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Az alábbi kedvezménykártyák felmutatásával 10% kedvezményt biztosítunk a Baradla-barlang
aggteleki rövidtúra és Vörös-tói középtúra valamint az alap jósvafői lovaskocsi túra áraiból:
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https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
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KKÜÜLLÖÖNNLLEEGGEESS SSZZIILLVVEESSZZTTEERRII AAJJÁÁNNLLAATT AA JJÓÓSSVVAAFFŐŐII TTEENNGGEERRSSZZEEMM SSZZÁÁLLLLÓÓBBAANN
A Tengerszem Szálló** és Oktatási Központ kiadó szilveszterre. Igen, az egész!
Ha ön szeretné sokadmagával egy csendes helyen, erdő mellett tölteni az év utolsó, és az
újév első óráit, akkor foglalja le a teljes szállót, és mi garantáljuk, hogy
önökön kívül csak a recepciós lesz a szállóban.
2 éjszaka foglalása esetén a teljes ház bérleti díja 500.000 Ft.
Különleges ajánlatunk: ha minimum 3 éjszakára foglal,
éjszakánként csak 150.000 Ft a bérleti díj. Ez teljes
kihasználtsággal számolva (43 fő), kevesebb mint 3500 Ft-ot
jelent fejenként.

Figyelem! Az ajánlat csak a leggyorsabban foglaló személynek szól!
Érdeklődni, és foglalni a hotel@anp.hu e-mail címen, illetve a +3648 506-005 telefonszámon lehet!

A szállóról bővebben olvashat weboldalunkon.

DDEECCEEMMBBEERR 3300..
ÓÓÉÉVVBBÚÚCCSSÚÚZZTTAATTÓÓ OOPPEERREETTTTGGÁÁLLAA
Mint minden évben, idén is a Baradla-barlang Hangversenytermében búcsúztatjuk az óévet.

Az előadáson Kálmán Imre, Lehár Ferenc és más népszerű
szerzők operettjeinke legismertebb slágerei hangzanak el.
Válogatunk többek között a Csárdáskirálynő, a Marica
grófnő, a Mágnás Miska és a Víg özvegy című operettek
közkedvelt részleteiből.
Helyszín, időpont: Baradla-barlang, Hangversenyterem, 1600

Találkozó: Baradla-barlang aggteleki jegypénztára.
Jegyár: 2500 Ft.

További információkért kérjük látogasson el weboldalunkra!

KKiieemmeelltt aajjáánnllaattuunnkk

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
http://www.anp.hu/hu/tengerszem-szallo-es-oktatasi-kozpont
http://www.anp.hu/hu/oevbucsuztato-gala-2015
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AAZZ ÉÉVV TTEERRMMÉÉSSZZEETTFFOOTTÓÓSSAA 22001155
Idén 23. alkalommal került megrendezésre
hazánk, és a régió legrangosabb természetfotós
seregszemléje, ahol kiválasztásra került az Év
Természetfotója, és az Év Természetfotósa is. Az
Aggteleki Nemzeti Park területéről is került ki
értékelt fotó. Tóth László, Kezünkben a Föld -
Éjjeli áldozat című művét Jósvafő és Szelcepuszta
között készítette, és nem tudunk róla elfogultság
nélkül nyilatkozni. Gratulálunk! A képről további
részleteket talál weboldalunkon.

AA BBAARRAADDLLAA TTIITTOOKKZZAATTOOSS AASSSSZZOONNYYAA
Napjainkban újabb és újabb meglepetések
derülnek ki olyan régóta ismert és kutatott
régészeti lelőhelyekről, amelyről már mindenki
úgy gondolta, hogy mindent tudunk
történetükről. Kicsit hasonló a helyzet a
Világörökség részét képező Baradla-barlang
régészeti ismereteivel is, Több mint 150 éve
kutatja régész generációk sora, mégis úgy tűnik,
hogy a legtöbb eddigi elképzelést újra kell
vizsgálnunk. A 100-130 évvel ezelőtt feltárt

leletek mai ismereteinkkel vizsgálva meglepő
eredményekre vezetnek, melyekre a kutatás nem
tud választ adni, a leletek egykori meghatározása
teljesen tarthatatlanná vált. A felmerülő kérdések
egy részére csak a legmodernebb
természettudományi vizsgálatok elvégzésével
lehet választ adni, ám ezek a vizsgálatok igen
költségesek, nehezen finanszírozhatóak a
kutatási keretekből. Ezért kérjük az alábbi
vizsgálatokhoz szponzoraink segítségét ! További
részletekért látogasson el weboldalunkra.

JJÓÓSSVVAA--ÖÖNNKKÉÉNNTTEESS TTÁÁBBOORR
A Jósva-Önkéntes Tábor, régi nevén "szolidágó"
tábor már közel húsz éves múltra tekint vissza.
Kezdetben még barátok, ismerősök alkották a
csapatot, és a már megszokott társaságon belül
öröklődött a hagyomány a fiatalabbik
generációra. Így kerültünk mi, szervezők is a
"szolidágósok" csapatába és lettünk részesei. Az
idősebbek mára családot alapítottak vagy más
felé vitte őket az útjuk. A tábor két hetes,
ingyenes és nagyszerű gyakorlati lehetőség a
természettudományos szakirányon tanuló
hallgatóknak. Időpontja pedig minden év
augusztusában a Nemzetközi Hucul
Lovasnapokhoz igazodik. Az első héten a munkáé
a főszerep, például a cserjézés, invazív növények
irtása, a nemzeti park által kijelölt feladatok
ellátása, amely különböző természetvédelmi és
egyéb területekre is kiterjed. További részletekért
látogasson el weboldalunkra.

HHíírrmmoorrzzssáákk

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
http://www.anp.hu/hu/ev-termeszetfotosa-2015
http://www.anp.hu/hu/a-baradla-barlang-titokzatos-asszonya
http://www.anp.hu/hu/josva-onkentes-tabor
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HHíírrmmoorrzzssáákk

CCÍÍMMLLAAPPOONN AA SSÜÜVVÖÖLLTTŐŐ
A süvöltő hazánkban ritkán költ, leginkább
télen találkozhatunk vele, bár az ország
magasabban fekvő pontjain, így az Aggteleki-
karszton is egész évben előfordulhat. Kistermetű
pintyféle, a hím könnyen felismerhető élénk
színű melléről. A nőstények kevésbé feltűnőek,
barnás színezetűek. Költési időszaka áprilistól
augusztusig tart, ez idő alatt kétszer költ,
fészekaljanként 4-5 halvány színű tojást rak.
Fiókái 12-14 nap elteltével repülnek ki. Táplálékát
magok, rügyek, bogyók alkotják. A süvöltő nevét
hangja után kapta. Magyarországon az énekes
madarak túlnyomó többsége természetvédelmi
oltalom alatt áll. Ez alól a süvöltő sem kivétel,
természetvédelmi értéke egyedenként 25.000 Ft.
Kíváncsi a süvöltő hangjára? Akkor látogasson el
weboldalunkra, ahol meghallgathatja.

MMAAGGYYAARR NNEEMMZZEETTII PPAARRKKOOKK AAZZ
IINNSSTTAAGGRRAAMMOONN
Magyarország tíz nemzeti park igazgatóságának
legszebb felvételeinek gyűjteményét találja a
Magyar Nemzeti Parkok Instagram oldalán.
Látogasson el ön is az oldalra, és válogasson a
szebbnél szebb képek közül.

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
https://www.instagram.com/magyarnemzetiparkok/
http://www.anp.hu/hu/cimlapon-a-suvolto
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December 01. - december 06.
Mikulástúra a Baradla-barlangban
Még mindig várja egyéni és csoportos látogatóit a Mikulás a

Baradla-barlangban, Jósvafőn.
Az induló túrákról részletek weboldalunkon talál!

December 5. 1000

Adventi Játszóház
Helyszín: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont.

A részvétel ingyenes.

Információ: Kúria Oktatóközpont, 48/350-056, anp.oktatas@index.hu

December 20.
„VILÁGÖRÖKSÉG 20”
20% kedvezmény a felnőtt barlangtúra-jegyek árából, a naponta

induló túrák esetében.

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, aggtelek@tourinform.hu

December 22. 1500

Karácsonyi Játszóház
Helyszín: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont.

A részvétel ingyenes.

Információ: Kúria Oktatóközpont, 48/350-056, anp.oktatas@index.hu

December 30.
Óévbúcsúztató Operettgála
Helyszín, időpont: Aggtelek, Baradla-barlang,

Hangversenyterem, 1600

Időtartam: kb. 1,5 óra.

Részvételi díj: 2500 Ft.

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, aggtelek@tourinform.hu, anp.hu

PPrrooggrraammaajjáánnllóó

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
http://www.anp.hu/hu/oevbucsuztato-gala-2015
http://www.anp.hu/hu/mikulastura-a-baradla-barlangban-1
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AAzz éénn ppaarrkkoomm

ÍÍGGYY ZZAAJJLLOOTTTT AA 3300.. BBÓÓDDVVAA--VVÖÖLLGGYYII MMAADDÁÁRRVVOONNUULLÁÁSS--KKUUTTAATTÓÓ ÉÉSS
TTEERRMMÉÉSSZZEETTVVÉÉDDEELLMMII TTÁÁBBOORR

Az idei évben 30. alkalommal került megrendezésre a Bódva-völgyi
Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor. Az augusztus közepétől

október végéig tartó program az idén is a jól megszokott keretek között
zajlott. A kutatótábor célja a Bódva-völgyben zajló őszi madárvonulás
hosszú távú megfigyelése. Az átvonuló madarak száma, fajonkénti
eloszlása, a vonulás időjárástól függő időzítése olyan információkkal

szolgál, amely hosszú távon segít megérteni ezt a látványos jelenséget,
illetve jelentős segítséget ad a vonuló madarak védelméhez.

Az őszi madárvonulás az idén az átlagostól intenzívebb volt. A több mint hetven napig tartó program
során közel 7500 madarat jelöltünk meg, a fogás több mint hatvan fajból állt össze. Ebből a szempontból
ez volt eddig a harmadik legeredményesebb éve a programnak. A területen elsősorban erdei és
bokrosokban élő énekesmadarak vonulása zajlik. A hagyományoknak megfelelően az idén is a
vörösbegyek és a barátposzáták vonulása volt a meghatározó a területen. A két madárfaj együttes
egyedszáma majdnem elérte a teljes fogás felét.

A szezon elején, a Bódva alacsony vízállása miatt látványos volt a jégmadarak vonulása. Augusztusban,
a sekély, kavicsos medrű Bódva felett felállított hálókban
naponta 4-5 egyedükben gyönyörködhettek a résztvevők. A
kavicspadoknak köszönhetően nagyobb folyók környékét,
iszap- és kavicsfelületeket kedvelő erdei cankóból is sikerült
három példányt fogni. Az ősz előrehaladtával egyre több
olyan madárfaj jelent meg, amely hazánkban nem, vagy csak
kis egyedszámban fészkel. Ezek közül sok olyan is van,
amelyek méretük vagy rejtett életmódjuk miatt jóformán
csak ilyenkor, a vonulás idején figyelhetők meg alaposabban.
A szokásosnál több erdei szürkebegy, ökörszem és
sárgafejű királyka vonult át a területen, utóbbi madarak a látogatók kedvencei közé tartoztak.

A kedvező időjárásnak köszönhetően a tábor végéhez közeledve is sok madárral lehetett találkozni.
Október végére megérkeztek azok a madárfajok, amelyek a zordabb időjárású északi vidékekről telelni
húzódnak le hozzánk. Jelentős számban fogtunk csízeket, de süvöltő és fenyőpinty is akadt a hálókba.
Az utolsó héten a bajszos sármány egy példányát is sikerült megfogni. Ennek a mediterrán területekre
jellemző sármánynak a Gömör-Tornai-karszton él egyik legészakabbi (és hazánkban a legnagyobb)
állománya.

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
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A nyílt karsztos hegyoldalakat azonban még télen sem szívesen hagyja el, így a Bódva melletti fogása
mindig érdekességnek számít.

A táborban nagyon sok olyan madarat fogunk vissza, amelyet az adott vagy valamelyik korábbi
szezonban jelöltünk meg ugyanitt. Előfordulnak azonban máshol jelölt madarak is. Az idén több
Szlovákiában jelölt madarat sikerült visszafogni. Ezek közt többet a tőlünk alig 25 kilométerre, ugyancsak
a Bódva-völgyben található Drienovec (Somodi) mellett működő gyűrűzőtáborban jelöltek meg. Emellett
sikerült egy, a Magas-Tátra közelében jelölt csilpcsalp füzikét és a tábor történetében először egy
szlovák gyűrűs hegyi billegetőt is fogni. Utóbbi faj meglehetősen területhű madár, és – tudomásunk
szerint – ez a második külföldi vonatkozású megkerülése.

A tábor nem múlhat el anélkül, hogy ne látogatná meg számos, a
közelebbi és távolabbi környékről érkező iskolás vagy óvodás
csoport. Idén sem volt ez másképp, közel 1000 gyermeket
fogadtunk, akik a táborba vezető Bódva-völgyi tanösvényt is
meglátogatták. A csoportoknak megmutattuk, hogyan tudjuk
befogni a madarakat, hogyan zajlik a gyűrűzés és adtrögzítés
folyamata, de számukra valószínűleg az volt a legizgalmasabb,
hogy kézközelből tekinthették meg az egyébként szinte

láthatatlan vörösbegyeket, ökörszemeket, királykákat.

A program elképzelhetetlen lenne önkéntes segítők nélkül. Minden évben 150-200 ember érkezik a
táborba, hogy mindamellett, hogy a kutatási munkát segítse, kellemes napokat tölthessen el távol a
civilizációtól, hangulatos kis közösségben, és nap mint nap madarakkal dolgozhasson. Segítségüket
ezúton is köszönjük!

Farkas Roland

A Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor mindenki számára nyitott, és szabadon
látogatható. A sátorozást, nomád jellegű táborozást kedvelőknek szinte kötelező nyári-őszi program.
A táborról és a részvétel feltételeiről bővebben olvashat weboldalunkon. Látogasson el hozzánk ön is!

AAzz éénn ppaarrkkoomm

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
http://www.anp.hu/hu/bodva-volgyi-madarvonulas-kutato-es-termeszetvedelmi-tabor
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Azok a vendégek, akik Nyíregyházán felmutatják az Aggtelken megváltott
belépőjüket, 10% kedvezménnyel léphetnek be az Állatparkba, illetve ugyanez
a helyzet fordított esetben is.

Kombinált túra kedvezmények
Azok a vendégeink részesülhetnek kedvezményes ajánlatunkban, akik a naponta
látogatható barlangokat, barlangrészeket, egymást követő két napon belül
megtekintik. Az első helyen megváltott és lekezelt belépőjegyet a második
helyszínen be kell mutatni!
Az akcióban a „Naponta induló túrák” vesznek részt!
Pótjegy váltható a standard "Felnőtt" és "Kedvezményes" jegyhez, az
"Óvodás/kísérőjegyhez", a "Családi" valamint az "Osztálykirándulás csoportjegyhez"
nem. Azok a látogatók, akik valamely előzetes bejelentkezéssel látogatható
túrán vesznek részt, a Rákóczi- vagy a Vass Imre-barlang megtekintésekor
kedvezményes belépőjegy váltására jogosultak, melynek mértéke 50%.
A kedvezményt csak a standard felnőtt illetve kedvezményes (diák, nyugdíjas)
jegyre lehet érvényesíteni, a családi, kombinált illetve az osztálykirándulás
csoportjegyre nem.
A kedvezmény a hosszútúra időpontja előtt vagy után számított 2 napig érvényes.

A Tengerszem Szálló vendégei 50%-os kedvezménnyel vehetik igénybe a
kombinált túra kedvezményt.

A Kövirózsa Apartmanház vendégei már az első itt töltött éjszaka után
50 %-os kedvezménnyel vehetik igénybe a kombinált túra kedvezményt.

A Szalamandra Ház vendégei az itt töltött harmadik éjszaka után 50 %-os
kedvezménnyel vehetik igénybe a kombinált túra kedvezményt.

Az Edelényi Kastélysziget látogatói 20% kedvezményt vehetnek igénybe naponta
induló barlangtúráink árából. Azok, akik először valamelyik barlangtúránkon
vesznek részt, a Kastélyszigetre válthatnak belépőt 20%-os kedvezménnyel.

Miskolc Pass kártyával rendelkező látogatóink 20% kedvezménnyel válthatják
meg teljes árú (felnőtt) belépőiket a Baradla-barlang Vörös-tói túrájára.

ÁÁllllaannddóó aakkcciióóiinnkk

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site



