
Körös-Maros Nemzeti Park

facebook.com/korosmaros

instagram.com/korosmarosnemzetipark

Kiadja: Körös-Maros 
Nemzeti Park Igazgatóság

Felelős kiadó: Dr. Tirják László igazgató

Fotók: 

KMNPI archivum
www.interreg-rohu.eu

Körös-Maros Nemzeti
Park Igazgatóság

Cím: 5540 Szarvas, 
Anna-liget 1.
Tel.: +36 66 313 855
E-mail: kmnp@kmnp.hu

www.kmnp.hu

Körösvölgyi Állatpark

Cím: 5540 Szarvas, Anna-liget 1.
GPS koordináták: 
É 46º 51’29.39” 
K 20º 31’ 31.57”
Tel.: +36 30 475 1789
E-mail: korosvolgy@kmnp.hu

www.kmnp.hu

2019 allatpark 390*210:Layout 1  3/12/20  9:27 AM  Page 1



HATÁRON ÁTNYÚLÓ ÖSSZEFOGÁS
TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG VÉDELMÉÉRT

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság feladatai közé
tartozik a vagyonkezelésében lévô, védett, fokozottan
védett és Natura 2000 hálózathoz tartozó területeinek
kedvezô természetességi állapotának fenntartása.

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében
megvalósuló projekt célkitûzése, hogy egy határon átnyúló
együttmûködés keretében hozzájáruljon a Körösök mentén
kialakult természetes szikes pusztai és ártéri élôhelyek
megóvásához mind elméleti kutatások, mind gyakorlati
kezelések formájában, továbbá a projekt és a természet-
védelem társadalmi hátterének erôsítéséhez környezeti
szemléletformáló tevékenységekkel.

A Körösök vízrendszere két ország, Románia és Magyar-
ország területén helyezkedik el. Ehhez a természeti érté-
kékben gazdag vidékhez jelentôs kulturális és tájhasználati
hagyományok is kötôdnek. A két ország területén elhe-
lyezkedô örökség megôrzése komoly kihívást jelent a folyó-
szabályozások és a modern kor jelentette változások miatt,
amely egyformán jelentkezik a határ mindkét oldalán.

KÖRÖSVÖLGYI LÁTOGATÓKÖZPONT

Szarvason, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság köz-
pontja mellett került kialakításra 2003-ban a Körösvölgyi
Látogatóközpont, amelyben természetvédelmi kiállítás,
széles körű programok és szolgáltatások várják az érdek-
lődőket.

A Látogatóközpont állandó kiállítása a Dél-Tiszántúl termé-
szeti értékeivel ismerteti meg vendégeit. A két szintet
elfoglaló tárlat történeti áttekintést nyújt a térség kialaku-
lásáról, majd diorámákon keresztül mutatja be a nemzeti
park védett, illetve fokozottan védett értékeit. Az épület-
együttest körülölelő 26 hektáros Anna-liget különleges
értéket képvisel, hiszen a természetes környezeti állapotok
mellett a Csáky-kastély és a kastélypark, mint kultúrtörté-
neti emlék is jelentős. A Látogatóközpont főépületéből kiin-
duló sétányon megismerhető az eredeti ártéri növényvilág,
a Bolza-féle tájképi kert és a meglepően gazdag állatvilág.

A látogatóközpont ökoturisztikai kínálatában havonta több
hirdetett program is szerepel. Többek között Kikeleti kapu-
nyitó, Báránymelengető Húsvét, Madarak és Fák napi prog-
ramok, Gyermeknap, Családi felfedező túra, Szünidei
állatmustra, Állatkertek éjszakája, Állatok világnapja, Gom-
baismereti börze is megrendezésre kerül. A szakmai program
kínálat évről évre színesedik. A látogatóközpontban több,
mint 20 féle szolgáltatás várja a kiránduló csoportokat. 

KÖRÖSVÖLGYI ÁLLATPARK
A 2014-ben megnyílt Körösvölgyi Állatparkban vendégeink
testközelből ismerhetik meg a Kárpát-medencében egykor
és ma honos, illetve jelenleg is terjeszkedő állatfajokat.
A Látogatóközpontban kialakított három, mintegy 7000 liter
össztérfogatú akváriumban, illetve az Állatparkban több,
mint 50 állatfaj egyedeit tekinthetik meg az érdeklődők.
Az Anna-ligeti Tanösvény mentén – mintegy 2100 méteres
szakaszon – 9 madárvolier, négy ragadozóház, lekerített
vizes élőhely, külön átjárható mókusház, kültéri teknős
terrárium, 5 nagy kifutó és 2 speciális, veszélyes állat
tartására alkalmas kifutó ad otthont a bemutatott állatoknak.
Az itt megtalálható állatok részben különböző fajvédelmi
programokban résztvevő állatfajok példányai, részben pedig
– különböző okok miatt – a természetben önálló életre alkal-
matlan egyedek. 

Az Állatpark lakói között védett és nem védett fajokat egyaránt
fellelhetünk. Látogatóink olyan rejtett életmódot élő álla-
tokkal találkozhatnak, mint a vadmacska, az uhu, a nyest,
a borz, a nyestkutya vagy az aranysakál. Az Anna-ligetben
láthatunk gímszarvast, őzet, dámszarvast, vaddisznót, és
rókát is, melyek általánosan ismert fajnak számítanak,
mégis ritkán kerülnek a természetjárók szeme elé a szabad-
ban. Az állatpark taván vízimadarak élnek. A park legnagyobb
attrakcióit a jávorszarvas és az európai bölények jelentik.
Utóbbiak a Maros és a Sárrét közti terület régmúlt élővilágát
idézik, hiszen ma már a Dél-Alföldön sehol sem élnek vadon.

A projekt nagy hangsúlyt fektet a különbözô elôforduló
természetes élôhelyek állapotának természetvédelmi keze-
lési módszerekkel történô fejlesztésére és felmérésére,
továbbá megalapozza ezen kezelések széles körben történô
alkalmazhatóságát, hogy segítse a hasonló élôhelyeken
gazdálkodókat.

A projekt célozza a folyómenti természetes élôhelyek
(ártéri rétek és ligeterdôk) természetességének javítását.
A cserjésedés és az inváziós fajok terjedésének visszaszo-
rításához speciális gépi erôvel végzett kezeléséhez szük-
séges. A természetvédelmi kezelés hatására az egykori
természetes élôhelyek állapotromlása megáll.

A projekt egykori ártéri területek kialakult puszták meg-
óvását célozza, ezek fenntarthatóságát leginkább a legel-
tetés eredményezi. A legeltetést jelentôs infrastruktúrát
igényel a legeltetési idôszakban is, amelynek hiányában
nem alkalmazható, amely a puszták természetességének
romlásához járul hozzá.

Az érintett természet értékek és az ôket célzó természet-
védelmi tevékenységek társadalmi hátterének megala-
pozása fontos feladat, ezért a projekt kiemelt hangsúlyt
fektet természeti értékek és a szükséges kezelések bemu-
tatására a nagyközönségnek és egyéb érintetteknek, illetve
környezeti nevelési tevékenységekre. Az Igazgatóság
bemutatási tevékenységeinek központja Szarvason a
Hármas-Körös holtágának ölelésében található Körösvölgyi
Látogatóközpont és Állatpark.

Projekt megvalósítási idôszaka: 
2018. március 1 – 2020. február 29.

Kedvezményezettek/Partnerek:
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

Don Orione Alapítvány (Nagyvárad)
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
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