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Približne 100 km2 cezhraničného národného par-
ku Neusiedler See – Seewinkel sa rozprestiera na 

rakúskom území. Zvyšných 200 km2 leží v Maďarsku. 
Preslávil sa najmä svojou hojnosťou vtáctva. Je toho 
však ešte omnoho viac, čo robí z tohto národného 
parku výnimočné miesto. 

Na prvý pohľad pôsobí tento región ako šíra rovina. Pri 
pozornejšom pohľade však človek začne vnímať jemne 
zvlnený horizont a jedinečnosť krajiny, ktorá chytí za 
srdce. Medzi poslednými výbežkami Álp a Malou dunaj-
skou nížinou sa chúli malebná mozaika lúk a pasienkov, 
jedinečných soľných jazierok zvaných Salzlacken a jazera 
Neusiedler See lemovaného trstinovým pásmom. Každý z 
týchto biotopov je domovom mnohých druhov zvierat a 
rastlín. 

Jazero Neusiedler See je nevídané mladé – vzniklo len 
pred približne 13 000 rokmi. Dnes sa rozprestiera na plo-
che zhruba 320 km2. Jeho priemerná hĺbka predstavuje 
niečo cez jeden meter.  

Pre Neusiedler See je charakteristická kalná voda spôso-
bená sedimentom, ktorý víri vietor a vlny. Trstinový pás 
okolo Neusiedler See má rozlohu približne180 km2. Me-
dzi východným brehom jazera Neusiedler See a Národ-
ným parkom Hanság sa rozprestiera približne 30 jazier, 
ktoré dotvárajú jedinečný charakter regiónu Seewinkel. Je 
to unikátne územie s jedinečnou faunou a flórou. 

S kolísaním vodnej hladiny sa mení aj koncentrácia 
uvoľňovaných solí. Obzvlášť výrazný je tento jav v soľ-
ných jazierkach Soda, Glauber a Bittersalz. Keď dôjde 
k úplnému vyschnutiu jazera, vytvorí sa na jeho dne 
biely povlak. Nielen kolísanie vodnej hladiny a obsahu 
vody, ale aj teplotné výkyvy medzi dňom a nocou robia z 
jazierok tesne pred vysušením extrémne miesto pre život. 
Flóra a fauna soľných jazier si preto vyvinula špeciálne 
mechanizmy, vďaka ktorým sa dokáže prispôsobiť týmto 
dynamickým životným podmienkam.

Bližšie informácie

Národný park Neusiedler See - Seewinkel Šamorín

Slovensko oplýva bohatstvom prírodných krás a 
unikátov nevyčísliteľnej hodnoty. Jedným z nich 

je bezpochyby Žitný ostrov – najväčší riečny ostrov 
Európy, ktorý je obrovskou zásobárňou pitnej vody a 
patrí k najúrodnejším poľnohospodárskym oblastiam 
v krajine.

Veľký Žitný ostrov sa rozprestiera neďaleko Bratislavy. 
Z juhu ho obmýva hlavný tok Dunaja a zo severu Malý 
Dunaj. Centrom západnej časti je Šamorín, ktorý leží 
priamo na brehu Dunaja. Ostrov je pretkaný sieťou kaná-
lov, ktoré slúžia na zavlažovanie a zároveň i na odvod-
nenie v prípade povodne. Pod ostrovom sa rozprestiera 
obrovský rezervoár pitnej vody – jeden z najväčších v 
Európe. Na povrchu môžeme naproti tomu pozorovať 
zvyšky vysušených ramien Dunaja. Časť z nich pretkáva 
aj miestne obce.  
V minulosti sa využívali na rybolov a ryžovanie zlata a 
ich bujná vodná vegetácia bola zdrojom materiálu na 
pletenie košíkov. 
Celý Žitný ostrov je obklopený ovocnými sadmi, zele-

ninovými záhradami a vinicami. Obživou ľudí žijúcich 
v tomto regióne je spracovanie poľnohospodárskych 
produktov. Mnohé reštaurácie varia výlučne z lokálnych 
surovín. Spojenie slovenskej a maďarskej kuchyne a regi-
onálne suroviny sú zárukou nezabudnuteľných gastrono-
mických zážitkov. Miestne špeciality si možno vychutnať 
aj počas rôznych letných či jesenných podujatí. Žitný 
ostrov ponúka rozmanité možnosti vyžitia aj milovníkom 
jazdy na koni, vodákom a cyklistom. Územím Rakúska, 
Slovenska a Maďarska vedie niekoľko úsekov medziná-
rodnej cyklotrasy EuroVelo 6 od Atlantiku k Čiernemu 
moru. Panorámu krajiny dopĺňajú romantické vodné 
mlyny i staré kostoly. Na svoje si tu prídu aj fotografi 
prírody, rybári a nadšení ornitológovia, ktorých poteší 
pohľad na raritné vtáčie druhy v každom ročnom období.   

NatureTourNet

Rozvoj ekoturizmu vďaka cezhraničnej spolupráci 
Rakúska a Slovenska.
Kultúrne, ale najmä prírodné krásy pohraničného 
regiónu na rozhraní Slovenska a Rakúska majú ne-
vyčísliteľnú hodnotu. Projekt NatureTourNet, na 
ktorom sa podieľa päť organizácií, sa snaží o turis-
tické využitie tohto dedičstva v súlade s princípmi 
trvalej udržateľnosti a o posilnenie povedomia o 
dôležitosti ochrany životného prostredia. Vznikajú 
potrebné ekoturistické štruktúry a kapacity na bu-
dovanie spoločného know-how a tvorbu projektov 
na zachovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho 
dedičstva. V centre záujmu je najmä cezhraničná 
spolupráca pri propagácii regiónu ako turistického 
cieľa. Do týchto aktivít je potrebné zapojiť oby-
vateľstvo a spoločne s partnermi projektu vytvoriť 
ekoturistické ponuky na mieru vhodne zvoleným 
cieľovým skupinám. Región tak upevňuje svoju 
pozíciu na oboch trhoch, čím sa zvyšuje nielen po-
vedomie o ňom, ale aj jeho atraktivita pre turistov.
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V najsevernejšej časti 
Burgenlandu, na 

trojmedzí Rakúska, Ma-
ďarska a Slovenska, leží 
oblasť Leithaauen, ktorá 
na svoj turistický boom 
ešte len čaká. Preslávila 
ju pokojná rieka Leitha, 
ktorá ňou preteká. 

Park skulptúr v Deutsch 
Jahrndorf, jazzový festival 
a Nova Rock v Nickel-
sdorfe, región gastrono-
mických zážitkov Kittseer 
Marille, Pama s bohatou 
históriou a chorvátskou 
kultúrou, Edelstal – cen-
trum poľnohospodárstva a 
vinárstva, obľúbená dedin-

ka Franza Liszta Gatten-
dorf a raj pre milovníkov 
jazdy na koni.

Zurndorf čakajú na hostí, 
ktorí túžia spoznávať živé 
tradície.
Príslovečná burgenlandská 
pohostinnosť sála aj tu na 
severe z každého kúta. 

Malebné mestečká a 
romantická krajina na 
pobreží rieky Leithy s je-
dinečnou faunou a flórou 
priam vyzývajú k objavo-
vaniu na bicykli, kanoe, 
pešky alebo v konskom 
sedle.

Romantická riečna krajina Leithaauen

Prírodný park svetové-
ho dedičstva Neusied-

lersee – 
Leithagebirge sa vy-
značuje neuveriteľnou 
pestrosťou krajinných 
prvkov na malom území.

Nikde inde na území 
Strednej Európy nenájdete 
na tak malej rozlohe prí-
rode blízke zmiešané lesy 
na kremičito – vápenatom 
podloží, stepné lúky s 
prímorskou vegetáciou, 
neobhospodarované vlhké 
lúky, obrovské, členité 
plochy trstiny, človekom 
nedotknutú riečnu deltu a 
stepné jazero. 

Výškové rozpätie od nece-
lých 500 m až po 115 m 
nad morom v oblasti 
jazernej panvy ešte zvyšuje 
atraktivitu prírodného 
parku. Okrem toho tu 
nájdeme dubové savany 
a ovocné sady, ktoré sú 
typické najmä bohato 
kvitnúcimi čerešňami. 

K floristickým zaujíma-
vostiam regiónu patria 
poniklec, hlaváčik a 
kosatec nízky. Výnimočné 
zvieracie druhy obývajú 
najmä trstinové pásmo. 
Typickým obyvateľom je 
napríklad kaňa močiarna, 
bučiak veľký, beluša veľká, 

volavka purpurová a mno-
ho druhov husí a kačíc. 

Ponuka prírodného parku 
zahŕňa tematické trasy, 
turistiku so sprievodcom, 
komentované cyklovýlety 
aj historické pamätihod-
nosti. Panoramatická trasa 
vedie prírodnou i kultúr-
nou krajinou po okraji 
lesa v pohorí Leithagebir-
ge a ponúka krásny výhľad 
na jazero Neusiedler See.

Prírodný park svetového dedičstva Neusiedler See - Leithagebirge

Najmladší z burgen-
landských prírodných 

parkov je ohraničený 
pásmami pohorí Öden-
burger a Rosalien a úrod-
ným údolím Wulka. 

Pestrosť krajiny utvára 
množstvo sadov, viníc, 
medzí, jahodových polí, 
gaštanových hájov a pod-
máčaných lúk. Typickou 
súčasťou miestneho koloritu 
sú šíre háje jedlých gaštanov 
a jarabiny. Vtáčia oblasť 
Mattersburger Hügelland sa 
pyšní najväčším výskytom 
výrika lesného v Rakúsku. 
Môžeme tu obdivovať 
pestrú škálu biotopov – 

od podmáčaných lúk, cez 
vodné plochy porastené 
rákosím až po stepné lúky, 
na ktoré môžeme naraziť 
v oblasti Teichwiesenu a 
Kogelbergu. 

Tento prírodný park je 
však bohatý aj na kultúrne 
pamiatky. Dominantou je 
hrad Forchtenstein, ktorý 
sa vypína na masívnom do-
lomitovom brale. Kvalitná 
sieť ciest poteší milovníkov 
turistiky, behu, skateboar-
dingu, cyklistiky, jazdectva 
aj horskej cyklistiky. Obľú-
benou atrakciou sú turistic-
ké trasy okolo Kogelbergu 
vhodné na nordic walking, 

ktoré vytvárajú hustú sieť 
okolo obcí v regióne Kogel-
berg. 

Pôžitok z prírody ponúka 
jedenásť bezbariérových 
prírodných stanovíšť po-
zdĺž všetkých 13 obcí na 
území prírodného parku 
– takzvaná Eulenweg. Táto 
trasa bola vytvorená v úzkej 
spolupráci so spolkom zdra-
votne postihnutých ÖZIV a 
organizácií pre nevidiacich 
tak, aby bola dobre prístup-
ná aj pre ľudí so špeciálny-
mi potrebami, seniorov a 
rodiny s kočíkmi. 

Prírodný park Rosalia - Kogelberg
ČAS NA PRÍRODU ČAS NA SEBA
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