A természet élménye a pannóniai védett területeken
Burgenlandban és a szomszédos három magyar megyében az utóbbi évek során számos terület
került a természetvédelem oltalma alá. E védett területek hálózatának kialakítása, valamint az
egyes térségek turisztikai kínálatának együttes továbbfejlesztése érdekében, illetve a PR és
marketing tevékenység összehangolásából eredő szinergiák hasznosítása céljából a Natúrparkok
Munkacsoport
(ARGE
Naturparke)
Burgenland
Regionális
Menedzsmentjével
(Regionalmanagement Burgenland) együtt az Interreg programot követő Ausztria-Magyarország
Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében a „PaNaNet“ elnevezésű projektet
kezdeményezte. A védett területek sokszínűségének, értékeinek tudatossá tétele a nyugatdunántúli és a burgenlandi emberek számára – így foglalható össze egy mondatban ennek az
egyedülálló határon átnyúló projektnek a célja.
A projektben a négy nemzeti park igazgatóság mellett (Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel,
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság és Őrségi
Nemzeti Park Igazgatóság) a Burgenlandban található hat natúrpark mindegyike (NeusiedlerseeLeithagebirge, Rosalia-Kogelberg, Landseer Berge, Geschriebenstein, Weinidylle és Raab) és a
Nyugat-Dunántúl négy natúrparkja (Soproni-hegység Natúrpark, Írottkő Natúrpark, Kerka-mente
Natúrpark, Őrség-Rába-Goricko Natúrpark) vesz részt. A PaNaNet projekt által érintett
természetvédelmi területek számos állat- és növényfaj számára jelentenek ökológiai rést, illetve
terjedési folyosóik területét képezik, élettereik sokszínűsége lenyűgöző. Ezek azok az érintetlen
természetvédelmi területek és kultúrtájak, amelyek térségünket reprezentálják, az emberi
életminőség alapját alkotják, és amelyek a turisztikai marketing szempontjából is
nélkülözhetetlenek. Az elmúlt évtizedek során a természetvédelmi területek, besorolásuktól
függetlenül, a térségi identitás egyik központi elemévé váltak. A nemzetközi trendkutatók a
legnagyobb növekedést a következő években a természetturisztikai- és a túrakínálatban várják.
Mindezt figyelembe véve Burgenlandban és a szomszédos magyar megyékben felettébb időszerű
az elmúlt időszakban kialakított kínálat minőségi továbbfejlesztése, illetve az új, célcsoport
orientált kínálat kidolgozása. Az egyes természetvédelmi területek turisztikai kínálatának világos
profillal kell rendelkezniük, minden térség esetében az egyedi terméktulajdonságok előtérbe
helyezése szükséges. Ennek érdekében a térségeken átnyúló marketing tevékenység, a
minőségbiztosítás és a kereslet orientált fejlesztés optimalizálása tervezett.
A PaNaNet projekt alapvető célja a természetvédelmi területek elfogadottságának növelése, és a
népesség tudatformálása a védett területek értékeivel, illetve az életminőséghez és a
gazdasághoz való hozzájárulásukkal kapcsolatban. További cél a pannóniai természetvédelmi
területeknek, mint a „természeti élmény“ meghatározó turisztikai kínálati elemeként történő
pozicionálása hosszú távú együttműködése által. Ehhez egyrészt a jelenlegi kínálat minőségi
továbbfejlesztése, másrészt új, célcsoport orientált természetturisztikai kínálat kialakítása
szükséges.
A projekt keretében megvalósított tevékenységek a kínálat- és termékfejlesztéstől, a közös
képzéseken és továbbképzéseken, koordinált PR és marketingtevékenységen át, az egyes

természetvédelmi területek természetturisztikai infrastruktúrájának megalkotásáig, fejlesztéséig
terjednek. A natúrparkok és a nemzeti park igazgatóságok az elkövetkező években többek között
az alábbi területek mentén működnek együtt:
·

új látogatói programok kialakítása, több térséget lefedő kombinált ajánlatok;

·

a natúrparkok és a nemzeti parkok munkatársai, illetve a természeti- és túravezetők
képzése és továbbképzése;

·

koordinált PR tevékenység a régiókban;

·

a PaNaNet térség bemutatása meghatározott piacokon, az Interneten, illetve közös
bemutató rendezvények keretében;

·

a látogatói infrastruktúra fejlesztése;

·

natúrpark iskolák kialakítása Burgenlandban;

·

közös, térségeken és határon átnyúló kínálat kidolgozása a helyi vendéglátók és
szállásadók képviselőinek bevonásával.

A projekt az Európai Unió, az Osztrák Köztársaság, Burgenland Tartomány és a Magyar
Köztársaság támogatásával valósul meg.

