
„Jó, megvalósítható megoldások  
szükségesek”  

Kedves AgriNatur AT-HU projekt 

partnerek!  

Nagyon köszönöm, hogy az elmúlt he-

tekben is együtt tudtunk beszélgetni 

és dolgozni! A hat virtuális találkozó 

eredményei az AgriNatur-stratégia 

központi építőelemeit jelentik. Nagyon 

várjuk a személyes viszontlátást  

2020. június 17-én 9:00 

órakor a Donau-Auen 

Nemzeti Park       

(Reviers Donauinsel-

Wohlfahrtsaufforstung) 

különleges helyszínén! 

Az AgriNatur projektben sok minden megváltozott az elmúlt hetekben. A március 

31-ére tervezett szakértői workshopból rövid időn belül virtuális találkozók  

sikeres sorozata kerekedett. A közelmúlt technikai és társadalmi változásai 

előnyösen hatottak az AgriNatur projekt megvalósítására.   

A kék ég, a kisebb forgalom, a 

zajmentesség vagy a korlátozások 

miatti több szabadidő sok 

emberben megerősítette az  

élhető környezet fontosságát.   

A CoVid-19 és az elmúlt 

hetek sok embernél 

nagyítóként működtek. A 

megs zo ko t t  do l gok  

      e l v e s z t e t t é k . 

   jelentőségüket, az 

  értékes dolgok  

jobban tudatosultak 

bennünk és a  

lappangó problémák 

felszínre kerültek. 

Egy ideig még az 

élelmiszerellátás akadozása is 

szóba került.   

Az AgriNatur természettel, 

klímával, környezettel , 

mezőgazdasá gga l  é s 

táplálkozással, a fajok 

sokféleségével és az életminőség-

gel kapcsolatos témaköre a  

figyelem középpontjában van - 

most talán még inkább, mint a 

projekt kezdetekor. Mivel a  

korábbinál most még több értékes 

tájra, természetre, környezetre, 

gaz-dálkodásra van igény, ezért  

szükség van közös stratégiákra és 

megvalósítható megoldásokra. 

SUSANNA LEPUTSCH, HARALD KUTZENBERGER, … 

… Mire számíthatnak a szakértők a 2020. június 17-i workshopon ? 
Egy stabil alapra a közös megbeszéléshez és a további munkához. Az elmúlt  

hetekben az AgriNatur-partnerekkel közösen sok információt, eredményt és  

ismeretet gyűjtöttünk össze. A workshop során a „World Cafe” módszert fogjuk  

alkalmazni – így mindenki építhet mások eredményeire.  

… Van valami, amivel a résztvevők fel tudnak készülni ? 
Az AgriNatur projekt a témákon és a fizikai határokon átnyúló  

együttműködésből táplálkozik, így nincs szükség különösebb felkészülésre. Az 

elmúlt hetek virtuális találkozóinak köszönhetően a partnerek folyamatosan 

kapcsolatban voltak. A prezentációk és a jegyzőkönyvek az interneten  

elérhetők a cbc.wien honlapon. Itt található egy rendkívül átfogó cikk a  

biogazdálkodásról Maurer professzortól. (szakirodalmi ajánló)  

… Hogyan tudok folyamatosan friss információkhoz jutni, ha nem  
tudok részt venni ezen a workshopon? 

Kérjük, bátran forduljon hozzánk vagy a projektpartnerekhez – biztosan 

találunk megfelelő lehetőséget. Az elkövetkező hónapokban különféle  

szakmai mélységű és módszertani rendezvényeket is tervezünk, amelyek a 

CoVid-19 alakulásától függően kerülnek megvalósításra.  

DI Susanne Leputsch projektfelelős, Bécs Város Erdő- és Mezőgazdasági 

Ügyosztálya részéről. 

DI Dr. Harald Kutzenberger tájépítész, természetvédelmi és tájrendezési 

szakértő és lektor a bécsi Agrártudományi Egyetemen. 

VIRTUÁLIS SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓK INTERJÚ SUSANNE LEPUTSCH-CSAL ÉS   
HARALD KUTZENBERGER-REL 

DI. Susanne Leputsch 
Bécs Város Erdő– és 
Mezőgazdasági Ügyosztály 
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AGRINATUR AT-HU  AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS  ÚJ ÚTJAI 

Fotók fentről lefelé/balról jobbra: Harald Kutzenberger; Takács Krisztina  Fotók fentről lefelé/balról jobbra: Herbert Weidinger; Susanne Leputsch     

          

3. hírlevél, 2020. június 

AGRINATUR-STRATÉGIA: SIKERES ÉS MEGVALÓ-
SÍTHATÓ MÓDSZEREK FELFEDEZÉSE   
A projektpartnerek megbízásából Harald Kutzenberger és csapata intenzíven  
dolgozik az AgriNatur-Stratégia sarokpontjain és tartalmán. A 2020. június 17-i 
szakértői workshopon a Bécsi Nemzeti Parkban is ezeken fogunk dolgozni.  

Szakirodalmi ajánló 

Újdonságok a projekthonlapon és 

a CBC.wien weboldalon:  

A biogazdálkodás jelentősége a 

természetvédelemben az 

ökoszisztéma-elméleti nézőpontból 

Dr. Ludwig Maurer professzortól  

http://cbc.wien/interreg/news_folder/Agrinatur_Ludwig%20Maurer
https://www.interreg-athu.eu/hu/agrinaturathu/
http://cbc.wien/Projekte/umwelt_nachhaltigkeit_energie/Agrinatur
http://cbc.wien/Projekte/umwelt_nachhaltigkeit_energie/Agrinatur
http://cbc.wien/interreg/news_folder/Agrinatur_Ludwig%20Maurer
http://cbc.wien/interreg/news_folder/Agrinatur_Ludwig%20Maurer
http://cbc.wien/interreg/news_folder/Agrinatur_Ludwig%20Maurer
http://cbc.wien/interreg/news_folder/Agrinatur_Ludwig%20Maurer


Fotók fentről lefelé/balról jobbra:  Adobe stock/wattana + képernyőkép résztvevőkkel név nélkül; Sabine Schoder; Norbert Sauberer; Martin Strausz, Király Gergely                                      

VIRTUÁLIS SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓK AZ AGRINATUR-STRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁRA  

Vadméhek  

(Ausztriai projektterület a Donau-Auen Nemzeti Parkban) 

Esther Ockermüller 

Rétregenerációs területek  

(Ausztriai projektterület a Donau-Auen Nemzeti Parkban) 

Norbert Sauberer 

2020. ÁPRILIS 22. 

Nappali lepkék  

(Ausztriai projektterület a Donau-Auen Nemzeti Parkban) 

Martin Strausz 

Madarak 

(Magyarországi projektterület: Mosoni-síkság, Wittmann park) 

Király Gergely  

2020. ÁPRILIS 29. 

Madarak 

(Ausztriai projektterület a Donau-Auen Nemzeti Parkban) 

Christina Nagl 

Faállomány 

(Magyarországi projektterület: Mosoni-síkság, Wittmann park) 

Király Gergely  

2020. MÁJUS 6. 

Szántóföldi gyomok 

(Ausztriai projektterület a Donau-Auen Nemzeti Parkban) 

Christophorus Ableidinger 

Kutatási kísérletek 

(Magyarországi projektterület: Mosoni-síkság) 

Vámos Ottília, Kalocsai Renátó 

2020. MÁJUS 13. 

Futóbogarak 

(Ausztriai projektterület a Donau-Auen Nemzeti Parkban) 

Bernhard Kromp 

AgriNatur “Máshol” 

(Parque Coto de Doñana/Fenntartható Doñana tanulmányút beszámoló) 

Susanne Leputsch 

2020. MÁJUS 20. 

Empirikus erdőgazdálkodási ismeretek 

(Ausztriai projektterület a Donau-Auen Nemzeti Parkban) 

Michael Hollinger 

Status GIS-Projekt Ökologische Planung AT 

(Ausztriai projektterület a Donau-Auen Nemzeti Parkban) 

Harald Kutzenberger 

2020. MÁJUS 27. 

Hat virtuális találkozón alkalman-

ként 20 - 30 szakértő foglalkozott a 

monitoring (időközi) eredményeivel 

és más AgriNatur témákkal.  

Szakterületenként két-két résztvevő 

tartott beszámolót. A megbeszélések 

során feltett kérdéseket, válaszokat 

és impulzusokat dokumentálták és 

e lkü ld ték  a  rész tvevőknek 

kiegészítés és további felhasználás 

c é l j á b ó l .  Az  ö s s ze gyű j t ö t t 

eredmények a cbc.wien weboldalon 

tekinthetők meg. Vannak további 

észrevételei? Kérjük, ne habozzon 

– a projektkoordinátorok szívesen 

állnak rendelkezésére  

Előzetes  

„A Mosoni-síkság helyi megvalósítási 
terve” workshop  
(2020.10.01., Mosonmagyaróvár) 

 

AgriNatur kutatási est a Wien-Lobau 
Nationalparkhaus-ban  
(2020. november)  

Fotók fentről lefelé/balról jobbra: Michael Dvorak; Király Gergely; Christophorus Ableidinger/BFA; Vámos Ottília/SZE; Francisco Welter-Schultes/CC;   

                                                  Somogyiné Nagy Anita/SZE; Michael Hollinger, TBK  


