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Határon átnyúló összefogás természeti örökség védelméért 
 

Kedvezményezettek/Partnerek 

- Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 

- Don Orione Alapítvány (Nagyvárad) 

- Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

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

 

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság feladatai közé tartozik a vagyonkezelésében lévő, védett, 

fokozottan védett és Natura 2000 hálózathoz tartozó területeinek kedvező természetességi állapotának 

fenntartása. 

 

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében megvalósuló projekt célkitűzése, hogy 

egy határon átnyúló együttműködés keretében hozzájáruljon a Körösök mentén kialakult természetes 

szikes pusztai és ártéri élőhelyek megóvásához mind elméleti kutatások mind gyakorlati kezelések 

formájában, továbbá a projekt és a természetvédelem társadalmi hátterének erősítéséhez környezeti 

szemléletformáló tevékenységekkel. 

 

A Körösök vízrendszere két ország, Románia és Magyarország területén helyezkedik el. Ehhez a 

természeti értékékben gazdag vidékhez jelentős kulturális és tájhasználati hagyományok is kötődnek.  

A két ország területén elhelyezkedő örökség megőrzése komoly kihívást jelent a folyószabályozások és a 

modern kor jelentette változások miatt, amely egyformán jelentkezik a határ mindkét oldalán. 

 

A projekt nagy hangsúlyt fektet a különböző előforduló természetes élőhelyek állapotának 

természetvédelmi kezelési módszerekkel történő fejlesztésére és felmérésére, továbbá megalapozza 

ezen kezelések széles körben történő alkalmazhatóságát, hogy segítse a hasonló élőhelyeken 

gazdálkodókat. 

 

A projekt célozza a folyómenti természetes élőhelyek (ártéri rétek és ligeterdők) természetességének 

javítását. A cserjésedés és az inváziós fajok terjedésének visszaszorításához speciális gépi erővel végzett 

kezeléséhez szükséges. A természetvédelmi kezelés hatására az egykori természetes élőhelyek 

állapotromlása megáll. 

 

A projekt egykori ártéri területek kialakult puszták megóvását célozza, ezek fenntarthatóságát leginkább 

a legeltetés eredményezi. A legeltetést jelentős infrastruktúrát igényel a legeltetési időszakban is, 

amelynek hiányában nem alkalmazható, amely a puszták természetességének romlásához járul hozzá. 

 

Az érintett természet értékek és az őket célzó természetvédelmi tevékenységek társadalmi hátterének 

megalapozása fontos feladat, ezért a projekt kiemelt hangsúlyt fektet természeti értékek és a szükséges 

kezelések bemutatására 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. A 2014-ben megnyílt, a 

Kárpát-medencében egykor és ma honos állatfajokat bemutató Állatpark látogatói létszáma tavaly 

meghaladta a 30 ezer főt, így a projekt keretében egy új közösségi épület épül, amely bővíti az 

Igazgatóság környezeti nevelési és bemutatási tevékenységeinek lehetőségét. 


