Kiskunsági Nemzeti Park

Programajánló

20
22
Kalandok a homok és a szik birodalmában

E-kerékpáros túrák a Kiskunságban!
Új szolgáltatás!
Elektromoskerékpár-túráink folytatódnak 2022-ben is!
Szakképzett túravezetőink és elektromos rásegítéssel hajtott
trekking kerékpárjaink 2022-ben is készen állnak, hogy a Kiskunság
különleges természeti és kulturális látványosságait a kerékpározás
során átélt sportolás élményével ötvözve
mutassák be a túrázni vágyóknak.
Részletekért figyelje weboldalunkat és Facebook oldalunkat!

Digitális Vándor – a mobilunk segíti a túrát
Töltse le a Digitális vándor applikációt, válasszon tanösvényt,
utazzon el a kezdőpontra és indulhat a túra!
Digitális tanösvények a Kiskunsági Nemzeti Parkban: Kontyvirág
tanösvény (Lakitelek Tőserdő), Mesélő Puszta (Bugac),
Aqua Colun (Kolon-tó)
Információk, videók, hanglejátszások, feladatok,
3D és kiterjesztett valósággal odavarázsolt állatok
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Kedves Látogatónk!
A Duna-Tisza köze homokpusztái, szikes tavai, láp- és mocsárrétjei, a Tisza
holtágai és ártéri erdői számos természeti és táji ritkaságot rejtenek, melyeket csak itt láthat.
A Kiskunság jellemzően a homok és a szik birodalma, de ennél azért sokkal változatosabb tájak és természeti értékek is találhatók itt. Megismertetésük céljából számos programmal, szakvezetéses túrával várjuk Önt
és családját, barátait 2022-ben is!
2021-ben két új tanösvénnyel bővült a kínálatunk. Tiszakécskén az
Ókécskei Sportcsarnok mellől indul a Nádirigó tanösvény, melynek egy
része a holtág felett, cölöpösvényen halad.
A Péteri-tó Petőfiszállás felőli oldalán, a Meizl Ferenc tanösvényen az
ökológia tudományába tekinthetünk be játékos feladatok segítségével.
A tanösvény végén egy, a vízre épült nyolcszögletű madármegfigyelő
kunyhóból leshetünk ki a tavon zajló életre, bár az előfordulhat, hogy
bizonyos időszakokban nincs víz a mederben. Egy új kilátóból is körbetekinthetünk, amely az E5-ös út felől közelíthető meg és jó rálátás van
innen az újraegyesített tómederre.
Elektromos rásegítéssel hajtott kerékpárjainkkal idén folytatjuk a túráinkat! Egy ilyen kétkerekűvel a 40 km-es távolságtól sem kell megijedni,
jelentkezzen bátran! A túrák részleteit márciustól keressék a weboldalunkon.
Kiadványunkban minden korosztály talál a számára megfelelő programot nemzeti parkunk csodálatos világában!
Élményekben gazdag kirándulásokat, jó egészséget kívánok!

Ugró Sándor
igazgató
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Tisza-völgyi Bemutatóház programjai................................................................... 7
Naprózsa Ház programjai............................................................................................ 9
Kontyvirág Erdei Iskola programjai.......................................................................10
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Tanösvények...................................................................................................................35
Friss hírek, szakmai információk, programok,
letölthető kiadványok a megújult weboldalunkon
www.knp.hu
Regisztráljon
weboldalunkon elektronikus
hírlevelünkre!

Kövessen minket a Facebook oldalunkon is!
facebook.com/KiskunsagiNemzetiPark
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Természet Háza Látogatóközpont programjai
Cím: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8:00-16:00 óra
Elérhetőségek:
Turisztikai és természetismereti programok:
+36 76/ 482-948, e-mail: oktatasio@knp.hu
Egész évben igényelhető foglalkozások óvodásoknak és általános
iskolásoknak
A foglalkozások előzetes bejelentkezés alapján kérhetők.
Bejelentkezés: oktatasio@knp.hu, +36 76/ 482-948
Információ: Szabó Ágnes, +36 30 488 4579
Iskolásoknak
A Kiskunság élővilága
Mesél az erdő
Csodálatos növények
„Állati nyomozó” (állati nyomok, jelek a természetben)
Alkalmazkodás
Őszi erdő
Téli erdő
Ébredő erdő
Vízipók csodapók...(víz és vízpart)
Ürge Aladár és barátai (mező)
Madárvédelem
Téli madáretetés
Kígyónak lábsót....( hazai kétéltűek, hüllők)
Döngicsélők (méhekről)
Gyógyítsuk meg Pistikét (környezetvédelem)
Ökologikus – hogyan élhetünk környezetkímélőbb módon
Az év élőlényei
Óvodásoknak
Gulipán Dóri és Gólyatöcs Nóri (szikes vizek madarai)
Oti a túzok (szikes puszták élővilága)
Róka Robi nyomoz (állati nyomok, jelek a természetben)
Vízipók csodapók...(víz és vízpart)
Madár voltam álmomban (Odú vagy etető, madáretetés stb.)
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TERMÉSZET HÁZA LÁTOGATÓKÖZPONT
Természet Háza „családi nap” programok
2022. február 5. 9-12-ig Madárgyűrűzési bemutató
a Természet Házában
2022. április 13. Húsvétváró családi foglalkozás a Természet Házában
2022. június Múzeumok éjszakája
2022. szeptember Hunyadivárosi Napok - családi játszóház
a Természet Házában
Belépők, foglalkozási díjak:
Belépődíj:
Felnőtt:
400 Ft/fő
Kedvezményes:
300 Ft/fő
Óvodás:
200 Ft/fő
70 év felett
ingyenes
Előadás, foglalkozás felnőtt csoportnak
650 Ft/fő
Előadás, foglalkozás gyerek, diák és nyugdíjas csoportnak
550 Ft/fő
Kihelyezett foglalkozás (Kecskeméten)
650 Ft/fő
Kihelyezett iskolai vagy terepi programok ökoiskoláknak
és a KNPI működési területéhez kötődő iskoláknak
15.000 Ft/osztály
Kihelyezett iskolai vagy terepi
program egyéb iskolai osztályoknak
21.000 Ft/osztály
Túravezetés csoportok részére (1-30 fő, minimum 15 fő)
• felnőtt fél napra
40 000 Ft/csoport
• kedvezményes fél napra
24 000 Ft/csoport
• felnőtt egész napra
60 000 Ft/csoport
• kedvezményes egész napra
40 000 Ft/csoport
2022. március
Vándorkiállítás a „Gyepek titkai” című
fotópályázat legjobb képeiből

Időszako s
kiállítások
a Természet
Házában

2022. május 2.-június 30.
A Kiskunság élővilága
Kókay Szabolcs grafikusművész kiállítása
2022. július 22.-augusztus 31.
„Az én kis világom” címmel Csepelláné Kertli
Judit első önálló kiállítása
2022. szeptember 7-30.
Az erdő kincsei
Dr. Kovács Enikő és Bial Péter közös fotókiállítása.
2022. október 25.-november 29.
A Kecskeméti Művészeti Szakkör alkotóinak
2022. évi kiállítása
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ÖTÓRAI

ZÖLDTEA

természetismereti
előadások

Az előadások ingyenesek és minden résztvevő vendégünk
egy csésze teára.

Helyszín: Természet Háza, Kezdés: 17:30 óra

Március 8.
Feszültség alatt- Évente csaknem kétszázezer madár szenved halálos
balesetet a vezetékhálózatokon. Mi ennek az oka és mit lehet ellene
tenni?
Előadó: Enyedi Róbert, biológus (KNPI)
Április 5.
Lepkék mindenkinek - közösségi adatgyűjtés, lepkebarát kertek
Előadó: Szabadfalvi András, lepkész (Magyar Lepkemonitoring-Hálózat,
Szalkay József Magyar Lepkészeti Egyesület)
Május 3.
„Történelmi örökségünk az agarászat” - a magyar agár bemutatása
Előadó: Puskás Mihály, erdészeti csoportvezető (KNPI)

Szeptember 7.
Gombaválogató
Előadó: Dr. Kovács Enikő Éva
Október 4.
A kanalasgém, a lábalható vizes élőhelyek faja
Előadó: Dr. Pigniczki Csaba, természetvédelmi őrkerület-vezető (KNPI)
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TISZA-VÖLGYI BEMUTATÓHÁZ

A látogatóközpont állandó kiállítása az Alsó-Tisza-vidék védett természeti értékeit mutatja be. A közeli kilátóból, mely a felújított Sirály
tanösvény útvonalán található, a Fehér-tó madárvilága ismerhető meg.
Kerékpáros túrák, gyalogos természetismereti túrák, terepi tanórák,
múzeumi foglalkozások, tematikus, iskolai tananyaghoz illeszkedő
programok kérhetők. A biciklitúrákhoz terepi kerékpárokat biztosítunk.
Pedagógus-továbbképzésekhez, természetvédelmi, oktatás-módszertani programokhoz ideális helyszínt, eszközöket és szakmai programot
tudunk biztosítani. Tanári karok részére a terepi programok, túrák
ingyenesen is kérhetők (környezeti nevelési módszertan, természetismereti játékok, gyógynövényismeret). Az év folyamán várható új
kiállításunk, a Kurgán Természetvédelmi Bemutatóhely megnyitása.
Helyszín: szegedi Fehér-tó, Szatymaz
Megközelítés: E5-ös út, 158. km, a szatymazi temető helyközi buszmegállótól 50 méterre Szeged felé. Főbejáratunk a főútról nyílik a főút
menti pihenőparkolónál.
GPS: 46°
20’1,780”; 20°
3’55,949
A foglalkozások előzetes bejelentkezés alapján kérhetők.
Jelentkezés és információ: Ábrahám Krisztián, +36 30 6380 297,
+36 62 498 058, abrahamk@knp.hu
Facebook: Szegedi Fehér-tó
Belépődíj: Felnőtt: 800 Ft/fő, Kedvezményes: 400 Ft/fő

Tisza-völgyi Bemutatóház programjai
„Ökosuli” előadássorozat
Ajánlott témakörök:
1. A Kiskunsági Nemzeti Park élővilága (védettségi kategóriák, védett
területek lakóhelyünk közelében)
2. Zöld háztartások a gyakorlatban - környezetvédelmi illemtan – (új
értékrend; gyakorlatias ötletek a mindennapi élet összes területéhez)
3. Gyógynövények a ház körül – egészségvédelem, táplálkozási szokások
4. A víz élete (víztakarékosság, vízvédelem)
5. Egy kólás doboz története (vásárlói, életviteli szokások hatása környezetünkre).
6. Az Energia legyen veled (energiatakarékosság a gyakorlatban)
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A „Ökosuli” foglalkozások a korosztályhoz igazodva az iskolákban tarthatók. Egy alkalommal több 45 perces előadás is szervezhető egymás
után. Egyeztetés szerint más természetvédelmi, környezetvédelmi
témában is kérhető előadás.
Az előadások, foglalkozások természeti értékeinket mutatják be, és
létfontosságú természetvédelmi és környezetvédelmi problémákra irányítják rá a figyelmet, kiemelve azt, hogy mit tehetünk ezek megoldása
érdekében. Az előadásokhoz feladatlapok kérhetők.
A foglalkozásokat vezeti: Ábrahám Krisztián, +36 30/6380-297,
abrahamk@knp.hu
Részvételi díj: 5000 Ft/osztály
Április 22. péntek
Föld napja – interaktív rendezvény iskolásoknak
Időpont: 9:00 – 14:00 óráig
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra
A Föld napja alkalmából a szegedi Szent-Györgyi Albert Agóra és a
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság közös programot szervez az Interaktív Természetismereti Tudástár, a Csemete Egyesület és a Somogyi
Könyvtár Agóra Gyermekkuckója közreműködésével, melyre szeretettel
várjuk a térség oktatási intézményeinek diákjait és az egyéni érdeklődőket! Természetvédelmi, környezetvédelmi témájú játékok, előadások;
bemutatók, kísérletek kicsiknek és nagyoknak.
A részvétel ingyenes. Kérjük az iskolákból, óvodákból érkező csoportokat, hogy előzetesen jelentkezzenek be! A jelentkezéseket érkezési
sorrendben tudjuk fogadni kapacitásunk erejéig.
Regisztráció: Ábrahám Krisztián, +36 30/638-0297, abrahamk@knp.hu
Június 3. péntek
Környezetvédelmi világnap a szegedi Fehér-tónál
Időpont: 9.00-13.00 óráig
Helyszín: Tisza-völgyi Bemutatóház (Kurgán Bemutatóhely)
Program: Zöld háztartás bemutató; biokertészet; kerékpártúra 13 éves
kortól (kerékpárt biztosítunk); gyógynövények használata. Ezen kívül
folyamatosan: környezetvédelmi totó, játékok, fotós les sátor; múzeumi
vezetés a Bemutatóház kiállításán.
Előzetes regisztráció szükséges, a rendezvény ingyenes. A jelentkezéseket beérkezési sorrendben tudjuk fogadni kapacitásunk erejéig.
Regisztráció: Ábrahám Krisztián, +36 30/638-0297, abrahamk@knp.hu
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NAPRÓZSA ERDEI ISKOLA ÉS NAPRÓZSA HÁZ

Naprózsa Erdei Iskola és Naprózsa Ház programjai
Helyszín: Fülöpházi-buckavidék
Megközelítés: az 52-es út 20. kilométer-szelvényében
Természetvédelmi oktatóközpont feliratú tábla jelzi
Egész évben igényelhető foglalkozások óvodásoknak és általános
iskolásoknak
A foglalkozások előzetes bejelentkezés alapján kérhetők.
Jelentkezés és információ: Szabóné Ronkó Erzsébet, +36-30/4884-578,
ronkoe@knp.hu
Ébredjünk Pacsirta Palcsival! (A homoki gyepek kora tavaszi
virágai, kik énekelnek a pusztán?)
Tavaszi zsongás (Az ébredő kora tavaszi erdők illata, hangjai)
Látogatás Rolinál (A szalakóták élete, odúkeresés a nyárasban)
Keressünk naprózsát!(A nyílt homoki gyepek lakói. Hogyan
alkalmazkodtak az itt élők a fagyhoz, a forrósághoz, és a szárazsághoz?)
Sáska Sári és rokonai (Ismerkedés a puszták rovarvilágával)
Melyik gyík perdült erre? (A homokvidék gyíkfajainak megfigyelése,
életmódjuk, szerepük az életközösségben)
Odvas nyárfák lakói (Természetes és mesterséges odúk, állandó és
költöző madarak a nyárasban)
Nyomolvasás a homokban (élőlények lábnyomai, létezésük és
táplálkozásuk nyomai)
Fedezzük fel a homokpusztát! Az alkalmazkodás mesterei
(hogyan vészelik át az extrém körülményeket az itt élő növények és állatok)
Garmadákra fel, szélbarázdákba le! –
barangolás a buckavidék déli részén
Íz, illat, aroma – népi bölcsességek, gyógy- és fűszernövények
Mesekuckó – Ürge Aladár meséi:
A Kiskunsági Nemzeti Park védett és fokozottan védett fajainak, természetvédelmi értékeinek bemutatása mesés bábelőadással. A foglalkozások előzetes bejelentkezés alapján kérhetők:
Szabóné Ronkó Erzsébet, +36-30/4884-578, ronkoe@knp.hu
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KONTYVIRÁG ERDEI ISKOLA
Igény esetén kitelepüléssel is vállaljuk a foglalkozásokat.
A mesesorozat részei:
Ürgeélet (az ürge és a homoki legelő élővilága)
Viperamese (a rákosi vipera, hazánk legveszélyeztetettebb
gerinces állata)
Túzokdürgés (a túzok és a szikes puszták élővilága)
Sáskazene (a sisakos sáska és a homokpuszták élővilága)
Szegfűszépség (a tartós szegfű és a homokbuckák élővilága)
Gólyahűség(a fehér gólya és a vizes rétek élővilága)
Kopogtatók (egy alig ismert emlősállat élete)
Darutánc (a szürke darvak színes élete)
Csigabiga (a szárazföldi csigák élete)
Denevérlét (hazai denevérfajok életmódja)
Kontyvirág Erdei Iskola programjai

A nemzeti park területén, Lakitelek és Tiszaalpár között a Tőserdőben,
az erdő szívében található az erdei iskola, melyet egyhektáros zárt park
vesz körül. A fűthető kőépületben a 44 férőhely (2 és 6 ágyas fürdőszobás szobák) mellett közösségi helyiségek, szabadtéri foglalkoztatók és
kemence található.
A természeti értékekben gazdag védett terület megismeréséhez, a természetben való projektek megvalósításához kiváló helyszínt biztosít az
erdei iskola. A programok építenek a térség településeinek történelmi,
kultúrtörténeti emlékeire, a hagyományos gazdálkodási módok (fokgazdálkodás, halászat, kosárkötés) felfedezésére is. Az óvodások, alsós
és felsős általános iskolások számára összeállított minősített programokhoz minden terepi eszközzel rendelkezik az erdei iskola. (Részletes
programok: www.kontyvirág.hu, Szakmai programkínálat menüpont)
A holtágak horgászatra, csónakázásra, fürdőzésre is alkalmasak. Gyalogos és kerékpáros kirándulások tehetők Tiszaalpárra, Lakitelekre.
Megközelítés: Kecskemét vagy Békéscsaba felől a 44-es úton Kapásfalun keresztül érhető el a Lakiteleket Tiszaalpárral összekötő 4625-ös
út. Ezen az úton jobbra, Kiskunfélegyháza felé kell kanyarodni, majd
néhányszáz méter után, a Tőserdő vasútállomás előtti földútra (balra)
rákanyarodni. A vasúti átjárón áthaladva ismét balra forduljunk rá a
földútra, amely elvezet a Kontyvirág Erdei Iskolához.
GPS: 46°
51’13,386”É, 19°
59’2,106”K
Információ: Bártol Réka, +3630/475-9655, info@kontyvirag.hu;
www.kontyvirag.hu
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CSALÁDI DÉLELŐTTÖK a Kontyvirág Erdei Iskolában
Február 5. 9-12 óra
„... csak álmos ő, de nem beteg”
A téli erdő unalmasnak és kihaltnak tűnik, és tényleg, hová tűnt a
tavasszal, nyáron itt nyüzsgő sokaság? A madarakról tudjuk, hogy elvonultak, így a többiek nyomába eredünk. Miután egy rövid előadásból
megtudhatjuk, milyen stratégiákkal élik túl a telet növények, állatok,
gombák, az erdei iskola körüli erdőbe vetjük magunkat és életjelek után
kutatunk.
Március 5. szombat 9-13 óra
Cipó- és kenyérlángos-sütés kemencében
A kemencében sült kenyérnek nincs párja. Aki tudja ezt, nem kell győzködni, aki még nem, az pedig használja ki az alkalmat! A kenyérsütés
minden mozzanatát a résztvevők végzik, és amíg kel a cipó, a kenyérsütés hagyományaival ismerkedünk, és népi játékokat játszunk.
November 5. szombat 9-12 óra
„... útra kelt azóta a búbos banka is”
Délelőttünkön a madarak kerülnek érdeklődésünk középpontjába:
vonulók és áttelelők, téli vendégek és kóborlók. Néhány közülük
remélhetőleg fennakad ornitológusunk hálójában, így madárgyűrűzésben is része lehet a résztvevőknek. Készítünk madáretetőt, és felnőttek
számára is kötelező lesz a madárvonulás játék.
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TÚRANAPTÁR 2022
Túráinkat egyéni túrázóknak, családoknak, kisebb baráti társaságoknak
ajánljuk. Nagyobb csoport esetén egyeztessen velünk időpontot
(elérhetőségünk: oktatasio@knp.hu).
Túráinkra minden esetben kötelező a regisztráció!
Jelentkezés a weboldalunkon, az adott programnál lehetséges:
www.knp.hu/programok.
Amennyiben a regisztrációhoz segítségre van szüksége, hétköznap
8-16 óra között hívja munkatársunkat a +36 76 482 948 telefonszámon.
Szakvezetéses túráink zöme alapáras:
felnőtt jegy 1500 Ft/fő,
kedvezményes jegy (diák, nyugdíjas,
Magyar Természetjárók Szövetsége tag, MME tag) 1000 Ft/fő,
családi (2 felnőtt és 2-5 gyerek) 4000 Ft.
A túráknál feltüntetjük, ha az alapártól eltér a díjszabása.
A weboldalon történő jelentkezéskor válaszlevélben küldjük a túra
részleteit, a túra pontos helyszínét és időpontját, fontos tudnivalóit, a
túravezető elérhetőségeit. Jelentkezéskor kérjük, adja meg elérhetőségi
adatait, hogy az esetleges változásokról értesíthessük.
A túrákon résztvevők száma maximum 30 fő.
Amennyiben jelentkezett egy túrára, de mégsem tud jönni, a válaszlevélben megadott elérhetőségen idejében mondja le a foglalását, hogy
más ki tudja használni a lehetőséget!
Jelmagyarázat
Egyedi áras túra
2 km

Túra becsült hossza

3 óra Túra becsült időtartama

Saját gépkocsi szükséges
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JANUÁR
Január 8., 22.

6 km
4-5 óra
Téli túra a Kolon-tónál
A gyalogtúra során Izsákról indulva a Kolon-tó szegélyében több kilátópontot érintünk. Az Aqua Colun tanösvényen megfigyeljük a téli tájat,
a telelő madarakat és megismerkedünk a Kolon-tó tájtörténetével,
természeti értékeivel és azok védelmével.
Találkozó: 9:00 óra, Izsák
Túravezető: Morvai Edina
Január 22.

8 km
5 óra
Tőserdő-Tiszaalpár téli ártéri túra
Az autókat a Kontyvirág Erdei Iskolában hagyjuk. Innen a Tőserdőn
keresztül a Szikrai-holtág, majd az Alpári-holtág mentén, ártéri réteken
sétálva érkezünk meg Tiszaalpárra, ahol megtekintjük a Várdombot,
a Templomdombot, a Nagy-tavat, az Árpád-kori falurekonstrukciót. A
visszautat a 15.01-kor induló vonattal tesszük meg (vonatjegy árát a
részvételi díj nem tartalmazza), várhatóan 15.20-kor érkezünk vissza az
erdei iskolához.
Találkozó: 10.00 óra, Kontyvirág Erdei Iskola
Túravezető: Bártol Réka
Január 29.

4 óra
Nevezetes, nagy fák a Tisza mentén 10 km
A Mártélyi Tájvédelmi Körzetben, ártéri mocsárréteken, fás legelőkön,
erdőben található, rendkívüli méretű fák felkeresése, a hozzájuk kapcsolódó tájtörténet megismerése
Találkozó: 9:00 óra, Hódmezővásárhely, Bodzás út vége
Túravezető: Albert András
FEBRUÁR
Február 5.

6 km
4-5 óra
Vizes Élőhelyek Világnapja túra a Kolon-tónál
A gyalogtúra során Izsákról indulva a Kolon-tó szegélyében több kilátópontot érintünk. Az Aqua Colun tanösvényen megfigyeljük a téli tájat,
a telelő madarakat és megismerkedünk a Kolon-tó tájtörténetével,
természeti értékeivel és azok védelmével.
Találkozó: 9:00 óra, Izsák
Túravezető: Morvai Edina
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Február 5.

4 km
3 óra
Téli berek – túra a szegedi Fehér-tavon
Ritka téli madárvendégek, a természeti értékek felfedezése új útvonalon a téli Fehér-tón.
Találkozó: 10:00, a Tisza-völgyi Bemutatóháznál (Kurgán) (E5 út;
a 158-as km szelvénynél.)
Túravezető: Ábrahám Krisztián
Információ, bejelentkezés: 30/638-0297, abrahamk@knp.hu
Egyedi áras: felnőtt jegy 2000 Ft, diák és nyugdíjas 1500 Ft
Február 12.

5 km
2,5 óra
Téli portya a Kis-réten
A Szikrai-holtág, majd a Dög-Tisza mentén a Lakiteleki Kis-réten át
aktívan fedezzük fel a téli táj szépségeit.
Találkozó: 10.00 óra, Kontyvirág Erdei iskola
Túravezető: Bártol Réka
Február 19.

6 km
3 óra
Négy évszak a Mártélyi Tájvédelmi Körzetben
A Mártélyi Tájvédelmi Körzetben, a közismert tanösvényektől távolabb
rejtőző táji értékek felfedezése.
Találkozó: 9:00 óra, Hódmezővásárhely, Bodzás út vége
Túravezető: Albert András
Február 19.
Megszólal a pacsirta? – Tavaszváró túra a Kolon-tónál

6 km
4-5 óra
A néphagyomány szerint, ha Zsuzsanna napján megszólal a pacsirta,
közeleg a tavasz. Ennek járunk utána túránk során. Izsákról indulva
a Kolon-tó szegélyében több kilátópontot érintünk, mindeközben
megfigyeljük a tavaszra készülődő természetet és megismerkedünk a
Kolon-tó tájtörténetével, természeti értékeivel és azok védelmével.
Találkozó: 9:00 óra, Izsák
Túravezető: Morvai Edina
MÁRCIUS
Március 12.

6 km
4 óra
Egyhajúvirág túra
Az év első fokozottan védett virágzó növénye az egyhajúvirág, mely
tízezres nagyságrendben ontja szirmait ebben az időszakban.
Találkozó: 10:30 óra, Ásotthalom Erdei pihenő buszmegálló
Túravezető: Krnács György
Március 19.

3 km
2,5 óra
Kincskereső túra a Kontyvirág tanösvényen
A túra során erdei nyomozókként teljesítünk feladatot. Figyelmünket a
tavaszi erdőben semmi nem kerülheti el! Nemcsak gyerekeknek!
Találkozó: 9:00 óra, Kontyvirág Erdei Iskola
Túravezető: Bártol Réka
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Március 19.

7-8 óra
Víz Világnapja a Kolon-tónál 16 km
A gyalogtúra során Izsákról indulva a Kolon-tó szegélyében több
kilátópontot érintve haladunk az Aqua Colun tanösvényen. Ezután
körbesétálunk a Bikatorok tanösvényen, ahol bemutatjuk a Kolon-tó
tájtörténetét, természeti értékeit és kinézünk a Nagy-vízre. Visszautunk
Izsákra a Matyó-dűlőn vezet.
Találkozó: 9:00 óra, Izsák
Túravezető: Morvai Edina
Március 19.

2-4 óra
Fészekrakók a Péteri-tónál 3,5 km
Kora tavaszi gyalogos túra a Vöcsök tanösvényen.
Találkozó: 9:00 óra, Pálmonostor külterület, E5. főút 127. km-táblájánál
lévő KNPI épület
Túravezető: Molnár László
Március 26.

5 km
4 óra
Négy évszak a buckák között
Minden évszakban bejárjuk a Fülöpházi-buckavidéket ugyanazon az
útvonalon és megfigyeljük a természet változását. Most a buckák koratavaszi arcával ismerkedünk.
Találkozó: 9:00 óra, Fülöpházi-buckavidék, Naprózsa Erdei Iskola
parkolója
Túravezető: Szabóné Ronkó Erzsébet
ÁPRILIS
Április 9.,16.,23.,30.

4 óra
Korareggeli túzokleső túrák Apajpusztán
A túra során saját gépkocsikkal a madarak tartózkodási helyétől
függően járunk be megfigyelési pontokat. Közben megismerkedünk
a Felső-Kiskunság szikes pusztáinak jellegzetes madaraival (kiemelten
a túzokkal), növényeivel és a térség arculatát alakító földhasználattal,
annak természetvédelmi vonatkozásaival.
Találkozó: 6:00 óra, Bugyi, református templom melletti parkoló
Túravezető: Lóránt Miklós
Egyedi áras: felnőtt jegy 2000 Ft/fő, kedvezményes jegy 1500 Ft/fő
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Április 2.
Tavaszköszöntő kerékpártúra a szegedi Fehér-tónál

10 km
3 óra
Kerékpárok segítségével a tórendszer nagyobb részét tudjuk bejárni. A
túrához terepi bicikliket biztosítunk.
Találkozó: 10:00, a Tisza-völgyi Bemutatóháznál (Kurgán) (E5 út; a 158as km szelvénynél.)
Túravezető: Ábrahám Krisztián
Információ, bejelentkezés: 30/638-0297, abrahamk@knp.hu
Egyedi áras: felnőtt 2500 Ft, diák és nyugdíjas 2000 Ft kerékpárkölcsönzéssel együtt.
Április 9.

7-8 óra
Kirándulás a szikesek világába 20 km
A fülöpszállási vasútállomástól indulva a Duna-völgyi főcsatorna, majd
mellékcsatornája mentén sétálunk ki a szikes élőhelyekre, és ismerkedünk meg a szik élővilágával. Ezután a Túzok-torony irányába gyalogolunk a pusztán, majd a Csonka-tornyot látogatjuk meg. Utunk végét
homoki élőhelyen tesszük meg Soltszentimre vasútállomására. Innen
vonattal megyünk vissza Fülöpszállásra.
Találkozó: Fülöpszállás, vasútállomás
Túravezető: Morvai Edina
Április 9.

6 km
3 óra
Négy évszak a Mártélyi Tájvédelmi Körzetben
A Mártélyi Tájvédelmi Körzetben, a közismert tanösvényektől távolabb
rejtőző táji értékek felfedezése.
Találkozó: 9:00 óra, Hódmezővásárhely, Bodzás út vége
Túravezető: Albert András
Április 16.

4 km
3 óra
Fészekrakók a Csaj-tavon
Költési időben nagy a nyüzsgés a Csaj-tó tórendszerén. A nádasokban
hazánk szinte összes gémféléje költ, a sekélyebb részek tökéletes élőhelyet nyújtanak a gázló- és partimadaraknak.
Találkozó: 9:00 óra, Csanytelek, Alsó-főcsatorna buszmegállótól Baks
felé (200 m),a KNPI Információs táblánál
Túravezető: Korom István
Április.16.
„Csillagséták nemzeti parkjainkban” – Bajai Földikutya-rezervátum
2 km
3 óra
Csillagászati bemutatóval egybekötött természetismereti túra. A
Bajai Földikutya-rezervátum Természetvédelmi Terület és élővilágának bemutatása, sötétedés után pedig ismerkedés a csillagos égbolt
csodáival.
Találkozó: 17: 00 óra, Baja, Mérleg utca északi végénél levő parkoló
(helyszín a volt szegedi úti katonai gyakorlótér területe)
Túravezető: Tamás Ádám
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Április 22.

4-5 óra
Lepkék éjszakája a Kolon-tónál 2-3 km
Saját autókkal és telekocsikkal közösen kimegyünk a B. Bognár tanyára,
ahol az est folyamán szakember segítségével megismerjük a Kolon-tó
éjszakai lepkéit. Napnyugta előtt sétálunk a Bikatorok tanösvényen (2
km), majd előadást hallgatunk a Kolon-tó lepkefaunájáról. Sötétedés
után speciális lámpa fénye mellett figyeljük meg a különleges éjszakai
lepkéket. Este tábortűz.
Találkozó: 17:30 óra, Soltszentimre
Túravezető: Morvai Edina
Április.23.

5 km
3 óra
Virágzó puszta túra Bugacpusztán
Utunk során a bugaci pusztával, annak természetvédelmi szempontból
jelentős növény- és állatfajaival ismerkedünk. A túra során végigsétálunk a Boróka tanösvényen is, melynek végén a homokbuckák különleges világába tekintünk bele.
Találkozó: 10:00 óra, Bugac, Karikás Csárda
Túravezető: Varga Péter
Április 23.

3 óra
A fák rejtélyes élete 3,5 km
A mozdulatlan fákról hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy csak
elszenvedik mindazt, ami történik velük. A Kontyvirág tanösvényen
végigsétálva megtudhatjuk, hogy a fák milyen sok mindent észlelnek,
hogyan gondoskodnak egymásról, kommunikálnak egymással, és
milyen rejtélyes kapcsolatban állnak a gombákkal.
Találkozó: 9:00 óra, Kontyvirág Erdei Iskola
Túravezető: Bártol István
Április 23.

6 km
4 óra
Gyöngyvirágos túra a Peszéri-erdőben
A homoki erdőssztyeppek egyik legértékesebb képviselője a Peszéri-erdő. A túra során gyönyörködhetünk tavaszi virágokban, mint pl. a gyöngyvirág és a tarka nőszirom. Emellett megismerkedünk a különösen
fajgazdag, felső-kiskunsági erdőssztyepp növény- és állatvilágával.
Találkozó: 10.00 óra, Tatárszentgyörgy, Vitéz-sor északi vége
Túravezető: Schneider Viktor
Ingyenes, de bejelentkezés szükséges a knp.hu oldalon!
Április 29.

3 km
3 óra
Sziki barangolások a Bába- széken
A szikes talajok és az Európában egyedülálló, jól fejlett szikpadkák
jelentik a védett terület talajtani és geomorfológiai értékét. A túra során
megtekintjük a szikes puszta jellegzetes növénytársulásait, gyönyörködhetünk a legkorábban nyíló orchideánk ,az agárkosbor szépségében, valamint betekintést kapunk a vízimadarak mindennapi életébe.
Találkozó: 9:00 óra, 53-as számú főút 11-es kilométer kövénél található
horgásztó parkolójában.
Túravezető: Bárdos Tibor
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Április 30.
Gyógynövények és gyógyteák – délutáni túra a szegedi Fehér-tónál

4 km
3 óra
Az egészség megőrzését segítő gyógyhatású, házilag is felhasználható
növényeket és feldolgozásuk módját ismerjük meg túránk során és
néhány gyógyteát is megkóstolhatunk.
Találkozó: 14:00, a Tisza-völgyi Bemutatóháznál (Kurgán) (E5 út;
a 158-as km szelvénynél.)
Túravezető: Ábrahám Krisztián
Információ, bejelentkezés: 30/638-0297, abrahamk@knp.hu
Egyedi áras: 2000 Ft, diák és nyugdíjas 1500 Ft
Április 30.

8 km
4 óra
Túzokles a soltszentimrei szikes pusztán
A túzokkakasok násztáncát a tapasztalt természetjárók is csak ritkán láthatják. A napsütéses reggeli órákban, szakvezető segítségével azonban
megvan rá az esélyünk! Túzokon kívül ürge, kék vércse is a szemünk elé
kerülhet, és megcsodálhatjuk az egyik legkorábban nyíló orchideánkat,
az agárkosbort.
Találkozó: 08.00 óra, soltszentimrei vasútállomás
Túravezető: Sápi Tamás
Egyedi áras: felnőtt jegy 2000 Ft/fő, kedvezményes jegy 1500 Ft/fő
MÁJUS
Május 7., 14.

4 óra
Korareggeli túzokleső túra Apajpusztán
A túra során saját gépkocsikkal a madarak tartózkodási helyétől
függően járunk be megfigyelési pontokat. Közben megismerkedünk
a Felső-Kiskunsági szikes pusztáinak jellegzetes madaraival (kiemelten
a túzokkal), növényeivel és a térség arculatát alakító földhasználattal,
annak természetvédelmi vonatkozásaival.
Találkozó: 6:00 óra, Bugyi, református templom melletti parkoló
Túravezető: Lóránt Miklós
Egyedi áras: felnőtt jegy 2000 Ft/fő, kedvezményes jegy 1500 Ft/fő
Május. 7.

7 km
4 óra
Rekettye tanösvény túra
Végigjárjuk az Ágasegyházi-Orgoványi rétek jellegzetes helyeit, valamint érintjük az orgoványi borókás-buckás vidéket is. Két lovas kocsi
indul, a korlátozott férőhely miatt, jelentkezési sorrendben vehetnek
részt a túrán.
Találkozó: 09:00 óra, Ágasegyházán a Coop üzlet előtt
Túravezető: Kis Viktor

18

TÚRANAPTÁR 2022
Május 7.
Madarak és fák napi túra a császártöltési Vörös-mocsárban

5 km
3,5 óra
A Duna-Tisza közére hajdan jellemző kiterjedt tőzeges mocsarak és
nedves rétek egyik utolsó maradványa a Fejetéki-mocsár. A klímaváltozás azonban itt is érezteti hatását. Túránk során megismerhetjük a vízmegtartási törekvéseket, a talajvíz csökkenés következtében átalakuló
táj látható nyomait is.
Találkozó: 08.30 óra, Császártöltés- Kiscsala, egykori Csala csárda parkoló az 54-es számú főút mellett
Túravezető: Agócs Péter
Május 7.
Tavaszi túra a Rákosivipera-védelmi Központhoz

3 km
3 óra
A tanösvény megtekintése mellett a résztvevők megismerhetik a vizes
élőhelyek, a gyepek és az erdők megőrzésének fontosságát, valamint a
Rákosivipera-védelmi Központ szabadtéri terráriumának lakóit.
Találkozó: 8:00 óra, Kunpeszér, Hubertus italbolt előtt
Túravezető: Schneider Viktor
Ingyenes, de bejelentkezés szükséges a knp.hu oldalon!
Május 14.
Árvalányhajas mezők illata a buckavidéken

4,5 km
3 óra
A Fülöpházi-buckavidéken található Báránypirosító tanösvény teljes
hosszát járjuk be, a nyílt homoki gyep élővilágával ismerkedünk.
Találkozó: 9:00 óra, Fülöpházi-buckavidék, Naprózsa Erdei Iskola
parkolója
Túravezető: Szabóné Ronkó Erzsébet
Május 14.
Tavaszi madárles a Mórahalmi Nagyszéksóstón

4 km
3 óra
A Körös-éri Tájvédelmi Körzet egyik legkedveltebb területén a program
része a bivalyrezervátum látogatása és a víz fölé vezető pallós kilátón
való madárles is.
Találkozó: 9:45, mórahalmi Nagyszéksóstó „Nagyszéksósi iskola” buszmegálló mellett (a röszkei út mentén)
Túravezető: Ábrahám Krisztián
Információ, bejelentkezés: 30/638-0297, abrahamk@knp.hu
Május 21.

6 km
4 óra
Fiókák a Csaj-tavon
Javában tart a fiókanevelés a Csaj-tó tórendszerén. A nádasokban
hazánk szinte összes gémféléje költ, a sekélyebb részek tökéletes élőhelyet nyújtanak a gázló- és partimadaraknak, a mélyebb vizekben liba- és
récefajok táplálkoznak.
Találkozó: 8:00 óra, Tömörkény, Tömörkényi halgazdaság (Csanytelek felől érkezve a „Halgazdaság” táblánál Csanytelek és Tömörkény
települések között).
Túravezető: Korom István
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Május 21.
Hajóskapitányként a Tiszán – vízitúra jogosítvány nélkül vezethető

15 km
3 óra
kishajókkal
Délutáni vízitúránk során a Tisza és a Maros élővilágát fedezzük fel magunk vezette 4, 5 és 10 személyes kishajókkal, melyeket nagykorúak vízi
jártassági nélkül vezethetnek. A hajók kezeléséhez segítséget, a túrához
mentőmellényt biztosítunk. A hajók sebessége 8-12 km/h. A helyek
száma korlátozott, érdemes időben bejelentkezni.
Találkozó:13:00, Szeged, Felső Tisza-part utca a vízitelep mellett, a
stadionnal szemben, a Foka Ökokikötő bejáratánál. GPS: 46°15’ 24,39”É
20°10’ 28,06”K
Túravezető: Ábrahám Krisztián
Információ, bejelentkezés: 30/638-0297, abrahamk@knp.hu
Egyedi áras: 5900 Ft/fő

Május 21.,28.

6 km
4-5 óra
Fülemülék éjszakája túra a Kolon-tónál
A gyalogtúra során Izsákról indulva a Kolon-tó szegélyében több kilátópontot érintünk, közben a megismerkedünk a Kolon-tó tájtörténetével,
különleges élővilágával, érdekes növényeket és állatokat mutatunk
be. Visszafelé vezető utunkon az éjszaka hangjaira figyelünk, fülemülék szólnak, békák koncerteznek, ha szerencsénk van az aranysakálok
vonyítását is hallhatjuk.
Találkozó: 18:30 óra, Izsák
Túravezető: Morvai Edina
Május 28.

3 óra
Gyógynövény-ismereti túra a szegedi Fehér-tónál 4 km
Minden évszak más és más növényeket mutat meg. Az egészség megőrzését segítő, gyógyhatású, házilag is felhasználható növényeket és
feldolgozásuk módját ismerjük meg túránk során és néhány gyógyteát
is megkóstolhatunk.
Találkozó: 09:00, a Tisza-völgyi Bemutatóháznál (Kurgán) (E5 út;
a 158-as km szelvénynél.)
Túravezető: Ábrahám Krisztián
Információ, bejelentkezés: 30/638-0297, abrahamk@knp.hu
Egyedi áras: felnőtt jegy 2000 Ft, diák és nyugdíjas 1500 Ft
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Május 28.
Mocsárjáró túra a kiskunhalasi Fejetéki tanösvényen

4 km
3 óra
A Duna-Tisza közére hajdan jellemző kiterjedt tőzeges mocsarak és
nedves rétek egyik utolsó maradványa a Fejetéki-mocsár. A klímaváltozás azonban itt is érezteti hatását. Túránk során megismerhetjük a vízmegtartási törekvéseket, a talajvízcsökkenés következtében átalakuló
táj látható nyomait is.
Találkozó: 09.00 óra, Kiskunhalas, a tanösvény kezdő táblája
Túravezető: Somogyi István
Május

8 km
4-5 óra
Orchidea túrák a Kolon-tónál
A Kolon-tóhoz délről csatlakozó Páhi-réteken tavasztól nyár elejéig csodálhatjuk meg a hazai kosborok gazdag világát a Kolon-tavi Orchideák
tanösvényen. Nagyobb számban a mocsári kosbor, a hússzínű ujjaskosbor, a vitézkosbor és a fokozottan védett pókbangó fordul elő.
Az orchideák egyre nehezebben kiszámítható virágzási ideje miatt
Programajánlónkban nem adunk meg dátumokat, kérjük, hogy figyeljék honlapunk Programok menüpontját, valamint Facebook felületünket, ahol túráink meghirdetésre kerülnek.
Találkozó: 09:00 óra, Páhi
Túravezető: Morvai Edina
JÚNIUS
Június 4.

6 km
4 óra
Csatangolás a Csodaréten
Kora tavasztól őszig egymást váltják a szebbnél szebb virágcsodák,
folyamatos virágpompába borítják a rétet. Májusban a különböző
orchideafajokban és nősziromfélékben gyönyörködhetünk, júniustól
virágzik a mocsári kardvirág.
Találkozó: 10:30 óra, Ásotthalom Erdei pihenő buszmegálló
Túravezető: Krnács György
Június 4.
Gomba- és gyógynövény-ismereti túra Bugacon

6 km
3 óra
A gyalogos túra során a résztvevők a tavasz és a nyár fordulójának
gombafajait és gyakoribb gyógyhatású növényeit ismerhetik meg a
bugaci homokon.
A túrát vezeti: Horváth Lászlóné, gombaszakértő és szakellenőr
Találkozó: 9:00, Bugacon a Karikás Csárdánál
Információ, jelentkezés: Tóth Endre, 30/488-4547
A programon a részvétel ingyenes.
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Június 4.

1 km
2 óra
Méhészmadár közelében – geoséta Szegeden
A dél-alföldi jégkori környezet változásainak egyik típuslelőhelye az
Öthalom földtani bemutatóhely. A túra során bepillantást nyerhetünk
jégkorszak történetébe, kalandozhatunk a hajdani Pest és Szeged
közötti királyi sóút, a későbbi postakocsiút vonalán. Időutazásunkban
társaink lesznek a bemutatóhelyen fészkelő gyurgyalagok is.
Találkozó: 10:00 óra, Szeged, Öthalom földtani bemutatóhely
Túravezető: Puskás József
A programon a részvétel ingyenes.
Június 4.
Kunhalmok nyomában - kerékpártúra a szegedi Fehér-tón

15 km
3 óra
Kerékpárok segítségével a tórendszer nagyobb részét tudjuk bejárni. A
túrához terepi bicikliket biztosítunk.
Találkozó: 09:00, a Tisza-völgyi Bemutatóháznál (Kurgán) (E5 út;
a 158-as km szelvénynél.)
Túravezető: Ábrahám Krisztián
Információ, bejelentkezés: Ábrahám Krisztián 30/638-0297,
abrahamk@knp.hu
Egyedi áras: felnőtt 2500 Ft, diák és nyugdíjas 2000 Ft (kerékpárkölcsönzéssel együtt)
Június 4-5.

37 km
2 nap
Kolon Kerülő túra
A kétnapos túrán részletesen megismerjük meg a Kolon-tó sokféle
élőhelyét és természeti értékeit. Az első nap Izsákról dél felé haladva
kerüljük meg a Kolon-tavat, lápréteken és láperdőkön haladunk. Az
éjszakát a B. Bognár tanyán töltjük. Másnap reggel bejárjuk a Bikatorok
tanösvényt, majd a Kolon-tó nádasa mellett sétálunk vissza Izsákra.
A táv 1. nap 25 km, 2. nap 12 km. Saját sátorral, fürdési lehetőség kinti
zuhanyzóban van.
Találkozó: Izsák, (az időpontot a résztvevőkkel egyeztetjük)
Túravezető: Morvai Edina
Egyedi áras: felnőtt jegy 6000 Ft/fő, kedvezményes 5000 Ft/fő,
családi jegy (2 szülő és 1-5 gyerek) 17000 Ft
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Június 11.

2 km
3 óra
Vadvirág túra - A szegfűvirágzás ünnepe
Európa egyik legritkább, vadon élő virága a tartós szegfű. A világon
kizárólag a Duna-Tisza köze homokvidékein fordul elő ez a fokozottan
védett növény. E bennszülött faj megóvása érdekében történt beavatkozások mellett megismerhető a homokvidék jellegzetes növény- és
állatvilága is.
Találkozó: 9:00 óra, Tartós szegfű tanösvény kezdőtábla
Túravezető: Somogyi István
Június 11.
Hajóskapitányként a Tiszán – vízitúra jogosítvány nélkül vezethető

15 km
3 óra
kishajókkal
Délelőtti vízitúránk során a Tisza és a Maros élővilágát fedezzük fel magunk vezette 4, 5 és 10 személyes kishajókkal, melyeket nagykorúak vízi
jártassági nélkül vezethetnek. A hajók kezeléséhez segítséget, a túrához
mentőmellényt biztosítunk. A hajók sebessége 8-12 km/h. A helyek
száma korlátozott, érdemes időben bejelentkezni.
Találkozó: 09:00, Szeged, Felső Tisza-part utca a vízitelep mellett, a
stadionnal szemben, a Foka Ökokikötő bejáratánál. GPS: 46°15’ 24,39”É
20°10’ 28,06”K
Túravezető: Ábrahám Krisztián
Információ, bejelentkezés: 30/638-0297, abrahamk@knp.hu
Egyedi áras: 5900 Ft/fő
Június 11., 18.

6 km
4-5 óra
Lappantyúk éjszakája túra a Kolon-tónál
A gyalogtúra során Izsákról indulva a Kolon-tó szegélyében több kilátópontot érintünk, közben a megismerkedünk a Kolon-tó tájtörténetével,
különleges élővilágával, érdekes növényeket és állatokat mutatunk be.
Visszafelé vezető utunkon az éjszaka hangjaira figyelünk, lappantyúk
szólnak, békák koncerteznek, ha szerencsénk van az aranysakálok
vonyítását is hallhatjuk.
Találkozó: 18:30 óra, Izsák
Túravezető: Morvai Edina

23

Június 18.

4 km
3 óra
Kalandtúra a Péteri-tavon
Ezúttal nem az ismert tanösvényen túrázunk. A Péteri-tó rejtett zugait,
új turisztikai létesítményeit fedezzük fel.
Találkozó: 9.00, az E5-ös főútvonalon, a 127-es km-nél lévő KNPI ház
előtt, a Monostori csárda közelében.
Túravezető: Ábrahám Krisztián
Információ, bejelentkezés: 30/638-0297, abrahamk@knp.hu
Egyedi áras: felnőtt jegy 2000 Ft, diák és nyugdíjas 1500 Ft
Június 19., 25.
Kalandos kenutúra az átokcsatornán, fecskék társaságában

16 km
4-5 óra
Fülöpszállástól Akasztóig kenuzunk a Duna-völgyi főcsatornán, közben
a hidaknál fészkelő füsti- és molnárfecske fészkeket mérjük fel. Így a
nádas szegélyezte csatornán az aktív kikapcsolódás mellett az élővilágba is betekintést nyerünk, sőt biotikai adatokat is gyűjtünk. Akasztóról
busszal megyünk vissza Fülöpszállásra.
Találkozó: 9:00 óra, Fülöpszállás
Túravezető: Morvai Edina
Egyedi áras: felnőtt jegy 3000 Ft/fő, kedvezményes 2500 Ft/fő,
családi jegy (2 szülő és 1-5 gyerek) 8500 Ft

Június 25.

6 km
3 óra
Négy évszak a Mártélyi Tájvédelmi Körzetben
A Mártélyi Tájvédelmi Körzetben, a közismert tanösvényektől távolabb
rejtőző táji értékek felfedezése.
Találkozó: 9:00 óra, Hódmezővásárhely, Bodzás út vége
Túravezető: Albert András
Június 25.
Magyar Pásztorkutya Találkozó Bugacon
Magyar Pásztorkutyák országos és nemzetközi kiállítása mind az öt
fajta részvételével, CAC és klubgyőztes címek kiadásával. Magyar fajták
Terelő országos Bajnoksága minősítő forduló. Tenyészszemlék, terelési
képességvizsga.
Helyszín: Bugacpuszta
Információ: dunatiszaegyesulet@gmail.com,
www.magyarpasztorkutya.hu
A programon a részvétel ingyenes.
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JÚLIUS
Július 1.

5 km
3 óra
Kalandos esti túra Bugacon
A bugacpusztai naplementében kezdődő nyáresti sétánkon a szürkületkor vagy éjjel aktív állatokkal ismerkedünk, majd a homokbuckák
tetejéről belehallgatunk a Nagyerdő hangjaiba. Visszafelé utunk a
fényszennyezéssel alig érintett égbolt alatt vezet majd, ahol az időjárás
függvényében csillagnézésre is lehetőségünk lesz.
Találkozó: 19:30 óra, Bugac, Karikás Csárda
Túravezető: Varga Péter
Július 2.
Hajóskapitányként a Tiszán – vízitúra jogosítvány nélkül vezethető

15 km
3 óra
kishajókkal
Délelőtti vízitúránk során a Tisza és a Maros élővilágát fedezzük fel magunk vezette 4, 5 és 10 személyes kishajókkal, melyeket nagykorúak vízi
jártassági nélkül vezethetnek. A hajók kezeléséhez segítséget, a túrához
mentőmellényt biztosítunk. A hajók sebessége 8-12 km/h. A helyek
száma korlátozott, érdemes időben bejelentkezni.
Találkozó: 9:00, Szeged, Felső Tisza-part utca a vízitelep mellett, a
stadionnal szemben, a Foka Ökokikötő bejáratánál. GPS: 46°15’ 24,39”É
20°10’ 28,06”K
Túravezető: Ábrahám Krisztián
Információ, bejelentkezés: 30/638-0297, abrahamk@knp.hu
Egyedi áras: 5900 Ft/fő
Július 2.
Éjszaka a múzeumban - Tisza-völgyi Bemutatóház, Fehér-tó

4 km
3 óra
Esti/éjszakai túra a telihold fényénél a szegedi Fehér-tón egy rendhagyó múzeumi bemutató és tárlatvezetés után.
Találkozó: 19.00, a Tisza-völgyi Bemutatóháznál (Kurgán) (E5 út;
a 158-as km szelvénynél)
Túravezető: Ábrahám Krisztián
Információ, bejelentkezés: 30/638-0297, abrahamk@knp.hu
Egyedi áras: felnőtt jegy 2000 Ft, diák és nyugdíjas 1500 Ft
Július 23.
Hajóskapitányként a Tiszán – vízitúra jogosítvány nélkül vezethető

15 km
3 óra
kishajókkal
Délelőtti vízitúránk során a Tisza és a Maros élővilágát fedezzük fel magunk vezette 4, 5 és 10 személyes kishajókkal, melyeket nagykorúak vízi
jártassági nélkül vezethetnek. A hajók kezeléséhez segítséget, a túrához
mentőmellényt biztosítunk. A hajók sebessége 8-12 km/h. A helyek
száma korlátozott, érdemes időben bejelentkezni.
Találkozó: 9:00, Szeged, Felső Tisza-part utca a vízitelep mellett, a
stadionnal szemben, a Foka Ökokikötő bejáratánál. GPS: 46°15’ 24,39”É
20°10’ 28,06”K
Túravezető: Ábrahám Krisztián
Információ, bejelentkezés: 30/638-0297, abrahamk@knp.hu
Egyedi áras: 5900 Ft/fő
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Július 30.

3 km
3 óra
Mi történik a Rákosivipera-védelmi Központban?
A tanösvény megtekintése mellett a résztvevők megismerhetik a vizes
élőhelyek, a gyepek és az erdők, valamint azok természeti értékeinek
megőrzésének fontosságát, valamint a Rákosivipera-védelmi Központ
szabadtéri terráriumának lakóit.
Találkozó: 8.00 óra, Kunpeszér, Hubertus italbolt előtt
Túravezető: Schneider Viktor
Ingyenes, de bejelentkezés szükséges a knp.hu oldalon!
Július 31.
Hajóskapitányként a Tiszán – vízitúra jogosítvány nélkül vezethető

15 km
3 óra
kishajókkal
Délelőtti vízitúránk során a Tisza és a Maros élővilágát fedezzük fel magunk vezette 4, 5 és 10 személyes kishajókkal, melyeket nagykorúak vízi
jártassági nélkül vezethetnek. A hajók kezeléséhez segítséget, a túrához
mentőmellényt biztosítunk. A hajók sebessége 8-12 km/h. A helyek
száma korlátozott, érdemes időben bejelentkezni.
Találkozó: 9:00, Szeged, Felső Tisza-part utca a vízitelep mellett, a
stadionnal szemben, a Foka Ökokikötő bejáratánál. GPS: 46°15’ 24,39”É
20°10’ 28,06”K
Túravezető: Ábrahám Krisztián
Információ, bejelentkezés: 30/638-0297, abrahamk@knp.hu
Egyedi áras: 5900 Ft/fő
AUGUSZTUS
Augusztus 6.

2 km
2,5 óra
Vízitúra a tőserdei Holt-Tiszán
Kényelmes tempóban evezünk a holtágon, közben beszélgetünk a
vízimadarakról és a vízi élővilágról.
Találkozó: 10.00 óra, Szabad strand a Szikra-hídnál
Túravezető: Bártol István
Egyedi áras: Felnőtt 2500 Ft/fő, kedvezményes 1800 Ft/fő
Augusztus 13.

4 km
3 óra
Fészekhagyók a Csaj-tavon
A tavaszi nyüzsgés ekkorra már alábbhagy, a fiókák már kirepültek,
nyugalmasabb az élet a tórendszer vizein. A költöző madarak lassan
útra kelnek délre.
Találkozó: 8:00 óra, Tömörkény, Tömörkényi halgazdaság (Csanytelek felől érkezve a „Halgazdaság” táblánál Csanytelek és Tömörkény
települések között).
Túravezető: Korom István
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Augusztus 13.

6 km
4-5 óra
Nyáresti túra a Kolon-tónál
A gyalogtúra során Izsákról indulva a Kolon-tó szegélyében több
kilátópontot érintünk. Késő nyári hangulatban gyalogtúrázunk az
Aqua Colun tanösvényen, gyönyörködünk a naplemente fényeiben,
megismerkedünk a Kolon-tó tájtörténetével, természeti értékeivel és
azok védelmével.
Találkozó: 18:00 óra, Izsák
Túravezető: Morvai Edina
Augusztus 27.

4-5 óra
Ezeregycsillagos est a Kolon-tónál 2-3 km
Saját autókkal és telekocsikkal közösen kimegyünk a B. Bognár tanyára,
ahol az est folyamán szakember segítségével megismerjük az éjszakai
égboltot. Napnyugta előtt sétálunk a Bikatorok tanösvényen (2 km),
majd előadást hallgatunk a csillagokról. Derült égbolt esetén sötétedés után csillagászati távcsővel figyeljük meg a Holdat, a Jupitert és a
Szaturnuszt, valamint galaxisokat, planetáris ködöket.
Találkozó: 17:30 óra, Soltszentimre
Túravezető: Morvai Edina
Augusztus 27.

6 km
2,5 óra
Kenus vízitúra Mártélyon
A holtág vizén evezve madarászhatunk Mártélyon. Mentőmellényt
minden résztvevőnek biztosítunk. Kenuk csak korlátozott számban
állnak rendelkezésre, ezért előzetes bejelentkezést kérünk. A program
fakultatív folytatása lehet a délutáni gyalogtúra.
Találkozó: 9:00, a Bodnár Bertalan Oktatóközpont előtt (a holtág parján
található a mártélyi strandtól 500 méterre)
Túravezető: Ábrahám Krisztián
Egyedi áras: felnőtt 2800 Ft, diák, nyugdíjas 1900 Ft
Információ, bejelentkezés: 30/638-0297, abrahamk@knp.hu
Augusztus 27.

4 km
2,5 óra
Gyalogtúra a mártélyi Tiszánál
A mártélyi Tisza vadregényes ösvényein túrázhatunk szombat délután.
A délelőtti kenutúra fakultatív folytatása.
Találkozó: 13:30, a Bodnár Bertalan Oktatóközpont előtt (a holtág
parján található a mártélyi strand mellett)
Túravezető: Ábrahám Krisztián
Információ, bejelentkezés: 30/638-0297, abrahamk@knp.hu
Augusztus 27.

8 km
3,5 óra
Bugacpuszta Saga: a fűrészlábú nyomában
Túránk célja hazánk legnagyobb termetű rovarfajának, a fűrészlábú
szöcskének (Saga pedo) a megtalálása, eközben viszont a bugaci Nagypuszta egyéb érdekességei mellett sem megyünk el szó nélkül.
Találkozó: 17:00 óra, Bugac, Karikás Csárda
Túravezető: Varga Péter
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SZEPTEMBER
Szeptember

8 km
4-5 óra
Őszi kikerics túrák a Kolon-tónál
A legtöbb növénnyel ellentétben ősszel hozza virágait az őszi kikerics,
mely ilyenkor tömegesen borítja a túra során bejárt réteket. Várunk
mindenkit egy kellemes, őszi hangulatú sétára a színesedő erdőben és
a virágoktól rózsaszín réteken.
Az őszi kikericsek egyre nehezebben kiszámítható virágzási ideje miatt
Programajánlónkban nem adunk meg dátumokat, kérjük, hogy figyeljék honlapunk Programok menüpontját, valamint Facebook felületünket, ahol túráink meghirdetésre kerülnek.
Találkozó: 9:00 óra, Páhi
Túravezető: Morvai Edina

Szeptember 3.
Hajóskapitányként a Tiszán – vízitúra jogosítvány nélkül vezethető

15 km
3 óra
kishajókkal
Délelőtti vízitúránk során a Tisza és a Maros élővilágát fedezzük fel magunk vezette 4, 5 és 10 személyes kishajókkal, melyeket nagykorúak vízi
jártassági nélkül vezethetnek. A hajók kezeléséhez segítséget, a túrához
mentőmellényt biztosítunk. A hajók sebessége 8-12 km/h. A helyek
száma korlátozott, érdemes időben bejelentkezni.
Találkozó: 9:00, Szeged, Felső Tisza-part utca a vízitelep mellett, a
stadionnal szemben, a Foka Ökokikötő bejáratánál. GPS: 46°15’ 24,39”É
20°10’ 28,06”K
Túravezető: Ábrahám Krisztián
Részvételi díj: 5900 Ft/fő
Információ, bejelentkezés: 30/638-0297, abrahamk@knp.hu
Szeptember 3.

2-4 óra
Ősszel a Péteri-tónál 3,5 km
A Péteri-tó eredetileg természetes szikes tó volt, melyet a XX. század
során alakítottak halastóvá. A tavak környezetében jellegzetes sziki növénytársulások, valamint kis kiterjedésben lápi növényzet találhatók. A
nádasok a vízimadarak, a tószegélyi szikesek a sziki madarak élő helyei.
Találkozó: 9:00 óra, Pálmonostor külterület, E5.főút 127. km-táblájánál
lévő KNPI épület
Túravezető: Molnár László
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Szeptember 3.

3 km
2 óra
Sötét Tőserdő túra
Zseblámpa nélkül, a hold fényénél sétálunk végig a Kontyvirág tanösvényen, miközben próbára tesszük azokat az érzékeinket, melyek a
látás dominanciája miatt napközben alig érvényesülnek.
Találkozó: 20:30 óra, Kontyvirág Erdei Iskola
Túravezető: Bártol Réka
Szeptember 3.

2,5 óra
Szarvasbőgés az Őrjegben 3,5 km
Az Őrjeg a Duna egykori medrében kialakult hatalmas mocsárvilág maradványa. A környező területek gazdag nagyvad állománnyal rendelkeznek. Nyár végén, ősz elején megkezdődik a szarvasbikák nászra hívó
hangja: a szarvasbőgés. A túra során kis szerencsével ennek is fültanúi
lehetünk, majd az éjszaka további titokzatos hangjaival ismerkedünk.
Találkozó: 17:30 óra, Császártöltés-Kiscsala, egykori Csala csárda parkoló az 54-es számú főút mellett
Túravezető: Agócs Péter
Szeptember 10.

4 km
3 óra
Fotós túra a Csaj-tón
Természetjáróknak, természetfotósoknak szánt csendes madárles. A
túrán készülő legjobb hangulatképeket, madárfotókat szívesen bemutatnánk KNPI közösségi oldalain is.
Találkozó: 16.00, Csanytelek, Alsó-főcsatorna buszmegállónál
(Csanytelek, Baks felőli településtábla).
Részvételi díj: felnőtt 2000 Ft, diák és nyugdíjas 1500 Ft
Információ, bejelentkezés: Ábrahám Krisztián 30/638-0297,
abrahamk@knp.hu
Szeptember 17.

3 km
3 óra
Őszi túra a Bába- széken
Megtudhatjuk milyen különleges életközösségek alakultak ki a szikeseken, mi az a szikpadka és hogyan virágzik a sziksó? Sziki őszirózsák nyíló
tömegeiben is gyönyörködhetünk. Megfigyelhetjük a vonuló vízimadarakat pihenő és táplálkozó helyükön.
Kis szerencsével a legkésőbb virágzó orchideánk, az őszi füzértekercs is
szemünk elé kerülhet.
Találkozó: 9:00 óra, 53-as számú főút 11-es kilométer kövénél található
horgásztó parkolójában.
Túravezető: Bárdos Tibor
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Szeptember 17.

3 km
5 óra
Őszi kikerics túra a Kiskőrösi Turjánosban
A különleges hangulatú, változatos Szücsi-erdőben kirándulunk túránkon. Őszi kikerics, kőrises égerláp, tögy-kőris-szil ligeterdők, láprétek,
kaszálórétek lesznek a látnivalók.
Találkozó: 10:00 óra, Kiskőrös, Rákóczi utca vége, ahol az aszfaltos út
véget ér (Jó Pásztor Evangélikus Szeretetotthonnál)
Túravezető: Sárkány József
Szeptember 17.
Mi történik a Rákosivipera-védelmi Központban?

3 km
3 óra
A tanösvény megtekintése mellett a résztvevők megismerhetik a vizes
élőhelyek, a gyepek és az erdők, valamint azok természeti értékeinek
megőrzésének fontosságát, valamint a Rákosivipera-védelmi Központ
szabadtéri terráriumának lakóit.
Találkozó: 9:00 óra, Kunpeszér, Hubertus italbolt előtt
Túravezető: Schneider Viktor
Ingyenes, de bejelentkezés szükséges a knp.hu oldalon!

Szeptember 24.

6 km
3óra
Szent Mihály napi túra Bugacon
A gyalogos túra során a résztvevők a Szent Mihály naphoz kötődő
népszokásokkal együtt
a homoki élőhelyek ősszel előforduló gombafajait és gyakoribb gyógyhatású növényeit ismerhetik meg, A túrát vezeti: Horváth Lászlóné,
gombaszakértő és szakellenőr
Találkozó: 9:00, Bugacon a Karikás Csárdánál
Információ, jelentkezés: Tóth Endre, 30/488-4547
A programon a részvétel ingyenes.
Szeptember 24.

4 km
3 óra
Madárvonulás a Csaj-tavon
Ismét felpezsdül az élet a tórendszeren, vonulási időben ugyanis fontos
pihenő- és táplálkozóhelye vízimadarak ezreinek. Vadludak, récék,
darvak százas csapatokban érkeznek a területre az ősz folyamán.
Találkozó: 09:00 óra, Tömörkény, Tömörkényi halgazdaság (Csanytelek felől érkezve a „Halgazdaság” táblánál Csanytelek és Tömörkény
települések között).
Túravezető: Korom istván
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TÚRANAPTÁR 2022
OKTÓBER
Október 1.
Európai Madármegfigyelő Nap a császártöltési Vörös-mocsárban

5 km
3,5 óra
Rövid mocsári túra közben madárgyűrűzés a tanösvényen, ahol vonuló
énekesmadarakkal ismerkedhetünk testközelből.
Találkozó: 8:30 óra, Császártöltés-Kiscsala, egykori Csala csárda parkoló
az 54-es számú főút mellett
Túravezető: Agócs Péter
Ingyenes, de bejelentkezés szükséges a knp.hu oldalon
Október 1.
Európai Madármegfigyelő Nap a bácsalmási Sós-tónál

2 km
2,5 óra
Madárgyűrűzési bemutatóval egybekötött természetismereti túra. A
bácsalmási Sóstó és a Gyapjas gyűszűvirág Természetvédelmi Terület
élővilágának bemutatása.
Találkozó: 9:00 óra, Bácsalmás, Sós-tó
Túravezető: Tamás Ádám
Ingyenes, de bejelentkezés szükséges a knp.hu oldalon!
Október 1.

3 óra
Európai Madármegfigyelő Nap Tiszaalpáron 2,5 km
Madármegfigyelés az Európai Madármegfigyelő Napokhoz csatlakozva.
Találkozó: 10:00 óra, Tiszaalpár, Várdomb
Túravezető: Bártol István

Október 1.

5 km
3-4 óra
Madármegfigyelő nap a Péteri-tónál
Madármegfigyelés az Európai Madármegfigyelő Napokhoz csatlakozva.
Találkozó: 9:00 óra, a petőfiszállási tanösvény parkolója
Túravezető: Molnár László
Október 8.

6 km
3 óra
Négy évszak a Mártélyi Tájvédelmi Körzetben
A Mártélyi Tájvédelmi Körzetben, a közismert tanösvényektől távolabb
rejtőző táji értékek felfedezése.
Találkozó: 9:00 óra, Hódmezővásárhely, Bodzás út vége
Túravezető: Albert András
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Október 8.

5 km
2,5 óra
Őszi portya a Kis-réten
A Szikrai-holtág, majd a Dög-Tisza mentén a Lakiteleki Kis-réten át
nemcsak sétálunk, hanem átgondoljuk kapcsolatunkat a környezetünkkel, a Földdel, és értelmezzük minden élő iránt viselt felelősségünket.
Találkozó: 10.00 óra, Kontyvirág Erdei iskola
Túravezető: Bártol Réka
Október 8.

3 km
3 óra
Őszerdő Túra
Lassú poroszkálás a tanösvényen, séta a Sulymos-kilátóhoz.
Találkozó: 10.00 óra, Parkoló a Szikra-hídnál
Túravezető: Bártol István
Október 8., 22.

6 km
4-5 óra
Őszi túra a Kolon-tónál
Izsákról indulva a Kolon-tó szegélyében több kilátópontot érintünk.
Őszi hangulatban gyalogtúrázunk az Aqua Colun tanösvényen,
mindeközben megfigyeljük a színesedő tájat, a vonuló madarakat és
megismerkedünk a Kolon-tó tájtörténetével, természeti értékeivel és
azok védelmével.
Találkozó: 9:00 óra, Izsák
Túravezető: Morvai Edina
Október 8.

1 km
2 óra
Geotóp Nap: Jégkorszak nyomában
A dél-alföldi jégkori környezet változásainak egyik típuslelőhelye a
Madarasi Téglavető földtani képződmény. A túra során bepillantást
nyerhetünk a jégkorszak történetébe, kalandozhatunk a jégkorszaki
ember egyik feltételezett táborhelyén.
Találkozó: 10:00 óra, Madaras, Madarasi Téglavető földtani képződmény
Túravezető: Balázs Réka, Tamás Ádám
Ingyenes
Október 9.

3 km
3 óra
Geotóp Nap: Mesélő kövek Csólyospáloson
Mindenkit várunk, aki kíváncsi arra, mit rejt a föld mélye, miről árulkodnak a kőzetek, miként jöttek létre az Alföld jellegzetes felszínformái!
A Csólyospálosi földtani feltáráshoz szervezett túra során lehetőség
nyílik az Alföld egyetlen szilárd építőkövét bemutató „Varangykő
tanösvény” bejárására, valamint bepillantást kaphatunk a kőfejtés és a
hagyományos paraszti életmód eszközeit őrző Helytörténeti Gyűjteménybe is.
Találkozó: 10:00 óra, Helytörténeti Gyűjtemény
(Csólyospálos, Korona u. 1.) előtt
Túravezető: Balázs Réka, Somogyi István
Ingyenes
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Október 15.

5 km
4 óra
Négy évszak a buckák között
Minden évszakban bejárjuk a Fülöpházi-buckavidéket ugyanazon az
útvonalon és megfigyeljük a természet változását. Most a buckák őszi
arcával ismerkedünk.
Találkozó: 9:00 óra, Fülöpházi-buckavidék, Naprózsa Erdei Iskola
parkolója
Túravezető: Szabóné Ronkó Erzsébet
Október 16, 22, 23, 29.

4 km
3 óra
Őszi darules a szegedi Fehér-tónál
A Tisza-völgyi Bemutatóház megtekintése után a tórendszer ideális
pontján figyeljük a darvak behúzását naplementekor.
Találkozó: 15.00, a Tisza-völgyi Bemutatóháznál (Kurgán) (az E5 főút
158-as km-szelvénynél.)
Túravezető: Ábrahám Krisztián
Részvételi díj: felnőtt 2000 Ft, diák és nyugdíjas 1500 Ft
Információ, bejelentkezés: 30/638-0297, abrahamk@knp.hu

Október 30., november 1, 5 és 6.

4 km
3 óra
Őszi darules a szegedi Fehér-tónál
A Tisza-völgyi Bemutatóház megtekintése után a tórendszer ideális
pontján figyeljük a darvak behúzását naplementekor.
Találkozó: 14.00, a Tisza-völgyi Bemutatóháznál (Kurgán) (az E5 főút
158-as km-szelvénynél.)
Túravezető: Ábrahám Krisztián
Részvételi díj: felnőtt 2000 Ft, diák és nyugdíjas 1500 Ft
Információ, bejelentkezés: 30/638-0297, abrahamk@knp.hu
NOVEMBER
November 5.

6 km
4 óra
Őszi túra a Peszéri-erdőben
A homoki erdőssztyeppek egyik legértékesebb képviselője a Peszéri-erdő. Az őszi lombszíneződés idejében különösen sok színben pompáznak a jellegzetes felső-kiskunsági erdőssztyepp állományok.
Találkozó: 9:00 óra, Tatárszentgyörgy, Vitéz-sor északi vége
Túravezető: Schneider Viktor
Ingyenes, de bejelentkezés szükséges a knp.hu oldalon!
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November 5. és 12.

4 km
2,5 óra
Hajnali darules a szegedi Fehér tónál
Az ébredő Fehér-tón a darvak hajnali kihúzását lessük meg egy kis
létszámú túra keretében napkeltekor. Sötét színű ruházat javasolt.
Találkozó: 5:00 a Tisza-völgyi Bemutatóháznál (Kurgán) (az E5 főút
158-as km-szelvénynél.)
Túravezető: Ábrahám Krisztián
Részvételi díj: 3000 Ft/fő
Információ, bejelentkezés: Ábrahám Krisztián
30/638-0297, abrahamk@knp.hu
November 12, 13, 26 és 27.
Őszi darules a szegedi Fehér-tónál
A Tisza-völgyi Bemutatóház megtekintése után a tórendszer ideális
pontján figyeljük a darvak behúzását naplementekor.
Találkozó: 13.30, a Tisza-völgyi Bemutatóháznál (Kurgán) (az E5 főút
158-as km-szelvénynél.)
Megközelítés: Szegedről helyközi buszjárattal vagy személyautóval az
E5-ös úton.
Részvételi díj: felnőtt 2000 Ft, diák és nyugdíjas 1500 Ft
Információ, bejelentkezés: Ábrahám Krisztián 30/638-0297,
abrahamk@knp.hu
November 19. – Fehértavi Darvadozás
A szegedi Fehér-tó lecsapolt halastavai kedvelt éjszakázó helyei a
vonuló darvaknak. A Fehértavi Darvadozás – a madárvonulás dél-alföldi
ünnepe elnevezésű rendezvényünkön ennek örömére előadásokkal,
állat-bemutatóval, játszóházzal, madárgyűrűzéssel várjuk a látogatókat.
Természetesen nem maradhat el a közös darules sem.
Helyszín: szegedi Fehér tó, részletek a weboldalunkon.
Ingyenes
DECEMBER
December 10.

3-4 óra
Madárkarácsony a Kolon-tónál
A tél komoly megpróbáltatást jelent sok énekesmadár számára, ilyenkor nagy segítséget jelent a madáretetők feltöltése erre alkalmas magvakkal, amellyel folyamatos táplálékforrást biztosíthatunk számukra.
Az izsáki madáretetőt is sok madár látogatja, mint például szén- és kék
cinege, vörösbegy és nagy fakopáncs. A program során madárgyűrűzési
bemutatót tartunk, téli madáreleséget készítünk.
Találkozó: 9:00 óra, Izsák, Fogathajtó pálya melletti madáretető
Túravezető: Morvai Edina
December 10.

5 km
4 óra
Négy évszak a buckák között
Minden évszakban bejárjuk a Fülöpházi-buckavidéket ugyanazon az
útvonalon és megfigyeljük a természet változását. Most a buckák őszi
arcával ismerkedünk.
Találkozó: 9:00 óra, Fülöpházi-buckavidék, Naprózsa Erdei Iskola parkolója
Túravezető: Szabóné Ronkó Erzsébet
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TANÖSVÉNYEK
A tanösvények látogatása előtt kérjük, tájékozódjon honlapunkon vagy
telefonon (+36 76/482-948) az aktuális természeti állapotokról. A tanösvényeket mindenki saját felelősségére látogathatja.
Honlapunkon (www.knp.hu) az Ökoturisztika menüben találja a tanösvényeket, vagy az alábbi QR kódot beolvasva a telefonjával. A honlapon
minden tanösvénynél feltüntetjük a hosszát, útmutatót a megközelítéshez, a látogatásra javasolt időszakot, valamint egy kedvcsináló leírást.
A túratervezéshez igyekszünk korszerű, digitális segédletet nyújtani,
melyeket folyamatosan töltünk fel a megújuló tanösvényeinkhez. Frissített térképi állományokkal, az aktuális Google légifotóhoz igazított tájékozódást biztosító távérzékelésben használt, az útvonaltervezést megkönnyítő koordináta párokkal (EOV,
WGS 84), valamint a Google Earth program alatt futó
.kmz fájlokkal könnyítjük meg a navigációt.
Élményekben gazdag szórakozást kívánunk!
Apaj, Réce tanösvény..........................................................................

1000 m

Bodoglár, Tartós szegfű tanösvény...............................................

1000 m

Ásotthalom, Csodarét tanösvény...................................................
Bugac, Boróka tanösvény..................................................................
Császártöltés, Vörös-mocsár tanösvény......................................

Csólyospálos, Varangykő tanösvény.............................................

3000 m
1100 m
2000 m
500 m

Dunapataj, Kékmoszat tanösvény.................................................

2400 m

Fülöpházi-buckavidék, Báránypirosító tanösvény.................

3300 m

Fülöpházi-buckavidék, Garmada tanösvény............................

8500 m

Izsák (Kolon-tó), Aqua Colun tanösvény......................................

3500 m

Érsekhalma, Érsekhalmi földvár

A tanösvény kezdeti szakaszán erdei tornapálya található.

Fülöpszállás (Kelemen-szék), Gulipán tanösvény....................

Izsák (Kolon-tó), Bikatorok tanösvény..........................................

Kiskunhalas, Fejeték tanösvény......................................................

Kunadacs, Kosbor tanösvény...........................................................
Lakitelek-Tőserdő, Kontyvirág tanösvény..................................
Mórahalom (Nagyszéksós-tó), Csipak tanösvény....................

Páhi, Orchidea tanösvény..................................................................
Pálmonostora (Péteri-tó), Vöcsök tanösvény............................
Petőfiszállás (Péteri-tó), Meizl Ferenc tanösvény....................

Pusztaszer, Hét vezér emlékmű és tanösvény..........................

1300 m
3000 m
4000 m
1800 m
3500 m
3000 m
8000 m
3500 m
2100 m
500 m

Szatymaz (Szegedi Fehér-tó), Sirály tanösvény........................

2000 m

Tiszakécske, Nádirigó tanösvény...................................................

2500 m

Tiszaalpár, Földvár...............................................................................

400 m
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Túzokleső túrák Apajpusztán – április

Orchidea túrák a Kolon-tónál – május

Tiszavirágzás túrák Szegeden– június

Darules túrák a szegedi Fehér-tónál – október-november
Elérhetőségeink: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.
Telefon: +36 76/482-611, Fax: +36 76/481-074
e-mail: titkarsag@knp.hu
Turisztikai információk: oktatasio@knp.hu
Kiadja: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Felelős kiadó: Ugró Sándor, igazgató
Szerkesztők: Kiss Mónika, Szabó Ágnes, Szerenka Gábor
Címlapfotó: Kiss-Czakó Imre - a képen fűrészlábú szöcske (Saga pedo)
Fotók: Balázs Réka, Bártol István, Daróczi Csaba, Filotás Zoltán,
Gilly Zsolt, Kiss-Czakó Imre, Kalotás Zsolt, Kis Ferenc, Kiss Edina,
Kiss Mónika, Kolon-tavi archívum, Kolozsi-Kecskés Zsófia,
KNP archívum, Mile Orsolya, Mizsei Edvárd, Pigniczki Csaba, Puskás József
Grafika: Szűcs Ferenc
Kérjük, támogassa a természetvédelmet!
Adója 1%-át ajánlja a
Kiskunsági Nemzeti Park Alapítványnak!
Adószám: 19043337-1-03
Bankszámlaszám: 11603009-00329200-03000003

www.knp.hu

