
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele

Szalamandra
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"Gyertyaszentelő melege
Sok hó s jégnek előjele,
Gyertyaszentelő hidege
Kora tavasznak előhírnöke.
Jeget olvaszt Mátyás, hogyha talál,
S ha nem talál, akkor bizony csinál.
Ha derűs a Román napja,
Ég áldását bőven adja."

I. évfolyam II. szám 2015. március
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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

HHíírrmmoorrzzssáákk

PPrrooggrraammaajjáánnllóó

Kiadó:
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Felelős kiadó:
Veress Balázs igazgató

Szerkesztők:
Bacsó Zsolt, Antal Balázs, Daniel Swartz

Fotók, grafikák:
Antal Balázs, Molnár Antal, Rózsa Sándor,

azevfaja.hu, ANPI archívum
Leíratkozás a hírlevélről:

Írjon egy LEÍRATKOZÁS tárgyú üzenetet a
webnews.anp@gmail.com címre!

Programjainkat mentse le egyszerüen!
Kattintson a naptárra, ha érdekes eseményt talát!

Jósvafő, 2015

KKiieemmeellttaajjáánnllaattuunnkk

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
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BBAARRLLAANNGGOOLLÁÁSS 22001155
A Vidékfejlesztési Minisztérium természetvédelemért felelős részlege és az érintett nemzetipark-
igazgatóságok – a Magyar Turizmus Zrt. közreműködésével – márciusban hazánk látogatható barlangjait
kívánják megismertetni a föld alatti túrák iránt érdeklődőkkel. A „Barlangolás” kampány célja hazánk
különleges barlangjainak bemutatása, népszerűsítése.

Ebből az alkalomból az Aggteleki Nemzeti Park naponta induló,
Aggteleki rövid-, Jósvafői rövid-, Vörös-tói középtúráira
a teljesárú jegy árából 20% kedvezményt biztosítunk egész márciusban!

A barlangok hónapja keretén belül március 23-29. között kiemelt
kedvezménnyel látogatható a Rákóczi- és a Vass Imre-barlang.
A teljesárú jegy csak ezen a héten, 50% kedvezménnyel váltható!

LLÁÁTTOOGGAASSSSOONN EELL HHOOZZZZÁÁNNKK ÖÖNN IISS!!

KKiieemmeelltt aajjáánnllaattuunnkk

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
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AAZZ ÉÉVV FFÁÁJJAA –– AA KKOOCCSSÁÁNNYYOOSS TTÖÖLLGGYY
Idén huszadik
alkalommal került
kihírdetésre az év
fája.

Az online szavazáson
1694 szavazattal a
kocsányos tölgyet

(Quercus robur) választották a szavazók a 2015-
ös év fájának. Európa 24 tölgyfaja közül ez a
legelterjedtebb, Skandináviától a Balkánig, a Brit-
szigetektől egészen az Urál hegységig mindenhol
megtalálható. Jellemzően síkvidéki faj,
magashegységi környezetben nem fordul elő.
Hazánkban jelentős állománya van, fontos
társulás alkotó fa. Nagytermetű faj, boltozatos,
szétterülő lombkoronával, mélyen barázdált
kérgével, jellegzetes, hosszú kocsányon ülő
makktermésével könnyen felismerhető. Levelei
kopaszok, karéjosak, szinte ülők, nyelük alig van.
Magányos példányai igen szép kort élhetnek
meg, és terjedelmes méretűre nőhetnek. Borsod-
Abaúj-Zemplén megye legnagyobb, legöregebb
kocsányos tölgyei az Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatóság működési területén vannak. A Ragály
melletti Aranyos-tető oldalában áll az Öreg
tölgy, közel 400 éves. Érdekessége, hogy 1922-
ben a területen tarvágást végeztek, és csak azért
maradhatott meg, mert a favágóknak nem volt
elég nagy fűrészük a kivágásához.
Törzskörmérete jelenleg meghaladja a 640cm-t.
A Csereháton, Ziliz település mellett áll egy
matuzsálemi korú, közel 1000 évesre becsült fa,

mely tíz évvel ezelőtt egy villámcsapás miatt
ágainak jó részét elvesztette, de még mindig
zöldbe borul, ha eljön a tavasz. Úgy tartják, hogy
II. Rákóczi Ferenc ehhez a fához kötötte lovát,
amikor ezen a tájon járt. Végül, de nem utolsó
sorban Kelemér településtől nem messze, a
keleméri Mohos-tavak partján álldogál a
Kisasszonyfa. Nevét, a szomszédos földvár
úrnőjéről, Piroska kisasszonyról kapta.

További információ az év fájáról az azevfaja.hu
oldalon.

TTÉÉLLII TTÚÚRRÁÁNN AAZZ AAGGGGTTEELLEEKKII NNEEMMZZEETTII
PPAARRKKBBAANN
Csodálatos napsütéses, havas időben, február 7-i
téli túránkon közel 30 túrázó részvételével zajlott
az idei év első ökotúrája. A Tohonya-Kuriszlán
fennsík közel 30 cm vastag hótakarója, a Vass
Imre barlang misztikus világa és a hucul ménes
megtekintése mellett a túra fő szenzációja az
volt, hogy az Aggteleki Nemzeti Parkban élő
nagyragadozókról is hallhattunk, rendszeres
tartózkodási helyeiken is jártunk. Szakmai
túravezetőnktől, Szabó Ádám zoológiai
szakrefenstől hallhattunk az itt folyó
kutatómunkáról, a farkasok életmódjáról,
szokásaikról.
Csodálatos élmény, testi, lelki feltöltődés volt!

Köszönjük a részvételt!

A túrán készült képeket itt megtalálja.

HHíírrmmoorrzzssáákk

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
http://www.azevfaja.hu/
http://anp.hu/hu/articles/site/show/566/teli_tura_josvafon_elmenybeszamolo
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10 éves a Kúria Oktatóközpont
Környezeti Nevelési Konferencia az együttműködő iskolák

kapcsolattartó pedagógusai részére.

Helyszín: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont, 14.00

Részvételi díj: a részvétel ingyenes, de előzetes bejelentkezéshez kötött.
Határidő február 18.

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

Tavaszi játszóház
Természetismereti és kézműves foglalkozások általános iskolás

és óvodás gyermekeknek.

Helyszín: Bodrogkeresztúr, Zempléni Tájegységi Iroda (Turisztikai
Központ), 10.00-12.00

Részvételi díj: 200Ft/fő, maximális létszám 30 fő, előzetes bejelentkezés március 04-ig.

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

Rügyfakadás a Szádvár bércein
Március közepén az Aggteleki-karszt melegebb pontjain már

bontogatja szerény, sárga szirmait a húsos som. Túránk során a
Szádvár történetét és környezetének természeti értékeit is
megismerhetjük.

Helyszín: Szögliget, Szalamandra ház, 10.00

Részvételi díj: 1000 Ft/fő – teljes árú, 700 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 500 Ft/fő – diák,
nyugdíjas, 2000 Ft/család. Előzetes bejelentkezés szükséges március 13-ig.
A túra min. 5 fő részvételével indul, maximális létszám 30 fő.

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

PPrrooggrraammaajjáánnllóó

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
http://ate.so/?amXagDN
http://ate.so/?VCz5bR0
http://ate.so/?3rjtOMF
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Meteorológiai világnap - iskolák részére
A Világnap külön érdekessége az ekkor megfigyelhető, közel

70 %-os Napfogyatkozás.

Helyszín: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont, 09.00

Részvételi díj: A részvétel ingyenes. Előzetes jelentkezés szükséges,
határidő: március 13.

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

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

naponta induló túrák esetében.

Helyszín: Aggteleki Nemzeti Park barlangjai

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

Kökörcsinesőben
A tavasz első hírnökeiként jelennek meg a lilás virágú

kökörcsinek. A Mulató-hegy tetején található gyepben a leány- és
a ritkább hegyi kökörcsin több példányára is rácsodálkozhatunk.

Helyszín: Erdőbénye, Mulató-hegy. Találkozó a Tájháznál 10.00-kor.

Hossz, időtartam: 2 km, 2 óra

Részvételi díj: 1000 Ft/fő – teljes árú, 700 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 500 Ft/fő – diák,
nyugdíjas, 2000 Ft/család.
Előzetes bejelentkezés szükséges március 20-ig.
A túra min. 5 fő részvételével indul, maximális létszám 30 fő.

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

PPrrooggrraammaajjáánnllóó

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
http://ate.so/?xOZPUGx
http://ate.so/?vnZOO2L
http://ate.so/?uIdnnzn
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Víz Világnapja – együttműködő iskolák részére
Helyszín: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont, 09.00

Részvételi díj: A részvétel ingyenes. Előzetes jelentkezés
szükséges, határidő: március 18.

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

Kökörcsinesőben
A tavasz első hírnökeiként jelennek meg a lilás virágú

kökörcsinek. A Mulató-hegy tetején található gyepben a leány- és
a ritkább hegyi kökörcsin több példányára is rácsodálkozhatunk.

Helyszín: Erdőbénye, Mulató-hegy. Találkozó a Tájháznál 9.00-kor.

Hossz, időtartam: 2 km, 2 óra

Részvételi díj: 1000 Ft/fő – teljes árú, 700 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 500 Ft/fő – diák,
nyugdíjas, 2000 Ft/család.
Előzetes bejelentkezés szükséges március 27-ig.
A túra min. 5 fő részvételével indul, maximális létszám 30 fő.

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

PPrrooggrraammaajjáánnllóó

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
http://ate.so/?5Fht6m7
http://ate.so/?mqyfcBp
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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.

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.

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.

ÁÁllllaannddóó aakkcciióóiinnkk

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



