
 

 
 
 
 

Ez az adatlap a „RECOM HU-AT 2014” projekt keretei között és a vezető partner beleegyezésével készült. A „RECOM HU-AT 
2014” (Magyar-osztrák regionális együttműködési menedzsment 2014) projekt az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 2007-2013 keretein belül az Európai Regionális Fejlesztési Alap, Alsó-Ausztria, Burgenland és 
Stájerország Tartományok, valamint Bécs Város és a Magyar Köztársaság támogatását élvezi. 

 

Vogelwarte Madárvárta Neusiedler See - Hansag 

Madármegfigyelő infrastruktúra létesítése és bővítése a Fertő tó és a Hanság 
magyar-osztrák ramsari területein 

 
Az ötlet 
A Neusiedler See - Seewinkel (AT) illetve Fertő-Hanság (HU) nemzeti parkok területe (ramsari terület) 
a vonuló madarak egyik legjelentősebb költőhelye Európában.  A határ révén osztrák és magyar 
oldalon külön fejlődött az ökoturizmus és a madármonitoring. Napjainkban a nemzetközi pozíció 
kivíváhához illetve megtartásához nélkülözhetetlen, hogy a madarászatban és a madarak 
monitorozásában rejlő gazdasági és tudományos potenciál feltárása határon átnyúló 
együttműködéssel történjen meg. 
 

A projekt 
Cél egy határon átnyúló összehangolás a Fertő-Hanság régióban (2 nemzeti park). A projekt minden 
új termékét átveszik a nemzeti parkok. Ennek közvetett következményeként határon átnyúőlóan javul 
és leegyszerűsödik a természeti erőforrások menedzsmentje (ramsai területek, nemzeti parki 
területek). 
 

Tevékenységek 
 A madármonitoring  gazdasági és tudományos potenciáljának feltárása  

 A madármegfigyeléssel kapcsolatos infrastruktúra kialakítása és javítása  

 A határon átnyúló nemzeti park madárfajlistáját tartalmazó közös kiadvány létrehozására (hol és 
mikor milyen fajok figyelhetők meg, fajleírés és az élőhelyek leírása)  

 Közös, határon átnyúló madártani továbbképzési lehetőség kidolgozása  

 Felhasználóbarát madártani adatbázis létrehozása - osztrák-magyar adatok bevitele  

 Határon átnyúló internetalapú madártani információs rendszer létrehozása tág célcsoport 
számára  

 Madárgyűrűző létesítmények felújítása, átalakítása  (Biol.Áll.-Esterházy Madárvárta) 

 
Legfontosabb adatok  

 A projekt időtartama: 2012.július. – 2014.október. (28 hónap) 

 Projektpartnerek:   
o Ausztria:      Biologische Station Neusiedler See, Illmitz, Abt. 5-III 

Burgenländische Landesregierung (LP) 
Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel 

o Magyarország:   Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 

 A projekt költségvetése:   

o Projekt költségek összesen: € 699.495,58  
o ERFA rész:  85 % 

 Kapcsolattartó személy: 

Dr. Thomas Zechmeister e-mail: post.bs-illmitz@speed.at, Tel.: +43-2175-2328 

mailto:post.bs-illmitz@speed.at

