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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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Jósvafő, 2015
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Október 3. 1000

Geotóp Nap a Zempléni Tájvédelmi Körzetben
A Geotóp Napok keretében, geológus szakember által vezetett

túra a Zempléni-hegység központi részének földtudományi értékeit
mutatja be. A túrára túracipő és terepi felszerelés ajánlott.

Helyszín: Központi-Zemplén, a Sólyom-bérc és a Pengő-kő közötti terület.

Találkozó: Pálháza, kisvasút végállomása (Megálló Fogadóval szemben, Dózsa Gy. u. 160.).

Hossza, időtartama: 15 km, 6 óra.

A túrára 10.00-kor induló különvonat viszi a vendégeket. A túrán való részvétel ingyenes.

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com

Október 3-4.
Nemzetközi Madármegfigyelő Napok
Az ANPI és az MME Helyi csoportja által szervezett

madárgyűrűző táborban gyűrűzési bemutató és madármegfigyelés
várja az érdeklődőket.

Helyszín: Madárgyűrűző tábor, Szalonna.

Időpont: egész nap.

A részvétel ingyenes.

Információ: Kúria Oktatóközpont, Tóth Judit, 48/350-056, 06-30/522-17-94

Október 10. 1000

Geotóp Nap az Aggteleki Nemzeti Parkban

Helyszín: Aggteleki-karszt: Aggtelek és Jósvafő között, a Baradla
tanösvény mentén.

Találkozó: Aggtelek község központja, a harangláb előtti parkoló.

Hossza, időtartama: 7 km, 4 óra.

A részvétel ingyenes.
Információ:

KKiieemmeelltt aajjáánnllaattuunnkk
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EERRDDŐŐLLÁÁTTOOGGAATTÁÁSSII KKOORRLLÁÁTTOOZZÁÁSS
Értesítjük tisztelt

látogatóinkat, hogy 2015.
szeptember 04. és október 11.
között az Északerdő Zrt.

Jósva-Tornai Erdészeti Igaz-
gatósága erdőlátogatási korlátozást rendelt el.
Délután 16 óra, és reggel 9 óra között az
Igazgatóság kezelésében lévő erdőrészletek
bármiféle látogatása TILOS, és életveszélyes. A
tiltás ellenére az erdőben közlekedőkkel
szemben szabálysértési eljárás indulhat.

Bővebb felvilágosításért forduljon az Erdészeti
Igazgatósághoz. Tel. (48) 464-004 További
elérhetőségeket weboldalunkon talál.

NNAAGGYYKKÖÖVVEETT JJÁÁRRTT NNÁÁLLUUNNKK
2015. augusztus 19-én   Colleen Bell Amerikai
Nagykövet és a Nagykövetség Közép- és Kelet-
európai Regionális Környezetvédelmi,
Tudományos, Technológiai és Egészségügyi
Irodája meglátogatta az Aggteleki Nemzeti
Parkot, ahol találkozott Gruber Péterrel, a Park
igazgatóhelyettesével, Rózsa Sándor
természetvédelmi őrrel és Kelemen Tímeával, a
Nemzeti Park projektmenedzserével, akik
bemutatták a Park történetét és földrajzi
értékeit... A teljes cikket elolvashatja
weboldalunkon.

ÜÜNNNNEEPPII KKOONNFFEERREENNCCIIAA

Szeptember 22-én az Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatóság és a Szlovák Köztársaság Állami
Természetvédelme együttműködésében került
megszervezésre az Aggteleki-karszt és a Szlovák-
karszt kutatása és védelme nemzetközi
tudományos konferencia nyitóprogramja.

A hármas kerek évforduló ünnepségére
(Aggteleki Nemzeti Park 30 éves, UNESCO 70
éves, 20 éve a Világörökség része Az Aggteleki-
és a Szlovák-karszt barlangjai) a Baradla-barlang
Hangversenytermében került sor.

A rendezvény fővédnöke Áder János
Magyarország köztársasági elnöke, valamint
Andrej Kiska a Szlovák Köztársaság elnöke volt.
Áder János beszédében Ferenc pápa
enciklikájából idézve azt mondta: a természeti
környezet közjó, az egész emberiség öröksége,
és mindenki felelőssége. Az államfő úgy
fogalmazott: az itt élők pontosan tudják, hogy
milyen egyedülálló érték rejtőzik a mélyben, és
az UNESCO húsz évvel ezelőtti döntése azt
bizonyította, hogy ez nemcsak a két ország,
hanem a világ öröksége is.

HHíírrmmoorrzzssáákk
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HHíírrmmoorrzzssáákk

Mint mondta, húsz esztendő földtörténeti
mércével mérve csekélység: húsz év alatt egy
cseppkő mindössze négy millimétert nő, a Baradla-
barlangban tehát sok millió év kellett ahhoz, hogy
ezek a csodálatos természeti alkotások
létrejöjjenek.    Ugyanakkor húsz év emberi
mércével mérve már jelentősnek mondható.
Kiemelte, hogy az elmúlt húsz év a két ország
szakembereinek közös szenvedélyéről, munkájáról
és egy közös szemlélet kialakításáról is szólt. Az
eseményről további képeket talál weboldalunkon.

CCÍÍMMLLAAPPOONN AAZZ ÚÚRRII GGOOMMBBAA
Tíz éve történt, hogy az első gombák felkerültek a
hazai védett fajokat felsoroló listára. Napjainkra 59
gombafaj található a védettséget kimondó
jogszabályban, többségük kevésbé látványos, vagy
valamilyen oknál fogva fogyasztásra alkalmatlan.

Van azonban közöttük feltünő színű, és ehető is,
ilyen például a címben is említett úri gomba, azaz a
császárgalóca. Még most is évről évre előfordul,
hogy gombászok kosarába kerül néhány példány.
Ez pontosan annyira törvénybe ütköző, mint
letépni egy szál hóvirágot, vagy befogni egy
énekesmadarat. A gyanútlan gombász aztán a
gombavizsgálónál szembesül a hírrel, és aggódhat
azon, hogy feljelenti-e az ellenőr.

Egyszerűbb megelőzni a bajt, hiszen nem nehéz
felismerni, és a többitől megkülönböztetni ezt a
látványos gombafajt.

Kalapja félgömb alakú, domború, később kiterülő,
15-20 cm átmérőjű. Jellemzően narancs színű, de a
sárgától a tűzvörösig többféle árnyalatban

előfordulhat. Lemezei eleinte halvány sárgák,
majd citromsárga színűek, nem lefutók. Tönkje
tömör, alul bunkó szerűen megvastagodó,
8-15 cm hosszú és 2-3 cm átmérőjű. Színe
citromsárgától az aranysárgáig változik. Gallérja
méretes, lelógó, finoman bordázott. Bocskora
zsákszerű, fehér. Húsa puha, sárgásfehér, a kalap
alatt sárgás piros. Tölgyes, szelídgesztenyés
erdőkben találkozhatunk vele leggyakrabban, de
ritkán fenyvesben is előfordul.

Bár ehető gomba, mivel védett, gyűjteni nem
szabad. Természetvédelmi értéke darabonként
10.000 Ft.

Mielőtt vadon gyűjtött gombát fogyasztana,
mindig mutassa meg gombavizsgálónak!
Melyek a védett fajok? Hol talál gombavizsgálót?
Ezekre a kérdésekre választ kap weboldalunkon.

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
http://www.anp.hu/hu/unnepi-konferencia-beszamolo
http://www.anp.hu/hu/cimlapon-az-uri-gomba
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A Geotóp Napok keretében, geológus szakember által vezetett
túra a Zempléni-hegység központi részének földtudományi értékeit

mutatja be: Ördög-völgy (opál-félék), Sólyom-bérc (krioplanációs formakincs,
kilátóhely), István-kúti Nyírjes (növénytani ritkaságok), Nagy-Péter-mennykő (krioplanációs formakincs,
kilátóhely), Pengő-kő (krioplanációs formakincs).

A túrára túracipő és terepi felszerelés ajánlott.
Központi-Zemplén, a Sólyom-bérc és a Pengő-kő közötti terület.

Találkozó: Pálháza, kisvasút végállomása (Megálló Fogadóval szemben, Dózsa Gy. u. 160.).

Hossza, időtartama: 15 km, 6 óra.

A túrán való részvétel ingyenes.

A túrára 10.00-kor induló különvonat viszi a vendégeket.

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com

Október 3. 1000

Szüreti Játszóház
Helyszín: Jósvafő, Szőlő-hegy.

A részvétel ingyenes.

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

Október 3-4.
Nemzetközi Madármegfigyelő Napok
Az ANPI és az MME Helyi csoportja által szervezett

madárgyűrűző táborban gyűrűzési bemutató és madármegfigyelés várja
az érdeklődőket.

Helyszín: Madárgyűrűző tábor, Szalonna.

Időpont: egész nap.

A részvétel ingyenes.

Információ: Kúria Oktatóközpont, Tóth Judit, 48/350-056, 06-30/522-17-94

PPrrooggrraammaajjáánnllóó
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Október 5. 0900

Állatok Világnapja
Helyszín: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont.

Az országos ÜRGE ÉVE program alkalmából meghirdetett VERSengő
ürgeképek” vers-illusztrációs, és „Ürgefüttyök” esszéíró pályázat díjazottjainak
díjátadó ünnepségére is ekkor kerül sor.

A részvétel ingyenes.

Előzetes jelentkezés szükséges, határidő: október 1.

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

Október 10. 1000

Geotóp Nap az Aggteleki Nemzeti Parkban
A Geotóp Napok keretében, geológus szakember által vezetett

túra a Baradla Tanösvényen vezet Aggtelektől Jósvafőig. A geotúra
Aggtelek és Jósvafő környékének felszíni karsztos objektumait keresi fel. A
látogatók megismerkednek a terület földtani fejlődéstörténetével és képződményeivel, valamint az
ezeken kialakult változatos oldásos formakinccsel.

A túrára túracipő és terepi felszerelés ajánlott.

Helyszín: Aggteleki-karszt: Aggtelek és Jósvafő között, a Baradla tanösvény mentén.

Találkozó: Aggtelek község központja, a harangláb előtti parkoló.

Hossza, időtartama: 7 km, 4 óra.

A részvétel ingyenes.

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com

PPrrooggrraammaajjáánnllóó
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Október 11. 1000

Manó Matyi nyomoz
Játékos séta bábokkal az elveszett szalamandra-királylány

nyomában.

Családoknak ajánlott program, 5-12 éves korú gyerekekkel.

Helyszín: Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége.

Találkozó: Aggtelek, Tourinform.

Hossza, időtartama: 500 m, 1 óra.

A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb október 10-ig) indul, min. 5 fő jelentkezése vagy 5 egész jegy
megváltása esetén.

A túrán részt vevők maximális létszáma 30 fő.

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, naturinform.anp@gmail.com

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

induló túrák esetében.

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com

PPrrooggrraammaajjáánnllóó
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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
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