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Weboldal

7056 Szedres

72/517-200

dunadrava@ddnp.kvvm.hu

http://www.ddnp.hu

A hajdani ősárvíz partoldalában koratavasszal, közel 10.000 tő tarkasáfrány
virágzik. Megtalálható a tavaszi hérics, selymes boglárka, nőszirom. Tavasszal
a bíbicek vonulásakor jelentős számban figyelhetők meg. A növény és állattani
értékeken túl jelentősek a terület tájképi értékei is.

7039 Németkér, Kistápéi Láprét

72/517-200

dunadrava@ddnp.kvvm.hu

http://www.ddnp.hu

A homok területek között megbúvó láprét a láp hűtőhatásának következtében
tudja a mai napig megörökíteni a jégkorszaki maradványfajt, a Zerge boglárt.
Emellett megtaláljuk a békakontyolt, kígyónyelvpáfrányt, tarka nőszirmot,
nagy ezerjó füvet.

http://www.ddnp.hu

A szakvezetés központi lista alapján történik. Erdők közé zárt, közművek
(villany) által érintetlen terület. Hasonló növényfajaiban a Kiskunsági védett
területekhez is hasonló. Megtalálható a homoki gyepekre jellemző védett
homoki árvalányhaj, apró és homoki nőszirom, fekete kökörcsin. Megtalálható
a hússzínű ujjaskosbor, mocsári nőszirom, Szécsi szegfű, fehér májvirág és még
sok más védett növény. Látható a területen a védett ürge, Imádkozó sáska,
zöldgyík. Megközelíthető gyalog, kerépárral, személygépkocsival.

7039 Németkér, Látó-hegy

72/517-200

dunadrava@ddnp.kvvm.hu

7044 Nagydorog, Szenes legelő

72/517-200

dunadrava@ddnp.kvvm.hu

http://www.ddnp.hu

Dél-mezőföld egyik legnagyobb összefüggő homokgyepe. Az itt megtalálható
jelentősebb védett növények: Agárkosbor, Hússzínű ujjaskosbor, Őszi
füzértekercs, Homoki árvalányhaj, Szikáriai nőszirom, Nyári tőzike, Homoki
nőszirom, Fekete kökörcsin. Megfigyelhető még az ürge, és az imádkozó sáska.
A tanösvény az 1999-ben a védetté nyilvánított Dél-Mezőföld Tájvédelmi
Körzetben került kialakításra. A túraútvonal az igazgatóság nagydorogi telepén
tartott sváb-magyar juhnak is nevezett őshonos fajtáról, a cikta juhról kapta a
nevét. Állomások: 1. Állattartó telep 2. Árvalányhajas 3. Akácos 4. Láprét 5.
Homokbánya 6. Bokros 7. Vizes élőhelyek 8. Fenyves

7025 Bölcske

72/517-200

dunadrava@ddnp.kvvm.hu

http://www.ddnp.hu

A fokozottan védett tátorján jelentős hazai állománya található itt. A
löszgyepekre jellemző fajgazdagságot találunk. Megtalálható a védett borzas
len.

7043 Bikács, Ökör-hegy

72/517-200

dunadrava@ddnp.kvvm.hu

http://www.ddnp.hu

Erdők szorításában található mára megkötődött, volt futóhomok, jellegzetes
homokformákkal. Kedvező időjárás esetén a Homoki árvalányhaj a terület 8090% -át borítja. Jellemző védett növények: Árvalányhaj, Apró nőszirom,
Homoki nőszirom, Fekete kökörcsin, Báránypirosító, Pusztai métely, Homoki
vértő. Megfigyelhető még a Sisakos sáska, Imádkozó sáska, Parlagi pityer,
Mezei pacsirta.

A Kási vár romja, az ország egyik legnagyobb földvár-maradványa. Belső
területe lapos, ovális alakú, átmérője 29x21 méter. Köröskörül rendkívül
meredek oldal övezi, ami valószínűleg mesterséges kialakítású. Alatta 9-10
http://torvaj.kornyeke.hu/latnivalo méterrel alacsonyabb szinten árok fut körbe, szélessége 7-8 méter. Az árok
külső szélét sánc kíséri, magassága 2-5 méter. A sánc mögött újabb árok fut
körbe, mélysége 1-3 méter, szélessége 7-14 méter, majd a természetes lejtő
folytatódik. A vár teljes területe 95x90 méter, 0,63 ha.

Kási vár

8665 Torvaj, Kásipuszta

82/553-900

Annaforrás és környéke

7184 Lengyel, Annafürdő

74/573-940

titkarsag@gyulajzrt.hu

http://www.gyulajrt.hu

7184 Lengyel, Petőfi utca 5.

74/482-375

info@apponyis.sulinet.hu

http://www.apponyis.sulinet.hu

7535 Lad

82/505-100

http://www.lad.hu/

7532 Hencse, Kossuth L. u. 1-3.

82/481-245

http://www.hencse.hu/

Erdő, védett növények.

7455 Somogygeszti

82/704-396

http://www.s-geszti.hu/

Madárvilág, 31 féle fenyő és 107 féle lombosfa illetve cserje található.

Mecsek

72/517-200

Angol park és növényritkaságok

Ladi park

Hencsei Kastélypark

Jankovich Kastélypark

Jakab-hegy Természetvédelmi Terület

Ibafai platánfa

7935 Ibafa

Kastélypark

7570 Barcs

dunadrava@ddnp.kvvm.hu

http://www.ddnp.hu

Az Anna-forrás környéke részben helytörténeti, részben természetvédelmi
érték. Őshonos növénytársulások (Tolna megyében egyedülálló bükkös),
természeti látványosságok (Kőris völgy, pihenőtó, vadaspark).
Természetismereti és erdei iskola programjainkat lelkes gyerekcsapatok és
természetjárók gyakran igénylik.

Fa, erdő, védett növények. Tájképi érték.

A Hoyos-kastély angolparkjában szobormaradványok és egy régi kolostor
emlékei és védett növények láthatók.

A Nyugat-Mecsek geológiai, kultúrtörténeti értékeit őrző természetvédelmi
terület.

A fa kb. 200 éves, magassága eléri a 25 métert és törzskerülete 398 cm.

82/565-000

http://www.barcs.hu/

Közép-Európában honos növények.

Kaposdadai Arborétum

7478 Bárdudvarnok, Kaposdada
5.

82/310-647

Dunaföldvári halastó és madárvilága

7020 Dunaföldvár, Hunyadi park

75/341-176

Drávasztárai Öreg fák

Iregszemcsei Kastélypark

7095 Iregszemcse, Bartók Béla u.
10.

7570 Barcs

Gödreszentmártoni Kastélypark

7386 Gödre

74/481-193

Madarászok és természetbúvárok kedvelt helye a mesterségesen kialakított
halastó, melyet 1975-ben nyilvánították védetté.

gollesz@gollesziregszemcse.sulinet.hu

http://www.iregszemcse.hu

1820-ban épült a klasszicista stílusú Viczay-Kornfeld-kastély, parkja
természetvédelmi terület.

A barcsi ősborókás értékeire 1923-ban hívta fel a figyelmet Boros Ádám, neves
magyar botanikus. 1974-ben 34 négyzetkilométernyi területen megalakították
a Barcsi Ősborókás Tájvédelmi Körzetet. 1996 óta a DDNP kiemelt jelentőségű
területe. A borókás a belső somogyi homokvidék jellegzetes része, ahol a nyílt
homokfelszínen az ezüstperje, a láptavak színén pedig a rucaöröm él szinte
egymás mellett. Az állatvilágot szintén a végletek jellemzik. Mocsári békák,
zöld gyíkok, fekete gólyák, gémek, lappantyúk békés élőhelye ez a vidék. A
területen 700-nál is több magasabb rendű növényfaj, közel 3000 gerinctelen
és 230 gerinces állatfaj él. A borókást átszeli a Drávába ömlő Rigóc patak,
illetve a felduzzasztásával keletkezett halastórendszer. A homokhátak közti
http://www.babocsa.hu/index.php mélyedésekben égeres láperdők találhatók, amelyekben láptavak húzódnak
?mode=61&sub=2
meg. Ezek jellemzője a hínár és a zsombékosok. A homoki gyepeken
egércsenkesz, különböző moha és zuzmófajok élnek. A leggyakoribb azonban
az ezüstperje, a juhsóska, az ezüstös hölgymál. Ritka és védett faj a fekete
kökörcsin, a homoki kocsord, a homoki kökörcsinés a hazánkban szórványosan
előforduló rejtőke. Az itt élő rovarvilág legfigyelemreméltóbb alakja a
homokfutrinka, a borókacincér, a hangyaleső és az ájtatos manó. Különleges
látvány a nyílt gyepen táplálkozó búbos bankák, vagy a földiméhek fészkei
után kutató darázsölyvek látványa. A borókások kialakulása a legelőerdő
gazdálkodás eredménye. Miután megszűnt ez a gazdálkodási forma, a
területek beerdősödtek. Természetes módon telepedett meg az erdei fenyő, a
nyír, a kocsányos tölgy, a cser.

Tulipánfa, nyár, bükk, hárs, fenyő, gesztenyefa.

82/477-279

Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet

8708 Somogyfajsz, külterület

72/517-200

Gemenci Erdő

7142 Pörböly, Gemenci erdő

http://bardudvarnok.hupont.hu/2
Védett fák.
9/gosztonyi-kastely-park

dunadrava@ddnp.kvvm.hu

http://www.ddnp.hu

Vidra, fekete gólya, réti sas, szürke marha. A mocsárvilág különböző növényei,
azonális bükkösök, kakasmandikó, tőzike, szúrós csodabogyó. Észak-dél irányú
homokbuckák völgyén keletkezett égerlápok.

gemenc@gemenczrt.hu

http://www.gemenczrt.hu

Rétisas, feketególya, gímszarvas és vaddisznó; a terület hazánk legjelentősebb
vadászterülete, fehér fűz, fekete nyár ligetek, tölgy-, köris-, szilligeterdők,
nyári tőzike, réti iszalag, szibériai nőszirom, tündérrózsa, duna-völgyi
csillagvirág.

A Festetics kastély és parkja magán viseli a régi korok építészeti kultúráját.
Dendzológiai szempontból is nagy érték. Idős, ritkaságnak számító
növényállománya miatt természetvédelmi terület.

7931 Csertő

Őrtilos Szentmihályhegy és a vasútoldalak 8854 Őrtilos

Széchenyi park

http://www.dunafoldvar.hu

A Kaposdadi arborétum Somogy megye egyetlen magántulajdonban lévő
növénykertje. Többszáz/többezer különleges növényfaj, ritka fák, virágok és
kertészeti kompozíciók által válik csodálatossá a kirándulás. Számos madárfaj
költőhelye. Európában és más kontinenseken honos, 95 %-ban örökzöldekből,
fenyőfélékből álló szubmediterrán élőfa-gyűjtemény. 1,5 hektáron télen is zöld
kert, forrással és tóval. Nagyszámú egzóta fagyűjtemény.

Kocsányos tölgyek, 2 vadkörtefa és 1 gyertyán (ez sajnos kiszáradt és ki kellett
vágni). Az öreg tölgyek 18-18,5 m magasak, törzskerületük 518-674 cm között
változik.

7478 Bárdudvarnok, Bárdibükk
20.

Festetics kastély parkja

dunafoldvar@tourinform.hu

7960 Drávasztára

Barcsi ősborókás

Goszthonyi-kastély parkja

http://www.bardudvarnok.hu/

Dél-zalai bükkös (védett fajok: hármaslevelű szellősrózsa, osztrák zergevirág,
dunavölgyi csillagvirág, fekete harkály). Geológiai formák: löszmélykutak.

ortilos@somogy.hu

http://nagyatad.hu/modules.php? Fasor, védett növények, liliodendron, tulipifera csoport, 150 éves aesculus
name=nagyatad&page=127
hipp, fasorok.

7500 Nagyatád, Széchenyi tér

Ez a Lábod és Görgeteg között félúton található, a Széchenyi család által az
Rinyatamási Vadászkastély

Lábod-Görgeteg között

1800-as évek végén létrehozott épület eredetileg is vadászkastélynak készült.
http://www.kastelyokutazas.hu/Lap.php?cId=1641&kI A parkban sok idős faegyed található, közülük különösen értékesek az 1-1,2 m
d=1641
törzsátmérőjű kocsányos tölgyek és a lucfenyők. A park keleti és északi

82/718-021

részéhez fiatalabb erdőállomány csatlakozik.

Akvárium-Terrárium

7621 Pécs, Munkácsy Mihály u.
31.

72/532-151

zoo@t-online.hu

http://www.pecszoo.hu

Egzotikus és hazai állatfajok, denevérház és az udvarban kistestű emlősök és
madarak várják a látogatókat.

Állatkert

7600 Pécs, Ángyán János út 1.

72/312-788

zoo@t-online.hu

http://www.pecszoo.hu

Exotikus és hazai állatfajok láthatók az állatkertben.

Almamelléki ősbükkös

7934 Almamellék

73/514-100

www.almamellek.hu/

Festetics Kastély parkja

7443 Alsóbogát, Szabadság utca
4.

82/489-618

http://www.alsobogat.hu/

7400 Kaposvár, Deseda tó

82/505-100

sefag-labod@sefag.hu

7960 Sellye, Köztársaság tér 7.

73/706-001

turisztika@sellye.hu

Deseda parkerdő, Deseda Arborétum

http://www.sefag.hu

Elegyfa, gyertyán és kocsányos tölgy alkotja. Két részből áll, a vadászháztól
nyugatra lévő terület 171 éves, keletre lévő terület 186 éves. Utóbbi az ország
egyik legidősebb bükkállománya. A törzsek átmérője 88-110 cm közöttiek.
Az Almamelléki Ősbükkös helyi jelentőségű védett terület. A védettséget az
Almamelléki önkormányzat jegyzője mondta ki, a terület kezelője a Mecseki
Erdészeti Rt, a terület felügyeletét a Duna - Dráva Nemzeti Park látja el. A
terület védettségét az 5,9 ha területű közel 200 esztendős Bükkös állomány, és
ennek élővilága indokolta. Területén minden fajta erdészeti tevékenység tilos!
E terület védettségét a jelenleg 195 éves idős bükkös állomány indokolta,
amely ha nem is az ősidőknek, de közel 200 évnek mindenképpen az emlékét
őrzi. Illetve ezen terület földtani, víztani, növénytani, állattani és
kultúrtörténeti értékekben is gazdag.

Páfrány-, kolorádó fenyő, tiszafa, vasfa, gleditsia, stb.

A Deseda tó egy tájidegen, akácos területen 1978-ban 28,7 hektáron került
kialakitásra az arborétum. Szinte minden hazai fafaj megtalálható az
arborétumban, a telepített lombos fák fajszáma 73, a tűlevelűeké 38. A
külhoni fajok mellett hazai lombhullató fáink is helyet kapnak.

355 fafajta (240 lombhullató, 115 örökzöld, ebből 50 fenyőféle). Az arborétum

Arborétum (Kastélypark)

http://www.szeporszag.hu/Arbor
jellegű park héthektáros, jelenlegi mérete az 1800-as évek második felében
%C3%A9tum+-+Sellye.latnivalo

alakult ki.

Abaligeti cseppkőbarlang

Babócsai Basakert Természetvédelmi
Terület

7678 Abaliget, külterület

72/498-766

7584 Babócsa

72/517-200

http://www.abaligetibarlang.hu/

dunadrava@ddnp.kvvm.hu

hangos sikló, kígyászölyv, gyurgyalag, fali gyík, fűrészlábú szöcske, csukjás
bagolylepke, fehér madársisak, békakonty, májvirág,szártalan kankalin,
kristálybarlang, víznyelők, dolinák

http://www.ddnp.hu

A Babócsai Basakert TT egyedülálló értéke a nárciszmezővel borított,
műemléki védelem alatt is álló történelmi romkert.

http://www.ddnp.hu

A Cun-Szaporcai holtágrendszer Magyarország első Ramsari területe. Az 1800as években még élő folyón hajómalmok tucatjai működtek. A
folyószabályozáskor leválasztott, több mint 10 km-es mederszakasz mára
teljesen megváltozott. Egy öregedő holtágrendszer minden fejlődési stádiuma
megtalálható a feldarabolódott viztesteken. A tavirózsás, kolokános,
tündérfátyol hínáros növénytársulások mindegyike előfordul a területen. A
nádiposzátáktól a réti sasig sok faj képviseli a népes madárvilágot. Jelentős a
terület vidraállománya, sok gímszarvas, vaddisznó, aranysakál él a
mocsarakban.

7843 Szaporca, kültelek

72/517-200

Csapody kastély

8653 Ádánd, Árpád utca 4.

84/357-552

Csepegő - forrás és környéke

7473 Gálosfa, Kistótváros 1.

82/505-100

sefag-labod@sefag.hu

http://www.sefag.hu

Forrás, mély szakadék, homokkő kibúvás forrással.

Csokonyavisontai Fás Legelő
természetvédelmi Terület

7554 Csokonyavisonta, a 68-as
főút mellett

72/517-200

dunadrava@ddnp.kvvm.hu

http://www.ddnp.hu

Gazdag odulakó énekesmadarakban. Seregély, búbosbanka, zöld küllő,
nyaktekercs. Területe 424 hektár. Agárkosbor, mocsári kosbor, őszi
füzértekercs, kígyónyelv-páfrány, öreg kocsányos tölgy, cser, vadkörtefa,
egyéb fák a legelőerdőn.

Cún - szaporcai tavak-holtágrendszer

Kálmáncsai Fáslegelő

Legelői magyar kőrisfák

Margitmajori park

dunadrava@ddnp.kvvm.hu

http://adand.hu/telepulesunk/nev
7 hektáros kastélypark
ezetessegeink/

http://www.somogy.hu/kalmancs
Kálmáncsai Fáslegelő
a/

7538 Kálmáncsa

3 magyar kőrisfa áll itt. Életkoruk 150-300 év között van, törzseik körmérete
470, 440, 396 cm és magasságuk 21-25 m között van. Sajnos 1994 nyarán egy
villámcsapás következtében az egyik fa kettéhasadt és teljesen kiégett.

7958 Kákics

7362 Vásárosdombó

72/553-001

info@vasarosdombo.eu

http://www.margitmajor.hu/

Védett növények, fák, cserjék, bokrok. Vásárosdombó községtől kb. 2 km-nyire
fekszik Margitmajor. Valamikor a kastély Eszterházy herceg tulajdonát képezte
és a Dőry család bérelte a hozzátartozó földterülettel együtt. Az
épületegységet hatalmas park veszi körül, amely ma is természetvédelmi
terület. 1957. december 23-a óta Szociális Otthonként működik.

Máriagyüdi barlang felszíne

Melegmányi-Völgy Természetvédelmi
Terület

Vigyázó Kastély parkja

Nagydobszai legelő

Nagyvátyi Pál-kút

Pacsmagi Halastavak Természetvédelmi
Terület

7800 Siklós - Máriagyüd,
külterület

72/579-500

Mecsek

72/517-200

dunadrava@ddnp.kvvm.hu

7255 Nagyberki, Fő u. 11.

www.mariagyud.hu/

Nem látogatható, a természetvédelmi terület része. A Máriagyüdi-barlang a
községtől ÉNy felé 1 km távolságban, a síkság felett mintegy 100 méterrel
magasabban helyezkedik el. A barlangot évtizedekkel ezelőtt kőfejtés közben
tárták fel. Mélysége 17 m, hossza 34 m. Sajnos, a falakat borító kristályos
képződményeket levésték és máriagyüdi emlékként feldolgozva elárusították.

http://www.ddnp.hu

A karsztforrások által táplált Melegmány-patak völgye, amelyben az egyedi
növény- és állattani értékek mellett látványos mésztufaképződmények is
védettséget élveznek.

http://www.nagyberki.hu/

7985 Nagydobsza

http://www.nagydobsza.hu/

7940 Nagyváty

7090 Tamási, Koppány patak
völgye

Legértékesebb növényei az öreg platánok, a lucfenyők és a japánakácok,
találhatunk még itt termetes fekete dió- és vadgesztenyefákat is.

Fás legelő. Fokozottan védett madarak fészkelnek a legelőn (búbos banka,
szalakóta).

http://www.delzselic.hu/nagyvaty

Nagyváty nevezetessége a védett természeti értékként számon tartott Pál-kút
(Tekeres-erdő).

http://www.pacsmag.hu

A pacsmagi tavak országos jelentőségű természetvédelmi terület és
nemzetközi jelentőségű vízimadár-élőhely. A természet szerelmesei - akiket
szálláslehetőség is vár - és a nyaranta szervezett madarásztáborok lakói a helyi
ornitológusok vezetésével figyelhetik meg az itt fészkelő cigányrécét, a
zsákmányára leső kékes rétihéját. A természetvédelmi terület Regöly és
Tamási felől is megközelíthető kerékpárúton.

Püspöki kastélyt 1898-ban Hettyey Sámuel pécsi püspök renováltatta és ekkor

Püspökszentlászlói Arborétum

http://www.puspokszentlaszloiarb alakíttatta ki a mintegy 6 holdas arborétumot. A Zengő északi lejtőjéhez simuló
oretum.hu/index.php?menu=3&l
párás levegőjű völgyben a telepített arborétumban 25 fajta fenyő köztük, 30ang=1

7694 Hosszúhetény Püspökszentlászló

40 m-esek, és 80 fajta egyéb növény látható.

Pintér-kert

7625 Pécs, Tettye tér 9.

Platánfa-sor

7370 Sásd

Somogysárdi Kastélypark

Sárkány-kút

Sötétvölgyi Parkerdő

KE EC Vadgazdálkodási Tájközpont Bőszénfai Szarvasfarm

Szakadáti legelő

Szaporca Ó-Dráva Meder

Szentegáti - erdő

Véssey-kastély parkja és vadaskert

72/517-200

7435 Somogysárd

82/715-551

7677 Orfű, Kossuth L. u.

72/598-116

dunadrava@ddnp.kvvm.hu

http://www.ddnp.hu

A szépen ápolt kertben fenyő- és cserjefélék, mediterrán növények és védett
növényritkaságok tekinthetők meg.

http://www.sasd.hu/

A platánfa-sor Sásdon, a Dózsa György utcában látható, védett természeti
érték.

http://www.somogysard.hu/

A Somssich-kastélyhoz tartozó héthektáros park természetvédelmi terület.
Első fáit 1876-ban ültették.

orfu@tourinform.hu

http://orfu.hu/

gemenc@gemenczrt.hu

http://www.gemenczrt.hu

7475 Bőszénfa, Malom utca 3.

szarvas.boszenfa@sic.hu

http://www.szarvasfarm.hu

7071 Szakadát, külterület

szakadatph@t-online.hu

http://www.szakadat.hu

dunadrava@ddnp.kvvm.hu

http://www.ddnp.hu

7100 Szekszárd, Sötétvölgy

7843 Szaporca, kültelek

7915 Szentegát

8734 Somogyzsitfa

72/517-200

http://www.szentegat.hu/

http://www.somogyzsitfa.hu/

Forrás, időszakos karsztforrás. A szikla mélyén felgyülemlett víz feltör a
mélyből és kb. 5-15 percig működik.

fekete gólya, fekete harkály, szúrós csodabogyó, lónyelvű csodabogyó, illatos
hunyor, pirítógyökér, magascsuróka. Forrás.

Túra a farmon program: a szarvas-simogató és az agancs gyűjtemény
megtekintése. Kérhető még: buszos traktoros és lovaskocsis szarvasnézés.

Növénytani értékét az őszi füzértekercs (spiranthes spiralis) jelenti.

A Drávát és a lefűződött holtágakkal sűrűn átszőtt árterét, a keskeny sávban
kísérő erdőségek zöld szalagként tagolják a sík vidéket. A Dráva-sík alföldi
jellegű kistájából a legfiatalabb, iszapos üledékekkel fedett, árvizek által
látogatott, lefűződött meanderekkel tarkított folyó menti erdőségek tartoznak
a Nemzeti Park területéhez.

síkvidéki bükkös.

A Véssey-kastély parkjában vadaskertet rendeztek be. Találkozhatunk itt
ezüstfácánnal, muflonokkal, őzekkel és vaddisznókkal.

Szuadó-barlang

Temető-dombi hársfa

Templom-hegyi Ammonitesz Tanösvény

Tókaji Parkerdő

7677 Orfű, Barlangkutató u. 1.

7773 Villány, Templomhegy

Zichy Mihály kúria park - Zalai arborétum

8660 Zala, Zichy Mihály u. 20.

Szársomlyó Természetvédelmi Terület

72/517-200

7476 Kaposszerdahely, külterület

7677 Orfű, Barlangkutató u. 1.

Zselici Tájvédelmi Körzet

http://www.mecsekhaza.hu

http://www.szokedencs.hu/

A szőkedencsi hárs az ország nevezetes fáinak egyike. A hársat 700 évesre
becsülik, tehát az Árpád-ház kihalása környékén láthatta meg a napvilágot.
Gyökeret azonban még ennél is korábban ereszthetett. A körben álló, szorosan
egymáshoz simuló hatalmas törzsek arról árulkodnak, hogy ők egy anyanövény
sarjai. Ha ez így van, akkor az anyatő akár Szent István királyunk országlását is
láthatta, sőt, még Árpád apánkat is megérhette.

dunadrava@ddnp.kvvm.hu

http://www.ddnp.hu

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága a már meglévő, táblás tanösvények
mellett új típusú tanösvényekkel várja a látogatókat, melyek internetről
letölthető vezetőfüzetek segítségével járhatóak végig. A tanösvények mentén
a fákra vagy kövekre festett emblémák és állomás-jelző számok segítik az
önálló bejárást, de természetesen szakvezetés is igényelhető. A hajdani
kőbánya területén a jura időszaki és pleisztocén-pliocén kori fosszíliák
bemutatása. A tanösvény hossza 2 km, az útvonal mentén tájékoztató táblák
informálnak a terület geológiai adottságairól, valamint élővilágáról. 6 állomás,
a menetidő kb. 1-1,5 óra.

sefag-labod@sefag.hu

http://www.sefag.hu

A táj értékét emeli a völgyben található 5 kicsiny halastó, amely a mikroklímát
is kedvezően befolyásolja.

http://www.mecsekhaza.hu

A Trió-barlang a Nyugat-mecseki-karszt jelentősebb karsztobjektumainak
egyike, 230 m feletti járathosszúsággal a 6. leghosszabb és 54 m-nél nagyobb
mélységgel pedig a 3. legmélyebb barlang a Mecsek-hegység területén. A
levegő hőmérséklete 10-12 C fok, a felszínhez közeli részekben évszakfüggő. A
barlang különösebb felkészültség nélkül járható, de a bejárati szakaszon
szűkületekben hason kúszva, mászva lehet csak közlekedni. A látogatás
szakképzett kísérők segítségével történik.

http://www.smmi.hu

A Zichy család kúriáját 12 hektáros park övezi. A kúriát a felső parkban szép
lucfenyők fogják közre. Az alsó park sétányát idős vadgesztenyesor szegélyezi.
Méretes korai juharok, kocsánytalan tölgyek, platánfák, magas kőrisek és
erdeifenyők találhatók itt.

info@mecsekhaza.hu

7836 Szőkedencs

Trió barlang

Zichy-kastély parkja

72/598-036

A Szuadó-barlang a Nyugat-mecseki-karszt jelentősebb karsztobjektumainak
egyike, a Trió-barlangtól mindössze 100 m-re, az északi-déli irányú Szuadó
völgyben. Bejárata a Szuadó-nyelő, melynek eddig felmért hosszúsága 185 m
felett, így a 8. leghosszabb és 52 m-nél nagyobb mélységgel pedig az 5.
legmélyebb barlang a Mecsek hegység területén. Orfűtől délre kb. 2 km-re
található, a víz főforrás egyik legnagyobb, fiatalabb, időszakosan aktív
víznyelőjeként. A barlangot a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület és a
Mecsek Egyesület Barlangkutató Osztálya 1993-ban bontotta meg, és
folyamatosan tárta fel. A levegő hőmérséklete 10-12 celzius fok, a felszínhez
közeli részekben évszakfüggő. A magas páratartalom és a szivárgó vizek miatt
a környezet nedves, viszonylag melegen kell öltözni. A barlang különösebb
felkészülstség nélkül járható, de a bejárati szakaszokon szűkületekben hason
kúszva, mászva lehet csak közlekedni. A látogatás szakképzett kísérők
segítségével történik.

72/598-036

8674 Nágocs

70/335-8514

7400 Kaposvár, külterület

72/517-200

7822 Nagyharsány, Szársomlyó

72/517-200

info@mecsekhaza.hu

A parkban több termetes fa található, közülük a legszebbek a fekete diók, a
magas kőrisek, a szivarfák, a tiszafák, a platánok és a magas kőrisek, de van itt
egy-egy hatalmas gyantás cédrus és mamutfenyő is. A legidősebb fák kora
meghaladja a száztíz évet.

dunadrava@ddnp.kvvm.hu

dunadrava@ddnp.kvvm.hu

http://www.ddnp.hu

Erdő, védett növények, állatok.

http://www.ddnp.hu

Magyarország legdélibb hegységének (Villányi-hg.) legmagasabbra emelkedő
része. Szubmediterrán klimahatások teszik lehetővé a különleges növény és
állatvilág fennmaradását. A területet több növénytársulás teszi változatossá
(lejtősztyepp, karsztbokorerdő). Geológiai érték a felszínre kibukkanó mészkőn
kialakult karrmező. A Szársomlyó Természetvédelmi Terület fokozottan védett.
A Villányi-hegység legmagasabb tömbjének déli oldala 1944 óta
természetvédelmi oltalom alatt áll, mint a magyar kikerics egyetlen hazai
élőhelye. Egyedülálló növény és állatvilága, valamint földtani értékei miatt
1991-ben a védett természeti terület határait északi irányban is kibővítették.
Mára a bányaműveléssel érintett rész kivételével a Szársomlyó teljes területe
természetvédelmi oltalmat élvez. Erőteljes kiemelkedése sajátos és igen eltérő
mikroklimatikus viszonyokat hoz létre a déli és északi oldalon, szubmediterrán
klímaterületein botanikai ritkaságok élnek. A hegyen 75 védett növényfajt
találtak, közülük 7 faj kizárólag itt fordul elő hazánkban. A ritka és értékes
fajoknak otthont adó élőhelyek megőrzése illetve azok bemutatása érdekében
a hegy csak szakvezetéssel látogatható!

Mattyi Madár Emlékpark

7854 Matty, Gyűrűspusztai út bal
oldalán

Duna-Dráva Nemzeti Park Dráva-menti
területei

7854 Matty, Keselyősfapuszta
külterület

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium parkja

8840 Csurgó, Széchenyi tér 9.

Ágneslaki Arborétum

Inkey Kastély parkja

8840 Csurgónagymarton,
Ágneslak

8725 Iharosberény

72/517-200

A Madáremlékpark a Magyarországról eltűnt madárfajoknak állít emléket. A
13 madárfajról rövid leírás olvasható a park területén elhelyezett táblán. A
kipusztult madárfajokat kopjafák jelképezik. Helyi védettségű terület.
Szabadon látogatható.

72/517-200

http://www.ddnp.hu

Túra- és programlehetőségek a területen: Tanösvények bejárása:
Mailáthpusztai tanösvény, Boros-Dráva tanösvény, Keselyősfapusztai
tanösvény, Kormorános erdő tanösvény ? szakvezetés igényelhető A Mattyi
Madár emlékpark megtekintése, mely a hazánk területéről eltűnt ? kipusztult
vagy új élőhelyre vándorolt ? madárfajoknak állít emléket. Erdei iskola
program, madarászkodás Évente több alkalommal garantált túrák: kockás
liliom túra, kerékpártúra az Ormánságban, magasszárú kocsord túra

http://www.csvmrg.hu

Jegenyefenyők, borókák, tiszafák, tuják, hamisciprusok, juhar- és
gyertyánfasor, magnóliák, tulipánfák. Érdemes megnézni az 1759-ben emelt
műemlékileg védett barokk "kaput" is és a Csokonai-padot.

http://www.sefag.hu/

Az ágneslaki arborétum a kelet - zalai dombvidéken, Porrog község határában,
halastavakkal körülvett félszigeten, festői dombok közt található. A jelentős
szubmediterrán klímahatás, valamint a tavak nagy vízfelületének éghajlat
kiegyenlítő szerepe miatt az arborétum szinte optimális adottságokkal
rendelkezik. Területe 7,65 hektár. 1920 - 1925 között létesítette báró Inkei Pál
iharosi erdőgondnoka, Metz Kamill erdőmester. A fejlesztés folyamatos,
jelenleg 52 fenyő, valamint 26 lombos fafaj alkotja a gyűjteményt. Dominálnak
- faj és egyedszám szerint is - a Thuja és Chamaecyparis félék. Az arborétum
területén található az Ágneslaki vadászház, melyet részvénytársaságunk 2002ben újított fel. Ágneslak névadója Sztankovics Ágnes, Inkei báró lengyel
származású felesége. Védett fajok: Agár-kozsbor, Fehér madársziszak,
madárfészek, Magyarszegfű, Őszi kikerics; Kialakítása Metzl Camil és Pogány
Károly nevéhez fűződik. Mintegy száz féle fenyő, ujjas juharok, tulipán- és
liliomfa él e szép parkban.

http://www.iharosbereny.hu/

A park napjainkban iskolakert, egyben megyeileg védett természetvédelmi
terület. a park csodálatos méretű fái lenyűgöző látványt nyújtanak.
Különlegességei miatt kedvelt hely a botanikusok számára. Faállományában
ritka méretes egyedek: az 510 cm átmérőjü himalájai cédrus, valamint a
három matuzsálem korú mamutfenyő, melyek 670, 600 és 480 cm-es törzsűek.
Ezen kívül méretes páfrányfenyő, simafenyő és erdeifenyő található. A lombos
fafajok közül a vadgesztenye, a tulipánfa, a vasfa, a juharok és a magyalok
érdemelnek külön is említést.

dunadrava@ddnp.kvvm.hu

82/594-930

82/594-010

A somogybükkösdi egykori Somssich-kúria parkja belterületi díszkert, ami
1985 óta természetédelmi helyi védettségű terület. Az 1,8 hektáros park
Kastélypark

http://www.somogy.hu/somogybu különleges értékét szép körpanorámás fekvése, a ritka fenyőfajok, az örökzöld
kkosd/
bambuszok és két "matuzsálemi" gesztenyefa jelenti. Értékes fafajok az atlanti

8858 Somogybükkösd

cédrus, a kolorádófenyő, a kaukázusi jegenyefenyő, a simafenyő, a lucfenyő, a
tiszafa, a kislevelű hárs, a tatárjuhar, a madárberkenye.

Zichy-kastély parkja

8853 Zákányfalu, Szabadság út
92.

http://www.zakanyfalu.hu/

Zákányi "vasút - oldal" botanikai ritkaságok 8853 Zákány, külterület

Baláta - tó

Dombóvári Szigeterdő

Batthyány-Montenuovo kastély park

Baláta-tó

Fehér Gólya Múzeum

8849 Szenta, külterület

zakanyhiv@t-online.hu

72/517-200

7200 Dombóvár, Gyenis Antal
utca

dunadrava@ddnp.kvvm.hu

http://www.zakany.hu/

A Zichy-kastélyt a Zichy család az 1835-ben épült udvarházból 1911-14 között
kastéllyá alakíttatta. Az eklektikus úrilak 1945-től iskolaként működik, a
kastélypark több növényritkasággal és hársfasorával szerez élményt az
idelátogatóknak.

1987-ben jött létre a Zákányi Tölös-hegy és a Zákány-Őrtilosi Vasút-oldal
Természetvédelmi Terület. A természetvédelmi oltalmat elsősorban az itt
fellelhető növénytani ritkaságok megóvása indokolta. Bár az elmúlt
évtizedekben az erdőgazdálkodás hatására az akác jelentősen átalakította a
termőhelyre jellemző honos erdőtársulások képét, ezek az erdők ezzel együtt
is mind a mai napig jelentős természeti értéket képviselnek. 1996-ban a Vasútoldal teljes egészében beolvadt az akkor létrejött Duna-Dráva Nemzeti Parkba,
a nemzeti park botanikai szempontból egyik legértékesebb területegységét
képezve.
A Vasút-oldal erdeinek lombkoronáján keresztül több helyen is
megpillanthatjuk a Dráva ezüstös szalagját. A folyó nem sokkal Zákány fölött,
Őrtilosnál éri el Magyarország területét. E ponttól kezdve határfolyóként
kanyarog néhány folyamkilométert, s Zákány községhatárát követően már újra
el is hagyja a magyar földet, Bélavárig ismét teljes egészében Horvátországban
fut tovább. A folyópart zákányi szakaszán galériaerdők, elsősorban puhafás
(fűz-nyár) ligeterdők találhatók. A ligeterdők tisztásain és a földutak mentén
látható a védett, akár 3 méteresre is megnövő magasszárú kocsord. Gazdag
madárvilág él itt, hiszen a víz állandó jelenléte és a buja növényzet kiváló
táplálkozó és fészkelőhelyet nyújt. Érdekesebb költő faj a szürke küllő és a réti
tücsökmadár.

http://www.ddnp.hu/index.php?p
Védett növények, növénytársulások. Tájképi érték.
g=menu_1754

kapcsolat@dombovar.hu

http://www.dombovar.hu

Séta a Szigeterdőben: Dombóvár legszebb parkja a Szigeterdő,
természetvédelmi terület. A mai park helyén eredetileg 10 hektár mocsárerdő
volt ? ma 4,5 ha területe. A parkban található faállomány életkora 70-100 év,
madártani szempontból is értékes élőhely. Itt található az országos
jelentőségű Kossuth-szoborcsoport, mely egykor Budapesten az Országház
épülete mellett állt. A Horvay János által alkotott szoborcsoport az egyetlen
kompozíció hazánkban, mely együtt ábrázolja a Batthyány vezette Első Felelős
Magyar Kormány tagjait. A budapesti Kossuth téren 1927-ben avatták fel a
monumentális alkotást. 1951-ben elbontották és feldarabolták a kompozíciót,
mivel az akkori rendszer kultúrpolitikusai az emlékművet nem találták túl
lelkesítőnek, a rendszer szelleméhez illőnek. Hosszú hányattatás után került az
alkotás Dombóvárra. A szoborcsoport részletes történetét a Szigetredőben
feltárt és újjáépített középkori lakótorony második szintjén tekinthetik meg, az
első szinten pedig a dombóvári származású Majoros keramikus
művészházaspár kiállítása várja az idelátogatót.

Védett fák. Kb. 100 éves kocsányos tölgy óriás, fehér nyárfa platán, tulipánfa,
gledicsiafa, keltike, vinka, szilfataxon.

7754 Bóly, Park utca

69/368-100

boly@tourinform.hu

http://boly.ekisterseg.hu/

7564 Kaszó, Kaszópuszta

82/445-903

info@kaszort.hu

http://www.kaszort.hu

7717 Kölked, Széchenyi u. 1.

69/384-208

info@fehergolyamuzeum.hu

http://www.fehergolyamuzeum.hu

Az üdülő tőszomszédságában található az egyedülálló ős-lápvidék, a Baláta-tó.
Az üdülőtől induló kisvasúttal vagy gyalogosan közelíthetjük meg a húsevő
növényekkel átszőtt lápot, valamint az azt övező erdőrezervátumot. Fentieken
túl található még: tanösvény, horgásztó, túraútvonalak (gyalogos, kerékpáros),
a kisvasútnál hajtány-bérlési lehetőség.

Petesmalom - Vidrapark

7551 Lábod, Petesmalom

vidrapark@gmail.com

30/525-4351

http://www.vidrapark.hu

Az európai vidra Magyarországon egyedül a Somogy Természetvédelmi
Szervezet tulajdonában levő petesmalomi rezervátumban kialakított
Vidraparkban tanulmányozható természetes élőhelyén. A tavas területeken
kialakított befogadó telep mentett vidrái különleges élményt nyújtanak az ide
látogatók számára. Az erdei és a vízi élettér közvetlen találkozás folytán
rendkívül fajgazdagság jellemző, amelynek megfigyeléséhez,
tanulmányozásához bemutató útvonalak, megfigyelőhelyek állnak a látogatók
rendelkezésére.

http://www.barlangpecs.hu

A Tettyei Mésztufa Barlang egyedülálló természeti képződmény, az
üregrendszer a mintegy tízezer éves, laza szerkezetű, vastag mésztufában
alakult ki. A járatokat az évszázadok folyamán mesterségesen kibővítették,
további folyosókat vájtak ki a hegy belsejében, kisebbfajta labirintusrendszert
létrehozva. Egykor ezek a föld alatti üregek lakóhelyként is funkcionáltak. Az
1900-as évek elején igazi turista attrakció volt az akkor "pokol kapujaként"
emlegetett Tettye-barlang, belsejében egy félelmetes sárkánnyal. Ez a
misztikus föld alatti üregrendszer mostantól interaktív kiállítással várja a
látogatókat.

Tettyei Mésztufa Barlang

7625 Pécs, Tettye u.

Szent László tanösvény

7935 Ibafa, Gyűrűfű

http://www.gyurufu.hu/

Ökológiai tanösvény, mely 3 km hosszan, 10 nagy és 10 kis tábla segítségével
mutatja be az ökofalu múltját, jelenét, természeti értékeit.

7090 Tamási, Miklósvár u.

http://www.gyulajzrt.hu

A vadaspark területe 20 ha, a különböző fafajú és korú erdőállományban
haladó ösvény hossza 1,9 km. A vadasparkba telepített vadfajok: vaddisznó,
gímszarvas, dámszarvas, őz, muflon.

Tamási (Miklósvári) Vadaspark

Csodabogyó Tanösvény

Solti-Dunaág

Felső-tó

Kelet Mecsek Tájvédelmi Körzet

Kristálybarlang

info@barlangpecs.hu

A 408 méter magas Tenkes-hegyről kitűnő panoráma nyílik Siklósra. A
máriagyűdi kegytemplom lábától indul a 2,5 km hosszú Csodabogyó

7800 Siklós - Máriagyüd, Tenkes
gerinc

72/508 200

7020 Dunaföldvár, Solti Dunaág

75/341-176

dunafoldvar@tourinform.hu

www.dunafoldvar.hu/

A Solti-Dunaág igazi horgászparadicsom, pontyos víz, mondják a pecások.

7020 Dunaföldvár, Felső-tó

75/341-176

dunafoldvar@tourinform.hu

www.dunafoldvar.hu/

Az 1975-ben védetté nyilvánított Felső-tó a halgazdálkodás mellett komoly
ornitológiai jelentőséggel bír.

7720 Pécsvárad körzete

72/517-200

dunadrava@ddnp.kvvm.hu

http://www.ddnp.hu/

Területe 9348 hektár, fokozottan védett ebből mintegy 1180 hektár. A növény
és állatvilága egy része védett.

http://www.beremend.hu

A napjainkban még létező és egyben a terület legjelentősebb barlangja a
Beremendi Kristályos-barlang a kőfejtő észak-keleti irányú haladásával tárult
fel 1984 novemberében. Itt is megtalálhatók a hévizes és hidegvizes genetika
jelei valamint képződményei. Falait és járatait változatos megjelenésű
ásványkiválások (cseppkő, borsókő) és szemkápráztató kristályképződmények
borítják, néhol nagy vastagságban. A barlang alján 26 °C-os tó található. A
barlang fokozott védelem alatt áll, nem látogatható, hiszen minden egyes
látogatás komoly károkat okoz a képződményekben. Mint már a korábbiakban
lerobbantott barlangmaradványokban, az ősföldrajz élővilágának
csontmaradványait fellelték itt a barlang üregeiben, zavartalan környezetben
tanulmányozhatták a kutatók. A Mészkőbányában 1984 végén újabb barlang
tárult fel. A rövidesen 700 méter hosszúságban ismertté vált szövevényes
üregrendszer meghatározó formaelemei a gömbfülkék, az ilyen típusú
barlangjaink közül jelenleg ez a legnagyobb kiterjedésű, amely ráadásul ma is
közvetlen kapcsolatban áll a langyos karsztvízzel.

7827 Beremend, Szőlőhegy

info@mecsekerdo.hu

http://www.mecsekerdo.hu/csoda
Tanösvény. Útközben tájékoztató táblák segítségével lehet tájékozódni a
bogyo-tanosveny

Tenkes-hegy természeti kincseiről, az erdő növény- és állatvilágáról. A
tanösvényen kilátótorony, végállomásán tűzrakó- és pihenőhely található.

72/574-929

rendezveny@beremend.hu

1,5 hektáros arborétum, 100 fajta madár, kilátó, rózsa kert, nárciszok ezrei és
egyéb virágok, kb. 100 fajta gazdasági növény, kis tó szigettel, aranyhalakkal
Zsippó Madár- és Élménypark

7478 Bárdudvarnok - Zsippó,
Zsippó ltp. 50.

82/713-089

zsipposzepe@citromail.hu

http://zsipposzepe.fw.hu/index.ht és tavi rózsákkal, erdei túraútvonal, nádtetős pajta régi mezőgazdasági
ml
eszközökkel, parasztház korhű berendezéssel, gémeskút és galambdúc, stb,

valamint sportpálya foci, kézilabda és asztali tenisz lehetőségekkel várjuk a
kedves vendégeinket.

Wassmann a bio-bor manufaktúra

Gyűrűfű-ökofalu, Baranya Biodiverzitás
Fővárosa

Máriagyűdi hársfasor

Vadgesztenyefasor

Kék túra útvonal csarnótai állomása

7766 Pécsdevecser, Fő utca 42.

72/377-735

7935 Ibafa, Gyűrűfű

info@weingut-wassmann.de

http://weingut-wassmann.de

http://www.gyurufu.hu

7800 Siklós - Máriagyüd

72/579-500

www.mariagyud.hu/

7800 Siklós

72/579-500

http://www.siklos.hu/

7818 Csarnóta, Fő utca

72/424-873

Bio-szölöskert, sokféle fauna és flóra, ökoszisztéma

Baranya Biodiverzitás Fővárosa:Gyűrűfű. A mozaikos, változatos
klímahatásokkal rendelkező érintetlen területet választották ki hazánkban
elsőként a Magyar Biodiverzitás Napok helyszínéül. Tanösvény, ismertető
tábla segítségével nyerhet bepillantást e csodás zselici rengetegbe.

Máriagyűd településen található természeti érték, egészen a kegytemplomig
húzódik. A természetvédelmi terület része.

A Tenkes hegy növényvilága és kiemelten jó levegője miatt Csarnótát
természetvédelmi területté nyilvánították. Hegyes-völgyes határát vízmosások
tarkítják, erre halad az országos "Kék túra" útvonala.

Szabadkai botanikus kert

Konda völgy

Cikta Tanösvény

Kistápéi-láprét

Lősz-szurdik tanösvények

Vízfő-forrás és barlang

Pörböly Ökoturisztikai Központ

7530 Kadarkút, Körmendi u. 51.

7200 Dombóvár, Gyár utca 16.

7044 Nagydorog, Szenes legelő

82/482-072

74/564-592

72/517-200

7043 Bikács - Kistápé

75/311-612

7100 Szekszárd, Béla tér 7.

74/315-198

7677 Orfű, Barlangkutató u. 1.

7142 Pörböly, Bajai út 100.

72/598-036

74/491-483

termeszetvedelem@dombovar.
hu

dunadrava@ddnp.kvvm.hu

szekszard@tourinform.hu

info@mecsekhaza.hu

okocentrum@gemenczrt.hu

http://www.kadarkutph.hu/

Egy igazi zöldövezeti oázis fogadja a látogatókat Kadarkúton télvíz idején is,
amikor különösen üdítően hat a természet sokszínűségének látványa. A
szépségében egyedülálló magánarborétumban országos viszonylatban is
ritkaságnak számító növényfajok találhatók, itt a botanikusok igazi
paradicsomra lelnek. A Szabadkai arborétumot 2000-ben a Duna?Dráva
Nemzeti Park Igazgatósága természetvédelmi területté nyilvánította. A
romantikus hangulatú botanikus kert a kitüntetett figyelmet egyebek között
annak köszönheti, hogy több mint 3000 négyzetméteren mintegy 290 féle
örökzöld, 213 különböző cserje, közel 350 évelő, 87 sziklakerti hagymás
növény, 17 díszfa, 30 féle télálló kaktusz és 40 mediterrán területet kedvelő
növény várja az érdeklődőket.

http://www.kondavolgy.hu

Túrázás a Konda völgyben: A Konda-patak Dombóvárnál ömlik a Kapos
folyóba. Széles völgyével kettéosztja Ódombóvárt és Újdombóvárt. A patak
visszaduzzasztásával hozták létre a Kis-Kondai-tavakat, a Tüskei Horgásztavat
és a Szállásréti-tavat. A túra első állomása a Természetvédelmi
Bemutatóterem, ahol megtekinthetik a Konda völgy jellegzetes növény-, és
állatvilágát bemutató kiállítást. Továbbhaladva árnyas fák alatt, ahol egykoron
kisvasút járt (az utolsó járat 1984 májusában közlekedett) elérjük a Szállásréti
tavat, különlegessége a 20 méter magas sugarakat lövellő szökőkút,
környezete kitűnő piknikhely, valamint itt található a Fogadalmi liget és benne
a Kneipp-park, ahol kipróbálhatják a Kneipp-ösvényen a különböző méretű
köveken és faforgáscsokon való mezítlábas járással a keringésjavítóstresszoldó talpmasszázst. Utunk végén a Tüskei-tóhoz érkezünk, igazi
horgászparadicsomba, a horgászat mellett itt a megfigyelőhelyeken ritka
madarakat is megfigyelhet a szemfüles túrázó.

http://www.ddnp.hu/

A kastélyiskola parkjában található a 2007-ben kialakított tanösvény. Az ötlet
civil kezdeményezésre, az önkormányzat segítségével és a lakosság
hozzájárulásával valósult meg. Az arborétumszerűen kialakított környezetben
a mi éghajlatunkat kedvelő növénykülönlegességeket lehet megtekinteni, pl.
mammutfenyőt, tölgyfát, kaliforniai hamis cédrust, atlaszcédrust,
szerecsendiót és kőrisfát. Az aljnövényzetben jácint, tulipán és nárcisz bújik
meg. Védett növények is találhatók, mint például az odvas keltike. A fákon
madár- és mókusodukat helyeztek el az iskolások, az állatokat rendszeresen
etetik, a megjelenő fajokat megfigyelik.

http://bikacs.atw.hu

A 47 hektáros kistápéi láprét természetvédelmi terület. Védett ritkaságok,
jégkorszaki maradvány fajok és más tájak rejtélyesen idekerült növényei élnek
itt. Madárvilága is igen gazdag.A tartós nedvesség hatására a mély fekvésű
részeken rekettyefűz bokrokkal tarkított láprészek, zsombékok, füzes
kiszáradó láprészek alakultak ki. A kicsit magasabb részeken - időszakosan még
vízzel borított környezetben - nyírerdőt találunk. A hűvös mikroklímának
köszönhetően a lápréten megmaradt a jégkorszaki reliktumfaj, a zergeboglár.
Az üde lápréteken a nyílt vízfelületeket messziről jelzik a mocsári nőszirom
kimagasló sárga virágú tövei. Jól érzi magát a környezetben a mocsári sáfrány,
a sédkender és a pénzeslevelű lizinka.A kiszáradó lápréteken pompás
orchideafajok tenyésznek: ujjas kosbor, a szúnyoglábú bibircsvirág. Itt él a
ritka, védett páfrányfajunk, a kígyónyelv. Madárvilága gazdag: nagykócsagok,
fekete gólyák, szürkegémek, récék, szárcsák, vízityúkok, sárszalon-kák
népesítik be. Megtalálhatók benne, nyíres, füzes, nyírláb bokrok, valamint
olyan növények, amelyek az alföldi lápréten és az Alpok nyúlványain vannak. A
tőzeges területen 11 fajta orchidea található meg.

http://www.szekszard.hu

A túra útvonala a löszbe vájt egykori barlanglakások, hagyományos és modern
művelésű szőlőterületek mellett vezet, ahol időnként csodálatos panoráma
fogadja a túrázót.

http://www.mecsekhaza.hu

A Mecsekben található legnagyobb karsztforrás az Orfű község határában
fakadó Vízfő forrás. Az innen érkező, koptató jellegű hordaléknak jelentős
szerepe lehetett és lehet a forráshoz tartozó barlangrendszer kialakításában. A
vízhozam adatok alapján a Vízfőt tekinthetjük a legbővizűbb mecseki
karsztforrásnak. A forráshoz tartozó barlangrendszer még csak részben feltárt.
A légvonalban mért távolság a forrás és a fő víznyelőnek tartott Szuadó-nyelő
között mintegy 2 km így aggteleki példák alapján a várható barlang hossza
mintegy 5-6 km-re becsülhető, természetesen ehhez még további oldalágak is
csatlakozhatnak. Jelenleg a Vízfő-forrás barlangja mesterségesen kialakított
bejáratokon keresztül járható. Az ismert barlangszakasz befoglaló kőzete
elsősorban triász korú dolomit. A barlang elsősorban hasadékjellegű, bár ezek
a hasadékok igen tágasak és találkozásaiknál jelentős méretű terem is
kialakult. Általánosságban elmondható, hogy a járatok átmérője 1-3 méter
között mozog. Jelenleg a barlangban egy mesterségesen kimélyített és
kibetonozott tó található, kb. 5-6 méter átmérővel. Vízfolyást csak nagyobb
vízhozamok esetében figyeltünk meg, a bejárati szifonon kiáramló víz
egyébként a járattalp alatt mozog. A barlangban nagyszámú cseppkövet
figyelhetünk meg, ami azért is érdekes, mert a dolomitbarlangok cseppkőben
általában szegények. Az itteni jelentősebb cseppkövesedés feltehetően a kőzet
magasabb CaCO3 tartalmával magyarázható. A barlang falán és számos
cseppkövön fekete mangántartalmú kéreg figyelhető meg.

http://www.gemenczrt.hu

Pörböly "Gemenc kapuja" - az ártéri erdő szélén, két régió határán fekszik.
Közúton, vagy vasúton egyaránt jól elérhető, Bajától mindössze 7 km-re van.
Innen indul az ártéri rengetegbe a közkedvelt Gemenci Erdei Vasút és itt
található a Pörbölyi Ökoturisztikai Központ, melynek megújult objektumait
2007. tavaszán adták át a nagyközönségnek. Az új fogadóépület európai uniós
színvonalon nyújt széleskörű szolgáltatásokat. A múzeum betekintést enged a
Sárköz néprajzába és bemutatja a gímszarvast, ill. az ártér élővilágát, valamint
az erdészet, a gazdálkodás összegyűjtött tárgyi emlékeit. Itt kapott helyet a
Gemenci Méhészeti Gyűjtemény is. A Pörbölyi Erdei Iskola szálláshelyekkel és
ebédlővel, szabadtéri tanteremmel, kézműves foglalkoztató helyiségekkel,
kerti dísztóval, játszótérrel várja a gyermekeket, diákokat. A pörbölyi
állomástól, fogadóépülettől induló új ösvényen néhány perces sétával elérhető
az arborétum, de a most létesített nagyrezéti vadmegfigyelőhelyet is innen
lehet megközelíteni. A kisvasút pályaszakasza mentén található tanösvények
és játszóterek, a megfigyelőtornyok, a halászati bemutatóhely segítségével
ismerheti meg a nagyközönség ezt a páratlan, növény- és állatvilágát tekintve
egyedülálló tájat.

Sárkány-forrás és Sárkány-szakadék

7677 Orfű, Dózsa Gy. utca

72/598-116

7833 Görcsöny, Rákóczi utca

72/372-435

orfu@tourinform.hu

http://orfu.hu/

Márványtáblával ellátott, állandóan csordogáló forrás. Felirata egy ovális
táblán felül SÁRKÁNY középen 1958 FORRÁS. A Sárkány-forrás az orfűi műút
falu előtti hajtűkanyarjának közelében a Sárkány-szakadékban található, a zöld
sáv jelzésű turistaútból kiágazó gyalogösvényen közelíthető meg.
Márványtáblával ellátott, állandóan csordogáló forrás. Felirata egy ovális
táblán felül SÁRKÁNY középen 1958 FORRÁS. Főleg a környéken lakók
használják, mivel a völgyben nem vezet turistaút. A Sárkány-szakadék egy kb.
500 m hosszú óriási mohos sziklákkal tarkított völgy. Nevét onnan kapta, hogy
a hagyomány szerint mintha a sziklákat a sárkányok hányták volna össze a
szakadékban. A Nyugat-mecseki-karszt két jelentős patakvölgye egyesül itt: a
majdnem pontosan észak-déli irányú Szuadó és az ettől kissé nyugatabbról
érkező Körtvélyes. Az érdekességet az adja, hogy a Jakab-hegy fő tömegét
alkotó triász homokkő itt találkozik a Lapisi Mészkő Formációval - éppen a
nemkarsztos-karsztos kőzethatáron járunk. Valamivel feljebb a Szuadó
völgytalpán számos víznyelőbarlang alakult ki - ám a Körtvélyesben ilyeneknek
nyoma sincs. A jelentős mennyiségű hordalékot szállító, felsőszakasz-jellegű
vízfolyások a viszonylag puhább kőzetből álló térszínre érve hátravágódtak és
az addigi V-alakú völgyből néhány száz méteren át meredek, szinte függőleges
falú szakadékot hoztak létre, hatalmas sziklatömbökkel.

A görcsönyi Batthyány-kastély parkja a tóval és idős fáival természetvédelmi
terület. A mesterséges tavat 1966-ban alakították ki, amiben sokáig fürdeni is

Kastélypark

http://www.gorcsony.hu/kastely.h
engedték a falubelieket. A templom mellett álló kastély a Batthyány család,
tm

majd a Benyovszkyak tulajdonában volt. Az épületet a XIX. és a XX. század
fordulóján, romantikus stílusban átalakították. Ma szociális intézmény.

Herman Ottó-tó és Halrezervátum

Mészégető-források barlangja

Ökopark Bükkösd

Denevér tanösvény

Fekete harkály-tanösvény

Kövirózsa-tanösvény

Tőzike-tanösvény

7677 Orfű - Tekeres, Petőfi S. u.

7677 Orfű, Kossuth Lajos utca

7682 Bükkösd, Hársfa utca Hrsz.
066/2

7678 Abaliget, Tópart

7400 Kaposvár, Töröcske

7673 Kővágószőlős, Jakab-hegy

7561 Nagybajom, Kakpuszta

72/326-775

72/518-732

73/578-501

72/517-200

72/517-200

72/517-200

72/517-200

info@hebmesz.hu

info@kalandbarlang.hu

info@okobukkosd.hu

dunadrava@ddnp.kvvm.hu

dunadrava@ddnp.kvvm.hu

dunadrava@ddnp.kvvm.hu

dunadrava@ddnp.kvvm.hu

http://www.hebmesz.hu/

A Herman Ottó-tó az Orfűi tórendszer harmadik tagja az Orfű községhez
csatolt Tekeres külterületén, gyönyörű környezetben. Déli oldalról az
üdülőfalutól, és erős hegyektől körbeölelt völgyben található a sokak által
irigyelt csendes, természeti környezetben. Nevét az egyik legismertebb
természettudósról kapta, hal-és madárrezervátum is egyben, számos
vízimadárfaj mellett élőhelye olyan ritka védett fajnak is, mint a vidra.
Területe: 45,9 hektár, ebből 28,2 ha a vízfelület. Helyi védettségű
természetvédelmi területen fekszik. A tó és környezetének őrzéséről két
tógondnok (halőr) és 4 fő aktív társadalmi halőr gondoskodik. Évente két
alkalommal közösségi munkával vigyázza a tagság a tó és közvetlen partjának,
kikötőjének természetes állapotát, alkalmanként átlag 85-87 fővel. Helyi
horgászversenyt évente egy alkalommal rendeznek. Telepített halfajok: ponty,
süllő, csuka, balin, keszegfélék, compó, amur, de behordott jövevényként
fogható a harcsa is.

http://www.kalandbarlang.hu

Fedezze fel a Mészégető-források kiépítetlen barlangját! Overálos túra
vezetéssel, küzdelem az elemekkel! A barlang átlagos szélessége egy méter,
magassága 1,5-3 méter közötti. A hőmérséklet 11°C. A képződmények közül
látványosak a vízesések, kőpengék, üstök, karrok, áramlási kagylók, kisebbnagyobb cseppkövek, mikro-tetaráták. A barlang falát fekete bevonat borítja,
ez a mangán-kiválás következménye. Az alacsony bejárati szakaszon
négykézláb haladunk, míg elérjük az első szifon előtti, 2 méter átmérőjű másfél
méter magas termet. Ezután kezdődnek a kalandok: a szifonon átjutva
helyenként iszapréteggel kell megküzdeni, szűkületeken préseljük át
magunkat, vagy derékig érő vízben gyalogolunk! A nehézségeket feledteti a
látvány, és az élmény. A túra során 200 méteres szakaszt teszünk meg. Oda és
visszafelé ugyanazon az útvonalon haladunk, így a megtett távolság 400
méter. A barlangtúrákon 14 év felettiek vehetnek részt. 14-18 év közöttiek
esetében írásos szülői engedély szükséges. Résztvevők létszáma: minimum 4,
maximum 8 fő. A résztvevőket szakképzett túravezető kíséri. Ajánlatos
gumicsizmát hozni!

http://www.okobukkosd.hu/

Baranya megyében, Bükkösd község északi részén található. Az összeségében
550 hektáros területen a honos és őshonos magyar állatokon kívül a
Magyarországon előforduló nagyvad fajok is helyet kaptak. Így az
odalátogatók találkozhatnak magyar szürkemarhákkal, rackajuhokkal,
lovakkal, bivalyokkal, mangalicákkal, illetve megtekinthetjük a gím- illetve
dámszarvasokat, őzeket, muflonokat, vaddisznókat természetes
környezetünkben. A park bejárásához három tanösvényt alakítottak ki. A park
területén jelenleg két szálláshely is üzemel. Szolgáltatások széles spektruma
igyekszik kielégíteni a lovak és a lovaglás, vadászat iránt érdeklődő vendégek
igényeit.

http://www.ddnp.hu/etanosvenyek

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága a már meglévő, táblás tanösvények
mellett új típusú tanösvényekkel várja a látogatókat, melyek internetről
letölthető vezetőfüzetek segítségével járhatóak végig. A tanösvények mentén
a fákra vagy kövekre festett emblémák és állomás-jelző számok segítik az
önálló bejárást, de természetesen szakvezetés is igényelhető. A tanösvény a
2009-ben védetté nyilvánított Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzetben került
kialakításra. A cseppkőbarlang környékének változatos élővilágát, geológiai
érdekességeit, a különböző gazdálkodási módok természetre gyakorolt hatását
mutatja be. Az abaligeti barlang bejáratától indul. Három különböző nehézségi
fokozatú és hosszúságú útvonal közül választhatunk: 2, 3, 5 km. A tanösvény
bemutatja az erdő természetes megújulását, a talajeróziót, a víznyelőket, a
tájidegen fafajokat, a vizes élőhelyek és a mesterséges tavak élővilágát.

http://www.ddnp.hu/etanosvenyek

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága a már meglévő, táblás tanösvények
mellett új típusú tanösvényekkel várja a látogatókat, melyek internetről
letölthető vezetőfüzetek segítségével járhatóak végig. A tanösvények mentén
a fákra vagy kövekre festett emblémák és állomás-jelző számok segítik az
önálló bejárást, de természetesen szakvezetés is igényelhető. Fekete harkály
tanösvény a Zselicben, a Töröcskei erdőben a Duna-Dráva Nemzeti Park
területén található. Az útvonal hossza 5 kilométer, az állomások száma 13 db,
menetidő 3 óra. A túrához szakvezetés is igényelhető. A tanösvény bejárása
érdekes, a helyszínen megtapasztalható ? akár kézzel fogható ? információkat
ad a zselici erdő életéről: változatos élőhely-típusokat, különféle fafajokat,
csodás lágyszárú növényeket. Kis szerencsével rejtett életmódú állatokat is
láthatunk.

http://www.ddnp.hu/etanosvenyek

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága a már meglévő, táblás tanösvények
mellett új típusú tanösvényekkel várja a látogatókat, melyek internetről
letölthető vezetőfüzetek segítségével járhatóak végig. A tanösvények mentén
a fákra vagy kövekre festett emblémák és állomás-jelző számok segítik az
önálló bejárást, de természetesen szakvezetés is igényelhető. A tanösvény a
2009-ben védetté nyilvánított Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzetben került
kialakításra. A 2011-ben átadott Kövirózsa tanösvény a Jakab-hegy természeti
és kultúrtörténeti értékeivel ismerteti meg a látogatót. A tanösvény
végigjárása során számos érdekesség tudható meg a terület geológiájáról,
növény- és állatvilágáról. Az érdeklődők megismerhetik a terület
kultúrtörténetét, a Babás szerkövek legendáját is, a Zsongor-kő kilátóból pedig
csodálatos panorámában gyönyörködhetnek. Állomások: 1. Millenniumikereszt 2. Babás-szerkövek 3. Halomsírok 4. Remete-barlang 5. Zsongorkő
kilátó 6. Pálos kolostorrom 7. Jakab-hegyi kis tó 8. Vaskori földsánc

http://www.ddnp.hu/etanosvenyek

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága a már meglévő, táblás tanösvények
mellett új típusú tanösvényekkel várja a látogatókat, melyek internetről
letölthető vezetőfüzetek segítségével járhatóak végig. A tanösvények mentén
a fákra vagy kövekre festett emblémák és állomás-jelző számok segítik az
önálló bejárást, de természetesen szakvezetés is igényelhető. Az 1991-ben
alapított Tájvédelmi Körzet a Marcali-hát és Nyugat-Külső-Somogy között
elhelyezkedő hordalékkúp-síkságon található. A tanösvény végigjárása során
terepi megfigyelések útján a látogatók új ismeretekkel gazdagodhatnak. A táj
minden évszakban változatos: tavasszal virágokban gyönyörködhetünk,
nyáron hallgathatjuk a patak hűsítő csobogását, ősszel a lombszíneződés és a
gombákat figyelhetjük meg, a téli hóban állatok nyomaira bukkanhatunk.
Állomások: 1. Átvágott homokdomb 2. Lápok, mocsarak 3. Felrobbantott
halastavak 4. Tölgy-kőris-szil ligeterdők 5. Gyertyános-kocsányos tölgyes 6.
Aranyos-patak 7. Lencseni-tó 8. Felhagyott puszták

