszínen dolgozott a tájrehabilitáció, és a természeti sokszínűség megóvásán a határon átnyúló Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum területén. Ez egy különösen értékes természetvédelmi terület Európa szívében, amelynek értéke és védelmének fontossága már világszinten is elismert.
Hét projektpartner egyesítette erőit ennek a nagy projektnek az előkészítése során, amely még 2011-ben indult
a WWF Természevédelmi Világalap, a Környezetédelmi Minisztérium, az Állami Környezetvédelmi Intézet, valamint civil
szervezetek támogatásával. Valóban, a projekt előkészületei
sok időt vettek igénybe. Azonban a 7 projektpartner minden
tudását és tapasztalatát latba vetette, valamint beleszőtték
kívánságaikat, álmaikat és vízióikat a környezet és a biológiai
sokszínűség megóvása érdekében, illetve elképzeléseiket a
fenntartható turizmus fejlesztésével kapcsolatosan a természetvédelmi területeken.Tették mindezt azzal a céllal, hogy
ennek a területnek a természeti ismertető jegyeit megóvják,
hatékonyabban irányítsák, sikeresebben kerüljön bemutatásra biológiai sokszínűsége és védelmének fontossága, növekedjen a közösségek környezettudatossága, de a felsoroltak
legyenek összhangban ember és természet között.
A projekt megvalósítása kevesebb időt vett igénybe a tervezettnél, viszont voltak drámai helyzetek is, amikor azt gondoltuk,
hogy nem sikerülhet. Olyan helyzetek is adódtak, amikor elvesztettük minden reményünket, hogy a kitűzött célokat a tervezett

Tatjana Arnold Sabo
projekt manager
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The UNESCO designation act of
transboundary Biosphere reserve
Mura-Drava-Danube between Croatia
and Hungary in July 2012 the link for partnership on this project

Dokument kojim je UNESCO proglasio
prekogranični Rezervat biosfere
Mura-Drava-Dunav između Hrvatske
i Mađarske u srpnju 2012. godine poveznica za partnere na ovom projektu

2012.júliusában az UNESCO által
Magyarország és Horvátország között létrejött
Határon átnyúló Mura-Dráva- Duna Bioszféra
Rezervátumról szóló dokumentum – a
projektpartnerek közötti összekötő kapocs
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Man and Biosphere Programme, UNESCO Program Čovjek i biosfera, UNESCO
Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) pokrenula je Program „Čovjek i biosfera” (Man
and the Biosphere Programme) još 1971. godine, kao međuvladin
znanstveni program koji ističe važnost uspostave ravnoteže između
očuvanja bioraznolikosti s jedne strane i razvojnih potreba lokalne
zajednice s druge strane.
U sklopu ovog Programa, 1974. godine je počela uspostava
svjetske mreže područja koja predstavljaju glavne ekološke sustave na Zemlji, unutar kojih se štiti genetska raznolikost kao preduvjet biološke raznolikosti, te gdje se provode istraživanja ekoloških
sustava, praćenje njihova stanja i edukacija. Pojedina područja ove
mreže nazivamo rezervatima biosfere, kao međunarodno priznatim
područjima unutar UNESCO-ovog MAB Programa koji promoviraju rješenja za skladan odnos između zaštite biološke raznolikosti i
njenog održivog korištenja, kroz ispunjavanje tri osnovne funkcije
rezervata biosfere:
• zaštitnu funkciju - doprinose očuvanju krajobraza, ekoloških
sustava, vrsta i genetske varijabilnosti;
• razvojnu funkciju - potiču ekonomski i društveni razvoj koji je
socio-kulturno i ekološki održiv;
• logističku funkciju - osiguravaju podršku istraživanju, praćenju
stanja, edukaciji i razmjeni informacija o zaštiti i održivom razvoju na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini.
Treba znati da pojam ‘rezervat biosfere’ ne znači strogu zaštitu
područja, već je to naziv koncepta upravljanja područjem, prema
kojem postoje tri zone: područje jezgre, zaštitna zona i prijelazno
područje.
Područje jezgre mora biti zakonom zaštićeno, sadrži ekološki
najvrjednija područja te je namijenjeno znanstvenim istraživanjima
i praćenju stanja.
Zaštitna zona okružuje područje jezgre. Ono štiti područje jezgre od nepovoljnog utjecaja, te se u njemu mogu odvijati samo aktivnosti usklađene s ciljevima zaštite (uglavnom održivi turizam, te
poljoprivredno i šumsko gospodarenje uz primjenu mjera zaštite).
Prijelazno područje čine pretežito naseljena područja uz zaštitnu zonu u kojima se provode edukacijske aktivnosti te promiče održivi razvoj u sklopu gospodarskog razvoja.
Brojne su koristi od proglašenja rezervata biosfere. Koncept rezervata biosfere može se koristiti kao okvir za usmjeravanje i jačanje projekata kojima se poboljšava život ljudi i osigurava održivost
okoliša. UNESCO-ovo priznanje može istaknuti i nagraditi takve

Launched in 1971, UNESCO’s Man and the Biosphere Programme (MAB) is an Intergovernmental Scientific Programme that
aims to establish a scientific basis for the improvement of relationships between people and their environments. MAB combines the
natural and social sciences, economics and education to improve
human livelihoods and the equitable sharing of benefits, and to safeguard natural and managed ecosystems, thus promoting innovative approaches to economic development that are socially and
culturally appropriate, and environmentally sustainable. Its World
Network of Biosphere Reserves currently counts 651 biosphere reserves in 120 countries all over the world.
The MAB Programme develops the basis within the natural and
social sciences for the rational and sustainable use and conservation
of the resources of the biosphere and for the improvement of the
overall relationship between people and their environment. It predicts
the consequences of today’s actions on tomorrow’s world and thereby
increases people’s ability to efficiently manage natural resources for
the well-being of both human populations and the environment. By
focusing on sites internationally recognized within the World Network
of Biosphere Reserves, the MAB Programme strives to:
• identify and assess the changes in the biosphere resulting
from human and natural activities and the effects of these
changes on humans and the environment, in particular in the
context of climate change;
• study and compare the dynamic interrelationships between
natural/near-natural ecosystems and socio-economic processes, in particular in the context of accelerated loss of biological and cultural diversity with unexpected consequences
that impact the ability of ecosystems to continue to provide
services critical for human well-being;
• ensure basic human welfare and a liveable environment in
the context of rapid urbanization and energy consumption as
drivers of environmental change;
• promote the exchange and transfer of knowledge on environmental problems and solutions, and to foster environmental education for sustainable development.
(source: unesco.org)
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pojedinačne napore. Oznaka rezervata biosfere može podići svijest
lokalnog stanovništva i vlasti o zaštiti okoliša u sklopu razvoja. Ono
može pomoći privući dodatna sredstva iz različitih izvora. Na nacionalnoj razini, rezervat biosfere može poslužiti kao pilot područje ili
„mjesto učenja” za istraživanje i demonstriranje pristupa u zaštiti i
održivom razvoju, te njihovu primjenu na drugim područjima.
Program MAB je među prvima u svijetu isticao važnost uspostave ravnoteže između očuvanja biološke raznolikosti s jedne strane i razvojnih potreba lokalne zajednice s druge strane, zbog čega
je i podržan od strane Svjetskog kongresa parkova, a danas uvelike
doprinosi i primjeni Konvencije o biološkoj raznolikosti, te UN-ovim
Milenijskim ciljevima razvoja.

• logisztikai funkció – biztosítja a kutatást, az állapot
nyomonkövetését, oktatást és információ cserét a védekezésről és fenntartható fejlődésről helyi, nemzeti és globális szinten.
Tudni kell, hogy a „bioszféra rezervátum“, mint fogalom nem jelenti szigorúan véve egy terület védelmét, hanem egy olyan elnevezés, amely egy terület irányítására vonatkozik. Ez a terület pedig három zónából áll: a terület magjából (központjából), védelmi zónából,
illetve átmeneti területből. A terület magjának (központjának) törvényi előírások által védettnek kell lenni, ökológiailag a legértékesebb területnek számít, valamint tudományos kutatásoknak, illetve
az állapot nyomokövetését kell biztosítani ezen a területen.
A védelmi zóna körbeöleli a központi területet, és világosan ki
kell jelölni. Védenie kell a központi területet a kedvezőtlen hatásoktól, területén peidg csak olyan tevékenységeket lehet végezni, amelyek összhangban vannak a védekezés céljaival (pl.fenntartható turizmus, mezőgazdasági és erdőgazdálkodási tevékenységek a védekezési irányelvek alkalmazásával). Átmeneti területet képeznek
általában a védett területek mellett található lakott területek, ahol
képzési tevékenységet folytatnak, és a gazdasági fejlődés keretében támogatják a fenntartható fejlődést.
Rengeteg előny származik a bioszféra rezervátumokból. A
bioszféra rezervátum koncepciója felhasználható, mint egy keret,
amely útmutatást ad és erősíti a projekteket, amelyek révén javul
az emberek életkörülménye, és biztosítja a környezet fenntarthatóságát. Az UNESCO elismerése kiemeli és díjazza ezeket az egyéni kezdeményezéseket. A bioszféra rezervátum, mint ismertetőjegy
növeli a helyi lakosság és hatalom környezettudatosságát a fejlődésen keresztül. Segíthet különböző forrásokból kiegészítő pénzügyi támogatásokhoz jutni. Nemzeti szinten a bioszféra rezervátum egyedülálló területként pilot projektként szolgálhat, vagy olyan
helyként, ahol kutatásokat lehet végezni, illetve népszerűsíthető a
védekezés, és a fenntartható fejlődés folyamata, amit más területeken is alkalmazhatnak.
A MAB Program a világon elsők között emelte ki, egyrészt a
biológiai sokszínűség megóvására irányúló egyensúly megteremtésének, másrészt a helyi közösségek fejlődési igényének fontosságát. Ezért a programot támogatásáról biztosította a Nemzeti Parkok Világkongresszusa is, és ma már nagyban hozzájárul a
Biodiverzitási Egyezmény alkalmazásához, valamint az ENSZ fejlesztési céljainak megvalósításához.

Az UNESCO Ember és a bioszféra
programja
Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális
Szervezete (UNESCO) még 1971-ben elindította az „Ember és a bioszféra“ (Man and the Biosphere Programme) elnevezésű programot.
Ez a kormányok közötti tudományos program kiemeli annak fontosságát, hogy egyensúly jöjjön létre, egyrészt a biológiai sokszínűség
megóvása, másrészt a helyi közösségek fejlődési igényei területén.
A program keretében 1974-ben megkezdődött egy világháló létrehozatala azon területek között, amelyek a Földön a legjelentősebb ökoszisztémákat képviselik. Továbbá, ezeken a területeken belül védik a genetikai sokszínűséget, mint a biológiai sokszínűség előfeltételét, illetve kutatásokat végeznek az ökoszisztémákról, figyelemmel kísérik állapotukat és oktatnak. Ezeknek a hálózatoknak egyes területeit bioszféra rezervátumoknak hívjuk, mint az
UNESCO MAB Programja által nemzetközileg is elismert területeket. Azokat a megoldásokat népszerűsítik, amelyek a biológiai sokszínűség védelmét, és a fenntartható felhasználás közötti összhangot hivatottak népszerűsíteni. Ehhez három fő funkciót kell ellátni a
bioszféra rezervátumnak:
• védelmi funkció – hozzájárul a tájegység, az ökoszisztéma, a
fajok és a genetikai sokszínűség megóvásához,
• fejlődési funkció – támogatja a gazdasági és társadalmi fejlődést, amely szocio-kulturális és ökológiai szempontból fenntartható,
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Rafting na rijeci Muri
Rafting on Mura river
Rafting a Mura folyón
Siniša Golub

Arhiv: Stanko Trstenjak

Mlinovi na Muri u 20. stoljeću
Mills on Mura river during 20th century
Vízimalmok a Murán a XX.században

20

Arhiv: Ljudevit Marđetko

Prašuma hrasta lužnjaka nekoć
je rasla na cijelom području
današnjeg Rezervata biosfere
Mura-Drava-Dunav odnosno
na području provedbe projekta.
Hrast Adam srušen je 1925. uz
Dravu u Međimurju.

Ancient oak forest use to
cover the area of present days
Biosphere reserve Mura-DravaDanube. Adam the Oak was
cut down near Drava river in
Međimurje region in the year
1925.
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Régen a kocsányos tölgyből álló
őserdők beborították az egész
Mura-Dráva-Duna Bioszféra
Rezervátumot, illetve a teljes
projektterületet. Az Adam
tölgyet 1925-ben vágták ki a
Dráva mentén Muraközben.

Siniša Golub

Mrtvaja na rijeci Muri u Međimurju, Žabnik - Sveti Martin na Muri
Oxbow lake near Mura river in Međimurje
Holtág a Mura folyón Muraközben
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Siniša Golub

Mura meandrira na granici između Hrvatske i Mađarske
Mura river meandering between Croatia and Hungary
Mura kanyarog Magyarország és Horvátország határán
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Davor Žerjav

Bijela roda
(Ciconia ciconia)
White stork
Fehér gólya
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Siniša Golub

Ušće Mure u Dravu
Mura to Drava confluence
A Mura betorkollik a Drávába
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Siniša Golub

Riječna dinamika Drave u Podravini na granici s Mađarskom
The river dynamics in Podravina region on boarder with Hungary
A Dráva folyó dinamikája a Dráva mentén a magyar határon
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Siniša Golub

Meandar na starom koritu Drave u Međimurju
The river meander on old river bed of Drava river in Međimurje
Folyókanyarulat a Dráva régi medrében a Muraközben
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Davorin Mance

Ispiranje zlata na Dravi
Gold panning on Drava river
Aranymosás a Dráván
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Davorin Mance

Jesenje jutro
Autumn morning
Őszi reggel
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Ušće Drave u Dunav
Drava to Danube confluence
A Dráva betorkollik a Dunába
Jasmin Sadiković

Jasmin Sadiković

Mura - Drava - Dunav: Zeleno srce Europe
Mura - Drava - Danube: The green heart of Europe
Mura-Dráva-Duna: Európa zöld szíve
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Jasmin Sadiković

Suton na rijeci
Sunset at river
Napnyugta a folyónál
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Jasmin Sadiković

Divljina na sutoku Drave i Dunava
Wilderness at the Drava-Danube confluence region
A Dráva és Duna vízfolyásainak vadvilága

34

Goran Šafarek

Bregunica (Riparia riparia) gnijezdi u rupama izdubljenim u odronjenim riječnim obalama
The sand martin (Riparia riparia) makes nests on the steep and eroded river banks
Partifecske (Riparia riparia) fészkel az omladozó folyópartba vájt üregekben

35

Petar Sabol

Vodomar
(Alcedo atthis)
Kingfisher
Jégmadár
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project results
a projekt eredményei
rezultati projekta

www.virovitica-nature.hr
Izrada Studije o pticama hrvatskog dijela RB Mura-Drava-Dunav, te njezino objedinjavanje sa Studijom o pticama mađarskog
dijela RB Mura-Drava-Dunav, predstavlja prvi zajednički dokument
ustanova koje upravljaju ovim područjem, a dvije promatračnice za
nadzor područja odnosno provedbu monitoringa te promatranje
ptica, čije lokacije su određene Studijom o pticama, izravno će pridonijeti boljem upravljanju područjem, ali i razvoju održivog turizma
u zaštićenim područjima Virovitičko-podravske županije.
Aktivnosti koje je Javna ustanova provela u perivoju oko Informativno edukativnog centra, njegova revitalizacija i postavljanje
parkovne infrastrukture, predstavljaju najveći pomak u očuvanju i
prezentaciji zaštićenog spomenika parkovne arhitekture od njegovog proglašenja 1969. godine do danas.
Projekt je pridonio boljoj suradnji ustanova koje upravljaju područjem prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u
Mađarskoj i Hrvatskoj, ali je sigurno potaknuo i nastojanja ustanova
koje upravljaju zaštićenim područjima u Austriji, Sloveniji i Srbiji, da
pojačaju svoje aktivnosti na proširenju postojećeg RB Mura-DravaDunav, na uspostavljanju najvećeg zaštićenog područja u Europi.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i
ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije osnovana je 12.
ožujka 2002. godine. Danas Javna ustanova danas ima 3 djelatnika,
a upravlja sa 16 zaštićenih područja na teritoriju Virovitičko-podravske županije, koji su u pod različitim oblicima zaštite – regionalni
park, zaštićeni krajobrazi, spomenici parkovne arhitekture, skupine
ili pojedinačna stabla, te ekološkom mrežom Natura 2000.
Javna ustanova Virovitičko-podravske županije, kao Glavni korisnik projekta, ima sljedeće projektne aktivnosti: upravljanje projektom, izrada Studije o pticama hrvatskog dijela Rezervata biosfere
Mura-Drava-Dunav, rekonstrukcija podrumskog dijela zgrade Informativno edukativnog centra u Noskovačkoj Dubravi, revitalizacija
zaštićenog spomenika parkovne arhitekture – Skupina stabala u
Noskovačkoj Dubravi, instalacija parkovne infrastrukture (staze, klupe, koševi za otpatke, solarne lampe) i sjenice u perivoju, izgradnja
2 promatračnice s info-tablama, djelomično opremanje bio-istraživačke stanice u podrumskom dijelu IEC-a (mikroskopi, laboratorijsko posuđe, dalekozori, durbin, teleskop s digitalnom kamerom,
laptopi, projektor, platno, ključevi za determinaciju ptica, riba i flore),
izrada materijala za promociju i vidljivost projekta (leci, karta projekta, bookmarkeri), organizacija konferencije za medije i završne
konferencije projekta.
Realizacijom projektnih aktivnosti, Javna ustanova Virovitičkopodravske županije završava građevinsku obnovu Informativno
edukativnog centra u Noskovačkoj Dubravi, koji postaje središnje
mjesto za rad Javne ustanove, ali i za promociju i prezentaciju zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Natura 2000 na području
Virovitičko-podravske županije. Projektom počinje i opremanje bioistraživačke stanice u podrumskom dijelu objekta, što će upotpuniti
i edukativni dio aktivnosti Javne ustanove, te povećati svijest lokalnog stanovništva, korisnika i posjetitelja Informativno edukativnog
centra o vrijednosti i važnosti očuvanja izuzetne biološke raznolikosti, posebno Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

Verőce-Drávamente megye Természetvédelmi és Ökológiai
Hálózatának Irányításáért Felelős Közintézmény 2002. március 12én alakult. Ma a Közintézménynek 3 alkalmazottja van, és VerőceDrávamente megyében 16 védett terület irányításáért felel, amelyek
különböző védettségi kategóriába sorolhatók – regionális parkok,
védett tájegységek, védett épített parkok, egy vagy több fából álló
védett fasorok, valamint a Natura 2000 Ökológiai Hálózat.
A Verőce-Drávamente megyei Közintézménynek, mint Vezető
Partnernek, a következő projekttevékenységei vannak: projektirányítás, tanulmány elkészítése a Mura-Dráva-Duna Bioszféra Re38

zervátum horvátországi oldalán élő madárfajokról, a Noskovacka
Dubrava településen található Információs és Képzési Központ
pincehelyiségének felújítása, noskovacka Dubrava településen egy
fasor és a környezetében található védett épített parknak a teljes
helyreállítása, a védett parkban új kiegészítők elhelyezése és kialakítása (sétány, padok, szemeteskukák, szolár lámpatestek) és lugas
kialakítása a díszkertben, két madármegfigyelő megépítése és információs táblák elhelyezése, biokutatói állomás részleges felszerelése a Központ pincehelyiségében (mikroszkópok, laboratóriumi
edények, távcsövek, digitális kamerával felszerelt teleszkóp, laptopok, projektorok, vásznak, növény, hal és madármeghatározók), promóciós anyagok elkészítése, amelyek segítségével nyomon követhetőek a projekttevékenységek (szórólapok, térkép a projektről,
könyvjelzők), sajtótájékoztatók és a projekt záró konferenciájának
megszervezése.
A projekttevékenységek végrehajtásával befejeződik a VerőceDrávamente megyei Közintézmény Információs és Képzési Központjának felújítása Noskovacka Dubrava településen, amely ezáltal a Közintézmény központjává alakul. Ezen keresztül népszerűsíti
és mutatja be a megyében található természetvédelmi területeket,
és a Natura 2000 Ökológiai Hálózatot. A projektnek köszönhetően
megkezdődik a biokutatói állomás felszerelése az épület pincéjében, ami majd kiegészíti a Közintézmény oktatási tevékenységeit, növeli a helyi lakosság, a felhasználók és a Központba látogatók környezettudatosságát, és rávilágít a biológiai sokszínűség
védelmének fontosságára, különösen a Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátuméra. A Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum
horvátországi oldalán élő madárfajokról készült tanulmány, illetve a
magyar oldalon készült tanulmány dokumentumainak összesítése
az első közös dokumentum, amely az adott területen tevékenykedő
intézmények irányítása alatt jött létre. A területek ellenőrzését és
megfigyelését biztosító madármegfigyelők, amelyek felállításában
és a helyszín kiválasztásában segítettek a madarakról készült
tanulmány eredményei, közvetlenül hozzájárulnak a terület hatékonyabb irányításához, de a fenntartható turizmus fejlődéséhez is
Verőce-Drávamente megye védett területein.
Azok a tevékenységek, amelyeket a Közintézmény végrehajtott az Információs és Oktatási Központ melletti díszparkban, a
park teljes helyreállításával és kiegészítő eszközök kihelyezésével,
a legnagyobb előrelépést jelentik a díszpark megóvása és népszerűsítése terén megnyitása óta, azaz 1969-től napjainkig. A projekt hozzájárult azon intézmények közötti szorosabb kapcsolatok
kiépítésében is, amelyek a Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum
határon átnyúló térségében tevékenykednek magyar és horvát
oldalon. Ugyanakkor támogatásáról biztosítja azoknak az osztrák,
szlovén és szerb természetvédelmi intézményeknek a törekvéseit

is, miszerint erősíteni kell tevékenységeiket a Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum bővítése érdekében, hogy létre jöhessen Európa legnagyobb természetvédelmi területe.

Achieved results of Leading beneficiary:
• overall project management and coordination of partners
• compilation of comprehensive Overview of ornithological fauna
of Croatian part of joint Transboundary biosphere reserve MuraDrava-Danube
• reconstruction of basement facilities in Noskovačka Dubrava visitor center
• revitalization of protected monument of horticultural architecture
in Noskovačka Dubrava with park equipment instalation (benches, solar lights, etc.), including gazebo
• two Birdwatching towers constructed and equipped with educational material
• part of equipment for Biological and reserach station in Noskovačka Dubrava visitor center
• promotional material for all partners on project
• organizing of media conference and final project conference of
project
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A „Tájrehabilitáció és a biodiverzitás megőrzése egy határon
átnyúló bioszféra rezervátumért való együttműködés keretében“
(engl. Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity within the Framework of the Cooperation for a Trans-boundary Biosphere Reserve) című projekt keretében a tervezett Mura-Dráva-Duna
Bioszféra Rezervátum Magyarországi részén, a Belső-Béda holtágon végeztünk munkákat.
A projektterületen a célunk az volt, hogy a védett, de horgászvízként hasznosított holtág elhanyagolt állapotán javítsunk.
Úgy hogy az egyszerre szolgálja a természetvédelem és a öko-turizmus, azon belül is a horgászturizmus érdekeit.
A projekt során a holtágon évtizedek alatt épült régi, elhanyagolt, romos horgászstégeket és a hozzájuk kapcsolódó hulladékot
eltávolítottuk, hogy a terület a visszanyerhesse természetes szépségét. A holtág külső oldalán a horgászturizmus fejlesztése érdekében tájbaillő, biztonságos, részben éjszakai, vagy családi
horgászatra is alkalmas új stégek kerültek kialakításra. Így a holtág belső ívén lévő természetvédelmi szempontból értékesebb
erdőállományok úgy mentesültek a horgászat okozta zavarástól,
hogy a holtágon elérhető horgászélmény minősége is javult.
A holtág középső Belső-Béda II. néven ismert szakaszán régóta
problémát okozott, a nagy nyári melegek idején fellépő oxigén hiány
és azt ebből következő halpusztulás. Ennek megoldása mind természetvédelmi, mind turisztikai szempontból fontos volt.
A vízben lévő vastag lágyiszap tápanyag tartalmának csökkentésére baktériumos kultúrával 6 alkalmommal kezelték a vizet, azzal
a céllal, hogy lassítsuk a növényzet térnyerését és így csökkentsük
az oxigénhiányos állapot kialakulásának esélyét. A bioremediáció
sikerességére utal az a tény, hogy a szokásosnál jóval alacsonyabb
vízállás és hosszabban tartó nyári forróság ellenére a kezelt víztesten nem tapasztaltunk halpusztulást.
A projekt keretében új eszközökkel javítottunk a terület őrzésén
így az orvhorgászat jelentősen visszaszorult.

A horvátországi helyszínekkel párhuzamosan a magyar projektteületen is felmértük a madárvilágot, ennek eredményeként
84 faj jelenlétét regisztráltuk melyek közül 54 költ a holtágon, vagy
annak közvetlen közelében melyből 2 fokozottan védett, a holtágat
látogató további fajok között pedig újabb 5 fokozottan védett faj
található.

Within the frame of the Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity within the Framework of the Cooperation for
a Trans-boundary Biosphere Reserve project we did work on the
Hungarian part of the Mura-Drava-Danube Biosphere Reserve, on
the Belső-Béda oxbow.
On the project area our goal was to enhance the state of the
protected oxbow which is also utilized as angling water, all that in a
way which will serve the interests of nature conservation and ecotourism, especially angling-tourism.
In the course of the project we removed the old, ruined angling
platforms built during past decades as well as related waste, so the
area could regain its natural beauty. Toward the development of
angling tourism, on the outer part of the oxbow new, safe, landscape
friendly angling platforms were build, partly adapted for night or
family angling, so the more natural forests of the inner side avoid
the disturbance and the same time the angling experience is improving. On the middle part of the oxbow, known as Belső-Béda
II. the oxygen deficit and the following fish devastation was an existing problem during the hot summer days. Solving this problem
was very important for nature conservation as well as tourism. We
treated the water 6 times with bacterial culture, to decrease the nutriment in the organic silt in order to delay the grow of vegetation
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and reduce the chance of evolving oxygen shortage. The fact that
despite of extraordinary low water level and unusually long hot period in summer there was no fish devastation, which implies that
the bioremediation was successful. In the frame of the project we
implemented the guarding of the lakes, so the illegal fishing decreased significantly. Side by side with the Croatian locations we did
a survey of birds on the Hungarian project area. We registered 84
species of birds, 54 of them breeding on or next to the oxbow, and
among them 2 are strictly protected species, and there are other 5
strictly protected species that are visiting the oxbow.

Tijekom provedbe projekta uklonili smo stare, oronule, zapuštene ribičke platforme i očistili okoliš kako bi rukavcu bila vraćena
izvorna prirodna ljepota. Na vanjskoj obali rukavca u svrhu razvoja ribolovnog turizma postavili smo nove, sigurne ribičke platforme koje
su u potpunosti u skladu s prirodom, te se mogu koristiti i tijekom
noćnog ili obiteljskog ribolova. Na taj način na unutarnjoj, šumovitoj
strani rukavca, koja je iz aspekta zaštite okoliša vrijednija, nije poremećen okoliš, a paralelno s tim uvjeti za ribolov postali su kvalitetniji.
Na središnjem dijelu rukavca Belso-Beda II suočili smo se s velikim problemom jer je zbog velikih vrućina tijekom ljetnih mjeseci
nestalo kisika i došlo je do uginuća riba. Rješenje tog problema bilo
je važno i iz aspekta zaštite okoliša, a i zbog razvoja turizma. Kako bi
bila smanjena velika koncentracija nutrijenata u debelom sloju mulja, provedena je terapija bakterijske kulture, i to ukupno šest puta u
cilju usporavanja razmnožavanja vodenih biljaka odnosno smanjenja kisika u vodi. Na uspješnost bioremedijacije ukazuje i činjenica
da unatoč prosječno nižem vodostaju i dužim toplijim razdobljima u
rukavcu nije došlo do uginuća riba.
U sklopu projekta nabavom novih sredstava i pomagala poboljšali smo sigurnosne uvjete, tako da je drastično opao broj krivolovaca. Paralelno s hrvatskim lokacijama istraživali smo i ornitofaunu na
mađarskom projektnom području, a na temelju dobivenih rezultata
registrirane su 84 vrste od kojih 54 vrste gnijezde u rukavcu ili u njegovoj neposrednoj blizini. Od tih vrsta dvije su ugrožene, te još pet
vrsta koje posjećuju rukavac spadaju u istu kategoriju ugroženosti.

U sklopu projekta „Obnova krajobraza i zaštita biološke raznolikosti u okviru suradnje na području prekograničnog Rezervata biosfere“ (engl. Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity
within the Framework of the Cooperation for a Trans-boundary
Biosphere Reserve) mi smo kao projektni partner na mađarskom
dijelu Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, u rukavcu Belso-Beda
obavljali sve aktivnosti. Cilj nam je bio zapušteno područje rukavca, koje se koristi u svrhu ribolova, u potpunosti revitalizirati i to na
način da služi interesu zaštite okoliša i ekoturizma, a isto tako i ribolovnog turizma.
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Velika bijela čaplja
(Egretta alba)
Great white heron
Nagy kócsag
Goran Šafarek

www.obz-zastita-prirode.hr
Projekt rehabilitacije ornitološkog rezervata Podpanj:
Podpanj je prema Zakonu o zaštiti prirode zaštićen u kategoriji ornitološkog rezervata, te u NATURI 2000, Regionalnom Parku Mura-Drava i UNESCO Rezervatu Biosfere Mura-Drava-Dunav.
Ukupna površina je 84 ha 98 ari i 70 m2. Zaštićen je 1997. godine
u kategoriji posebni ornitološki rezervat. Uredbom Vlade Republike
Hrvatske, dana 10. veljače 2011. proglašen je Regionalni park Mura-Drava, a kao sastavnica novozaštićenog područja uključen je i
Podpanj. Područje je značajno za obitavanje, gniježđenje, seobu, evidentiranu migraciju i zimovanje ptica. Na području Podpanj evidentirano je 106 vrsta ptica od kojih dvadesetak vrsta spada u europske ugrožene vrste dok tri spadaju u svjetski ugrožene vrste. Unutar
rezervata zabilježene su 4 nove vrste ptica za Hrvatsku (Emberiza
rustica, Calidris alba, Achrocephalus agricola i Sterna paradisaea),
te nova vrsta šišmiša (Pipistrellus pygmaeus). Područje Podpanj je
turističko područje od važnosti za Županiju.
Kako bi se uklonili negativni vanjski utjecaji u rezervatu, Javna ustanova agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, provodi projekt
Rehabilitacije posebnog (ornitološkog) rezervata Podpanj. Projekt
se provodi u sklopu realizacije projekta „Rehabilitacija krajobraza i
zaštita biološke raznolikosti u okviru suradnje unutar prekograničnog
područja Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav“, kratica projekta: 3
Rivers = 1 Aim, sufinanciranog iz programa IPA CBC HUHR 20072013 u ukupnom iznosu projekta 930.662,78€, od čega se iznos od
104.368,68€ odnosi na projekt (Podpanj) naše Javne ustanove. S
obzirom da se radi o relativno malim sredstvima za Podpanj, ovim
projektom izvodi se rehabilitacija i sanacija područja, te otvaranje
rezervata u smislu: čišćenja divljih deponija, uređenja protupožarnih
puteva, uređenja postojećih puteva, rehabilitacija postojećih ustava
i propusta, postavljanja ograde i rampi za neovlašteni ulazak i sprečavanje onečišćenja u rezervatu, uklanjanje jednogodišnjeg i višegodišnjeg raslinja kao posljedica neredovitog održavanja rezervata.

Isto tako u svrhu monitoringa ptica u rezervatu postavljene su 2
promatračnice za ptice, dok su s ciljem informiranja građana, turista
i ostalih ljubitelja prirode postavljene obavijesne table o projektu i
vrijednosti rezervata.
Projekt je utjecao na pozitivne reakcije stanara čije su kuće u
blizini rezervata. Pozitivne reakcije su ponajprije na akcije uklanjanja
komunalnog otpada te uređenje okoliša u cjelini. Također, po završetku projekta, pojedini stanari iskazali su interes da volonterski
obavljaju čuvarsku službu, te na taj način preveniraju mogućnost
nelegalnih radnji unutar rezervata (odlaganje otpada, požari i slično).
Jedan od najvećih izazova na projektu bio je taj što je ornitološki
rezervat sustavno ugrožavan dugi niz prošlih godina. Prestankom
rada prepumpnih stanica, rezervat je dodatno ugrožen zbog značajnog smanjenja razine vode, jer količina vode koja se dobivala
oborinskim putem nije osiguravala dovoljnu količinu vode za režim
koji zahtijevaju prirodni procesi ornitofaune. Navedeno se posebno
odnosi na istočni dio rezervata u kojem je uočeno značajno sušenje travnate vegetacije, kao i pojave sezonskih požara. Što se tiče
zapadnog dijela, prateći stanje unazad posljednjih nekoliko godina,
utvrdili smo područje sa stalnim vodnim režimom koji ne ovisi o
režimu susjednih vodnih površina (stare i nove Drave i ribnjaka).
Sam rezervat je na višoj razini terena od ribnjaka Donji Miholjac i
za optimalno održavanje vodnog režima voda se morala preko prepumpnih stanica dovoditi u rezervat, što iziskuje značajna financijska sredstva. U susjednim ribnjacima koji se direktno naslanjaju na
rezervat došlo je do promjene u upravljačkoj strukturi, što je dovelo
do značajnih promjena u gospodarenju ribnjacima.
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A Podpanji Madárrezervátum:
Podpanj a jelenlegi Környezetvédelmi törvény, valamint Natura
2000, a Mura-Dráva Regionális Park, és az UNESCO Duna-DrávaDuna Bioszféra Rezervátum okiratai alapján a védett madárrezervátumok kategóriájába tartozik. A területe 84 Ha. 1997.óta a védett
madárrezervátumok közé sorolják. A Horvát Kormány rendelete
alapján 2011.február 10-én megalakul a Mura-Dráva Regionális
Park, és ennek részeként az újonnan létrejött természetvédelmi
területhez tartozik Podpanj is. A terület nagyon fontos a madarak
élettere, fészkelése, költözése, vándorlási szokásaik és áttelelésük
miatt. Podpanj területén 106 madárfajt sikerült regisztrálni, amelyek közül 20 a veszélyeztetett európai fajták közé, míg 3 a világ
veszélyeztetett fajtái közé sorolható. A rezervátumon belül négy új,
horvátországi madárfajt sikerült beazonosítani (Emerizia rustica,
Calidaris alba, Achrocephalus agricola és a Sterna paradizea), valamint egy új denevér fajtát (Pipistrellus pygmeus). Podpanj a megye
szempontjából turisztikailag fontos területnek tekinthető.
Ahhoz, hogy sikerüljön felszámolni a rezervátumra ható negatív, külső behatásokat, az Eszék-Baranya megye Védett Természeti
Értékeinek Kezeléséért Felelős Közintézmény részt vesz a Podpanj
Madárrezervátum rehabilitációjában.
A “Tájrehabilitáció és a biodiverzitás megőrzése egy határon
átnyúló bioszféra rezervátumért való együttműködés keretében“
című projekt (rövidítése: 3 Rivers=1 Aim) az IPA Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul
meg, melynek összértéke 930.662,78€. Ebből a Podpanjhoz köthető projekttevékenységek összértéke 104.368,68€, amelyek az
Eszék-Baranya megyei Közintézményhez kapcsolódnak.
Tekintettel arra, hogy aránylag kisebb összegről van szó, ebben
a projektben a Podpanjhoz kapcsolódó terület rehabilitációját és
helyreállítását lehet elvégezni, valamint a rezervátum megnyitását
a következők szerint: az illegális szemétlerakók felszámolása, a
tűzmegelőzést biztosító utak rendbetétele, a meglévő utak rendbetétele, a meglévő rendszerek és átereszek rendbetétele, kerítés
és sorompó elhelyezése illetéktelenek behajtásának korlátozása,
valamint a rezervátum szennyezésének megelőzése érdekében,,
egy vagy többéves növényzet eltávolítása, ami a rezervátum szakszerűtlen tisztításának következménye.
Szintén a madármegfigyelés céljából a rezervátum területén
elhelyezésre kerül két darab madármegfigyelő, míg a lakosság, a
turisták és természetkedvelők tájékoztatása céljából információs
táblák kerülnek elhelyezésre a projekt és a rezervátum értékeit bemutató rövid leírásokkal együtt.

A projekt pozítivan hatott a rezervátum közelében lakókra.
Elsősorban ezek a pozitív reakciók az illegális szemétlerakók felszámolására irányultak, valamint a környezet egészének rendbetételére. Szintén egyes lakók jelezték, hogy a projekt lezárása
után hajlandóak önkéntes járőrözést végezni, hogy ezzel is megelőzzék a rezervátumon belüli illegális tevékenységeket ( illegális
szemétlerakás, tűzesetek megelőzése, stb.)
Az egyik legnagyobb kihívás a projekt megvalósítása során
az volt, hogy a madárrezervátumot az elmúlt években teljesen és
szisztematikusan elhanyagolták. Az átemelő szivattyúk megszűntetésével a rezervátum vízszintje jelentősen csökkent, mert az a
vízmennyiség, amelyet a csapadékvíz pótolt, nem biztosította azt
a mennyiséget, ami szükséges az itteni madárvilág természetes
folyamatainak a fenntartásához. A felsoroltak különösen a rezervátum keleti részére vonatkoznak, ahol a füves vegetáció jelentős kiszáradása, illetve szezonális tüzesetek kialakulása is megfigyelhető.
Ami a nyugati területet illeti, az elmúlt évek megfigyelése alapján
megállapítottuk, hogy állandó vízháztartás alakult ezen a területen,
amely nem függ a szomszédos területek vízháztartásától ( Ős és
Új Dráva, illetve a halastó). Maga a rezervátum a donji miholjáci
halastónál magasabban fekvő területen helyezkedik el, ezért az
optimális vízháztartás fenntartásához az átemelő szivattyúk segítségével nagy mennyiségű vízet kellett átemelni, ami jelentős anyagi
terhet jelent. A szomszédos halastavak esetében pedig, amelyek
közvetlenül kapcsolódnak a rezervátumhoz, tulajdonosváltás következett be, ami jelentősen befolyásolta a halgazdálkodást.

Achieved results:
• Podpanj nature reserve restored/rehabilitated: illegal waste sites
cleaned up, fire escape routes cleaned up, maintenance of existing paths within nature reserve, restoration of dams and dikes
within reserve, construction fence around nature reserve and eradication of invasive species
• two Birdwatching towers constructed and equipped with educational material
• info and educational billboards for public constructed within project site
• web page of project - design and maintenance
www.ipa3r-1a.eu
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www.medjimurska-priroda.info

U sklopu zajedničkog projekta, Međimurska priroda - Javna
ustanova za zaštitu prirode odradila je brojne aktivnosti koje su
rezultirale osnivanjem Ergele međimurskog konja na pašnjaku u
Žabniku u Općini Sveti Martin na Muri. Na površini od 8 hektara
osmišljene su aktivnosti koje će dovesti do potpune revitalizacije
tradicijskog pašnjaka, čime će se ukloniti strane invazivne vrste te
poboljšati zavičajna bioraznolikost flore i faune. Kroz projekt je na
pašnjak vraćeno 8 grla međimurskog hladnokrvnog konja za koje je
izgrađeno zaklonište, bunar s pitkom vodom te ograda koja omogućuje boravak konja na otvorenom prostoru. Osim što je ovo vrijedno
kao direktni rezultat projekta Three rivers=One aim, vraćanje konja
na otvoreni pašnjak ima veliku dugoročnu vrijednost modela za
ostale pašnjake u Međimurju. Vjerujemo da će uskoro u Međimurje dolaziti studijske grupe kako bi na konkretnom primjeru vidjele
kako očuvanjem tradicijskih pasmina održavati vrijedna prirodna
staništa u Rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav.
Kao i drugi partneri na projektu, Međimurska priroda postavila
je dvije promatračnice za ptice - jednu uz mursku mrtvaju u Žabniku
(Sveti Martin na Muri), a drugu na Muri kod Kotoribe. Promatračnice su stvarni začetak turizma promatranja ptica (birdwatching) u
Međimurju, te će značajno utjecati na doživljaj vrijedne prirode kod
lokalnog stanovništa i posjetitelja Regionalnog parka Mura-Drava
u Međimurju. Kako bi promatranje ptica i prirode bilo kvalitetnije,
ustanova se opremila dvogledima, durbinima i Collinsovim vodičima za ptice Hrvatske i Europe.
Najveći izazov u provedbi projekta izbjegli smo pravilnim odabirom pašnjaka za revitalizaciju. Točnije, odabrali smo pašnjak u vlasništvu Općine Sveti Martin na Muri, te smo tako odabrano područje
od 8 hektara brzo uklopili u sam projekt. Kroz projekt smo svladali
i oživili mnoge već zaboravljene vještine tradicionalnog upravljanja

prirodnim staništima, posebno onima koja su smještena između
zone najvećih prirodnih vrijednosti (jezgre) i obližnjih naselja odnosno prijelaznog područja Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.
Rezultati međimurskog dijela projekta biti će stalno dostupni široj
javnosti, čime je ulaganje od =131.115 eura u potpunosti opravdano.

A Muraközi természet – Természetvédelmi Közintézmény
a projekt keretében számos tevékenységet hajott végre, amelyeknek köszönhetően ismét megjelent a Sveti Martin na Muri
Járáshoz tartozó Zabnik település melletti legelőn az egykoron
őshonos muraközi ménes. A 8 Ha területű legelőn olyan tevékenységeket végeztek, amelyek hozzásegítik a hagyományos legelő
környékének teljes megújulását. Ezzel sikerül eltűntetni a tájidegen
fajtákat, valamint megújítani a térség növény - és állatvilágának
biológiai sokszínűségét. A projektnek köszönhetően a legelőre visszatért 8 hidegvérű muraközi ló, amelyeknek egy új pihenőhely,
egy ivóvizet biztosító itató, valamint egy kerítés épült, ezzel biztosítva a lovak számára a természetes mozgást. Azon kívül, hogy ez
a „Három folyó = egy cél“ projekt egyik legértékesebb hozadéka, a
lovak visszatelepítése egyfajta értékes modellként is szolgálhat, és
hosszútávon meghatározhatja a többi szabadban található legelő
sorsát a Muraközben. Reméljük, hogy a közeljövőben a Muraközbe
látogató tanulmányutak csoportjai konkrét példán keresztül fogják
megtapasztalni, hogyan lehet a hagyományos fajták megőrzése
segítségével fenntartani az értékes természeti örökséget a MuraDráva-Duna Bioszféra Rezervátumban.
Mint a többi projektpartner, a Muraközi természet Természe46

tvédelmi Közintézmény is két madárles felállítását tűzte ki célul –
egyet a Mura folyó mellett található Zabnik holtágnál (Sveti Martin
na Muri), míg a másikat a Mura folyó mellett Kotoriba község közelében. A madármegfigyelők felállításával a Muraközben ténylegesen megindulhat a madármegfigyelő turizmus, ami jelentősen
befolyásolja majd az értékes természeti környezethez köthető
élményeket a helyi lakosság, valamint a Mura-Dráva Regionális
Park látogatói körében. Azért, hogy a természet, és a madarak
megfigyelése minél jobb minőségben történjen, az intézménynek
sikerült távcsöveket, valamint a horvátországi és európai madarak
felismeréséhez Collins képes madárhatározóját beszerezni.
A projekt megvalósítása során a legnagyobb kihívás a majdan megújuló legelő megfelelő kiválasztása volt. Pontosabban,
az állami tulajdonú legelő helyett azt a legelőt választottuk, amely
a Sveti Martin na Muri Járás tulajdonában van. Ezzel a lépéssel a
kiválasztott 8 hektáros területet könnyebben bekapcsolhattuk a
projektbe. A projekt során sikerült olyan, már régen elfeledett képességeket elsajátítani, illetve feleleveníteni, amelyek a hagyományos,
természetes élőhelyek megújulását szolgálják, különösen azokat,
amelyek a legnagyobb természeti értékkel bíró helyszínek, és a közeli települések között helyezkednek el, illetve a Mura-Dráva-Duna
Bioszféra Rezervátum átmeneti területén.
A muraközi részben megvalósult projekttevékenységek eredményei a nagyközönség számára állandóan elérhetőek lesznek,
ezért a cca. 131.115 Euró összértékű beruházás teljes egészében
indokoltnak tekinthető.

Achieved results:
• traditional grazing meadow near Mura river restored by bringing
back 8 horses of native breed, on the area of 8 hectares; horse
stable designed and constructed in situ
• invasive species removed from important habitat in biosphere
reserve
• two Birdwatching towers constructed and equipped with educational material
• optical equipment (binoculars, birdwatching scopes, etc.) obtained
• final project Publication designed and printed for all project partners (this brochure, printed in 3.500 copies)
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www.zastita-prirode-kckzz.hr
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na
području Koprivničko-križevačke županije osnovana je krajem 1996.
godine. Upravlja zaštićenim područjima i područjima Ekološke mreže Republike Hrvatske (Natura 2000) na teritoriju Koprivničko-križevačke županije i to kroz djelatnost zaštite, održavanja i promicanja tih područja. Na području Koprivničko-križevačke županije i u
nadležnosti Javne ustanove nalazi se petnaest zaštićenih područja
i to: pet posebnih rezervata, jedan regionalni park, četiri spomenika
prirode, dva značajna krajobraza, jedna park šuma i dva spomenika parkovne arhitekture kao i petnaest područja u okviru Ekološke
mreže Republike Hrvatske i to dva područja značajna za očuvanje
ptica i trinaest područja značajnih za očuvanje divljih vrsta i njihovih
staništa. Sva ta područja nalaze se u različitim dijelovima županije.
Dio zaštićenih područja nalazi se na samoj granici s drugim županijama ili pak na samoj granici s Republikom Mađarskom. Jedno
od takvih područja je i Prekogranični rezervat biosfere Mura-DravaDunav. Kako bi se dodatno ojačala međužupanijska i prekogranična
suradnja upravljača tim područjem, osmišljen je zajednički projekt
s ciljem promicanja, razvoja, očuvanja i obnove vrijedne prirodne
baštine područja UNESCO-vog Prekograničnog rezervata biosfere
Mura-Drava-Dunav. To je projekt pod nazivom Tri rijeke = Jedan cilj.
U okviru tog projekta, ustanova je provela aktivnosti koje se
odnose na izradu Idejnog rješenja za promatračnice za ptice koje
su (uz manje modifikacije) koristili svi hrvatski projektni partneri.
Na području Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav
u Koprivničko-križevačkoj županiji, ustanova je postavila dvije promatračnice za ptice te informativno-edukativne table o pticama i
vrijednostima projektnog područja. Tijekom cijelog trajanja projekta i radova, djelatnice ustanove redovito su obilazile projektno područje. U cilju promocije projekta, ustanova je organizirala info-dan
u Koprivničko-križevačkoj županiji koji je bio javni događaj za sve

partnere u projektu, kao i za ključne dionike u projektnom području.
Nadalje, ustanova je opremila edukativnu učionicu potrebnim namještajem, nabavila računalo s GIS softverom, prijenosno računalo i
LCD projektor, dalekozore, digitalni fotoaparat, multifunkcijski uređaj
te knjige za determinaciju ptica i flore, sve u cilju lakše i bolje prezentacije, stvaranja baze podataka te edukacije javnosti i ključnih
dionika o projektnom području i zaštiti prirode. U toj učionici u okviru
projekta održane su dvije radionice za škole i druge ključne dionike
projektnog područja u Koprivničko-križevačkoj županiji.
Kako bi što bolje predstavila projekt i aktivnosti koje provodi, ustanova je objavila članke u novinama, izradila dva rollup stalak banera,
kemijske olovke i mape, te izradila promotivnu brošuru o pticama
projektnog područja u Koprivničko-križevačkoj županiji, kao i promotivne majice za sve projektne partnere. Tijekom trajanja projekta, sukladno ukazanoj potrebi, surađivala je sa svim projektnim partnerima
te su zajednički obiđena područja svih projektnih aktivnosti.
Provedbom projekta, Javna ustanova je bolje upoznala svoje
projektno područje, unaprijedila suradnju sa svim projektnim partnerima te ključnim dionicima i korisnicima tog područja, prikupila
inpute koji će unaprijediti upravljanje tim područjem te omogućiti
istovremeno korištenje i zaštitu tog vrijednog prirodnog područja.

Kapronca-Krizsevác megye Természetvédelmi Értékeinek
Irányításáért Felelős Közintézmény, mint a 4.számú projektpartner több tevékenységet is megvalósított. Többek között egy olyan
megoldási javaslat kidolgozása is a feladata volt, amely a madármegfigyelők elhyelezésére és kialakítására vonatkozott, és amelynek megoldásait kisebb-nagyobb módosításokkal a többi horvát
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A képek forrása: Kapronca-Krizsevác megye Természetvédelmi Értékeinek Irányításáért Felelős Közintézmény archívuma

projektpartner is felhasználta. A Kapronca-Krizsevác megye Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum területére eső részén kettő
darab madármegfigyelő épült, valamint információs és oktatási
táblák kerültek kihelyezésre, amelyek a projektterület madarait és
értékeit mutatják be. A projekt megvalósítása, és a munkálatok
során a Közintézmény alkalmazottai rendszeresen ellenőrizték a
projektterületet. A projekt népszerűsítése érdekében KaproncaKrizsevác megyében Információs napot rendezett, amely minden
projektpartner, mint a projektterületet képviselő kulcsfontosságú
szereplő számára, nyitott volt. Sikerült berendezni egy oktatási tantermet a szükséges bútorzattal, beszerzésre került egy GIS szoftvert tartalmazó számítógép, laptop és projektor, továbbá távcsövek,
digitális fényképezőgépek, multifunkciós berendezések, madár és
növényhatározók kerültek beszerzésre. Ezeknek az eszközöknek
a beszerzésével az volt a cél, hogy könnyebb és jobb minőségű
prezentációkat tarthassanak, adatbázist hozzanak létre, valamint
képzéseket tartsanak a projektterületen, illetve a természetvédelem
területén dolgozók és a civil szféra képviselői részére. A projekt keretében az említett tanteremben iskolásoknak, valamint a kapronca
megyei projektterületen dolgozók részére már két előadást is tartottunk. A projekt és a hozzátartozó tevékenységek hatékonyabb
népszerűsítése érdekében újságcikkek jelentek meg, illetve rollupok, tollak, térképek és pólók készültek, valamint egy promóciós
brosúra, amely a Kapronca-Krizsevác megyében élő madárfajokról
ad tájékoztatást. A projekt megvalósítása során a Közintézmény,
összhangban a felmerülő igényekkel, együttműködött az összes
projektpartnerrel, valamint együtt tekintették meg a projekttevékenységekhez kapcsolódó területeket.

Achieved results:
• design and blueprints for Birdwatching towers, for all partners in
the project
• two Birdwatching towers constructed and equiped with educational material
• Info/Open day of the project; organized in Koprivnica in Oct 2015
• educational classroom equipped with equipment/furniture and
with books for determination of birds and flora
• two workshops organized for schools students and other key
stakeholders of the project area in the Koprivničko-križevačka
County
• design and print of promotional brochure of birds in Biosphere
reserve in Koprivničko-križevačka County
• design and production of promotional material (folders, pens, rollup banners, T-shirts)
• promotion of project activities in local newspapers
• design and production of Informational-educational panels and
panels on birds of the project area in the Koprivničko-križevačka
County
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Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode
Varaždinske županije (JU Varaždinske županije) je jedan od partnera na projektu “Obnova krajobraza i zaštita biološke raznolikosti
u okviru suradnje na području prekograničnog Rezervata biosfere”,
akronim: Tri rijeke = Jedan cilj („Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity within the Framework of the Co-operation for
a Trans-boundary Biosphere Reserve”, akronim: Three Rivers = One
Aim), u sklopu kojeg participira sa iznosom od 22.438,00 EUR-a.
U okviru navedenog iznosa JU Varaždinske županije je financirala izradu i postavljanje 2 promatračnice za ptice na području
biosfernog rezervata Mura-Drava-Dunav u Varaždinskoj županiji
(na lokalitetu Zeleni prudi u Općini Sračinec, te na području Općine
Mali Bukovec), zajedno s pratećim info-pločama na kojima su prezentirane vrste ptica koje se mogu vidjeti u tom dijelu biosfernog
rezervata. U cilju razvoja turizma promatranja ptica na predmetnom
području, JU Varaždinske županije je također nabavila i dio opreme potrebne za promatranje ptica (ključevi za prepoznavanje ptica,
dalekozori, teleskopi), te tiskala zanimljivu publikaciju o pticama uz
Dravu u Varaždinskoj županiji - svojevrsni priručnik za sve postojeće
i buduće promatrače ptica. Postavljene promatračnice i navedena
oprema koristiti će se i u svakodnevnom radu JU, za nadzor područja biosfernog rezervata Mura-Drava-Dunav, praćenje dinamike
rijeke Drave, monitoring vrsta i staništa, kao i promatranje ptica. JU
Varaždinske županije je nabavila i dio promotivnog materijala koji je
u sklopu projekta planiran za sve partnere.
Obzirom da je projekt Tri rijeke=Jedan cilj prvi projekt financiran
sredstvima Europske unije na kojem je JU Varaždinske županije aktivno sudjelovala kao partner, stečeno je neprocjenjivo iskustvo koje
će se koristiti u daljnjem radu i djelovanju JU. Iskustvo se odnosi
na stjecanje znanja vezanog uz odgovarajuće planiranje aktivnosti i
troškova na projektu, kao i na prihvatljivu implementaciju odnosno
provedbu planiranih aktivnosti u okviru projekta.
Također, obzirom da su se aktivnosti na projektu većim dijelom odnosile na izgradnju infrastrukture potrebne za monitoring
staništa i promatranje ptica, stečena su nova i proširena postojeća

znanja vezana uz monitoring ptica i zastupljenost pojedinih vrsta
ptica na području Varaždinske županije, te stvoreni temelji za razvoj
turizma promatranja ptica. Šira javnost je dodatno informirana o jedinstvenim prirodnim vrijednostima područja uz rijeku Dravu, stvoren je određeni partnerski odnos s jedinicama lokalne samouprave
(općinama Sračinec i Mali Bukovec), što će nesumnjivo doprinijeti
podizanju razine svijesti o potrebi zaštite postojeće biološke i krajobrazne raznolikosti odnosno senzibilizaciji lokalnog stanovništva za
problematiku zaštite prirode i okoliša.
Vjerujemo da će rezultati projekta (postavljene promatračnice,
nabavljena oprema za promatranje ptica, te tiskana publikacija o
pticama) u budućnosti doprinijeti učinkovitijoj zaštiti ugroženih staništa na području uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji, kao i razvoju prihvatljivih oblika turizma na području biosfernog rezervata
Mura-Drava-Dunav.
Unatoč skromnom budžetu s kojim je participirala u sklopu
projekta Tri rijeke=Jedan cilj, JU Varaždinske županije susrela se s
brojnim izazovima tijekom planiranja i implementacije predmetnog
projekta. Izazovi su se odnosili kako na planiranje odgovarajućih
aktivnosti i prihvatljivih troškova na projektu, tako i na zadovoljavajuću provedbu u okviru postavljenih okvira. Naime, projekt Tri
rijeke=Jedan cilj kandidiran je 2012. godine, a njegova je implementacija započela dvije godine kasnije, te su se zbog vremenskog
odmaka promijenile brojne okolnosti vezane uz njegovu implementaciju. Ujedno je rok za provedbu projekta skraćen s 24 mjeseci na
15 mjeseci, što je dodatno otežalo provedbu planiranih aktivnosti u
okviru definiranih troškova.
Izazovi su se također odnosili i na pronalaženje odgovarajućih
lokacija i pozicija za postavljanje promatračnica, dobivanje potrebnih suglasnosti i dozvola od nadležnih tijela, te nabavu usluga izrade
i postavljanja u okviru ranije zacrtanih (skromnih) financijskih gabarita. Pravila vezana uz prihvatljivost troškova i izradu zahtjevnih izvješća o napretku projekta bila su također jedan od izazova s kojima
se trebalo suočiti.
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kult ki a helyi önkormányzatokkal (Sračinec és Mali Bukovec Járásokkal), ami biztosan hozzájárul a biológiai és tájegységi sokszínűség megóvásához, a környezettudatosság színvonalának emeléséhez a helyi igények figyelembe vételével, illetve növekedhet
a természet – és környezetvédelemhez kapcsolódó problémák
iránti érzékenysége a helyi lakosság vonatkozásában. Abban bízunk, hogy a projekt eredményei ( a felállított madármegfigyelők,
a madármegfigyeléshez szükséges eszközök, valamint a madárfajokról megjelent publikáció) a jövőben hozzájárulnak a veszélyeztetett élőhelyek hatékony védelméhez a Dráva folyó, valamint
az elfogadható turisztikai ágazatok fejlődéséhez a Mura-DrávaDuna Bioszféra Rezervátum területén.
A szerénynek mondható költségvetés ellenére, amellyel hozzájárult a „Három folyó=egy cél“ elnevezésű projekt megvalósításához, a
Varazsd megyei Közintézmény számos kihívással szembesült a projekt tervezése és megvalósítása során. A kihívások zömmel a megfelelő tevékenységek kiválasztására és elfogadható költségek tervezésére vonatkoztak, de a megfelelő szintű megvalósításra is a már
meghatározott keretek között. Ugyanis, a „Három folyó=egy cél“ projekttel még 2012-ben pályáztunk, a megvalósítás viszont csak két
évvel később kezdődött. Az időbeni eltolódás miatt viszont számos
körülmény megváltozott, ami befolyásolta a megvalósítást. Emellett, a 24 hónapos projekt időtartama lecsökkent 15 hónapra, ami
útólagosan is megnehezítette a tervezett tevékenységek megvalósíthatóságát a meghatározott költségvetési kereteken belül.
Szintén kihívást jelentett megtalálni a megfelelő helyszíneket
a madármegfigyelők felállításához, a szükséges jóváhagyások és
engedélyek beszerzése az irányadó intézményektől, és a megfelelő szolgáltatás kiválasztása a korábban meghatározott (szerény)
költségvetési keret terhére a madármegfigyelők elkészítéséhez és
feállításához. A projektköltségek elszámolásához, és az igen bonyolult jelentések összeállításához kapcsolódó szabályok betartása során szintén komoly kihívásokkal szembesült a Közintézmény.

Varazsd megye Természetvédelmi Területeinek Irányításáért
Felelős Közintézménye az egyik projektpartner a „Tájrehabilitáció
és a biodiverzitás megőrzése egy határon átnyúló bioszféra rezervátumért való együttműködés keretében“ címet viselő projekt keretében (rövidítve: Három folyó= egy cél) („Landscape Rehabilitation
and Protection of Biodiversity within the Framework of the Cooperation for a Trans-boundary Biosphere Reserve”, akronim: Three
Rivers = One Aim), amelynek megvalósítását 22.438,00 Euró öszszeggel támogatja.
A fent említett összegből a Közintézmény kettő darab madármegfigyelő megépítését és felállítását támogatta a Mura-DrávaDuna Bioszféra Rezervátum varazsd megyei területén (Sracinec, illetve Mali Bukovec Járások területein). Emellett információs táblákat helyeztek el, amelyeken a Bioszféra Rezervátum ezen a részén
élő madárfajait mutatják be. Az érintett terület madármegfigyeléssel kapcsolatos turizmusának fejlesztése céljából a Közintézmény
további eszközöket szerzett be. Ezeken a madármegfigyeléshez
szükséges eszközökön kívül (távcsövek, teleszkópok, madárhatározók) egy érdekes publikációt is nyomtatott a Dráva folyó varazsd
megyei szakaszán élő madárfajokról, amely egyfajta kézikönyv a
jelenlegi és jövőbeni madármegfigyelők számára. A felállított madármegfigyelők, valamint a felsorolt felszerelés a továbbiakban segíteni fogja a Közintézmény mindennapi munkáját, a Mura-DrávaDuna Bioszféra Rezervátum területének ellenőrzését, a Dráva folyó felszínformáló munkájának vizsgálatát, a madárfajok és élőhelyek megfigyelését, illetve a madarak megfigyelését is. A Varazsd
megyei Közintézmény egyik projektevékenysége volt a promóciós
anyagok beszerzése. Ezt a tevékenységet minden projektpartnernek be kellett tervezni.
Tekintettel arra, hogy a „Három folyó=egy cél“ az első, Európai unió által támogatott projekt, amelynek megvalósításában a
Varazsd megyei Közintézmény aktívan részt vett, ennek során felbecsülhetetlen tapasztalatokra sikerült szert tenni, amit a további munkájuk és működésük során is fel tudnak használni. A tapasztalat elsősorban annak a tudásnak a megszerzésén alapul,
amely a megfelelő projekttevékenységek tervezésére és a költségvetésre vonatkozik, illetve a projekt keretében megvalósítandó
tervezett tevékenységekre. Ugyancsak elmondható, hogy a projekttevékenységek zöme a madármegfigyelők és az élőhelyek
megfigyeléséhez kapcsolódó infrastruktúra megépítésére vonatkoztak, új tudásra tettek szert, illetve kibővítették eddigi tudásukat a madármegfigyeléshez, és egyes madárfajok megjelenéséhez kapcsolódóan Varazsd megye területén. Ezzel sikerült megteremteni a madármegfigyelő turizmus alapjait. A nagyközönséget útólagosan tájékoztatták a Dráva folyó területéhez kapcsolódó
egyedülálló természeti értékekről, megfelelő partneri viszony ala-

Achieved results:
• two Birdwatching towers constructed and equipped with educational material
• info panels on birds designed and displayed in situ
• printed publication on Birds in Varaždinska county
• promotional material for all partners on project
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www.vusz.hr/info/javna-ustanova-za-upravljanje-zasticenim-prirodnim-vrijednostima
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije u sklopu Projekta Tri rijeke =
jedan cilj imala je niz zanimljivih aktivnosti koje su s uspjehom i
provedene. Promicanje i uređenje zaštićenih područja prirode Vukovarsko-srijemske županije jedan je od osnovnih zadataka Javne
ustanove, što je unaprijeđeno tijekom Projekta Tri rijeke=jedan cilj
uređenjem pješačke staze na lokalitetu “Gorjanovićev praporni profil u Vukovaru”. Zaštićen u kategoriji geološkog spomenika prirode,
lokalitet je bio zapušten i nepristupačan te je uređenjem poučne
geološke pješačke staze omogućen lakši pristup, a duž staze su
postavljene informacijsko-edukacijske ploče na kojima se mogu
vidjeti podaci o strogo zaštićenim životinjskim vrstama s kojima
djelatnici Javne ustanove imaju priliku raditi kroz različite projekte
monitoringa, kao i zaštićene dijelove prirode i Natura 2000 ekološke mreže u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
Povećanje kapaciteta Javne ustanove za potrebe monitoringa
strogo zaštićenih biljnih i životinjski vrsta, kao i zaštićenih dijelova
prirode i ekološke mreže Natura 2000 u Vukovarsko-srijemskoj
županiji također je provedeno kroz aktivnosti na ovom projektu, a
sastoji se od nabave kvalitetne opreme za monitoring, informatičke
opreme i vodiča za prepoznavanje ptica. Gradnja promatračnice za
ptice na prostoru Natura 2000 ekološke mreže Vukovarsko-srijemske županije također je aktivnost projekta koja će uvelike olakšati
monitoring populacije strogo zaštićenih životinjskih vrsta i povećati
kapacitet djelatnika javne ustanove, kako za potrebe monitoringa
tako i za potrebe edukacije i rad kroz različite projekte s učeničkom
populacijom Vukovarsko-srijemske županije.

A Vukovár-Szerémség megye Természetvédelmi Értékeinek
Irányításáért Felelős Közintézmény a „Három folyó=egy cél“ elnevezésű projekt keretében számos érdekes projekttevékenységet
hajtott végre sikeresen. A Vukovár-Szerémség megyében található
természetvédelmi területek helyreállítása és támogatása a Közintézmény egyik alapvető feladata. Ezeket a tevékenységeket sikerült
továbbfejleszteni a „Három folyó=egy cél“ projekt keretében a Vukováron található Gorjanovic sétány rendbetételével. A helyszín a
geológiai védett természeti terület kategóriájába esik, amely nagyon
elhanyagolt állapotban és megközelíthetetlen volt, de a geológiai
tanösvény rendbetételével sikerült a helyszín megközelíthetőségét
biztosítani, a tanösvény mentén pedig információs és szemléltető
táblákat elhelyezni. Ezeken olyan szigorúan védett állatfajokról
találhatóak adatok, amelyekről a Közintézmény alkalmazottai gyűjtöttek információkat különböző projektek megfigyelései során, de
például más védett területekről, vagy a Natura 2000 Ökológiai
Hálózatról is Vukovár-Szerémség megyében.
A szigorúan védett növény – és állatfajok, valamint más védett
területek és a Natura 2000 Ökológiai Hálózatának megfigyeléséhez
szükséges kapacitás bővülést Vukovár-Szerémség megyében a Közintézménynek sikerült a projekttevékenységeknek köszönhetően
megvalósítani. Ez abból állt, hogy a megfigyelésekhez sikerült
kiváló minőségű megfigyelő és informatikai eszközöket, valamint
madárhatározókat beszerezni. A Vukovár-Szerémség megyében
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Achieved results:

található Natura 2000 Ökológiai Hálózat területén felállítandó
madármegfigyelő szintén az egyik projekttevékenységünk, melynek segítségével könnyebben megfigyelhetőek leszek a szigorúan
védett fajok populációi. Emellett növekedhet a Közintézmény alkalmazottainak a száma is. Erre igény mutatkozik a megfigyelések
és különböző iskolai projektek megvalósítása esetén, illetve a
képzések területén Vukovár-Szerémség megyében.

• Gorjanović profile in Vukovar restored and opened to public for
visitation
• Geological educational path designed and constructed
• one Birdwatching tower constructed and equipped with educational material
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Davorin Mance

photos of project results
a projekteredményekről készült fényképek
fotografije s rezultatima projekta
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Čakovec

Varaždin
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Virovitica

Osijek
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Duna-Drava

Vukovar
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Davor Žerjav
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