
  

 

Befejeződött a NEduNET projekt 
 
Mai napon tartották Illmitzen a Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel Információs és 

Oktatási központjában a határon átnyúló Neusiedler See-Seewinkel / Fertő-Hanság Nemzeti 

Park közös INTERREG projektjének, a NEduNET projektnek a záró rendezvényét. 

 

Az eseményen Kulcsárné Roth Matthaea és Johannes Ehrenfeldner igazgatók közösen 

aláírták a határon átnyúló nemzeti park 1993-as alapító dokumentumainak megújítását 

tartalmazó megállapodást. Ez alapozza meg a két nemzeti parki fél együttműködésének 

továbbfejlesztését úgy a közös természetvédelmi munka, minta a környezeti nevelés, valamint 

az ökoturizmus területén. 

A projekt rövid összefoglalója 

 

A Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel / Fertő-Hanság Nemzeti Park, mint határon 

átnyúló védett terület, több mint negyedszázados kollegiális együttműködést generált a két 

nemzeti parki felet kezelő magyar és osztrák igazgatóságok munkatársai között a közös 

nemzeti park 1994-es megalapításától kezdődően. Így a napi szintű közös természetvédelmi 

tevékenység során a védett területek fenntartása, kezelése és bemutatása együttesen 

meghatározott és kialakított elvek szerint történik mindkét országban.  

 

Számos közös védelmi program és projekt eredményes megvalósítása fémjelzi Európa egyik 

legsikeresebb határon átnyúló nemzeti parkjának tevékenységét. E sikerek rendre 

visszaköszönnek úgy a védett területek és az itt élő védendő fajok folyamatosan javuló 

státuszában, mint a közös kutatási és monitoring tevékenységekben, valamint az ökoturizmus 

és környezeti nevelés területén.  

 

Ugyanakkor a helyben élő lakosságot is folyamatosan ösztönzi a két nemzeti parki fél arra, 

hogy egyre jobban tudatosuljon az itt élőkben is az, hogy bár két országban helyezkedik el a 

közös nemzeti park, attól az még egy védett területnek tekinthető.  

 

Ebbe a folyamatba illeszkedik a NEduNET projekt a határon átnyúló közös környezeti nevelési 

struktúrák bővítésével, segítendő a közös nemzeti park, mint egy védett terület gondolat 

népszerűsítését a fiatalabb generációkban.  

 

A projekt keretében megújult illmitzi Információs Központ képezi a hálózaton belüli 

összehangolt környezeti nevelési tevékenységek alapját és központját. Ezen kívül egy 

háromnyelvű kiállítás könnyíti meg az infrastruktúra közös használatát.  

 

Ezt kiegészítve Balf határában lett kialakítva az egyetlen olyan nemzeti parki környezeti 

nevelési bázis, ami a Fertő nyugati felén működik (Csárda Természetvédelmi Központ).  

 



  

 

Mindkét központ mindkét nemzeti parki fél munkatársainak közös bázisa is egyben, szolgálva 

a határon átnyúló környezeti nevelési és a természetvédelmi őrszolgálati tevékenységet is 

egyben.  

 

A projekt keretében ugyanis a határon átnyúló természetvédelmi őrszolgálati tevékenység 

közös keretei is meg lettek határozva, és a két nemzeti park fél természetvédelmi őrei számos 

alkalommal sikeresen tesztelték is a közös munkát.  

 


