Tolnai erdők
ölelésében
Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.
ökoturisztikai kínálata

„Hű nevelőim, dunántúli dombok,
ti úgy karoltok, hogy nem korlátoltok,
nem fogtok rabul, amikor öleltek,
ti úgy öveztek, hogy égig emeltek!”
(Illyés Gyula: Tolna)

A tartalomból:
Indulj a szabadba!
Tanösvények, kilátók, parkerdők
Erdő taníts engem!
Lengyel-Annafürdő: Erdészeti Erdei Iskola
Zöld energiák a mindennapokban Szentkúti Kunyhó - Ökoház
Barangolások Tolna megyében - Térkép
Állati közelségben - Vadasparkok
Vadlesen és horgászvizeken Vadászterületek és horgásztavak
Otthon az erdőben - Erdei szállások

Kedves Olvasónk!
Tolna megye rejtett kincseinek felfedezésére invitálom önöket.
A megye mintegy 23 ezer hektáros állami erdőterületén gondoskodik a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. az erdővagyon
védelméről, gyarapításáról. Hiszünk abban, hogy a természetes
folyamatokra alapozott, a fenntarthatóság szempontjait szem
előtt tartó erdőgazdálkodás segíti a tolnai táj eredeti arcának
és természeti értékeinek megőrzését. Ennek érdekében társaságunk az elmúlt időszakban számos fejlesztést valósított meg
az élőhelyek megóvása, és az erdő közjóléti funkciójának minél
szélesebb körű elterjesztése érdekében.
Kiadványunkban szeretnénk bemutatni Önnek Erdő
gazda
ságunk kezelésében lévő, aktív pihenést, kikapcsolódást biztosító létesítményeinket.
Legyen vendégünk Ön is, ismerje meg Tolna megye varázslatos
erdeit!

Gőbölös Péter

vezérigazgató
Gyulaj Erdészeti és vadászati Zrt.

Indulj a szabadba!

Indulj a szabadba!

A Tamási Parkerdő a helyi lakosok és a turisták által egyaránt
kedvelt kirándulóhely, a környék valódi ékszerdoboza. A parkerdei tanösvény a tolnai táj legfontosabb természeti értékein
túl, helytörténeti érdekességekről is mesél. Interaktív táblák rejtvényei teszik még izgalmasabbá az ismeretszerzést.
A tanösvény egy “hangos” térképpel indul: a látnivalókról szóló
tájékoztatót hallgathatjuk is. A pár éve épült Szent Hubertus
fakápolna, különleges erdélyi stílusú medvegerezdes boronafal szerkezetével gyönyörű látványt nyújt a miklósvári pihenőtó
partján. Az egykori Tamási földvár helyén ma a Várhegyi kilátó
áll, ahonnan csodás panoráma tárul elénk.
Közjóléti tevékenységünk segítése érdekében 2014-től, újabb
tanösvények, kilátók, és erdei pihenőhelyek építése valósult
meg. Ennek egyik helyszíne Felsőtengelic, ahol a grófi rangot
kapott Benyovszky család elfeledett kápolnája, és kastélyparkja újult meg. A gazdag növény- és madárvilággal rendelkező
parkerdei kirándulóhelyen tanösvény és pihenőtó is várja
az ide érkezőket. A Tamási és az Annafürdő Parkerdőben, valamint a kisszékelyi vadászháznál új színes játszóteret épített
az erdőgazdaság.

A vadregényes Lengyel-Annafürdő Parkerdőt több tematikus
tanösvényen keresztül is bebarangolhatjuk.
A Turisztikai és Természetismereti Központ bejáratánál indul a
népszerű Hunyor tanösvény, mely a helyi növény- és állatvilág
jellegzetességeit, táji, természeti sajátosságait mutatja be.
A Szarvasbogár- és az Örökerdő tanösvénnyel a Tolnai-hegyhát természetszerű erdőtársulásait, a holtfa szerepét az erdő
életközösségében és a természetes folyamatokra alapozott
erdőgazdálkodást szeretnénk bemutatni.
Az annafürdői kilátó is sokak örömére teljesen átalakult, mely
a Rétisasfészek-kilátó nevet kapta és egy különleges lomb
korona-sétánnyal bővült.
Kijelölésre került a térségi Zöldút (Greenway), mely útvonal
Lengyel, Kurd, Csibrák, Dúzs, Hőgyész, Mucsi, Závod, Kisvejke településeket érintve, a térségbe látogató kirándulóknak,
turistáknak ad lehetőséget, hogy értékeinket megismerjék és
jó hírét vigyék. A Tolnai-hegyháton és a Tengelici homokvidéken halad át a tolnai piros turistaútvonal. A terület déli
részéről turistatérképet az erdőgazdaság vendégházainál
lehet beszerezni.

Tanösvények, kilátók, parkerdők

Erdő, taníts engem!

Erdő, taníts engem!

Lengyel-Annafürdőn, a közel százhektáros parkerdő ölelésében működik Turisztikai és Természetismereti Központunk.
Évente több ezer látogató keresi fel az annafürdői völgyet,
amely páratlan természeti értékeivel, és klímájával minden látogatót megragad.
Az Erdei Iskola-kulcsosház
épülete 42 férőhellyel, 1 db 22
ágyas, 2 db 8 ágyas, és 1 db 4
ágyas szobával kínál kényelmes
szállást a hozzánk érkező gyermek- és felnőtt csoportoknak.
Minősített erdei iskolai mo
duljaink élménnyé teszik a
hoz
zánk érkező gyermekek
számára az erdei kirándulást.
Az interaktív természeti kiál
lítás, hangulatos konferenciaterem, kézműves pavilon és kültéri foglalkoztató, erdei játszótér
és pihenőtó egész évben lehetőséget biztosít foglalkozások, és
rendezvények lebonyolítására.
Vadasparkunkban a hazai nagyvad fajokkal ismerkedhetnek
az ide látogatók, tanösvényeinket végigjárva az erdő élő
világáról, és az erdész munkájáról tudhatnak meg érdekességeket. Az aktív turizmus kedvelői pedig kölcsönözhető
kerékpárjainkkal is felfedezhetik a környék kulturális és természeti értékeit.

Erdei iskolai programok
Túrázás, tájfutás
Növény- és állatismeret
Talaj- és vízvizsgálat
Gondolkodj ÖKO-san!
Tájékozódás a terepen
Éjszakai túra és vadles
Gyógynövények és gombák
Mit csinál az erdész?
Bátorságpróba és akadályverseny

Erdészeti Erdei Iskola Lengyel-Annafürdő

Kézműves foglalkozások
Agyagozás, korongozás
Nemezelés
Fűből-, fából játékkészítés
Fafaragás
Kenyér és perecsütés
Vályogtégla készítés
Egyéb programok
Kerékpárkölcsönzés
Szakvezetett túrák
Lovas kocsizás, és lovaglás
Idegenvezetés Lengyel községben
Ökoház bemutatás
Csapatépítő tréning
Íjászat

Zöld energiák a mindennapokban
Szentkúti kunyhó- Ökoház

Mitől lesz egy ház Ökoház? A legkönnyebben úgy határozhatjuk
meg, ha végignézzük, hogyan
is épült fel. Tulajdonképpen
„felélesztettünk” egy pusztulásra
ítélt, a hagyományos népi építészet jegyeit magán viselő, száz
éves parasztházat, és a legmo
dernebb környezetbarát techno
lógiákkal láttuk el. Mindezt azért,
hogy létrehozzunk egy olyan külső oktatási helyszínt, ahol
a környezettudatos, fenntartható életmód egészen közelivé
válhat a természettől eltávolodott, modern társadalmunk
számára. Itt a természetben az ember igazi harmóniára találhat,
az „ökológiai lábnyomunk” pedig elenyésző lehet.
Napelem, napkollektor, szélkerék, saját fúrt kutas vízhálózat,
nádgyökérzónás szennyvíztisztító és komposzt WC szolgálja
a csoportok környezetbarát kényelmét.
Aki egy napot eltölt az Ökoháznál, feltöltődhet ötletekkel, a jól
végzett munka örömével és magával viheti a nagyapáinktól
örökölt tudás és bölcsesség egy szeletét.

Ide nem érkeznek közüzemi számlák!

Zöld energiák a mindennapokban
Program lehetőségek az Ökoháznál:
Kenyér, perec, langalló sütés
Gyógyteák készítése
Konyhakert gondozása
Háziállatok gondozása, etetése
Gyümölcsfák gondozása
Vályogvetés, vályogtégla készítés
Vesszőkerítés fonás
Környezetbarát technológiák megismerése
Túra a Papdi kápolnához gyalogosan, vagy biciklivel
Újkőkori földvár- Wosinsky emlékhely megtekintése

Állati közelségben

Állati közelségben

Tamási Vadaspark:
Minden ember számára különleges élményt jelent egy vadállattal történő személyes találkozás. 20 hektáros Vadasparkunkban
dámszarvas, gímszarvas, muflon és a vaddisznó becserkelésén
és megfigyelésén keresztül szerezhetnek felejthetetlen élményt
az idelátogató vendégek. A Vadaspark egész évben nyitva áll
az érdeklődők előtt. Szakvezetett túrák, és a földbe süllyesztett
leskunyhókból közelről nézhető látvány-etetések teszik igazán
izgalmassá a nálunk eltöltött időt.

A kikapcsolódás és a természettel való eggyé válás egyik legősibb
és legnemesebb módja a vad űzése, a vadászat. Felgyorsult világunkban a Gyulaj Zrt. kezelésében lévő négy különálló, különleges rendeltetésű vadászterület összeköti a múltat és tradíciót
a jelennel, az embert a vaddal és annak rejtett élőhelyével.
Magyarország egyébként is gazdag természeti értékekben,
azonban a tolnai erdők nagyvadállománya különösen hozzájárul
ehhez a gazdagsághoz. Világhíres trófeák sora került ki
a gyulaji erdőkből, melyek egyedülálló módon több vadfaj
és több világranglista esetében is, mint első helyezett, azaz
világrekord minősítést nyertek el. A XIX. század Európa-szerte
híres herceg Eszterházy és Apponyi gróf nagyszabású uradalmi hajtóvadászatai, öt világrekord dámtrófeánk, a század eleji
legendás gímtrófeáink, valamint a már XXI. század vaddisznó,
dám- és gímtrófeáink és vadászataink méltán alapozták meg és
viszik tovább vadászati hírnevünk és örökségünk.

Vadasparkok

Lengyel-Annafürdői Vadaspark:
Az erdei iskolánk mellett található vadaspark lehetőséget nyújt,
hogy a gyerekek és idősebb látogatóink közelebbről is megismer
kedjenek vadon élő állatainkal. A vadaspark körbesétálható,
a jobb beláthatóság érdekében egyik oldalán kilátó található.
A türelmes látogató a gímszarvas és tehene mellett láthat
számos dámbikát, -tehenet és vaddisznót is.
Az annafürdői vadaspark látogatása ingyenes!

Vadászterületek

Vadlesen és horgászvizeken

Vadlesen és horgászvizeken

Kisdád:
Különleges élmény a pecásoknak, hogy a horgásztó füves
partjára és a horgásztanya környékére kijárnak az erdő vadjai
legelni. Esténként nagy dámvad rudlik legelésznek, a tó szemben
lévő partjára pedig vaddisznó családok járnak turkálni.

Óbiródi tavak:
A vadrezervátum szívében, a titokzatos gyulaji erdő mélyén
található két horgásztavunk. A tavakon csak szállóvendégeink
horgászhatnak, ehhez jól felszerelt horgásztanyák állnak rendelkezésükre. Az északi irányban fekvő hosszabb tó tekintélyes
számú és méretű szürkeharcsa állománnyal rendelkezik, míg
a másikban szép számmal találhatók csukák. Felejthetetlen
élményt nyújtanak esténként a tűz közelébe settenkedő vadállatok.

Horgásztavak

Kisszékely:
Kisszékelyen horgászó vendégeink magasabb komfort fokozatú
vadászházban találnak szállást. A tóban a friss telepítésen kívül
szép számmal találhatók nagyobb méretű pontyok is.

Horgásztavak

Annafürdő:
A Lengyel-Annafürdői Parkerdőben, a Kőris-völgyben került kialakításra egy pihenőtó. A meredek domboldalak az erdővel
teljesen körbevett tavat hegyvidéki jellegűvé változtatták. 5 m-es
mélységével, aránylag kicsi vízfelületével igazi gyöngyszem.
A tavon a vendégház és a kulcsos ház vendégei horgászhatnak.
A tökéletes kikapcsolódáshoz egy vörösfenyő facsónak is rendelkezésre áll, melyet a szállóvendégeink használhatnak.

Otthon az erdőben-Erdei szállások

Otthon az erdőben-Erdei szállások

Lengyel-Annafürdő vendégház
A részben vörösfenyő rönkökön álló 6 férőhelyes, magas
színvonalú vendégházat- 3 db kétágyas, pótágyazható szobá
jával, apartman konyhájával, étkezőjével, akadálymentes
fürdő
szobáival- családoknak, kisebb csoportoknak ajánljuk.
Tetőterében interaktív természetismereti kiállítás is található.
A falusi szálláshelyként működő vendégház helyi ételeket és
italokat kínál.

Óbiródi Vadászházak
A Tamási – Gyulaj közt elterülő
dámvad rezervátum szívében
helyezkedik el két magas színvonalú, exkluzív vadászházunk. Pár
perces sétányi távolságra található két horgásztó, melyet
körbe sétálva szinte biztosan találkozhatunk erdeink kiemelkedő
fontosságú és szépségű vadjával, a dámvaddal. Vendégeink
az erdei programjaink után 11 darab 2 ágyas szobában és 2
apartmanban, ezen kívül finn szaunában is pihenhetnek.
A teljes ellátást és udvaras kiszolgálást a helyi vadakból
készült magyar ételek és kitűnő Szekszárdi borok egészítik ki.

Turistaházak

Lengyel-Annafürdő kulcsosház
Az Apponyi grófok egykor kedvelt üdülőhelye, az igényesen
felújított 150 éves Apponyi üdülőház ideális szálláslehetőséget
biztosít nagyobb kiránduló csoportok, bakancsos turisták, baráti társaságok számára. A 42 főt befogadó épület, felszerelt konyhával, erdei tanteremmel, kültéri kemencés foglalkoztatóval,
közös vizes blokkokal várja vendégeinket.
A területen sokféle lehetőség kínálkozik az aktív kikapcsolódásra: pihenőtó, kilátó, parkerdei tanösvények, vadaspark, játszótér.

Vadászházak

Kisszékelyi Vadászház
Az épület a festői szépségű
Kisszékely település szomszéd
ságában helyezkedik el. A vadász
házhoz tartozik egy horgásztó is
melyen vendégeink horgászhatnak. A vadászház vendégei a
közeli kilátó és a Négyszögletű
Kerek Erdő tanösvény látogatásával ízelítőt kaphatnak a Tolnaihegyhát természeti és kulturális
értékeiből, melyet kiegészít a helyi borok kóstolása. 6 db 2 ágyas
szoba, minden szobában minibár, tágas, kandallós tetőtéri társalgó áll vendégeink rendelkezésére.

Otthon az erdőben-Erdei szállások
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Szálláspusztai Vadászház
A Tolnai hegyhát déli részén, vadregényes erdőkben, Hőgyész település határában található vadászházunkban
5 db 2 ágyas szoba áll vendégeink
rendelkezésére. Programlehetőségek:
horgászat, lovaglás, erdei séták, borkóstoló.

Óbíródi horgásztanyák
Az Óbíródi horgásztavak a Gyulaji dámrezervátum szívében helyezkednek el, partjukon egy-egy hangulatos horgásztanya hívogatja a természet szerelmeseit. A dámszarvasok a házak teraszáig
merészkednek és kíváncsian fürkészik az idelátogatókat.
Mindkét épület felszerelt konyhával, fürdőszobával rendelkezik.
Az első faházban 3 db 2 ágyas, a másodikban pedig 2 db 2 ágyas
és 2 db 1 ágyas szoba található. Mindegyik faház 2 férőhellyel
pótágyazható.

Csibráki Vadászház
Az erdei környezetben lévő, 7 db 2
ágyas szobával rendelkező vadászházunk a környékbeli vadászatokra érke
zett vendégeinknek nyújt kényelmes
szállást.

Kisdádi horgásztanya
A Kisdádi horgásztanya festői környezetben a Tamási Erdészet
területén helyezkedik el, szintén 6 fő számára biztosít kényelmes
pihenést. Komfortos 2 ágyas, külön fürdőszobás szobáival ideális
nemcsak horgászok, hanem családok, baráti társaságok számára
is.

Vadászházak

ikács-Kistápéi Vadászház
A Tengelici homokvidék sztyeppréteinek és láperdeinek felfedezéséhez
ajánljuk kistápéi vadászházunkat. A 4
db 2 ágyas szobákban csendes és kellemes szállást találnak vendégeink.
Programlehetőségek: vadászat, erdei
séták.

Horgásztanyák

Turisztikai és Természetismereti Központ
7184 Lengyel, Annafürdő 176.
Telefon: (+36) 30 947-0898, (+36) 74 482-487
E-mail: annafurdo@gyulajzrt.hu
Vadászházak:
Telefon: (+36) 30 937-2918
E-mail: zsoldos@gyulajzrt.hu
Turizmus: www.gyulajzrt.hu
Erdei iskola: www.erdeiiskola.gyulajzrt.hu

