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A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
A programokra kérjük csoportok előzetes bejelentkezését!

A Körös-Maros Nemzeti Parkban 2021-ben is több új
és számos már megszokott, a látogatók számára
közkedvelt programmal várunk minden korosztályt!
Két látogatóközpont, állatpark, madárvárta, hét tanösvény,
madárvonulási múzeum, több kerékpáros útvonal, igényes
szálláslehetőségek várják a természetet megismerni kívánó
kisgyermekeket, diákokat, felnőtteket, nyugdíjasokat!
Segítünk Önnek megszervezni egy kalandos
osztálykirándulást, egy felejthetetlen családi hétvégét,
vagy egy színvonalas konferenciát!

Amennyiben kínálatunk felkeltette érdeklődését,
várjuk szeretettel!
Kellemes és tartalmas időtöltést kívánunk!

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
5540 Szarvas, Anna-liget 1.
5541 Szarvas, Pf. 72.
Telefon: +36 66 313 855, +36 30 303 2589
Fax: +36 66 311 658, E-mail: kmnp@kmnp.hu
GPS koordináták:
É 46º51’29,39” K 20º31’31,57”

www.kmnp.hu
www.facebook.com/korosmaros
www.instagram.com/korosmarosnemzetipark
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A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság működési
területe és a nemzeti park területi egységei

Jelmagyarázat
Látogatóközpont

DévaványaiEcsegi puszták

Tanösvény
Állatpark
Kerékpártúra
útvonal
Körös-Maros
Nemzeti Park

Bihari
Madárvárta

Sterbetz István
Túzokvédelmi
Látogatóközpont

Erdei iskola

Mágor-puszta

Körös-ártér

Bélmegyeri
Fáspuszta
A nemzeti park egész területén
igénybe vehetőek az alábbi
szolgáltatások:

Körösvölgyi
Állatpark

• Túra és szakvezetés,
• Speciális előadások csoportok
részére,
• Fotózás szakvezető kíséretével
• Gépkocsis szakvezetés

Cserebökény

Kígyósipuszta
Kardoskúti
Fehértó

Kardoskúti Madárvonulás
Múzeuma

Csanádi puszták

Maros-ártér
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Kis-Sárrét

A látogatás szabályai
A nemzeti park védett területi egységein az
eligazodást, az alapvető előírások megismerését
a forgalmasabb pontokon elhelyezett információs
táblák segítik. A fokozottan védett területek
elsősorban kutatási célból, engedéllyel látogathatók.

• A kijelölt kerékpártúra útvonalakról,
tanösvényekről ne térjenek le!
• A növényeket és az állatokat zavarás nélkül
tanulmányozzák!
• Semmit ne vigyenek el, és semmit ne
hagyjanak itt!
• Sátorozni, tüzet rakni csak a nemzeti park
által megjelölt helyszíneken szabad.
A programváltozás jogát fenntartjuk.
A programokra kérjük csoportok
előzetes bejelentkezését!

3

Programok a Sterbetz István
Túzokvédelmi Látogatóközpontban
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
A programokra kérjük csoportok előzetes bejelentkezését.

Április 2-5. Péntek - Hétfő 9.00-17.00
Húsvéti hosszú hétvége
Szálláslehetőség mellett igényelhető hajnali túzokdürgés megtekintése, madármegfigyelés és fotózás előzetes egyeztetés alapján.
Húsvét vasárnap és hétfőn nyuszi simogatás és tojáskeresés
kicsiknek-nagyoknak.

Április 9. Péntek 17.30
Csalogányok éneke és Csillagséták a Túzokok Földjén
(Csillagséták Nemzeti Parkjainkban)
A puszta ilyenkor látható élővilágának „feltérképezése”.
Madárodúk kihelyezése a látogatóközpont területén. Csillagászati
előadás, szabadtéri csillagászat lézerfénnyel, távcsővel.
Előzetes bejelentkezés szükséges.

Május 1. Szombat 9.00-17.00
Ünnepi nyitva tartás.

Május 8. Szombat 9.00-17.00
V. Túzokfesztivál – Természetvédelmi nyílt nap
A terület természeti értékeinek bemutatása, színes programok
kíséretében: botanikai túra, madármegfigyelés, ragadozómadárvédelmi bemutató, természetismereti vetélkedő, népi játszótér,
egész napos folklór műsor, helyi és Nemzeti Parki Termékek
kirakodó vására.

helyszín: Dévaványa, e-mail: rehely@kmnp.hu
telefon: +36 66 483 083, +36 30 445 2409
GPS koordináták: É 47°04'53,03" K 20°55'51,10"

Június 19. Szombat 19.00
Barnabás Nap és „Mágikus Éjszaka”- nyári napforduló ünnepe
Egykor Barnabás nap volt a kaszálás és gyógynövénygyűjtés
kezdetének ideje. Gyógynövény ismereti túra szakvezetővel,
gyakorlati bemutató és kézműves tevékenységek. A programon
való részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges.

Július 5-10. Hétfő - Szombat
Fürkész Tábor a Dévaványai-síkon
Színes programok során fedezhetik fel a gyermekek a természet
szépségeit szakértő kollégák közreműködésével. A tábor minimum
8 fő részvételével indul. Részvételi díj: 32 000,- Ft/fő/5 éj ill.
május 30-ig történő jelentkezés esetén 30 000,- Ft/fő/5 éj.

Augusztus 20. Péntek 9.00-17.00
Ünnepi nyitva tartás.

Október 23. Szombat 9.00-17.00
Ünnepi nyitva tartás.

December 4. Szombat 10.00
„Madárkarácsony, Luca napi szokások” – szezonzáró program
Előadás a téli madárvendégekről és a madáretetésről. Madárkalács
készítése és kihelyezése a madáretetőkbe. A Luca napi szokások
megismerése. Hiedelmek, jóslások; Luca napi szék, madárkalács
és karácsonyi díszek készítése.

Május 24. Hétfő 9.00-17.00
Ünnepi nyitva tartás.
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Programok a
Körösvölgyi Állatparkban
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
A programokra kérjük csoportok előzetes bejelentkezését.

Január 2. Szombat 9.00-16.00
Állatparki újévköszöntő túra
Szakvezetéses túra a téli állatparkban.

Március 2 – Június 30. 9.00-17.00
Gyepek titkai fotókiállítás
Kiállítás a Grassland-HU LIFE IP által meghirdetett
"A gyepek titkai" fotópályázat díjnyertes fotóiból.

Március 15 – Október 4.
A Körösvölgyi Állatpark szépe – Állatok a „kifutón”
Az állatpark 20 élőlénye versenyez az Állatpark szépe címért.
Szavazat adható le a helyszínen, valamint online is. Az Állatpark
szépe címet az Állatok Világnapjakor tesszük közzé, a szavazók
között Állatparki belépőket sorsolunk ki.

Április 2-5.
Péntek-Hétfő 9.00-17.00
Ünnepi nyitva tartás.

Április 4-5.
Vasárnap-Hétfő 9.00-17.00
Húsvéti Tavaszünnep
Állatok tavasszal:
állatismertetők
és látványetetések,
állatsimogató,
tojáskeresés,
húsvéti rejtélyfejtő,
Nemzeti Parki Termék
védjegyes piac,
húsvéti kézműves
program és sok más
meglepetés.

helyszín: Szarvas, e-mail: korosvolgy@kmnp.hu
naclakscjaésclxkas
telefon: +36 66 313 855, +36 30 475 1789
mxsalAKSJLXkasx

GPS-koordináták: É 46°51’29,39” K 20°31’ 31,57”

Május 24. Hétfő 9.00-17.00
Ünnepi nyitva tartás.

Május 30. Vasárnap 9.00-17.00
Mesélő liget – Gyermeknap az Állatparkban
(Magyar Nemzeti Parkok hete programsorozat keretében)
Élményprogramok, állatsimogató, póni lovaglás, szabadtéri népi
játékok, látványetetések, állatismertetők.

Június 6. Vasárnap, 10.00-15.00
Tanárokkal a természetért – Pedagógus nyílt nap
Pedagógus nap apropóján a Körösvölgyi Állatpark környezeti nevelési
lehetőségeinek bemutatása szakvezetés keretében pedagógusok,
túraszervezők részére.

Június 21. Hétfő 10.00-12.00 és 14.00-15.00
Zöld varázslók, virág doktorok
A nyári napforduló apropóján délelőtt terepi gyógynövény ismereti
program az Anna-liget gyógynövényes kertjében, délután ritka és
különleges lösznövényeink bemutatása.

Június 16 – Augusztus 31., 9.00-19.00
Rejtélyek a Bagolykapun túl – Nyári nyomozó kaland
Az állatpark kötetlen bejárása közben, kalandos felfedezést
tehetnek vállalkozó kedvű vendégeink.

Június 20 - Augusztus 31. Minden Vasárnap 11.00
Szünidei állatmustra
Az állatpark egyes állatfajainak bemutatása minden szombaton és
vasárnap.

Július 1 – December 26.
Erdőn-mezőn kamerával – Pabar Zoltán természetfotó kiállítása
Válogatás Pabar Zoltán nemzetközi természetfotóiból.

Május 1.
Szombat 9.00-17.00
Ünnepi nyitva tartás.

Május 10.
Hétfő 10.00-14.00
Égi Vándorok – Szárnyas tojásrakók
Madarak és Fák napi madárbemutatók az Állatparkban.
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Programok a
Körösvölgyi Állatparkban
Augusztus 20. Péntek 9.00-19.00
Ünnepi nyitva tartás.

Augusztus 28. Szombat 15.00-20.00
Legendás vadak, vad legendák – X. Jubileumi Állatkertek Éjszakája

naclakscjaésclxkas
Programok a Bihari Madárvártában
mxsalAKSJLXkasx
helyszín: Biharugra, telefon: +36 30 687 0816
e-mail: madarvarta@kmnp.hu
GPS-koordináták: É 46°58’32,40” K 21°38’28,89”
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
A programokra kérjük csoportok előzetes bejelentkezését!

Állatismertetők különleges állati legendákkal, látványetetésekkel és
sok más meglepetéssel.

Február 13. Szombat 9.00-16.00
Tél búcsúztató – Farsang

Szeptember 1-30. 9.00-17.00
Színpompás ősz a ligetben – szakvezetéses túrák nyugdíjasoknak

Vezetett túra és egész napos kézműves foglalkozás: farsangi álarcok,
jelmezek, díszek készítése, valamint Bálint napi meglepetések
készítése, a hagyományok felelevenítése. Programdíj: 2000 Ft/fő.

Kiránduló nyugdíjas csoportoknak a teljes szeptember hónap
folyamán állatparki túravezetéseket biztosítunk. A programra
előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges.

Március 13. Szombat 9.00-13.00
Március Idusán

Október 4. Hétfő 10.00-15.00
Kedvenceink lakomája – Látványetetések az Állatok Világnapján

Vezetett túrára és előadásra várjuk az érdeklődőket.
Programdíj: 1500 Ft/fő.

Különleges állatparki látványetetések az Állatok Világnapján.

Május 22. Szombat 9.00–17.00
VIII. Bihari Táj Napja

Október 23. Szombat 9.00-17.00

A Kis-Sárrét természeti értékeinek bemutatása, kulturális programok
a Bihari Madárvártában. Madármegfigyelés a halastavakon, botanikai
túra a mocsárréteken, madárgyűrűzési-, solymászati bemutató.
Kézműves foglalkozások, népi játszótér gyerekeknek, helyi és
Nemzeti Parki Termékek kirakodó vására. A színpadon kulturális
előadások, műsorok. Természetismereti vetélkedő.

Ünnepi nyitva tartás.

November 1. Hétfő 9.00-17.00
Ünnepi nyitva tartás.

November 28 – December 26. Minden Vasárnap 10.00-15.00
Családi Advent vasárnapok és Karácsony az Állatparkban
Ünnepi, családbarát napok Advent és Karácsony apropóján 50%-os
belépési kedvezménnyel. Kézműves programok mellett a vendégeket
állatparki adventi koszorú, betlehem és az állatok karácsonyfája is várja.

December 26. Vasárnap 9.00-16.00
Ünnepi nyitva tartás.

November 6. Szombat 9.00-14.00
Vadludak nyomában – Márton Nap a Bihari Madárvártán
Vadludak megfigyelése a tavakon és táplálkozó helyeken, halastavi
túra, kézműves foglalkozás. Programdíj: 2000 Ft/fő.

December 4. Szombat 10.00-16.00
Adventi készülődés
Természetes anyagokból asztali díszek, karácsonyi ajándékok
készítése, Meghívott előadó közreműködésével karácsonyi történet
bemutatása. Programdíj: 2000 Ft/fő.
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Programok, túrák a Körös-Maros
Nemzeti Park részterületein
Magyar Nemzeti Parkok Hete Május 24-30.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk. A programok
naclakscjaésclxkas
részletes leírását keresse a www.kmnp.hu honlapon.
mxsalAKSJLXkasx
A túrákon mindenki saját felelősségére vesz részt!

Kis-Sárrét, Mágor-puszta

Május 24. Hétfő 10.00-12.00
Kastélytúra elektromos kerékpárral (15 km)

Január 1 – December 31.
Terepjáróval a Kis-Sárrét vidékén

Kastélytörténeti szakvezetéses túra elektromos kerékpárral, a Csákykastély (Szarvas), Bolza-kastély (Szarvas), Mitrowszky-kastély
(Szarvas), Hunyadi-Rudnyánszky kastély (Békésszentandrás)
bemutatásával. Találkozó: Körösvölgyi Állatpark, Szarvas,
Anna-liget 1., GPS koordináta: É 46º51’29.39”, K 20º31’31.57”.
Programdíj: felnőtt 4300 Ft/fő, diák, nyugdíjas: 4000 Ft/fő.

Az érdeklődő megismerkedhet a Kis-Sárrét adott részterületével,
élővilágával, táj- és kultúrtörténeti értékeivel. Előzetes egyeztetés
szerint egész évben igényelhető. Programdíj: 8000 Ft/gépkocsi/óra.
Előzetes bejelentkezés: Biró István (+3630 475 1785)

Május 28. Péntek 16.30
Cserebökényi csavargás – túra az Ős-Maros medre mentén

A Biharugrai–halastavakon gyalogtúra során ismerkedhetünk
meg az itt telelő madarakkal és a tó élővilágával. Főként vadludakkal
és récékkel, de szerencsés esetben akár parlagi sassal, fekete sassal
vagy vándorsólyommal is találkozhatunk. Találkozó: Biharugra, Bihari
Madárvárta, GPS-koordináta: É 46º58’32.40”, K 21º38’28.29”.

Hangulatos túra az Ős-Maros mederrészeinek érintésével,
ismerkedés a Körös-Maros Nemzeti Park természeti értékeivel.
Találkozó: Szentes, Cserebökény buszmegálló, GPS koordináta:
É 46°46’03.3’’ K 20°26’13.1’’. Előzetes bejelentkezés:
Őze Péter (+3630 425 4300). Programdíj: felnőtt 700 Ft/fő,
diák, nyugdíjas: 500 Ft/fő.

Május 29. Szombat 10.00 és 14.00
Körös menti túra elektromos kerékpárral (25 km)
Először a Hármas-Körös gátján keresztül jutunk el akár a gyomaendrődi hídig. A túra a továbbiakban a Körös-ártérre és a holtágak
világába kalauzolhat el. Pontos útvonal igény szerint. Találkozó:
Körösvölgyi Állatpark, Szarvas, Anna-liget 1., GPS koordináta:
É 46º51’29.39”, K 20º31’31.57”. Előzetes bejelentkezés:
Tóth Tamás József (+3630 475 1780). Programdíj:
felnőtt 1300 Ft/fő szakvezetés és 1500 Ft/óra kölcsönzés,
diák, nyugdíjas: 1000 Ft/fő szakvezetés és 1500 Ft/óra kölcsönzés.

Május 30. Vasárnap 9.00-17.00
Mesélő liget – Gyermeknap az Állatparkban
Élményprogramok, állatsimogató, póni lovaglás, szabadtéri népi játékok,
látványetetések, állatismertetők. Helyszín: Körösvölgyi Állatpark,
Szarvas, Anna-liget 1., GPS koordináta: É 46º51’29.39”, K 20º31’
31.57”. Programdíj: felnőtt: 1500 Ft/fő, diák, nyugdíjas: 1000 Ft/fő.
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Január 23. Szombat 9.00-13.00
Északi madárvendégeink (Téli túra a halastavakon)

Február 13. Szombat 9.00-13.00
Öreg tölgyek között (téli séta Vátyonban)
A téli Vátyoni-erdőben tett séta során csodálhatjuk meg a táj szépségeit. Így például Apót, a több száz esztendős hatalmas lombkoronájú kocsányos tölgyet. A túrán saját magunk is lemérhetjük
törzsének kerületét, mely meghaladja az 5 métert. Találkozó:
Biharugra, Földesi-telep, GPS-koordináta: É 46°58’32,40”,
K21°38’28,89”.

Március 27. Szombat, 8.00-13.00
Bakancsos túra Mágoron túzokdürgés idején
Vezetett túra a mágori túzokélőhelyeken, túzokdürgés megfigyelése.
Az itt található füves pusztákon csodálhatjuk meg a túzokok különleges násztáncát, a túzokdürgést. Ilyenkor a felfújt torokzacskó, a
kiálló bajusztollak, a farok tollak és szárnyak kifordításával fehér labdára emlékeztető képet nyújt az udvarló túzokkakas. Találkozó: a
nemzeti park megfigyelőtornyánál, GPS-koordináta: É 46°56’59,52”
K 21°12,04’14”.
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Április 10. Szombat 9.00-13.00
Kis-Sárréti kikelet, tavasz a berekben

Szeptember 18. Péntek 17.00-22.00
Szarvasbőgés a Kis-Sárréten

Kora tavaszi séta az Ugrai-rét vagy Sző-rét mocsárrétjein és legelőin.
Az Ugrai-rét, a hajdani Kis-Sárrét legépebben fennmaradt mocsármaradványa. Találkozó: Biharugra, Bihari Madárvárta,
GPS-koordináta: É 46º58’32.40”, K 21º38’28.29”.

Április 24. Szombat 9.00-13.00
Irány a Csillaglapos

Az erdőfoltokkal tarkított nádas rétségek, mocsarak és halastavak
ideális élőhelyei a gímszarvasnak. A Begécsi- és Sziki tavak környékén jó esélyünk lesz bőgő bikákat hallani, esetleg szemünk elé is
kerül majd egy-egy szarvascsapat. Az időjárás meghatározza esélyeinket, azonban egy madármegfigyeléssel egybekötött kellemes
kirándulást, egy szép estét garantálunk. Találkozó: Biharugra,
Földesi-telep. GPS koordináta: É 46°56’23,29”, K21°34’,49,89”.

A túra során megismerhetik a terület természeti értékeit, és megcsodálhatják az agárkosbor virágzását. Találkozó: Tisza-kripta, Geszt,
GPS-koordináta: É 46°53’26,29”, K 21°34,22’17”.

Október 2. Szombat 9.00-14.00
Európai Madármegfigyelő Nap

Május 15. Szombat 9.00-13.00
Botanikai túra az Ugrai-rét és a Sző-rét környékén
Az Ugrai-réten vagy a Sző-réten botanikai túra során az éppen
virágzó, különleges pompás kosbort vagy hússzínű ujjaskosbort
fotózhatunk. Találkozó: Bihari Madárvárta, GPS koordináta:
É 46°56’23,29”, K 21°34’,49,89”

Június 12. Szombat 17.00-21.00
Nyáresti séta a halastavakon
A Biharugrai – halastavakon vezetett gyalogtúra keretében ismerkedhetnek meg a résztvevők az itt élő madárvilággal, a gémtelepek
életével. Az út során egyebek mellett láthatunk például kis és
nagy kócsagot, kanalasgémet, üstökösgémet vagy akár bakcsót is.
Találkozó: Biharugra, Bihari Madárvárta, GPS-koordináta:
É 46º58’32.40”, K 21º38’28.29”.

Augusztus 28. Szombat 18.00-22.00
Nyárbúcsúztató esti séta
Az esti séta során alkalom nyílik vadmegfigyelésre és a csillagos égbolt kémlelésére is. A Simotai-mocsár felnyíló vízi növényzete nagy
fajszámú madárközösség megtelepedését teszi lehetővé. Az alkonyati
pusztán megjelennek a vonulásra készülő bíbicek és seregélyek
csapatai. Nagy pólingok jellegzetes kiáltásait hallhatjuk, miközben
a kiszáradó mocsarakba megérkeznek a bakcsók és az éjszakázni
gyülekező nyári ludak. Találkozó: Biharugra, Földesi-telep,
GPS koordináta: É 46°56’12,02”, K 21°32’02,68”.
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Az Európai Madármegfigyelő Napok program célja az európai szintű
információgyűjtés az őszi madárvonulásról, illetve az ingyenes országos esemény keretein belül a szabadba vágyók is madarászhatnak.
A Begécsi-halastavakon jó eséllyel szállhatunk versenybe, hiszen
Magyarország az utóbbi években mindig az első három helyezett
között szerepel. Találkozó: Biharugra, Bihari Madárvárta,
GPS-koordináta: É 46°58’32,40”, K 21°38’28,89”.
A programon való részvétel ingyenes.

Október 23. Szombat 8.00-13.00
Őszi erdőkön keresztül
Az őszi Vátyoni-erdőben tett séta során a Szép-Apó, Nemeszug,
Radványszeg területeket bejárva csodálhatjuk meg a táj egyedülálló
szépségeit. Így például Apót, a több száz esztendős hatalmas lombkoronájú kocsányos tölgyet. E színes fák lehulló lomblevelei segítségével igazi őszi hangulatba kerülhetünk. Találkozó: Biharugra,
Biharugra, Földesi-telep, GPS-koordináta: É 46°58’32,40”,
K 21°38’28,89”.

Programdíj: felnőtt 700 Ft/fő, diák, nyugdíjas: 500 Ft/fő.
További információ: Biró István (+3630 475 1785).
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Kígyósi-puszta és Bélmegyeri Fáspuszta

Dévaványai-Ecsegi puszták

Január 16. Szombat 9.00-14.00
Téli túra a Nagyerdőn

Március 6. Szombat 7.30-12.00
Tavaszi séta a Hortobágy-Berettyó mellékén

A gyalogtúra során a Kígyósi-puszta téli arcát ismerhetik meg a
résztvevők, szakvezető segítségével.

Gyalogtúra keretében szakvezetéssel egybekötve mutatjuk be az
érdeklődőknek a Hortobágy-Berettyó természeti és kulturális értékeit.
Találkozó: Ecsegfalva, „olajos” kövesút bejárata, GPS koordináta:
É 47°04’53.03”, K 20°55’51.10”. Előzetes bejelentkezés:
Janó Gizella (+3630 445 2410).

Március 7. Vasárnap, 9.00-13.00
Felülről szagoljuk az ibolyát
A kikelet növényeit és állatait ismerhetik meg az érdeklődők a
szabadkígyósi Nagyerdőn egy hangulatos tavaszi gyalogtúra során.

Május 16. Vasárnap 9.00-16.00
Nyárcsalogató pusztatúra
Szabadkígyósról a pusztán keresztül sétálunk át Kétegyházára, közben meglátogatjuk a védett terület orchideáit is. Nem start-cél túra,
javasolt a tömegközlekedés használata. A szabadkígyósi kiindulási
pont autóbusszal közelíthető meg, a túra kétegyházi végpontja a
település vasútállomása, mely a Budapest-Lőkösháza vonalon található.

Augusztus 14-15. Szombat – Vasárnap 15.00-12.00
Egyéjszakás kaland a szabadkígyósi Nagyerdőn
A már hagyományos rendezvényen a természetben való viselkedés,
táborozás szabályaival ismerkedünk kötetlen módon. A fakultatív
időtöltést madárgyűrűzési és természetfotós bemutató egészíti ki.

Október 17. Vasárnap 9.00-14.00
Galagonyapirosító túra a Bélmegyeri Fáspusztán
(Tájséták Nemzeti Parkjainkban)

Április 1–10. 5.00-20.00
Túzok dürgés fotózása
Szakvezetést biztosítunk az előre bejelentkező érdeklődőknek a túzok
dürgések fotózása, filmezése témakörben. A fotós ki- és beszállítása
gépkocsival történik a les sátorhoz. A szakmai kísérő a fotózás alatt
végig a vendéggel együtt tartózkodik a lesben. Programdíj: 6200
Ft/óra. Előzetes bejelentkezés: Szél Antal István (+3630 475 1773).

Április 1-30. 6.00-7.00
Hajnali túzok les
Az előre bejelentkező érdeklődőknek szakvezetést biztosítunk a túzok
dürgés bemutatása témakörben. Igény szerint gépkocsis területbejárást vagy gépkocsi nélküli szakvezetést adunk természetvédelmi
őr kíséretével. Az érdeklődők 1 óra előadást hallanak a túzokról és
a faj védelmével kapcsolatosan. Programdíj: 8000 Ft/gépkocsi/óra,
gépkocsi nélküli szakvezetés 6200 Ft/óra. Előzetes bejelentkezés:
Szegedi Fruzsina (+3630 687 0814).

A Bélmegyeri Fáspuszta nemzeti parkunk leglátványosabb tájainak
egyike. A kirándulás során bejárjuk a védett terület erdeit, az erdőfoltok között elterülő pusztán meglátogatjuk a névadó, koros, őszi
lombozatot viselő fákat, közöttük a helyenként fává növő galagonyákat, a kiterjedt őszirózsamezőket. Találkozó: Bélmegyer, BerényiBem utcasarok, GPS koordináta: É 46°52’17,00”, K 21°10’41,00”.

Minden programra előzetes bejelentkezés: Boldog Gusztáv László
(+3630 475 1777). A túrák találkozóhelye: Szabadkígyós, sportpálya parkolója. GPS-koordináta: É 46°35’57.03”, K 21°05’01.33”.
A programok díja: felnőtt 700 Ft/fő, diák, nyugdíjas 500 Ft/fő.
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Április 10, Április 24. Szombat, 9.00-11.00
Madárodú telep ellenőrzése

Körös-ártér

A Túzokvédelmi Állomás melletti erdőben található madárodú telep
ellenőrzése szakvezetéssel egybekötve. Előzetes bejelentkezés:
Szegedi Fruzsina (+3630 687 0814).

Április, Június, Október, December
Évszakok – tematikus túrák a Halásztelki tanösvényen

1-2 órás gépkocsis szakvezetést biztosítunk az előre bejelentkező
érdeklődőknek a térség tájtörténetéről, madár-, növény világáról,
kultúrtörténeti értékeiről. Programdíj: 8000 Ft/gépkocsi/óra.
Előzetes bejelentkezés: Janó Gizella (+3630 445 2410).

Április, június, október és december hónapokban 1-1 gyalogtúra
kerül megrendezésre előzetes bejelentkezés alapján. A túra 2-3 órás,
hossza: 3,5 km. A gyalogtúrán a Körös-ártér természeti sajátosságait
és értékeit ismerheti meg a látogató. Az évszakok sajátosságai szerint
változik, ill. bővül a szakvezetés szakmai tematikája.
Találkozó: Halásztelki tanösvény, GPS koordináta: É 46°54'44.64",
K 20°33'42.06". Előzetes bejelentkezés: Tóth Tamás József (+3630
475 1780). Programdíj: felnőtt 700 Ft/fő, diák, nyugdíjas 500 Ft/fő.

Május 20. Csütörtök, 10.00-11.00
Régi magyar háziállatok bemutatása

Július 14. Szerda 8.00-10.00
Motorcsónak túra a Hármas-Körös felső szakaszán

Május 1- Július 31.
Gépkocsis szakvezetés

A Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontban szervezett
program keretén belül a magyar szürke szarvasmarha és a házi
bivaly bemutatása az érdeklődők számára. Előzetes bejelentkezés:
Vizes Tibor (+3630 687 0809).

Szeptember 4. Péntek, 19.00-21.00
Éjjel a szikibaglyok nyomában
Szakvezetés során bemutatjuk az előre bejelentkező érdeklődőknek
a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont közelében található,
fokozottan védett nagy sziki bagolylepkét és a tápnövényéül szolgáló,
sziki kocsord állományát. Az érdeklődők helyszínre történő ki- és
beszállítása gépkocsival történik. Előzetes bejelentkezés: Szél Antal
István (+3630 475 1773).

A túrák találkozóhelye: Dévaványa, Sterbetz István Túzokvédelmi
Látogatóközpont. GPS-koordináta: É 47°04’53.03”, K 20°55’51.10”.
A programok díja: felnőtt 700 Ft/fő, diák, nyugdíjas 500 Ft/fő.
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A szarvasi szivornyát ellátó tápcsatorna torkolatától a HortobágyBerettyó folyó árvízkapujáig eső folyószakasz motorcsónakos
bejárása az Aranyos és Borza szentély típusú holtágak érintésével.
Találkozó: a szarvasi szivornyát ellátó tápcsatorna torkolatánál
lévő ponton kikötő. GPS koordináta: É 46°54’02.13”,
K20° 32’20.60”. Előzetes bejelentkezés: Harsányi Dezső Attila
(+3630 645 0611). Programdíj: 10 000 Ft/óra

November 12. Péntek 10.00-13.00
Gyalogtúra a Hármas-Körös alsó szakaszán
A Nagykunsági-főcsatorna torkolatától gyalogtúra az Őzén-zugi szentély
típusú holtághoz és vissza. Találkozó: A Nagykunsági-főcsatorna torkolatánál lévő műtárgy, GPS koordináta: É 46°22’34.15”, K 20°55’27.58”.
Előzetes bejelentkezés: Harsányi Dezső Attila (+3630 645 0611).
Programdíj: felnőtt 700 Ft/fő, diák, nyugdíjas 500 Ft/fő.

Minden programra előzetes bejelentkezés szükséges.
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Kardoskúti Fehértó

Június 10. Csütörtök 18.00
Amit a gémeskutakról tudni érdemes

Február 20. Szombat 10.00
Farsangi állatbemutató a kardoskúti pusztán

Ismerkedés a kardoskúti puszta pásztorainak világával,
a gémeskutak titkaival szakvezetés kíséretében.

A kihajtás előtt álló jószágok is várják a tavaszt, hogy ismét frissen
nőtt gyepen gyarapodhassanak. Ebből az alkalomból lehet ismerkedni a kardoskúti puszta régi magyar háziállataival.

Június 24. Csütörtök 17.00
Szalakóták a kardoskúti pusztán

Április 1. Csütörtök 10.00-12.00
Húsvéti tojásmustra a Kardoskúti Madárvonulás Múzeumában
Ismerkedés a kardoskúti Fehér-tó és a puszta madárvilágának
fészkelési szokásaival, a tojások sokszínű világával szakmai előadás
kíséretében, tojásfestés kicsiknek és nagyoknak. Találkozó:
Kardoskúti Madárvonulás Múzeuma, Kardoskút-Pusztaközpont,
Tanya 251., GPS koordináta: É 46º29’02.24”, K 20º39’06.37”.

Április 24. Vasárnap 10.00-12.00
Birkanyírás – juhászok élete a kardoskúti pusztán
Az Igazgatóság racka- és cigája juhainak tavaszi kihajtása előtt,
ollóval, hagyományos módon történő nyírása. A program során
megtekinthető, illetve kipróbálható a birkanyírás. Találkozó:
Kardoskúti Madárvonulás Múzeuma, Kardoskút-Pusztaközpont,
Tanya 251., GPS koordináta: É 46º29’02.24”, K 20º39’06.37”.

Május 14. Péntek 18.00-22.00
Tavaszi túra a kardoskúti pusztán
Hangulatos este a tavasszal megéledő kardoskúti pusztán, ismerkedés a Körös-Maros Nemzeti Park természeti értékeivel.

Május 28. Péntek 16.30
Cserebökényi csavargás – túra az Ős-Maros medre mentén
Hangulatos túra az Ős-Maros mederrészeinek érintésével, ismerkedés
a Körös-Maros Nemzeti Park természeti értékeivel.
Találkozó: Szentes, Cserebökény buszmegálló, GPS koordináta:
É 46°46’03.3’’, K 20°26’13.1’’. Előzetes bejelentkezés:
Őze Péter (+3630 425 4300).
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Ismerkedésre nyílik lehetőség a szalakótával, az alföldi puszták
színpompás madarával szakvezetés kíséretében.

Augusztus 13. Péntek 20.00-23.00
Csomorkányi csillagles
Napnyugtáig ismerkedés a Körös-Maros Nemzeti Park természeti
értékeivel, majd sötétedést követően az augusztusi égbolt távcsöves
megfigyelése, lézerfényes csillagkép határozás, gyönyörködés
a Perseidák meteorrajban. Találkozó: Csomorkányi templomrom,
GPS koordináta: É 46°26’18,74’’, K 20°31’40,15’’.
Előzetes bejelentkezés: Sándor Bálint (+3630 475 1770).

Szeptember 18. Szombat 9.00-17.00
XXI. Fehértó Napja
A kardoskúti Fehér-tó és környéke természeti értékeinek bemutatása,
kulturális programok a Pusztaközpontban. Ragadozómadár-védelmiés solymászbemutató, filmvetítés. Kézműves foglalkozások, népi játszótér gyerekeknek, helyi és Nemzeti Parki Termékek kirakodó
vására. Természetismereti vetélkedő gyerekeknek.

November 6, 13, 20, 27. Szombat 14.30-17.00
Darules a kardoskúti Fehér-tónál
Lehetőség nyílik megfigyelni a naplementében a kardoskúti
Fehér-tóhoz behúzó darvakat, szakvezetés kíséretében.
A túrák találkozóhelye: Kardoskút, Sóstói-telep bejárójánál
a Lófogó-ér melletti kilátónál, GPS koordináta:
É 46°28’43,41’’ K 20°37’25,62’’.
Előzetes bejelentkezés: Sándor Bálint (+3630 475 1770).
A programok díja: felnőtt 700 Ft/fő, diák, nyugdíjas 500 Ft/fő.

19

Programok, túrák a Körös-Maros
Nemzeti Park részterületein
Maros ártér
Március 20. Szombat 9.00-13.00
Csillagvirág-túra a Maros hullámterében
Gyalogos túra a Maros-parton és a közelében fekvő erdőkben.
A program során a védett ligeti csillagvirág termőhelyét keressük
fel, útközben megnézve a Marost és a vonuló vízimadarakat.
Egy kis szerencsével rétisas is szem elé kerülhet. Bakancs, vagy
gyaloglásra alkalmas gumicsizma szükséges. Találkozó: KMNPI
Bökényi (Magyarcsanád) Területi Irodájánál, GPS koordináta:
É 46º09’24.66”, K 20º39’39.19”.

Június 12. Szombat 21.00-22.00
Tücsökszerenád a Maros hullámterében
Egy hangulatos, rövid nyáresti séta alkalmával, egy kis szerencsével
bepillantást nyerhetünk különleges rovarfajunk, a magyar tarsza
életébe. A túra során felkeressük a faj ismert előfordulási helyét a
töltésoldalban, valamint megtekintjük a Bekai-halmot. Zseblámpa
használata ajánlott. Találkozó: KMNPI Bökényi (Magyarcsanád)
Területi Irodájánál, GPS koordináta: É 46º09’24.66”
K 20º39’39.19”.

Október 16. Szombat 14.00-17.00
Őszi séta a Maros-parton
(Tájséták Nemzeti Parkjainkban)
Maros-parti séta a folyó mellett, az őszi hullámtérben. A program
során felkeressük az apátfalvi kubikgödröket, ahol vonuló vízimadarakkal találkozhatunk. Találkozó: Makó, strand (kalandpark)
bejárata, GPS koordináta: É 46º11’52.93”, K 20º28’24.33”.

Tematikus e-bike túrák

A 2020-ban induló E-Kerékpár Program célja, hogy bővítse a nemzeti
parkok aktív turisztikai kínálatát, így a látogatók teljesen új, kényelmes
és természetbarát módon ismerhetik meg Magyarország természeti
értékeit, egynapos e-kerékpáros túrák során.
Az elektromos rásegítésű kerékpárok segítségével a teljesen kezdő biciklisek is útra kelhetnek, és olyan új helyeket fedezhetnek fel, amelyek eddig
a távolság vagy a terepviszonyok miatt meg sem próbáltak volna elérni.
Az e-kerékpárok visszaadják az élménytúrázást azzal, hogy kirándulás
vagy közlekedés közben is olyan sebességgel lehet haladni, amely az
energiát nem az erőfeszítésre, hanem a pozitív impulzusok befogadására összpontosítja.

Kastélytörténeti szakvezetéses túra elektromos kerékpárral
Kastélytörténeti szakvezetéses túra elektromos kerékpárral, a Csákykastély (Szarvas), Bolza-kastély (Szarvas), Mitrowszky-kastély (Szarvas),
Hunyadi-Rudnyánszky kastély (Békésszentandrás) bemutatásával.
A túra hossza: 15 km, 2 óra

Helytörténeti szakvezetéses túra elektromos kerékpárral
A Körösvölgyi Állatparktól induló túra a Történelmi emlékút – Történelmi
Országközép – Malom-zugi főcsatorna – Szivornyák – Horthy István
Duzzasztómű – Ladányi-csatorna zsiliprendszere – Szentandrási kút –
Szőnyegszövő útvonalon haladva mutatja be az érintett területek értékeit és tér vissza a Körösvölgyi Állatparkba.
A túra hossza: 20 km, 2 óra

További információ:
Drahanovszki Gábor (+3670 669 5554).
A programok díja: felnőtt 700 Ft/fő,
diák, nyugdíjas 500 Ft/fő.
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Tematikus e-bike túrák

A programváltoztatás jogát fenntartjuk. A programok
részletes leírását keresse a www.kmnp.hu honlapon.
A túrákon mindenki saját felelősségére vesz részt!

Körös menti túra elektromos kerékpárral

E-bike programcsomag középiskolások részére

Elektromos kerékpáros túra során barangolhatjuk be a vidéket, először
a Hármas-Körös gátján keresztül jutunk el a gyomaendrődi hídig.
A túra a továbbiakban a Körös-ártérre és a holtágak világába kalauzol
minket. A túra hossza: 25 km, 3-4 óra

Középiskolás csoportok számára lehetőség nyílik előzetes bejelentkezéssel egyéni időpontban és útvonalon e-bike túra igénylésére.

Cserebökényi túra elektromos kerékpárral
A túra során Cserebökényt közelítjük meg kerékpárral Bikazugon keresztül, majd madarakat figyelhetünk meg távcsővel.
A túra hossza: 55-60 km, 5-5,5 óra

A programok díja felnőttek részére:
1500 Ft/fő/óra e-bike bérlés + 1300 Ft/fő szakvezetési díj.
A programok díja diákok és nyugdíjasok részére:
1500 Ft/fő/óra e-bike bérlés + 1000 Ft/fő szakvezetési díj.
A túrák díja nem tartalmazza a Körösvölgyi Állatpark megtekintését.
Minden túrára előzetes bejelentkezés szükséges.
A túrán csak 14. életévét betöltött gyermek vehet részt.

A programcsomag magában foglalja az egyeztetett szakvezetéses ebike túrát, valamint a kiindulópontként szolgáló Körösvölgyi Állatpark
megtekintését is.
Az Állatpark látogatóközpontjában 250 négyzetméter alapterületű interaktív kiállítás mutatja be a Dél-Tiszántúl táji és kultúrtörténeti örökségét, ahol a diákok önállóan, játékos formában ismerkedhetnek meg
a nemzeti park növény- és állatvilágával.
A sétaút mentén átjárható mókusház, ragadozóházak, mesterséges
vizes élőhelyek, madárvolierek és kifutók adnak otthont az itt élő állatoknak. A sétányon kialakított interaktív tanösvény elemek pedig a természetismeret játszva tanulásának lehetőségét kínálják.
Az elektromos kerékpáros program során szakvezető segítségével mutatjuk be a Körös-Maros Nemzeti Park természeti értékeit Szarvas 40
km-es környezetében.

Bejelentkezés és bővebb információ: +3630 475 1789.
A túrák találkozóhelye:
Körösvölgyi Állatpark,
Szarvas, Anna-liget 1.,
GPS koordináta:
É 46º51’29.39”, K 20º31’31.57”.
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A túra időtartama és hossza az előzetes egyeztetéskor kerül meghatározásra.

Programcsomag díja
diákcsoportok részére:
1500 Ft/fő/óra e-bike bérlés
+ 1000 Ft/fő szakvezetési díj.
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Környezeti nevelés

LÁTOGATÓKÖZPONTOK

PÁLYÁZATOK

A Szarvason és Dévaványán működő látogatóközpontjaink változatos
programokkal várják az érdeklődőket óvodásoktól a felnőttekig.
Programjaink elsősorban a természetszerető és természetvédő
szemlélet kialakítását szolgálják a résztvevők életkorához
és egyéni igényeihez igazodva. Azoknak is ajánljuk e
helyszíneket, akik tartalmas kikapcsolódásra, a természet
közelében eltöltött néhány kellemes órára vágynak.

Túzok vándorkupa
A nemzeti park működési területén az általános- és középiskolában
tanuló diákok pályázhatnak túzokkal kapcsolatos képzőművészeti,
irodalmi alkotással.
Pályamunkák beérkezése: Április 8. 12.00
Beküldés: KMNPI, 5541 Szarvas, Pf.: 72.
Eredményhirdetés: 2021. május 8. – VI. Túzokfesztivál,
Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont

Sterbetz István Túzokvédelmi
Látogatóközpont (Dévaványa)

VETÉLKEDŐK
Túzok Tusa természetismereti vetélkedő
Kétfordulós játékos vetélkedő általános iskola 6-8. osztályos
csoportjai számára. További információ: www.kmnp.hu.
Feladatlap beérkezése: Április 1. Beküldés: Körösvölgyi Állatpark,
5540 Szarvas, Anna-liget 1., vagy korosvolgy@kmnp.hu

Őszirózsa Természetvédelmi Vetélkedő
Három fordulós szakmai vetélkedő. Az első, levelezős
megmérettetéshez a feladatlapok a www.kmnp.hu-ról tölthetők le,
a beküldési határidő is itt kerül kihirdetésre.
Beküldés: Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont,
Dévaványa, Réhely, vagy rehely@kmnp.hu

Fekete István Vers- és Prózamondó verseny
Május 14. Hétfő 8.00-12.30
Természetismereti témájú verssel, vagy prózával pályázhatnak
általános iskola alsó- és felső tagozatos tanulói. Helyszín:
Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont, Dévaványa, Réhely
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Dévaványa és Ecsegfalva települések között félúton található a Sterbetz
István Túzokvédelmi Látogatóközpont, ahol az épület emeleti részén
található állandó kiállítás egyrészt a terület egyedülálló értékét a túzokot, másrészt a tájegység élővilágát és történetét mutatja be.
Az épület földszinti termében vendégeink megismerkedhetnek a dr.
Sterbetz István életét és munkásságát bemutató kiállításunkkal is. A
látogatóközpont külső bemutatóhelyein túzok, magyar szürkemarha,
házi bivaly, rackajuh, mangalica sertés és különböző baromfifajták
láthatók. Az innen induló tanösvényen a terület jellemző növény- és állatvilága ismerhető meg. A védett területen a kijelölt kerékpártúra
útvonalak bejárásához kerékpárok bérelhetők.
Az egész évben nyitva tartó komplexum területén 48 fő részére szállás
vehető igénybe. Szakmai továbbképzések, előadások, tréningek megtartása mellett családi rendezvények, nyári táborok tökéletes helyszíne
lehet az épületben található két 50 fő befogadóképességű előadóterem
és a két 25 fős oktatóterem.
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e-mail: rehely@kmnp.hu
telefon: +36 66 483 083, +36 30 445 2409
GPS koordináták: É 47°04'53,03" K 20°55'51,10"

Körösvölgyi Állatpark
Szarvas

Belépőjegy ellenében (felnőtt 500 Ft/fő, diák 400 Ft/fő, nyugdíjas,
családi, csoportos és egyéb kedvezmények) szabadon látogatható:
• Dévaványai-Ecsegi puszták természeti értékeit bemutató
állandó kiállítás
• Sterbetz István emlékszoba – interaktív kiállítás
• Túzok és számos régi magyar háziállat kifutója
• Réhelyi tanösvény

A szarvasi Anna-ligetben található Körösvölgyi
Állatpark a 44. számú főközlekedési útról közelíthető meg. Szarvas város Békésszentandrás
felőli oldalán található útelágazásnál észak felé
a Szarvasi Arborétum, Dél felé haladva pedig, a Holt-Körös felett átívelő
hídon az Anna-liget érhető el. A parkba személyautóval, autóbusszal,
kerékpárral (a 44. sz. út mellett végig kerékpárút halad) vagy a városból
mintegy húszpercnyi sétával, az Erzsébet-ligeten át lehet eljutni.

Szolgáltatásaink:
• túravezetés 4000 Ft/óra,
• szakvezetés 6200 Ft/óra,
• fotózás szakvezetéssel, gépjárművel 8000 Ft/óra
• szakmai és ismeretterjesztő előadások 6000 Ft/óra igény
szerint előzetesen egyeztetve
• szálláshely 48 fő részére 3900 Ft/fő/éj, 2500 Ft/fő/éj
• kerékpárkölcsönzés felnőtteknek 2250 Ft/fő/nap,
diákoknak 1450 Ft/fő/nap
• sátorkölcsönzés, 1000 Ft/sátor/éj
• erdei iskola kidolgozott szakmai programokkal
• terembérlési lehetőség
• kiadványok, ajándéktárgyak értékesítése
• programajánlat a Körös-Maros Nemzeti Park területére
Nyitva tartás: április 1-től október 31-ig minden nap
9.00-17.00 óráig, szálláslehetőséget egész évben biztosítunk.
Nagyobb csoport érkezését, egyedi programok
igénylését érdemes előzetesen bejelenteni és egyeztetni.
Bejelentkezés, további információ: a fent található elérhetőségeken.
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A látogatóközpont épületében, két emeleten interaktív állandó kiállítás
formájában, több száz négyzetméteren mutatkoznak be a Körös-Maros
Nemzeti Park Természeti Kincsei. Kiránduló csoportok számára szakvezetéses túrák, látványetetések, állatismertetők, zoo- és múzeumpedagógiai programok kínálnak gazdag élményeket.
Az épületegyüttest körülölelő 26 hektáros Anna-liget egyedi adottságú,
hiszen a természetes állapotok mellett a Csáky-kastély és kastélypark,
mint kultúrtörténeti emlék is jelentős. A látogatóközponttól induló
sétányon megismerhető az eredeti ártéri növényvilág, a Bolza-féle
tájképi kert és a meglepően gazdag állatvilág.
A Körösvölgyi Állatpark vendégei a Kárpát-medencében egykor és ma
honos, illetve jelenleg is terjeszkedő állatfajokat testközelből is megismerhetik. Az Állatparkban több, mint 50 féle állatfaj, több száz egyedét tekinthetik meg az érdeklődők. A mintegy 2100 méteres sétány
mentén madárvolierek, ragadozóházak, mesterséges vizes élőhelyek,
külön átjárható mókusház, és kifutók adnak otthont a bemutatott állatoknak. A kialakított vizes élőhelyen több mint 15 féle vízimadár él.
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Körösvölgyi Állatpark
Szarvas
Az állatpark lakói között védett és nem védett fajokat egyaránt fellelhetünk. Látogatóink olyan rejtett életmódot élő állatokkal találkozhatnak, mint a nyest, az uhu, az uráli bagoly, a nyestkutya, az aranysakál
és a fák lombkoronájában élő mókus. Az Anna-ligetben megtekinthető
gímszarvas, őz, dámszarvas és róka is, melyek általánosan ismert fajnak
számítanak, mégis ritkán találkoznak velük a természetjárók a szabadban.
A park legnagyobb attrakcióját az európai bölények jelentik, melyek a
Maros és a Sárrét közti terület régmúlt élővilágát idézik, hiszen ma már
hazánkban sehol nem élnek vadon. Az állatpark népszerű látványosságai a jávorszarvas, a fakókeselyű és a tavalyi évben érkezett farkasok is.
A három, összesen 7000 liter térfogatú akvárium a Körösök és a Tisza
folyó békés, invazív és ragadozó halfajait mutatják be. Az akváriumokban megtekinthető fajok között szerepel compó, kecsege, naphal, süllő,
csuka, és szürke harcsa is.
Az Anna-ligetben sétálva tiszteletünket tehetjük a Dél-Tiszántúl legnagyobb kocsányos tölgye előtt, mely több mint 300 éves, vagy megleshetjük a „Csókavár” nevű platánfa lakóinak életét, illetve körbe
járhatjuk a Csáky-kastély gyönyörű épületét is.
Akiknek az Állatpark megtekintése után egy kis mozgáshoz támad kedve, azoknak kenu- és kerékpár-kölcsönzési szolgáltatásunkat ajánljuk
figyelmébe. A kenu- és kerékpártúrákhoz szakvezetést is tudunk biztosítani előzetes egyeztetés alapján. A fotózás szerelmeseinek pedig
egy fotós les is rendelkezésükre áll.
Az Anna-ligetet szegélyező Holt-Körösön a Jégmadár vízi tanösvény
segíti a holtág múltjának, jellemzőinek és élővilágának megismerését.
A gyerekek kedvence az állatsimogató, és a Kölyök-zug játszótér. Az
interaktív tanösvény elemek pedig a természetismereti játszva tanulás
lehetőségét kínálják.

telefon: +36 66 313 855, +36 30 475 1789
naclakscjaésclxkas
e-mail: korosvolgy@kmnp.hu
mxsalAKSJLXkasx

GPS koordináták: É 46º51’29,39” K 20º31’31,57”

Belépőjegy (1500 Ft/fő felnőtt és 1000 Ft/fő diák, nyugdíjas. Családi,
csoportos és egyéb kedvezmények) ellenében szabadon látogatható a
Körösvölgyi Állatpark és „A Körös-Maros Nemzeti Park Természeti
Kincsei” című új, állandó kiállítás.
SZOLGÁLTATÁSAINK:
• kerékpártúra szakvezetéssel, kerékpárbérléssel együtt (kb. 3 óra)
felnőtt 1300 Ft/fő, diák, nyugdíjas 1000 Ft/fő, családi 3600 Ft
• kerékpárkölcsönzés felnőtteknek 2000 Ft/fő/nap,
diákoknak 1500 Ft/fő/nap,
• kenukölcsönzés 1500 Ft/kenu/óra, 5000 Ft/kenu/nap,
• túravezetés az Állatparkban 10 000 Ft/óra
• vetítéses előadás 10 000 Ft/óra
• látványetetés 8000 Ft/2 állatfaj
• zoopedagógiai foglalkozás gyerekeknek 10 000 Ft/ fél óra
• múzeumpedagógiai foglalkozás 10 000 Ft
• fotósles használati díj 4000 Ft/nap, 2000 Ft/ fél nap
• audioguide használati díj 500 Ft/készülék
• termek bérbeadása technikai háttérrel
• konferenciák, tréningek, továbbképzések helybiztosítása
• programajánlat a Körös-Maros Nemzeti Park területére
• szakmai segítségnyújtás oktatási intézményeknek
• kiadványok, ajándéktárgyak értékesítése
• Tölgy büfé
NYITVA TARTÁS
A jegypénztár zárása minden időszakban
az állatpark zárási időpontja előtt 1 órával történik.
Január – Február:
minden hétvégén (szombat-vasárnap) 09.00-16.00
Március – Június 14.:
minden nap 09.00-18.00
Június 15. – Augusztus 31.:
minden nap 09.00-19.00
Szeptember – November 8.:
minden nap 09.00-18.00
Novemberi 9. – December 31.:
minden nap 09.00-16.00
Az Állatpark minden ünnepnapon nyitva tart, kivétel december 25.
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Nagyobb csoport érkezését, egyedi programok
igénylését érdemes előzetesen bejelenteni
és egyeztetni.
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KIÁLLÍTÓHELYEK

KIÁLLÍTÓHELYEK

Kardoskúti Madárvonulás Múzeuma

Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely

Magyarország egyetlen madárvonulási kiállítása mind megjelenésében,
mind témájában újdonság. Az egyedi, interaktív tárlaton a madárvonulás titkokkal teli csodájába nyerhetnek a látogatók bepillantást,
miközben kicsik és nagyok játékos módon szerezhetnek új ismereteket
a kardoskúti Fehér-tó természeti kincseiről, illetve az európai madárvonulásban betöltött kiemelkedő szerepéről. A térség két emblematikus
madaráról az itt költő kék vércséről és az itt őszi és tavaszi vonuláskor
egyaránt jelentős számban megpihenő daruról minden fontos információt megtalálnak a látogatók.

A kettős Mágor-halom egyrészt az újkőkortól a bronzkorig itt élő emberek történeti emlékeit hordozza, másrészt a Csolt nemzetség monostorából (11. század) átépített kolostortemplom (12. század) romjait
őrzi. A kettős domb területén végzett feltáró munka eredményeként
őskori települések maradványai, Árpád-kori templomok, valamint a
monostorrom maradványai kerültek napvilágra.

A védett terület közvetlen közelében, a Pusztaközpontban épített csendőrlaktanya épületét a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság újította
fel eredeti állapotúra. A műemléki épületben 1989-2016 között
működött a Kardoskúti Múzeum.
A múzeum madárvonulást bemutató interaktív kiállítását a Sóstói-telep
bejárati útjánál elhelyezkedő tájba illő, fából készült madármegfigyelő
les egészíti ki. A kis torony gyönyörű rálátást nyújt a terület fokozottan
védett részére. Az ősz végének legfőbb látványossága, a darvak vonulása ebből a toronyból hazánkban páratlan természeti környezetben
tapasztalható meg.
A terület egyedülálló természeti értékeinek és madárvilágának megfigyelésére és megismerésére előzetes egyeztetéssel egész évben
igényelhető szakvezetés, fotózás szakvezetéssel, valamint lehetőség
nyílik az Igazgatóság ezen területén tartott régi magyar háziállatfajtáinak megtekintésére is.

A restaurált monostorfalak alatt húzódó 1810-1812-ben épített
Wenckheim-féle borospincében a templomok építészeti múltját és
leleteit bemutató múzeumot rendeztek be, a vele szemben lévő dombban pedig "in situ" mutatják be a feltárt őskori tell (telep) részleteit.
A kiállítóhelyet Vésztő Város Önkormányzata üzemelteti.
Nyitva tartás:
Március 16. – Április 30.
naponta 9.00-17.00,
Május 1. – Augusztus 31.
naponta: 9.00-19.00,
Szeptember 1. – Október 27.
naponta 9.00-17.00,
Október 28. – November 11.
naponta 8.00-16.00.
Telefon: +36 66 477 148.

A múzeum látogatása előzetes bejelentkezéssel történik.
Telefon: Sándor Bálint (+3630 475 1770).
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www.vesztomagor.hu
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SZÁLLÁSHELYEK ÉS ERDEI ISKOLÁK

Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont
és Ködvirág Erdei Iskola
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Sterbetz István Túzokvédelmi
Látogatóközpontja Dévaványa település határában található. A város
központja autóval kb. 5 perc alatt érhető el.
A látogatóközpont területén múzeum, valamint régi magyar háziállatokat és élő túzokokat bemutató kifutók találhatók. Innen indul a
puszta élővilágát bemutató Réhelyi tanösvény. A környező területek
különböző élőhelyeit mutatják be a kerékpáros útvonalak, melyhez
kerékpárbérlés biztosított a helyszínen.
A szállásépületben 40 fő részére turistaszállás, a külön bejáratú
lakrészben 8 fő részére vendégszoba vehető igénybe. A turistaszálláson
4 db 4 ágyas fürdőszobás, tv-vel, hűtővel ellátott és 4 db 2x3 ágyas
közös fürdőszobás szoba található, melyekhez jól felszerelt konyha is
tartozik. A különálló, klimatizált lakrészben 2 db 2 ágyas vendégszoba
és 1 db 4 ágyas, két légterű apartman került kialakításra, melyek saját
fürdőszobával, tv-vel és hűtővel rendelkeznek. A vendégszobákhoz is
jól felszerelt közös konyha és ingyenes wifi elérhetőség biztosított.
A szállásépület mellett sátorozásra alkalmas helyszín található külön
zuhanyzóval, mosdóval és konyhával. A látogatóközpont területén szalonnasütési-, bográcsozási lehetőség és hangulatos terasz teszi még
kellemesebbé az itt tartózkodást.

SZÁLLÁSHELYEK ÉS ERDEI ISKOLÁK

A látogatóközpont ad otthont a KÖDVIRÁG ERDEI ISKOLÁNAK is. A 4
és 5 napos programjaink alsós és felsős korosztály számára készültek, a
térség jellemző tájtípusait és élővilágát dolgozzák fel helyi szakemberek
irányításával. Egyéb, speciális témát dolgoz fel a 12 plusz modul, melyek
közül igény szerint választhatnak.

Rendelkezésre álló infrastruktúra:
A látogatóközpont épületében 2 db 50 fő befogadására alkalmas konferenciaterem található, amelyek előadások, filmvetítések optimális
helyszínei. A teljes körűen felszerelt 2 db 24 fős foglalkoztató teremben kísérletezést, vizsgálódást segítő eszközök vehetők igénybe a
foglalkozások alatt. A látogatóközpontból induló tanösvény foglalkoztató- és kísérőfüzettel egészül ki.
Erdei iskolai szakmai programárak:
• egész napos teljes körű szakmai program 1200 Ft/fő
• egész napos szakmai program
(eszköz- és teremhasználat) 800 Ft/fő
• 4 órás teljes körű szakmai program 650 Ft/fő
• 4 órás szakmai program (eszköz- és teremhasználat) 500 Ft/fő
Ezen kívül szakmai előadás, túravezetés és terembérlet is kérhető.
Szabadidős programok:
Tollas- és röplabda, foci, ping-pong, kerékpártúra, tábortűz, kézművesfoglalkozás, csillagles stb. szervezhető.
Bejelentkezés, további információ:
Telefon: +3666 483 083, +3630 445 2409, e-mail: rehely@kmnp.hu

SZOLGÁLTATÁSOK:
• Turistaszállás felnőtteknek: 3900 Ft/fő/éj
• Turistaszállás diákoknak, kutatóknak: 2500 Ft/fő/éj
• Különálló lakrész: 4500 Ft/fő/éj
• Különálló lakrész 1 fős felár: 5900 Ft/fő/éj
• Sátorozási díj: 1000 Ft/fő/éj
• 4 személyes sátorkölcsönzése: 1000 Ft/sátor/éj
• Kerékpárkölcsönzés: 2250 Ft/felnőtt/nap, 1450 Ft/diák/nap
A feltüntetett árak a helyi idegenforgalmi adót nem tartalmazzák.
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TANÖSVÉNYEK

Bihari Madárvárta

Jégmadár vízi tanösvény

A bihari tájra jellemző építészeti stílus elemeit tükröző létesítmény a
Körös-Maros Nemzeti Park Kis-Sárrét részterületén, Biharugra település központjától 3 kilométerre található. Mind az épület, mind az itt
megmaradt háborítatlan természeti környezet olyan erdei iskolai programok megrendezéséhez, terepi megfigyelések, foglalkozások megtartásához biztosít helyszínt, ami páratlan élményt nyújt az ideérkezők számára.

A Körösvölgyi Állatpark stégéről induló új vízi tanösvényen egy kellemes
kenuzás keretében 1 km hosszan, egy 8 állomásos, úszó bójasort követhet, melynek segítségével ismereteket szerezhet a holtágról, kialakulásának történetéről, élőhelyeiről és élővilágáról, természetvédelmi
jelentőségéről és a veszélyeztető tényezőkről.

É 46°51’29,39” K 20°31’31,57”

A szállásépületben 6 db 3+3 ágyas és 1 db 3+2 ágyas fürdővel ellátott
lakrész és 1 db 2 ágyas, szintén külön fürdővel rendelkező szoba található, így az épület 43 fő elszállásolására alkalmas. Az oktatóépületben
található közösségi terem értekezletek, gyakorlati foglalkozások, rendezvények és csoportos étkezések lebonyolítására nyújt lehetőséget.
Az épülethez fedett terasz és nagy udvar kapcsolódik.
SZOLGÁLTATÁSOK:
• Szállásdíj felnőtteknek 4100 Ft/fő/éj
• Diákoknak, nyugdíjasoknak, kutatóknak: 2900 Ft/fő/éj
• Ágyneműhasználati díj 900 Ft/fő
• Sátorozási díj: 1500 Ft/fő/éj
• Kerékpárkölcsönzés: 820 Ft/felnőtt/nap, 610 Ft/diák/nap
Rendelkezésre álló infrastruktúra
A közösségi épület 90 m2-es nagyterme értekezletek, rendezvények,
erdei iskolai előadások, foglalkozások lebonyolításának optimális színtere, valamint a hozzá kapcsolódó melegítőkonyhával az étkeztetés
megoldására is alkalmas. A csatlakozó fedett terasz természeti környezetben zajló közösségi foglalkozásoknak biztosít helyszínt.
Erdei iskolai szakmai program árak:
• alsós program 2250 Ft/fő
• felsős program 2850 Ft/fő
• felsős és alsós modul (4 óra) 540 Ft/fő
• szakmai előadás 5000 Ft/óra/csoport
• rendhagyó előadás 4500 Ft/óra/ csoport
• szakvezetés 6200 Ft/óra/csoport
• túravezetés 4000 Ft/óra/csoport

Réhelyi tanösvény

É 47º04’53,03” K 20º55’51,10”

A tanösvény elemeinek segítségével bemutatásra kerül a DévaványaiEcsegi puszták jellegzetes élővilága, a területen előforduló növény- és
állatfajok. Az útvonal gyalogosan járható. Kiinduló és érkező pontja a
Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont, az útvonal a túzokok
bemutatását szolgáló volier mentén került kialakításra. A tanösvény a
komposztálást bemutató résszel egészül ki, így a látogatók a komposztálás jelentőségét és folyamatát is megismerhetik.

További információ: Tóth Zsuzsanna
5538 Biharugra, Bihari Madárvárta
+3630 687 0816, madarvarta@kmnp.hu
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Kígyósi tanösvény

É 46º35’57,03” K 21º05’01,33”

A tanösvény hossza 5 km. Kiinduló pontja a Szabadkígyós településtől
délre elhelyezkedő Nagyerdő északi része. Hét állomása gyalogosan két
óra alatt bejárható. A tanösvény a Kígyósi-puszta növény- és állatfajait,
jellegzetes élőhelyeit mutatja be.

TANÖSVÉNYEK

Bökényi tanösvény
A Bökényi tanösvény a KörösMaros Nemzeti Park Maros-ártér
részte-rületén található. Magyarcsanád és Nagylak között, a
Maros hullám-terében kanyargó
tanösvény bemutatja a folyó és
hullámtere jellemző élőhelyeit,
élővilágát. A mintegy 4 km-es
tanösvény útba ejti a 8 m magas
Bekai halmot, a Maros árvízvédelmi töltését, a területen lévő
ősgyepet, különféle erdőket és
természetesen a Maros folyó
partját.

Mágor-pusztai tanösvény

Sző-réti tanösvény

É 46°58’36,606” K 21°38’31,2”

A közel 2 km-es tanösvény a Biharugrán található Bihari Madárvártától
indul és oda is érkezik vissza. Öt állomáson keresztül ismerhetik meg
vendégeink a Kis-Sárrét mocsárvilágának egyik utolsó hírmondóját. Az
útvonal csak gyalogosan járható és a bővebb ismeretek eléréséért szakvezetésre is van lehetőség Magyarország egyik legértékesebb fennmaradt mocsaránál.

É 46º09’24.66” K 20º39’39.19”

É 46º56’23.12” K 21º12’48.03”

Az alig több mint 500 m-es tanösvény a Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely bejáratához
vezető út mellett indul. Az útvonal bejárásával megismerhetők a
védett terület természeti és kultúrtörténeti értékei. A tanösvény
a Mágor-dombhoz vezet. A bejárás időtartama kb. 1-1,5 óra.

Halásztelki tanösvény

É 46º54’44,12” K 20º33’41,51”

A tanösvény 10 információs
táblán keresztül, nyitott könyvként mutatja be a Dél-Alföld
egyik jellegzetes tájformájának
és élőhelyének, a Hármas-Körös
hullámterének növény- és állatvilágát, kultúrtörténetét. A tanösvény 3 km hosszú és önállóan,
vagy túravezetés igénybevételével
látogatható.
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NEMZETI PARKI TERMÉK VÉDJEGY

A Nemzeti Parki Termék Védjegy pályáztatás útján nyerhető el, célja a
természetvédelmi oltalom alatt álló területeken működő helyi vállalkozások, gazdálkodók, gazdálkodó szervezetek támogatása, eladásra
szánt termékeik megbecsülésének növelése, piaci lehetőségeinek
bővítése. A Védjegy nem titkolt célja továbbá, hogy a természeti erőforrások fenntartása és védelme mellett hozzájáruljon a térségi ökoturizmus minőségi fejlődéséhez, a helyben termelt termékek megismertetésével, a helyi gazdasági lehetőségek kiaknázásával, a falusi önfoglalkoztatás fejlesztésével.
Az elismerő címre pályázó termékekkel kapcsolatosan alapvető elvárás,
hogy elsősorban helyi nyersanyagokból készüljenek, és túlnyomóan ne
tartalmazzák tájidegen, illetve termőhelyidegen növény vagy tájidegen
vadon élő állat származékát. Kiemelt szempont, hogy a termék
minőségével, megjelenésével vagy más kivételes tulajdonságával jól
reprezentálja a térség természeti, táji és kulturális sajátosságait,
továbbá a pályázó a tevékenységét, a helyi hagyományokra és helyi
sajátosságokra, a térség munkaerő kínálatára alapozva végezze. Természetesen elengedhetetlen, hogy a termék, szolgáltatás megfeleljen
a hazai és európai uniós követelményeknek, és illeszkedjen a fenntartható fejlődés elvéhez.

További információ:
www.nemzetiparkitermek.hu
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Nemzeti Parki Termék Védjegyjogosultak
a Körös-Maros Nemzeti Parkban

Török Nándor Bálint
Vegyesméz
6821 Székkutas, Temesváry u. 30.
+36 30 248 9343
csalavirag@citromail.hu
Dani János György
Orda; natúr/füstölt juhgomolya, köményes, fokhagymás juhgomolya; natúr/
meggyes joghurt juhtejből; juhtúró
6903 Makó, Rákos tanya 143.
+36 30 619 4624
zsuzsa700208@freemail.hu
Német Zsolt
„Kutasi tekert”, natúr/füstölt tehénsajt,
metélőhagymás, köményes, fokhagymás,
diós tehénsajt
6821 Székkutas, Petőfi u. 2.
+ 36 30 811 6893
nemetzsolt59@gmail.com
Erdélyi Méhészet
Sziki sóvirág, ligeti zsálya, vátyoni
vadvirág, édesharmat, galagonya,
máriatövis, sárga nőszirom méz
4138 Komádi, Mártírok útja 6.
+36 30 393 1098
agost@citromail.hu
Szarvasi Atta Kft.
Szarvasi Túzok kézműves sörök
– barna, vörös, szilvás, meggyes
5540 Szarvas, Damjanich u. 103.
+36 70 457 8030
info@szarvasisor.hu
www.szarvasisor.hu
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Nemzeti Parki Termék Védjegyjogosultak
a Körös-Maros Nemzeti Parkban
Hungaro-Food 2009. Kft.
Magyar szürkemarha páros kolbász
paprikás, csípős; csípős snack
5561 Békésszentandrás,
Batthyány u. 30/A
+36 66 518 030
info@hungarofood.hu
www.hungarofood.hu
Herczeg Aranka
Csipkebogyó, galagonya, kökény, zöld
dió, pitypang, faeper, bodza lekvár;
bodzavirág, kökény, bodzabogyó szörp,
zöld dió befőtt, szárított dió levél
5600 Békéscsaba,
Kassai utca 25/b.
+36 30 426 6605
aranka.energetix@gmail.com
Csende László
Batyus friss/füstölt sajt, csomós
friss/ füstölt sajt, natúr friss sajt,
pöndörödős füstölt sajt
natúr/fokhagymás
6806 Szikáncs,
Petőfi Sándor u. 14.
+36 30 974 8840
csjolan33@gmail.com
Krizsán Tibor
Főtt, füstölt fürjtojás fokhagymás
olajban; főtt, pácolt fürjtojás
paradicsomos olajban
5540 Szarvas,
T. III. KK. 457.
+36 30 621 8534
tiborc36@citromail.hu
Erdei Gábor
Dobozos, Maros-völgyi hosszú szálú
széna 5 kg, Maros-völgyi széna 2 kg
6900 Makó,
Gyöngy u. 40.
+36 30 521 3637
erdeigabor.mako@gmail.com

KITEKINTŐ

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság megalakulása óta együttműködik a magyar-román határ menti védett területek kezelésével
foglalkozó román szervezetekkel. Az együttműködés alapját a KörösMaros közének magyar és romániai oldalon fekvő, ökológiailag egymással szoros kapcsolatban álló értékes területei adják.

Cséffai Természeti Park
A 2010-ben védetté nyilvánított természeti park az országhatár mentén
fekszik, így közvetlenül szomszédos a Körös-Maros Nemzeti Parkkal.
Az 5002 hektáros terület az Arad-Nagyvárad főútról Cséffánál lekanyarodva közelíthető meg. Legjelentősebb értékét a 680 hektáros
Cséffai-halastavakhoz kapcsolódó madárvilág, a Radványi-erdő és a
környező gyepterületek értékes élőhelyei jelentik.

Maros-völgyi Természeti Park
A több mint 17 ezer hektár kiterjedésű, a Maros folyó alsó, Arad és
Nagylak közötti szakaszát magába foglaló Természeti Parkot 2005-ben
alapították. A terület szorosan kapcsolódik a Körös-Maros Nemzeti Park
Maros-ártér területi egységéhez, mely a folyó Nagylak és Szeged közti
szakaszát öleli fel. A román oldalra érkezőket széles, vizes élőhelyekben
gazdag hullámtér, a folyó aktív szigetépítő tevékenységének köszönhetően számos sziget, valamint szép, idős állományú ligeterdők fogadják, a hozzájuk kötődő értékes növény-, illetve állatfajokkal.
Információ: Administraţia Parcul Natural Lunca Muresului
310084 Arad, Padurea Ceala FN
Tel: + 40 (257) 258-010, Fax: + 40 (257) 258-010
E-mail: parc@luncamuresului.ro, www.luncamuresului.ro

Fotók: Babák Zoltán, Boldog Gusztáv László, Czesznak Lilla,
Drahanovszki Gábor, Ezer Ádám, Gál Zoltán, Greksza János,
Harsányi Dezső Attila, Janó Gizella, Kakuk-Labát Petra, Kalotás Zsolt,
KMNPI Archívum, Lestyan-Goda Judit, Marik Pál, Marosi Beáta,
Motkó Béla, Sándor Bálint, Szegedi Fruzsina, Szél Antal István,
Tóth Imre, Tóth Judit, Tóth Tamás József, Urbancsok Éva
Címlapfotók: Forgách Balázs, Szegedi Fruzsina, Szél Antal István
Kiadványszerkesztés: Kiss Maja

