Élmény��? Természetesen!
Vendégváró
nemzeti parkok

w w w. n e m ze t ipark.gov.hu

Rendezvényajánló 2010
Mikor?
április 10.

Hol?
Apajpuszta (Kiskunsági NP)

Mit?
Túzokdürgés

április 22., 24.
és 25.

Budapest – Pál-völgyibarlang, Eger – Érsekkert,
Fertőújlak – látogatóközpont,
Kecskemét – városközpont,
Pécs – Tettye tér, Szatymaz
– Tisza-völgyi Bemutatóház

Föld Napja

május 29.

Szilvásvárad – Aggtelek
(Aggteleki és Bükki NP)

XII. Bükk–Aggtelek
kerékpártúra

május 22–23.

Barcsi borókás, Fertőújlak –
látogatóközpont, Lakitelek–
Tőserdő, Lillafüred

Európai Nemzeti
Parkok Napja

június 11–13.
június 14–20.

Őriszentpéter (Őrségi NP)
és számos más helyszínen

Magyar Nemzeti
Parkok Hete 2010

június 12.

Hortobágy–Halastó
(Hortobágyi NP)

Hortobágy–Halastavi
Kisvonat Napja

Tihany (Balaton-felvidéki NP)
Szarvas – Körösvölgyi
Látogatóközpont (Körös–
Maros NP)
Őriszentpéter (Őrségi NP)

Levendula Fesztivál

június 19.
június 19.
június 25–27.

„Szent Iván éjjelén”
Őrségi Vásár

július 3.

Kápolnapuszta (Balatonfelvidéki NP)

Bivalyfesztivál

július 10.

Barcs–Drávaszentes (Duna–
Dráva NP)

Magyar pásztorkutyák
terelőversenye

július 17.

Kölked (Duna–Dráva NP)

Gólya Nap

július 22. –
augusztus 1.

Aggtelek, Égerszög,
Gömörszőlős, Hidvégardó,
Imola, Jósvafő, Szögliget,
Tornakápolna, Trizs
(Aggteleki NP) és számos
szlovákiai helyszín

X. Gömör–Tornai
Fesztivál

augusztus
13–22.

Őriszentpéter és a környező
települések (Őrségi NP)

Hétrétország

szeptember 18.

Kardoskúti Fehér-tó
(Körös–Maros NP)

XI. Fehértó Napja

szeptember 18.

Aggtelek (Aggteleki NP)

Úton a világörökséghez
honismereti kerékpártúra

szeptember
18–19.

Bugac (Kiskunsági NP)

Szent Mihály Napi
Vigasságok

szeptember 18.

Salföld (Balaton-felvidéki NP)

Vigasság a Salföldi
Majorban

október 9.

Őriszentpéter, Szalafő–
Pityerszer (Őrségi NP)

október 9.

Fertőújlak
(Fertő–Hanság NP)

október 16.

Hortobágy, látogatóközpont
(Hortobágyi NP)

Daruünnep

november
26–27.

Tatai Öreg-tó

X. Tatai Vadlúd
Sokadalom

www.itthon.hu

VII. Őrségi Nemzetközi
Tökfesztivál
IV. Dunántúli Magyar
Szürke Szarvasmarha
Tenyészbika
Bemutató és Vásár

Bevezetô
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Útra fel!

Hazánk területének mintegy 10 százaléka természetvédelmi
oltalom alatt áll. Tíz nemzeti parkunkban, 38 tájvédelmi
körzetünkben és számos természetvédelmi területünkön
van sűrű, természetszerű erdőkkel borított hegység,
szelíden hullámzó dombság, vadregényes folyóvízi ártér,
végtelen síkság és páratlan kincseket rejtő karsztvidék. Ezek
felfedezésére hívjuk most Önöket, de mielőtt elindulnánk,
érdemes tisztázni, hogy

mi az a …?

természetvédelmi látogatóközpont: a bemutatóhelyeknek ezt
a típusát általában a nemzeti park
valamely fő belépési pontján (az ún.
„kapu”-ban) vagy központi fekvésű
részén találjuk. A nemzeti park
képzett munkatársaitól tájékoztatást
kaphatunk a védett természeti
terület bejárásának lehetőségeiről,
az interaktív kiállítások pedig
időjárástól függetlenül lehetőséget
biztosítanak a gazdag természeti
és kulturális örökség, valamint a
megőrzésük érdekében folytatott
természetvédelmi tevékenység
megismerésére. Ráadásként
még kiadványokat és helyi jellegű
ajándékokat is lehet vásárolni.
természetvédelmi
bemutatóhely: a természeti
vagy kulturális örökség egyegy tématerülethez tartozó
szeletének részletes bemutatására
szolgáló bemutatóhely. Nemzeti
parkjainkban számos látványos
földtani bemutatóhely, a föld alatti
világ csodáit feltáró turisztikai
barlang és régi magyar háziállatok

biztonságos megismerését
biztosító bemutatómajor várja az
érdeklődőket.
tanösvény: tematikus túraútvonal,
amelyen állomáshelyekhez
kötődően, táblák és kiadványok
segítségével ismerhető meg
az érintett terület természeti és
kulturális öröksége. Különösen azok
számára ajánljuk, akik a természetet
önállóan, aktívan szeretnék
megismerni.
szakvezetéses túra: természeti
és kultúrtörténeti látnivalók
felkeresése, megismerése
szakképzett túravezetők
segítségével. Egy-egy képzett
szakvezető a látogatók
előtt gyakran rejtve maradó
összefüggéseket is feltárva,
élményszerűen mutatja be az
örökségi helyszíneket.
A védett természeti területek egy
részén – például a fokozottan
védett területeken és az egyéb
látogatással szemben érzékeny
területeken – ez az egyetlen
módja a természeti örökség
megismerésének.

És most már indulhat is az

új élmények nyomába!

Jelmagyarázat:
nyitva tartás

üdülési csekk elfogadóhely

különösen ajánljuk fiataloknak

akadálymentes bemutatóhely

különösen ajánljuk gyerekes
családoknak

kerékpárkölcsönzés

különösen ajánljuk a szenior
korosztálynak

sátorozási lehetőség

www.nemzetipark.gov.hu

Értékek a felszínen és a föld mélyében

– az Aggteleki Nemzeti Park

Itt egy sárkány néz dermedten, ott egy boszorkány varázsol,
amott egy óriás meresztgeti a szemét… Ki az, akit nem
vonz a Baradla-barlang csodálatos cseppkő-mesevilága, a
mérsékelt égöv legdíszesebb cseppkőbarlangja? Nem ez az
egyetlen látványosság a világörökség részét képező nemzeti
parkban, hiszen a barlanglátogatásokon kívül részt vehetünk
az Aggteleki-karszt természeti és kulturális értékeit bemutató
felszíni gyalogos-, lovas- és kerékpáros túrákon, falusétákon,
kézműves-foglalkozásokon, de belekóstolhatunk a hagyományos
kenyérsütés mesterségébe és ezernyi más programba is.
Tudta, hogy …

• a közel 26 km összhosszúságú
Baradla–Domica-barlangrendszer
hazánk leghosszabb
barlangrendszere, a 19 méter
magas Csillagvizsgáló pedig a
legmagasabb állócseppköve?
• az Aggteleki-karszt barlangvilága
hazánk egyetlen olyan
világöröksége, amely a természeti
érték kategóriában nyerte el a
megtisztelő címet?
• itt található az ősi bélyegeket
hordozó hucul lófajta
magyarországi törzstenyészete?

Látogató- és oktatóközpontok
Kúria Oktatóközpont (Jósvafő,
Táncsics M. u. 1.; tel.: 48/350-056;
e-mail: anp.oktatas@index.hu)
– előadások, tantermi és terepi természetismereti foglalkozások, kézművesfoglalkozások, erdei iskolai programok
széles választéka áll rendelkezésre az
intézményes oktatás kiegészítéseként
vagy szabadidős programként.
H–P 8:00–16:30 (előzetes bejelentkezéssel eltérő időpontban is)
Tanösvények
Baradla tanösvény – a Baradlabarlang aggteleki és jósvafői
bejáratát összekötő túra (7,5 km)
Borz tanösvény (Szelcepuszta) – a
természeti értékek mellett a területen
folyó erdő- és vadgazdálkodással,
jellegzetes erdőtípusokkal, az erdők

www.itthon.hu

Aggteleki Nemzeti Park
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gazdag élővilágával ismerteti meg a
látogatókat (2,8 km)
Fürkész-ösvény (Jósvafő) – a
túraösvény szórakoztató feladatok
elvégzésére, játékra hív (1,5 km)
Szádvár tanösvény (Szögliget) – a
tanösvényen található a romjaiban
is impozáns látványt nyújtó Szádvár
(4,5 km)
Tohonya-Kuriszlán tanösvény
(Jósvafő) – kétkörös tanösvény, amely
két különálló kirándulás keretében
is bejárható; útvonala mentén meg
tekinthető a Hucul ménes (8,4 km)
Barlangtúrák
Különböző hosszúságú és
nehézségi fokozatú barlangtúrák
a karsztvidék 6 turisztikai
barlangjában (Baradla-, Béke-,
Rákóczi-, Vass Imre-, Meteor- és
Kossuth-barlang).
Egyéb bemutatóhelyek
Hucul ménes (Jósvafő,
Táncsics M. u. 1.;
tel.: 48/350-052; fax: 48/506001) – Magyarország egyetlen
hucul törzstenyészete; lovaglás,
gyermeklovagoltatás, sétakocsizás,
szánozás
április 1. – szeptember 30.
H–V: 8:00–17:00; október 1. –
március 31. H–V: 8:00–15:00
Kessler Hubert Emlékház
(Jósvafő, Baradla oldal 3.;
tel.: 48/506-009)
– a neves barlangkutatónak emléket
állító állandó kiállítás
április 1. – szeptember 30.:
9:00–17:00; október 1. – március
31.: 8:00–14:00

Kövirózsa Apartmanház
(Aggtelek, Deák Ferenc u. 18.; tel.:
48/503-005; e-mail: szallas@anp.hu)
– négy apartman, összesen 14 (+ 6
pótágy) férőhely
egész évben
Szalamandra-ház
(Szögliget; tel.: +36/30/631-1520;
e-mail: szallas@anp.hu)
– 60 férőhelyes turistaszálló,
konyha, társalgó, közös vizesblokk
egész évben
Tengerszem Szálló** és Oktatási
Központ (Jósvafő, Tengerszem
oldal 1.; tel.: 48/506-005;
e-mail: hotel@anp.hu) – 43
férőhelyes szálloda a Baradla
jósvafői kijáratánál; 50 fős előadó-,
ill. 16 fős tárgyalóterem bérelhető;
étkezési lehetőség a Tengerszem
Étteremben.
egész évben
www.anp.hu

Szálláslehetőségek
Baradla Kemping és Turistaszálló
(Aggtelek, Baradla oldal 1.; tel.:
48/503-005; e-mail: szallas@anp.hu)
– 31 férőhelyes turistaszállás
és kemping a Baradla aggteleki
bejáratánál
kemping és faházak – április 15.
– október 15.; turistaszállás – egész
évben
www.nemzetipark.gov.hu

Mi látható itt? A balatoni táj zöldje!

– a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Fedezze fel a nyüzsgő tó „hátországát”, a balatoni
táj nyugalmas zöldjét! Lesse meg a búbos vöcsök
mindennapjait, kiránduljon a tanúhegyeken, simogassa
meg régi magyar háziállatainkat!
Tudta, hogy …

• óriási kősziklát mozdíthat meg a
szentbékkállai kőtengerben?
• illatos levendulamezőn sétálhat a
Tihanyi-félszigeten?
• bivalyokat simogathat és
madárlesre indulhat a KisBalatonon?
• végigkúszhat a Csodabogyósbarlang izgalmas járatain
Balatonedericsen?
• megszelídült vulkánokat hódíthat
meg a Tapolcai-medencében?
Bemutatóhelyek
Lóczy-barlang (Balatonfüred;
tel.: 87/555- 291) – látványos
mészkőrétegek, 50 m látogatható
szakasz
május 1. – szeptember 30.
10:00–18:00; egyéb időpontokban
bejelentkezéssel (min. 15 fő)
Hegyestű Geológiai
Bemutatóhely (Monoszló;
tel.: +36/30/620-4082) – pazar
kilátás egy bazaltvulkán tetejéről,
séta az egykori kürtő belsejében
egész évben 9 órától
sötétedésig
www.itthon.hu

Salföld, Major (tel.: 87/702-857)
– régi magyar háziállatok, fűszerkert,
tájfotó kiállítás, lovaskocsizás
március 15. – április 30. és szeptember 1. – november 15. 9:00–17:00;
május 1. – augusztus. 31. 9:00–19:00
Tapolcai-tavasbarlang (Tapolca;
tel.: 87/412-579) – különleges
hangulatú csónakázás a föld alatt
március 15. – június 30., szeptember
1. – október 31. 10:00–17:00; július 1. –
augusztus 31. 9:00–19:00; november1.
– március14.: K, CS: 10:00–14:00,
Szo: 10:00–16:00, V: 10:00–13:00
Kotsy-vízimalom (Zalaszántó; tel.:
+36/30/6847-329) – malomipari
relikviák, lisztporos emlékek egy
felújított malomépületben
március 15. – október 15. K-V:
10:00–17:00, H: szünnap
Csodabogyós-barlang (Balatonederics; tel.: +36/30/306-6050,
+36/30/237-3759;
www.csodabogyos.hu) –
izgalmas kalandtúra a cseppkőképződményekben gazdag
barlangban; nem csak felnőtteknek!
egész évben, előzetes
bejelentkezés alapján

Balaton-felvidéki Nemzeti Park
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Diás-sziget (Fenékpuszta; tel.:
+36/30/664-0404) – Fekete István
emlékszoba, Matula kunyhó
április 1. – szeptember 30. között
K–P: 10:00; indulás a Kis-Balaton
Kutatóháztól, saját gépkocsival.
Csak szakvezetővel látogatható!
Kápolnapuszta, Bivalyrezervátum
(Zalakomár; tel.: 87/555- 291)
– mesélő sétaút a dagonyázó
bivalyok, piknikezőhelyek és
kiállítások között a Kis-Balatonnál
április 1. – október 31. 9:00–19:00;
november 1. – március 31. 9:00–16:00
A nemzeti park tanösvényeiről
információkat az igazgatóság
honlapján talál.
Szálláslehetőségek
Park Villa Panzió (Csopak, Kossuth
u. 16., tel.: 87/555- 265, +36/30/4910105, lajkone@bfnp.kvvm.hu) – 14
szobával, 31 fő részére csendes, 2
hektáros parkban
április 1. – október 31.

Levendula Erdei Iskola,
Kulcsosház (Tihany–Sajkod,
tel.: +36/30/382-7243,
bfnptihany@t-email.hu) – max. 37
fő részére; minősített erdei iskolai
szolgáltatás biztosított
március 1. –október 31.
www.bfnp.hu

Bakonyi Erdők Háza Kulcsosház
(Bakonybél, Szent Gellért tér 9.,
tel.: 88/461- 245,
erdokhaza@freemail.hu) – max. 30
fő részére, a falu csendes részén
egész évben
Erdőismereti Oktatóbázis, Kulcsos
ház (Bakonybél, +36/20/361-0342,
pajta@freemail.hu)
– max. 33 fő részére; minősített
erdei iskolai szolgáltatás biztosított
március 1. –október 31.

www.nemzetipark.gov.hu

Karsztfennsík az erdőrengeteg fölött

– a Bükki Nemzeti Park

Hazánk legnagyobb átlagmagasságú, barlangokban gazdag
hegységének végeláthatatlan erdőségeit a Bükk-fennsíkon
virágokban gazdag hegyi rétek teszik változatossá. A nemzeti
park jelzett gyalogos és kerékpáros turistaút-hálózata, a
fenséges kilátást nyújtó „kövek” és a számos bemutatóhely
felejthetetlen élményt kínálnak felnőttek és gyermekek
számára egyaránt.
Tudta, hogy …

• itt van az ország legkiterjedtebb
erdei kerékpárút-hálózata?
• a három működő kisvasút (Szalajkavölgy, Lillafüred, Felsőtárkány) teljes
üzemi hossza 45 km?
• a 252 méter mély, 6,5 km hosszú
Istvánlápai-barlang az ország
legmélyebb barlangja?
Látogató- és oktatóközpontok
Nyugati Kapu Oktató- és
Látogatóközpont (Felsőtárkány,
Ifjúság u. 34/1., tel.: 36/534-078)
– a „Karszt és élővilága” kiállításon
feltárulnak előttünk a Bükk geológiai,
zoológiai és botanikai értékei; erdei
iskolai bázishely
április 15. – október 15. között,
Sze-V: 10:00–16:00
Tanösvények
Felsőtárkányi tanösvények
– a tanösvény-rendszer három
különböző hosszúságú útvonala
remek lehetőséget kínál a
www.itthon.hu

látnivalókban bővelkedő
Kő-közi sziklaszoros és a Vár-hegy
környékének megismerésére
(0,8 km, 2,6 km, 10 km)
Olasz-kapu tanösvény – a körsétaút
a Bükk-fennsík déli peremének
lélegzetelállító kilátással bíró szirtjeit
és tágas hegyi rétjeit fűzi fel (7,2 km)
Szalajka-völgyi tanösvény
(Szilvásvárad) – a közkedvelt
kirándulóhely sétaútja a Bükk
természeti és kulturális értékeire
hívja fel a figyelmet (4,2 km)
Tamás-kúti tanösvény
(megközelíthető az Eger–Lillafüred
útvonalon) – a Kis- Som-forrástól
induló, az Imó-kőt és a Zsindelybánya-lápát érintő tanösvény
bemutatja a terület ipartörténeti
emlékeit, időszakos karsztforrásait
és más természeti látnivalóit (7 km)
A nemzeti park további
tanösvényeiről információt az
igazgatóság honlapján talál.

Bükki Nemzeti Park
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Egyéb bemutatóhelyek
Anna-barlang (Lillafüred, tel./fax:
46/334-130) – a turisták számára
kiépített barlang különleges
mésztufa-képződményekkel; külön
felszerelés nélkül látogatható.
április 1. – szeptember 30.
H–V: 10:00–17:00 (utolsó túra:16:00).
A túrák minden nap, egész órakor
indulnak, minimális létszám 10 fő.
Szent István-barlang (Lillafüred,
tel./fax: 46/334-130) – a turisták
számára kiépített barlang gyönyörű
cseppkőképződményekkel.
április 1. – szeptember 30.
9:00–18:00 (utolsó túra 17:00),
október 1. – március 31. 9:00 –
15:00 (utolsó túra 14:00)
Millenniumi Kilátótorony
(Szilvásvárad, Kalapat-tető, előre
bejelentkezés: tel.: +36/30/910-2037)
egész évben Sze-V: 10:00–17:00.
Rossz idő esetén zárva.
Egyéb bemutatóhelyek
az igazgatóság működési
területén
Ipolytarnóci Ősmaradványok
Természetvédelmi Terület
Bemutatóhely
(tel./fax: 32/454-113,
e-mail: itarnoc@gmail.com;
honlap: ipolytarnoc.kvvm.hu)
– a nemzetközi jelentőségű
ősmaradvány-lelőhely
szakvezetéssel járható be, a
tanösvény-hálózat szabadon
látogatható; a megújult fogadó
központ 4D-s mozijában időutazást
tehetünk a miocén korba
márciustól novemberig,
Sze–V: és Ü: 9:30–15:30;
túraindulás minden óra harminc
perckor

Szálláslehetőségek
Nyugati Kapu Oktató- és
Látogatóközpont, Erdei Iskola
(Felsőtárkány, Ifjúság u. 34/1.,
tel./fax: 36/534-078, +36/30/2397347) – 40 fős szállásépület,
közösségi helyiség, a parkban
fedett foglalkoztató; erdei iskolai
bázishely
Rejteki Kutatóház – 47 fő számára
szálláslehetőség, melyet elsősorban
diákcsoportoknak, erdei iskolai
programokhoz ajánlunk
www.bnpi.hu

Hollókői tájház
(Hollókő, Kossuth út 99–100.;
tel.: 32/379-157 és +36/70/2015546) – a „Táj és a nép” c. kiállítás
a tájvédelmi körzet történelmét,
a palóc nép kultúráját és az
évszázados kisparaszti gazdálkodás
emlékeit mutatja be
március 1. – október 31.
10:00–18:00, november 1. – február
28. Szo-V: 10:00–16:00
www.nemzetipark.gov.hu

A vadon élménye élő folyók mentén

– a Duna–Dráva Nemzeti Park
A Duna jobb partján ártéri erdők, gemenci kisvasút, Nyéki
Holt-Duna ág, Mohács… a Dráva bal partján Barcsi Borókás,
„drávaszentesi üde rétek”, Babócsa… világbajnoki trófeákat
adó gímszarvasok, újra visszatelepített európai hódok,
fokozottan védett réti sasok, fekete gólyák, valóságos
madárparadicsom ... Európában egyedülálló nagyságú,
összefüggő ártéri erdők, holtágak, morotvatavak… a két
folyó egyre közelebb és közelebb kerül egymáshoz, de még
mielőtt Magyarországot elhagyva egymásba futnának, a
Duna–Dráva Nemzeti Parkban gyönyörű részeket járhatnak
be az utazók…
Tudta, hogy ….

• Gemencen és Béda–
Karapancsán található hazánk
legnagyobb ártéri erdősége?
• a nemzeti parkban fészkel a hazai
rétisas és feketególya-populáció
legnagyobb állománya?
Látogató- és oktatóközpontok
Dráva Kapu Bemutatóközpont
(Barcs–Drávaszentes, Fő u. 1.;
tel.: 82/461- 285) – természetismereti kiállítás, ősi magyar
háziállatok bemutatója, Üde
Rétek Tanösvény, foglalkozás
gyermekeknek, nyári táborok
oktatóközpont:
H–Cs: 8:00–16:00, P: 8:00–14:00;
természetismereti kiállítás: március
15. – október 31.: K–V: 9:00–17:00;
november 1. – március 14.: előzetes
bejelentkezéssel
www.itthon.hu

Tettye Oktatási Központ (Pécs,
Tettye tér 8.; tel.: 72/517- 222)
– természetismereti foglalkozások
és túrák, kézműves programok,
nyári táborok
egész évben; H–Cs: 8:00–
16:00, P: 8:00–14:00
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Egyéb bemutatóhelyek
Kölked Fehér Gólya Múzeum és
Nagypartosi tanösvény (Kölked;
Széchenyi u. 1.; tel.: +36/30/8466020) – kiállítás, természetismereti
foglalkozások, kézműves programok,
gyalogos tanösvény-túra (2,5 km),
kenutúrák
egész évben
Egyéb bemutatóhelyek
az igazgatóság működési
területén
Pintér-kert Arborétum (Pécs,
Tettye tér 9.; tel.: 72/517- 200)
– szakvezetés igényelhető, esküvői
fotózási lehetőség
egész évben
Tettyei Mésztufa-barlang (Pécs,
Tettye u.; tel.: +36/30/580- 3424,
72/211- 830) – interaktív
kiállítás, kulturális programok,
vendégkiállítások, esküvő- és
rendezvényhelyszín
egész évben, előzetes
bejelentkezéssel
Abaligeti-barlang és Denevér
múzeum (Abaliget; tel.: 72/498766, 72/498-684) – kiváló klíma,
gyermek- és oktatási programok
egész évben
Mészégető-források barlangja
(Orfű; tel.: 72/518- 221, 72/518- 222)
– overallos barlangi kalandtúra
szakvezetéssel
egész évben, előzetes
bejelentkezéssel

Szálláslehetőségek
Pintér-kerti vendégház
(Pécs–Tettye, Kiss József utca;
tel.: 72/518- 221, +36/30/326-9459)
– egy szoba, 3 férőhely
egész évben
Abaliget – Denevérmúzeum
(tel.: 72/518-222, +36/30/326-9459,
30/377-3388) – 2 szoba, 7 férőhely
egész évben
Drávatamási (Drávatamási, Fő u.
52.; tel.: 82/461- 285, +36/30/4743591) – a Dráva partján, 2 szoba,
6 férőhely
egész évben
Dráva Kapu Bemutatóközpont
(Barcs–Drávaszentes, Fő u. 1.;
tel.: 82/461- 285, +36/30/474-3591)
– 2 szoba, 6 férőhely
egész évben
Szentborbás (Szentborbás;
tel.: +36/30/641-8731,
+36/30/689-6760) – közvetlenül a
Dráva partján, egy szoba, 4 férőhely
egész évben
www.ddnp.hu

Szársomlyó (Nagyharsány,
Szoborpark; tel.: +36/20/913-7534)
– szakvezetéses túra keretében
látogatható
egész évben, előzetes bejelent
kezéssel; indulás: Sze–V: 10:00
Mohácsi Történelmi Emlékhely
(Sátorhely; tel.: 69/382-130)
– szakvezetés igényelhető, nyáron
íjászkodási lehetőség
március 12. – március 15.
9:00–16:00; április 1. – október
24. naponta 9:00–18:00; október
25. – november 7. 9:00–16:00;
más időpontokban előzetes
bejelentkezéssel
www.nemzetipark.gov.hu

A havasi cincér birodalma

– a Duna–Ipoly Nemzeti Park
Völgy, hegy, sziget, folyó… Az Ipoly-völgy érintetlen részei,
a gyönyörű panorámák hegysége a Börzsöny, a Duna
által bilincsbe zárt Szentendrei-sziget, a Dunakanyar
megunhatatlan látványa napsütéses hajókázásra, erdei
patak parti pihenésre, romantikus naplementékre
csábítanak. Tegyen egy sétát barlangjaink meseszerű
világában, a Dinnyési Fertő madárparadicsomában vagy
az ócsai lápvidéket rejtő Turjánban! Az élmény nem
marad el!
Tudta, hogy …

• a pilisi len a világon egyedül csak
a Szénásokon él?
• a Börzsöny három kisvasúttal is
bebarangolható?
• a Pál-völgyi–Mátyáshegyibarlangrendszer hazánk második
leghosszabb barlangja?

– túravezetés a Börzsönyben, erdei
iskola és erdei óvoda programok,
kézműves-foglalkozások
egész évben, előzetes
bejelentkezéssel

Bemutatóhelyek

Apródok útja tanösvény
(Drégelypalánk) – az erdők és
vizes élőhelyek élővilága, a környék
kultúrtörténete, a Drégelyvárból
egyedülálló kilátás (7,2 km)

Kökörcsin Erdei Iskola
(Esztergom–Kertváros,
Suzuki út; tel.: +36/30/663-4614)
– odúismereti sétával egybekötött
madármegfigyelés, vízbiológiai
vizsgálatok, vadismeret,
szakvezetéses túrák
egész évben, előzetes
bejelentkezéssel
Királyréti Erdei Iskola
(Szokolya–Királyrét;
tel.: 27/585-625)

www.itthon.hu

Tanösvények

Páskom legelő tanösvény (Dejtár)
– az Ipoly-völgy legnagyobb
kiterjedésű nádasa gazdag
madárvilággal (3 km)
Strázsa-hegyi tanösvény
(Esztergom) – partifecske- és
gyurgyalagtelep, egyedülálló panoráma a hegytetőn álló kilátóból (1,2 km)
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Egyéb bemutatóhelyek
az igazgatóság működési
területén
Pál-völgyi-barlang (Budapest,
II. ker., Szépvölgyi út 162.;
tel.: 1/325-9505) – barlang
túrák Magyarország második
leghosszabb barlangrendszerében
K–V: 10:00–16:00
Szemlő-hegyi-barlang (Budapest,
II. ker., Pusztaszeri út 35.;
tel.: 1/325-6001) – barlangtúrák
Budapest föld alatti „virágos
kertjében”; gyógyhatású levegő
kedd kivételével mindennap
10:00–16:00
Sas-hegyi Látogatóközpont
(Budapest, XI. ker., Tájék u. 26.;
tel.: +36/30/408-4370;
www.sas-hegy.hu) – interaktív
kiállítás a terület élővilágáról,
szakvezetéses túrák a tanösvényen,
csodálatos budapesti körpanoráma
március 1. – október 31.:
K, Szo–V 10:00–18:00
Pilisi len Látogatóközpont (Pilis
szentiván, Bányász u. 17.; tel.:
+36/30/663-4669; www.szenas.
hu) – természetismereti kiállítás,
szakvezetés a Nagy–Szénás és a
Jági tanösvényeken
egész évben, előzetes
bejelentkezéssel

Szálláslehetőségek
Királyréti Erdei Iskola (Szokolya–
Királyrét) – 3–6–8 ágyas szobák
emeletes ágyakkal 41 fő számára,
2 ágyas zuhanyozós szobák 10 fő
számára
egész évben előzetes
bejelentkezés alapján;
bejelentkezés: 27/585-625
www.dinpi.hu

Alcsúti Arborétum (Alcsútdoboz;
tel.: +36/20/424-8995;
www.alcsutiarboretum.hu)
– évszázados faóriások, klasszicista
Habsburg-kastély maradványok,
kápolna, babaház, madárhang és
virágillatos levegő
H–V: 10 órától naplementéig
Ócsai Tájház és Turján Ház
(Ócsa, Dr. Békési Panyik Andor u.
4–6.; tel.: +36/30/494-3368,
www.ocsaitajhaz.hu) – gazdag
néprajzi gyűjtemény, babakiállítás,
kézműves foglalkozások, kismes
terség bemutatók, szakvezetéses
túrák a tanösvényeken
március 2. – november 30.
K–P: 9:00–16:00,
Szo–V, Ü: 10:00–17:00

www.nemzetipark.gov.hu

Élmények a vadludak birodalmában

– a Fertő–Hanság Nemzeti Park
Az ország nyugati kapujában a mondák és mesék egykor
titokzatos vidékről szóltak. A Fertő és a Hanság vadvizekben,
ingoványokban gazdag rejtélyes világa sokat változott azóta.
A tó és az ember által átformált hansági táj ma két ország
közös nemzeti parkja által őrzött természeti kincs.
Tudta, hogy …

• közel 100 év után ismét költ
rétisas a Fertő-tájon?
• a területen néhány éve előkerült
egy orchideaféle, a pókbangó,
amelyet korábban kipusztultnak
hittek?
• a Fertő déli partvidékén
békaalagutak segítik a kétéltűek
tavaszi és őszi biztonságos
vándorlását?
Látogató- és oktatóközpontok
Csapody István Természetiskola
és Látogatóközpont (Fertőújlak,
Petőfi S. u. 23/A; tel.: 99/537-520)
– információk a nemzeti parkról,
állandó kiállítás a Fertő és a Hanság
élővilágáról
március 2. – március 31.
H–P: 9:00–17:00; április 1. –
szeptember 30. H-P: 9:00–17:00;
Szo-V, Ü: 10:00–17:00; október
1. – november 30.: H–P: 9:0016:00; más időpontokban előzetes
bejelentkezéssel

www.itthon.hu

Tanösvények
Hany Istók tanösvény (Osli–
Földsziget) – a hagyomány
szerint itt megtalált Hany Istók
nyomában haladhatunk az Esterházy
Madárvártától a Csíkos Égererdőn keresztül a Király-tóig tartó
útvonalon (5 km)
Sziki őszirózsa tanösvény
(Sarród–Fertőújlak) – a gyalogos és
kerékpáros túraútvonal a Sarródtól
északra elterülő szikes puszta
életközösségeit, valamint a régi
magyar háziállatokat mutatja be
(4 km)
Tőzike tanösvény (Csáfordjánosfa)
– a Répce folyó menti árterek egyik
legszebb, természeti értékekben
legváltozatosabb része, ahol kora
tavasszal nagy tömegben virít a
védett tavaszi tőzike (4 km)
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Egyéb bemutatóhelyek
Kócsagvár (Sarród, Rév–
Kócsagvár; tel.: 99/537-620)
– helytörténeti kiállítás,
konferenciaterem, erdei iskolai
bázishely
egész évben
Esterházy Madárvárta
(Földsziget) – több száz madárés rovarpreparátum a Hanság
rendkívül gazdag élővilágából
csak előzetes bejelentkezéssel
látogatható;
bejelentkezés: 99/537-520
Fertőrákosi kőfejtő (Fertőrákos,
Fő u. 1.; tel.: 99/355-026; honlap:
www.kofejto.hu) – a lajtamészkő
bányászata nyomán kialakult
hatalmas üregek, a felszínen védett
növények; nyári szezonban kulturális
rendezvények színhelye
április 1. – október 31.
8:00–19:00; november 1. – március
31. 10:00–16:00
Mekszikópusztai szikes tavak
(Fertőújlak) – a sekély vizű szikes
tavak gazdag madárvilágának
megismerését kilátótornyok és
információs táblák segítik
Nyirkai-Hany (Bősárkány) – a
Hanság gazdag élővilágában
kilátótoronyból gyönyörködhetünk
Egyéb bemutatóhelyek
az igazgatóság működési
területén

– örökzöldjeiről Európa-szerte híres
védett növénykert
május 1. – szeptember 30.
8:00–20:00; október 1. – április
30. 8:00–16:30
Pannonhalmi Arborétum
(Pannonhalma, Vár u. 1.;
tel.: 96/570-191; honlap:
www.bences.hu) – védett
növénykert
egész évben látogatható
Lipóti Morotva-tó (Lipót) – kilátó
segítségével figyelhető meg a
morotvató élővilága, elsősorban a
színes madárvilág
Szálláslehetőségek
Kócsagvár (Sarród, Rév
–Kócsagvár, tel.: 99/537-520)
– 10 szobában 28 ágy, a kihúzható
(kétszemélyes) ágyakkal összesen
44 férőhely
egész évben
http://fhnp.nemzetipark.gov.hu

Károly-kilátó (Sopron) – a Károlymagaslaton levő kilátóból nyíló
panoráma mellett botanikai kiállítás
is várja a látogatókat
január – február Szo–V: 9:00–
16:00; március K–V: 9:00–17:00,
április K–V: 9:00–18:00, május
– augusztus H–V: 9:00–20:00;
szeptember H–V: 9:00–19:00;
október H–V: 9:00–18:00;
november – december Szo–V:
9:00–16:00
Soproni Botanikus Kert
(Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.;
tel.: 99/518-184; honlap:
www.botanikuskert.nyme.hu)
www.nemzetipark.gov.hu

Világörökségünk a Puszta

– a Hortobágyi Nemzeti Park
Hazánk első és egyben legnagyobb nemzeti parkja, KözépEurópa legnagyobb szikes területe. Évszázadok alatt sajátos
pásztorkultúra alakult ki, jellegzetes viselettel, építészeti
hagyományokkal, csak itt honos háziállatfajtákkal.
E nemzetközileg is egyedülálló érték a világörökség része.
Tudta, hogy ….

Egyéb bemutatóhelyek

Látogató- és oktatóközpont

Hortobágyi Pásztormúzeum
(Hortobágy, Petőfi tér 1.; tel.:
52/369-040) – a Kilenclyukú
híd szomszédságában található
műemlék épületben kiállítás látható
a pusztai legeltetésről, a hortobágyi
pásztorkodásról
március 15–31. 10:00–14:00;
április 10:00–16:00; május 1. –
szeptember 30. 9:00–18:00;
október 10:00–16:00;
november 10:00–14:00

• az őszi madárvonulás időszakában
60–70 ezer daru pihen meg a
pusztában?
• újra nagy csapatokban legel az
egykor kipusztulással fenyegetett
szürkemarha?
• a mai napig hamisítatlan formában
fennmaradt a magyar Alföldre
jellemző pásztorélet és állattartás,
valamint az egykori „sóút” mellett
a történelmi csárdák rendszere?

Hortobágyi Nemzeti Park
Látogatóközpont és Kézműves
udvar (Hortobágy, Petőfi tér 13.;
tel.: 52/589-000, tel./fax: 52/589-321;
e-mail: info@hnp.hu) – természetrajzi
kiállítás, nemzeti parki túrák, erdei
iskolák és szakmai programok
szervezése, oktatóterem,
konferenciaterem, információs iroda,
ajándékbolt, kézművesudvar
egész évben H–P: 8:00–16:00;
május 1. – október 31. Szo-V:
10:00–16:00; július – augusztus
H-P: 8:00–17:00,
Szo–V: 10:00–17:00
www.itthon.hu

Körszín (Hortobágy, Petőfi tér)
– a térség jellemző kézművesmesterségeinek élőképszerű
megjelenítése, ajándékbolt
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március 15. – 31. 10:00–14:00;
április 10:00–16:00; május 1. –
szeptember 30. 9:00–18:00;
október 10:00–16:00;
november 10:00–14:00
Hortobágy–Halastavi Kisvasút
(Hortobágy–Halastó;
tel.: 52/589-321 és 52/589-000)
– a kisvasút egyedülálló módon
biztosít lehetőséget arra, hogy
a turisták kényelmesen elérjék
Közép-Európa egyik legnagyobb
halastó-rendszerének távolabbi
részeit is, és gyönyörködjenek az
egyedülálló tájban, a belső tavak
gazdag madárvilágában
Kisvasút menetrend: április, május,
június, szeptember, október: H–P:
– csoportok részére előzetes
bejelentkezéssel; Szo-V: 11:00,
13:00, 15:00; július, augusztus H–V:
11:00, 13:00, 15:00, 16:20
Hortobágyi Vadaspark
(Hortobágy–Malomháza;
tel: 52/589-321 és 52/589-000)
– az ősi puszta vadvilágát
egyedülálló módon, nagy
kiterjedésű élőhelyen mutatja be; a
nagyragadozókat és a nehezebben
megfigyelhető kistestű fajokat az
eredeti élőhelyükhöz hasonlóan
berendezett kifutókban lehet
megtekinteni
Nyitás 2010 folyamán.

– a Tisza-tó vadregényes
mocsárvilágába enged bepillantást
a poroszlói és tiszafüredi kikötőkből
induló sétaút (1,5 km)
Szálláslehetőségek
Fecskeház Erdei Iskola
(Hortobágy–Máta; tel: 52/589-000)
– 2 és 4 ágyas zuhanyozós szobák,
apartman és 16 férőhely közös
fürdőszobával; összes férőhely:
34 fő
április–október
www.hnp.hu

Tisza-tavi Vízi Sétány tanösvény
(Poroszló; tel.: +36/30/466-3300;
e-mail: info@vizisetany.hu;
honlap: www.vizisetany.hu)

www.nemzetipark.gov.hu

Természetesen a két víz közén

– a Kiskunsági Nemzeti Park
A kilenc különálló egységből álló nemzeti park élőhelyeit
nagyobb részben szikes és homokpuszták alkotják. Vizes
élőhelyei szikes tavak, mocsarak és lápok, valamint a
Tisza-menti holtágak. A tanyasi gazdálkodás, a pusztai
állattartás és a mezőgazdasági kultúra hagyományai
a természeti rendszerekkel együtt határozzák meg
a kiskunsági táj egyedi arculatát. Megismerését
bemutatóhelyek és az egyes védett természeti területeken
található tanösvények segítik.
Tudta, hogy …

• a világ legnagyobb repülni
képes madarának, a túzoknak
a kiskunsági szikes pusztákon
él az egyik legnagyobb hazai
állománya?
• a Duna–Tisza közi szikes
tavak nemzetközi jelentőségű
pihenőhelyei számos lúd-, réceés partimadár-fajnak?
• Fülöpháza környékén egyes
homokbuckák a szél hatására
még napjaikban is vándorolnak?
Látogató- és oktatóközpont
Természet Háza (Kecskemét,
Liszt F. utca 19.; tel.: 76/501-596
és 76/501-594)
– a hazai természetvédelem
történetét, a magyar nemzeti
parkokat és a Duna–Tisza köze
jellemző élőhelyeit, valamint
múltbeli mesterségeket bemutató
állandó kiállítás, időszaki
www.itthon.hu

kiállítások, természetismereti
szakkörök, csoportfoglalkozások,
előadások várják az érdeklődőket
március 1. – október 31. K–P:
9:00–16:00, Szo: 10:00–14:00;
november 1. – február 29. H–P:
9:00–16:00, Szo – előzetes
bejelentkezéssel
Bemutatóterületek
Bugacpuszta – nagy kiterjedésű
homoki legelők és erdők
különleges tájképi összhangja,
amely az évszázados külterjes
állattartás során alakult ki; a puszta
egykori hangulatát a szabadon
legelésző őshonos állatok és a
bugaci csikósok lovasbemutatói
idézik; jelzett túraútvonalak és
tanösvények; a Pásztormúzeumban
a bugaci pásztorélet tárgyi emlékeit
és élővilágát bemutató kiállítás
Pásztormúzeum – május 1. és
október 31. között 10–17 óráig
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Szikra és az Alpári rét – festői
szépségű Tisza holtágak és az azokat
kísérő liget- és láperdők, amelyek
élővilága a folyószabályozások előtti
állapotokat idézi; szabadstrand,
horgászási és csónakázási
lehetőség; a természeti és
kultúrtörténeti értékek megismerését
tanösvények segítik;
Árpád-kori falurekonstrukció
(Tiszaalpár, Szent István u. 1.; tel.:
76/424-133) – a kora középkorra
jellemző, hagyományos technikával
és anyagokkal felépített lakóegyüttes
Árpád-kori falurekonstrukció
– május 1. – október 31. K–V:
10:00–17:00
Egyéb bemutatóhelyek
az igazgatóság működési
területén
Csólyospálosi földtani feltárás
(Csólyospálos) – a földtani
bemutatóhelyen a réti
mészkő tanulmányozható
egész évben látogatható
Rákosivipera-védelmi és
Oktatóközpont
(Kunbaracs; tel.: +36/20/314-3192;
e-mail: herbot.erzsebet@mme.hu)
– tanösvény a vízi, erdei és réti
életközösség bemutatására;
előadások a viperáról és a védelmi
programról; szabadtéri terrárium
H–P: 9:00–17:00, előzetes
időpont egyeztetés alapján
Tisza-völgyi Bemutatóház
(Szatymaz, tel.: +36/30/6380- 297)
– kiállítás az Alsó-Tiszavidék védett
természeti értékeiről, a Pusztaszeri
és a Mártélyi Tájvédelmi Körzetről;
a közeli kilátóból a Fehér-tó
madárvilága ismerhető meg
április 1. – november 15. K–P:
10:00–15:00, Szo: 10:00–12:00

A nemzeti park és az egyéb
védett természeti területek
megismerésében számos
túraútvonal és tanösvény segíti
a látogatókat.
Szálláslehetőségek
Kontyvirág Erdei Iskola
(Lakitelek–Tőserdő; Bártol Réka
+36/30/475-9655) – a fűthető
kőépületben a 44 férőhely (2 és 6
ágyas fürdőszobás szobák) mellett
közösségi helyiségek; erdei iskolai
bázishely
Naprózsa Erdei Iskola (Fülöpháza;
tel.: 76/482-611/151) – a téliesített
kőépületben 30 férőhely (2, 5 és 6
ágyas szobák), teakonyha, mosdók,
labor és közösségi helyiség; erdei
iskolai bázishely
Szállást elsősorban csoportok
részére, előzetes egyeztetés
alapján tudunk biztosítani.
www.knp.hu

Virágh-kúria Helytörténeti
Gyűjtemény (Kunszentmiklós,
Kossuth tér 1/B; tel/fax: 76/351- 271,
e-mail: kunszentmiklos@tourinform.hu)
– a helytörténeti és néprajzi
gyűjtemény mellett a környező
puszták élővilágát bemutató kiállítás
június 15. – augusztus 31.
H–P: 9:00–17:00, Szo: 9:00–13:00;
szeptember 1. – június 14.
H–P: 9:00–18:00
www.nemzetipark.gov.hu

Vízjárta puszták vidékén

– a Körös–Maros Nemzeti Park
A Körösök, a Maros és a Tisza által határolt nemzeti park
mozaikos területei gazdag természeti és kulturális örökséget
őriznek. A folyókon evezve közelről is bepillanthatunk a
partmenti erdők festői világába, a folyópartokat kísérő, nyáron
is kellemes klímájú ártéri erdők gyalogtúrára, kerékpáros
kirándulásra vagy csak egy vízparti piknikre csábítanak.
Tudta, hogy ….

természeti értékeit és az itt
folyó természetvédelmi munkát,
kiemelten a túzokvédelmi
tevékenységet bemutató állandó
kiállítás; időszaki kiállítások a
térség népi mesterségeiről és a
természetfotózás szépségeiről;
erdei iskolai bázishely
április 1. – október 31.
K–V: 9:00–17:00

Látogató- és oktatóközpontok

Bihari Madárvárta
(Biharugra, Bihari Madárvárta;
tel.: +36/30/687-0816;
e-mail: madarvarta@kmnp.hu)
– erdei iskolai és egyéb
foglalkozások ideális színtere
egész évben

• a nemzeti park
Dévaványai–Ecsegi puszták
részterületén működő Réhelyi
Látogatóközpontját felkeresve az
érdeklődők közelről is láthatnak
túzokot a természetes élőhelyén?
• a Vésztő–Mágori Történelmi
Emlékhelyen a látogató beléphet
egy „kunhalom” belsejébe?

Körösvölgyi Látogatóközpont
(Szarvas, Anna-liget 1.;
tel.: 66/313-855 és +36/30/4751789; e-mail: korosvolgy@kmnp.hu)
– a Dél-Tiszántúl természeti értékeit
bemutató állandó kiállítás; erdei
iskolai bázishely
április 1. – október 31.
K–V: 9:00–17:00; előzetes
bejelentkezéssel tárlatvezetés
igényelhető
Réhelyi Látogatóközpont
(Dévaványa–Réhely; tel.: 66/483083; e-mail: rehely@kmnp.hu)
– a Dévaványai–Ecsegi puszták
www.itthon.hu

Tanösvények
Anna-ligeti tanösvény (Szarvas–
Anna-liget) – a látogatóközponttól
induló útvonalon az itt található változatos élővilág fedezhető fel (2 km)
Halásztelki tanösvény – a HármasKörös hullámtere élővilágának és
kultúrtörténetének felfedezése (3 km)
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Kisvátyoni tanösvény (Geszt,
Zsadány) – az útvonal bejárásával
megismerhető az itteni erdők,
rétek és vizes élőhelyek élővilága,
továbbá a különleges vízivilág
megőrzése érdekében
végzett munkálatok (8 km)
Kígyósi tanösvény (Szabadkígyós)
– a tanösvény a Kígyósi-puszta
növény és állatfajait, jellegzetes
élőhelyeit mutatja be (5 km)
Mágor-pusztai tanösvény
(Vésztő–Mágori Történelmi
Emlékhely) – ismerkedés a védett
terület természeti és kultúrtörténeti
értékeivel (500 m)
Réhelyi tanösvény – a
látogatóközponttól induló
tanösvényen megismerkedhetünk
a Dévaványai–Ecsegi puszták
jellegzetes élőhelyeivel, fontosabb
növény- és állatfajaival (1,5 km)
Egyéb bemutatóhelyek
Kardoskúti Múzeum – állandó
kiállítás a Fehértó múltjáról és
természeti értékeiről
előzetes bejelentkezéssel
látogatható; bejelentkezés:
68/429- 262, 30/475-1776
Egyéb bemutatóhelyek az
igazgatóság működési területén
Vésztő–Mágori Történelmi
Kiállítóhely (tel.: 66/477-148)

– a kettős Mágor-halom és egy XII.
századi kolostortemplom romjai
május 1. – szeptember 30.
H–V: 9:00–18:00; április és október
H–V: 10:00–16:00
Szálláslehetőségek
Réhelyi Látogatóközpont
(Dévaványa–Réhely;
tel.: 66/483-083;
e-mail: rehely@kmnp.hu) – 40 fő
részére, 3 és 4 ágyas, fürdőszobás
szobákban turistaszállás; 8 fő
részére, 2 és 4 ágyas vendégszoba
közös konyhával, televízióval,
hűtővel
egész évben
Bihari Madárvárta
(Biharugra–Bihari Madárvárta;
tel.: +36/30/687-0816;
e-mail: madarvarta@kmnp.hu)
– 46 fő részére, 3 ágyas, közös
fürdőszobás szobákkal
egész évben
http://kmnp.nemzetipark.gov.hu

www.nemzetipark.gov.hu

Harmóniában a természettel

– az Őrségi Nemzeti Park
Folyók, patakok által formált dombvidék, erdei fenyvesek
és égerligetek, tőzegmohás lápok és láprétek, lepkék és
szitakötők, a kanyargós, vadregényes Rába… a falvakban
fehérfalú, boronafalú vagy kódisállásos parasztházak,
„szoknyás” fa haranglábak, kaszáló gyümölcsösök… a
szubalpin jellegű, nedves éghajlat ellenére a vendégszeretet
cseppet sem hűvös. És nemcsak az őrségi vendégszeretet,
hanem szelíd dombsági táj, szépséges vadvirágok,
madárdalok várják az idelátogatókat.
Tudta, hogy …

• az Őrségi Nemzeti Park 63
százalékát borítják erdők, ami az
országos átlag 3,5-szerese?
• a dombhátakra épült házak alkotta
„szeres” településszerkezet csak
erre a vidékre jellemző?
• az Őrség lakói a honfoglalás óta
folyamatosan itt, egy helyben
élnek, ezért méltán nevezhető e táj
az ország egyik legősibb magyar
vidékének?
Látogató- és oktatóközpontok
Harmatfű Természetvédelmi
Oktatóközpont (Őriszentpéter,
Siskaszer 26/A, tel.: 94/548-034)
– a nemzeti park értékeiről szóló
előadások, kiállítások
egész évben H–P: 8:00-16:30;
csoportos látogatás esetén
előzetes bejelentkezés ajánlott!

www.itthon.hu

Tanösvények
Felsőszeri tanösvény
(Szalafő) – bepillantás az Őrség
népi építészetének sajátos világába
(1,7 km)
Fürge csele tanösvény
(Kercaszomor) – a Kerca-patak és
környékének élővilágát mutatja be
(3,2 km)
Rezgőnyár tanösvény
(Őriszentpéter) – a nemzeti parkra
jellemző növény- és állatvilág,
valamint a tókák élővilágának
bemutatása (300 m)
Sárgaliliom tanösvény (Velemér
– Magyarszombatfa) – a kevésbé
ismert Belső-Őrség természeti és
kulturális értékeinek felfedezése
(6,2 km)
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Szala menti tanösvény (Szalafő
– Őriszentpéter) – igazi terepi
program a Szala mente élővilágának
megismerésére (3,8 km)
Szomoróczi tanösvény
(Kercaszomor) – Kercaszomor
múltja, jelene, kultúrtörténeti
értékei; a magyar–szlovén határon
végződő tanösvény gyalogosan és
kerékpárral is bejárható (3 km)
Töllös tanösvény (Szentgyörgy
völgy és Magyarföld között) – a
szálalóerdő csodálatos világa (2,8 km)
A tanösvények szabadon
látogathatók. Előzetes bejelent
kezéssel szakvezetés igényelhető.
Egyéb bemutatóhelyek
Őrségi Népi Műemlékegyüttes
(Szalafő, Pityerszer 12.;
tel.: +36/30/467-7022)
– a helyszínen megőrzött és
berendezett műemlékegyüttes
épületei szemléletesen példázzák
lakói életmódját, kulturális
örökségét; hagyományos kézműves
mesterségek kipróbálása
április 1. – október 31. H–V:
10:00–17:00; június 1. – augusztus
31.: H–V 10:00–18:00
Egyéb bemutatóhelyek
az igazgatóság működési
területén
Bechtold István Természetvédelmi
Látogatóközpont (Kőszeg, Aradi
vértanúk parkja; tel.: 94/563-174) –
interaktív kiállítás és élményösvény
a Kőszegi-hegység élővilágáról
november 1. – április 30. K–P:
10:00–16:00; május 1. – október
31. K–V: 10:00–17:00; csoportok
esetén előzetes bejelentkezés
ajánlott!

Fazekas Múzeum
(Magyarszombatfa, Fő út 66.;
tel.: 94/544-004)
– a népi műemlék lakóház
az itt lakott gölöncsér család
mindennapjaiba enged bepillantást
május1. – október 15.:
10:00–16:00
Szálláslehetőségek
Harmatfű Természetvédelmi
Oktatóközpont (Őriszentpéter;
tel.: 94/548-034) – 3 db 8 ágyas
szoba emeletes ágyakkal, közös
vizesblokkal, felszerelt konyhával és
közösségi helyiséggel
egész évben
Keserűszeri Vendégház
(Őriszentpéter; tel.: 94/548-034)
– 4 db 4 ágyas szoba
egész évben
http://onp.nemzetipark.gov.hu/

Szentháromság római katolikus
templom (Velemér, Fő u.)
– Árpád-kori templom XIV. századi
festett freskókkal
április 4. – november 1.
9:00–17:00; más napokon előzetes
egyeztetés után látogatható; kulcs:
Szabó Elekné (tel.: +36/30/448-9276)

www.nemzetipark.gov.hu

Amire különösen büszkék vagyunk

– nemzetközi jelentőségű
természeti területeink és értékeink
Világörökség területek
Az 1972-ben megszületett UNESCO
Világörökség Egyezmény Földünk
egyetemes természeti és kulturális
örökségének megőrzését szolgálja.
Hazánkban természeti örökség
kategóriában kapott világörökségi
elismerést az Aggteleki- és
Szlovák-karszt barlangvilága.
S hogy kikkel kerültünk ezzel egy
„csapatba”? A természeti örökség
kategóriában védett még például az
Egyesült Államokban a Yellowstone
Nemzeti Park és a Grand-kanyon.
A Hortobágyi puszta, a Fertő
tó környéke és Tokaj-Hegyalja
szőlővidéke esetében az
ember értékteremtő tájformáló
tevékenységét ismerte el a
Világörökség Bizottság a
világörökséggé nyilvánítással
kultúrtáj kategóriában.
Ezzel a címmel büszkélkedhet még
például a franciaországi Loirevölgy, a németországi Rajna-völgy
középső szakasza és az ausztráliai
Ayers Rock (Uluru) Nemzeti Park.
Európa Diplomás területek
Európa természeti örökségének
megóvása érdekében az Európa
Tanács 1965-ben hozta létre az
Európa Diplomát. Az elismerést
olyan védett természeti területek
nyerhetik el, amelyek kontinensünk
táji sokféleségének megőrzése
szempontjából kiemelkedően

www.itthon.hu

fontosak. A diplomával nemcsak az
adott terület gazdag természeti–
táji örökségét ismerik el, hanem
az annak megóvása érdekében
végzett természetvédelmi
tevékenységet is.
Hazánkban eddig három terület
kapta meg az elismerést:
•	a Szénások, mint a pilisi len
egyedüli élőhelye,
•	a Tihanyi-félsziget vulkáni
utóműködéses eredetű
felszínformái, valamint
•	az ipolytarnóci ősmaradványegyüttes.
Néhány további Európa Diplomás
terület: Lengyelországban a
Bialowieza Nemzeti Park őserdeje,
Spanyolországban a Doñana
Nemzeti Park vizes élőhelyei.
Ramsari területek
1971-ben az iráni Ramsar városában
írták alá a nemzetközi jelentőségű
vizes élőhelyekkel kapcsolatos
nemzetközi szerződést. A Ramsari
Egyezmény céljai között – a vizes
élőhelyek megőrzése mellett – a
fenntartható vagy bölcs hasznosítás
elősegítése is szerepel.
Hazánkban jelenleg 28 Ramsari
terület található, melyek – a
Bodrogzugtól kezdve a kiskunsági
Kolon-tón keresztül a Kis-Balatonig
– számos lehetőséget biztosítanak
a rendkívül változatos vízi élővilág
megismerésére.
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Bioszféra-rezervátumok
Az UNESCO a természeti
környezet megóvásáért 1970ben indította el az „Ember és
bioszféra” című programját.
Ennek keretében bioszférarezervátumokat jelöltek ki,
melyek létesítésének célja a
Föld nagy ökoszisztéma-típusait
reprezentáló, kiemelkedően
értékes területek védelme, az ott
tapasztalható természetes és
emberi folyamatok megfigyelése.
Hazánkban jelenleg öt bioszférarezervátum van: az Aggteleki,
a Fertő-tavi, a Hortobágyi, a
Kiskunsági és a Pilisi Bioszférarezervátum.
Az ún. puffer zónában lehetőség
nyílik a táji adottságokhoz
alkalmazkodó tájhasználati módok
alkalmazására, kiemelten az
oktatási és ismeretterjesztési
célú tevékenységekre, amelyek
hozzájárulnak ahhoz, hogy a táj
és élővilága fennmaradjon a jövő
generációi számára.

Kiváló Európai Desztinációk
(European Destinations of
Excellence, EDEN)
Az európai turisztikai célterületek
sokszínűségének, gazdagságának
bemutatását célzó program
keretében évente változó témában
pályázhatnak az Európai Unió
tagállamainak térségei, amelyek
közül országonként egy nyerheti el a
„Kiváló Európai Desztináció” címet.
A hazai versenyeken eddig az alábbi
térségek nyertek:
•	„Magyarország legjobban fejlődő
vidéki desztinációja” (2007) – Őrség
•	,,Magyarország legjobb
élő hagyományokat őrző
desztinációja” (2008) – Hortobágy
•	„Magyarország kiváló
ökoturisztikai desztinációja” (2009)
– Írottkő Natúrpark
2010-ben „Magyarország
legígéretesebb természetes vizű
desztinációja” címért szállnak
versenybe a pályázók.
www.edenineurope.eu
http://eden.itthon.hu

Értékek és élmények nyomában

– Magyar Nemzeti Parkok Hete 2010
Immár hagyományos ökoturisztikai
rendezvény, amely 2010-ben június
11–20. között kerül megrendezésre.
Az esemény célja, hogy minél
többen ismerjék meg hazánk
természeti szépségeit.

Június 11. – Ökoturisztikai és
természetvédelmi szakmai
konferencia – fókuszban a helyi
és nemzeti parki termékek
Helyszín: Harmatfű Oktató- és
Látogatóközpont, Őriszentpéter
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Június 12. – Központi nyitórendezvény
Helyszín: Őriszentpéter–Pityerszer,
Őrségi Nemzeti Park
•	A tíz magyar nemzeti park
bemutatkozása
•	„Zöld forgatag” – nemzeti parki
kirakodóvásár
•	Hagyományőrző kézművesek
bemutatói

•	A magyar nemzeti parkok ízei
– tájjellegű ételek főzőversenye
és kóstolással egybekötött
bemutatója
•	Játékos természetismereti
és turisztikai vetélkedők
nyereményekkel
•	Garantált szakvezetéses túrák
„gyalog–kerékpáron–szekéren”
az Őrségi Nemzeti Parkban
(június 13-án is!)
Június 14–20. – Fedezze fel
Magyarország természeti
kincseit!
Fedezze fel számtalan természeti
kincset rejtő nemzeti parkjainkat
és egyéb védett természeti
területeinket! Egy héten keresztül
izgalmas kalandtúrák, ingyenes
családi programok és számos
bemutatóhelyen kedvezmények
várják Önt és kedves családját
hazánk legszebb tájain!

Induljon el Ön is az „értékek és
élmények nyomában”!
www.nemzetipark.gov.hu/mnph
www.nemzetipark.gov.hu

Én felelős ökoturista vagyok!
Felelősségteljes turistaként a természetben mindig betartom
ezeket a szabályokat, a magam és a természet érdekében is!
vA természetjárásra készülve
előnyben részesítem a vonatot,
kerékpárt. Megfontolom, hogy
ha autóval utazom, barátaimmal
közösen használom a gépkocsit.
A természeti területet gyalog járom
be, vagy csak az engedélyezett
közlekedési eszközt veszem igénybe.
vAmikor barangolásra készülök, jól
megválogatom az öltözetemet és a
szükséges eszközöket. Alkalmaz
kodom a természethez, hogy minél
többet megismerhessek belőle.
vFigyelem a természet hangjait,
szükségtelenül nem keltek zajt, mert
ezzel az állatokat és turistatársaimat
megzavarom. Én is örülök, ha ők
sem zavarnak engem.
vAz állatok megszokták, hogy az
emberek az utakon mozognak.
Ha elhagyom az utat, az állatok
elmenekülnek, így nem tudom őket
megfigyelni. A kijelölt útról azért
sem térek le, mert így letaposhatok
értékes és szép növényeket.
vA természetjárás során keletkező
szemetet nem dobom el, hanem
visszateszem a hátizsákomba.
Fontosnak tartom, hogy nem
hagyok nyomokat, nem szakítok
le növényeket, nem viszek haza
állatokat és csak a kijelölt helyen
gyújtok tüzet.

www.itthon.hu

vA látogatásra kijelölt természeti
területeken kilátókat, padokat,
tűzrakóhelyeket találok a
tartózkodásom kényelme érdekében.
Ezeket ott alakították ki, ahol a lehető
legkevésbé zavarom a környezetet
– itt nyugodtan és eredményesen
figyelhetem meg a természetet.
vA védett természeti területeken
a szabadban történő sátorozás
általában nem engedélyezett, ezért
a környéken keresek szállást.
Ha olyan szálláshelyet, vendéglőt
találok, amit a helyiek működtetnek,
támogatom a helyi gazdaságot
is. Gyakran megkóstolom a helyi
alapanyagokból készült ételeket.
vA kutyámat – saját érdekében is
– pórázon tartom.
A fenti szabályokat mindig észben
tartom, mert ha a természet jól
érzi magát, én is jól érzem magam
benne, és mások gyönyörűségére
is szolgálhat.
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Hasznos információk
Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatóság
3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
Telefon: +36/48/506-000
Fax: +36/48/506-001
E-mail: info.anp@t-online.hu
Honlap: www.anp.hu
Tourinform–Aggtelek
Természetvédelmi és Turisztikai
Információs Központ
3759 Aggtelek, Baradla oldal 3.
Telefon: +36/48/503-000
Fax: +36/48/503-002
E-mail: aggtelek@tourinform.hu
Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóság
8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Telefon: +36/87/555- 291
Fax: +36/87/555- 261
E-mail: bfnp@bfnp.kvvm.hu
Honlap: www.bfnp.hu
Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság
3304 Eger, Sánc u. 6.
Telefon: +36/36/411-581,
Fax: +36/36/412-791
E-mail: bnptitkarsag@bnp.kvvm.hu
Honlap: www.bnpi.hu
Duna–Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság
7625 Pécs, Tettye tér 9.
Telefon: +36/72/517- 200
Fax: +36/72/517- 229
E-mail: dunadrava@ddnp.kvvm.hu
Honlap: www.ddnp.hu
Duna–Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság
1121 Budapest, Költő u. 21.
Telefon: +36/1/391-4610
Fax: +36/1/200-1168
E-mail: dinpi@dinpi.hu
Honlap: www.dinpi.hu
Fertő–Hanság Nemzeti Park
Igazgatóság
9435 Sarród, Rév–Kócsagvár, Pf. 4
Telefon: +36/99/537-620
Fax: +36/99/537-621
E-mail: fhnpiinfo@fhnp.kvvm.hu
Honlap: http://fhnp.nemzetipark.gov.hu

Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság
4024 Debrecen, Sumen u. 2.
Telefon: +36/52/589-000;
+36/52/589-321
Fax: +36/52/589-321
E-mail: info@hnp.hu
Honlap: www.hnp.hu
Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság
6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.
Telefon: +36/76/482-611
E-mail: oktatasio@knp.hu
Honlap: www.knp.hu
Körös–Maros Nemzeti Park
Igazgatóság
5540 Szarvas Anna-liget 1.
Telefon: +36/66/313-855
Fax: +36/66/311-658
E-mail: kmnp@kmnp.hu
Honlap:
http://kmnp.nemzetipark.gov.hu
Őrségi Nemzeti Park
Igazgatóság
9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A
Telefon: +36/94/548-034
Fax: +36/94/428-791
E-mail: orseginp@onp.kvvm.hu
Honlap: http://onp.nemzetipark.gov.hu/
Őrség Tourinform
9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A
Telefon: +36/94/548-034
Tourinform Telefonos
Szolgálat (0–24)
Tel.: +36/1/438-8080
Honlap: www.tourinform.hu
KvVM Zöld Pont Iroda
1111 Budapest Fő utca 44–50.
Telefon: +36/1/457-3417
Honlap: www.kvvm.hu
További információkért látogassa
meg a nemzeti park igazgatóságok
központi honlapját:
www.nemzetipark.gov.hu
A www.itthon.hu honlapon
további látnivalókkal, programokkal
és szállásajánlatokkal invitáljuk Önt
belföldi utazásra.
www.nemzetipark.gov.hu
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