
„Kerka-völgy kincsei”

Természeti értékek és kulturális örökség 
megőrzése a Kerka völgy Natura 2000 hálózatba 

tartozó élőhelyein és a jogi védettségen 
kívül eső területeken 

„A természet titkai rejtve vannak előttünk, jóllehet állan-
dóan alkot, nem látjuk mindig az eredményt, csak idővel s 

koronként ismerjük meg …”
    Pascal

Szeretne részt venni a projekt eseményein, bekapcsolódni 
a program megvalósításába szakemberként, 

érdeklődőként?

Keressen meg minket!

Projektmenedzsment:
Lenti Város Önkormányzata 
8960 Lenti, Zrínyi u. 4.
Tel.: 92/553-900, 30/452-61-64
e-mail: titkarsag@lenti.hu
„Kerka-völgy kincsei” programiroda
8960 Lenti, Zrínyi u. 3.
Tel.: 92/551-306, 30/452-61-64
e-mail: info@tersegfejlesztes.hu

„MOCORGÓK” az Egészségért és a Környezetért Egyesület
8960 Lenti, Dózsa Gy. u. 14.
Tel.: 92/353-433, 20/365-10-79
e-mail: meszarovics@t-online.hu

Kerka-völgye Baráti Kör Egyesület
8878 Lovászi, Lakótelep 64.
Tel.: 92/376-197
e-mail: kerkavolgye@lovaszi.hu

Szilvágyért Egyesület
8986 Szilvágy, Béke u. 20.
Tel.: 92/351-733, 
e-mail.: szilvagy@telehaz.hu

„Kerka-völgy kincsei” - SLO-HU-CRO 2006/01 132/HU

„A projekt a Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Prog-
ramban, az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával 

valósul meg.”

„A Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-
2006 Irányító Hatósága Szlovéniában: Sluæba vlade Republike Slovenije 

za lokalno samoupravo in regionalno politiko”

“Jelen dokumentum tartalmáért Lenti Város Önkormányzata felelős. 
A dokumentum nem az Európai Unió álláspontját

képviseli.”

„Kerka-völgy kincsei” program adatai …

Főkedvezményezett: Lenti Város Önkormányzata

Partnereink:
Razvojni center občin: Lendava, Črenšovci, 1. 
Kobilje,Odranci in Turnišče – Lendva, Črenšovci, 
Kobilje, Odranci és Turnišče Fejlesztési Központja
„MOCORGÓK” az Egészségért és a Környezetért 2. 
Egyesület
Kerka-völgye Baráti Kör Egyesület3. 
Szilvágyért Egyesület4. 

Időtartam: 
15 hónap

2006. október 1. – 2007. december 31.

Információs hálózat a Kerka völgy kincseiért

A Kerka völgy értékeinek megőrzése az itt élők összefogá-
sán múlik. 
A program keretében Lenti Város Önkormányzata partne-
reivel együttműködve az egész kistérséget átfogó informáci-
ós hálózat kiépítését tűzte ki célul, amely:

tájékoztatást, segítséget nyújt a Kerka völgy természeti •	
értékeinek megismerése érdekében (kiadványok ter-
jesztése, természetvédelmi programokról információ-
nyújtás stb.)
segíti a természetvédelemben érdekelt szervezetek kö-•	
zötti kapcsolatfelvételt és együttműködést
tanácsot ad – szakemberek bevonásával - a természet-•	
védelmi problémák megoldására, információt nyújt 
természetvédelmi kérdésekben

Keressen minket, 
ha kérdése, problémája van, vagy szívesen bekapcsolódna 
a program megvalósításába, hogy együtt megőrizhessük 

a Kerka-völgy értékeit!



A Kerka-völgy, mint ökológiai zöld folyosó …

A Kerka völgye a szlovén-magyar határrégió egyik legválto-
zatosabb, lankákkal és völgyekkel tarkított, virágos mezőkkel, 
fás legelőkkel, és hűvös erdőkkel kísért területe. Az itt élők és 
a látogatók kora tavasztól késő őszig színpompás virágokban 
gyönyörködhetnek (ligeti csillagvirág, kockás kotuliliom, 
sárga sásliliom, kornistárnics) és az állatvilág számos kü-
lönleges képviselőjével (rovarok, vadak, énekes és ragadozó 
madarak) találkozhatnak a térségben barangolva. A völgy 
természeti kincsei mellett a régi generációk életét őrző, kul-
túrájukhoz kapcsolódó örökség - régi fa haranglábak, dom-
bok között megbúvó öreg parasztházak, boronafalú pincék, 
vallásos emlékek – is a természettel való harmóniát hirdeti.

 

A „Kerka-völgy kincsei” program célja …

tevékenységeivel növelni a térség ismertségét, ezzel  …
segítve a határterület gazdag természeti és kulturális 
örökségének megőrzését;
a védett és a jogi védettségen kívül eső területekre  …
irányuló természet- és tájvédelem;
környezettudatosság növelésére irányuló ismeretter- …
jesztés, tájékoztatás, tanácsadás;
az ezerarcú Kerka völgye természeti és kulturális  …
örökségének feltérképezése, megismerése, bemutatása, 
népszerűsítése;
információs hálózat kialakítása civil szervezetek,  …
intézmények együttműködésével, kommunikációs 
csatornák lehetőségeinek kihasználása a természet 
védelméért, 

… hogy a Kerka völgy természeti és kulturális értékeit az 
unokáink is megcsodálhassák.

Tevékenységeink a célok elérése érdekében …

I. A Kerka völgy természeti és kulturális örökségének meg-
őrzése

Kerka völgy tájértékeinek kataszterezése ~ kultúrtörté-•	
neti értékek és természeti képződmények feltérképezé-
se.
Különleges tájértékek bemutatása a „Kerka-völgy kin-•	
csei kiadványban” és egy ökoturisztikai térképen.

II. Natura 2000 élőhelyek és a jogi védettségen kívül eső te-
rületek biodiverzitásának megőrzése

Védett fajok komplex felmérése a kistérség flórájában •	
és faunájában.
Natura 2000 hálózatba tartozó területek hasznosítási •	
lehetőségeinek feltárása.
A gazdaság és az infrastruktúra természetvédelmi •	
szempontú átalakításának ösztönzése, a lehetőségek 
feltárása egy stratégia segítségével.
Természeti és kulturális értékek digitális adatbázisának •	
létrehozása.

Tevékenységeink a célok elérése érdekében …

III. Öröklött környezetre irányuló tudásszint emelése

Öt részes előadásso-•	
rozat a természetvé-
delem és lehetőségek 
összekapcsolásáról a 
Kerka-mentén, és ez 
alapján tájékoztató 
kiadványok összeál-
lítása.
„Természetvédelem •	
lehetőségei a Kerka-
völgyében” címmel 
közös szakmai ta-
lálkozó a természet 
védelmében érde-
kelt szakemberek 
számára.

IV. Tájékoztatás, ismertető tevékenység a Kerka völgy ter-
mészeti értékeiért

Tanösvények kialakítása a Kerka völgy kiemelt jelentő-•	
ségű területein.
Kerka völgy természeti értékeit bemutató promóciós •	
anyagok – leporellók a tanösvényekről, poszterek a 
Kerka mente tájegységeiről, digitális kiadvány elkészí-
tése.
Ezerarcú Kerka völgye – túrák minden évszakban.•	
Információs hálózat kialakítása, mely tájékoztatást, se-•	
gítséget nyújt a Kerka völgy természeti értékeinek meg-
ismerése érdekében.


