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Az elmúlt 15 év alatt a magyar természetvédelem páratlan mértékben fejlődött. Ez abból ad ód ott, hogya védelemre érdemes területek, természetvédelmi értékek jórésze ez alatt az idő alatt törvényes védelem alá
került. Ezzel csaknem egyidőben kiépült a "természetvédelmi infrastuktúra", melynek számottevő részét az ismeretterjesztés, oktatás, bemutatás
céljait szolgáló kiállítások, bemutatóhelyek, tanösvények, oktatóközpontok alkotják. "
A természetvédelmi munka csak akkor lehet eredményes, ha azt minél
többen ismerik, minél többen részt vesznek benne. Ezért látszott halaszthatatlannak, hogy összeállítsunk egy útikalauzt azok számára, akiknek a
természetvédelem szintén szívügyük.
Nem vállalkozhattunk a kb. 800 megyei jelentőségű védett terület ill. természeti emlék ismertetésére, ezért az összeállítás csak az országos jelentőségű védett területek látogatásra alkalmas helyszíneit tartalmazza.
Az összeállítás természetszerűleg nem lehet egységes. Az egyes bemutatóhelyek, kiállítások mellett, melyeknek látogatási feltételei (nyitvatartási
idő, belépődij, szakvezetési adatok stb.) egyértelműen rögzíthetők voltak,
utalnunk kellett azokra a védett tájakra is, ahol a természetvédelem nem
szervez, vagy eddig nem szervezett bemutatóhelyeket.
Megemlítettünk olyan védett területeket is, ahol "éppen csak" a természetet lehet látni, építmények, szervezeti keretek nélkül. A legnagyobb élményt valószínűleg ezek a helyek nyújtják.
A természet teherbírása sem végtelen. Arra is szolgál ez a kis útikalauz,
hogy olyan helyekre irányítsa az érdeklődőket, ahol a legtöbb ismeret és
élmény szerzése mellett sem veszélyeztetik a természeti értékeket. Jó tanácsként javasoljuk, hogya természet megismerésére kisebb csoportokban induljanak, lehetőleg gyalog, kerékpárral, vagy a tehetősebbek lóháton. Terepszínű felső ruházatot viseljenek és ne hangoskodjanak az állatvilág zavartalansága érdekében, különben önmagukat fosztják meg a
várható élményektől.
Az útikalauzban felsorolt úticélok egy része nem a természetvédelmi
szervek kezelésében van. Erre utaltunk a megfelelő helyen.
A megemlftett és javasolt programok, bemutatóhelyek, túraútvonalak az
1987. év végi helyzetnek felelnek meg. A lehetőségek a következő időszakban, szerény mértékben bár, de bizonyosan bővülni fognak. Reméljük, hogy időszakonként erről is tudunk majd tájékoztatást adni. 1988ban néhány belépődij és természetvédelmi felügyelőség nevének, címének változására lehet számítani.
Az útikalauz a nemzeti park igazgatóságok és a KVM felügyelőségek adatait tartalmazza. Igy az érdeklődők további tájékoztatást is onnan kaphatnak.
Budapest, 1988. január
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1.1 AGGTELEKI NEMZETI PARK
IGAZGATÓSÁG
(Jósvafő, tel.: 48/12-700)

1.11 AGGTELEKI NEMZETI PARK (ANP)

-/' @
'-

\

1.111 Baradla-barlangrendszer

\

\
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I

Aggteleki bejárat:

I

I
\

\

-, -,
\
\

- Rövid túra: 50-55 perc időtartamú. Az aggteleki barlangrész legszebb
szakaszait mutatja be. Hangversenytermében 6 perces zenebejátszással a terem kivételes akusztikája is élvezhető.
Idősek számára is ajánlott túra.
Belépődfj: 40 Ft/fő.
Megközelftés:

Aggtelek községből.

- Hosszú túra: 5-5,5 óra időtartamú. Az aggtelek-jósvafői bejáratok közötti szakaszt mutatja be, csak október 15. és április 15. között. (Idősek és 10 éven aluli gyermekek számára nem ajánlott.) Előzetes bejelentés szükséges.
Belépődfj: 210 Ft/fő.
- Különleges túra: Előzetes bejelentés alapján szervezhető.
A barlangrendszer oldalágának egy részét (Retek-ág) mutatja be. (Barlangász gyakorlattal rendelkező, vagy nagyobb sportteljesítményekre
vállalkozóknak ajánlott túra.)
Belépődfj:

210 Ft/fő.

b/ Vöröstói bejárat:
1,5 órás, zenebejátszással szinesftett közép túra indul Jósvafőre, a Tengerszem Szálló melletti kijárathoz. (Idősek számára is ajánlott túra.)
Belépődfj: 42 Ft/fő.
Megközelftés:

Aggtelek-Jósvafő

közút mellett.
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cj Jósvafői

(Tengerszem

Szálló melletti)

..

1.2 BUKKI NEMZETI PARK
IGAZGATÓSÁG

bejárat:

50 perces, kényelmes rövidtúra.
Belépődij:

26 Ft/fő.

Megközelítés:

Aggtelek-Jósvafő

(Eger, Sánc u. 6. tel.: 36/12-791;
közútbólleágazó

Valamennyi túra szakvezetéssei indul. Idegennyelvű ismertető szöveg is
biztosítható, magnetofonról.
Csoportos látogatás esetén előzetes bejelentés célszerű.
Gyermekek, nyugdijasok, diákok, katonák részére 50 %-os kedvezmény
jár.

dj Kombinált

túra:

Az aggteleki és jósvafői túra együttesen
a napon.
Belépődij:

megtehető, de csak ugyanazon

56 Ft/fő.

1.112 Tanösvény
Az Aggteleki Nemzeti Park felszíni természeti értékei közül a karsztvidékre jellemző érdekességeket 18 bemutatóhelyből álló 7,5 km-es tanösvény
mentén ismerheti meg a látogató. Az ösvény az aggteleki és jósvafői barlang bejáratokat köti össze.
Jelzése: fehér alapon zöld fenyőfa.
Belépődij:

nincs.

1.113 A Nemzeti Park kiállítása
Az Aggteleki Nemzeti Park élővilágát bemutató kiállítás.
Külön kívánságra diavetítéses előadás szervezhető a Nemzeti Park különleges természeti és kultúrtörténeti értékelról.
Megrendelhető: a Nemzeti Park Igazgatóságánál.
Belépődij:

nincs.

Megközelítés:
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aggteleki barlangbejárat.

11-581)

bekötőúton.

1.21 BÜKKI NEMZETI PARK (BNP)
(Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén

megye terül etén)

A Bükk-hegység védetté nyilvánított területe országosan is egyedülálló
tájképi jellegzetességű. Meredek ormaival, a "kövek" vonulatával, mély
szurdokvölgyeivel, hegyi rétjeivel, hatalmas erdőségévei, bővizű patakjaival magasfokú esztétikai élményt nyújt. Klímája, tiszta levegője, csendje
élettanilag kedvező hatású.Mindezek alkalmassá teszik arra, hogy sokaknak nyújtson felüdülést,pihenést,kirándulásiés sportolási lehetőséget.
Útvonalai közül az alábbiakat ajánljuk:'
Autós útvonalak:
- Eger - Felsőtárkány - Rejtek - Lillafüred - Herman Ottó Emlékpark (autóbusz - személygépkocsi)
,
- Miskolc - Lillafüred - Ómassa - Szentlélek - Mályinka - Tardona
- Szilvásvárad (autóbusz - személygépkocsi)
Vasúttal
-

megtehető

útvonalak:

Eger - Szarvaskő - Bélapátfalva - Szilvásvárad (MÁV)
Szilvásvárad - Szalajka-völgy (SziIvásváradi erdei vasút)
Felsőtárkány - Stimecz-ház (Felsőtárkányi erdei vasút)
Miskolc - Lillafüred - Garadna (Lillafüredi Állami Erdei Vasút)
Miskolc - Papírgyár - Farkasgödör (Lillafüredi Állami Erdei Vasút)

Gyalogos

útvonalak:

- Cserépváralja - Kaptárkövek - Kővölgy
- Cserépfalu - Oszla, táj ház
- Szilvásvárad - Szalajka-völgy - Istállóskő - Őserdő - Tarkő Háromkő - Heregrét
- Ómassa - Szentlélek
- Szilvásvárad - Zsidórét - Nagymező - Bánkút - Dédesi vár Bán-völgy - Nagyvisnyó
- Herman Ottó Emlékpark - Szinva menti tanösvény - Lillafüredi barlangok
15

Részletes felvilágosítás és szakvezetés kérhető:
Bükki NP Igazgatósága, Eger, tel.: 36/12-791
Herman Ottó Emlékpark, Miskolc, tel.: 46/52-239

Programajánlat a Bükki Nemzeti Park megismerésére:
Felnémet: BNP általános ismertetése (BNP Igazgatóságon).
Szarvaskő: Várhegy történeti ismertetés, botanikai ismertetés.
Bélapátfalva: Bélháromkuti apátság, kőedény kiállítás.
Szilvásvárad: Orbán-ház, tájtörténei kiállítás,
Lipicai ló története kiállítás, Szalajka-völgy, Erdei Múzeum.
Szentlélek: Herman Ottó turistaház, kolostorrom,
Látókövek geoló9iai ismertetése.
Garadna-völgy: Oskohó, Kohászatl múzeum.
Miskolc: Herman Ottó Emlékpark NP kiállítás.
Lillafüred: barlangok.
Rejtek: NP élővilág kiállítás, tanösvény, oktatóterem, szállás.
Répáshuta: mészégető.
Pazsagi panoráma, Dél-Bükk geológiai ismertetése.
Püspökiesi rakodó: faszénégetés.
Heregrét: pihenő.
Fe!német: kiadvány vásárlás (BNP Igazgatóságon).

Túraajánlat a Bükki Nemzeti Park térségében:
1. túra: Gyöngyös - Erdőtelek - F~lnémet - Szarvaskő - Bélapátfalva
- Szilvásvárad - Szentlélek - Ujmassa - Lillafüred - Herman Ottó
Emlékpark

István cseppkőbarlang
Anna mésztufa barlang
Nyitva tartás: IV. 16. és X. 15-ig 9-17 óráig,
egyéb időszakban 9-16 óráig, hétfőn szünnap.
Belépődíj:

István barlang: gyermekeknek 7 Ft/fő; felnőtteknek 14 Ft/fő,
Anna barlang: gyermekeknek 10 Ft/fő; felnőtteknek 12 Ft/fő.

Megközelítés:

Miskolc-Lillafüred

belterületén, 5-ös autóbusszal.

1.213 Rejteki kutatóközpont
"A Bükk növényvilága" c. kiállítás. Tanösvény. Természetvédelmi
szervezésére alkalmas szálláshelyekkel.

Belépődíj:

a kiállításra egységesen 5 Ft/fő.

Megközelítés:

Eger-Miskolc közút mellett.

1.214 Herman Ottó Emlékpark, Miskolc
Látogatóközpont kiállítással és ismertetővel. Video- és diaműsorok, szóróla pos és többnyelvű hangszalagos ismertető teszi teljessé a tájékozódást. A nemzeti park természeti értékeit mutatják itt be az 1983-ban létesített pihenőparkban. Kiadványok árusítása is itt folyik.
Nyitva tartás: XI. 1 és Ill. 31. között 10-16 óráig,
egyéb időszakban 10-18 óráig, hétfőn szünnap.

A nemzeti park bemutat6helyei:

Belépődíj:

Néprajzi kiállítás. Múlt század végi erdészház, korabeli berendezéssel.
Nyitva tartás: IV. 16. és X. 15. között 10-16 óráig, hétfőn szünnap.
Belépődíj: 5 Ft/fő, vagy 8 Ft/fő képeslappal.
Megközelítés:

Cserépfalu - Répáshuta alsóbb rendű úton.

táborok

Nyitva tartás: IV. 16. és X. 15. között 9-17 óráig,
egyéb időszakban 9-16 óráig, hétfőn szünnap.

2. túra: Herman Ottó Emlékpark - Lillafüred - Rejtek - Répáshuta panoráma megálló
+ mészégetők - Pazsag-völgyi panoráma püspöki esi rakodó (faszénégető) - Heregrét - Felnémet-(Erdőtelek)

1.211 Oszlai erdészház
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1.212 Ullafüredi barlangok

gyermekeknek 3 Ft/fő, felnőtteknek 6 Ft/fő, előre bejelentett
csoportoknak 2 Ft/fő, nyugdíjasoknak ingyenes.

Megközelítés:

Miskolc - Majlát belterület (Almás-kert)
1-es autóbusz végállomás.

Szakvezetési igény bejelentése:
Borsodi József természetvédelmi felügyelő
Miskolc, Herman Ottó Emlékpark, tel.: 46/52-239.
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1.22 NÓGRÁD MEGYE

Látogatható:

szabadon.

Be/épődfj: nincs.

1.221 Hollóköi Tájvédelmi Körzet'

Megköze/fthető:

Salg6tarjánból Somoskőújfalun át, Salgóbánya és
Somoskő településeken lévő parkol6ig gépjárművel.

A tájvédelmi körzetben az élő falumúzeum, az 1300·as években épült vár
romjai, a kisparcellás földművelés maradványai láthatók. A tájházban az
"Ember és táj" c. kiállítás tekinthető meg.

1.23 HEVES MEGYE

Nyitva tartás: lll. 1. és IV. 30. és X. 1. és XI. 30. között 10·14 óráig,
V.1. és IX.30. között 10-16 óráig, hétfőn és szerdán szünnap.

1.231 Mátrai Tájvédelmi Körzet

Be/épődfj: gyermekeknek

és felnőtteknek 8 Ftjfő képeslappal.

Résztetes fe/világosftás, speciális szakvezetés kérhető: Bükki NP Igazgatóság, Eger, Sánc u. 6.; Márton Ferenc természetvédelmi
gótarján, Korvin O. u. 6. tel.: 32/15-127
Megköze/ftés:

felügyelő, Sal-

Szécsény - Pásztó 2122. sz. úton.

Hazánk legmagasabb hegycsúcsát magába foglaló középhegység.
Földrajzi fekvésénél fogva a főváros üdülőkörzetének tekinthető.
Egész éves idegenforgaimát a téli sportlehetőséqek biztosítják.
Sűrű a közút és turistaút hálózat. Utvonalai közül a legjelentősebbek,
lyeken engedély nélkül lehet közlekedni:

me-

Autós útvonalak:

1.222 Ipolytarnóc Ősmaradványok

Természetvédelmi

Terület

A több, mint 150 éve talált megkövült óriás fenyőtörzs, 23 millió éves őslénytani leletek, ősállatok lábnyomait megőrző megkövült folyóparti iszap
látható fedett csarnokban és bemutató tanösvényen.
Nyitva tartás: XI-Ill. hónapban 10-15 óráig, IV-X. hónapban 9-16 óráig,
hétfőn szünnap. A túrák 30 percenként indulnak.
Be/épődfj: gyermekeknek

15 Ft/fő,

felnőtteknek 30 Ft/fő.

Szakvezetésse/: 20 fő alatt 130 Ft/csoport, 20 fő fölött 260 Ft/csoport.
Szakvezetés kérhető: Területkezelőség, Ipolytarnóc, tel.: Litke 113
Bükki NP Igazgatóság, Eger, Sánc u. 6.
Márton Ferenc természetvédelmi felügyelő
Salgótarján, Korvin O. u. 6. tel.: 32/15-127
Megközelftés:

Ipolytarnóc községből egy nyomsávú szilárd burkolatú
úton. Fokozott figyelem szükséges a közlekedésnél!

1.223 Salgóvár Természetvédelmi

Terület

Salgótarjántól északkeletre húzódó bazalt fennsík, az
oklevelekben említett Salgó-vár romlával. Történelmi,
jelentőségű rekreációs térség. Eur6pa legnagyobb
fennsíkjával és a bazaltvulkánosság számos, gazdag
kével.
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1341-ből származó
tájképi, műemléki
kiterjedésű bazalt
formakincsű emlé-

- Gyöngyös - Mátrafüred - Kékestető - Galyatető - Ágasvár - Pásztó - Gyöngyös (ill. Salgótarján v. Hatvan)
- Gyöngyös - Sástó - Mátraháza - Kékestető - Parádsasvár - Parádfürdő - Sirok - Eger
Erdei vasúttal megtehető

útvonalak:

- Gyöngyös - Mátrafüred (állandó járat)
,
- Gyöngyös - Gyöngyössolymos - Lajosháza (szezonálls járat)
Gyalogos
-

útvonalak:

(turistautak)

Gyöngyös - Sárhegy TI - Mátrafüred - Kékestető
Mátrafüred - Sást6 - Kékestető - Vörösmarty turistaház
Kékestető - Mátra - bérc - siroki nyirjes tó - siroki vár
Galyatető - Ágasvár - Csörgő-völgy - Mátrakeresztes
Gyöngyössolymos - Szalajka ház - Galyatető
Parádfürdő - Cifra-istálló - Ilona-völgy - pisztrángos t6 Parádóhuta - Parád

Rész/et:s fe/világosftás és szakvezetés kérhető: Bükki NP Igazgatósága,
Eger, Sanc u. 6. Szuromi László, Mátrafüred, Pálosvörösmarti u. 38/c.

1.232 Erdötelki Arborétum
Exótákban gazdag növénygyűjtemény
ben, nagyszabású új telepítésekkel.

az egykori Buttler-kastély

kertjé-
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,
Nyitva tartás: hétköznap 7-16 óráig,
munkaszüneti és ünnepnapokon

10-16 óráig.

Belépődíj: felnőtteknek 10 Ft/fő, gyermekeknek 5 Ft/fő,
tanulócsoportoknak
2 Ft/fő.
Megközelítés: 3. sz. útról Kápol nánál D - re, 31 . sz. úton Tenknél É - ra.

1.233 Szilvásváradi Orbán-ház
Tájtörténeti kiállítás műemlék jellegű népi házban. (Községi Tanács kezelésében.)
Nyitva tartás: naponta 9-17 óráig, hétfőn szünnap.
Belépődíj: 2 Ft/fŐ, vagy 6 Ft/fŐ képeslappal.
Megközelítés:

Szilvásvárad belterületén.

1.24 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

MEGYE

1.3 HORTOBAGYI NEMZETI PARK
IGAZGATÓSÁG
(Debrecen, Böszörményi út 138. tel.: 52/10-645)
A Hortobányi Nemzeti Park fokozottan védett területei és a hozzá csatlakozó természetvédelmi területek csak a HNP Igazgatóság engedélyével
látogathatók. A védett területeken való mozgás a madarak költési idejétől
függően korlátozott.
Túravezetési díjak: a/ gyalogtúrák szakvezetői díja
magyar nyelven
300 Ft,
idegen nyelven
500 Ft,
b/ csónaktúra dija
500 Ft.
Szakvezetést 2 héttel korábban szükséqss igényelni. Csoportos látogatás
esetén a csoportok létszáma maximálisan 35-40 fő lehet. (Postacím: 4015
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Pf. 23. Telex: 72-515)

1.241 Füzéri Várhegy
Vulkáni kúp tetején álló Árpád-kori várrom.
A hegyoldalon ritka növényfajok élnek.
Megközelítés:

a Sátoraljaújhelyről

1.31 HORTOBÁGYI NEMZETI PARK (HNP)
(Szolnok és Hajdú - Bihar megye terül etén)

Füzérre vezető úton.

1.311 Hortobágyi Nemzeti Park Nyugati Fogadóháza
1.242 Zempléni Tájvédelmi Körzet
Legészakibb középhegységi tájunk, vulkáni eredetű középhegység. Turistautakkal viszonylag jól feltárt terület. Közúti járművekkel a terület idegenforgalmi érdekességű részei könnyen bejárhatók.
Túrajavaslat: Sátoraljaújhely - Füzér - Hollóháza - Pálháza - Telkibánya - Gönc - Regéc - Tolcsva - Boldogkőváralja - Szerencs

1.243 Tokaj - Bodrogzugi Tájvédelmi Körzet
Zoológiai, botanikai és tájképi értékek harmóniája, zavartalan környezet
van együtt a bodrogzugi ártéren. Főleg ornitológus szakemberek számára kiváló terep madárvonulások megfigyelésére. A tokaji Kopasz-hegyről
körpanoráma
kilátás, tájékoztató - , ismertető táblák igazítják el a
turistákat. A terület könnyen megközelíthető gépkocsival.
Szak vezetés igényelhető:
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a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnál
Eger, Sánc u. 6. vagy a TK vezetőnél
Mercsák László, Tarcai, Klapka u. 14.

Információs iroda és kutatóközpont. A fogadóház galériájában Boromissza Tibor festőművész pásztorportréi, a Hortobágyi Művésztelep Alkotóközösségének képzőművészeti anyaga és a Hortobágy c. kiállítás látható, amely a 30-as évek pásztorvilágának tárgyi emlékeit mutatja be.
Innen indul az egykori "Só-út", a Tiszafüred - Debrecen földút.
Nyitva tartás: V. 1. - X. 15-ig, 8-16 óráig mindennap,X. 16 - IV. 30- ig
csak előzetes bejelentés alapján, hétfő szünnap.
Belépődfj: felnőtteknek
Megközelítés:

10 Ft/fő, gyermekeknek

3 Ft/fő.

a 33. sz. Tiszafüred - Debrecen út egyeki
elágazásánál, a Patkós Csárdával szemben.

1.312 Hortobágyi Körszín
A Hortobágy kialakulásának történetét, védett értékeit, az élő pásztorrnűvészetet, a Hortobágyi Nemzeti Park rekonstrukciós és fejlesztési terveit
négy nyelvű hangosított dia anyaggal bemutató kiállítás.
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Nyitva tartás: V. 1 - X. 15-ig mindennap 9-18 óráig,
X. 16 - IV. 30-ig csak előzetes bejelentésre.
Be/épődfj: felnőtteknek
Megközelftés:

,

10 Ft/fő, gyermekeknek

5 Ft/fő.

Hortobágy központjában, a csárdaval szemben, a
kilenclyukú híd közelében.

Szakvezetés dfja: magyar nyelven 300 Ft, idegen nyelven 500 Ft.
Nyitva tartás: V. 1 - X. 15-ig vasárnap kivételével 8-16 óráig,
X. 16 - IV. 30-ig csak előzetes bejelentésre.
Be/épődfj: felnőtteknek 10 Ft/fő, gyermekeknek 3 Ft/fő.
Megközelftés:

1_313 Meggyes Csárda

Fé/napos

Népi műemlék, a hajdani hortobágyi csárdák egyike. Eredeti formában
látható a hajdani ivó, a régi kármentő, pásztorok, szegénylegények,
pusztai emberek, utazók, kereskedők vendéglátásának tárgyi emlékei. Itt
halad el az egykori "Só-út".
Nyitva tartás: V. 1 - X. 15-ig 8-16 óráig, hétfő szünnap.
Be/épődfj: felnőtteknek
Megköze/ftés:

10 Ft/fő, gyermekeknek 3 Ft/fő.

a 33-as Tiszafüred - Debrecen úton a 60. kilométerkőnél
É-ra letérve.
.

1_314 HNP halastói bemutatóháza
A "Hortobágy vízivilága" c. kiállításon a múlt századi lecsapolások története, a Tisza szabályozások, a hajdani vfziélet emlékei láthatók. Az épület
egykori útőrház az 1920-as évekből.A halastó európai jelentőségű
madárvonulási centrum.
Fé/napos túra igényelhető, melynek során vezetővel a halastavat körülvevő gát körüljárható. Szakvezetés az HNP Igazgatóságánál igényelhető.
Szakvezetés dfja: magyar nyelven 300 Ft, idegen nyelven 500 Ft.
Nyitva tartás: V. 1 - X. 15-ig hétfő kivételével naponta 8-16 óráig,
X. 16 - IV. 30-ig csak előzetes bejelentés alapján.
Be/épődfj: felnőtteknek 5 Ft/fő, gyermekeknek 3 Ft/fő.
Megközelftés:

a 33-as Tiszafüredkilométerkőnél.

Debrecen út mellett a 67.

túra/ehetőség:

A "Hortobágyi erdők és élőviláguk" c. kiállítás, valamint a népi méhészkedés tárgyi emlékanyagainak bemutatója. A ház egykori tanyasi iskola
majd erdészház volt.
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Papegyházi erdő, Árpád-kori falu templomrom
valamint népi méhészkedés megtekintése.

Előzetes bejelentés szükséges, vezetés a HNP Igazgatóságánál

kérhető.

1.316 HNP szálkahalmi bemutatóháza
A "Hortobágy növényvilága" c. kiállítás ismerteti a Hortobágy felszínének kialakulását, a talaj - és vegetáció fejlődését, és az azt befolyásoló tényezőket. Terepasztalon látható a kunhalmok jellegzetes lösznövényzete és a
szikes talajok vegetációi. A ház egykori útőrház az 1920-as évekből.
Nyitva tartás: V. 1 - X. 15-ig hétfő kivételével 8-16 óráig,
X. 16 - IV. 30-ig csak előzetes bejelentésre.
Szálkahalmon a bemutatóház gazdasági udvarán Kiss Gézáné fazekas műhelye működik. Megtekinthető a fekete kerámia korongozása, a minta sikálása és akiégetésre váró kerámiák, valamint az égető kemence. A műhely nyári idényben egész nap látogatható. A fazekas műhely megtekintése
szerves része a Hajdú-Bihar megyei Idegenforgalmi Hivatal szálkahalmi
programjának
(lásd később).
Tanösvényen
fé/napos
túra/ehetőség:
Előzetes bejelentés alapján vezető igényelhető. A túra során a Szálkahalom, egy antropogén eredetű kunhalom, a róla elnevezett szárnyékerdő, megfigyelőtornyából
térszíni formák, hajdani vízfolyások láthatók.
Bemutatásra kerülnek a hagyományos állattartás emlékei, a jellegzetes
szikes tó madár- és növényvilága, bivalyrezervátum.
Szakvezetés dfja: magyar nyelven 300 Ft, idegen nyelven 500 Ft.
, Megköze/ftés:
A HAJOÚ-BIHAR

1_315 A HNP darassai bemutatóháza

a Tiszacsege - Balmazújváros úton a 8-9. kilométerkőnél.

a 33. sz. Tiszafüred - Debrecen úton a 79. kilométerkőnél.
MEGYEIIOEGENFORGALMI

HIVATAL "SZÁLKAHALMI

PROGRAMJA"

A "Szálkahalom" mellett 100 hektárnyi bérelt területen a Hajdú-Bihar megyei Idegenforgalmi Hivatal szervezésében a látogatók a hagyományos
pásztorkodást, egy ménest, a szürke magyar marhák gulyáját és egy rackanyájat tekinthetnek meg. A régi gémeskút mellett látható egy hagyomá-
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nyos pásztortanya. valamint egy félereszes nyári állás és karámkerí!és.
Az. idegenforgalmi hivatal pusztabuszokat üzemeltet, melyekkel a latogatók a távolabb lévő ménest, gulyát, rackanyájat és bivalyrezervátumot
is meglátogathatják.
Érdeklődni lehet: Idegenforgalmi Hivatal, Debrecen, Vörös Hadsereg
útja 20. tel.: 52/10-820 és Idegenforgalmi Hivatal
Hortobágyi Kirendeltsége a Pásztor Múzeum épületében, tel.: 52/69-039

1.317 Kadarcsi Csárda

a 33-as út mentén, Keleti-főcsatorna

hídjánál.

1.318 HNP nagyiváni bemutatóháza
A Hortobágy nyugati peremének jellegzetes kunsági települése Nagyiván. A ház egy eredeti falusi ház mintájára épült. A bemutatóházban néprajzi kiállítás látható, de kutatóbázisként is működik.
Nyitva tartás: V. 1 - X. 15-ig 8-16 óráig, X. 16 - IV. 30-ig csak előzetes
bejelentésre, hétfő szünnap.
Belépődfj: felnőtteknek
Megközelftés:

20 Ft/fő.

Megkőzelftés:

a 33-as úton Debrecen irányában a mátai elágazásnál, a
kilenclyukú hídnál É-ra vezető burkolt úton.

1.32 HAJOÚ-BIHAR ÉS SZOLNOK MEGYE
1.321 Ohati-erdő

1987. nyarától üzemel újra a csárda. A HNP Igazgatóság építtette újjá, a
HAJDÚTOURIST üzemelteti. A XVIII. századi eredetű csárda műemléki
védettséget élvez. A Debrecen irányából indulók hortobágyi túráinak kiindulópontja. A HNP keleti információs központja.
Megközelfthető:

Belépődfj:

10 Ft/fő, gyermekeknek 3 Ft/fő.

a 33-as úton a Kaparó csárda mellett délre tartva, Nagyiván Tiszaörs felé eső faluvégén.

Tájképi, erdészeti, növényés állattani értékek bemutatása, félnapos
gyalogtúra.
Fokozottan védett terület. Belépési engedélyt és kísérőt 2 héttel a látogatás tervezett ideje előtt lehet igényelni a HNP Igazgatóságától.
Megközelftés:

Tiszafüred - Egyek - Tiszacsege útról földúton.

1.322 Közép-tiszai

Tájvédelmi Körzet

A gátakon gyalogtúrák tehetők. Tájképi,ártéri növény- és állattani, erdészeti értékek bemutatása (Kisköre - Tiszakürt között).
A Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területeire látogatást
engedély csak időszakosan kapható. Az. engedélyt a HNP Igazgatóságátói a látogatás tervezett ideje előtt 2 héttel korábban kell igényelni.
A tájvédelmi körzet központja a szolnoki Tabán egyik újjáépített régi kis
házában van.
Túravezetés dfja: magyar nyelven 300 Ft, idegen nyelven 500 Ft.
Megközelftés:

a Tisza menti községektől Kisköre és Tiszakürt között gyalog, a kialakult strandoknál földúton érhető el.

1.319 Máta puszta
A Hortobágyi ÁG nóniusz lótenyészeti telepe, híres lovasbemutatók helye. (Hortobágyi Állami Gazdaság keze.l.ésében.)
..
Tavasztól őszig itt legel a ménesen kívul a magyar szurke gulya és rackanyáj.
Megtekinthető:
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A terület gyalogosan bejárható. Programokat a Hortobágyi Állami Gazdaság és a Hajdú-Bihar megyei Idegenforgalmi Hivatal szervez.

1.323 Zádor-híd és Ágota puszta
Zádor-híd, karcagi határ. Tájképi, növény-

és állattani értékek, pásztor-

építmények bemutatása.
Megközelftés:

Karcag központjából Tilalmas felé, ill. Nádudvarról földúton.
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1.332 Szatmárcseke,

1.324 Jusztus - Fekete-rét
Költési idő kivételével 2 - 3 órás csónakkirándulás szervezhető, maximum
3 személy részére.
Szakvezetést két héttel korábban szükséges igényelni.
Megkőzelftés:

a 33. sz. Tiszafüred - Debrecen útról É - i irányban földúton a Kaparó Csárdánál.

Túravezetési dfjak: gyalogtúra szakvezetési dija 300 Ft,
idegennyelvű szakvezetés dija 500 Ft,
csónaktúra szakvezetés dija 500 Ft.

Látogatható: szabadon.
a 34. sz. Tiszafüred-Karcag

1.33 SZABOLCS-SZATMÁR

Javasolt

MEGYE

Tájvédelmi

Körzetben

útvonal és program:

aj Mátészalka (Szatmári Múzeum) - Tunyogmatolcs (Zalka Máté szülőháza) - Fehérgyarmat (bemutatóház) - Penyige - Kömörő (Kömörői
erdő) - Túristvándi (vízimalom) - Szatmárcseke (temető és táj ház) Tiszacsécse (Móricz-ház) - Rókás (fáslegelő) - Fehérgyarmat.

cj Vásárosnamény

A fogadóház a tájvédelmi körzet központja. "A szatmári ember és a természet" c. állandó kiállítás és időszakos természetvédelmi kiállítások tekinthetők meg. Diáktáborok szervezési lehetősége.
Nyitva tartás: kedd, csütörtök, péntek 14-16 óráig, szerda,
szombat 13-16 óráig, vasárnap 10-12 óráig, hétfő szünnap.
Fehérgyarmat városközpont

a Szatmár-Beregi

bj Mátészalka - Tunyogmatolcs
- Fehérgyarmat (bemutatóház, Öreg
Túr) - Kisar - Nagyar (Petőfi-fa) - Szatmárcseke - Tiszacsécse Tiszabecs (országhatár közelében) - Fehérgyarmat.

Körzet

1.331 Fehérgyarmati fogadóház
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az első ház,

A Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet vizekben, erdőkben, természeti és
kultúrtörténeti értékekben gazdag táj. Megtekintése csak bérelt autóbuszszallehetséges.
.

körútról.

A Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területeire való belépésre csak a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága adhat engedél~,
amit a tervezett látogatás előtt legalább 2 héttel korábban kell kérelmeznl,

Megkőzelfthető:

Turistvándi felől érkezve az út baloldalán
Vasvári P. u. 4.

Mindkét tó és környéke fokozottan védett terület. Szakmai csoportoknak
belépési engedélyt kizárólag a HNP Igazgatóságától lehet igényelni 2
héttel a tervezett látogatás előtt. A csoport létszáma nem lehet több 10
főnél.
Túrajavaslatok

Be/épődfj: nincs.

Tájvédelmi

Nyitva tartás: kedd, szerda, péntek 10-11 ,30 óráig ill. 14-15,30 óráig,
csütörtök 9,30-12 óráig, szombat - vasárnap 10-12 óráig
ill. 13-15,30 óráig, hétfő szünnap,
októbert 15-től április 30-ig csak enyhe időben.

1_333 Bábtava, Nyíres-tó Csaroda és Gelénes határában

Az 1870-es években az Alföld legszárazabb vidékén létesítették az arborétumot. 17 fajjal képviselt tölgy nemzetség, erdőállományt alkotó mocsárciprus látható itt többek között. (Kezelője aNagykunsági
Erdő- és
Fafeldolgozó gazdaság, Szolnok.)

Szatmár-Beregi

Néprajzi kiállftóhely, korhűen berendezett múlt századi parasztház.
A tájvédelmi körzetet ismertető anyag is olvasható itt.

Megkőzelfthető:

1.325 Tiszaigari arborétum

Megkőzelftés:

·Zsófi néni háza"

közelében,Vörösmarty

u. 1.

(Beregi Myzeum, Iskolamúzeum) - Tákos (Patics
templom) - Csaroda (késő Arpád-kori templom) - Tarpa (szárazrnalom) - Fehérgyarmat (bemutatóház) - Tunyogmatolcs - Mátészalka.

dj Tákos (ref. templom) - Csaroda (ref. templom) - Tarpa (szárazrnalom) - Nagyar (Petőfi-fa) - Szatmárcseke (temető) - Szatmárcseke
(őrház, "Zsófi néni háza") - Túristvándi (vízimalom) - Rókás (fáslegelő) - Tiszacsécse (Móricz-ház) - Fehérgyarmat (Szatmár-Beregi Tájvédelmi körzet bemutatóháza).
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e] Vámosatya (ref. templom, Büdi vár helye) - Tarpa (Bajcsy-Zs. E. sírja,
szárazmalom. fürészmalom régi motorja) - Nagyszekeres (ref. templom) - Jánk (római kat. templom) - Csengersima (ref. templom) Szamosbecs - Szamostatár - falva - Csenger (ref. templom) - Oköritó (emlékmű) - Mátészalka (Szatmár Múzeum).
f/ Lónya (Lónyai-erdő, Dédai-erdő)
g/ Tarpa (Öreg hegyen ménes) - Nagyar (Lu by-kastély) - Kisszekeres
(ref. templom) - Penyige (temető, 9 kislány sírja) - Kömörő (erdő és
fenyves, csak szakvezetővellátogatható).
h/Csegöld (görög templom) - Garbolc (Magyarország keleti pontj~) Csenger (helytörténeti gyűjtemény) - Tyukod - Nagyecsed (lápl térség) - Nyírcsaholy (égeresek).

Az a/ és fl pontokban felsorolt útvonalakat csak szakvezetővel javasoljuk
végigjárni. Szakvezetést a HNP Igazgatóságátóllehet
igényelni legalább
2 héttel korábban a tervezett látogatás időpont ja előtt.

Látogatható: Bátorliget élővilágát a terület szélén az egykori iskola épületében lévő kiállítás mutatja be, amely V.1. - X.15-ig hétfő
kivételével 10-16 óráig látogatható, X.16. és IV.30. között
csak két héttel előbbi bejelentésseI.
Be/épődfj: felnőtteknek 6 Ft/fő, gyermekeknek

kastélypark

Nyírbátorból közúton.

Megköze/fthető:

1.336 Baktalórántházi-erdő
Védett alföldi gyertyános tölgyes és gyöngyvirágos tölgyes. Nevezetessége a kiváló minőségű tölgy és gyertyán fa (génbank) és az erdő aljnövényzetét képező sok montán faj.
Belépési engedélyt a Baktalórántházi Erdészeti Igazgatóság ad.
Be/épődfj: nincs.
Megkőze/fthető:

Szakvezetési dfjak: félnapos túra magyar nyelven 300 Ft,
idegen nyelven 500 Ft.

1.334 Cégénydányádi

3 Ft/fő.

a 41.sz.főközlekedési
irányából.

úton, vagy vonaton Nyíregyháza

1.337 Tiszadobi erdő

Tűlevelű exóta fajokban gazdag növényegyüttes. A park angol tájképi stílusban létesült. Szakmai érdeklődésű csoportoknak vezetést a HNP Igazgatóságától lehet kérni. A kast~lypark megtekintés~hez nem szakm~i jellegű csoport látogatási engedelyt a kastélyban lévo gyermekotthon Igazgatójától kérhet.

Tiszadob mellett, a folyó két partján helyezkedik el. Nevezetességei a
rendkívül szép ártéri keményfa liget -erdők és a morotvák. Helyi védettséget élvez az Andrássy grófok angol - gót stílusban épített kastélya. Látogatási engedélyt a kastélyban működő nevelőotthon igazgatójától lehet
kérni. A védett területeken kívül esik, de érdemes megtekinteni a Széchenyi-, Vásárhelyi- és Andrássy-emlékműveket.

Be/épődfj: nincs.

Szakmai vezetés: nincs.

Megközelfthető:

Fehérgyarmatról

közúton.

Be/épődfj: nincs.
Megköze/fthető:

Nyíregyházáról közúton.

1.335 Bátorligeti ŐSláp
A terület különlegességei a posztglaciális reliktumok, montán fajok és a
Nyírség hajdani élőhelyeinek érintetlenül maradt foltjai.
Fokozottan védett terület. Látogatás csak engedéllyel lehetséges, melyet
csak kutatók és szakmai csoportok kapnak, egyszerre maximum 10 tö,
kizárólag kedden és pénteken.
Szakmai vezető: Baráth Károly területkezelő. Látogatási engedélyt a HNP
Igazgatóságánállehet
kérni.
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1.4 KISKUNSAGI NEMZETI PARK
IGAZGATÓSÁG
(Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19. tel.: 76/28-122)

1.41 KISKUNSÁGI NEMZETI PARK (KNP)
1.411 Fülöpházi Kutatószállás
Szikes tavak, mocsarak, homokbuckavidék állatvilágát bemutató kiállítás.
Környezet- és természetvédelmi oktatási központ általános iskolák számára, nyári szünidőben.

X. 31. között előzetes bejelentés alapján (KNP
Igazgatóság) látogatható.

1.414 Kiskunsági Nemzeti Park Múzeuma, Bugac
A bugaci pásztorélet tárgyi emlékeit mutatja be. Szabadtéri pásztorépítmény bemutató. Ebben a térségben tenyészik a magyar szürke marha
racka juh, magyar félvér ló. Turistaútvonal a borókás, homokbuckás terü~
leten.
Nyitva tartás: április 1. és október 31. között 10-17 óráig.
Belépődfj:

egys~ges pusztai látogatójegy, amely jogosít a lovasbemutat~, az Istállók, a szabadtéri bemutatóhely és a múzeum megteklntéséra Felnőtteknek 25 Ft/fő, gyermekeknek 10, Ft/fő.

Megközelítés:

az 54. sz. főúton a 22. kilométerszelvényig, majd az itt keletre ágazó un. pusztaházi úton Bugacpusztáig (Kecskeméttől35 km).

Nyitva tartás: IV. 1 és
Be/épődfj: nincs.
Megközelíthető:

(Kecskemét, Liszt F. u. 19.)

a Kecskemétről induló 52. sz. főközlekedési út mellett, a
20 km 400 m kilométerszelvénynél, baloldalon.

1.412 Nyakvágó Csárda

Kiskunsági tanyatfpus formáját tükröző ház, melyben népi hagyományokat, természetvédelmet bemutató kiállítás látható.
Nyitva tartás: vasárnap 10-12 óráig,

Kiskunsági csárdatörténeti kiállítás, csárdamúzeum.
Nyitva tartás: május l-től október 31-ig szombat és vasárnap 10-16 óráig.

kiállítások idején: szombaton és vasárnap 10-16 óráig.
Belépődfj: nincs.
Megközelítés:

Belépődfj: nincs.
Megközelítés:

1.415 Nemzeti Park Székház

Kecskemét belterülete.

a Kunszentmiklós - Szabadszállás közút mellett, a 29. kllométerszelvénynél (Kunszentmiklóstól 7 km-re).

1.413 Kunszentmiklósi
gyűjtemény

természetvédelmi

és helytörténeti

A nagy múltú egykori mezőváros és környéke természeti értékeinek története, néprajzi emlékei.
Nyitva tartás: április l-től október 31-ig kedd, péntek,

vasárnap 9-12 óráig, november 1 - március 31-ig
szombat 14-17 óráig, vasárnap 9-12 óráig.
Belépődfj: 5 Ft/fő.
Megközelítés:

30

Kunszentmiklós, településközpont, VirághjTóth kúria.
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2.1 BUDAPESTI FELUGYELOSEG
(1121 Budapest XII., Költő u. 21. tel.: 562 -133)

2.11 BUDAPEST
2.111 Budai Tájvédelmi Körzet
Változatos felszíni formák, dolomithegyek, szurdokvölgyek, sziklaalakzatok, gazdag növény- és állatvilág jellemzi a Budai hegység terül etén levő
tájvédelmi körzetet. Az egyre csökkenő természeti környezet védelmére
létesítették. Legszebb tájképi vonulatai a Szabadság-hegy, János-hegy,
Zugliget. Kiépített túristautakkal jól feltárt kirándulóterület.
Tömeges megközelítését a libegő, fogaskerekű vasút és az úttörővasút
segíti. A természeti értékek hatékonyabb megismerésére külön programok szervezhetők:
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2.535
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Görgényi út, erdei tanösvény

'---_ ...• ,,

Nyitva tartás: szabadon látogatható.

I
I

Belépődij:

f
\
I
,J

nincs.

Megközelítés:

,
I
I
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II. ker. Törökvész út végén, 11 - es autóbusz végállomástói, a Batthyány térről.
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2.112 Sas-hegy Természetvédelmi Terület
A 259 m magas Sas-hegy dolomitflórában
szabadtéri múzeum Budapest szívében.
sztyeppei növény- és állatfaj élettere.

.

,

\,

:

t

';.._.-.-.

,~~(

.

"

..•.!

.-:--.;

,'\

(ID----'

és dolomitfaunában gazdag
Több mediterrán és orosz

Bemutatására szakvezető kérhető: II., Szépvölgyi út 162. tel.: 889-599

Nyitva tartás: IV.1. - V1.15. és IX.1. - X.15. között szombaton, vasárnap
10-16 óráig, óránkénti túravezetés;
hétköznapokon csak előzetes bejelentés alapján.

J

Belépődij:

10 Ft, illetve 20 Ft/fő (tanuló ill. felnőtt jegy).

Megközelítés:

Felszabadulás térről a 8-as, illetve 8/A jelzésű
autóbusszal.
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2.113 Pálvölgyi barlang

2.116 Budapesti Botanikus Kert
Az egykori Nagyszombati Egyetem 1770-ben alapított füvészkert jének
szerény utódja 1947-ben létesült mai helyén. 6100 fajt foglal magába.
(ELTE kezelésében.)

(11., Szépvölgyi út 162. tel.: 889-599)
Cseppköves barlang, járatainak hossza több mint 1 km hosszú, bonyolult, zegzugos járatal több szintben vannak.

Nyitva tartás: V. 1 - VilI. 31-ig 8-15 óráig

Nyitva tartás: naponta 9-16 óráig, hétfő kivételével.

Belépődíj:

Be/épődfj: felnőtteknek 30 Ft/fő, gyermekeknek 15 Ft/fő. (Kedvezmény:

diákok, katonák, nyugdijasok, igazolt túrlsták számára.)
Megközelítés:

(11., Pusztaszeri u. 35. tel.: 158-849)
Az "aragonit barlang" két párhuzamos hasadékból álló járatainak hossza
több, mint 1 km. A mészkőfalakon dolomit, gejzirit, kalcit, borsókő, aragonit és agyagásványok láthatók.
Nyitva tartás: kedd kivételével naponta 9-16 óráig.
Be/épődfj: felnőtteknek 30 Ft/fő, gyermekeknek 20 Ft/fő. (Kedvezmény:

diákok, katonák, nyugdíjasok, igazolt túristák számára)
Megközelftés: 29-es autóbusszal a Kolossy térről.
Kombinált belépőjegy váltható a két barlang megtekintésére, rnelynek ára
felnőtteknek 40 Ft/fő, tanulóknak 30 Ft/fő.
A barlangok látogatásához külön szakvezető kérhető.
Előzetes bejelentés esetén lehetőség van egyes barlangszakaszok külön
túrán való megtekintésére is.

2.115 Jókai-kert
Jókai Mór egykori sváb-hegyf kertjének maradványa, a KVM Budapesti
Felügyelőségének, a Madártani Intézetnek és a Magyar Madártani Egyesületnek székhelye. Az újabb épületben Jókai egykori dolgozószobája
ma emlékmúzeum. (Petőfi Irodalmi Múzeum kezelésében.)
Nyitva tartás: hétfő kivételével 10-14 óráig.
Be/épődfj: 2 Ft/fő, vasárnap ingyenes.
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Budapest Villo, Illés u. 25. (3-as metró, Klinikák állomás).

Megközelfthető:

65-ös autóbusszal a Kolossy térről.

2.114 Szemióhegyi barlang

Megközelítés:

5 Ft/fő.

21-es autóbusszal a Moszkva térről, vagy fogaskerekűvel
(Városkút mh.).

2.12 PEST MEGYE
2.121 Ócsai Tájvédelmi Körzet

al

Ócsai Tájvédelmi

Körzet fogadóháza

Helytörténeti kiállítás, néprajzi gyűjtemény. Előzetes bejelentés alapján:
pogácsasütés (500 Ft), valamint alápon gyűjtött anyagból kézi szövés,
kötés bemutatása (2 óra, 300 Ft, + anyag), túrák, stb.
Nyitva tartás: egész évben vasárnap 10-12 h-ig és 13-15 h-ig,április 1. és
október 14. között szombaton is 10-12 h-ig, és 13-16 h-ig.
Belépődíj:

2-6 órás programok 50-250 Ft/fő.

Megközelítés:

bl Ócsai

Ócsa, Bercsényi u. 4.

fejfás temető

Közel 300 régi, faragott fejfás református temető. (Református Egyház kezelésében.)
Az Ócsai TK fogadóháza kérésre szakvezetést ad. (Ócsa, Bercsényi u. 4.)
Nyitva tartás: egész évben szabadon látogatható.
Belépődíj:

nincs.

Megközelítés:

cI Ócsai

Ócsa, temető.

turjános,

pincesor,

temető, Öregfalu túra

Az erdősztyepp és láprét világáflak bejárása szakvezetésseI. A túra útvonala: Öregfalu, fejfás temető, Öreg-hegyi pincesor, Majális-rét. Növény-
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meghatározás, madármegfigyelés a közelí lápszem mellett. Erdei pihenő.
Előzetes bejelentés: a KVM Budapesti Felügyelőségén, vagy az Ócsai
Tájvédelmi Körzet fogadóházában (Ócsa, Bercsényi u. 4.) A túra a fogadóházban bérelt kerékpárokon is bejárható, május 1. és július 31. között
vasárnaponként. Különleges lehetőség: csónaktúra az öreg turjánban,
gyógynövény gyűjtés (22 gyógynövény faj), madár megfigyelő táborok
(40-60 madárfaj).
Részvételi dfj: szakvezetés dija 300-600 Ft/túta (2-6 óra), kerékpár bérleti dija biztosrtással20 Ft/nap.
Program szervezés és szakvezetés 10 főnél kisebb csoport részére csak
különleges esetben biztosítható.

2.122 Magyarország

földrajzi középpontja

Az ország közepét jelölő jeltorony, napóra és különböző csillagászati
megfigyelésekhez (napfordulók, helyi- és zónaidő meghatározása stb.)
bronzból készült diagrammok.
Nyitva tartás: egész évben látogatható.
Be/épődfj: nincs.
Megközelftés:

a 4. és 5. sz. főközlekedési utakról Pusztavacs felé, a falu
közepétől burkolt úton északra 1,5 km.

2.123 Vácrátóti Arborétum
1872-ben telepítették romantikus angol kert stOusban. 1952-től, botanikus
kertté alakították, ma világhírű, 15000-nél több növényfaj, -fajta, -változat
látható. Nyaranta szimfonikus hangversenyeket rendeznek a kertben.
(Kezelője az MTA vácrátóti Botanikai Kutatólntézete, tel.: 27/10-945)
Nyitva tartás: V. 1-vfll. 31-ig 8-18 h-ig,IX. 1-IV. 30-ig 8-16 h-ig.
Be/épődfj: 10 Ft/fő. (Csoportnak 8 Ft/fő, gyermekeknek 6 Ft/fő.)
Megközelftés:

Vácról a 48-as emlékműnél keleti irányba, illetve vasúton.

,

"

2.2 ESZAK-DUNANTULI
FELÜGYELŐSÉG
(Győr, dr. Pogány 1. u. 5. tel.: 96/12-481)
A szakvezetés igénybevétele előzetes bejelentés alapján a felügyelőségtől igényelhető.
Szakvezetői dij általában nincs, ahol van, ott külön megjegyeztük.

2.21 KOMÁROM MEGYE
2.211 Dunaalmási kőfejtők
Az elhagyott bánvasor kétmillió éves felszínfejlődésről ad képet. Nagy tömegű, fajgazdag páfrányállomány él itt. Dunaalmás-Szomód között hazánk leghosszabb, ma is használt, kétezer éves római kori útja húzódik.
Tanösvény: Betlehem-pusztai erdészház - Római út - Kőpite.
Az erdész házban természetrajzi állandó kiállítás látható.
Be/épődfj: nincs.
Megközelftés: a Tata - Almásneszmély között húzódó" közút keresztezi a
védett területet.
Szakvezető: Czumpf Attila, a Gerecsei TK vezetője
2890 Tata-Agostyán, Török Ignác u. 3.

2.212 Tata, Kálvária-domb
A bemutató terület a tenger előnyomulása során kialakult egykori partszegély emléke, melyből következetetni lehet a tenger előnyomulására,
annak irányára és az egykori partvonallefutására.
Az "in situ" geológiai
múzeum az egykori kőbánya területén került kialakításra. A Kálvária-dombot geológiai értékei miatt helyezték védelem alá (Kezelője a MÁFI.)
Szakvezető:

a bemutatóterület
dr. Fülöp József.

állandóan

ott tartózkodó

gondnoka:

Be/épődfj: nincs.
Nyitva tartás: előzetes bejelentés alapján V. 1-IX. 30-ig szombaton és vasárnap 10-16 óráig vezetővel.
Megközelfthető: Tata belterületén gyalog vagy gépjárművel. Az egykori
bányaudvaron létesített bemutatóhelyek, kiállítások sétaúton közelíthetők meg.
40
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2.213 Vértesszőlősi előember telep
A hazai legősibb előember települést a pleisztocénkori melegforrásokból
lerakódott travertino rétegek zárták körbe és őrizték meg napjainkig. Az
egykori mészkőbányában felszínre került leletek eredeti helyükön tekinthetők meg. (A Magyar Nemzeti Múzeum kezelésében.)
Nyitva tartás: áprilistól-októberig hétköznap 10-15 óráig,
vasárnap 10-17 óráig.
Be/épődfj: 2 Ft/fő (szombaton ingyenes)
katonáknak, gyerekeknek ingyenes.
Megköze/ftés: Vértesszőlős vasútállomásától a jelzett útvonalon gyalog
vagy gépjárművel (kb. 1,5 km).
A lelőhelyek sétaúton közelíthetők meg.

Qél-Hanság: Kapuvár - Osli - Csikos éger - Királytó - Dőri-clomb _
Qntésmajor - Kapuvár, kb. 35 km.
Önálló program: Kapuvár - Öntésmajor a "Hanság élőVilága" c. kiáurtás
az egykori iskolaépületben.
Szakvezetők: Fülöp Tibor (TK vezető) 9155 Lébénymiklós, Kun u. 6.
Nagy László (területkeze/ő) 9330 Kapuvár, Rába u. 20.
Nyitva tartás: egész évben hétfő kivételével
naponta 8-12 óráig és 13-16 óráig.
Be/épődfj: egyénileg: 10 Ft/fő, csoportosan:
Megkőze/ftés:

5 Ft/fő.

Kapuvár - Osli közúton (85. útról).

2.222 Szigetköz Tájvédelmi Körzet
2.214 Agostyáni arborétum

A Duna holt-ágak által közrefogott szigetvilág.

Az 1953-ban erdészeti kísérleti céllal telepített arborétum többségében
örökzöld növényekből álló erdő, sok exóta fafajjal .(mamutfenyő, atlanti
cédrus, hamis- és mocsári ciprus). A környezet tájképi értéke jelentős.
(A Vértesi EFAG kezelésében.)
Szakvezetés: csoportos vezetés látogatási napokon
9, 11, 13 és 15 órakor.
Nyitva tartás: szombat-vasárnap

és ünnepnapokon.

Be/épődfj: nincs.
Megköze/ftése:

vonattal: Tata vasútállomásig, autóbusszal: Tata buszpályaudvarról Tatabánya - Tarján - Tata vonalon, közúton: agostyáni átvezető műúton a községtől 3 km-re.

"
2.22 GYOR-SOPRON
MEGYE
2.221 Hanság Tájvédelmi Körzet
Hajdan hazánk egyik legnagyobb összefüggő lápterülete volt. Több részből áll. Az Eszak-Hanság és a Dél-Hanság területeiből az alábbi látogatható:
Észak-Hanság: Kiindulásként Lébénymiklóst célszerű választani, jnajd
Bormász, Polgári-pintérhany, Ottómajor, Korona-erdő, Töllős-erdő, Oregerdő, Mosonmagyaróvár kb. 35 km.
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Szakvezető: Komjáti Csaba TK vezető 9071 Gönyü, Károlyháza

2.223 Fertő-tó Tájvédelmi Körzet
Közép-Eu~?l?a legnagyo?b s~ik,~s.t~va, hatalmas kiterjedésű nádassal,
g~zdag éloVIlággal. rómal-kon kofeJto és a szárhalmi-erdő található itt.
Látogatása korlátozott, mivel határövezeti terület. A terület bebarangolására célszerű Sopront választani kiindulási pontként.
Szakvezető: Jaczkó János TK vezető,
9400 Sopron, Csengeri u. 60. Ill. em. 7.
dr. Csapody István tvJelügyelő,
9400 Sopron, Károlymagaslati u. 14. tel.: 99/11-652
Megtekintésre javasolt területek (gyalogtúrák):
- Sopron - Fertőrákos (Római-kori kőfejtők) kb. 10 km (kb. 3 óra),
- Sopron - Kistómalom - szárhalrnl-erdö egyes részei kb. 5 km
(kb. 2 óra),
- Sopron - Szárhalom kb.3 km (kb.1 óra). Közelben található a Balfi
fürdő.
Nyitva tartás: naponta 8-17 óráig,
májusban, júniusban, júliusban és augusztusban
Be/épődfj:

19 óráig.

10 Ft/fő.

Megkőze/fthető:

Sopron - Fertőrákos közúton.
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2.224 Sopron Tájvédelmi Körzet

2.227 Pannonhalmi arborétum

Ismert turistacentrum. 300-600 m tengerszint feletti magasságú, a Keleti
Alpok közelsége révén különleges természetföldrajzi adottságokkal rendelkező táj.
Nevezetesebb turistahelyek:

Károly kllátó,

Várhegy kilátó,

Szakvezetés: dr. Csapody István tv. felügyelő
9400 Sopron, Károlymagaslati u. 14. tel.: 99/11-652
Mogyorósi Sándor tv. őr
9400 Sopron, Felszabadulás u. 27. tel.: 99/15-446

A rendház haszonkertjéből az 1940-es években megkezdett átalakítások
során létrehozott dendrológia tájképi kert (arborétum). Az ország egyetlen észak-keleti lejtőn kialakított arborétuma. Növényfajainak száma megközelíti a 400-at. (Főapátság kezelésében.)
Nyitva tartás: jelenleg a park rekonstrukció alatt van, nem látogatható.
Belépődfj:

nincs.

Megkőzelfthető:

2.225 Soproni egyetem botanikuskertje
A hazai erdő- és termőhelytípusjelző
növények mellett megtalálhatók
Észak-Amerika, Japán, Korea, Kína, Európa, Szibéria, Mandzsuria flórájának képviselői. (Erdészeti és Faipari Egyetem kezelésében.)
Szakvezetés: csak csoportos vezetés van 150
Szakvezető: dr. Csapody István
9400 Sopron, Károlymagaslati

Ft/óra dij ellenében.

u. 14. tel.: 99/11-652

Nyitva tartás: egész évben az Erdészeti és Faipari Egyetem előzetes engedélyével. (Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4. tel.: 99/11-100)
Be/épődij:

nincs.

Megkőzelftés:

Sopron belterületén.

2.226 Nagycenki hársfasor
Az 1754-ben több mint 2 km hosszúságban telepített hársfasor a Széchenyi-kastély kör'nyezetének szerv~s, része. Kultúrtört.éneti értéke~n túl
az idős famatuzsálemek jelentenek erteket. Mellette a klsvasutak muzeuma, és a kastélymúzeum tekinthető meg. (Tanulmányi Erdőgazdaság, a
Közlekedési Múzeum kezelésében.)
Nyitva tartás: szabadon látogatható.
Belépődij:

nincs, de a múzeum belépődíjjallátogatható.

Megkőzelfthető:
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vonaton: Győr-Sopron vasútvonal on Nagycenk állomásról,
közúton: a 85. sz. út a fasor bejárata előtt halad el.

vonattal: a Győr - Veszprém vonal Pannonhalma állomástól 3 km-re,
autóbusszal: "Győr-Pannonhalma Vár" járat megállója a
bejáratnál,
közúton: a 81-es útról Mezőörsnél, vagy a 82-es útról
Kisécsnélleágazva.

2.23 VAS MEGYE
2.231 Sághegy Tájvédelmi Körzet
A balatoni vulkáni sor legnyugatibb tagja. Mesterségesen feltárt vulkán,
így jól tanulmányozható a vulkán belső szerkezete, ami világviszonylatban is ritkaságnak számít.
Megtekintésre javasolt terület: A Sághegyi Turistaszálló - Kráter közti
gyalogúton (kb. 2 km), melynek egyrészén a hegy természeti értékeit bemutató tan ösvény került kialakításra.
Más útvonalomlásveszély
miatt nem javasolt.
Sághegyi

múzeum

Nyitva tartás: IV. 1-X. 15-ig keddtől vasárnapig 9-12 óráig és 13-16 óráig.
Belépődij:

3 Ft/fő.

Megkőzelfthető:

Celldömölkig vonattal, onnan közúton.

2.232 Őrség Tájvédelmi Körzet
Az Örség földrajzi, növényföldrajzi, történelmi és néprajzi fogalom. Hazánk azon kevés tájainak egyike, ahol az emberi beavatkozás a tájat kevéssé változtatta meg. Szeres településforma, a népi építészet remekei
láthatók itt.
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Megtekintésre javasolt területek:
- Szalafő-Pityerszer, Pankasz, nevezetesség eik a falumúzeum, harangláb és az itt található boronaházak
- Őriszentpéter, Hegyhátszentjakab építészeti emlékei, Magyarszombatfa fazekasház.
A TK területét turista útvonalak is átszelik.
(Határövezeti előírások betartására is figyelni kell.)
Szakvezető: Szabó Imre a TK vezetője
9970 Szentgotthárd, Dózsa Gy. u. 21.
Tanösvények:

- Hegyhátszentjakab - Pankasz - Őriszentpéter,
- Szentgotthárd - Szakonyfalu,
- Szakonyfalu - Apátistvánfalva

Megközelíthető:

autóbusszal, gépkocsival a 8-as úton Csákánydoroszlóról, illetve Szentgotthárd - Zalaegerszeg útvonalon.

Nyitva tartás: egész évben korlátlanul látogatható. (Csoportos látogatás
esetén előzetes bejelentés szükséges.)
•
Belépődíj:

nincs.

Megközelíthető:

autóbusszal: Kőszegről, közúton: Velem irányából.

2.235 Kámoni arborétum
E területen va.~ az or~záQ egyik. legjelentősebb fenyőfagyűjteménye. Jelenleg 2600 növényre] talaiható Itt. Az arborétumban dendrológiai múzeum létesült. (Erdészeti Tudományos Intézet kezelésében.)
Szakvezetés : nincs. Ismertetőfüzet a helyszínen kapható.
Nyitva tartás: előzetes bejelentés nélkül Ill. 1-X. 31-ig 10-19 óráig.
Belépődíj: felnőtteknek 8 Ft/fő, gyermekeknek 4 Ft/fő.
Megközelíthető:

Szombathely belterületén, Vöröszászló u. Helyi járatú
autóbusszal és gépkocsival egyaránt elérhető.

2.233 Kőszegi Tájvédelmi Körzet
Kőszeg város hegyvidékkel övezett környéke tartozik ide. A TK terül etén
több turistaút található.
Megtekintésre
- Velem - Velem - Velem tartani.)

javasolt területek (gyalogtúrák) :
Szent Vid - Borka-forrás 5 km (kb. 2 óra)
Cák (pincesor) - Kőszeg 10 km (kb. 3 óra)
Bozsok 15 km (kb.5 óra) (Határövezeti előírásokat be kell

Szakvezető: Heller Tibor a TK vezetője. Kőszeg, Chernel u. 14. TK iroda.
Belépődíj:

nincs.

Megközelíthető:

vasúton: Szombathely - Kőszeg,
közúton: Szombathely - Kőszeg 87-es útról.

2.234 Bozsoki park
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,2.236 Sárvári arborétum
Az arborétumot 1812-ben létesítették a Nádasdy-vár védelmi rendszerének megsz.üntetése után, részben azok helyén. A Rába- és a Gyöngyös
patak ártéri erdejéből meghagyott fák közül ma is él 4 db 5 m törzskörméretű idős tölgy. (Erdészeti Tudományos Intézet kezelésében.)
Szakvezetés: nincs, a helyszínen kapható ismertető füzet alapján a terület
egyénileg bejárható.
Nyitva tartás: egész évben, előzetes bejelentés nélkül
IV. 1-VIII. 31-ig 9-19 óráig, IX. 1-111.31-ig 9-17 óráig.
Belépődíj: felnőtteknek 8 Ft/fő, gyermekeknek 4 Ft/fő.
Megközelíthető:

vonattal: Budapest-Szombathely vonalon;
gépkocsival: Sárvár belterületén abejáratig.

2.237 Körmendi park

A Sibrik-kastély körül elterülő park elsősorban tájképi értéke miatt jelentős. Egyes lombfák szép növekedésükkel és tekintélyes méreteikkel tűnnek ki. (Vas megyei Tanács VB kezelésében.)
A parkban ma is megtalál ható a várárok földműve.

A parkot a Batthyány-kastély körüli ártéri tölgy-kőris-szli ligeterdő helyén
ho~!ák létre az erdő át~l~kításával. Mai megjelenése tájképi kert, erdő jellegu állományokkal. Kulon értéket adnak a többszáz eves kocsányostölgyek. Itt áll az ország egyik legidősebb, 7,8 m törzskerületű platánfája. '

Szakvezetés: előzetes bejelentésre Kocsis Endre gondnok, Bozsok, Tanácsi Udülő.

Szakvezetés: nincs.
Nyitva tartás: egész évben szabadon látogatható.
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Be/épődij:

..,

Megkőzelfthető:

Körmend belterületén.

2.238 Jeli arborétum

"

2.3 KOZEP-DUNANTULI
..
",
FELUGYELOSEG

nincs.

(Veszprém, Vár u. 31. tel.: 80/13-754 és 12-488)

Az erdészeti botanikuskert magját gróf Ambrózy-Migazzi Ist'.:'ántelépüette
örökzöld exóták honosítási kísérlete céljábó!; ~ n?gyszár;t:lu havass~~pe
virágzásakor egyedülálló látvány. Kiemelkedo elmenyt nyúitanak a,k~lonböző világrészek tájainak növénytelepítései. (Nyugat-magyarorszagl
Fagazdasági Kombinát kezelésében.)

A szakvezetésre irányuló kéreimeket előzetesen a KVM Közép-Dunántúli
Felügyelőségén kell bejelenteni. A szövegben említett külső munkatársakon kívül szakvezetést vállal a felügyelőség egész területén:
Kopek Annamária (német nyelven is), Moór Gyula (orosz, bolgár nyelven
is), Ján Miklós, Nagy Pál és Vajai László.

Szakvezetés: ha csoportok vezetést kérnek, előzetes bejelentés szükséges. (NYFK Erdészeti Főmérnöksége,
Vasvár, Marx K. u. 14.) A vezetés ingyenes (csak magyar
nyelven).

A szakvezetés dija: 2 óra időtartamon belül

Nyitva tartás: IV. 1-30-ig, VII. 1-X. 31-ig szombat, vasárnap,~-16 óráig,
május, június hónapokban naponta, 8-17 óráiq.
Be/épődij:

nincs.

Megkőzelfthető:

vonattal: Szombathely-~agykanizsa
~9nalonya~vári9'
onnan autóbusszal, közuton: a 8-as fout ká~1 I~agazastói üzemi úton, autóbusszal: Szornbathely-Kámlq.

2.239 Szelestei arborétum
A XIX. század végén épült, ma már romos kastély körüllétesítették virágtáblás tájképi kert stílusban. Értékes örökz~l~jei ,~ann~k. Vas megye leggazdagabb és leggondozottabb dendrolóqial gyuJtemenye.
Szakvezetés: előzetes bejelentkezés esetén ingyenes magyar nyelvű
vezetés igényelhető.
Cím: Szeleste Községi Tanács vagy
Kertészeti és Parképítő Vállalat
Szombathely tel.: 12-951
Nyitva tartás: egész évben 8-17 óráig.
Be/épődij: nincs.
Megkőzelfthető: vonattal: Szombathely - Csorna vonalon Ölbő-Alsószeleste megállóig,
, ,
autóbusszal: Szombathely-Győr, Szombathely - Sarvar,
Répceszentgyörgy járat, közúton: a 86. sz. főközlekedési
úton Szeleste község terül etén.
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2-4 óra időtartam esetén
4 órán túli időtartam esetén
Idegennyelvű

250 Ft,
450 Ft,
850 Ft.

szak vezetés dija: azonos a magyar nyelvű vezetésseI.

,

2.31 FEJER MEGYE
2.311 Vértesi Tájvédelmi Körzet
A Vértes hegység déli részén értékes faállományokat és botanikai értékekben gazdag sziklagyepet találunk. A területen szamos védett barlang
és értékes földtani képződmény is van. Elő falumúzeumnak tekinthető a
vérteskozmai üdülőfalu. Természeti értékeit a Csákvár melletti Haraszthegyi tanösvényen végighaladva ismerhetjük meg.
Túrajavaslat: Haraszthegyi tanösvény, Fáni-völgy, Vérteskozma üdülőfalu, Csákvár helytörténeti múzeum. A túra gépjárművel kb. 6
óra időtartamú.
Szakvezetők: Kiss Ferenc TK vezető 8000 Székesfehérvár, Bern
Viszló Levente tv. őr
Megkőielftés:

J. u. 13.

Csákvárról. Oroszlányból. illetve az M t-es útról Tatabányán keresztül erdőgazdasági úton engedéllyel.

2.312 Alcsuti Arborétum
1820 körül József nádor főherceg létesítette a parkot és az egyik legnagyobb hazai klasszicista stüusú kastélyépületet, amelyet az 1950-es években leromboltak. A kastélykápolnát felújították, és kerttörténeti kiállítást
rendeztek be benne. A parkban sok hazai és számos exóta faj található.
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Szakvezetést Boross József arborétum vezető blztosít a helyszínen.
Nyitva tartás: a téli időszak kivételével naponta 8-17 óráig.
Be/épődfj: felnőtteknek
Megközelftés:

10 Ft/fő, gyermekeknek 5 Ft/fő.

M t-es útról Székesfehérvár felé,
M 7-es útról Baracska leágazásnál.

- Egynapos túra: Monoszió (Hegyestű) - Köveskál (rnosóház) _
Kővágóörs (Kornyi-tó, kőtenger) - Kékkút (Teodóraforrás, népi ház) - Salföld (kőtenger, Pálos kolostor).
Szakvezetők: Barcza <?ábor TK vezető 8257 Badacsonyörs 23.
Barcza Akos tv. ör
Békássy Gábor tv. ör
Megközelítés:

2.32 VESZPRÉM MEGYE
2.321 Tihanyi Tájvédelmi Körzet
Az ország első tájvédelmi körzete (1952). Tájképi, földtani, kultúrtörténeti
és botanikai értékekben egyaránt gazdag. Természeti értékeinek megismerésére a félsziget területén kialakított Lóczy Lajos tanösvény megtekintése javasolt.
- Apáti templomrom
- Apáti-erdő - Nyereg-hegy - Csúcs-hegy Szarkádi-erdő - Gejzirmező - Aranyház, gejzirkupok - Belső-tó Apátsági templom
.
- Hajóállomás - Ciprián-forrás - Barátlakások - Óvár - Attila-domb Visszhang-domb
- Apátsági templom - Nyársas-hegy - Akasztódomb
A túrák 3-5 óra időtartamúak.
Szakvezető: Balaskó Péter TK vezető 8230 Balatonfüred, Balaton u. 3.
Megközelftés:

a 71. sz. főközlekedési úton, illetve a Tihanyi révtől.

2.322 Káli medence Tájvédelmi Körzet
A balatoni üdülőkörzet háttér területén helyezkedik el.
Tájképi, földtani képződményekben (kőtengerek), kultúrtörténeti és népi
építészeti értékekben egyaránt gazdag terület.
- Kőtengerek: kővágóörsi kőtenger,
szentbékkállai kőtenger,
salföldi kőtenger.
- Vulkáni hegyek: Hegyestű,
Fekete-hegy, valamint a Kornyi-tó állatvilága,
hegyi tavak botanikai értékei.
- Népi építészeti értékek, kultúrtörténeti értékek: Kővágóörs, köveskáli
mosóház, Kékkúti parasztház, salföldi kolostor.
A túrák 5-6 óra időtartamúak.
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a 71. sz. főközlekedési útról.

2.323 Badacsonyi Tájvédelmi Körzet
Magában foglalja a Tapolcai-medence jellegzetes, földtani szempontból
értékes tanúheqyelt, sajátos hangulatú táját. (Badacsony, Gulácsi-hegy,
Szent Gy,?rgy-hegy, Tóti-~~g'y, Szigligeti várhegy, Majálls-domb, valamint
a T~polcal-f!1~dence lá~re~Jeln~k egy része.) Földtani, tájképi, kultúrtörténett, zoológiai és botanikai értekekben rendkívül gazdag terület.
A Folly arborétum a fenyőfélék értékes dendrológiai gyűjteménye.
Ajánlott túrák:
- Badacsony-hegyi túra: Kisfaludy-ház - Rózsakő - Bujdosók lépcsője
Ranolder kereszt, hertelendi emlékmű.
'
- Szent György-hegyi túra: Tarányi pince - Lengyel kápolna - Turistaház - bazaltorgonák, hegytető - oroszlánfejű kút - Raposka.
- Szigliget: arborétum, Várhegy, Majális-domb.
- Csobánc-hegyi gyalogtúra.
- Folly Arborétum.
Szakvezetők: Barcza Gábor TK vezető 8257 Badacsonyörs 23.
Barcza Ákos tv. őr
Békássy Gábor tv. ör
Megközelítés:

a 71. sz. főközlekedési útról.

2.324 Zirci Arborétum
A hazánkban 1182-ben betelepített cisztercita rend által létrehozott arborétum. Gyűjteményében 600 féle fa- és cserje faj található amelyből a tűlevelűek száma 70 taxon.
'
Szakvezetők: Müller István arborétum vezető és
Vadas Ákos tv. ör
(A portaépületben 7 perces magyar és idegennyelvű magnetofon ismertető kérhető.)
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Nyitva tartás: téli időszak kivételével évszakonként
váltakozva 9-16,17,18 óráig.

Szakvezetés: Kránitz Ferenc TK vezető
8360 Keszthely, Ady u. 53.

Be/épődfj: felnőtteknek

Megközelftés:

Megközelftés:

10 Ft/fő, gyermekeknek 5 Ft/fő.

Zirc, városközpontban.

2.333 Vörsi táj ház

2_325 Balatonfüredi erdő
Intenzíven feltárt parkerdei kirándulóhely. (Koloska-völgy).
Elsősorban pihenőhely, ahol a Koloska-forrás állandóan friss vizet biztosít. Szakvezetést nem igényel.
Megközelítés:

Balatonfüred belterületéről.

(Folly Gyula kezelésé-

Szakvezetés: Folly Gyula a helyszínen biztosítja.
útról, Badacsonytomaj

-

2.33 ZALA MEGYE
2.331 Keszthelyi Tájvédelmi Körzet
Erdei turistautakkal, autóspihenőkkel jól feltárt erdőterület,
földtani és botanikai értékekben gazdag.
Túra javaslat: Büdöskúti arborétum, Szentmiklós-völgy,
Vadlánylik barlang, Gyenesdiás.
A program 6 óra időtartamú.

mely tájképi,

márványkőfejtő,

Szakvezető: Kránitz Ferenc TK vezető 8360 Keszthely, Ady u. 53.

2.332 Keszthelyi Kastélypark
A Kastélymúzeum környezetében fekvő 8 hektár területű védett park.
A kastélyban lévő kiál1ftás megtekintése is javasolt.
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A tájház gondnoka:

Maletics Józsefné , az épülettel szemben lakik.

Belépődfj: felnőtteknek 5 Ft/fő, gyermekeknek

A téli időszak kivételével belépődfjjal látogatható.
ben.)

a 71. sz. főközlekedési
Badacsonyörs felé.

Vörs közs,égben eredeti formában helyreállított, jellegzetes népi táj ház.
Berendezese hagyományos, a tájegységre jellemző bútorokkal és népi
használati tárgyakkal. A "Kis-Balaton élővilága" c. kiállítás is itt tekinthető
meg.

Nyitva tartás: naponta 8-17 óráig.

2.326 Folly Arborétum

Megközelítés:

Keszthely belterület.

Megközelítés:

Vörs, Dózsa György u. 17. sz.

3 Ft/fő.

,

..

"

",

2.4 DEL-DUNANTULI FELUGYELOSEG
(Pécs, Tettye tér 9. tel.: 72/24-249)

Szakvezetés a felügyelőségen
tás előtt.

kérhető néhány nappal a tervezett látoga-

tekintésre érdemes: a -Bárdibükki AG irodaépületét övező védett park,
a faluból kivezető gesztenyefasor, gyönyörű táj a zsippói halastavak,
Kuckó-sarok, Mátyás kút és a Feneketlen-tó környéke.)
,
- Kaposvár - Szenna - Patca - Zselickisfalud - Szilvásszentmárton.
(Megtekintésre javasolt: a szennai falumúzeum, a református templom,
mely Európa hírű műemlék.) Az útvonalak 1 naposak.
Szakvezetés: bejelentés esetén Pintér András tv. őr
Nyitva

tartás: csak engedéllyel látogatható. (A KVM Felügyelőségén kívül
a Somogyi Erdő és Fafeldolgozó Gazdaságtói külön engedélyt kell kérni.)

2.41 SOMOGY MEGYE

Megközelíthető:

2.411 Barcsi Ősborókás Tájvédelmi Körzet
Tájképi, botanikai és állattani értékekben igen gazdag. Völgyekkel, halastavakkal tagolt savanyú homokú nyíres-tölgyes-borókás erdők és zsombékok, lápfoltok tarkítják a vidéket.
Túra javaslatok:
- Darányi autós pihenő - Darányi Nagy-berek - Istvándi szélestó,
- Rigóczi autós pihenő - Rigóc mellék-Vörös part - Barcs,
- Halastói autós pihenő - Csikota - Drávatamási.
A túrák 3-4 órás időtartamot igényelnek.
Szakvezető: András Ernő TK vezető 7977 Drávagárdony,

Fő u. 26.

Látogatható: az Istvándi szélestó, Darányi Nagy-berek, Rigóc mellék és
Csikota fokozottan védett területek, ezért a felügyelőség
engedélyével látogatható, a többi terület szabadon
megtekinthető.
Belépődíj:

vasúton: a Pécs-Barcs vonalon Darány vagy Középrigóc
megállóhelyig, közúton: a 6. sz. út érinti a területet.

2.412 Zselicségi Tájvédelmi Körzet
Somogy megye egyik legszebb dombvidéke. Déli flóraelemekben gazdag ezüst-hársas-bükkösök, gyertyános tölgyesek találhatók itt. A terület
nagykiterjedésű, megtekintésére az alábbi főútvonalak ajánlottak:
- Kaposvár - Simonfa - Ropolyi elágazás - Bőszénfa. (Az út két oldalán a zselici lankák között festői völgyek, szép fekvésű kis falvak húzódnak. Itt találhatók a legszebb erdők. A ropolyi elágazásnál kitérő tehető a vadászkastély és talpas ház megtekintésére.)
- Kaposvár - Kaposmérő - Bárdudvarnok - Lipótfalva - Bánya. (Meg-
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2.413 Fehérvízi nagy-bereki láp
Buzsák - Somogyszentpál - Balatonfenyves községek háromszögébe
eső Nagy-berek a Keleti Bozót és a Boglári-berekkel együtt az ősi lápterületek ittfelejtett maradványa. Növény- és állatvilága - főleg vízi védett
madarakban - igen gazdag. (Nagybereki Allami Gazdaság kezelésében.)
Az IBUSZ "Hubertusz túrákat" szervez, melynek programjában vadmegfigyelés, tereplovaglás, szabadban elkészített vad-ételek szerepelnek. A turistáknak szinte ősi környezetben, a területen keresztülvezető Balatonfenyves-Táska között közlekedő kisvasúttal - a Nagybereki AG bevonásával - egésznapos szervezett program nyújtható.
Szakmai vezetés: kérésre a Nagybereki AG biztosítja.
Megközelftés:

nincs.

Megközelítés:

a kaposvár - szigetvári, valamint a kaposvár - szlívásszentmártoni utakról.

Balatonfenyves állomásról kisvasúttal és Táska községtől
gyalogosan.

2.414 Somogyvári Kupavár-hegy
Történelmi emlékhely, Koppány vezér ősi szállásterülete, aki innen indította el 998-ban lázadó hadjáratát István király ellen. 1. László 1091-ben
Somogyváron monostort alapított. A XII-XIII. századból való bencés apátság feltárása még tart.
Szakvezetés: nyári időszakban a múzeum biztosít.
Nyitva

tartás: szabadon látogatható.

Belépődíj:

nincs.

Megközelíthető:

Somogyvár község belterületéről kiépített köves úton.
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2.415 Babócsai "Basák kertje"

2.423 Jakab-hegy

Franciaperjés kaszálórétjén a hazánkban csupán néhány helyről ismert,
de ott szálanként megjelenő csillagos nárcisz hatalmas tömegekben él.
Virágzása idején gyönyörű látványt nyújt. /lz országban egyedülálló növényi ritkaság.
Idegenforgalmi látványosság a várdomb és fürdő, valamint környéke.
Nyitva

tartás: szabadon látogatható.

Belépődíj:

nincs.

Megközelftés:

vasúton: Barcs-Gyékényes vonalon Babócsa megállónál,
közúton: Barcs-Babócsa út mentén.

A Jakab-hegy a Nyugat-Mecsek legmagasabb része, az István kilátónál
602 m magas. Minden oldalról meredek lejtőkkel csatlakozik a Mecsek
belsejében lévő mély völgyekhez. Erdővel borított fennsíkján mesterséges eredetű vaskori földvár és középkori pálos kolostor romjai és halomsírok találhatók. A Jakab-hegy lábánál fekszik Kővágószőlős, melynek
belterületén Zsongor és Babás-szerkövek találhatók. Jelentős látnivaló a
XII. századból származó római katollkus román stüusú templom.
Nyitva tartás: szabadon látogatható.
Belépődíj:

nincs.

Megközelftés:

2.42 BARANYA MEGYE
2.421 Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet
A jobbára üledékes kőzetekből felépített Mecsek ÉK-re fekvő része a Kelet-Mecsek. Legmagasabb pontja a Zengő. Növény- és állatvlláqa, valamint történelmi és tájképi értékei igen gazdagok. Növényzete mediterrán
elemekben bővelkedik.
Javasolt útvonalak:
- Pécs - Hosszúhetény - püspökszentlászlói arborétum (egyemeletes
barokk stüusú kastély és templom),
- Pécs - Pécsvárad - Mecseknádasd - Ófalu - Óbánya - Kisújbánya
üdülőfalu, Óbánya-völgy,
- Pécs - Magyaregregy - Máré vára - Máré-patak völgye.
A javasolt útvonalak 1 naposak.
Szakvezető: Kiszler Imre tv. őr
Megközelfthető:

a 6-os úton, majd Pécs-Magyaregregy
utakon autóbusszal és gépkocsikkal.

2.422 Melegmányi Természetvédelmi

Nyitva
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A kert ritka növényekkel telepített, minden évszakban gyönyörködtető látvány. 30 fenyőfaj, 180 lombos fa, cserje található a területen. A kert legmagasabb terűletein találjuk a karsztbokorerdő és a karsztgyep tavaszi
ékességeit. Allat-, főleg madárvilága jelentős. A kert szépségét növeli a
szársomlyói szoborparkból ide szállított 12 köszobor.
a felügyelőség

tartás: V. 1-X. 31-ig hétfőn, szerdán 10-17 óráig, pénteken, szombaton, vasárnap 10-18 óráig, kedd, csütörtök szünnap.

Belépődíj: 5 Ft/fő.

Növény- és állatvlláqa,

a 66-os úton Mánfa község után az út baloldalán,
ről Magyarszék-Kaposvár felé.

(Tettye tér 9.)

Nyitva

tartás: szabadon'látoqatható.

Megközelfthető:

2.424 Pécsi Pintér-kert

Szakvezetés: csoportos érkezés és igényesetén
biztosítja.

közlekedési

Terület

Pécs lakóinak kedvelt kiránduló- és pihenőhelye.
valamint tájképi értékei igen gazdagok.

1./ Pécset elhagyva a 6-os útról jobbra, a Kővágószőlős Hetvehely bekötőútra kell letérni, majd szintén jobbra a
Petőc aknáig lehet gépkocsival eljutni. Innen gyalogosan a piros négyzet, majd zöld jelzésű turistautakon érhető el a tetőn lévő földsánc.
2./ A Jakab-hegy déli részén lévő Éger-völgyben lévő
parkolóig gépkocsival, majd gyalogosan a piros jelzésű, tovább haladva a kék jelzésű turistautakon lehet eljutni a földsáncig.

Pécs-

Megközelftés:

Pécs, Kossuth térről a 33-as autóbusszal a Tettye térig.

2.425 Szársomlyó
/lz igen meleg helyi klíma eredményeként

e terület növényzete mediter-
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rán, A hazánkban fellelhető növényfajok egyharmada megtalál ható a védett területen. Növényfajai, gerinctelen és gerinces állatai közül kiemelkedően nagyszámú a törvényesen védett és fokozottan védett·faj. Négy fajnak ez az egyetlen termőhelye. Geológiai értékei:különleges karsztformái.

2.5 DÉL-ALFÖLDI FELÜGYELŐSÉG
(Szeged, Föltámadás u. 29. tet.: 62/13-760)

Nyitva tartás: szabadon látogatható.
Belépődfj:

2.51 BÁCS-KISKUN MEGYE

nincs.

Megközelfthető:

a Harkány-Villány közút mellett.

2.511 Gemenci Tájvédelmi.Körzet
2.426 Mohácsi Történelmi Emlékhely
Sátorhely község határában terül el. Az emlékhely a mohácsi csatának álIrt emléket a tömegsfrok terül etén.

Látogatható:

Szakvezetés: csoportos látogatás esetén a kezelő biztosftja.
Nyitva tartás: IV. 4-V. 7-ig és IX. 25-XI. 7-ig 8-17 óráig,
V. 8-IX. 24-ig 8-18 óráig.
Belépődfj:

A Duna és az ország legnagyobb erdős árterülete, mely a rnúlt századi
vízszabályozások előtti táj képét őrzi. Világhfrű a szarvasállománya. (Kezelője a Gemenci EVAG, Baja.)

Megközelíthető:

Szekszárdról közúton,

nincs.

Megközelftés:

a Mohács-Sátorhely

közút mellett.

2.52 CSONGRÁD MEGYE

2.427 Pécsi Botanikus Kert
Szubmediterrán
jellegű növénygyűjtemény.
(Janus
mányegyetem Tanárképző Kara kezelésében.)

Pannonius

Tudo-

Szakvezetés: az egyetemen kérhető.

2.521 Mártélyi Tájvédelmi Körzet
Tájképi és zoológiai értékeiről nevezetes Tisza-ártér.

Nyitva tartás: 9-16 óráig.

Nyitva tartás: a terület egésze szabadon látogatható. (Áradások után csak
az üdülőtelep környéke javasolt.)

Megközelftés:

Szakvezető: Somodi István TK vezető Mártély, Fürst S. u. 24.

Pécs, Ifjúság u. 6.

Belépődfj:

2. 428 Abaligeti barlang

Látogatható: naponta 10-17 óráig, 15 fős csoportokban.
Belépődfj: felnőtteknek
Megközelítés:

15 Ft/fő, gyermekeknek

nincs.

Megközelftés:

Az 1768-ban felfedezett barlang a jégkorszakban alakult ki a hévizek korróziós tevékenyséqe nyomán. Cseppkövei későbbiek, másodiagos kép
ződmények. Osember jelenlétre utaló leletek is kerültek napvilágra. Fő
ága 467 m hosszú. (Baranya megyei Idegenforgalmi Hivatal kezelésében.)
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erdei vasúttal vagy kishajóval a Tolna megyei
Idegenforgalmi Hivatal szervezésében.

10 Ft/fő.

Pécsről 19 km Orfű - Abaliget felé.

Hódmezővásárhely
Hódmezővásárhely

- Szegvár - Szentes útvonalról.
- Szentes vasútvonalon.

2.522 Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet
Jellegzetesen dél-alföldi táj. Térségében különösen figyelemre méltó:
-

a szegedi fehér-tói
időszakában.

magasmegfigyelő,

különösen

a madárvonulás

Nyitva tartás: szabadon látogatható.
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Belépődíj:

nincs.

Megközelíthető:

,

az M 5-ös útról, leágazás a 157 kilométerkőnél a
temetőnél.

ban lévő bemutatóházban megtekinthető a túzokról és a tájról szóló kIállítás, valamint a karanténban a túzokok.
Lehetőség van a túzokról készült film megtekintésére. Kérésre a szakszemélyzet diavetítéses előadást tart a túzokkeltetésről és nevelésről.

- az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark
Az emlékpark a hontoqlalástkövető
első országgyűlés valószínű színhelye. Látnivalói: skanzen, Arpád-emlékmű, a leendő Feszty körkép
múzeum, monostor romjai. (3-4 órás program)
A Tisza gáton kerékpár-, a területen két gyalogtúra útvonal van kijelölve.

Nyitva tartás: kedd, csütörtök, szombat 9-16 óráig.

Szakvezető: Selmeci László TK vezető, 6724 Szeged, Feltámadás u. 29.

Teremhasználat: a bemutatóépületben 30-40 fős konferenciák t rth t6k,
melynek teremhasználati dfja 1500 Ft/nap,
1000 Ft/fél nap.

Nyitva tartás: IV. 1-X. 31-ig 9-17 óráig, hétfőn szünnap.
Belépődíj: 5 Ft/fő.
Megközelítés:

Kistelek - Mindszent, illetve Szeged - Sándorfalva Ópusztaszer útvonalon.

2.53 BÉKÉS MEGYE
2531 Szabadkígyósi TájvédeJmi Körzet
Szikes, erdős puszta, jelentős botanikai és zoológiai értékekkel. Az Ybl
Miklós tervezte kastély parkjában gazdag növénygyűjtemény található.
Megtekintésre érdemes a kápolna és a kripta, valamint az Ybl tervezte
magtár is. A pusztába gyalogos, lovas vagy fogatos kirándulás szervezhető a Békéscsabai Allami Gazdaság szervezésében.
Szakvezetés: a kastélyban nevelőtanár,
a Tájvédelmi Körzetben Pálinkás Lajos TK vezető
5700 Gyula, Városház u. 17.
Megközelíthető:

a Gyula - Csorvás úton.

2.532 Dévaványai TájvédeJmi Körzet
A túzok és élőhelyének védelmét biztosító terület. Az ún. Réhelyi major-

Belépődíj: felnőtteknek 20 Ft/fő, gyermekeknek

10 Ft/fő.

Szakmai vezetés: előzetes bejelentés alapján, tel.: Dévaványa 83.
dija: 300 Ft/csoport (30 fő).

Megközelítés:

Kisújszállás - Dévaványa közút mellett.

2.533 Kardoskúti Fehér-tó
Közép-Erurópa legjelentősebb madárvonulási pihenőhelye. A madárvonulás időszakában többezer daru, több tízezer vad kacsa, vadliba megfl
gyelésére aKardoskút
- Hódmezővásárhely út északi oldalán tétesított
megfigyelőtoronyból van lehetőség.
Nyitva tartás: a megfigyelőtorony állandóan nyitva van.
A védett területre belépni tilos.
Belépődíj:

nincs.

Megközelítés:

a Kardoskút-Hódmezővásárhely

2.534 Mágorpusztai

úton.

Régészeti FeJtáróheJy

A Holt-Körös ágak által körülhatárolt kettős domb. Ezek egyike őskori régészeti feltárás, hatezer éves kultúra, 9 építési szinttel, 720 cm vastag kultúrrétegben. Egyedülálló földalatti bemutatóhely. A másik dombon egy
XI. századi (Csolt) monostor és két ráépüIt templom romjainak feltárása,
helyreállítása látható. A leletekből állandó kiállítás létesült, az egykori
Wenckheim borospincében. (Kiállítások a Vésztői Nagyközségi Tanács
VB kezelésében.)
Szakvezetés: a helyszínen kérhető.
Nyitva tartás: IV. 1-V. 1-ig 10-17 óráig,
V. 1-XI. 1-ig 9-17 óráig, hétfő szünnap.
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,
Belépődfj: 8 Ft/fő.
Megközelítés:

Szeghalom - Vésztő közút mellett.

2.535 Szarvasi Arborétum
A Kertészeti Egyetem kezelésében lévő arborétum hazánk egyik legjelentősebb növénygyűjteménye,
alföldi viszonyok között rendkívüli fajgazdagsággal.
Szakvezetés: az arborétum személyzete biztosítja.
Nyitva tartás: IV. 1-XI. 7-ig 8-17 óráig, hétfő szünnap.
(Igény szerint különböző időtartamú séták szervezhetők.)
Belépődfj:

15 Ft/fő.

Megközelíthető:

Szarvasról Békésszentandrás felé a 44. sz. úton, HoltKörös híd után északra.

,

I

,

3. PORTYAZASOK MAGYARORSZAG
JELLEGZETES FÖLDRAJZI
PONTJAIRA
Az Országos Természetvédelmi Hivatal, majd Jogutódja az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal, 1976-1985 között kijelölte és IdelQlenes jellel látta el az ország 7 jellegzetes pontját: az orszáq közepét (O),
a legmagasabb (tetőpont = T). a legmélyebb (M), a legészakibb (É), a legkeletibb (K), a legdélibb (D), a legnyugatibb (N), - határbiztonsági szornpontból még látogatható - pontját.
A pontokat összesen kb. 5000 km hosszú útvonalon lehet felkerosnl, és
ennek során az ország népének, tájainak, természeti- és müvészott órtó
keinek, történetének megismerésére páratlan lehetőség nyíllk, érdoklddó
si kör szerinti megállóhelyekkel (kb. 50 országos jelentőségű, termó zot
védelem alatt álló terület érinthető).
Az útvonal számottevő állomásairól részletes leírás készül, kiadása az I
következendő években várható. Az alapelv az, hogy a túrázók
maguk
oldják meg a felsorolt látnivalók feikeresésévei kapcsolatos problémálknt.
Ezt azért tervezzük így, mert számítunk arra, hogyautóbuszon,
gyalog,
biciklin, lóháton, gépkocsival, vonattal is sokan fognak erre az útra vállal
kozni, s a megkötött programleírás, ill. meghatározott haladási Irány
zavarná az utazók sajátos igényeit.
Az útvonalat a Magyar Természetbarát Szövetség is felvette programjai
közé, hasonló címmel. A túrát teljesítők megkaphatják a túra Jelvényét
(köralakú zöld mezőben fehér színű Magyarország térképen 7 piros
pont), ha a szövetségnél kapható igazolólapon ezt igazolják.
A pontok helyén vastag faragott tölgyfa-oszlopok állnak, rajtuk a jelvény
bronzból öntött másolata, valamint bevésve a pont jele (O, T, M, É, K, D,
N). Az utat, mint különleges és egyedülálló túrajavaslatot ajánljuk.
Magyarország

földrajzi

középpontja

(O). (Lásd 40. oldalon.)

Magyarország legmagasabb pontja (T). A Mátrában a Kékestető, 1014
mBf (tengerszint felett) magas, a Mátrai Tájvédelmi Körzetben van.
Nyitva tartás: szabadon látogatható.
Belépődfj:

nincs.

Megközelítés:

a kékes-tetői szanatórium bejáratától
toronyhoz vezető úton 2 perc.

É felé, a TV-
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Magyarország
északi pontja (É). A volt Károlyi-vadászkastély mellett
(László-tanya), a jelenlegi üdülő parkjában található. Jó időben Kassára
lehet innen látni. Az ide vezető út a Zemplén legszebb részein vezet át,

Nyitva tartás: az üdülő házirendje szerint, napközben általában szabadon
látogatható.
Belépődíj:

nincs.

Megkőzellthető:

Hollóházáról romantikus hegyi úton, gépkocsival és gyalog az országos kék túra útvonalán.

Magyarország
keleti pontja (K). Hangulatos legelő közepén, a hazánkba érkező Túr folyó első hídjánál, a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzetben
van. Jellegzetes alföldi táj, a magyar-szovjet-román hármas határpont húzódik itt.
Nyitva tartás: szabadon látogatható.
Belépődíj: nincs.
Megkőzelíthető: Garbolc községből földúton, vagy a Túr töltésén az első
magyar hídig (kb. 1,5 km).
Magyarország
legmélyebb
pontja (M). A Szeged közell Tiszasziget
község határában, a Tisza közelében, egy tocsogós réten, gémeskút
mellett látható a jel.

Nyitva tartás: szabadon látogatható.
Belépődíj: nincs.
Megkőzellthető: Tiszaszigetről burkolt és földúton, kb. 2 kmkls erdő
előtti facsoport közelében. Gyalogosan Szegedről a Tisza balparti védőtöltésén.
Magyarország

déli pontja (O). Fás legelőn áll a jeloszlop.

Nyitva tartás: szabadon látogatható
Belépődíj:

nincs.

Megkőzellthető:

Beremend - Kásád közötti közút mellett.

Magyarország
nyugati pontja, (N). Gyönyörű fenyves tlsztásán a szakonyfalui vadászház mellett az Órségi Tájvédelmi Körzetben található.

Nyitva tartás: szabadon látogatható
Belépődíj: nincs.
Megkőzelíthető: Szentgotthárd - Szakonyfaluból
vezető erdei makadám úton.
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O-re a vadászház felé

11,- Ft

