Ökoturisztikai fejlesztési lehetőségek – az idegenforgalmi
világtrendek tükrében – a szlovén–magyar határ két oldalán
Dr. Gyuricza László
PTE TTK Földrajzi Intézet Pécs, Magyarország, gyuricza@gamma.ttk.pte.hu

Kissé közhelyszerű kijelentésnek tűnik, de tény, hogy napjaink legdinamikusabban
fejlődő gazdasági ágazata a turizmus, amelynek jelentősége gyors ütemben nő. A
nemzetközi turistaérkezések száma az 1950. évi 25 millióról 2007-re 903 millióra
nőtt, míg a bevételek az elmúlt 57 évben 2 milliárd dollárról 856 milliárd dollárra
emelkedtek (UNWTO 2008.). A gazdasági ágazatok rangsorában az olaj- és a
gépjárműipar után harmadikként a turizmus következik. A turizmus világméretű
dinamikus fejlődése ellenére az utazók aránya a világ lakosságához képest egyelőre
még 10% alatt marad. Egyrészt ez azt jelenti, hogy további óriási gazdasági
lehetőségek, tartalékok rejlenek a turizmusban, másrészt a turizmus óriási veszélyeket
is jelent főként a természeti környezetre, de az egyes országok, régiók eredeti
kultúrájára is. A veszély azért is jelentős, mert a turizmus nem egyenletesen oszlik el
az egész Földön, hanem térben erősen koncentráltan jelentkezik.
A természet felértékelődése a turizmusban – világtrendek
A turizmus legfontosabb tényezője maga a természet. Ma már ugyan Földünkön csak
nagyon kevés helyen beszélhetünk természetes, teljesen érintetlen természeti tájról,
viszont a „természetközeli állapot” (tiszta levegő és vizek, természetes csend,
változatos domborzat, eredeti élővilág) a legfőbb vonzerőt, illetve a
turizmusfejlesztésben az egyik legfontosabb feltételt jelentik. A természeti tényezők
néhány termék esetében teljesen determinálják a lehetőségeket (természetjárás,
alpinizmus, síturizmus, gyógyturizmus, tengerparti turizmus). Vannak termékek, ahol
a természeti adottságok szerepe bár kisebb, de ott sem elhanyagolható
(konferenciaturizmus, sportturizmus).
A tömegturizmus (főképpen tengerparti turizmus, síturizmus, városi turizmus)
ellentéteként az alternatív turizmus főként azoknak kínál alternatívákat, akiknek
fontos a természeti környezet, illetve annak védelme, akik a turizmus során végzett
tevékenységükkel nem akarják szükségtelenül károsítani a természetet. (Minimális
mértékben természetesen mindenképp be kell avatkozni a természeti környezetbe,
hiszen pl. a természetjáráshoz is turistautakat kell kialakítani.) Az alternatív turizmus
– ahol a tömegturizmushoz képest jóval kisebb a turisták száma – jobban összhangban
van a helyi természeti és kulturális adottságokkal, elsősorban azokra épül. S nem
utolsósorban jobban figyelembe veszi a helyi lakosság gazdasági érdekeit, a
realizálódott haszon nagyobb arányban marad helyben.
Az egyre növekvő kereslet miatt a turizmus fejlődését nem lehet elképzelni a
tömegturizmus nélkül, de arányaiban az alternatív turizmus szerepe fokozatosan nő.
Ezen belül is a természet jelentősége egyre nagyobb. E jelenség nem egy múló
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divatirányzat, a kimutatások szerint egy határozott tendenciáról van szó, a turizmus
kínálata egyre inkább a természetet felfedező, azzal együtt élő, az ökológiai
szempontokat figyelembe vevő turisták igényeinek kielégítése irányába mozdult el. A
természet felé fordulást több tényező egyidejű hatása is erősíti:
A diszkrecionális jövedelmek növekedésével ma már nemcsak a legfejlettebb,
hanem a kevésbé fejlett országokban is általánossá vált, hogy a nyári-téli fő
szabadság mellett második és harmadik utazáson is részt vesznek a polgárok,
amelyeknek célja főként a közeli természeti és kulturális értékek felkeresése.
Az oktatásban a természet védelme egyre hangsúlyosabban szerepel.
Egyre meghatározóbb szerepe van az egészségtudatosságnak.
Létrejött a természeti turizmust kiszolgáló iparág, amely egyre magasabb
minőségű ruházatot és egyre speciálisabb felszerelést biztosít a turistáknak.
A zöld mozgalmak erősödése is jótékony hatással van az alternatív turizmusra.
Felgyorsult életünkben a béke és a nyugalom iránti igény fokozódik. A
stresszoldás egyik leghatékonyabb eszköze a természetben való tartózkodás.
Nő az igény a szülőföld, illetve őseink életének megismerésére. Ez hat a
kulturális és természeti turizmusra is.
A fejlett világban nő az aktív nyugdíjasok száma, akik részben egészségi
okokból, részben nosztalgiából fordulnak a természet felé.
Az alternatív turizmus arányának növekedése mérsékli a túlzott regionális
koncentrációt. Ezáltal olyan tájak, kisvárosok, falvak is be tudnak kapcsolódni a
turizmusba, ahol ugyan nincsenek meg a tömegturizmus vonzerői (tengerpart,
hegységek stb.), viszont a fenti igényeknek meg tudnak felelni. Bár nem lehet tisztán
meghatározni az egyes turisztikai termékek hovatartozását, de főbb jellemzőik alapján
többek között az ökoturizmus, a falusi turizmus, a kerékpáros turizmus, a
lovasturizmus, a bakancsos turizmus sorolhatók leginkább az alternatív turizmushoz.
Az ökoturizmus fogalmát sokan megfogalmazták, de egységesen elfogadott
definíciója ma sem létezik. A WTO meghatározása szerint: „az ökoturizmus a
turizmus azon, természeti vonzerőkön alapuló formáit tartalmazza, ahol a fő motiváció
a természet megfigyelése és tiszteletben tartása, megóvása” (SULYOK J. 2001.).
Nemcsak a megfogalmazás, de a tartalom is eltérő a különböző régiókban. Európában
– Észak-Amerikával ellentétben – a természeti és kulturális értékek egységét jelenti,
tehát az ökoturizmusnak részét képezi a helyi lakosság és a kultúra is.
A volt szocialista országokban még mindig találhatók olyan korábban
elszigetelt, - főként határ menti, periférikus helyzetű - térségek, ahol mind az ipari,
mind a mezőgazdasági potenciál csekély, de ennek következtében az antropogén
hatások is alacsony szinten maradtak. A világ turisztikai trendjeit követve napjainkban
Magyarországon is egyre nagyobb hangsúlyt kap a szelíd turizmus, és azon belül az
ökoturizmus kínálatának bővítése és menedzsmentje.
Ezzel összefüggésben a fent említett trendek kedveznek a szlovén – magyar
határmenti térség turisztikai fejlesztésének is. Az egykori magyar – jugoszláv határ
mentén a korábbi évtizedekre jellemző feszült politikai viszony pozitív „eredménye” a
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relatíve érintetlen táj, amely ma a fejlődő turizmus alapját képezi. A határ közelsége a
szocialista érában megakadályozta a környezetszennyező iparosítást, korlátozta a
mozgásszabadságot is, még a falvakat is tudatosan visszafejlesztették (pl. nem adtak
ki építési engedélyt). Így a természetbe lényeges antropogén beavatkozás nem történt,
s így őrződhettek meg viszonylag épségben a természeti értékek.
Az ökoturizmus adottságai a szlovén-magyar határvidéken
A szlovén-magyar határvidék egységes természeti táját csak a politikai határok
szabdalták fel. A vizsgált tájegységen a mai folyóhálózat őseinek megjelenésével az
Ős-Rába és az Ős-Mura az Alpokból kiérve, a nagy eséscsökkenés következtében
hatalmas hordalékkúpokat épített. A felkavicsolódást szerkezeti mozgások szüntették
meg, amelyek eltérítették a két vízfolyást, s megkezdődött a hordalékkúpok eróziója.
A középső- és újpleisztocénben besüllyedt a Lenti-medence, illetve ennek nyugati
folytatása a Lendva-medence.
A süllyedés megnövelte a környező terület
reliefenergiáját, s ez a völgyfejlődést s a hordalékkúpok felszabdalását gyorsította.
Mindezek következtében a szlovén-magyar határvidék mai domborzatára a
háromosztatúság jellemző (1. ábra).
1. ábra. Morfológiai egységek és szerkezeti vonalak a szlovén határ mentén
a/ országhatár, b/ kistájhatár, c/ szerkezeti vonalak, d/ morfológiai egységeket elválasztó vonalak
I. Szentgyörgyvölgy-környéki-dombvidék II. Lenti-medence III. Tenke-vidék
(LOVÁSZ GY. 1970, GYURICZA L. 1993

2. ábra A néprajzi tájak kiterjedése a magyar-szlovén határvidéken
1 - az Őrség magterületéhez sorolt települések, 2 – a nem minden forrás által az Őrséghez sorolt
települések, 3 - a Göcsej magterületéhez sorolt települések, 4 - a tágabb értelemben vett Göcsejhez
sorolt települések, 5 - a szűkebben értelmezett Hetéshez sorolt települések, 6 - a tágabban értelmezett
Hetéshez sorolt települések, 7 – a nem minden forrás által Hetéshez sorolt települések.(Szerk.:BAZSIKA
E. - GYURICZA L.)
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A központban fekszik a szerkezeti törések mentén besüllyedt, tökéletesen feltöltött
síkság, amelyet Magyarországon Lenti-medencének, a határon túl folytatódó,
morfológiailag hasonló jellegű területet Lendva–Mura-medencének nevezzük. Hetés e
síksági terület részmedencéjében elhelyezkedő néprajzi táj (2. ábra). Ettől északra
emelkedik egy eróziós-deráziós dombvidék (Szentgyörgyvölgy-környéki-dombvidék),
amely Magyarországon mérsékelt relatív relieffel (15-45 m/km2) rendelkezik, de az
Alpok felé fokozatosan emelkedik, amelyet Szlovéniában Goričko-dombvidéknek
neveznek. Az Őrség mint néprajzi táj e dombvidéken található (2. ábra). A Lenti–
Lendva-medencétől délre emelkedik a legtagoltabb részlet, 80-125 m/km2 relatív
relieffel, amelynek gerincén fut az országhatár, a magyarországi oldalát Tenkének, a
szlovéniai részét Lendva-hegynek (Lendavske gorice) nevezik. Egyes néprajzosok,
nyelvkutatók Göcsej néprajzi táj délnyugati nyúlványának tartják e dombságot.
Geomorfológiai alapon az ökoturizmus számára legelőnyösebbek az északi és déli,
erősen tagolt dombsági területek, ahol a legmagasabb az abszolút és relatív relief,
valamint a felszabdaltsági index értéke. E térségekben találhatók - a kilátás szögét és
az átlagos látótávolságot figyelembe véve – a legértékesebb kilátópontok, amelyek az
ökoturizmusban fontos tényezők. Az egész térségben a vonzerők egymáshoz való
távolsága, elérhetősége optimális a kerékpáros turizmus és a természetjárás számára.
A tagolt dombvidék változatosságot nyújt, de nem jelent leküzdhetetlen akadályokat
az idősebbeknek és a gyerekeknek sem, így optimális a családi turizmus számára is.
A szlovén-magyar határvidék éghajlatát a relatíve sok csapadék (780-820 mm/év)
és a kevés napfény (1750-1800 óra/év) jellemzi. A meleg nyarú kontinentális
éghajlathoz soroljuk a térséget, de az északi területeken kimutatható az óceáni hatás is
(egyenletesen sok csapadék, viszonylag hűvös nyár, kevés napfény, enyhe tél). A déli
részeken, Pince–Lovászi környékén pedig már mediterrán hatás is (őszi csapadékmásodmaximum) érződik. A viszonylag sok csapadék illetve a gyakoribb borult idő
nem kedvez ugyan a vízparti üdüléseknek, de lényegesen nem hátráltatja az
ökoturisztikai tevékenységet, sőt a kevésbé forró nyár inkább kedvező.
Mivel uralkodó talajképzó kőzet a jégkori vályog – melynek vízáteresztő
képessége igen kicsi –, s ugyanakkor sok a csapadék, nagy a vízfolyássűrűség, s
rengeteg a forrás, amelyeknek ugyan vízhozama csekély, de az ökoturizmus számára
feltétlenül előnyt jelentenek. A vizsgált terület túlnyomó része a Mura vízgyűjtőjéhez
tartozik (az északi vízfolyások helyi erózióbázisa a Zala folyó), a magyarországi oldal
meghatározó vízrajzi tényezője pedig a Kerka, a Mura mellékfolyója. Valamennyi
jelentősebb vízfolyás a horgászturizmus számára megfelelő, a Mura és a Kerka alsó
szakasza pedig a kajak- és kenutúrákra illetve az ökoturizmushoz kapcsolható
csónakos kirándulásokra is alkalmas.
Felszín alatti vizekben gazdag a terület, termál- és gyógyvízkincsét hasznosítják
Lenti, Lendva, Moravske Toplice gyógy-, Letenye, Bázakerettye termálfürdői, de
gyakorlatilag a térségben mindenütt található hasznosítható hévíz.
A csapadékbőség és a kedvező hármas éghajlati hatás eredményeként – és az
említett antropogén hatások alacsony szintjének köszönhetően – a térségben magas
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fokú a biodiverzitás, változatos a növényzet és az állatvilág. Az ökoturizmus számára
legfontosabbak a jó állapotú erdők, amelyek önmagukban is növelik a táj
látványértékét, de a túrázás, kerékpáros turizmus szempontjából is nagy jelentőségűek.
Legattraktívabbak – látványélményként, tájékozódási lehetőség szerint - a bükkösök
(főként a déli térségben - Vétyemi-ősbükkös), a gyógy-idegenforgalom szempontjából
viszont szóba jöhetnek a fenyvesek (Göcseji Fenyőrégió).

3. ábra. A szlovén-magyar határvidék védett
4. ábra. A kerkai vízimalmok utolsó képviselője
területei (Szerk.: GYURICZA L.)
(Szécsisziget)
(Fotó: GYURICZA L.)
1-3: Kerkamente Naturpark – Natura 2000
(1: Vétyem 2: Kerka-völgy 3: Kebele) 4: Őrségi NP
5: Goričko Natúrpark 6: Mura-völgy (Natura 2000)

De az ökoturizmus alapját elsősorban a védett értékek, illetve területek jelentik (3.
ábra). Az Őrségi NP jelentősége kiemelkedő, de ismertsége révén pozitív hatást
gyakorol az egész határ menti térség számára. Emellett két naturpark (Kekamente és
Szlovéniában a Goričko Naturpark), valamint Natura 2000 területek és helyi
védettségű értékek bővítik a kínálatot. A nemzeti park mellett főképp a Kerka
völgyében maradtak fenn a legjelentősebb védett növény- és állatfajok.. Ennek oka,
hogy az ártéri, helyenként mocsaras, vizenyős területet az ember kevésbé alakította át.
Bár a Kerkát a 60-as 70-es években szabályozták, amellyel a talajvíz süllyedt, s a
folyó vonalát kísérő élőhelyeket (rétek, kaszálók) rosszul érintették a múlt század végi
erőltetett melioráció, szűzföld-feltörések, a jelenlegi kutatások alapján megállapítható,
hogy a Kerka ma hazánk azon vízfolyásainak egyike, amelyeket még többnyire
természetes állapotok jellemeznek (LELKES A. 2007). Turisztikai szempontból
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leglátványosabbak az ártéri növénytársulások tavaszi aspektusának a növényei
(hóvirág, tavaszi tőzike, ligeti csillagvirág, kockás kotuliliom). De a rétek igazi
szépsége május-június táján mutatkozik meg (kígyógyökerű keserűfű, szibériai
nőszirom, sárgaliliom stb.). A Kerka völgyéhez kapcsolódnak a ma már – a
szarvasmarha-tenyésztés megszűnésével – átalakuló fás legelők, ahol több tanösvényt
is kialakítottak.
Az állattani értékek közül meg kell említeni a vadászható emlősöket, amelyek
ugyan nem tartoznak a védett és ritka állatok közé, de a gímszarvasnak különösen
értékes állománya él itt. (A 70-es években két világrekord trófea is Lenti környékéről
származik.) Fokozottan védett viszont a vidra, és a hosszú idő után újra visszatért hód.
Valószínűleg a Horvátországba, a Drávára visszatelepített egyedek úsztak fel a Murán
keresztül a Kerka alsó szakaszára, s találtak itt megfelelő élőhelyet. A változatos
madárvilág (fehér és fekete gólya, tövisszúró gébics, jégmadár, egerészölyv,
darázsölyv, réti sas) és a Kerka halgazdagsága is említést érdemel, a 26 halfajból 8
védett, kettő pedig fokozottan védett.
Mint fentebb szó volt róla, az európai felfogás értelmében az ökoturizmusnak
része a helyi kultúra is. E tekintetben szintén előnyösnek tekinthető a szlovén-magyar
határvidék, hiszen három néprajzi táj találkozik e térségben sajátos hagyományaival,
építészeti, kultúrtörténeti emlékeivel. A magyar-szlovén nyelvi határon túl (amely
nem azonos az államhatárral) pedig a szlovén kulturális értékek teszik még
változatosabbá az ökoturisztikai vonzerőket. A térség apró- és törpefalvas
településhálózata – az Őrség jellegzetes szeres településeivel együtt – kimondottan
előnyös az ökoturizmus, falusi turizmus számára.
Az ökoturizmus jelene és jövője a szlovén-magyar határvidéken
A turizmus a tájhasznosítás új formájának számít a térségben, hiszen a periférikus
helyzet a szocializmus idején – a mozgásszabadság hiánya miatt – nem kedvezett a
turizmus fejlesztésének. Tekintve, hogy Jugoszlávia szabadabb ország volt hazánknál,
a szlovén oldalon hamarább megindult e téren a fejlődés. Már a két világháború között
működött gyógyfürdő a térségben, s ma is meghatározó termék a gyógyturizmus
(Lendva, Moravske Toplice). Emellett a borturizmust kell kiemelni (Lendvai borút). A
magyar oldalon az első nagyobb volumenű turizmusfejlesztés 1978-ban a Lenti
Termálfürdő (1995-től Gyógyfürdő) beindítása volt. A kilencvenes években óriási
méretű szlovén bevásárlóturizmus zúdult Lentire, de ez mára már jelentéktelenné vált.
Ma a gyógyturizmus dominanciája mellett csak kiegészítő szerepet játszanak az egyéb
turisztikai termékek (kerékpáros, lovas turizmus, kulturális turizmus, falusi turizmus
stb.). Azonban az ökoturizmus egyelőre még e kiegészítő szerepkörben is csekély
szerepet kap.
Összegzésként megállapítható, hogy a szlovén-magyar határvidék ökoturisztikai
adottságai jók, s a jelenlegi nemzetközi és a magyarországi trendek kedveznek e
turizmustermék fejlesztésének. Az elmúlt években történtek is erre irányuló
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törekvések. Például 2006-ban létrehozták a szlovén–magyar határ két oldalát
összekapcsoló Muránia Idegenforgalmi Övezetet, amelyet egyrészt a Lendvai
kistérség, másrészt a Lenti kistérség települései alkotnak. Turizmusfejlesztési
stratégiájukban prioritást élvez az ökoturizmus is. Az eredmények főképpen az uniós
pályázati pénzekből finanszírozott, határon átvezető programokban, desztinációk
létrehozásában, fejlesztésében mutatkoznak meg, de egyelőre még kiforratlannak
tűnik a rendszer, találunk ellentmondásokat. Apró, de jellemző példa: új
tanösvényeket hoztak létre az övezetben (pl. Tőzike-tanösvény, Hód-tanösvény), de a
szakszerűtlenségről árulkodik, hogy ezeken a turistajelzések hiányosak, a drága
információs táblákat nem megfelelő helyeken, igénytelenül állították fel. Hiányoznak
a környék útjain a tanösvényekre a figyelmet felhívó táblák, és nem történt meg az új
desztinációk megfelelő ismertetése sem. Így e tanösvényeknek látogatói gyakorlatilag
nincsenek. Muránia ökoturisztikai térképe vagy a tanösvényekről készített
szóróanyagokban található térképek is szakmailag erősen kifogásolhatóak.
Mint említettük, a térség bővelkedik ökoturisztikai vonzerőkben, de azt látni kell,
hogy ezek közül önállóan egyik sem jelent nemzetközi látványértéket. Viszont az
ökoturizmus kiválóan alkalmas a kulturális és örökségturizmus, a falusi turizmus, az
aktív- és egészségturizmus szolgáltatásainak kölcsönös kiegészítésére és
összefogására. Elsősorban egy-egy régiós program részeként vagy egy tematikus
úthoz kapcsolódva képzelhető el fejlesztése. Másrészt az ökoturizmus
infrastruktúrájának bővítése is szükséges a továbblépéshez. Bemutatóhelyek, kilátók,
megfigyelési pontok kialakítása, további kerékpárutak építése illetve a meglévők
összekötése, lovastúra-útvonal biztosítása – az ökoturizmus fejlesztésének
elengedhetetlen feltételei. Tanösvényeket ugyan többet is létrehoztak, de nem
megoldott azok karbantartása, felújítása. Problémát jelent, hogy új tanösvény
kialakítására lehet pályázni, a meglévők fenntartására nem. Az ökoturizmusban
kitüntetett szerep jut az oktatásnak, a nevelésnek. Szükséges lenne a térségben az
erdei iskolai oktatási programok bővítése!
Végezetül hangsúlyozni kell, hogy a turizmus növekedése soha nem látott
mértékben hat a környezetre, ezért a fejlesztésnek fenntarthatónak kell lennie. Ezzel
összefüggésben alapvető fontosságú - a spontán fejlődés helyett – a
turizmusfejlesztés tervezése mind országos, mind nemzetközi szinten.
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