Szalamandra

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele
II. évfolyam V. szám 2016. június

Harisok éjszakája
Föld felett és föld alatt teljesítménytúrák
Címlapon - Haris
Életképek - Ehető gombáinkról

Tartalomjegyzék
Kiemelt ajánlatunk

Kiadó:
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
Veress Balázs igazgató

Hírmorzsák
Programajánló

Bacsó Zsolt, Antal Balázs, Daniel Swartz
Írjon egy LEIRATKOZÁS tárgyú üzenetet a
webnews.anp@gmail.com címre!
Antal Balázs, Derzsi Elekes Andor,
Koltayné Zsoldos Krisztin Rózsa Sándor,
ANPI Archiv, fortepan.hu, wikipedia.com

Életképek
Jósvafő, 2016.

Kedvezményeink

facebookon

Kiemelt ajánlatunk
JÚNIUS 3. 2000-2300
HARISOK ÉJSZAKÁJA – AZ ÉV MADARÁNAK
MEGFIGYELÉSE
Rövid előadás során megismerkedhetünk e rejtőzködő madár
életmódjával, szokásaival. Kedvező időjárás esetén élőben is
meghallgathatjuk jellegzetes, recsegő hangját egy izgalmas, éjszakai séta
keretében.
Helyszín, találkozó: Jósvafő, Kúria Oktató Központ.
A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb június 2-ig) indul, min. 5 fő jelentkezése vagy 5 egész jegy
megváltása esetén.

A túrán részt vevők maximális létszáma 15 fő.

Részvételi díj: 500 Ft/fő – teljes árú, 350 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 250 Ft/fő – diák, nyugdíjas,
1000 Ft/család.

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

JÚNIUS 18. 2000
ÉJSZAKA A KARSZTON – SZENTJÁNOSBOGARAK
NYOMÁBAN
Naplemente után új szereplők lépnek a természet színpadára.

Helyszín, találkozó: Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége, Tourinform
előtt

Hossza, időtartama: 8 km, 3 óra.
A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb június 17-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
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Kiemelt ajánlatunk
JÚNIUS 25. 700
„FÖLD ALATT ÉS FÖLD FELETT TELJESÍTMÉNYTÚRÁK”
Teljesítménytúra részben a Baradla-barlang vörös-tói szakaszán
keresztül. A Vasutas Természetjáró Baráti Kör (Bánréve) és az Aggteleki
Nemzeti Park Igazgatóság közös szervezése.
Helyszín: Aggtelek, Jósvafő és térségük.
A programra előzetes bejelentkezést kérünk június 15-ig.
A résztvevők maximális száma 200 fő. A barlangi szakaszra csak 100 fő jelentkezhet!
Nevezési díj: 600 Ft barlangi szakasz nélkül, 1400 Ft barlangi szakasszal.

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

Vasutas természetjáró Baráti Kör – Tóth Ferenc Attila: 06-30/919-77-44, bringa1@citromail.hu

JÚNIUS 25-26.
BARLANGOK VILÁGNAPJA
• Június 25.: Baradla-barlang, hosszútúra (20% kedvezmény a

felnőtt- és a diákjegy árából is)

• Június 26.: Rákóczi- és Vass Imre-barlang (A látogatók „Osztálykirándulás

csoportjegy” váltására jogosultak.)

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

• Június 25. 1000: Játszóház, Zöld Sziget
Helyszín: Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége.
• Június 25. 1930: Múzeumok éjszakája 2016. „Hősök, felfedezők, újítók”
Rendhagyó túra az aggteleki rövidtúra szakaszon: barlangi sötétben zseblámpával.
Hossza, időtartama: 1 km, 1,5-2 óra.
Jegyár: egységesen 2200 Ft.
• Június 25. 2130 Tűzzsonglőr bemutató
Helyszín: Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége
• Kiegészítő programként filmvetítés a Vörös-tói Fogadóközpontban és a bódvaszilasi Művészetek
Magtárában.
Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com
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Hírmorzsák

azonban,

Magyar

Madártani

és

Természetvédelmi

programjának célja és küldetése olyan fajok vagy
madárcsoportok társadalmi szintű bemutatása,
melyek védelmében a lakosság
vagy

csoportjainak,
gazdálkodóknak

ahol a párbaállási időszakban (május-június) a
növényzet 50 cm-nél alacsonyabb, és amelyek jó
takarást

például

élőhelyéül

A tavaszi visszaérkezés után (április

az

nagyságú (5-10 hektár) territóriumot

vége, május eleje) a hímek változó
tartanak,

nedves

fészkelőterülete,

élőhelyei

a

nedves

kaszálórétek, ártéri ligetes területek.

"reszelő"

de

a

rétek,

Magyarországon élőhelyei - melyek főleg a
nedves réteket, kaszálókat foglalják magukba még számos helyen megtalálhatók. Jelentős
állománya azonban csak a Bodrogközben, a
Bereg-Szatmári-síkságon, a Bódva, az Ipoly, a
Hernád és a Bodrog völgyében, valamint a
Cserehátban ismert. Kisebb számban költ az
Őrségben, Mártély és Ócsa környékén, a Kálimedencében és a Kis-Balaton térségében illetve
a Dél-Dunántúl nedves patakparti rétjein és a
Heves-Borsodi

dombság

valamilyen

utóbbi

mediterrán régióban csak ritkán települ meg.
Legfontosabb

mindig

Költés

A haris eurázsiai elterjedésű faj. A Brit-szigetektől
terjed

szinte

fontos a haris számára.

kaszálórétek fogyatkozása miatt.

Szibériáig

szegélyezettek. A territóriumot jelző

ilyen típusú tagoltsága rendkívül

drasztikusan

szolgáló

kórósokkal

szólnak. Ez is jelzi, hogy az élőhely

legsérülékenyebb madárfajainak.

elsősorban

száraz

bokor vagy bokorcsoport mellől

különösen

A haris egyike az északi félteke

csökkent,

biztosító
hímek

a

ban az év madara a haris lett.

évtizedekben

területre

madara. Különösen kedveli az olyan területeket,

egyes

idén

az

nagyobb

A haris a nedves rétek, kaszálók tipikus fészkelő

fontos szerepe van, ugyanis 2016-

Állománya

mind

élőhelyei válnak ismertté.

Egyesület (MME) 1979-ben indított "Év madara"

egészének

a

kiterjedő állományfelmérés során további fontos

CÍMLAPON - HARIS
A

hogy

területén.

amelyet

hangjukkal

jellegzetes

jelölnek

ki.

Gyakran előfordul azonban az is, hogy a májusi
élőhelyfoglalásuk ellenére sem költenek az adott
területen. Nem tudni pontosan, hogy az ilyen

példányok

vonulók,

bekövetkezett

vagy

változás

az

élőhelyen

készteti

őket

továbbállásra. Az éjszakai órákban (22 és 5 óra
között) a legaktívabbak, ekkor hangjuk alapján jól
azonosíthatók az egyes revírek. A párbaállás
májusban kezdődik. A 12-15 cm átmérőjű, 3-4 cm
mély, levelekkel bélelt fészket a tojó építi,
amelybe 3-12 tojást rak. A fészek sok esetben a
még alacsony - 50 cm-nél alacsonyabb növényzetben van, közel a kaszálót szegélyező
magaskórósokhoz. A tojó egyedül kotlik. A fiókák
16-19 nap múlva kelnek ki, önállóan táplálkoznak

Várható
facebookon

Hírmorzsák

fülbemászókat, pókokat, százlábúakat, gilisztákat.

Esetenként fiatal békákat és kisemlősöket is

a tojó - és esetenként a hím - felügyelete mellett.
A

fiókákat

a

nedves

réteken,

kaszálókon

vezetgetik, azok 34-38 napos korukra válnak
röpképessé. A későn visszaérkező, valamint a
másod és pótköltő madarak miatt a fészkelési
időszak július végéig, augusztus elejéig is
elhúzódhat.

Vonulás
A haris Délkelet-Afrika füves tájain telel, ezért
vonulási

útvonala

rendkívül

hosszú.

Afrikai

telelőterülete pontosan nem ismert. Mivel a faj a
utóbbi évtizedekben egyre gyakoribb Szahel-

A haris elsősorban állati eredetű táplálékot
hangyákat,

gabonamagvakból áll.

Szaharán keresztül vonul, fokozottan kitett az

Táplálkozás
fogyaszt,

elfog. Növényi eredetű tápláléka fű-, gyom- és

főként

szöcskéket,

szitakötőket,

bogarakat,
legyeket,

övezeti szárazságnak. További információkat talál

az év madaráról az mme.hu oldalon, és

weboldalunkon.
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Programajánló
Május 28.-június 5.
Magyar Nemzeti Parkok Hete
Kedvezményes barlangtúrák (20%) és felszíni túrák (50 %).
Június 1. 1000 és 1400
Játékos gyógynövényismeret
A Vörös-tó körül tett sétánk során képzett fitoterapeuta

vezetésével játékos, gyermekeknek szóló formában ismerkedhetünk

számos hasznos gyógynövénnyel, gyógyhatásaikkal, használatuk módjával

és a velük kapcsolatos legendákkal, érdekességekkel. Hiteles információkat

kaphatunk kisebb-nagyobb bajaink házi kezeléséhez, és megkóstolhatunk
néhány gyógyteát is.
Helyszín: Vörös-tó és környéke.
Találkozó: Vörös-tói látogatóközpont, Aggtelek és Jósvafő között.
Hossza, időtartama: 1,5 km, 2 óra.
A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb május 30-ig) indul, min. 5 fő jelentkezése vagy 5 egész jegy
megváltása esetén. A túrán részt vevők maximális létszáma 30 fő.

Részvételi díj: 500 Ft/fő – teljes árú, 350 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 250 Ft/fő – diák, nyugdíjas,
1000 Ft/család.

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com
Június 2. 1000
Jósvafő természeti kincsei
Jósvafő a források és patakok faluja: számos barlang vizei itt
bukkannak a felszínre. A Baradla mellett csak a legnagyobbakat
említve a Béke- és a Kossuth-barlang forrása is Jósvafő közelében fakad.
Túránk során megcsodálhatjuk a felszínre bukkanó, addig rejtőzködő
vizeket, azok és környékük élővilágát. Ízelítőt kapunk a Fürkész ösvény izgalmas
feladataiból, és Jósvafő ófalujának mesevilágát is felfedezhetjük.
Helyszín: Jósvafő és környéke.
Találkozó: Jósvafő, Baradla-barlang fogadótere, barlangpénztár előtt.
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Programajánló
Hossza, időtartama: 5 km, 2,5 óra.
A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb május 31-ig) indul, min. 5 fő jelentkezése vagy 5 egész jegy
megváltása esetén. A túrán részt vevők maximális létszáma 30 fő.
Részvételi díj: 500 Ft/fő – teljes árú, 350 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 250 Ft/fő – diák, nyugdíjas,
1000 Ft/család.
Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com
Június 3. 1100-1500
Szalamandra Játszóház – harisok napja
Természetismereti játszóház izgalmas, változatos, interaktív
feladatokkal. Kiemelten foglalkozunk az év madarával, a harissal.
Helyszín, találkozó: Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége, Tourinform
előtt.

Csoportoktól előzetes bejelentkezést kérünk időpontfoglalással min. 1 nappal a program előtt.
Részvételi díj: díjmentes
Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com
Június 3. 2000-2300
Harisok éjszakája – az Év Madarának megfigyelése
Rövid előadás során megismerkedhetünk e rejtőzködő madár
életmódjával,

szokásaival.

Kedvező

időjárás

esetén

élőben

is

meghallgathatjuk jellegzetes, recsegő hangját egy izgalmas, éjszakai séta
keretében.
Helyszín: Jósvafő.
Találkozó: Jósvafő, Kúria Oktató Központ
A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb június 2-ig) indul, min. 5 fő jelentkezése vagy 5 egész jegy
megváltása esetén. A túrán részt vevők maximális létszáma 15 fő.
Részvételi díj: 500 Ft/fő – teljes árú, 350 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 250 Ft/fő – diák, nyugdíjas,
1000 Ft/család.
Információ: Tourinform-Aggtelek, tel: 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com
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Programajánló
Június 4. 1800
Aggtelek határában
Hagyományos tájhasználatot bemutató nyáreleji túra Aggtelek
körül: szalagparcellák, hagyományos szántóföldi kultúrák, búza, árpa, rozs
és ma már ritka (esetenként védett) gyomvegetáció (búzavirág, konkoly,
szarkaláb) tekinthető meg.
Helyszín: Aggtelek.
Találkozó: Aggtelek, harangtorony melletti parkoló Tourinform.
Hossza, időtartama: 5 km, 2,5 3 óra
A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb június 3-ig) indul, min. 5 fő jelentkezése vagy 5 egész jegy

megváltása esetén. A túrán részt vevők maximális létszáma 30 fő.

Részvételi díj: 500 Ft/fő – teljes árú, 350 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 250 Ft/fő – diák, nyugdíjas,

1000 Ft/család.

Információ: Tourinform-Aggtelek, tel: 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com
Június 6-7. 1600
Tiszavirágzás
Bodrogzugi ártéri túra után esti tiszavirágzás figyelhető meg

kedvező körülmények esetén. A tiszavirágok rajzási időpontját nem

lehet pontosan megjósolni! Amennyiben programunk iránt érdeklődik,
június 2-ig jelentkezzen be elérhetőségünkön, és értesítést fog kapni a túra
időpontjáról!
Helyszín: Bodrogzug - Bodrogkeresztúr
Találkozó: Bodrogkisfalud, komp
Hossza, időtartama: 4 km, 2óra
A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb június 2-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: Zempléni Tájegységi Iroda, 06-30/61-77-387, zemplentura@gmail.com
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Programajánló
Június 11. 1400
Barangolás a Baradla-barlang tetején
Mikor szántottak ördögök Aggtelek határában? Hogyan néz ki a
karsztfelszín? Miért nem nyeli el a Baradla-barlang az Aggteleki-tó vizét?
Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre kap választ az, aki részt vesz túránkon
Helyszín: Aggtelek, Baradla-tető.
Találkozó: Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége, Tourinform előtt.
Hossza, időtartama: 3 km, 1,5-2 óra.
A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb június 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, tel: 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com
Június 18. 2000
Éjszaka a karszton – szentjánosbogarak nyomában
Naplemente után új szereplők lépnek a természet színpadára.
Helyszín: Aggtelek.
Találkozó: Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége, Tourinform előtt.
Hossza, időtartama: 8 km, 3 óra.
A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb június 17-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
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Programajánló
Június 19. 900
A természet patikája
A Vörös-tó körül tett sétánk során képzett fitoterapeuta
vezetésével

ismerkedhetünk

gyógyhatásaikkal,

használatuk

számos
módjával

hasznos
és

a

gyógynövénnyel,
velük

kapcsolatos

legendákkal, érdekességekkel. Hiteles információkat kaphatunk kisebbnagyobb bajaink házi kezeléséhez.
Helyszín: Vörös-tó és környéke – Aggtelek és Jósvafő között
Találkozó: Vörös-tói látogatóközpont – Aggtelek és Jósvafő között
Hossza, időtartama: 1,5 km, 2 óra
A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb június 18-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
Június 25. 700
„Föld alatti és föld feletti teljesítménytúrák”
Teljesítménytúra részben a Baradla-barlang vörös-tói szakaszán

keresztül. A Vasutas Természetjáró Baráti Kör (Bánréve) és az Aggteleki
Nemzeti Park Igazgatóság közös szervezése.
Helyszín: Aggtelek, Jósvafő és térségük.
A programra előzetes bejelentkezést kérünk június 15-ig.

A résztvevők maximális száma 200 fő. A barlangi szakaszra csak 100 fő jelentkezhet!
Nevezési díj: 600 Ft barlangi szakasz nélkül, 1400 Ft barlangi szakasszal.
Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com, Vasutas természetjáró
Baráti Kör – Tóth Ferenc Attila: 06-30/919-77-44, bringa1@citromail.hu
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Programajánló
Június 25-26.
Barlangok világnapja
A Barlangok Világnapja alkalmából nyílt napok keretében lehet
megismerkedni az Aggteleki-karszt földalatti kincseivel.
• Június 25. 1000 Játszóház, Zöld Sziget
Helyszín: Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége.
A részvétel ingyenes.
• Június 25. 1930 A Baradla éjszakája – Múzeumok éjszakája 2016.
„Hősök, felfedezők, újítók” Rendhagyó túra az aggteleki rövidtúra szakaszon: barlangi sötétben
zseblámpával, a felfedezőket kiemelve.
Hossza, időtartama: 1 km, 1,5-2 óra.
Jegyár: egységesen 2200 Ft.
A résztvevők létszáma min. 10, max. 30 fő.
• Június25. 2100 Tűzzsonglőr bemutató
Helyszín: Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége
A részvétel ingyenes.
• Június 25.: Baradla-barlang, hosszútúra (20% kedvezmény a felnőtt- és a diákjegy árából is)
• Június 26.: Rákóczi- és Vass Imre-barlang (A látogatók „Osztálykirándulás csoportjegy” váltására

jogosultak.)

• Kiegészítő programként filmvetítés a Vörös-tói Fogadóközpontban és a bódvaszilasi Művészetek
Magtárában.
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Életképek
Aggteleken él a Koltay házaspár, Kriszta és Gábor. A nagyvárosi életet cserélték le egy parasztportára, és

a nyugodtabb, vidéki légkörre. Kenyerüket lekvárfőzéssel, és különböző gombás készítményekkel
keresik. Termékeik megkapták a Nemzeti Parki Termék védjegyet. Sokan vágyhatnak olyan életre, mint az
övék, és most egy kicsit ön is részese lehet mindennapjaiknak Gábor sorain keresztül.

EGONDOLATOK AZ EHETŐ GOMBÁKRÓL
A hideg, nyirkos tavasz előcsalt minden gombát, amire számíthatunk:
kucsmagomba, szentgyörgy gomba, tövisalja gomba, csiperke gomba,

szegfűgomba.....

És most hogy talán elfelejthetjük a fűtést, melegszik az idő, alig várjuk
az első nyári vargányát, rókagombát.

Aki most jár felénk csodát láthat! Zöld a gyep, rengeteg vadvirág

volna olyan rövid a nyár...

bontakozik , dalolnak, költenek a madarak. Bíztató az időjárás, csak ne
Koltay Gábor
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Kedvezményeink
Tengerszem Szálló** és
Oktatási Központ

Oktatási Központ vendégei
kedvezménnyel

vehetik igénybe - teljes árú
jegy

váltása

esetén

Erdei Iskola

Apartmanház

A Tengerszem Szálló** és
50%-os

Szalamandra Ház és

Kövirózsa

-

a

kombinált túrát (aggteleki és

vörös-tói barlangtúra) és a

jósvafői rövid-, a Vass Imrevagy a Rákóczi-barlangi túrát.

Az

Apartmanház

vendégei

A Szalamandra-ház vendégei

után 50 %-os kedvezménnyel

50 %-os kedvezménnyel -

már az első itt töltött éjszaka

a 3. itt eltöltött éjszaka után

vehetik igénybe - teljes árú

teljes árú jegy váltása esetén

Baradla-barlang

barlang

jegy

váltása

esetén

-

a

kombinált

túráját (aggteleki és vörös-tói

barlangtúra).

- vehetik igénybe a Baradla-

(aggteleki

kombinált
és

túráját

vörös-tói

barlangtúra), vagy a Rákóczibarlangtúrát.

20% kedvezménnyel válthatnak jegyet egyes barlangtúráinkra az Edelényi Kastélypark látogatói, a
Füzérradványi Károlyi-kastély látogatói, és a MiskolcPass kártyával rendelkezők.

10% kedvezménnyel válthatnak jegyet egyes barlangtúráinkra a Nyíregyházi Állatpark látogatói, a
Jonatán-kártyával, az ISAS, CEU, Amnesty International, Tudatos Vásárlók Egyesülete kártyáival
rendelkező látogatók.
A Bodrogzugi vízitúrán résztvevők a naponta induló barlangtúrákon „Kedvezményes jegy”
váltására jogosultak.

A tájékoztatás nem teljeskörű! A részletekért kérjük látogasson el weboldalunkra!
facebookon

