
coop MDD
ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА 
ЗА БОЉЕ УПРАВЉАЊЕ 
„ЕВРОПСКИМ АМАЗОНОМ“
Прекогранични програм управљања за 
UNESCO резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“ у пет 
земаља

ЗАШТИТА „ЕВРОПСКОГ АМАЗОНА“ ПАРТНЕРИ ПРОЈЕКТА

ПРИДРУЖЕНИ ПАРТНЕРИ

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ: 

• „WWF Austria – World Wide Fund for Nature“, 
Аустрија 

• Канцеларија аустријске покрајине 
Штајерска, Департман 13 – Животна 
средина и просторно планирање, Одсек за 
заштиту природе 

• Завод за заштиту природе Републике 
Словеније

• Општина Велика Полана
• Јавна установа за заштиту природе 

Вировитичко-подравске жупаније

• Јавна установа за заштиту природе 
Осјечко-барањске жупаније

• Јавна установа за управљање заштићеним 
деловима природе Крапинско-загорске 
жупаније

• Национални парк “Balaton-felvidéki”
• Јавно предузеће “Војводинашуме”
• Покрајински завод за заштиту природе
• „WWF Adria“ – Организација за 

заштиту природе и очување биолошке 
разноврсности

• Савезно министарство пољопривреде, 
шумарства, животне средине и 
водопривреде, Одељење I/8, Национални 
паркови, очување природе и заштита 
врста, Аустрије 

• DANUBEPARKS – дунавска мрежа 
заштићених  подручја

• Министарство животне средине и 
просторног планирања, Дирекција за 
животну средину, Словенија

• “Међимурска природа” – Јавна установа за 
заштиту природе

• Јавна установа за управљање заштићеним 
природним вредностима на подручју 
Вараждинске жупаније

• Јавна установа “Парк природе Копачки 
рит”

• Град Сомбор
• Регионални биро UNESCO-а за науку и 

културу у Европи
• Међународна комисија за заштиту реке 

Дунав
• Фондација EURONATUR
• Дирекција Националног парка “Дунав-

Драва”
• Аустријски национални комитет за UNESCO 

програм “Човек и биосфера”

CoopMDD је суфинансиран од стране Европске уније у оквиру Дунавског транснационалног 
програма. Траје од јануара 2017. до јуна 2019. године и има буџет од 2,15 милиона евра за укупно 11 
пуноправних партнера. 
Контакт: 
Магдалена Вагнер (Magdalena Wagner), координатор пројекта, WWF Austria, 
magdalena.wagner@wwf.at 
www.interreg-danube.eu/coop-mdd; Facebook: Amazon of Europe #coopMDD

Природне поплавне шуме обнављају се само на пионирским 
стаништима које ствара динамична река

Природне реке пружају простор за одмор 
локалног становништва и основу за одрживи 
туризам      

Ненарушена поплавна подручја неопходна су за 
заштиту  врста као што је дунавска јесетра и орао 
белорепан

У доњем току Муре и Драве, као и деоници 
Дунава у коју се уливају, сачувано је 
право европско благо, успркос бројним 
променама које је направио човек.

Деонице слободног тока реке пружају 
простор за природне процесе као 
што су поплаве, непрестане промене 
шљунковитих острва или стрмих обала, 
мртваја и поплавних шума налик 
прашумама.

Ретке врсте које зависе од таквих 
динамичних станишта, попут мале чигре 
или лажног кобрача, и даље проналазе свој 
дом овде.

Највећа популација орла белорепана у 
континенталном делу Европе гнезди се 
на овом подручју, док је ту последњу 
прилику за опстанак нашао и скоро 
изумрли сим. 

Нетакнуте поплавне шуме нуде локалном 
становништву заштиту од поплава 
и пијаћу воду. На природним речним 
обалама људи се одмарају током слободног 
времена и лове рибу, које има у изобиљу.

У оквиру ПРБ МДД – првог резервата 
биосфере у свету који обухвата територије 
пет земаља, а који ће бити успостављен у 
овом региону у наредних неколико година 
– овај драгоцени речни коридор 
ће бити заштићен и обновљен 
заједничким снагама за будуће генерације! Пројекат  је суфинансиран из фондова Европске уније (ЕРДФ, ИПА)

ИМПРЕСУМ:
Фотографије: Горан Шафарек, Марио Ромулић, Фрај Арко (Frei 
Arco), Арно Мол (Arno Mohl), Јарослав Пап
Продукција: WWF Adria, Загреб, 2017, 3.000 копија
Контакт: Бојан Стојановић, Менаџер комуникација, WWF Adria, 
bstojanovic@wwfadria.org

ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА ЗА УСПЕШНО 
УПРАВЉАЊЕ ПРБ МДД

САРАДЊА ЗА ПРИРОДУ БЕЗ 
ГРАНИЦА!

У оквиру будућег прекограничног 
резервата биосфере “Мура-Драва-Дунав” 
(ПРБ МДД) биће заштитићене централне 
зоне (core zone) и зоне заштите (buffer zone) 
у свих пет земаља кроз постојеће паркове 
природе, националне паркове и Натура 
2000 подручја. Како би се припремили 
за будуће заједничко управљање, сви 
управљачи тих заштићених подручја су 
део пројекта „coop MDD“.

Програм управљања који се заједнички 
развија у оквиру пројекта „coop MDD“ 
обухватиће смернице за развој 
динамичног речног коридора, 

прекогранични акциони план и 
заједнички концепт за „Школе о 
рекама“. Ово ће ускадити управљање 
рекама у ПРБ МДД и околним поплавним 
шумама и ливадама. Такође ће се бавити 
питањима коришћења у секторима 
пољопривреде, лова, риболова и туризма.

Дефинисањем циљева и принципа 
управљања, као и спровођењем конкретних 
активности, биће постављена основа 
за будућу сарадњу између заштићених 
подручја у оквиру ПРБ МДД.

Реке Мура, Драва и Дунав формирају изузетно вредан и 
слободнотекући речни коридор у Аустрији, Словенији, Хрватској, 

Мађарској и Србији: „Европски Амазон“ – истинско благо Европе!
Реке не познају националне границе. Као што њихове воде теку и преносе речне наносе 
преко граница, тако и врсте попут орла белорепана свакодневно прелазе националне 
границе у потрази за храном. Управљање рекама у једној држави утиче на заштиту од 
поплава у другој. Природна станишта, укључујући и поплавне шуме и мрестилишта, 
простиру се дуж прекограничног резервата биосфере Мура-Драва-Дунав (ПРБ МДД). 
Њихова заштита и обнова такође морају да се врше на прекограничном 
нивоу.
У оквиру пројекта „coop MDD“ радићемо на хармонизацији управљања 
заштићеним подручјима и развићемо заједнички програм управљања за будући 
ПРБ МДД. Ово ће усмеравати наше усклађене активности на заштити, обнови 
станишта и едукацији у годинама које су пред нама.

Кроз пилот пројекте, као што су развој локалних акционих планова, заинтересоване 
стране из различитих сектора ће бити укључене у будуће управљање. Успостављање 
„Школа о рекама“ доприноси подизању свести о природним вредностима ПРБ МДД 
код локалног становништва.

Само кроз активну међусекторску и прекограничну сарадњу успећемо да очувамо 
наше природно благо за будуће генерације!

Магдалена Вагнер (Magdalena Wagner)
Кооринаторka пројекта „coop MDD“

ШКОЛЕ О РЕКАМА
Заштита међународног и невероватно 
динамичног речног коридора у оквиру 
заједничког резервата биосфере 
функционише једино ако и локално 
становништво подржава ту идеју.

Мрежа „Школа о рекама“ која ће бити 
направљена у оквиру „coop MDD“ 
фокусираће се на подизање свести 
локалног становништва о вредностима 
и значају нашег заједничког речног 
екосистема. Ови центри за учење на 
отвореном дуж Муре, Драве и Дунава 
ће се користити за спровођење часова 
из природних наука за школе, као 
одморишта за туристе или за тематске 

излете заинтересованих страна из локала 
и шире. Природне вредности ПРБ МДД и 
значај река као еколошких коридора биће 
представљене у свакој од њих, а свака 
„Школа о рекама” ће се бавити и посебном 
темом – поплавама, животом на реци или 
карактеристичним угроженим врстама.

Укључивањем локалних школа и других 
образовних институција у раној фази 
планирања биће направљен значајан 
корак ка јачању заштите нашег 
заједничког речног коридора.
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Прекогранични програм 
управљања 1

локалних информативно-едукативних 
догађај   1

Заштићених 
подручја 10

Хектара Natura 
2000 подручја 225 000

Школа о 
рекама   8

локалних акционих 
планова   8

“Радим на мађарском делу реке Муре, на граници са Хрватском и 
Словенијом од 1999. године. Заједничка сарадња у оквиру „coop MDD“ 
ми се чини као одлична прилика за истраживање и учење о природним 
вредностима, побољшање прихватања статуса заштите овог подручја 
од стране становништва, али и као прилика за јачање заштите 
животне средине и очување природе.”
Андраш Лелкеш (András Lelkes),  
Заштићени предео “Mura-Menti” / Национални парк “Balaton” 

Мрежа заштићених подручја у фокусу пројекта “coop MDD”

Мрежа заштићених подручја
1: Natura 2000 подручје и предео изузетних одлика, Мура, Аустрија
2: Natura 2000 подручје, Мура, Словенија
3: Natura 2000 подручје, Мура, Мађарска
4: Национални парк „Дунав-Драва“, Мађарска
5: Регионални парк „Мура-Драва“, Натура 2000, Хрватска
6: Парк природе и специјални зоолошки резерват „Копачки рит“, Хрватска
7: Natura 2000 подручје, Дунав, Хрватска
8: Специјални резерват природе „Горње Подунавље“, Србија
9: Специјални резерват природе „Карађорђево“, Србија

10: Парк природе „Тиквара“, Србија



СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ 
ПРИРОДЕ “ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ”
Смeштени на левој обали Дунава у Србији, на месту 
на коме се сустичу границе ове земље са Мађарском и 
Хрватском, Апатински и Моношторски рит саставни су 
делови средњедунавског поплавног подручја. Унутар 
њега Дунав, подржан водама Драве која се у њега 
улива, разлива  се веома широко и редовно плави 
инундационо подручје, стварајући тако станишта 
богата живим светом. Пред крај поплавне сезоне, вода 
споро отиче назад према речној матици, остављајући 
шансу рибама да се измресте, птицама да заврше 
своје животне циклусе, пружајући истовремено и 
предаторима довољно хране, а и плену исто толико 
могућности да од њих побегне. Знају то добро орао 
белорепан, црна луња и црна рода – три врсте птице 
којима је овде најважније место гнежђења у Србији.
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