
Leto 2014 so Združeni narodi razglasili za leto družinskega kmetovanja. Ob 
Muri so velike kmetijske površine in tudi mokrišèa, ki jih še ni na zemljevidu 
mednarodno pomembnih mokrišè konvencije Ramsar. Uvrstitev mednje je 
cilj pohodov ob Muri, ki jih Tabrih organizira že od leta 2000. Tokrat bomo 
obiskali reko Muro v okolici Kotoribe ob meji z Madžarsko in evropski Zeleni 
vezi.
Pridruži se nam na pohodu, doživi in spoznaj posebnosti najdaljšega 
poplavnega sveta v Srednji Evropi! Pohodniki s pohodom opominjamo in 
želimo, da Mura ostane še naprej brez jezov kot del mednarodnega 
biosfernega rezervata Evrope pod okriljem UNESCA, Mura-Drava-Donava - 
evropska Amzonka.

ö 9:30 Zbirno mesto Društveni dom - 
namiznoteniška dvorana  

Začetek in zaključek pohoda, malica, parkiranje
öPozdrav Mednarodnega komiteja za ohranitev 
Mure in gostov iz Avstrije, Slovenije, Hrvaške in 

Madžarske
ö 10.30 začetek vodenega pohoda ob Muri.

ö Prispevek 6 EUR

Pot bo dolga cca 14 km. Topla malica in pijača bosta na voljo. 
Priporočamo dobro pohodno obutev in vremenu primerno 

obleko. Prosimo oblikujte vozne skupnosti do zbirnega mesta 
ali se pripeljite z avtobusom. Osebni dokument ! 

Kontaktna oseba v Sloveniji za TABRIH
Franc Žižek: +386 31 703 642, tabrih@siol.net

Kontaktna oseba za Hrvaško 
za MeÐimursko prirodo: 

mihaela Mesarić:+385 95 801  6873, 
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