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Fede zzük fel együtt a Körös-Maros Nemzeti Park  
változatos növényeit, gazdag állatvilágát  

és értékes élohelyeit ! 
 

A Körös-Maros Nemzeti Park ad otthont a Dél-Tiszántúl  
máig fennmaradt természeti kincseinek. Olyan ritkaságok 

élnek tájain, mint a túzok, a kék vércse, a parlagi sas,  
a volgamenti hérics vagy a bókoló zsálya. Vizes élőhelyei 
nemzetközi jelentőségűek, a tavaszi és őszi madárvonulás 

idején vándormadarak százezreinek állomáshelyei. 
  

Az itt megőrzött értékek bemutatására idén mintegy  
100 színes programmal várjuk a természet szerelmeseit.  

Bemutatóhelyeink és tanösvényeink önállóan is látogathatók. 
Családok, csoportok szakmai előadásokat és szakvezetéses 

túrákat egyedileg is igényelhetnek. 
 

Szálláshelyeink kiváló lehetőséget nyújtanak  
a Körös-Maros Nemzeti Park egy-egy részterületének  
alaposabb megismerésére, legyen az alkalom akár  
családi hétvége, akár kalandos osztálykirándulás. 

 

Kellemes és tartalmas idotöltést kívánunk!
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A programváltoztatás jogát fenntartjuk.  
A programokra kérjük a csoportok előzetes bejelentkezését! 
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Kövesd az oldalainkat aktuális  
híreinkért és programjainkért:  

www.kmnp.hu 
facebook.com/korosmaros 

instagram.com/korosmarosnemzetipark

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 
5540 Szarvas, Anna-liget 1. 

+36 66 313 855,  
+36 30 303 2589 
kmnp@kmnp.hu 

Szeretsz kirándulni?  
Érdeklodsz hazánk természeti kincsei iránt? ˝

˝

˝

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

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 kijelölt helyszíneken szabad. 
 
A programváltozás jogát fenntartjuk.  
A programokra kérjük a csoportok  
előzetes bejelentkezését! 
 

Sterbetz István  
Túzokvédelmi  

Látogatóközpont  

Körösvölgyi  
Állatpark

Kardoskúti Madárvonulás  
Múzeuma

Bihari  
Madárvárta

 
 
Látogatóközpont 
 
Tanösvény 
 
Állatpark 
 
Kerékpártúra-  
útvonal 
 
Körös-Maros  
Nemzeti Park 
 
Természetiskola Kis-Sárrét

Bélmegyeri  
           Fáspuszta

Cserebökény

Kardoskúti  
Fehértó

Körös-ártér

Dévaványai- 
Ecsegi puszták

Csanádi puszták

Maros-ártér

Mágor-puszta

Kígyósi-
puszta

A nemzeti park egész területén 
igénybe vehetőek az alábbi  
szolgáltatások: 
 
•  túra és szakvezetés, 
•  speciális előadások csoportok   
    részére,  
•  fotózás szakvezető kíséretével, 
•  gépkocsis szakvezetés. 

Jelmagyarázat

TI

TI

TI



Programok a Sterbetz István  
Túzokvédelmi Látogatóközpontban

DÉVAVÁNYA 

+36 30 445 2409  •  rehely@kmnp.hu 
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A programváltoztatás jogát fenntartjuk. 
A programokra kérjük a csoportok előzetes bejelentkezését. 

 
Január 21. Szombat 10.00-11.30 
Hópihék tánca (Téli túrák nemzeti parkjainkban)  
Egy kellemes téli séta során az ilyenkor jellemző élőlények  
világába kalauzolja szakvezetőnk az érdeklődőket. Ebben  
az időszakban gatyás ölyvek, kékes rétihéják köröznek a puszta 
fölött, egy kis szerencsével ők is szem elé kerülnek a túra során. 
 
Április 1. – Június 30. 
Otthon az erdőben – Hol laknak a madarak? – Időszakos kiállítás 
A tárlat bemutatja a különböző madárodúkat, azok lakóit, hogy 
miként élnek egyes madárfajok az erdőben, illetve, hogy mit 
tehetünk a madarak védelme érdekében. A kíváncsi gyermekek  
is izgalmas felfedezéseket tehetnek. 
 
Április 7-10. Péntek–Hétfő 9.00-17.00 
Húsvét a túzokok földjén 
Nagypénteken tojásfestéssel, szombaton túzok és nyuszi látvány-
etetésekkel várjuk vendégeinket. Vasárnap és hétfőn nyuszi  
simogatással, tojáskereséssel és izgalmas feladványokkal  
folytatódik a program. A program ajándék sorsolással zárul. 
 
Április 15. Szombat 17.00  
Csalogányok éneke tavaszi túra 
(Csillagséták nemzeti parkjainkban)  
A puszta ilyenkor látható élővilágának „feltérképezése”, és 
madárodúk kihelyezése. Csillagászati előadás, csillagászat  
lézerfénnyel, távcsővel. Előzetes bejelentkezés szükséges. 
 
Május 1. – Június 30. 
A méhek világa – Időszakos kiállítás 
Az időszakos kiállítás során a méhek világával ismerkedhetnek meg 
az érdeklődők. Megtudhatják, hogyan készül a méz, milyen virágokat 
szeretnek a méhek és miért egészséges mézet fogyasztani.

Május 6. Szombat 9.00-17.00 
VI. Túzokfesztivál – Természetvédelmi nyílt nap 
A terület természeti értékeinek bemutatása, botanikai túra, hajnali 
túzokles, ragadozómadár-védelmi bemutató, természetismereti 
vetélkedő, népi játszótér, helyi és Nemzeti Parki Termékek vására. 
 
Június 3. Szombat 10.00-13.00 
Lángoló pipacsmezők (Magyar Nemzeti Parkok Hete) 
Kerékpáros túránk során, látványos pipacsmezők között, szemünk elé 
kerülhet Európa legnagyobb testű röpképes madara, a túzok. Utunk 
szitáló vörös vércsék, egerészölyvek kísérik és akár néhány ritkábban 
látható madárral is találkozhatunk. 
 
Június 17. Szombat 20.00 
Barnabás Nap és egy „mágikus éjszaka” 
Egykor Barnabás nap volt a kaszálás és gyógynövénygyűjtés kezdetének 
ideje. A napfordulóról szóló előadáson számos babonára és népszokásra 
fény derül, majd kuviklesre, csillagászatra, kézműves foglalkozásra 
és jóslásra invitáljuk az érdeklődőket e mágikus éjszakán. 
 
Július 1. – Augusztus 31. 
Őshonos háziállatok – Időszakos kiállítás 
A kiállítás során bemutatjuk a régi magyar háziállatokat.  
Megismerhetjük - többek között - a magyar nyúl-, galamb-,  
kecske-, juh és sertésfajtákat is. Csoportok jelentkezését  
előzetes egyeztetést követően várjuk. 
 
Augusztus 25. Péntek 14.00-20.00 
Nyárbúcsúztató az állatsimogatóban  
Nyuszi, kecske, szamár és szárnyasok látványetetésében vehetnek 
részt vendégeink, illetve érdekes információkat tudhatnak meg  
a túzokokról. A programot kézműveskedéssel zárjuk, ahol állatokat 
készítünk természetes anyagokból. 



Programok a Sterbetz István  
Túzokvédelmi Látogatóközpontban

naclakscjaésclxkas 
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Programok a  
Körösvölgyi Állatparkban
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Szeptember 1. – Október 31. 
A gombák földjén – Időszakos kiállítás 
A gombák élete, jelentősége és védelme jelenik meg a tárlatban. 
Aki ellátogat, érdekességeket tudhat meg a gombák felépítéséről,  
szerepéről, típusairól és fajairól. 
 
Szeptember 2. Szombat 8.00-16.00 
III. Túzok Trail 
Harmadik alkalommal várunk kicsiket és nagyokat a Dévaványai- 
Ecsegi pusztákra, egy izgalmas terepfutóversenyre, illetve kerékpáros 
teljesítménytúrára. Futótávok: 5, 10, 21, 42 km és kerékpáros  
teljesítménytúra távok 25 km, 50 km. Bővebb információ a 
www.kmnp.hu oldalon. 
 
Október 14. Szombat 10.00-12.30 
Színek varázsa őszi túra (Tájséták nemzeti parkjainkban)  
A Réhelyi tanösvény bejárásával megismerkedünk a nemzeti park  
itt élő állat- és növényvilágával. A kilátóból pompás látványt nyújt 
majd az őszi színekbe öltözött puszta. 
 
Október 28. Szombat 17.00-19.00  
Halloween este a túzokok földjén 
Régi magyar háziállatok látványetetése és bemutatása, illetve halloween 
témájú kézműves foglalkozás várja vendégeinket. A holdfogyatkozást 
a Nagyszénási Csillagász Egyesület közreműködésével csodáljuk meg. 
 
December 2. Szombat 10.00-13.00 
Madárkarácsony, Luca-napi szokások 
Előadással készülünk a téli madárvendégekről és a madáretetésről.  
Luca-napi szokások felelevenítése közben Luca széke, madárkalács, 
madáretető és karácsonyi díszek készítésén vehetnek részt 
vendégeink.

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

 
Január 22. Vasárnap 11.00-13.00 
Barangolás szelíd vadak között (Téli túrák nemzeti parkjainkban) 
A túra során az Állatpark téli arcát, a bemutatott állatfajok téli 
viselkedését szakvezető segítségével ismerhetik meg a résztvevők. 
 
Március 1. – Október 31.  
Szertár titkok 
Iskolák, múzeumok szertáraiban, raktáraiban olyan elfelejtett  
kincseket találtunk, melyek most összegyűjtve, egy különleges 
időszaki kiállítás keretében tárulnak vendégeink elé. 
 
Március 15. Szerda 11.00 és 14.00 
Ünnepi látványetetések és állatismertetők 
Látványetetéssel egybekötött állatismertetők várják vendégeinket.   
 
Március 25. Szombat 14.00-16.00 
Erdőssztyeppek hazánktól Mongóliáig  
Molnár Ábel kutató előadása az erdőssztyeppek növényzetéről, 
működéséről, természetvédelméről, illetve izgalmas beszámolója 
keleti útjairól, főleg Dobrudzsa-Moldova, az Ural-láb, Kirgizisztán  
és Mongólia területéről. 
 
Április 7-8. Péntek–Szombat 11.00 és 14.00  
Ünnepi látványetetések és állatismertetők 
Látványetetéssel egybekötött állatismertetők várják vendégeinket.  
 
Április 9-10. Vasárnap–Hétfő  
Kinn a bárány, benn a farkas – Húsvét a kastélykertben  
Állatok tavasszal: állatismertetők és látványetetések, állatsimogató, 
tojáskeresés, húsvéti rejtélyfejtő, Nemzeti Parki Termék védjegyes 
piac, húsvéti kézműves program és sok más meglepetés. 
 
Május 10. Szerda 11.00  
Tollas-zug – Madarak és fák napi madárbarát kert bemutató 
A Tollas-zug nevű madárbarát kert kültéri kiállítás megnyitója.  
Kis odafigyeléssel, rengeteget tehetünk szárnyas barátainkért,  
akik nem csupán fület gyönyörködtető énekükkel szórakoztatnak 
minket, hanem a kártevő rovarok gyérítésével is hasznunkra vannak.



naclakscjaésclxkas 
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Május 10. – December 31.   
„Tollas-zug” madárbarát kert szabadtéri időszaki kiállítás 
Egy madárbarát kertet otthon megvalósítani, nem is olyan bonyolult 
dolog. Melyek egy ilyen kert fő jellemzői? A madarak és fák napján 
nyíló szabadtéri, időszaki kiállításon év végéig mindenki megszemlélheti. 
 
Május 27-29. Szombat–Hétfő 11.00 és 14.00 
Ünnepi látványetetések és állatismertetők 
Látványetetéssel egybekötött állatismertetők várják vendégeinket.  
 
Május 28. Vasárnap 9.00-17.00 
Tiétek a Liget – Gyermeknap az Állatparkban 
Állatsimogató, Kölyök-zug játszótér, póni lovaglás, arcfestés  
és egyéb színes gyermekprogramok az állatparkban. 
 
Május 28. – Augusztus 31.  
Rejtélyek a Bagolykapun túl – Nyári nyomozó kaland  
Az állatpark kötetlen bejárása közben játékos feladványok   
megfejtésével tárul fel a Bagolykapu titokzatos rejtélye. 
 
Június 4. Vasárnap 10.00-12.00 
Életre kelt holtág – Kenutúra az Anna-ligettől a mocsári  
ciprusokig (Magyar Nemzeti Parkok Hete) 
Kenukkal az Anna-ligetből indulunk Szarvas város irányába,  
áthaladva a hangulatos Erzsébet-híd alatt. A holtág partja  
mentén csodás látnivalók sorakoznak, partján mocsári teknősök 
napoznak, felszíne fölött jégmadarak suhannak.  
 
Június 16. – Augusztus 31. Minden Vasárnap 11.00 és 16.00 
Szünidei állatmustra 
Az állatpark egy-egy állatfajának bemutatása látványetetéssel egybekötve. 
 
Augusztus 20. Vasárnap 11.00 és 14.00 
Ünnepi látványetetések és állatismertetők 
Látványetetéssel egybekötött állatismertetők várják vendégeinket.  
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Augusztus 26. Szombat 15.00-20.00  
A Vadon rekorderei – Állatkertek éjszakája  
A program a vadvilág lenyűgöző és különleges képességeire,  
bámulatba ejtő csúcsteljesítményeire kívánja felhívni a figyelmet, 
színes és izgalmas programok segítségével. Ezen a napon az  
állatpark egy órával tovább tart nyitva. 
 
Szeptember és október hónapok bármely napján 
Őszi túravariációk földön, vízen, két keréken 
Csoportoknak, csapatépítő társaságoknak, illetve egyéni látogatóknak 
(10 fő fölötti bejelentkezés esetén) is ajánljuk túravariációinkat. 
Igényelhető állatparki túravezetés, kenus szakvezetés  
a Kákafoki-holtágon, illetve kerékpáros Kastélytörténeti-  
Körös menti túra is. A túrák egymással kombinálva is kérhetők.  
A program előzetes bejelentkezéssel vehető igénybe.  
 
Október 4. Kedd 9.00-16.00 
Mi fán terem? – Állatok Világnapi kópéságok a kifutókban 
Játékokat, megszokottól eltérően tálalt csemegéket helyezünk  
el az állatok kifutóiban és közösen figyeljük meg, miként veszik 
azokat használatba az állatpark lakói. 
 
Október 21-23. Szombat–Hétfő 11.00 és 14.00 
Ünnepi látványetetések és állatismertetők 
Látványetetéssel egybekötött állatismertetők várják vendégeinket.   
 
November 1. Szerda 11.00 és 14.00 
Ünnepi látványetetések és állatismertetők 
Látványetetéssel egybekötött állatismertetők várják vendégeinket.   
 
November 26., December 3., 10., 17., 26. Vasárnap 13.00-15.00 
Adventi és Karácsonyi túrák az Állatparkban  
Advent vasárnaponként és Karácsony 2. napján állatparki 
túravezetéssel kedveskedünk vendégeinknek. A látogatókat  
állatparki betlehem és az állatok karácsonyfája is várja. 
 
December 31. Vasárnap 11.00 és 14.00 
Ünnepi látványetetések és állatismertetők 
Látványetetéssel egybekötött állatismertetők várják vendégeinket.  

Programok a  
Körösvölgyi Állatparkban

SZARVAS 

+36 30 475 1789 • korosvolgy@kmnp.hu 



Magyar Nemzeti Parkok Hete   május 29. – június 4. 
 
Június 2. Péntek 10.00-11.00  
Ősi igavonóink élete napjainkban  
A magyar szürke szarvasmarhák és a házi bivalyok eredetéről, sze-
repéről, hasznosításáról kapnak érdekes információkat vendégeink, 
miközben testközelből vehetik szemügyre a legszebb itt élő példá-
nyokat. Találkozó: Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont, 
Dévaványa. Programdíj: felnőtt 1000 Ft/fő, diák, nyugdíjas 700 Ft/fő. 
 
 
Június 3. Szombat 8.00-12.00  
Lessünk be a nádasba!  
– madármegfigyelő túra  
az apátfalvi  
bányatavaknál 
 
A túra hossza 5 km.  
Találkozó:  
A bányatavaktól  
északra, az árvíz- 
védelmi töltés  
lábánál,  
GPS koordináta:  
É 46°11'23.4"  
K 20°32'11.6".  
Programdíj: felnőtt 1000 Ft/fő,  
diák, nyugdíjas 700 Ft/fő.  
 
 
 
Június 3. Szombat 9.00 
Évszakok – tematikus túrák a Halásztelki tanösvényen 
A gyalogtúra során a Körös-ártér természeti sajátosságaival  
és értékeivel ismerkedünk meg. A túra 2-3 órás, hossza: 3,5 km.  
Találkozó: Halásztelki tanösvény, GPS koordináta: É: 46°54'44.64" 
K: 20°33'42.06". Előzetes bejelentkezés: Tóth Tamás József  
(+36 30 475 1780). Programdíj: felnőtt 1000 Ft/fő, diák,  
nyugdíjas 700 Ft/fő. 
 
Június 3. Szombat 9.00-13.00  
Botanikai túra az Ugrai-rét és a Sző-rét környékén  
A túra során megismerkedünk a mocsárrétek és a szikes gyepek 
élővilágával. A sok virágzó ritkaság közül a kosborok virágzása a 
leglátványosabb. Utunk során fotózásra is lehetőség nyílik. 
Találkozó: Bihari Madárvárta, Biharugra. Programdíj:  
felnőtt 1000 Ft/fő, diák, nyugdíjas 700 Ft/fő.  
 

naclakscjaésclxkas 
mxsalAKSJLXkasx
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Programok a Bihari Madárvártán 
BIHARUGRA • +36 30 687 0816 • madarvarta@kmnp.hu

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

 
Március 18. Szombat 9.00-13.00 
Március idusán 
Gyalogtúra a megújuló természetben. Az időszakos vízállások 
közelében nyári ludak és bíbicek kerülhetnek a szemünk elé.  
A program második részében pedig a tavaszhoz kötődő tárgyakat, 
díszeket készítünk. Programdíj: 3000 Ft/fő. 
 
Május 20. Szombat 9.00-17.00 
IX. Bihari Táj Napja 
A Kis-Sárrét természeti értékeinek bemutatása és kulturális programok  
a Bihari Madárvártában. Madármegfigyelés a halastavakon, botanikai 
túra a mocsárréteken, madárgyűrűzési-, solymászati bemutató. 
Kézműves foglalkozások, népi játszótér gyerekeknek, továbbá helyi 
és Nemzeti Parki Termékek vására. A színpadon kulturális előadások, 
műsorok. Természetismereti vetélkedő. 
 
November 11. Szombat 9.00-14.00 
Vadludak nyomában – Márton-nap a Bihari Madárvártán 
A halastavaknál tett séta során a vízimadarak gazdag világába  
nyerhetnek betekintést, míg visszatérve liba finomságokkal  
ismerkedhetnek és kézműves programon vehetnek részt vendégeink. 
Programdíj: 3000 Ft/fő. 
 
December 2. Szombat 10.00-14.00 
Adventi készülődés a Madárvártán 
Alkotóházzá válik a Madárvárta, több kézműves tevékenység 
kipróbálására nyílik lehetőség: karácsonyi ajándékok készítése, 
díszek fára, asztalra, ajtóra természetes anyagokból. 
Eközben ünnepekre hangolódó zenék és csemegék kerülnek elő.  
Programdíj: 3000 Ft/fő.  

Programok, túrák a Körös-Maros  
Nemzeti Park részterületein

A túra során  
megfigyelhetjük az  

Apátfalva határában,  
a Maros hullámterében  

lévő, anyagnyerő gödrök  
tavainál élő madarakat.  

A kíváncsi szemek elé  
kerülhetnek a rejtőzködő vörös 

gémek, bakcsók, és távcsöveink 
segítségével bepillantást  

nyerhetünk a tojásaikon ülő  
búbos vöcskök életébe is. 

https://www.google.com/maps?q=46%C2%B011%2723.4%22+20%C2%B032%2711.6%22&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjuvIOpror9AhWbi_0HHdUaDdYQ_AUoAXoECAEQAw
https://www.google.com/maps?q=46%C2%B011%2723.4%22+20%C2%B032%2711.6%22&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjuvIOpror9AhWbi_0HHdUaDdYQ_AUoAXoECAEQAw
https://www.google.com/maps?q=46%C2%B011%2723.4%22+20%C2%B032%2711.6%22&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjuvIOpror9AhWbi_0HHdUaDdYQ_AUoAXoECAEQAw
https://goo.gl/maps/4xjwq9bZhj57Hqcb8
https://goo.gl/maps/4xjwq9bZhj57Hqcb8
https://goo.gl/maps/4xjwq9bZhj57Hqcb8


Magyar Nemzeti Parkok Hete   május 29. – június 4. 
 
Június 3. Szombat 10.00-13.00 
Lángoló pipacsmezők  
Kerékpáros túránk során, látványos pipacsmezők között, szemünk  
elé kerülhet Európa legnagyobb testű röpképes madara, a túzok. 
Utunk szitáló vörös vércsék, egerészölyvek kísérik és akár néhány 
ritkábban látható madárral is találkozhatunk. Találkozó:  
Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont, Dévaványa.  
Programdíj: felnőtt 1000 Ft/fő, diák, nyugdíjas 700 Ft/fő.  
 
Június 3. Szombat 16.30-20.00 
Cserebökényi csavargás – túra az Ős-Maros medre mentén 
Hangulatos túra az Ős-Maros mederrészeinek érintésével, ismerkedés 
a terület természeti értékeivel és helytörténetével. A túra hossza 6-7 km. 
Találkozó: Szentes, Cserebökény buszmegálló, GPS k.: É 46°46’03.3’’ 
K 20°26’13.1’’. Előzetes bejelentkezés: Őze Péter (+36 30 425 4300). 
Programdíj: felnőtt 1000 Ft/fő, diák, nyugdíjas 700 Ft/fő. 
 
Június 4. Vasárnap 10.00-12.00  
Életre kelt holtág – Kenutúra az Anna-ligettől  
a mocsári ciprusokig  
A Szarvas-Békésszentandrási Holt-Körös hazánk ötödik legnagyobb 
állóvize. Partja mentén csodás látnivalók sorakoznak, partján  
mocsári teknősök napoznak, felszíne fölött jégmadarak suhannak.  
Kenukkal az Anna-ligetből indulunk Szarvas város irányába,  
áthaladva a hangulatos Erzsébet-híd alatt, a Vízi Színház mellett, 
egészen a különleges mocsári ciprusokig, illetve a nagy Bolza- 
kastélyig lapátolunk. Helyszín: Körösvölgyi Állatpark, Szarvas.  
Programdíj: felnőtt 5500 Ft/fő, diák, nyugdíjas 4400 Ft/fő.

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

Programok, túrák a Körös-Maros 
Nemzeti Park részterületein
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Kis-Sárrét és Mágor-puszta    
 
Január 1. – December 31. 
Terepjáróval a Kis-Sárrét vidékén 
Egyeztetett időpontban és időtartamban terepjáróval ismerkedünk  
a Kis-Sárrét vidékével. Lehetőség van egyéni kérések teljesítésére 
érdeklődési kör szerint szervezhetünk madarász- vagy botanikai túrát, 
a tájjal ismerkedve tájtörténeti, irodalomtörténeti jelentőségű 
helyeket is felkereshetünk. Programdíj: 15 000 Ft/gépkocsi/óra. 
Előzetes bejelentkezés: Biró István (+36 30 475 1785). 
 
Január 21. Szombat 9.00-13.00 
Északi madárvendégeink – Téli túra a halastavak között 
(Téli túrák nemzeti parkjainkban) 
A Biharugrai–halastavakon gyalogtúra során ismerkedhetünk meg az itt 
telelő madarakkal és a tó élővilágával. Főként vadludakkal és récékkel, 
de szerencsés esetben akár rétisassal, fekete sassal vagy vándorsó-
lyommal is találkozhatunk. Találkozó: Biharugra, Bihari Madárvárta. 
 
Február 11. Szombat 9.00-13.00 
Öreg tölgyek között – Téli séta Vátyonban 
Egy kellemes séta a téli erdőn, ahol megcsodálhatjuk a vátyoni táj szép-
ségét, az impozáns öreg tölgyeket és ízelítőt kapunk az erdő madár-
világából. Szerencsés esetben gímszarvasokkal is találkozhatunk. 
Találkozó: Biharugra, Földesi-telep, GPS koordináta: É: 46°56’20.76” 
K: 21°34’48.24”.  
 
Április 1. Szombat, 8.00-13.00 
Bakancsos túra Mágoron túzokdürgés idején   
Séta Mágor-pusztán, ahol lehetőség nyílik a túzokdürgés megfigye-
lésére. A tavaszi legelőkön sok egyéb madárfajt is látunk majd. 
Bíbicek, nagy godák, sárszalonkák, piroslábú cankók színesítik  
a túrát. Ritka ragadozó madarak, így kerecsensólymok, vagy akár  
parlagi sasok is előfordulhatnak. Találkozó: a nemzeti park megfigyelő-
tornyánál, GPS koordináta: É 46°56’59.52” K 21°12’04.14”.   

https://www.google.com/maps/place/46%C2%B046'03.3%22N+20%C2%B026'13.0%22E/@46.7675694,20.4347669,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xa1301630599c60d4!8m2!3d46.7675694!4d20.4369556
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B046'03.3%22N+20%C2%B026'13.0%22E/@46.7675694,20.4347669,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xa1301630599c60d4!8m2!3d46.7675694!4d20.4369556
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B046'03.3%22N+20%C2%B026'13.0%22E/@46.7675694,20.4347669,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xa1301630599c60d4!8m2!3d46.7675694!4d20.4369556
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B056'20.8%22N+21%C2%B034'48.2%22E/@46.9388492,21.5748478,1788m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x53841cda566d5fd8!8m2!3d46.9391!4d21.5800667
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B056'20.8%22N+21%C2%B034'48.2%22E/@46.9388492,21.5748478,1788m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x53841cda566d5fd8!8m2!3d46.9391!4d21.5800667
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B056'20.8%22N+21%C2%B034'48.2%22E/@46.9388492,21.5748478,1788m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x53841cda566d5fd8!8m2!3d46.9391!4d21.5800667
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B056'59.5%22N+21%C2%B012'04.1%22E/@46.9510319,21.1981681,410m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x348528109406472a!8m2!3d46.9498667!4d21.20115
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A programváltoztatás jogát fenntartjuk. A programok  
részletes leírását keresse a www.kmnp.hu honlapon. 
A túrákon mindenki saját felelősségére vesz részt!

Programok, túrák a Körös-Maros 
Nemzeti Park részterületein
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Április 15. Szombat 9.00-13.00 
Kis-Sárréti kikelet, tavasz a berekben 
A Sző-rét és az Ugrai-rét mocsarainak környékén, vizenyős réteken  
és szárazabb legelőkön át vezet a túra ismerkedve a környék 
élővilágával. A környéken költő nyári ludak már pihés fiókáikat 
vezetgetik az üde gyepeken. Találkozó: Biharugra, Bihari Madárvárta.  
 
Április 22. Szombat 9.00-13.00 
Irány a Csillaglapos – Botanikai túra agárkosbor virágzás idején 
A túra során megismerhetik a terület természeti értékeit, és  
megcsodálhatják az agárkosbor virágzását. Egy kunhalmon  
megpihenve pedig sok érdekeset tudhatunk meg a táj történetéről, 
természeti értékeiről. Találkozó: Tisza-kripta, Geszt,  
GPS koordináta: É 46°53’26.29” K 21°34’22.17”. 
 
Június 3. Szombat 9.00-13.00 
Botanikai túra az Ugrai-rét és a Sző-rét környékén 
(Magyar Nemzeti Parkok Hete) 
A túra során megismerkedünk a mocsárrétek és a szikes gyepek 
élővilágával. A sok virágzó ritkaság közül a kosborok virágzása a 
leglátványosabb. Utunk során fotózásra is lehetőség nyílik. 
Találkozó: Biharugra, Bihari Madárvárta. 
 
Június 24. Szombat 17.00-21.00 
Szentivánéji séta a halastavak környékén    
A gyalogtúra során az alkonyati madármozgás megfigyelése  
a fő látványosság a tavakon és a környező legelőkön egyaránt.  
A kirepült fiókáikkal együtt táplálkozó gémek, kócsagok mellett,  
vöcsköket, vadrécéket, szárcsákat is láthatunk majd. A nádas  
fölött barna rétihéják vadásznak és utunkon végigkísér majd a 
nádi énekesek koncertje. Találkozó: Biharugra, Bihari Madárvárta. 

Szeptember 16. Szombat 17.00-22.00 
Esti séta szarvasbőgés idején 
Madármegfigyelés és túra a Sziki-tavakon, szarvasbőgés idején. 
Napvilágnál spektívek segítségével ismerkedünk a tavak madár-
világával, majd sötétedés felé közelebb kerülünk a bőgőhelyekhez  
és hallhatjuk a gímszarvas bikák öblös hangját. A nemzeti park  
megfigyelőtornyából meg is pillanthatjuk őket. Találkozó: Biharugra, 
Földesi-telep. GPS koordináta: É 46°56’20.76” K 21°34’48.24”.  
 
Október 7. Szombat 9.00-14.00 
Európai Madármegfigyelő Nap 
Az Európai Madármegfigyelő Nap több évtizedes hagyomány  
Európában. Biharugra és környéke régóta stabil programhelyszín 
madármegfigyeléssel, madárgyűrűzéssel összekötve. A Bihari 
Madárvárta környékén zajlik a gyűrűzés, ami a halastavak gátjain  
tett túra után folytatódik. Találkozó: Biharugra, Bihari Madárvárta.  
A programon való részvétel ingyenes. 
 
Október 28. Szombat 9.00-13.00 
Őszi erdőkön keresztül  
Séta az őszi fák alatt, csodálatos részeket érintve a Szép-apó, 
Nemeszug, Radványszeg, Nagy–Bodzás erdeiben. Az őszi lomb-
színeződés színpompája ad aláfestést az erdők élővilágának meg- 
figyeléséhez. Utunk során szó esik majd az erdők szerepéről,  
és az Alföld erdőtársulásairól. Találkozó: Biharugra, Földesi-telep.  
GPS koordináta: É: 46°56’20.76” K: 21°34’48.24”.  
 

Programdíj: felnőtt 1000 Ft/fő, diák, nyugdíjas 700 Ft/fő. 

https://www.google.com/maps/place/46%C2%B053'26.3%22N+21%C2%B034'22.2%22E/@46.8906361,21.5706363,589m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x8d673d1a96d9066b!8m2!3d46.8906361!4d21.572825
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B056'20.8%22N+21%C2%B034'48.2%22E/@46.9388492,21.5748478,1788m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x53841cda566d5fd8!8m2!3d46.9391!4d21.5800667
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B056'20.8%22N+21%C2%B034'48.2%22E/@46.9388492,21.5748478,1788m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x53841cda566d5fd8!8m2!3d46.9391!4d21.580066
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Programok, túrák a Körös-Maros  
Nemzeti Park részterületein

A programváltoztatás jogát fenntartjuk. A programok  
részletes leírását keresse a www.kmnp.hu honlapon. 
A túrákon mindenki saját felelősségére vesz részt!
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Kígyósi-puszta és Bélmegyeri Fáspuszta   
 
Január 22. Vasárnap 9.00-13.00 
Vince napi túra a Kígyósi tanösvényen  
(Téli túrák nemzeti parkjainkban) 
Gyalogos túra a szabadkígyósi Nagyerdőben. A program során meg- 
figyeljük a növényzet téli állapotát és a nálunk telelő madarakat. 
 
Április 15-16. Szombat 15.00 – Vasárnap 12.00 
Holdárnyék és fülemüleszó (Csillagséták nemzeti parkjainkban) 
Megismerkedünk a táborverés praktikáival, a természetfotózással, 
betekintést nyerhetünk a madárgyűrűzésbe és az újholdnak köszön-
hetően fényszennyezés-mentesen csodálhatjuk a csillagos égboltot. 
Szent György napi kihajtás előtt beszélgetünk a pusztai állattartásról 
és az egykori pásztorétkekről. Találkozó: Gyula, KMNP nyári szállás, 
GPS koordináta: É 46°35’04” K 21°09’33”. 
 
Augusztus 26-27. Szombat 15.00 – Vasárnap 12.00 
Egyéjszakás kaland a szabadkígyósi Nagyerdőn 
A már hagyományos kalandozásunk során ismerkedhetünk a tábor-
verés praktikáival, a természetfotózással, betekintést nyerhetünk  
a madárgyűrűzésbe és szabadon, fényszennyezéstől mentesen 
csodálhatjuk az augusztusi csillagos égboltot. 
 
Október 15. Vasárnap 9.00-13.00 
Nyomozás a földikutyák után 
(Tájséták nemzeti parkjainkban) 
Gyalogos kirándulás Battonya belvárosában a Királyhegyesi-Szárazér 
mentén a Gulyagyepig. A túra végpontján megismerkedünk  
Európa egyik legritkább emlős állatának élőhelyével, közben pedig 
megcsodálhatjuk a magyar szürke szarvasmarhákat is. Találkozó: 
Battonya, Retro fagyizó az orvosi rendelőkkel szemben (Fő utca), 
GPS koordináta: É 46°17’09.16” K 21°01’08.48”. 

 
Minden programra előzetes bejelentkezés:  

Boldog Gusztáv László (+36 30 475 1777). 
A túrák találkozóhelye: Szabadkígyós, sportpálya parkolója.  

GPS koordináta: É 46°35’57.03” K 21°05’01.33”. 
A programok díja: felnőtt 1000 Ft/fő, diák, nyugdíjas 700 Ft/fő.

Dévaványai-Ecsegi puszták  
 
Április 1-10. 5.00-20.00 
Túzokdürgés fotózása  
Szakvezetést biztosítunk az előre bejelentkező érdeklődőknek a túzok-
dürgések fotózása, filmezése témakörben. A fotós ki- és beszállítása 
gépkocsival történik a lessátorhoz. A szakmai kísérő a fotózás alatt 
végig a vendéggel együtt tartózkodik a lesben. Programdíj: 8000 Ft/óra. 
Előzetes bejelentkezés: Szél Antal István (+36 30 475 1773). 
 
Április 1-30. 6.00-7.00 
Hajnali túzokles  
Az előre bejelentkező érdeklődőknek szakvezetést biztosítunk a túzok-
dürgés bemutatása témakörben. Igény szerint gépkocsis területbe-
járást vagy gépkocsi nélküli szakvezetést adunk természetvédelmi őr 
kíséretével. Az érdeklődők 1 óra előadást hallanak a túzokról és a faj 
védelméről. Programdíj: 15 000 Ft/gépkocsi/óra, gépkocsi nélküli 
szakvezetés 8000 Ft/óra. Előzetes bejelentkezés: Szegedi Fruzsina 
(+36 30 687 0814). 
 
Április 11. és 18. Kedd 9.00-11.00 
Ki lakik az odúban? 
Az érdeklődők részesei lesznek a madárodú telep ellenőrzésének  
és közelről leshetnek be a leggyakrabban itt előforduló széncinegék, 
kék cinegék, házi verebek, seregélyek magánéletét rejtő odúkba.  
A szerencsések akár mogyorós pele fészket is lelhetnek.  
Előzetes bejelentkezés: Szegedi Fruzsina (+36 30 687 0814).

https://www.google.com/maps/place/46%C2%B035'04.0%22N+21%C2%B009'33.0%22E/@46.5844444,21.156978,592m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xa35ee6bd26297b44!8m2!3d46.5844444!4d21.1591667
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B017'09.2%22N+21%C2%B001'08.5%22E/@46.2858778,21.018475,149m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x1fc6f55d691af18e!8m2!3d46.2858778!4d21.0190222
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B035'57.0%22N+21%C2%B005'01.3%22E/@46.599175,21.0815141,592m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xb53b20a05e2fd5dc!8m2!3d46.599175!4d21.0837028
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A programváltoztatás jogát fenntartjuk. A programok  
részletes leírását keresse a www.kmnp.hu honlapon. 
A túrákon mindenki saját felelősségére vesz részt!

Körös-ártér 
 
Április 15., Június 3., Október 7., December 2. Szombat 
Évszakok – tematikus túrák a Halásztelki tanösvényen 
A gyalogtúrák során a Körös-ártér gazdag élővilága, természeti  
sajátosságai és értékei tárulkoznak fel. A tavaszi ébredő természet a 
költési időszakban madárdaltól hangos. A nyári Körös-ártér sárgában 
pompázik a mocsári nőszirmok ezreitől. Az ősz minden színében  
pompázó erdőben élvezhetjük a csendet, nyugalmat, napsütést.  
A tél beköszöntével a Körösön gyülekező récék sokasága és az  
esetlegesen rájuk vadászó rétisas látványa színesíti a túrát.  
A túra 2-3 órás, hossza: 3,5 km. Találkozó: Halásztelki tanösvény, 
GPS koordináta: É 46°54'44.64" K 20°33'42.06".  
Előzetes bejelentkezés: Tóth Tamás József (+36 30 475 1780).  
Programdíj: felnőtt 1000 Ft/fő, diák, nyugdíjas 700 Ft/fő. 
 
Április 16., Október 8. Vasárnap 9.00 
Körös menti kerekezés 
A kerékpártúra során megcsodálható a Körös-ártér változatossága, erdők, 
rétek, mocsarak és a titokzatos szentély típusú holtágak. A ligeterdők 
énekesmadarai, fekete harkály, a morotváknál nagy kócsag, bakcsó, 
récefélék, jégmadár és mocsári teknős kerülhet a szemünk elé. 
Találkozó: Szarvas, Körösvölgyi Állatpark parkolója.  
GPS koordináta: É 46°51’29.39” K 20°31’31.57”.  
Előzetes bejelentkezés: Tóth Tamás József (+36 30 475 1780).  
Programdíj: felnőtt 1000 Ft/fő, diák, nyugdíjas 700 Ft/fő. 
 
Július 12. Szerda 8.00-10.00 
Motorcsónakkal a Hármas-Körös felső szakaszán  
Vendégeink megismerkedhetnek a Hármas-Körös felső szakaszának 
máig megőrzött természeti kincseivel. Az izgalmas vízi úton olyan 
titkos helyekre jutunk el, mint az Aranyosi és a Borza szentély típusú 
holtágak. A nyári kaland során találkozhatunk az itt fészkelő, egyébként 
rejtőzködő rétisassal, fekete gólyával és barna kányával is.  
Találkozó: A szarvasi szivornyát ellátó tápcsatorna torkolatánál lévő 
ponton kikötő, GPS koordináta: É 46°54’02.13” K 20°32’20.60”. 
Előzetes bejelentkezés: Harsányi Dezső Attila (+36 30 645 0611). 
Programdíj: 35 000 Ft/óra. 
 
 
Minden programra  
előzetes bejelentkezés  
szükséges.

Május 1. – Június 30.  
Rangerrel a pusztán   
A Dévaványai-Ecsegi puszták nemzeti parkunk legnagyobb, egyben 
legmozaikosabb, szikes gyepek és a Hortobágy-Berettyó folyó által 
uralt, szántókkal, facsoportokkal tagolt részterülete, mely mai élőhelyi 
adottságai mellett kiváló feltételeket biztosít a világszinten veszé-
lyeztetett túzoknak. 1-2 órás gépkocsis szakvezetést biztosítunk az 
előre bejelentkező érdeklődőknek a térség tájtörténetéről, madár- és 
növényvilágáról, kultúrtörténeti értékeiről. Programdíj: 15 000 Ft/ 
gépkocsi/óra. Előzetes bejelentkezés: Lengyel Tibor (+36 30 475 1778). 
 
Június 2. Péntek 10.00-11.00 
Ősi igavonóink élete napjainkban 
(Magyar Nemzeti Parkok Hete)  
A magyar szürke szarvasmarhák és a házi bivalyok eredetéről, szere-
péről, hasznosításáról kapnak érdekes információkat vendégeink, 
miközben testközelből vehetik szemügyre a legszebb itt élő példá-
nyokat. Előzetes bejelentkezés: Vizes Tibor (+36 30 687 0809). 
 
Október 5. Csütörtök 19.00-21.00 
Éjjel a szikibaglyok nyomában 
A Dévaványai-Ecsegi puszták területén él egy különleges lepkefaj,  
a nagy szikibagolylepke. Ez a speciális élőlény csupán egyetlen  
tápnövényhez, a sziki kocsordhoz kötődik. A faj fokozottan védett, 
tápnövénye pedig védett státuszban van. Mivel a Dévaványa környéki 
szikes pusztákon nagyobb kiterjedésű kocsordos állományok vannak, 
így itt ez a lepkefaj is gyakrabban fordul elő. Szakvezetőnk kísére-
tében sok érdekes információt tudhatnak meg a fajról és élőhelyéről. 
A helyszínre történő ki- és beszállítás gépkocsival történik.  
Előzetes bejelentkezés: Szél Antal István (+36 30 475 1773). 
 

A túrák találkozóhelye: Dévaványa, Sterbetz István  
Túzokvédelmi Látogatóközpont. A programok díja:  

felnőtt 1000 Ft/fő, diák, nyugdíjas 700 Ft/fő.

https://goo.gl/maps/4xjwq9bZhj57Hqcb8
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B051'29.4%22N+20%C2%B031'31.6%22E/@46.8580887,20.5256172,294m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x33e9aa7c8807e266!8m2!3d46.8581639!4d20.5254361
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B054'02.1%22N+20%C2%B032'20.6%22E/@46.9005917,20.5368669,589m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x2156b7e799d180cb!8m2!3d46.9005917!4d20.5390556
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Programok, túrák a Körös-Maros  
Nemzeti Park részterületein

Kardoskúti Fehértó  
 
Március 3. Péntek 15.00-17.30 
Vadlúdles a Kardoskúti-pusztán    
Az ország egyetlen madárvonulás témájú múzeumában előadás a 
vadludak vonulásáról. Ezután hangulatos este tölthető el a tavasz 
köszöntével induló vadludak, és a szem elé kerülő partimadarak 
megfigyelésével. Találkozó: Kardoskúti Madárvonulás Múzeuma,  
Kardoskút-Pusztaközpont. Előzetes bejelentkezés: Palcsek István 
Szilárd (+36 30 016 2117).  
 
Április 1. Szombat 6.00-8.00 
Hajnali pacsirtaszó a Lófogó-érnél   
A napkelte már a Lófogó-érnél ér minket, ilyenkor nemcsak  
a pacsirtákat hallhatjuk, hanem a vonuló énekesek közül  
láthatunk például sordélyokat és sárga billegetőket is.  
Találkozó: Kardoskút, Sóstói-telep bejárója melletti kilátónál,  
GPS koordináta: É 46°28’43.41’’ K 20°37’25.62’’.  
Előzetes bejelentkezés: Palcsek István Szilárd (+36 30 016 2117).   
 
Április 22. Szombat, 10.00-12.00 
Birkanyírás – juhászok élete a Kardoskúti-pusztán   
Az Igazgatóság racka- és cigája juhainak ollóval, hagyományos módon 
történő nyírása. A program során megtekinthető és kipróbálható a 
birkanyírás. Lehetőség nyílik Nemzeti Parki Termékek kóstolására is. 
Találkozó: Kardoskúti Madárvonulás Múzeuma, Kardoskút-Pusztaközpont. 
 
Május 12. Péntek 18.00-22.00 
Tavaszi túra a Kardoskúti-pusztán 
Hangulatos este a tavasszal megéledő Kardoskúti-pusztán, ismerkedés 
a terület természeti értékeivel. Találkozó: Kardoskút, Sóstói-telep  
bejárója melletti kilátónál, GPS koordináta: É 46°28’43.41’’  
K 20°37’25.62’’. Előzetes bejelentkezés: Palcsek István Szilárd 
(+36 30 016 2117). 
 
Június 3. Szombat 16.30-20.00 
Cserebökényi csavargás – túra az Ős-Maros medre mentén  
(Magyar Nemzeti Parkok Hete) 
Hangulatos túra az Ős-Maros mederrészeinek érintésével, ismerkedés 
a terület természeti értékeivel. Találkozó: Szentes, Cserebökény 
buszmegálló, GPS koordináta: É 46°46’03.3’’ K 20°26’13.1’’. 
Előzetes bejelentkezés: Őze Péter (+36 30 425 4300).

Július 8. Szombat 16.30-20.00 
Szalakóták a Cserebökényi pusztán 
Ismerkedés a szalakótával szakvezetés kíséretében. A nagy lét- 
számban kirepülő fiatal madarak színpompás kavalkádja kiváló 
fotólehetőséget nyújt. Találkozó: Szentes, Cserebökény buszmegálló, 
GPS koordináta: É 46°46’03.3’’ K 20°26’13.1’’.  
Előzetes bejelentkezés: Őze Péter (+36 30 425 4300). 
 
Augusztus 11. Péntek 19.45-22.30 
Csomorkányi csillagles 
Napnyugtáig ismerkedés a terület természeti értékeivel, sötétedés 
után 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:  
Palcsek István Szilárd (+36 30 016 2117). 
 
Szeptember 16. Szombat 9.00-17.00 
XXII. Fehértó Napja 
A kardoskúti Fehér-tó és környéke természeti értékeinek bemutatása, 
kulturális programok. Ragadozómadár-védelmi- és solymászbemutató. 
Kézműves foglalkozások, népi játszótér, helyi és Nemzeti Parki Ter-
mékek kirakodó vására. Természetismereti vetélkedő gyerekeknek.  
 
November 4., 11., 18., 25. Szombat 14.30-17.00 
Darules a kardoskúti Fehér-tónál 
Lehetőség nyílik megfigyelni a naplementében a kardoskúti  
Fehér-tóhoz behúzó darvakat, szakvezetés kíséretében.  
Találkozó: Kardoskút, Sóstói-telep bejárója melletti kilátónál,  
GPS koordináta: É 46°28’43.41’’ K 20°37’25.62’’. 
 
November 17. Péntek 16.00-20.30 
Csillaghullás daruvonulás idején 
A Leonidák meteorraj hullócsillagait, bolygó és mélyég  
objektumokat figyelhetünk meg, melyhez a közelben  
éjszakázó darvak hangja nyújt különleges aláfestést.  
Találkozó: Kardoskút, Sóstói-telep bejárója melletti kilátónál,  
GPS koordináta: É 46°28’43.41’’ K 20°37’25.62’’.  
Előzetes bejelentkezés: Palcsek István Szilárd (+36 30 016 2117). 

 
 

A programok díja: felnőtt 1000 Ft/fő,  
diák, nyugdíjas 700 Ft/fő. 

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

https://www.google.com/maps/place/46%C2%B028'43.4%22N+20%C2%B037'25.6%22E/@46.478725,20.6215946,593m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x946c7e58755ecdf3!8m2!3d46.478725!4d20.6237833
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B028'43.4%22N+20%C2%B037'25.6%22E/@46.478725,20.6215946,593m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x946c7e58755ecdf3!8m2!3d46.478725!4d20.6237833
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B028'43.4%22N+20%C2%B037'25.6%22E/@46.478725,20.6215946,593m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x946c7e58755ecdf3!8m2!3d46.478725!4d20.6237833
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B028'43.4%22N+20%C2%B037'25.6%22E/@46.478725,20.6215946,593m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x946c7e58755ecdf3!8m2!3d46.478725!4d20.6237833
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B046'03.3%22N+20%C2%B026'13.1%22E/@46.7675833,20.4347835,590m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xebf794062e55f4cd!8m2!3d46.7675833!4d20.4369722
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B046'03.3%22N+20%C2%B026'13.1%22E/@46.7675833,20.4347835,590m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xebf794062e55f4cd!8m2!3d46.7675833!4d20.4369722
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B026'18.7%22N+20%C2%B031'40.2%22E/@46.4385389,20.5256307,594m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x49c1e1f44716d7f8!8m2!3d46.4385389!4d20.5278194
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B028'43.4%22N+20%C2%B037'25.6%22E/@46.478725,20.6215946,593m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x946c7e58755ecdf3!8m2!3d46.478725!4d20.6237833
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B028'43.4%22N+20%C2%B037'25.6%22E/@46.478725,20.6215946,593m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x946c7e58755ecdf3!8m2!3d46.478725!4d20.6237833
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Maros-ártér és Csanádi puszták 
 
Február 11. Szombat 9.00-12.00 
A téli erdő lakóinak nyomában 
A túra során az erdő télen is aktív állatainak nyomába eredünk.  
Szerencsés időjárás esetén a hó borította talaj nyitott könyvként  
tárul majd a nyomolvasó szemek elé és akár élőben is  
megpillanthatjuk az erdő szőrös vagy tollas lakóit.  
Találkozó: KMNPI Bökényi (Magyarcsanád) Irodájánál,  
GPS koordináta: É 46º09’24.66” K 20º39’39.19”.  
 
Március 18. Szombat 9.00-13.00 
Csillagvirág-túra a madárdalos tavaszi erdőben 
A túra során a téli nyugalmából ébredő erdő ékességeit, a védett 
ligeti csillagvirágokat tekintjük meg a Maros menti erdőkben.  
A csillagvirágokon túl, a tavaszi vonulásban lévő madarakkal  
is találkozhatunk. Találkozó: KMNPI Bökényi (Magyarcsanád) 
Irodájánál, GPS koordináta: É 46º09’24.66” K 20º39’39.19”. 
 
Április 21. Péntek 16.00-17.30 
Tavaszi madárnyüzsgés a Nagy-Zsombékban   
A résztvevők megismerhetik a fokozottan védett Nagy-Zsombék  
mocsarának madárvilágát és nagy teljesítményű távcsövekkel  
csodálhatják meg a madárritkaságokat. A vízi- és partimadarak  
mellett parlagi sasok, vércsék, sólymok is szem elé kerülhetnek. 
Találkozó: KMNPI Makói úti kilátó,  
GPS koordináta: É 46°21'04.6" K 20°37'21.3". 
 
Április 28. Péntek 15.00-17.30 
Kulturális és természeti örökségünk nyomában  
a Blaskovics család egykori uradalmában 
Túránk során felkeressük a nemesi család bő száz éve  
épült, ma már romantikusan romos állapotú kriptakápolnáját,  
mely a védett Csikóspusztai-tó melletti, kis erdőben található.  
Út közben megfigyelhetjük a tavon tartózkodó vízi- és partimadarak 
csapatait is. Találkozó: A csikóspusztai bekötő út mellett,  
GPS koordináta: É 46°17'08.7" K 20°38'14.8". 

Június 3. Szombat 8.00-12.00 
Lessünk be a nádasba! – madármegfigyelő túra  
az apátfalvi bányatavaknál  
(Magyar Nemzeti Parkok Hete) 
Az Apátfalva határában, a Maros hullámterében lévő, anyagnyerő gödrök 
tavainál élő madarakat figyelhetjük meg. A kíváncsi szemek elé 
kerülhetnek a rejtőzködő vörös gémek, bakcsók, és távcsöveink  
segítségével bepillantást nyerhetünk a tojásaikon ülő búbos vöcskök 
életébe is. Találkozó: A bányatavaktól északra, az árvízvédelmi töltés 
lábánál, GPS koordináta: É 46°11'23.4" K 20°32'11.6". 
 
Június 30. Péntek 17.00-18.30 
A puszták ragadozói, előtérben a kék vércsék 
Pusztai túránk során megfigyelhetjük a fokozottan védett  
kék vércséket, emellett vörös vércsék, parlagi sasok,  
és a színpompás szalakóták is szem elé kerülhetnek.  
Találkozó: A Kopáncs-pusztai geodéziai toronynál,  
GPS koordináta: É 46°23'49.4" K 20°39'29.3". 
 
Szeptember 6. Szerda 18.00-20.00 
Alkonyati vércseles  
Mielőtt megkezdenék több tízezer kilométeres vándorútjukat,  
a kék vércsék nagy csapatokban gyülekeznek a hagyományos  
éjszakázó helyeken. Ilyen gyülekező kék vércse csapatokat  
figyelhetünk meg a túra során. Találkozó: Nagykopáncs, Makói út, 
GPS koordináta: É 46°23'16.9" K 20°41'10.3". 
 
Szeptember 15. Péntek 18.00-19.30 
Szarvasbőgés hallgató túra a Marosi erdőkben 
Szeptember derekán az erdők koronás nagyvadjai, a gímszarvas 
bikák, hangos orgonálással hívják fel a szarvastehenek figyelmét.  
Az alkonyati erdőben való szarvasbőgés hallgatásának egyedi hangula-
tát élvezhetik a résztvevők. Találkozó: KMNPI Bökényi (Magyarcsanád) 
Irodájánál, GPS koordináta: É 46º09’24.66” K 20º39’39.19”. 
 
 
Október 14. Szombat 9.00-12.00 
Őszi séta a Maros-parton  
(Tájséták nemzeti parkjainkban)   
Az állatok életnyomainak vizsgálatával  
nyerhetünk bepillantást az erdő lakóinak  
rejtett életébe. Szerencsés esetben  
számos gombát és virágzó növényfajt  
is megcsodálhatunk. Találkozó:  
KMNPI Bökényi (Magyarcsanád)  
Irodájánál, GPS koordináta:  
É 46º09’24.66” K 20º39’39.19”. 
 
A programok díja: felnőtt 1000 Ft/fő,  
diák, nyugdíjas 700 Ft/fő.
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https://www.google.com/maps/place/46%C2%B009'24.7%22N+20%C2%B039'39.2%22E/@46.15685,20.6586974,597m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xdcc831ef05600413!8m2!3d46.15685!4d20.6608861
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B009'24.7%22N+20%C2%B039'39.2%22E/@46.15685,20.6586974,597m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xdcc831ef05600413!8m2!3d46.15685!4d20.6608861
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B021'04.6%22N+20%C2%B037'21.3%22E/@46.3512778,20.6203946,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d46.3512778!4d20.6225833
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B017'08.7%22N+20%C2%B038'14.8%22E/@46.2806784,20.6343545,15z/data=!4m4!3m3!8m2!3d46.28575!4d20.6374444
https://www.google.com/maps?q=46%C2%B011%2723.4%22+20%C2%B032%2711.6%22&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjuvIOpror9AhWbi_0HHdUaDdYQ_AUoAXoECAEQAw
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B023'49.4%22N+20%C2%B039'29.3%22E/@46.3970556,20.6559502,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d46.3970556!4d20.6581389
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B023'16.9%22N+20%C2%B041'10.3%22E/@46.3878186,20.6837212,16.48z/data=!4m4!3m3!8m2!3d46.3880278!4d20.6861944
https://goo.gl/maps/AstPou6njSrGLdHn9
https://goo.gl/maps/AstPou6njSrGLdHn9


Nyári táborok

Július 3-8. Hétfő–Szombat 
Fürkész Tábor a Dévaványai-síkon I. 
A tábor résztvevői betekintést nyernek a pusztai élővilágba, közelebbről 
ismerhetik meg a Dévaványai-Ecsegi puszták természeti értékeit.  
A programok között szerepel tanösvény túra, látványetetés, szakmai 
verseny, vetélkedő, kézműves foglalkozás, természetismereti 
foglalkozás és sok-sok játék! Részvételi díj: 40 000 Ft/fő/5 éj.  
Jelentkezés és részletek: Szélné Sándor Katalin (+36 30 445 2409). 
 
Július 10-14. Hétfő–Péntek 
Állatparki KalandoZoo tábor I. 
Természetismereti napközis tábor a Körösvölgyi Állatparkban  
8-11 éves gyerekeknek. A résztvevők betekintést nyernek  
az Állatpark mindennapjaiba, a nemzeti park élővilágába, az  
Igazgatóság feladataiba és működésébe korosztályi sajátosságoknak 
megfelelően, és a tábor végén csapatmunka keretében számot  
adnak tudásukról. Részvételi díj: 28 000 Ft/fő/5 nap.  
Jelentkezés és részletek: Tóth-Gyenes Nóra (+36 30 226 2219). 
 
Július 17–22. Hétfő–Szombat 
Fürkész Tábor a Dévaványai-síkon II.   
A tábor résztvevői betekintést nyernek a pusztai élővilágba,  
közelebbről ismerhetik meg a Dévaványai-Ecsegi puszták természeti 
értékeit. A programok között szerepel tanösvény túra, látványetetés, 
szakmai verseny, vetélkedő, kézműves foglalkozás, természetismereti 
foglalkozás és sok-sok játék! Részvételi díj: 40 000 Ft/fő/5 éj.  
Jelentkezés és részletek: Szélné Sándor Katalin (+36 30 445 2409). 
 
Augusztus 7-11. Hétfő–Péntek 
Állatparki KalandoZoo tábor II.   
Természetismereti napközis tábor a Körösvölgyi Állatparkban  
8-11 éves gyerekeknek. A résztvevők betekintést nyernek az Állat-
park mindennapjaiba, a nemzeti park élővilágába, az Igazgatóság  
feladataiba és működésébe korosztályi sajátosságoknak megfelelően, 
és a tábor végén csapatmunka keretében számot adnak tudásukról. 
Részvételi díj: 28 000 Ft/fő/5 nap. Jelentkezés és részletek:  
Tóth-Gyenes Nóra (+36 30 226 2219). 

Környezeti nevelés 
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PÁLYÁZATOK 
 
Túzok Vándorkupa 
A nemzeti park igazgatóság működési területén az általános-  
és középiskolában tanuló diákok pályázhatnak túzokkal  
kapcsolatos képzőművészeti, irodalmi alkotásokkal.  
Pályamunkák beérkezése: április 6. 12.00 
Beküldés: KMNPI, 5541 Szarvas, Pf.: 72. 
Eredményhirdetés: május 6. – VI. Túzokfesztivál,  
Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont. 
 
Ligeti snittek látogatói szemmel – Amatőr fotós, videós verseny 
A Körösvölgyi Állatparkban készült, az Anna-liget természeti  
értékeit, az Állatpark állatfajait bemutató alkotásokat várunk. 
További információ a www.kmnp.hu oldalon. 
Beküldési határidő: szeptember 1. Eredményhirdetés: október 4. 
 
 

VETÉLKEDŐK 
 
Túzok Tusa természetismereti vetélkedő  
Kétfordulós játékos vetélkedő általános iskola 6-8. osztályos  
csoportjai számára. További információ a www.kmnp.hu oldalon. 
Feladatlap beérkezése: március 17. Beküldés: Körösvölgyi Állatpark, 
Szarvas, vagy korosvolgy@kmnp.hu. 
 
Őszirózsa Természetvédelmi Vetélkedő 
Három fordulós szakmai vetélkedő. Az első, levelezős  
megmérettetéshez a feladatlapok a www.kmnp.hu oldalról  
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 12. Péntek 8.00-12.00 
Természetismereti témájú verssel vagy prózával pályázhatnak  
általános iskola alsó- és felső tagozatos tanulói. Helyszín:  
Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont, Dévaványa, Réhely



Sterbetz István Túzokvédelmi  
Látogatóközpont

Dévaványa és Ecsegfalva települések között félúton található a Sterbetz 
István Túzokvédelmi Látogatóközpont. A múzeum állandó kiállítása a 
tájegység élővilágát és történetét mutatja be, kiemelten a terület egye-
dülálló értékét, a túzokot. Az épület földszinti termében vendégeink 
megismerkedhetnek a dr. Sterbetz István életét és munkásságát be-
mutató interaktív kiállításunkkal is.  
 
A látogatóközpont külső bemutatóhelyein túzok, magyar szürke szarvas-
marha, házi bivaly, rackajuh, mangalica sertés és különböző baromfi-
fajták láthatók. Az innen induló Réhelyi tanösvényen a terület jellemző 
növény- és állatvilága ismerhető meg. A védett területen a kijelölt 
kerékpártúra útvonalak bejárásához kerékpárok bérelhetők. 
 
Szállás és terembérlet 
A szállásépületben 40 fő részére turistaszállás, a külön lakrészben 8 fő 
részére vendégszoba vehető igénybe. A szállásépület mellett sá-
torozásra alkalmas helyszín található külön zuhanyzóval, mosdóval és 
konyhával. Szalonnasütési-, bográcsozási lehetőség és hangulatos 
terasz teszi még kellemesebbé az itt tartózkodást.  
 
Szakmai továbbképzések, előadások megtartása mellett családi ren-
dezvények, nyári táborok tökéletes helyszíne lehet az épületben talál-
ható két 50 fő befogadóképességű előadóterem és a két 25 fős 
oktatóterem. 
 
Szakmai programok 
Szakemberek vezetésével túrák, madármegfigyelés, természetfotózás, 
tematikus foglalkozások és csillagászati bemutatók igényelhetők előre 
egyeztetett időpontokban.  
 
Természetiskola  
A látogatóközpont ad otthont a Ködvirág Természetiskolának is. A prog-
ramjaink alsós és felsős korosztály számára készültek, a térség jellemző 
tájtípusait és élővilágát dolgozzák fel játékos formában, helyi szakem-
berek irányításával. A programok során a természetben, tapasztalati 
tanulás útján sajátíthatják el az átadott ismereteket, fedezhetik fel a 
Körös-Maros Nemzeti Park állat- és növényvilágát. 
 
Természetiskolai bázishelyünkön szálláshely igénylésre is lehetőség van.
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Dévaványa  •  +36 30 445 2409  •  rehely@kmnp.hu

A gyerekek minden esetben több órát töltenek el a szabadban, majd a 
látottakat, hallottakat beltéri foglalkozás keretében mélyítik el. A prog-
ramnak köszönhetően átfogó képet alakítanak ki a szikes pusztáról, 
annak jellemzőiről, élővilágáról. 
 
Belépőjegy: kiállítás, tanösvény, túzokok  
és háziállatok kifutóinak megtekintése 
felnőtt 700 Ft/fő, diák, nyugdíjas 500 Ft/fő 
Családi, csoportos és egyéb kedvezmények 
 
Szakmai programok:  
(igény szerint előzetesen egyeztetve) 
Túravezetés 6000 Ft/óra,  
Szakvezetés 8000 Ft/óra,  
Szakmai és ismeretterjesztő  
előadások 8000 Ft/óra  
Fotózás szakvezetéssel,  
gépjárművel 15 000 Ft/óra 
 
Szállás: 
Turistaszállás felnőtteknek 5000 Ft/fő/éj 
Turistaszállás diákoknak, kutatóknak 3500 Ft/fő/éj 
Különálló lakrész 5800 Ft/fő/éj, Sátorozási díj 1000 Ft/fő/éj 
Az árak a helyi idegenforgalmi adót nem tartalmazzák. 
 
Természetiskola szakmai programok: 
Alsós és felsős modul (kb. 3 órás szakmai foglalkozás) 1000 Ft/fő 
Alsós program (3 napra 5 modul) 5000 Ft/fő 
Felsős program (5 napra 7 modul) 7000 Ft/fő 
 
Nyitva tartás:  
Szálláshely és konferenciaterem egész évben igényelhető. 
A látogatóközpont április 1. – október 31. között,  
minden nap 9.00-17.00 óráig tart nyitva.  
 
Nagyobb csoport érkezését, egyedi programok igénylését  
érdemes előzetesen bejelenteni és egyeztetni. 
 
Bejelentkezés, további információ a fenti elérhetőségeken.
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Körösvölgyi Állatpark 

A szarvasi Anna-ligetben található  
Körösvölgyi Állatpark a 44. számú  
főútról közelíthető meg.  
 
A látogatóközpont épületében interaktív állandó kiállítás mutatja be a 
Körös-Maros Nemzeti Park természeti kincseit. Kiránduló csoportok 
számára szakvezetéses túrák, látványetetések, állatismertetők, környe-
zeti nevelési 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 megis-
merhetik. Több, mint 50 féle állatfaj, több száz egyedét tekinthetik 
meg az érdeklődők. A sétány mentén madárvolierek, ragadozóházak, 
átjárható mókusház, és kifutók adnak otthont a bemutatott állatoknak. 
A kialakított vizes élőhelyen több, mint 15 féle vízimadár él.  
 
Az állatpark lakói között védett és nem védett fajokat egyaránt fellelhe-
tünk. Látogatóink olyan rejtett életmódot élő állatokkal találkozhatnak, 
mint a nyest, az uhu, az uráli bagoly, a mosómedve, 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. 
 
Az állatpark legnépszerűbb lakói az európai bölények, a jávorszarvasok, 
a fakó keselyűk és a farkasok. 
 
A három, összesen 7000 liter térfogatú akvárium a Körösök és a Tisza 
folyó békés, invazív és ragadozó halfajait mutatja be. Az akváriumokban 
megtekinthető fajok között szerepel compó, kecsege, naphal, süllő, 
csuka és szürke harcsa is. 

Akiknek az állatpark megtekintése után egy kis mozgáshoz támad 
kedve, azoknak kenu- és kerékpár bérlésre is lehetőségük van. A kenu- 
és kerékpártúrákhoz szakvezetést is tudunk biztosítani előzetes 
egyeztetés alapján. A fotózás szerelmeseinek pedig egy fotós les is ren-
delkezésükre 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 in-
teraktív tanösvény elemek pedig a természetismereti játszva tanulás 
lehetőségét kínálják. 
 
Terembérlet 
Szakmai továbbképzések, előadások tökéletes helyszíne lehet az épü-
letben található 100 fő befogadóképességű konferenciaterem, vala-
mint családi rendezvények kiváló helyszíne lehet a különálló, fedett 
terasszal és melegítőkonyhával rendelkező 50 fős közösségi épületünk. 
 
Természetiskola 
A Körösvölgyi Állatpark természetiskolai programjai alsós és felsős 
diákok számára kerültek kidolgozásra, céljuk a természeti környezet 
felfedezésére, szeretetére, tiszteletére irányuló nevelés. A programok 
során a gyerekek megismerkednek a Körös-Maros Nemzeti Park 
növény- és állatvilágával, elmélyíthetik az iskolában tanult, élővilággal 
kapcsolatos alapismereteiket, melyben foglalkozásokat vezető szakem-
berek mellet az állatpark kifutóiban élő állatok lesznek segítségükre. 
 
Természetiskolai oktatóhelyünkön szálláshely igénylésre nincs lehetőség. 
 
Belépőjegy: állandó és időszaki kiállítások, állatpark megtekintése 
felnőtt 2500 Ft/fő, diák, nyugdíjas 2000 Ft/fő 
Családi, csoportos és egyéb kedvezmények

Szarvas  •  +36 30 475 1789  •  korosvolgy@kmnp.hu
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Körösvölgyi Állatpark 

Szolgáltatásaink:  
Kenutúra szakvezetéssel felnőtt 5500 Ft/fő,  
diák, nyugdíjas 4400 Ft/fő, családi 12 800 Ft 
Kerékpártúra szakvezetéssel felnőtt 4000 Ft/fő,  
diák, nyugdíjas 3000 Ft/fő, családi 9000 Ft 
Kenukölcsönzés 2000 Ft/kenu/óra, 8000 Ft/kenu/nap,  
Túravezetés az állatparkban 15 000 Ft/óra 
Vetítéses előadás 20 000 Ft/óra 
Látványetetés 12 000 Ft/2 állatfaj 
Környezeti nevelési program gyerekeknek 15 000 Ft/ fél óra 
Fotós les használati díj 4000 Ft/nap, 2000 Ft/ fél nap 
 
Természetiskola szakmai programok: 
Alsós és felsős modul (kb. 1,5-3 órás foglalkozás) 1000 Ft/fő 
Alsós program (3 nap – 6 modul) 6000 Ft/fő 
Felsős program (5 nap – 10 modul) 8000 Ft/fő 
 
Nyitva tartás 
A jegypénztár zárása minden időszakban az  
állatpark zárási időpontja előtt 1 órával történik. 
 
Január – Február: csak hétvégéken 9.00-16.00 
Március: minden nap 9.00-17.00 
Április – Május: minden nap 9.00-18.00 
Június – Augusztus: minden nap 9.00-19.00 
Szeptember: minden nap 9.00-18.00 
Október: minden nap 9.00-17.00 
November 5-ig: minden nap 9.00-16.00 
November 6. – December: csak hétvégéken 9.00-16.00 
 
A Körösvölgyi Állatpark  
ünnepnapokon is nyitva tart,  
kivétel december 24-25.  
 
Nagyobb csoport érkezését, egyedi  
programok igénylését érdemes előzetesen  
bejelenteni és egyeztetni. 

Hazánk egyik legeldugottabb, ugyanakkor egyik legértékesebb tája a 
Körös-Maros Nemzeti Park Kis-Sárrét részterülete. Az itt fennmaradt 
erdők, mocsarak, halastavak és szikes puszták egyedülálló növény- és 
állatvilágnak adnak otthont. 
 
A Bihari Madárvárta a Kis-Sárrét egyik meghatározó települése, Bihar-
ugra közelében várja az idelátogató turistákat, családokat, iskolás cso-
portokat szálláshellyel és változatos programokkal. Mind az épület, mind 
az itt megmaradt háborítatlan természeti környezet olyan programok 
megrendezéséhez, terepi megfigyelések, foglalkozások megtartásához 
biztosít helyszínt, ami páratlan élményt nyújt az ideérkezők számára. 
 
A szálláshely épületétől induló Sző-réti tanösvényen egyéni séta vagy 
szakvezetéses túra keretében ismerhető meg a Kis-Sárrét egykori mo-
csárvilágának egyik utolsó hírmondójaként fennmaradt Sző-rét növény- 
és állatvilága. 
 
Szállás és terembérlet 
A Bihari Madárvárta a térség legnagyobb férőhelyű szállásaként egész 
évben várja vendégeit 43 fő befogadóképességű szállásépületével. 
 
A közösségi terem rendezvények, előadások, foglalkozások színtere, a 
hozzá kapcsolódó melegítőkonyhával az étkeztetés megoldására is al-
kalmas. A fedett terasz és a nagy udvar a természeti környezetben zajló 
közösségi programoknak biztosít helyszínt.  
 
Szolgáltatások: 
Szállás felnőtteknek 5800 Ft/fő/éj 
Szállás diákoknak, nyugdíjasoknak, kutatóknak 4000 Ft/fő/éj 
Ágyneműhasználati díj 1000 Ft/fő, Sátorozási díj 1500 Ft/fő/éj 
 
Szakmai programok: (igény szerint előzetesen egyeztetve) 
Szakmai előadás 8000 Ft/óra 
Rendhagyó előadás 6000 Ft/óra 
Szakvezetés 8000 Ft/óra 
Túravezetés 6000 Ft/óra 
 
Bejelentkezés, további információ a fenti elérhetőségeken.

Bihari Madárvárta 
Biharugra • +36 30 687 0816  • madarvarta@kmnp.hu
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Magyarország egyetlen madárvonulási kiállítása mind megjelenésében, 
mind témájában újdonság. Az egyedi, interaktív tárlaton a madár-
vonulás 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 madár-
vonulásban betöltött kiemelkedő szerepéről. A térség két emblematikus 
madaráról az itt költő kék vércséről és az itt vonuláskor jelentős szám-
ban megpihenő daruról minden fontos információt megtalálnak a lá-
togatók.  
 
A védett terület közvetlen közelében, a Pusztaközpontban épített 
csendőrlaktanya épületét a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság újí-
totta 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 vonu-
lása 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 múzeum látogatása előzetes bejelentkezéssel történik. 
Telefon: Palcsek István Szilárd (+36 30 016 2117). 

A kettős Mágor-halom egyrészt az újkőkortól a bronzkorig itt élő embe-
rek történeti emlékeit hordozza, másrészt a Csolt nemzetség monos-
torából (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 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 domb-
ban pedig "in situ" mutatják be a feltárt őskori tell (telep) részleteit.  
 
A kiállítóhelyet Vésztő Város Önkormányzata üzemelteti. 

Kardoskúti Madárvonulás Múzeuma 
Kardoskút

Vésztő-Mágor Történelmi  
Emlékhely

Nyitva tartás 
A Vésztő-Mágor 
Történelmi Emlékhely 
nyitva tartása követi  
a természet ritmusát, 
ezért az év folyamán 
többször változik.  
 
Részletek és aktuális 
nyitva tartás az alábbi 
elérhetőségeken: 
+36 66 477 148. 
www.vesztomagor.hu
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Réhelyi tanösvény 
 
A tanösvény elemeinek segítségével bemutatásra kerül a Dévaványai-
Ecsegi puszták jellegzetes élővilága, a területen előforduló növény- és 
állatfajok. Az útvonal gyalogosan járható. Kiinduló és érkező pontja a 
Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont, az 1,7 km-es útvonal 
a túzokok bemutatását szolgáló volier mentén került kialakításra. 
A tanösvény a komposztálást bemutató résszel egészül ki, így a láto-
gatók a komposztálás jelentőségét és folyamatát is megismerhetik.

Digitális Vándor    
 
A mobilalkalmazás segítségével most játék és kalandozás közben is-
merheti meg a Körös-Maros Nemzeti Park természeti értékeit. 
 
Az egyes állomásokra érkezve információk és feladványok várják a 
digitális vándorokat. A helyes válaszért jutalomként videók, 3D és 
kiterjesztett valósággal odavarázsolt állatok, természeti jelenségek 
teszik még izgalmasabbá a túrát. 
 
Az alkalmazás a Körös-Maros Nemzeti Park területén 6 tanösvény 
felfedezésében segít térképekkel és feladványokkal. 
 

A mobilalkalmazás ingyenesen  
letölthető és offline  

is használható. 
 

Tanösvényeink meglátogatásához  
részletes információ és túratérkép  

a honlapunkon elérhető. 
 
 
 
Jégmadár vízi tanösvény   
 
A Körösvölgyi Állatpark stégéről induló 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, természet-
védelmi jelentőségéről és a veszélyeztető tényezőkről.

É 46°51’29.39” K 20°31’31.57”

É 47º04’53.03” K 20º55’51.10” 

É 46º35’57.03” K 21º05’01.33”Kígyósi tanösvény   
 
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. 

Szerezd meg: 
Google Play

Letölthető: 
App Store

https://goo.gl/maps/YubyUtC1AWenhth18
https://goo.gl/maps/aBMMSH432GdrnaFu7
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B035'57.0%22N+21%C2%B005'01.3%22E/@46.599175,21.0815141,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xb53b20a05e2fd5dc!8m2!3d46.599175!4d21.0837028
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aktivmagyarorszag.digitalisvandor&fbclid=IwAR0z6G0XenThzOfYk5lWnhnCAG8RclmY2TFWNdR7XIXCbWFO8dHiN0p4A1A
https://apps.apple.com/us/app/id1523204179?fbclid=IwAR3JObUevxuf7cs2oeQGbCfG8sdC-e76T-yTZhLs2hqXrnpVXCrTu0QWUvo


Sző-réti tanösvény             
 
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 fenn-
maradt mocsaránál. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vátyoni tanösvény         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bökényi tanösvény         
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Mágor-pusztai tanösvény             
 
Az alig több, mint 500 m-es tanösvény a Vésztő-Mágor Történelmi 
Emlékhely területén fekszik. Az emlékhely belépőjegy váltásával láto-
gatható. Az útvonal bejárásával megismerhetők a védett terület termé-
szeti és kultúrtörténeti értékei. A tanösvény a Mágor-dombhoz vezet. 
A bejárás időtartama kb. 1-1,5 óra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halásztelki tanösvény             
 
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 igénybevé-
telével látogatható.

É 46º54’44.12” K 20º33’41.51”

É 46º56’23.12” K 21º12’48.03”É 46°58’36.606” K 21°38’31.2”

É 46°54'13.61" K 21°30'29.48"

É 46º09’24.66” K 20º39’39.19”

A tanösvény 3,3 km hosszú nyom-
vonalon ad betekintést a Kis-Sár-
rét mai világába. Megismerkedünk 
eltérő életkorú és változatos faj-
összetételű erdőrészletek, száraz- 
és üdébb gyepek, erdei tisztások 
élővilágával, megcsodálhatjuk az 
ősi erdőfoltok ma is élő tanúit az 
impozáns kocsányos tölgyeket. 

A Bökényi tanösvény a Körös-Maros 
Nemzeti Park Maros-ártér részterületén 
található. Magyarcsanád és Nagylak kö-
zött, a Maros hullámterében kanyargó tan-
ösvény bemutatja a folyó és hullámtere 
jellemző élőhelyeit, élővilágát. A mint-
egy 4 km-es  tanösvény útba ejti a 8 m 
magas Bekai-halmot, a Maros árvízvé-
delmi töltését, a területen lévő ősgyepet, 
különféle erdőket és természetesen a 
Maros folyó partját.

https://goo.gl/maps/4xjwq9bZhj57Hqcb8
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B056'23.1%22N+21%C2%B012'48.0%22E/@46.9397556,21.211153,588m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xd2c37aa094c69172!8m2!3d46.9397556!4d21.2133417
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B058'36.6%22N+21%C2%B038'31.2%22E/@46.976835,21.6398113,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x93e6e2b6841829a8!8m2!3d46.976835!4d21.642
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B054'13.6%22N+21%C2%B030'29.5%22E/@46.9034445,21.5071649,646m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x74f5b34880966ee6!8m2!3d46.9037806!4d21.5081889
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B009'24.7%22N+20%C2%B039'39.2%22E/@46.15685,20.6586974,597m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xdcc831ef05600413!8m2!3d46.15685!4d20.6608861
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A Nemzeti Parki Termék Védjegy pályáztatás útján nyerhető el, célja a 
természetvédelmi oltalom alatt álló területeken működő helyi vállal-
kozások, gazdálkodók, gazdálkodó szervezetek támogatása, eladásra 
szánt termékeik megbecsülésének növelése, piaci lehetőségeinek 
bővítése. A védjegy nem titkolt célja továbbá, hogy a természeti erő-
források fenntartása és védelme mellett hozzájáruljon a térségi öko-
turizmus minőségi fejlődéséhez, a helyben termelt termékek megis- 
mertetésével, 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 minő-
ségével, megjelenésével vagy más kivételes tulajdonságával jól rep-
rezentálja a térség természeti, táji és kulturális sajátosságait, továbbá 
a pályázó a tevékenységét, a helyi hagyományokra és helyi sajátossá-
gokra, a térség munkaerő kínálatára alapozva végezze. Természetesen 
elengedhetetlen, hogy a termék, szolgáltatás megfeleljen a hazai és 
európai uniós követelményeknek, és illeszkedjen a fenntartható fejlő-
dés elvéhez 
 

További információ:  
www.nemzetiparkitermek.hu 

 

Nemzeti Parki Termék  
Védjegyjogosultak a  
Körös-Maros Nemzeti Parkban 

Török Nándor Bálint 
Vegyesméz 
Székkutas 
+36 30 248 9343 
csalavirag@citromail.hu 
       
Dani János György 
Orda; natúr/füstölt juhgomolya, köményes, 
fokhagymás juhgomolya; natúr/ meggyes 
joghurt juhtejből; juhtúró 
Makó, Rákos tanya 
+36 30 619 4624 
zsuzsa700208@freemail.hu 
 
Német Zsolt 
„Kutasi tekert”, natúr/füstölt tehénsajt, 
metélőhagymás, köményes, fokhagymás, 
diós tehénsajt  
Székkutas 
+ 36 30 811 6893 
nemetzsolt59@gmail.com 
 
Farkasné Egri Ildikó 
Bio vegyes virágméz 
Dévaványa 
+36 20 342 3451, 
farkasmeheszet@freemail.hu 
      
Erdélyi Méhészet  
Sziki sóvirág, ligeti zsálya, vátyoni  
vadvirág, édesharmat, galagonya,  
máriatövis, sárga nőszirom méz 
Komádi 
+36 30 393 1098  
agost@citromail.hu 
 
Szarvasi Atta Kft. 
Szarvasi Túzok kézműves sörök  
– barna, vörös, szilvás, meggyes 
Szarvas 
+36 70 457 8030 
info@szarvasisor.hu 
www.szarvasisor.hu  



naclakscjaésclxkas 
mxsalAKSJLXkasxNEMZETI PARKI TERMÉK VÉDJEGY

Nemzeti Parki Termék Védjegyjogosultak  
a Körös-Maros Nemzeti Parkban 

Hungaro-Food 2009. Kft.  
Magyar szürkemarha páros kolbász  
paprikás, csípős; csípős snack  
Békésszentandrás 
+36 66 518 030 
info@hungarofood.hu 
www.hungarofood.hu 
 
 
Herczeg Aranka  
Csipkebogyó, galagonya, kökény,  
zöld dió, pitypang, faeper, bodza  
lekvár; csipkebogyó, galagonya,  
bodzavirág, kökény, bodzabogyó szörp,  
zöld dió befőtt, szárított dió levél 
Békéscsaba 
+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 
Szikáncs 
+36 30 974 8840 
csjolan33@gmail.com 
 
 
Hegyi László  
Túri camembert, érlelt sajt, parenyica,  
parenyica tekercsek, fűszeres krémsajtok, 
friss sajtok, joghurtok, ivójoghurtok 
Mezőtúr 
+36 70 362 9485 
dettilackokucko@gmail.com 
 
 
Erdei Gábor 
Maros-völgyi széna 
Makó 
+36 30 521 3637 
erdeigabor.mako@gmail.com 
 
 

KITEKINTŐ

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság megalakulása óta együtt-
működik a magyar–román határ menti védett területek kezelésével 
foglalkozó román szervezetekkel. Az együttműködés alapját a Körös-
Maros közének magyar és romániai oldalon fekvő, ökológiailag egymás-
sal 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 le-
kanyarodva 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 élőhelyek-
ben 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: AÖFK, Babák Zoltán, Balla Tihamér, Biró István,  
Czesznak Lilla, Czifrák Gábor, Ezer Ádám, Lénárt-Janó Gizella,  
Kalotás Zsolt, KMNPI Archívum, Marosi Beáta, Motkó Béla,  
Palcsek István Szilárd, Szász Bence, Szegedi Fruzsina,  
Szél Antal István, Urbancsok Éva  
Címlapfotók: AÖFK, Kalotás Zsolt, Palcsek István Szilárd 
Kiadványszerkesztés: Kiss Maja 


