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Esslinger Furt

EÚ projekt
urbANNAtur
V rámci projektu „urbANNAtur“ vytvorili odborníci z Viedne a Bratislavy plán sústavy
zelene a rekreačných zón pod názvom „Park urbANNAtur“ v oblasti Lobau na hranici medzi
Národným parkom Dunajské luhy a lokalitami Aspern a Essling. V tejto lokalite je potrebné
nájsť riešenia pre konflikt záujmov medzi ochranou prírody a urbanistickým rozvojom: väčší
počet obyvateľov prináša so sebou zvýšené nároky na možnosti rekreácie. Príliš intenzívne
využívanie tejto oblasti na rekreačné účely však môže negatívne ovplyvniť mimoriadne citlivé
životné prostredie mnohých chránených rastlín a živočíchov v Lobau.
Rekreačná zóna Esslinger Furt
S cieľom zabrániť takýmto nepriaznivým následkom bola v hraničnom území Lobau v lokalite
Esslinger Furt vybudovaná nová atraktívna rekreačná zóna, ktorá svojou ponukou uspokojí
všetky záujmové skupiny: nachádzajú sa tu ihriská, miesta na odpočinok v tieni stromov či
voľné lúčne plochy. Veľká pozornosť bola venovaná bezbariérovému prístupu. Samostatný
areál pre psov umožňuje bezproblémové užívanie zóny všetkými návštevníkmi.

Mestská časť Viedne Seestadt Aspern

V chránených
prírodných oblastiach
musíme my, ľudia, nájsť
oddych a ohrozené druhy
rastlín a zvierat tu musia
mať svoje útočisko!

Essling

Aspern
... Návštevníkov vítajú
zaujímavo riešené vstupné
časti s informáciami o
možnostiach trávenia
voľného času.

Hraničné
územie Lobau
Esslinger Furt
Ulli Sima,
Radkyňa mesta Viedeň
pre životné prostredie

Národný park
Dunajské luhy

Návrh „Parku urbANNAtur“ v hraničnom území Lobau
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Tematický chodník
Početné tabule tematického chodníka ponúkajú informácie o ekologickom
poľnohospodárstve v tomto regióne. Vysvetľujú súvislosti v prírode a obsahujú zaujímavé
fakty o vybraných poľnohospodárskych produktoch. Charakter tabúľ je prispôsobený
vnímaniu detského návštevníka s cieľom prebudiť jeho zvedavosť a záujem.
Tematický chodník…
•

poskytuje informácie o rastlinách, ktoré práve rastú na poliach, napr.
o zemiakoch, hrachu, špalde alebo lucerne.

•

je určený
... rodinám s deťmi na samostatné objavovanie
... školským exkurziám alebo žiakom na vychádzke ako sprievodný program

•

ponúka doplňujúci program na stiahnutie (v nemčine a slovenčine) na adrese
www.urbannatur.eu alebo prostredníctvom QR kódov:
Tabule o rastlinách

Nemčina

Slovenčina

Tu nájdete originálne tabule
všetkých desiatich produktov
ekologického poľnohospodárstva.

Doplňujúci obsah

Nemčina

» Navštívte nás na
internete na adrese:
www.urbannatur.eu «

Slovenčina

Tu nájdete podrobnejšie
informácie, návody, obrázky
na vymaľovanie a recepty.

EÚ projekt urbANNAtur vznikol v spolupráci miest Viedeň a Bratislava, ktoré v súvislosti
so zachovaním a rozvojom zelene stoja pred podobnými výzvami. Všetky informácie a
tabule sú preto dostupné aj v slovenčine. Projekt bol spolufinancovaný EÚ.

Ekologické
poľnohospodárstvo...
...spôsob obhospodarovania krajiny, ktorý je najviac šetrný voči životnému prostrediu a vedie
k najvyšším úsporám prírodných zdrojov. V ekologickom poľnohospodárstve sa nepoužívajú
chemicky syntetizované prostriedky na ochranu rastlín ani ľahko rozpustné minerálne
hnojivá, čo šetrí energiu, nepoškodzuje klímu a neznečisťuje vodu, vzduch ani pôdu.
» V súčasnosti je v Rakúsku
asi 22 000 farmárov, ktorí
sa venujú ekologickému
poľnohospodárstvu.

EÚ projekt
Natur-Kulinarium
Vo viedenskom obvode Donaustadt vzniklo Návštevnícke centrum,
Záhrada ukážok koreňových systémov („Wurzelschaugarten“) a
Záhrada rozmanitosti („Garten der Vielfalt“).
Viac informácií o programe, ponukách pre školské triedy
a aktuálnych seminároch nájdete na adresách:
www.natur-kulinarium.eu
www.bioforschung.at

BIO FORSCHUNG AUSTRIA
Esslinger Hauptstraße 132 - 134
1220 Wien

DAS PROJEKT NATUR-KULINARIUM WIRD IM RAHMEN DES PROGRAMMS ZUR GRENZÜBERSCHREITENDEN KOOPERATION
ÖSTERREICH-UNGARN 2007 - 2013 DURCH DEN EUROPÄISCHEN FONDS FÜR REGIONALE ENTWICKLUNG, DAS LAND STEIERMARK, UNGARN UND STADT WIEN GEFÖRDERT.

© Bio Forschung Austria

Na viac ako 20 %
poľnohospodárskej pôdy sa
hospodári ekologicky.
Rakúsko je tak európskou
ekologickou krajinou číslo 1. «
© Lammerhuber / MA 49

Pestujú a chovajú sa také
rastliny a zvieratá, ktoré sú
prispôsobené miestnym
podmienkam. Prijímajú
sa opatrenia na ochranu
užitočných druhov hmyzu
a zachovanie „živej“ pôdy.
Takýmto spôsobom
je možné zabrániť
rozširovaniu „burín“, chorôb
a „škodcov“ aj bez použitia
chemických prostriedkov.

Záhrada ukážok
koreňových systémov

Záhrada rozmanitosti

Koreň ako rastlinný orgán tvorí spolu s okolitou
pôdou životne dôležitý základ našej výživy.
© Lammerhuber / MA 49

© Lammerhuber / MA 49

© Bio Forschung Austria

Zoznámte sa s pomerne zriedkavými odrodami
zeleniny a úžitkových rastlín, s mnohými druhmi
hmyzu a naučte sa niečo o pôde a komposte. Zrelú
zeleninu si môžete sami pozbierať a ochutnať!
© Bio Forschung Austria

Príroda a veľkomesto

© Lammerhuber / MA 49

© Alexander Mrkvicka / MA 49
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Pestrá ponuka aktivít lesnej pedagogiky, lesné
školy, detská farma Cobenzl a kemp v tesnej
blízkosti Národného parku vzbudzujú u detí záujem
a chuť objavovať prírodu.
Poľnohospodársky podnik MO 49 obhospodaruje
2 500 hektárov pôdy v prímestských častiach
Viedne, pričom sa všetky plodiny pestujú v súlade s
postupmi ekologického poľnohospodárstva. V tejto
oblasti MO 49 úzko spolupracuje s výskumným
inštitútom Bio Forschung Austria, čo je zárukou
rýchlej praktickej realizácie najnovších poznatkov
ekologického hospodárenia.

© Alexander Mrkvicka / MA 49
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Ekologické
poľnohospodárstvo

MA 49
Magistrátne oddelenie 49 – Lesný úrad a
poľnohospodársky podnik mesta Viedeň („MA
49-Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der
Stadt Wien“) spravuje územie približne s rozlohou
rakúskeho hlavného mesta. Vo Viedni, kde MO 49
zodpovedá za správu viedenskej časti Národného
parku Dunajské luhy, Biosférického parku Viedenský
les a mnohých ďalších rekreačných oblastí, je
ochrana a zachovanie týchto vzácnych prírodných
území na prvom mieste. V ochranných zónach
zdrojov pitnej vody v Dolnom Rakúsku a Štajersku
je najdôležitejšou úlohou starostlivosť o lesy
osobitného určenia s cieľom zabezpečiť pitnú vodu
pre obyvateľov Viedne.

na kosenie

© Alexander Mrkvicka / MA 49

© Wilhelmine Wulff / pixelio.de

špalda

lúka

© Alexander Mrkvicka / MA 49

© Lammerhuber / MA 49

© Lammerhuber / MA 49

Bio – znamená dobrá
starostlivosť o chované zvieratá
Ako dobrá starostlivosť o chované
zvieratá sa označuje taký spôsob chovu,
ktorý čo najviac zodpovedá životným
podmienkam zvierat vo voľnej prírode.
Veľká pozornosť je venovaná dobrým
životným podmienkam, nárokom na
priestor, voľnému pohybu a ďalším
životným potrebám chovaných zvierat.
Krmivo pre takéto zvieratá musí
okrem toho pochádzať z ekologického
poľnohospodárstva.

Biopotraviny sú
výrobkami ekologického
poľnohospodárstva a chovu
zvierat. Biopotraviny sú
vysokohodnotné, vyrobené
bez použitia genetickej
technológie a obsahujú
minimálne množstvo
škodlivín. Výroba biopotravín
podlieha prísnym kontrolám
a pri nákupe sa spotrebitelia
môžu spoľahnúť na príslušné
označenie kvality.

© Biohof Waldegg
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tematická tabuľa
informačná tabuľa
P parkovisko
R kopec na sánkovanie
© Lammerhuber / MA 49

S ihrisko

Lobau – viedenská časť Národného parku Dunajské luhy
Lobau je jednou z najkrajších a súčasne najvzácnejších prírodných oblastí Viedne
využívaných na rekreáciu. Názov „Lobau“ – „vodný les“ dokonale vystihuje charakter
tohto územia – so svojimi 2 300 hektármi tvorí asi štvrtinu rozlohy Národného parku
Dunajské luhy a predstavuje tak jednu z posledných nedotknutých lužných oblastí v
Európe. Typická pre Lobau je najmä rozmanitosť krajinných foriem a druhov rastlinnej a
živočíšnej ríše, o čom svedčí tiež zaradenie tejto oblasti do sústavy Ramsarských lokalít
a chránených území Natura 2000. Návštevníci Národného parku sa tu môžu tešiť na
pestrú ponuku voľnočasových aktivít a prírodnej pedagogiky.

1 lúka na hranie
2 lúka na kosenie
3 zóna pre psov

Tajomní
obyvatelia luhov

Impresum/kontakt

Maskoty tematického chodníka – záhadní obyvatelia luhov „Bylinček“, „Umka“ „Strážca pokladov“ a „Ekofarmár“ – majú sa úlohu dať deťom užitočné tipy a zrozumiteľne a jednoducho
im sprostredkovať ďalšie poznatky.

» Prezradíme Vám veľa zaujímavého
o pestovaných rastlinách. «

MA 49 – Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien
Triester Straße 114, 1100 Wien
Tel.: +43 1 4000-49000, www.wien.gv.at
Fotografie | obrázky:
MA 49 – Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien
Odborné poradenstvo:
Bio Forschung Austria, www.bioforschung.at
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>mprove< Team für Kommunikation, www.mprove.at
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Martin Stock (mashART), www.mashart.com

Ekofarmár

Umka

Bylinček

Strážca pokladu

DAS PROJEKT WIRD AUS DEM EFRE (EUROPÄISCHER FONDS FÜR REGIONALE ENTWICKLUNG) ÜBER DAS
PROGRAMM ZUR GRENZÜBERSCHREITENDEN ZUSAMMENARBEIT SLOWAKEI – ÖSTERREICH 2007-2013 FINANZIERT.

