
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele

Szalamandra

11998855--22001155

"Pálnak fordulása
Fél tél elmúlása.

Piroska napján a fagy
Negyven napig el nem hagy.
Ha fénylik a Vince,
Megtelik a pince.
A ködös január
Nedves tavasszal jár."

I. évfolyam I. szám 2015. január
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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:

TTaarrttaalloommjjeeggyyzzéékk

A Szalamandra hírlevél webes hivatkozásokat tartalmaz!
Keresse a kék szavakat, és kattintson, hogy elérje az internetes tartalmakat

Ne maradjon le programjainkról
Ha valamelyik programunkon szeretne részt venni, írja be naptárába! Ehhez nem kell mást tennie, mint a
program melletti naptár ikonra kattintania.

HHíírrmmoorrzzssáákk PPrrooggrraammaajjáánnllóó

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.

Szerkesztők: Bacsó Zsolt, Daniel Swartz, Antal Balázs

Képek: Antal Balázs, Barbalics Nándor, Rózsa Sándor, ANPI archívum

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
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ÖÖSSSSZZEEFFOOGGÁÁSS AA HHAAZZAAII FFAARRKKAASSOOKK
VVÉÉDDEELLMMÉÉBBEENN..
Megkezdődött a WWF Magyarország és az
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság farkas
védelmét szolgáló kutatói együttműködése. A
hazai természetvédelem két kulcsszereplőjének
megállapodása a háborítatlan erdei élőhelyek
kialakításának fontosságára és az illegális farkas
kilövések elleni harcra hívja fel a
figyelmet. Erdei Zsolt világbajnok
ökölvívó a WWF farkasvédelmi
programjának arcaként áll ki a
természetvédelem fontossága
mellett. A háborítatlan
erdőterületek hiánya, valamint az
illegális kilövések rendkívüli
veszélyeket jelentenek a farkasok számára,
holott jelenlétük elengedhetetlen az erdők
életközösségének egészséges működéséhez.
Szabályozzák a növényevő fajok – szarvasok,
őzek, vaddisznók - állományait és ezzel
hozzájárulnak az erdei növényzet
regenerálódásához.

A cikk folytatódik weboldalunkon!

GGRREEEENNGGOO RRÖÖVVIIDDFFIILLMM VVEERRSSEENNYY
EERREEDDMMÉÉNNYYHHÍÍRRDDEETTÉÉSS
December 19-én kihirdettük a Green-Go
Rövidfilmverseny nyerteseit. Az idei nyertes
videók elsősorban vicces, tanulságos és
szemléletformáló hatásúak. A közönségdíj
nyertese gyönyörű képeket varázsol elénk,
melyben egy pillangó teljes átalakulását

követhetjük végig 1 percben. A nyertes
rövidfilmek megtekinthetők a verseny főoldalán:
greengofest.eu/hu. Az elfogadott 50 pályamű is
megtekinthető az oldalon a ‘Nevezések’ alatt, a
szavazás eredményeivel együtt.

AAZZ ÉÉVV EEMMLLŐŐSSEE 22001155
Az ürge a 2009-ben indult VADONLESŐ

internetes természetvédelmi
program (www.vadonleso.hu)

megfigyelésre kiválasztott
fajai közül az egyetlen,
mely fokozottan védett.

Amire méltán büszkék
lehetünk: Magyarország „ürge

nagyhatalom”!

Az ürge Európa keleti, délkeleti rövidfüvű
pusztáin elterjedt kisemlős, tőlünk nyugatabbra
valamint északabbra már csak töredék-, vagy
mesterségesen visszatelepített állományai
találhatóak. Európai szinte ránk hárul az a
természetvédelmi feladat, hogy az ürge
populációk fennmaradását hosszú távon is
biztosítsuk.

A cikk folytatódik weboldalunkon!

HHíírrmmoorrzzssáákk

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
http://anp.hu/hu/articles/site/show/564/2015_ben_az_ev_emlose_az_urge
http://www.anp.hu/hu/articles/site/show/553/osszefogas_a_hazai_farkasok_vedelmeben
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Túra a Zempléni Tájvédelmi Körzetben
A Molyvás-hegycsoport tagjai közt vezet utunk Aranyospusztáig

az Aranyos-völgyi Természetvédelmi Terület érintésével. A téli tájban
találkozhatunk a harkályfélék megannyi képviselőjével,
megpillanthatjuk az uráli baglyot, és akár hiúz nyomait is felfedezhetjük.

Helyszín: Erdőbénye – Deák-kút-völgy – Szokolya – Aranyospuszta.

Találkozó: Erdőbénye, Tájház, 10.00

Hossza, időtartama: 12 km, 4-5 óra.

Részvételi díj: 1000 Ft/fő – teljes árú, 700 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 500 Ft/fő – diák,
nyugdíjas, 2000 Ft/család.

Információ: Zempléni Tájegységi Iroda, 06-30/693-43-76, zemplentura@gmail.com, www.anp.hu,
facebook

A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb január 30-ig) indul, min. 5 fő jelentkezése vagy 5 egész
jegy megváltása esetén. A túrán részt vevők maximális létszáma 30 fő.

Túra Jósvafőn
Jósvafőn, a Kúria Oktatóközpontnál három, a térségben eredő

patak folyik össze: a Jósva-, a Kecső-, és a Tohonya-patakok. Az
innen induló túra során, a Tohonya-völgyön végighaladva a Vass Imre-
barlang egy szakasza is megtekinthető lesz. Utunk során a
nagyragadozókról is hallhatunk, ill. keressük nyomaikat, valamint
meglátogatjuk a jósvafői hucul ménest. A program után pogácsával, teával várjuk a túrát
teljesítőket.

Helyszín: Jósvafő és környéke.

Találkozó: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont, 10.00

Hossza, időtartama: 7 km, 3 óra.

Részvételi díj: 1000 Ft/fő – teljes árú, 700 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 500 Ft/fő – diák,
nyugdíjas, 2000 Ft/család.

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

A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb február 6-ig) indul, min. 5 fő jelentkezése
vagy 5 egész jegy megváltása esetén. A túrán részt vevők maximális létszáma 50 fő.

PPrrooggrraammaajjáánnllóó

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
http://ate.so/?SjTQyP1
http://ate.so/?zamLOiA
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Túra a Ménes-völgyben - iskolák számára

A legtöbben azt hiszik, hogy csak nyáron érdemes túrázni! Ám a
téli erdőben hallgatózva, életjelek után kutatva, a hóban-sárban

fellelhető nyomokat olvasva ebben a zord évszakban is
megmutatkozik a karsztvidék szépsége.

Helyszín: Szögliget.

Találkozó: Szalamandra Erdei Iskola, Szögliget, 9.30

Részvételi díj: 250 Ft/fő.

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

Túra Jósvafő környékén - iskolák számára

A legtöbben azt hiszik, hogy csak nyáron érdemes túrázni! Ám a
téli erdőben hallgatózva, életjelek után kutatva, a hóban-sárban

fellelhető nyomokat olvasva ebben a zord évszakban is megmutatkozik
a karsztvidék szépsége.

Helyszín: Jósvafő.

Találkozó: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont, 9.30

Részvételi díj: 250 Ft/fő.

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

Farsangi Játszóház
Helyszín: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont.

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

A részvétel ingyenes.

PPrrooggrraammaajjáánnllóó

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
http://ate.so/?nQkuGKD
http://ate.so/?AsyBgHf
http://ate.so/?GPq0V9E
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„VILÁGÖRÖKSÉG 20”
20% kedvezmény a felnőtt barlangtúra-jegyek árából, a naponta induló barlangtúrák

esetében.

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

Őrszolgálati Nap – együttműködő iskolák részére

Ismerkedés a természetvédelmi őrök sokszínű munkájával.

Helyszín: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont, 9.00

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

A részvétel ingyenes. Előzetes jelentkezés szükséges, határidő: február 18.

Őrszolgálati Nap a Zempléni Tájegységben – iskolák részére

Ismerkedés a természetvédelmi őrök sokszínű munkájával.

Helyszín: Bodrogkeresztúr, Zempléni Tájegységi Iroda
(Turisztikai Központ), 9.00

Információ: Zempléni Tájegységi Iroda, 06-30/693-43-76,
zemplentura@gmail.com, www.anp.hu

A részvétel ingyenes. Előzetes jelentkezés szükséges, határidő: február 19.

PPrrooggrraammaajjáánnllóó

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
http://ate.so/?9L4QZLN
http://ate.so/?QF13kfp
http://ate.so/?EnNS4Rj
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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.

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.
További kedvezmények a www.anp.hu honlapon tekinthetőek meg.

A Szalamandra Ház vendégei az itt töltött harmadik éjszaka után 50 %-os
kedvezménnyel vehetik igénybe a kombinált túra kedvezményt.
További kedvezmények a www.anp.hu honlapon tekinthetőek meg.

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.

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.

ÁÁllllaannddóó aakkcciióóiinnkk

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



