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Na území Rakouska se nachází celkem 6 národních parků. 

Národní parky Rakouska 



Časový průběh stáže: 

 

1) Stáž v národním parku Neusiedler See - Seewinkel – 16.6. 

– 21.6. 2014 

2) Stáž v národním parku Donau - Auen – 22.6. – 25.6. 2014 

3) Stáž v národním parku Gesäuse – 26.6. – 29.6. 2014 

4) Stáž v národním parku Kalkalpen – 30.6. – 3.7. 2014 

5) Stáž v národním parku Hohe Tauern – 4.7. – 11.7. 2014 

6) Stáž v národním parku Thayatal – 12.7. –13.7. 2014 

 

Národní parky Rakouska 



Založen 1992, rozloha celkem 97 km2 

 

Oblast kolem Neziderského jezera, jedna z nejzajímavějších mokřadních 

oblastí v Evropě, s rákosovými porosty, mokřinami a slanisky. Žijí zde 

druhy z alpinských, panonských, asijských, středomořských a severských 

oblastí. Oblast východně od jezera, označovaná jako Seewinkel, je jedním 

z nejznámějších a nejvýznamnějších ptačích oblastí v Evropě. 
 

Národní park Neusiedler See - Seewinkel 



Založen 1996, celkem 93 km2 

 

Dunajské nivy mezi Vídní a Bratislavou tvoří jednu z posledních oblastí 

říčních niv ve střední Evropě zachovaných v původní podobě. V národním 

parku žije přes 60 druhů ryb, orel mořský, bobr, želva bahenní, vzácné 

orchideje ap. 
 

Národní park Donau - Auen 



Založen 2002, celkem 110,54 km2 

 

Třetí největší NP v Rakousku. Charakteristické jsou strmé skály a 

soutěska s protékající řekou Enns. Výškové rozdíly na území parku se 

pohybují od 490 metrů do 2.370 metrů (vrchol Hochtor). Vyskytuje se zde  

90 druhů ptáků, svišť horský, kamzík horský, z rostlin 50 druhů orchidejí. 
 

Národní park Gesäuse 



Založen 1997, celkem 208,56 km2 

 

Vápencové Alpy, největší souvislá zalesněná plocha v Rakousku (smrk, 

jedle, buky), bezzásahová zóna vytváří pralesní porosty. Na tlejících 

kmenech vyrůstá další generace stromů, hmyz a mikroorganismy 

rozkládají organické zbytky. Četné jsou rokle a soutěsky, zaříznuté 

hluboko do skal, vodopády a horská jezera. 

Národní park Kalkalpen 



Založen 1981, celkem 1856 km2 

 

NP Vysoké Taury leží na hranicích Korutan, Salcburska a Tyrolska, 

největší NP ve střední Evropě. Jádro parku tvoří nedotčená vysokohorská 

příroda, ve vnější zóně je běžné pastevecké obhospodařování alpských 

luk. V NP se nacházejí vrcholy Großglockner a Großvenediger, s 

rozsáhlými ledovcovými poli a Krimmlerskými vodopády. 

Národní park Hohe Tauern 



Založen 2000, celkem 13,3 km2 

 

NP údolí Dyje, bezprostředně navazuje na český NP Podyjí. Zachovaná a 

většinou nedotčená příroda v údolí Dyje (90 procent lesních ploch bylo z 

důvodu pohraničního pásma uchráněno před lesnickými zásahy). Na 

území NP se např. vyskytuje téměř polovina všech rostlin rostoucích na 

území Rakouska. 

Národní park Thayatal 


