Téli túrák nemzeti parkjainkban
Időpont: január 25. és február 8. között
Helyszín: országszerte számos helyszínen
A téli időszakban nemzeti parkjaink egészen más arcukat mutatják felénk. Akik a
friss időben csatlakoznak az erdei túrákhoz, megismerhetik a természet igazi
csendjét, a téli erdő varázsát. A túrák során az apró mozdulatok hangja is
észrevehetővé válik: a friss hó ropogása a bakancstalpak alatt, a megfagyott levél
zörgése és a jól megérdemelt forró tea szürcsölése a termoszból. Ilyenkor, mikor a
túrázók száma kevesebb, az erdők, mezők és a vízpartok lakói is bátrabban előjönnek
rejtekhelyükről. A természetvédelmi szakemberek ezeken a napokon olyan
fokozottan védett területekre is elkalauzolnak minket, ahova más időszakban - az
élővilág nyugalmának megőrzése érdekében - nem juthatunk el.
A tematikus nap része a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ)
által
koordinált Vidékjáró programsorozatnak.

IV. Transz-bükki átkelés - Erőss Zsolt emléktúra
Időpont: 2014. január 25. 8.00 - 18.00
Találkozás: Nagyvisnyón, az ÁFÉSZ buszmegállónál, 7.45-kor
Helyszín: Nagyvisnyó-Felsőtárkány, Bükki Nemzeti Park
Táv: 20 km
Részvételi díj: 2500 Ft/fő
További információ: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság - www.bnpi.hu
Jelentkezés: okoturisztika@bnpi.hu (előzetesen bejelentkezés szükséges,
jelentkezési
határidő: 2014. január 22.; a jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében tudjuk fogadni)
Maximális létszám: 50 fő

Az egész napos túra keretében észak-dél irányban, Nagyvisnyótól Felsőtárkányig
szeljük keresztül a Bükki Nemzeti Parkot. A túra egyik különlegességét az adja, hogy
több olyan fokozottan védett területet - köztük a különleges szépségű Leány-völgyet is érintünk, amely az év nagy részében nem látogatható. A jó fizikai felkészültséget
igénylő túra az elmúlt években Transz-bükki átkelés néven tett szert nagy
érdeklődésre.
A Bükki Nemzeti Park védnöke 2013-ban Erőss Zsolt, a legsikeresebb magyar
hegymászó volt. Ez év májusában Zsolt életét vesztette a Kancsenzönga
megmászása közben, ezért igazgatóságunk örökös védnöki címet
adományozott neki. Utolsó magyarországi túrája a 2013 februárjában
meegszervezett Transz-bükki átkelés volt,
ezért a továbbiakban ezt a túrát Erőss Zsolt emléktúrának nevezzük el. A túra végén
a felsőtárkányi Nyugati Kapu Oktató-és Látogatóközpontban Erőss Zsolt, a Bükki
Nemzeti Park örökös védnöke tiszteletére emlékhely és kopjafa avatót tartunk,
amelyen részt vesz Erőss Zsolt özvegye, Sterczer Hilda, valamint Zsolt
hegymászótársai, és mindazok, akik le szeretnék róni tiszteletüket a Hópárduc előtt.

Téli nyomkeresés a Velencei-tó környéki szikesen
Időpont: 2014. január 25. 9.00
Találkozás: Dinnyésen, a Rózsa utca és Rákóczi utca sarkán, a gólyafészek
alatt
Helyszín: Dinnyési Fertő Természetvédelmi Terület
Táv: 2 km (max. 3 óra)
Részvételi díj: teljes árú - 600 Ft/fő, kedvezményes - 350 Ft/fő
További információ: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság - www.dunaipoly.hu
Jelentkezés: Fenyvesi László - 30/663 4630 (munkaidőben)
Maximális létszám: 30 fő
Téli túránkon elsősorban a különböző vadnyomokkal ismerkedhetünk. Ha nem lesz
hótakaró, minden más nyom (toll, szőr, köpet, stb.) vezet minket a különféle állatok
nyomán. Nagy hó esetén a túra nehézségi foka is változik, de mindenképp
élményben gazdag lesz!

Hortobágyi sasles
Időpont: 2014. január 25. 9.00
Találkozás: Ohati Horgászcentrum (III-as tó, Gyökérkút)
Helyszín: Kecskés-puszta, Hortobágyi Nemzeti Park
Táv: 7 km (3 óra)
Részvételi díj: felnőtt - 1000 Ft/fő, gyermek - 500 Ft/fő, család - 2000 Ft

További információ: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság - www.hnp.hu és
Tihanyi Gábor - 30/525-8813
Jelentkezés: oktatas@hnp.hu (előzetesen bejelentkezés szükséges,
jelentkezési
határidő: 2014. január 24., 14 óra)
Maximális létszám: 20 fő
A Hortobágy jelentős a Kárpát-medencében telelő rétisasok számára. Jellemzően
vizes élőhelyek közelében tartózkodnak legszívesebben, megfigyelni őket is itt van a
legnagyobb esély, de gyakran láthatók a rövidfüvű szikes pusztán is. Egy kellemes
séta révén eljuthatunk olyan helyre, ahol a sasok nagy eséllyel kerülnek szemünk
elé. Állványos távcsővel jól megfigyelhetjük őket, és rövid időre bepillantást
nyerhetünk
életükbe, megismerhetjük viselkedésüket, táplálkozási szokásaikat.

Farsangi túra a Tőserdőn
Időpont: 2014. január 25. 9.00
Találkozás: a tőserdei Holt-Tisza hídjánál
Helyszín: Tőserdő, Kiskunsági Nemzeti Park
Táv: 5 km (4 óra)
Részvételi díj: felnőtt - 600 Ft/fő, diák, nyugdíjas - 400 Ft/fő, család (2 felnőtt, 2
gyerek) - 1500 Ft
További információ: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság - www.knp.hu
Jelentkezés: Gilly Zsolt - 76/500-068 vagy 30/4884-565 vagy gillyzs@knp.hu
Maximális létszám: 35 fő
A téli erdő nyugalmat árasztó hangulatával, az erdei állatok nyomát kutatva
kínálunk kellemes felüdülést. A túra végén forró teával várjuk a résztvevőket a
Kontyvirág Erdei Iskolában.

Alvó hegyvidék bakancsos túra
Időpont: 2014. január 25. 9.00 - 13.00
Találkozás: Sopron, Lővér krt. 82., a Csík Ferenc Uszoda parkolója
Helyszín: Soproni-hegység, Soproni Tájvédelmi Körzet
Táv: kb. 10 km
Útvonal: Deák kút - Fáber rét - Szalamandra tó - Várhely - Hét bükkfa - Deák kút
Részvételi díj: ingyenes
További információ: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság - www.fertohansag.hu

Jelentkezés: 99/537-620 (előzetes bejelentkezés szükséges, jelentkezési határidő: 2014.
január 24., 14 óra)
Túravezető: Fazekas Krisztina - 0630/570-21-59
Maximális létszám: 35 fő
Tapasztaljuk meg együtt a soproni-hegységi erdők csendjét! Vajon kik mozognak
ilyenkor körülöttünk fenn a hegyekben, az erdőben?

Téli madármegfigyelés a Dunán
Időpont: 2014. január 25. 7.00
Találkozás: Kölked, a Nagypartosi tanösvény indító táblája a Duna-töltésen (Tojtai
lejáró), 6.45
Helyszín: Béda-Karapancsa, Duna-Dráva Nemzeti Park
Táv: 3-4 km (kb. 2,5 óra)
Részvételi díj: 500 Ft/fő
További információ: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság - www.ddnp.hu; email: komlos@ddnp.kvvm.hu
A téli időszakban - különösen januárban - igen sok vándormadár tartózkodik a
területen,
közülük számos Skandináviában élő faj képviselője, mely az év nagy részében nem
fordul elő itt, kizárólag ilyenkor látható nálunk. A madarak állandó mozgásban
vannak, az időjárástól függően kisebb-nagyobb területet járnak be térségünkben. A
túrán többféle nagytestű madár - köztük récefélék, vetési ludak - megfigyelésére
nyílik lehetőség távcsővel, spektívvel.

Téli túra az Aggteleki-karszton - környezeti nevelési program iskolás
csoportok számára
Időpont: 2014. január 28. 9.30
Találkozás: Szalamandra Ház, Szögliget külterület
Helyszín: Szögliget, Aggteleki Nemzeti Park
Táv: 5 km (3 óra)
Részvételi díj: 250 Ft/fő
További információ: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Kúria Oktatóközpont 48/350-056, www.kuriaoktatokozpont.hu
Maximális létszám: 25 fő
Az Aggteleki-karszt más-más arcát mutatja a különböző évszakokban. Ha hó takarja
a hegyoldalakat, vagy ha köd ül meg a völgyekben, akkor érezhetjük igazán

hegyvidéki jellegét. A túra során a Szádvár magaslatára juthatunk fel, a romos falak
közül kitekintve a karszt domborzata szinte tapinthatóvá válik. Amennyiben a
havas-jeges kövek megakadályozzák e „nagyratörő tervünk" megvalósítását, egy
ménes-völgyi séta jó ízelítőt ad a karszt erdeinek téli világából és igazi
nyomolvasókká is válhatunk a túravezető segítségével.

Kikerics túra a Szársomlyón
Időpont: 2014. február 1.
Találkozás: Nagyharsányi Szoborpark (A pontos időpontról a túra előtt néhány
nappal kapnak értesítést a jelentkezők.)
Helyszín: Szársomlyó, Szársomlyói természetvédelmi terület
Táv: 5 km (3 óra)
Részvételi díj: 800 Ft/fő
További információ: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság - www.ddnp.hu vagy
30/377-3388 vagy 30/326-9459
Jelentkezés: 30/377-3388 vagy 30/326-9459 (előzetes bejelentkezés szükséges)
Maximális létszám: 50 fő
Hazánk területén egyedül a Szársomlyón él a fokozottan védett magyar kikerics. A
tíz éve megrendezett kikerics túrán kivételes alkalom nyílik a szintén fokozottan
védett, csak engedéllyel látogatható Szársomlyó földtani, növénytani, állattani és
kultúrtörténeti értékeinek megtekintésére.

Vadlúdles a tatai Öreg-tavon
Időpont: 2014. február 1. 7.00 - 15.00
Találkozás: Tata, Öreg-tó, madármegfigyelő torony
Helyszín: Tatai Öreg-tó
Táv: 0,5 km (3 óra)
Részvételi díj: 400 Ft/fő, családi (2 felnőtt és 2 gyerek) 1400 Ft (2+2 főn felül minden
gyerek után 200 Ft):, diákcsoport (10 főtől) - 200 Ft/fő
További információ: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság - www.dunaipoly.hu és
Csonka Péter - 30/663 4659 (munkaidőben)
Maximális létszám: 30 fő
A távoli északi költőterületeikről a Kárpát-medencébe érkező vadludak
évszázadokkal ezelőtt a tatai Öreg-tavon alakították ki egyik legrangosabb - 1989 óta
nemzetközi egyezménnyel is védett - pihenőhelyüket. A túra során
megismerkedhetünk az Öreg-tó természeti értékeivel, 7 órától a madarak reggeli
kirepülésében, délután 3 órától pedig a behúzásban gyönyörködhetünk.

Téli túra az Aggteleki-karszton - forrásaink (családok számára)
Időpont: 2014. február 1. 10.00
Találkozás: 9.30-kor Jósvafőn, a Kúria Oktatóközpontnál
Helyszín: Aggteleki Nemzeti Park
Táv: 1 és 5 km (1,5 és 3 óra)
Részvételi díj: 500 Ft/család
További információ: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság - www.anp.hu és
Tourinform Aggtelek - 48/503-000
Maximális létszám: 50 fő
A Világörökség részévé nyilvánított Aggteleki- és Szlovák-karszt felszín
alatti
világának egyedi természeti értékei a fakadó források. A barlangok vizét felszínre
hozó források után a patakok még kilométereken át nem fagynak be, hiszen
vízhőmérsékletük télen-nyáron +10 fok. A forrásoktól elindulva, négy patakot
követve találkozunk Jósvafőn, e természeti és műemléki védettséget élvező kis
faluban, a források és patakok völgyében. A túra a Kecső-, a Jósva-, a Kis- és Nagy
Tohonya-forrást érinti.

Téli szertúra Szalafőn
Időpont: 2014. február 1. 10.00
Találkozás: Szalafő-Pityerszer, Őrségi Népi Műemlékegyüttes
Helyszín: Szalafő- Pityerszer környéke, Őrségi Nemzeti Park
Táv: 5 km (3 óra)
Részvételi díj: ingyenes
További információ: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság http://onp.nemzetipark.gov.hu/ és Tourinform Őrség - 94/548-034,
tourinform.orseg@gmail.com
Maximális létszám: nincs korlátozás
A túra Sz alafő - Pityerszerről indul. A program első felében az Élet a
kaszálógyümölcsösben tanösvény látnivalóival ismerkedhetnek az érdeklődők, majd
a Felsőszeri tanösvény útvonalán haladva az őrségi népi építészetébe nyerhetnek
betekintést. Túránk során lehetőség nyílik a tökmagolajütés munkafolyamatainak
megismerésére, valamint tökmagolaj kóstolásra. A program végpontja Szalafő Pityerszer.

Baláta-tó túra
Időpont: 2014. február 1. 10.00
Találkozás: Kaszó, Ökocentrum
Helyszín: Kaszó, Baláta-tó Természetvédelmi Terület
Táv: 6 km (3 óra)
Részvételi díj: 450 Ft/fő
További információ: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság - www.ddnp.hu; email: komlos@ddnp.kvvm.hu
Kaszói erdei barangolásunk bevezetéseként előadást hallhatunk belső-somogyi vizes
élőhelyeinkről, amelyek számos ritka és védett faj számára nyújtanak menedéket. A
Balatontól a Dráváig húzódó erdőségben a patakok, vízfolyások, mocsarak és lápok
ugyan magukon viselik az emberkéz átalakító törekvéseinek nyomait, ám
alaposabban szemlélve őket még felismerhető eredeti állapotuk. A Kaszói
Erdőgazdaság erdeiben kanyargó patakvölgyben tavasszal bókoló fogasírban
gyönyörködhetünk, míg a kisebb-nagyobb lápok és láptavak - köztük a Baláta-tó környezetében a zsombékoló sások akár embermagasságú zsombékjait csodálhatjuk
meg. Szerencsés esetben a fokozottan védett rétisast is megpillanthatjuk.

Hévízi-tó túra
Időpont: 2014. február 3. 13.50
Találkozás: Hévíz, Hévízgyógyfürdő, főbejárat
Helyszín: Hévíz, Hévízi-tó Természetvédelmi Terület
Táv: 5 km (2 óra)
Részvételi díj: ingyenes
Felszerelés: az időjárásnak megfelelő ruházat, vízálló túra bakancs, távcső, esőkabát.
További információ: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - www.bfnp.hu és
Csiszár Viktor - 30/406 7977, viktor.csiszar@gmail.com
Maximális létszám: 50 fő
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szeretettel várja az érdeklődőket egy
könny ű túrára, Hévízre. A tóból kiár amló meleg víz nagy hatással van
környezetének élővilágára. A túra célja a Hévízi-tó Természetvédelmi Terület és a
környező védett területek téli élővilágának megfigyelése. A túrát a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre vezeti.

Téli túra az Aggteleki-karszton - környezeti nevelési program iskolák
számára
Időpont: 2014. február 6. 9.30
Találkozás: 9.00-kor Jósvafőn, a Kúria Oktatóközpontnál
Helyszín: Aggteleki Nemzeti Park
Táv: 5 km (3 óra)
Részvételi díj: 250 Ft/fő
További információ: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Kúria Oktatóközpont 48/350-056, www.kuriaoktatokozpont.hu
Maximális létszám: 25 fő
A téli erdőben hallgatózva, életjelek után kutatva, a hóban-sárban fellelhető
nyomokat olvasva megmutatkozik nekünk a karsztvidék élete ebben a zord
évszakban. A legtöbben azt hiszik, hogy csak nyáron érdemes túrázni! Így azonban,
csak az egyik oldalát ismerjük meg a természetnek. Rajta, húzzunk bakancsot ezen
a
februári napon! Amikor a természet leveti nyári-őszi pompáját, olyan dolgok vállnak
láthatóvá, amelyeket figyelmen kívül hagyunk akkor, amikor a virágok szépsége és a
madarak éneke elvonja figyelmünket. A talajtakaró változatossága, a kibukkanó
sziklák színe, a karsztosodott felszín formavilága, a fák alakja és lehetne még sorolni
sokáig a téli világ látnivalóit!

Téltemető túra
Időpont: 2014. február 7. 10.00
Találkozás: Cégénydányád, a park Dózsa György úti főbejárata
Helyszín: Cégénydányádi-park Természetvédelmi Terület
Táv: 1,5 km (1,5 óra)
Részvételi díj: ingyenes
Felszerelés: könnyű téli túrafelszerelés
További információ, jelentkezés: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság www.hnp.hu és Habarics Béla - 30/625-2116, e-mail: habaricsb@hnp.hu
Maximális létszám: 80 fő
Az Országos Természetvédelmi Tanács 1959-ben a kor neves szakembereinek
(pl.
Jávorka Sándor, Papp József) javaslatára nyilvánította védetté a Szamos
ártéren
kialakított, egykoron 50 hektár kiterjedésű angol tájképi kertet. A klasszicizáló
stílusban épített kastély, a meghagyott őshonos fák, a távoli földrészekről betelepített
növényritkaságok, a változatos díszcserjék és a hangulatos tisztások által vált a park
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik legszebb tájképi kertjévé. A túra során a közel
13 hektáros természetvédelmi területen található növénygyűjtemény érdekességeit és

a Szamos folyó változatos állatvilágát ismerheti meg a látogató, kis szerencsével a
téltemető néhány egyede is megcsodálható.

Madárgyűrűzés a Jági-tónál
Időpont: 2014. február 8. 9.00
Találkozás: pilisszentiváni sportpálya, a Villa Negra előtt
Helyszín: Jági-tó
Táv: 1 km (2 óra)
Részvételi díj: 400 Ft/fő, családi (2 felnőtt és 2 gyerek - ezen felül minden gyerek
után 200 Ft) - 1400 Ft, diákcsoport (10 főtől) - 200 Ft/fő
További információ: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság - www.dunaipoly.hu és
Mocsári Dezső Vazul - 30/511 1802 (munkaidőben)
Maximális létszám: 30 fő
Mely madarainkkal találkozhatunk télen is? Miért kezdték el régen gyűrűzni a
madarakat, és miért folytatjuk ma is? Ezekre a kérdésekre kapunk választ a program
során.

Fedezzük fel a Börzsöny lakói kiállítást és tanösvényt Királyréten!
Időpont: 2014. február 8. 13.00
Találkozás: Szokolya - Királyrét, Királyréti Erdei Iskola és Látogatóközpont
Helyszín: Királyrét, Duna-Ipoly Nemzeti Park
Táv: 2,9 km (3 óra)
Részvételi díj: teljes árú - 850 Ft/fő, kedvezményes - 750 Ft/fő
Jelentkezés: Takács Margit, kiralyret@dinpig.hu
További információ: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság - www.dunaipoly.hu
Maximális létszám: 30 fő
A 2013-ban megépült kiállítás és tanösvény felfedezése a kaland, a játék jegyében
történik, sok háttérismeret megszerzésével. A Börzsöny lakóinak megismerése
minden korosztály számára ajánlott, hiszen a felfedezés élménye személyre szabott!

Kikerics túra a Szársomlyón
Időpont: 2014. február 8.
Találkozás: Nagyharsányi Szoborpark (A pontos időpontról a túra előtt néhány
nappal kapnak értesítést a jelentkezők.)
Helyszín: Szársomlyó, Szársomlyói természetvédelmi terület
Táv: 5 km (3 óra)

Részvételi díj: 800 Ft/fő
További információ: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság - www.ddnp.hu vagy
30/377-3388 vagy 30/326-9459
Jelentkezés: 30/377-3388 vagy 30/326-9459 (előzetes bejelentkezés szükséges)
Maximális létszám: 50 fő
Hazánk területén egyedül a Szársomlyón él a fokozottan védett magyar kikerics. A
tíz éve megrendezett kikerics túrán kivételes alkalom nyílik a szintén fokozottan
védett, csak engedéllyel látogatható Szársomlyó földtani, növénytani, állattani és
kultúrtörténeti értékeinek megtekintésére.

Tél a Tisza-tavon
Időpont: 2014. február 8. 10.00
Találkozás: Tiszafüred-Örvény, Szabics-kikötő
Helyszín: Tisza-tó, Hortobágyi Nemzeti Park
Táv: 20 km (5 óra)
Részvételi díj: felnőtt - 1.200 Ft/fő (alapszolgáltatással: túravezetés, meleg tea/forralt
bor a túra alatt) vagy 2.500 Ft/fő (+ kenyérlángos a túra után), diák, nyugdíjas - 900
Ft/fő (alapszolgáltatással) vagy 1.850 Ft/fő (kenyérlángossal)
Minimum létszám: 8 fő
Felszerelés: meleg, réteges, kényelmes öltözék, túrabakancs vagy bélelt
gumicsizma,
hótaposó lábbeli, 1-2 csokoládé energiapótlásként
További információ, jelentkezés: info@szabicskikoto.hu vagy 30/954-8620
Jelentkezési határidő: 2014. február 7., 12 óra
A Tisza-tó téli alacsony vízszintje lehetővé teszi, hogy a varázslatos vízi világ olyan
részei is felfedezhetők legyenek, melyek nyáron megközelíthetetlenek. Ezáltal igazi
csoda tárul minden érdeklődő, még a Tisza-tavat nyáron jól ismerők szeme elé is. A
különleges gyalogtúra a dzsungel-szerű ártéri erdőben, nádasokban, gyékényesben
halad, érintve régi morotvákat, fokokat, erdőket, legelőket, melyeket évtizedekkel
ezelőtt bekebelezett a Tisza-tó vize. A tározóra és a télen is ott tartózkodó
vízimadarak seregére kilátótornyokból nyílik kilátás. A pihenőponton forró teával,
forralt borral és pogácsával várjuk a résztvevőket.

Telelő madarak megfigyelése a Dinnyési-fertőn
Időpont: 2014. február 8. Szombat, 9.00 - 12.00
Találkozás: Dinnyésen a Rózsa utca - Rákóczi utca sarkán, a gólyafészek alatt
Helyszín: Dinnyési Fertő Természetvédelmi Terület

Táv: 1 km (2-3 óra)
Részvételi díj: teljes árú - 600 Ft/fő, kedvezményes - 350 Ft/fő
További információ: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság - www.dunaipoly.hu
Jelentkezés: Fenyvesi László - 30/663 4630 (munkaidőben)
Maximális létszám: 30 fő
A Dinnyési-fertő kiváló hely a telelő madarak megfigyelésére. Még befagyott tó
esetén is izgalmas történéseknek lehetünk tanúi a vadludak és récék által fenntartott
lihogón. Hó hiányában, vagy kevés a hó esetén is biztosan lesznek itt vadludak, de
nagyobb hó esetén akár fenyőmadarakkal, téli pintyekkel és más téli
madárvendégekkel is találkozhatunk.

Északi madárvendégeink
Időpont: 2014. február 8. 9.00
Találkozás: Bihari Madárvárta, Biharugra, 8.45
Helyszín: Biharugrai- halastavak, Körös-Maros Nemzeti Park
Táv: 5 km, (4 óra)
Részvételi díj: 400 Ft/fő
További információ: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság - www.kmnp.hu és
Ezer Ádám - 66/313-855
Maximális létszám: 40 fő
A szakvezetéses túrán látogatóink megismerkedhetnek azokkal a madarakkal,
melyek még kemény teleken sem hagyj ák el hazánkat, illetve azokkal a
madárvendégekkel, amelyek északi országokból jönnek Magyarországra, hogy itt
vészeljék át a tél viszontagságait. A Biharugrai-halastavak nemcsak az őszitavaszi
madárvonulásban töltenek be fontos szerepet, hanem télen is nyugodt menedéket
jelentenek több ezer réce- és lúdfaj számára.

A túrákról a legfrissebb információk itt érhetők el:
www.nemzetipark.gov.hu/okoturisztikai-rendezvenyek
Keresse a Vendégváró Nemzeti Parkokat a Facebook-on is!

