Tanösvények és bemutatóhelyek a
Tápió-vidéken

Útikalauz kirándulások,
erdei iskolai programok szervezéséhez

Vízparti Élet Háza
Természetvédelmi Oktatóközpont

Elôszó

Farmos, Árpád u. 2/A; Tel.: 30/336-8029

A Budapesttől alig 40 km-re fekvő Tápió-vidék a Közép-Magyarországi
Régió legizgalmasabb, de legkevésbé felfedezett tájai közé tartozik.
A névadó Tápió folyó oldalágai, mint éltető zöld erek hálózzák be a térséget, és teremtenek gazdag élővilágot a forrásoktól a homokbuckákon
át, egészen az alföldi pusztákig. A természeti kincsekben és látnivalókban
gazdag vidék számos védett növény- és állatfajnak nyújt otthont, melyek
megóvása érdekében a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság – 4500 ha
védett terület kijelölésével – 1998-ban létrehozta a Tápió–Hajta Vidéke
Tájvédelmi Körzetet.
A gazdag természeti örökség bemutatására az elmúlt években számos
tanösvényt és bemutatóhelyet hoztak létre a helyi önkormányzatok a
Nemzeti Park Igazgatóság és a Tápió Közalapítvány közreműködésével.
Az országban egyedülállóan kilenc tanösvény, egy oktatóközpont és számos program várja a Tápió-vidékre látogatókat.

A farmosi természetvédelmi oktatóközpontot 2006-ban
hozta létre a Tápió Közalapítvány abból a célból, hogy a
Tápió-vidék természeti értékeit, élőhelyeit, jellegzetes növény- és állatvilágát egy helyen mutassa be az érdeklődőknek.
Az egykori kúriában működő oktatóközpont kiállításai mellett számtalan programot kínál természetismereti kirándulások, környezeti nevelési
foglalkozások, szabadidős, rekreációs programok
megszervezéséhez nemcsak iskolai csoportoknak, hanem családoknak, baráti társaságoknak,
vagy akár cégeknek, intézményeknek is. Ezt segítik a Tápió-vidék tanösvényei, bemutatóhelyei
és a térséget jól ismerő szakemberek.

A tanösvények bejárásához szakvezetés és a legtöbb esetben kísérőfüzet
is igényelhető a Tápió Közalapítványtól, a Nemzeti Park Igazgatóságtól,
vagy a helyi önkormányzatoktól. Illetve a térségről szóló valamennyi turisztikai kiadvány beszerezhető az oktatóközpontban.
Jöjjön el Ön is hozzánk, és fedezze fel a Tápió-vidéket!

Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány
Tel.: 29/640-061, v. 30-336-8029
E-mail: kozalap@tapiovidek.hu
Honlap: www.tapiovidek.hu
Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Tápió–Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet
Tel.: 29/441-262, 30-663-4650
E-mail: tapiotk@monornet.hu
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Nézzük, milyen kiállítások láthatóak a házban, milyen látvány fogadja a
belépőket!
Az előtérben a Tápió mente vízrajzi térképe tárul elénk, külön feltüntetve
azokat a jellegzetes vizes élőhelyeket, melyeket a kiállítás folyamán részletesebben is megismerhetünk. Az információs pulton megtalálhatóak a
térségben eddig megjelent kiadványok, prospektusok, a környék tanösvényeiről, bemutatóhelyeiről egyéb programjairól, és vendéglátóiról.

Vízparti Élet Háza
Természetvédelmi Oktatóközpont
Farmos, Árpád u. 2/A; Tel.: 30/336-8029

Hat hatalmas akváriumban a Tápió jellemző halfajai, puhatestűi és a hazánkba behurcolt jövevényhalak élőben is megtekinthetőek. A talajszelvények üvegfalán keresztül bepillanthatunk a borzok és ürgék föld alatti
járataiba is.

A terepasztalon találkozhatunk a térségben előforduló hüllők és kétéltűek
képviselőivel, a löszgyepek csodálatos pillangóival, a mennyezetre nézve
pedig a régi halászat eszközeivel is megismerkedhetünk.
A ház nagytermében látható állandó kiállítás a Tápió-vidék élőhelyeit mutatja be a Gödöllői-dombvidék erdőitől a homokbuckákon és vizenyős réteken át a farmosi szikesekig. Mindezt egy óriási terepasztal mentén berendezett diorámasorozat segít feleleveníteni.

Az akváriumok melletti tablókon és a terepasztal oldalán érdekes információkat olvashatunk a bemutatott élőlényekről, és a különböző folyószakaszok sajátosságairól.
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Az oktatóközpont szolgáltatásai:
•
•
•
•
•
•
•

Egy másik teremben egy nem mindennapi kiállítás keretében megismerkedhetünk a tiszta vizet veszélyeztető tényezőkkel, a szennyvízkezelés
módszereivel, és a térségben készülő szennyvízcsatorna-hálózattal is. Valamint nyomon követhetjük a szennyvíz útját a fürdőszobától az emésztőig, ill. a szennyvíztisztítóig.

•
•
•
•
•
•

A kis előadóteremben időszakos fotókiállítások, természetﬁlmek tekinthetők
meg, valamint lehetőség van előadások, foglalkozások (játék, kézműveskedés,
diavetítés stb.) tartására, ill. a terepi kirándulások során begyűjtött anyagok
vizsgálatára. A ház termeivel kisebb létszámú konferenciák, tréningek lebonyolítására is alkalmas.
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•

a kiállítás bemutatása szakvezetéssel
tanösvénytúrák, terepbejárások vezetése a környék tanösvényein
kerékpárok kölcsönzése hosszabb túrákra
természetvédelmi, természetismereti előadások tartása, akár más
helyszínen is
látogatás a madárgyűrűző táborba és az egreskátai majorba
kézműves-foglalkozások (agyagozás, fafaragás, nemezelés, lószőr
ékszerek készítése)
íjászat és sportolási lehetőség (foci, kosárlabda) az épület körüli
parkban és a sportpályákon)
szabadtéri főzési lehetőség az épület mögött
tanulmányi kirándulások, terepgyakorlatok szervezése, lebonyolítása
nyári természetvédelmi táborok szervezése
helyszín biztosítása képzések, kisebb konferenciák, tréningek megrendezésére cégeknek, intézményeknek (20-25 fő)
egész napos programok szervezése csoportok számára igény szerint összeválogatott elemekből
családi szállás biztosítása max. 6 fő számára (zuhanyzó, konyha
használatával)
kiadványok a Tápió-vidék tanösvényeiről, egyéb turisztikai látnivalóiról – ajándékbolt
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Az oktatóközpontban megjelenő újabb szolgáltatásokról, programcsomagokról és aktuális árainkról honlapunkon tájékozódhat.
Az oktatóközpont előzetes bejelentkezéssel egész évben látogatható 9–17
óráig.
További információk: Tápió Közalapítvány
Tel.: 29/640-061 és 30/336-8029
E-mail: kozalap@tapiovidek.hu; www.tapiovidek.hu
Kérjük adója 1%-ával támogassa a Tápió Közalapítványt!
Adószámunk: 18674808-1-13

Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Egreskátai major

Nagykátától 5 km-re található a Duna–Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság majorja, ahol az Árvai család a mai napig
ősi magyar háziállatok tartásával foglalkozik. A gazdaság
a rackajuhok és mangalicák mellett mintegy 150 állatot
számláló szürkemarha-gulyával rendelkezik, melyek az év
nagy részében a közeli Nyík-réten legelnek.
Az állatok megtekintése mellett lehetőség van lovaskocsis kirándulásra is
a Sós-tavak vagy a Nyík-rét védett területeire, melyen természetvédelmi
szakvezetést is kérhetünk. Illetve a gazdálkodási időszak munkáitól függően az Árvai család csikósbemutatóját is élvezhetjük, mely igazi hortobágyi
hangulatot idéz. Látogatható egész évben előzetes bejelentkezés alapján.
További információk: Tel.: 30/663-4650, Vidra Tamás tájegységvezető
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Hajta természetismereti túra
Göbölyjárás – Farmos

A túraútvonal – Magyarországon egyedülálló módon – három tanösvényt
is magába foglal. A mintegy 8 km-es kirándulás keretében az Alföldre
jellemző majd minden élőhellyel találkozhatunk. A Nőszirom tanösvény a
homokbuckák és láprétek élővilágát, a Sóvirág tanösvény a szikesek különlegességeit, míg a Kékbegy tanösvény a nádasokat mutatja be. Útközben pedig további élőhelyeket is megismerhetünk. Ezeket az állomásokat
számozott oszlopok jelzik.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hajta természetismereti túra

11.oldal
cincer_7_középeső.cdr

Kisvízfolyás
Szántók élővilága
Mocsarak madárvilága
Szikesek
Zárt homoki gyepek
Akácosok

A madárvilág jobb megismerését segíti a kétszintes madármegﬁgyelő torony és a gátőrháznál szezonálisan működő gyűrűzőtábor, ahol a madarakat és a kutatók munkáját közvetlen közelről is megﬁgyelhetjük.
A Hajta túra hossza 8,1 km, ezt gyalogosan mintegy 5 óra alatt lehet
kényelmesen megtenni. Természetesen a tanösvények külön-külön is bejárhatóak időnk és érdeklődésünk szerint. A túra kezdőpontja a Nőszirom
tanösvény.
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Nôszirom tanösvény
Tápiószentmárton – Göbölyjárás

A tanösvény a Tápió mente homokbuckáinak és láprétjeinek élővilágát
mutatja be. Érdekessége, hogy a száraz homokterületek és a vizenyős,
hűvösebb rétek egészen más élőhelyi feltételekkel közvetlenül egymás
szomszédságában találhatóak.
Az útvonal összesen 6 állomásból áll, melyek az élőhelyek
és jellemző fajok mellett a környező táj alakulásának történetét is bemutatják a honfoglalástól napjainkig.
Láthatunk itt őshonos homoki nyárasokat, nyílt homoki
gyepeket és erdeifenyő-ültetvényt, mely ugyan az erdészeti telepítés eredménye, mégis gyakori élőhelytípus az
Alföldön.

Nôszirom tanösvény
Tápiószentmárton – Göbölyjárás

A tanösvény térképét az első tablón láthatjuk. A fák között az oszlopokra,
fákra festett lila jelzés mutatja az irányt.
Az ösvény kiépített parkolóval rendelkezik, amely buszok parkolására is
alkalmas.
A tanösvény hossza: kb. 700 m
Megközelítés: Nagykátáról a 311-es közúton Farmos felé haladva Göbölyjárás belterületén, a tápiószentmártoni bekötőúttól 300 m-re.
Vasúton a Budapest–Újszász–Szolnok vasútvonalon, Tápiószentmárton
megállónál leszállva, kb. 1,5 km gyaloglással Farmos felé a közút mellett.

A homokbuckákon a fürge és a zöld gyík mellett, a ritkább homoki gyíkkal is találkozhatunk,
valamint a fűben a sisakos sáskák hosszú röptében is gyönyörködhetünk, mely a Kárpát-medence bennszülött sáskafaja.
A műút túloldalán vizenyős láprétek és bokorfüzesek találhatóak, melyek tavasszal sokáig
vízben állnak. Májusban itt gyönyörködhetünk
a szibériai és mocsári nőszirmok virágaiban,
melyekről az ösvény a nevét kapta.

12

13

Sóvirág tanösvény
Farmos

A híres farmosi szikeseket bemutató ösvény a Rákóczi útról nyílik egy
beépítetlen teleksávon a hatalmas fűzfa tövében. A sóderral leszórt út
hosszan kanyarog befelé a nádasok és ezüstfa bokrok mentén, míg végül
meglátjuk a táblákkal jelzett, vakszik foltoktól tarkálló sétautat.
A tanösvényt körbejárva megismerhetjük a szikesedés folyamatát és
formaképződményeit: szikfok-vakszik-szikpadka-szikhát
szikfok-vakszik-szikpadka-szikhát, valamint a kihelyezett színes tablók segítségével a jellemző
növény- és állatfajokat is.

Sóvirág tanösvény
Farmos

Az ösvényt végigjárva a bejáratnál lévő padoknál megpihenhetünk, esetleg a kijelölt tűzrakó helyen szalonnát is süthetünk.
A tanösvény hossza: kb. 500 m
Megközelítés: A 311-es közúton Nagykátáról
Budapest–Újszász–Szolnok vonalon Farmos vasúti megállótól a település
központja felé vezető Rákóczi úton 400
méter megtétele után balra található a
bejárat.

A sziki mézpázsit, pozsgás zsázsa és bárányparéj mellett a csupasz foltokban megtalálhatjuk a
kékmoszat elszáradó fekete lemezeit is, melyek
esős időt követően megduzzadva újjáélednek.
Az időszakos pocsolyákban, jó eséllyel találhatunk vöröshasú unkákat, míg a madarak közül
leggyakrabban a sárga billegetőt ﬁgyelhetjük
meg.
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Kékbegy tanösvény
Farmos

Kékbegy tanösvény
Gyûrûzô tábor, Farmos

A tanösvény a farmosi Nagy-nádas élővilágát mutatja be a nád sűrűjébe
hatolva. Az oszlopokon álló, 200 méter hosszú pallósoron igazi kaland
végigsétálni, miközben bepillantást nyerhetünk a nádas belső életébe.
A pallósor mentén három információs tábla nyújt érdekes információkat
a mocsár rejtekében élő növény- és állatvilágról, valamint megismertet
minket a mocsár és a Hajta-patak történetével is.

A tábor előzetes bejelentkezés alapján fogad csoportokat, de szívesen
látja azokat az önkéntes segítőket is, akiknek van kedvük bekapcsolódni a
munkába, és alaposabban megismerni a gyűrűzés mesterségét.

A pallósorról lesétálva a földút mentén gyakran találkozhatunk a lomhán
ugrándozó barna ásóbéka, vagy a fűben tekergő tarajos gőte példányaival. Ne bántsuk őket!

A több napra érkező önkéntesek számára a szervezők sátorhelyet és a
közeli oktatóközpontban meleg vizes tisztálkodási lehetőséget tudnak biztosítani.

A tábor valamennyi látogatójának tiszteletben kell tartani a tábor rendjét
és a szakemberek útmutatásait.

A tanösvény és a gyűrűzőtábor közvetlenül megközelíthető a 311-es műútról Farmos és Göbölyjárás között északra nyíló földúton, a vasúti töltésen átkelve.
Bejelentkezés és további információk:
Tel.: 30/663-4650, Vidra Tamás tájegységvezető

A tanösvény szomszédságában áll az egykori
gátőrház, ahol tavaszi
időszakban hétvégi napokon, valamint júliustól októberig madárgyűrűző tábor működik.
Itt közvetlen közelről megﬁgyelhetjük a hálókból kiszedett madarakat, a
szakemberek keze alatt nyomon követhetjük a gyűrűzés folyamatát, miközben hasznos információkat tudhatunk meg a madarak vonulásáról, szokásaikról és a kutatások eredményeiről. Bejárhatjuk a tábor körül felállított
függönyhálókat, és akár segítkezhetünk is a madarak begyűjtésében.
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Fehér gólya tanösvény
Tápiószele

A Farmossal szomszédos településen található tanösvényt a falu polgárai
hozták létre 1999-ben, a „Kisvizek védelme” című program keretében.
A 8 megállóhelyet tartalmazó útvonal a Tápió-patak jobb partján halad
a Néprajzi Háztól egészen a helyi horgásztóig. Az állomásokat számozott
faoszlopok jelzik a patak mentén, melyekhez az ismereteket a Tápió Közalapítványnál kapható kísérőfüzet tartalmazza. Emellett a Néprajzi Ház
udvarában még 4 színes tabló is található, melyek kiegészítik a füzet információtartalmát.
A tanösvény célja a kisvízfolyások és a vizes területekhez kapcsolódó élővilág bemutatása.
Az első állomás közelében nyaranta láthatjuk a névadó fehér gólyát is,
mely évek óta rendszeresen visszatérő lakója a villanyoszlop tetején lévő
fészeknek.
A tanösvény hossza: kb. 2 km
Megközelítés: Tápiószelén a 311-es közúton Cegléd felé haladva a Tápióhíd után 50 m-re, balra található a Néprajzi Ház, a kiindulási állomás

Néprajzi Ház, Blaskovich Múzeum
Tápiószele

A tanösvény mellett érdemes időt szentelni a Néprajzi Ház épületeinek
megtekintésére is. A hagyományosan háromosztatú parasztházban az
egykori szelei lakóház bútorait és használati tárgyait, a melléképületben
pedig egy korabeli kovácsműhely berendezéseit és szerszámait láthatjuk.
Programok a Néprajzi Háznál:
Mindennapi hagyományaink (csuhé és kosárfonás, bubakészítés, szakajtó fonás, méhész- és
kötélfonás bemutató és egyéni kézműves foglalkozások)
Környezetünk kultúrája (a tápiómenti ember természeti és épített környezete)
És ha már Tápiószelén járunk, feltétlenül látogassunk el az ország egyetlen, berendezéseiben sértetlen fennmaradt köznemesi kúriájába is, a
Blaskovich Múzeumba, ahol az antik bútorzat és berendezések mellett
a Blaskovich testvérpár műgyűjteményét is megtekinthetjük. Emellett a
múzeum öreg parkjában egy madárvédelmi mintakert és egy botanikai
sétaösvény is vár bennünket.
További információk a Néprajzi Házról és a Blaskovich Múzeumról:
www.blaskovichmuzeum.hu
Tel.: 06-53/380-061
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Gólyahír tanösvény
Tápióság

A térség déli részén található Tápióság település, mely talán legtöbbet őrzött meg a Tápió menti falvak egykori hangulatából. A bel- és külterületen
kialakított útvonal 8 állomáson keresztül mutatja be a község természeti
és kulturális értékeit.
A tanösvény a Papp Károly Általános Iskola kertjéből indul, az egykori kastély
lakótornyának tövéből. A park tavasszal
énekesmadarak hangjától zsong, melyek
az idős famatuzsálemek koronájában és
a sűrű bozótban találnak maguknak menedéket. A parktól nyugatra lévő dombokon a földvárról vadvirágos löszgyepeket
láthatunk, melyek felett gyurgyalagok és
partifecskék repdesnek.
A falut kettéosztó Tápió árterében még
ma is művelik a kisparcellákat, konyhakerteket. Az Öregfalu utcáin sétálva számos régi parasztházat láthatunk és megismerkedhetünk a település történetével. Az alsó híd táblájánál pedig a
vízpart növény- és állatvilágáról olvashatunk.

20

Gólyahír tanösvény
Tápióság

A falu keleti határában a Nagyrét végtelen kaszálói terülnek el,
melyet szeptemberben elborít az
őszi kikerics rózsaszín virágszőnyege. Itt a mocsárrét gazdag
növényvilága mellett a fűzligetek
és bokorfüzesek lakóit is megﬁgyelhetjük.

Ha időnk engedi, érdemes felkeresni a
falu déli határában megbúvó Török-hidat,
mely a legrégebbi kőhíd a Tápió mentén,
valamint a Dolláros-rétet és az Úri halastavat is.
A tanösvény hossza: 6,6 km, kerékpárral is bejárható.
Megközelítés: műúton Tápiószecső vagy Tápióbicske felől, vonattal a
Budapest–Újszász–Szolnok vonalon, Tápiószecsőn autóbuszra átszállva.
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Helytörténeti túraútvonal
és természetismereti tanösvény
Gomba

Helytörténeti túraútvonal
és természetismereti tanösvény
Gomba

A falu részletes információs térképét a református templom tövében találjuk meg, a szökőkút
mellett.

A Monor–Irsai-dombság nyúlványai között rejtőzködik ez a kedves nevű,
hangulatos település, a Tápió-vidék délnyugati csücskében. Természeti
adottságainak köszönhetően változatos domborzati formák színesítik, és
határában számos szép kirándulóhely, valamint két horgásztó is található.
A faluban 2005-ben több ponton információs tablókat helyeztek el, melyek a
település építészeti emlékeit és természetföldrajzi értékeit mutatják be.
A szép számmal fennmaradt nemesi kúriák, kastélyok történetének, lakóinak megismerése mellett hasznos
információkat gyűjthetünk a népi építészet emlékeiről, a bronzkori földvár,
a Várhegy növényvilágáról, a gombai szurdokvölgyekről és egy földtani
szelvény rétegeit is megﬁgyelhetjük a felhagyott agyagbánya falában.
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A polgármesteri hivatal mögötti
völgyben végigjárhatunk egy rövid természetismereti tanösvényt
is, mely az apró tavak és ligetek
élővilágát, valamint az őshonos
és tájidegen fákat mutatja be.
A tablókon ötletes megﬁgyelési módszerekről is olvashatunk,
melyek segítenek a fák magasságának, életkorának meghatározásában is.
További információk: polgármesteri hivatal
Tel.: 06 29/433-927, www.gomba.hu
Ha Gombán járunk, betérhetünk a vendégszerető Pegazus lovardába is
egy kis lovas oktatásra. Gyakorlott lovasoknak lehetőség van tereplovaglásra is.
Info: www.pegazuslovarda.gportal.hu
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A Tápió-vidék tanösvényei
és bemutatóhelyei
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A Tápió-vidék tanösvényei
és bemutatóhelyei
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Bíbic tanösvény
Tápiógyörgye

A térség keleti szögletében fekvő Tápiógyörgyén két tanösvény és számos más turisztikai program is várja a látogatókat. A Bíbic
tanösvényt a helyi önkormányzat hozta létre a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
szakmai közreműködésével, hogy a falu és a
környezetében lévő területek élővilágát bemutassa vendégeinek. A Tápió-vidéken Györgye
határában található a legtöbb szikes tómeder,
melyeken esős években különösen gazdag
madárvilág gyűlik össze.
A tablókkal kísért útvonal a téglagyár melletti horgásztavaktól indul, ahol
a madármegﬁgyelő toronyból ﬁgyelhetjük meg a halastavak élővilágát.
Az út a továbbiakban gyepek és
szántók között halad, ahol a jellegzetes út menti gyomnövények
mellett a szántók madarai is láthatóak. A harmadik állomáson a
szikes puszták gyepeiről olvashatunk, és nyár végén akár még
a Nemzeti Park szürkemarhagulyájával is találkozhatunk,
melyet augusztusban hajtanak
át a falun keresztül a györgyei
gyepekre.
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Bíbic tanösvény
Tápiógyörgye

A réten átkelve elérkezünk az Egyesült-Tápió partjára, mely a tavaszi hóolvadás után gyakran több négyzetkilométeren is kiönt medréből. Ilyenkor
valóságos madárparadicsom alakul ki a sekély vízfelszínen számos ritkasággal. Az út a töltést követve ér vissza a faluba, ahol az utolsó tablón a
település belsejében élő állatokról tudhatunk meg érdekes információkat.
A szépen parkosított faluközpontban áll a település legrégebbi háza, a
Falumúzeum, melynek első felében a régi lakóház berendezéseit és használati eszközeit nézhetjük meg. Másik felében pedig a györgyei tájat és
a leggyakoribb ragadozó madarakat bemutató kiállítás látható. A Bíbic a
Tápió-vidék egyetlen tanösvénye, mely lovas kocsival is bejárható.
A tanösvény hossza: 5,2 km – bejárható kerékpárral és lovas kocsival is
Megközelítés: Budapest–Újszász–Szolnok vonalon Tápiógyörgye vasútállomásról, illetve Tápiószelén a 311-es útról Tápiógyörgye felé.
További információk: polgármesteri hivatal, tel.: 06-53/383-001
E-mail: tapio@t-online.hu

27

Fülemüle tanösvény
Tápiógyörgye

A sétaösvényt 2005-ben alakította ki
az önkormányzat a strand területén,
hogy a fürdőzés mellett az aktív természetvédelem lehetőségeivel is megismertesse látogatóit. Az ösvénynek 60
rövid állomása van, melyen 110 állat
és 40 növényfajról, illetve ezen fajok
védelméről olvashatnak a látogatók.
A bemutatott fajok kiválasztásánál a
készítők arra törekedtek, hogy a lehető legszélesebb kitekintést adják a
Tápió-vidék és Tápiógyörgye védett
és fokozottan védett növényeiről és állatairól.
A sétaút mentén megismerhetjük a Magyarországon használt fészekodúk valamennyi típusát, az úszó fészektalpaktól az egérvárig szinte mindenféle madárvédő és -csalogató
berendezést.

Fülemüle tanösvény
Tápiógyörgye

A Tápió-vidék, és különösen Tápiógyörgye szerencsés helyzetben van, hiszen
országos, sőt Európai kitekintésben is
jelentős, még többé-kevésbé érintetlen
természeti környezettel rendelkezik.
Annak érdekében, hogy ez így is maradjon, a tanösvény tartalmaz néhány
olyan általános információs táblát is,
melyek a gyep-, erdő-, nádas és vizes
területeken folytatott helyes és követendő gazdálkodási és kezelési tevékenységeket mutatják be.
A tanösvények mellett Tápiógyörgyén akkreditált erdei iskola is működik,
melynek programjait a látogatók külön-külön is igénybe vehetik. Ezekről
bővebben a következő oldalakon olvashatunk.

A tanösvény hossza: kb. 500 m.
Megközelítés: Budapest–Újszász–Szolnok vonalon
Tápiógyörgye vasútállomásról.
További információk: polgármesteri hivatal,
Tel.: 06-53/383-001; E-mail: tapio@t-online.hu
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Bíbicfészek Erdei iskola
Tápiógyörgye

Bíbicfészek Erdei iskola
Tápiógyörgye

Az erdei iskolának a helyi strand területén található
ifjúsági tábor ad otthont. A programok között szerepel az „Ismerjük meg Tápiógyörgyét!”, melynek célja,
hogy az erdei iskolába érkező csoport felfedezze azt
a települést, amely öt napig vendégül látja. Az iskolások megismerik a falut, annak történetét, földrajzi
elhelyezkedését, sajátosságait és természeti értékeit. Meglátogatják a Falumúzeumot és a Tájházat.
A Falumúzeum udvarán kipróbálhatják a kemencében sült kenyér és lángos készítését, amit azután
meg is kóstolhatnak.
Sétakocsikázáson vesznek részt, melynek során
megismerkednek a község határában elterülő
természetes állapotú pusztai élőhelyekkel, de
lovas kocsival akár a Bíbic tanösvényt is bejárhatják.
A madármegﬁgyelő toronyból kis szerencsével
ritka madárfajokat pillanthatnak meg.
Itt-tartózkodásuk alatt a gyerekek megismerkedhetnek a tudományos célú madárfogási módszerekkel és a madárgyűrűzéssel.
A Fülemüle tanösvényen gyakorlati madár- és
természetvédelmi ismereteket szerezhetnek.

A parasztudvar meglátogatása során
az erdei iskolások megismerik a hagyományos paraszti életmód olyan
jellegzetes elemeit, mint a háztáji állattartás és élelmiszer-előállítás (tej,
tojás, hús, vaj, tejszín, túró).
Megtekinthetik a helyi téglagyárat,
ahol megismerik a tégla készítésének
folyamatát, az agyag tulajdonságait,
lelőhelyét, bányászatát, téglává való
formázását és kiégetését.
Egy terepi foglalkozás keretében a résztvevők átfogó ismereteket szereznek a hazai halfajokról, valamint, a hagyományos és modern halászati
módszerekről.
Egy helyi méhészetben a résztvevők betekintést nyerhetnek a házi méhek életmódjába, a
méhészkedés fogásaiba, és megkóstolhatják
a különböző mézeket.
Júliustól szeptemberig a vendégek láthatják a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
szürkemarha-gulyáját is.
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Bíbicfészek Erdei Iskola
Tel.: 53/383-001
E-mail: tapio@t-online.hu
erdei.iskola@freemail.hu
Web: www.tapiogyorgye.hu

Haus der Flora und
Fauna am Wasserufer

Vorwort

Die Tápió-Landschaft – von Budapest kaum 40 Km entfernt – gehört
zu den spannungsvollsten, gleich aber zu den am wenigsten entdecken
Landschaften der Regionen in Mittel-Ungarn.
Der nahmensgebende Fluss Tápió und seine Nebenszweige, als grüne Ader
benetzen diese Landschaft und versorgen hier Flora und Fauna von den
Wasserquellen durch die Sandhügel bis zur Pußta auf der Tiefebene. Die
Landschaft reich an Naturschätzen und Sehenswürdigkeiten bietet Heim
und Schutz in den verschiedenen Lebensräumen zahlreichen geschützten
Pﬂanzen und Tierrassen an. Damit das Naturerbe auch geschützt bleibe,
hat das Direktorat des Nationalparkes Donau-Eipel (Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság) – mit Markierung eines Schutzgebietes von 4500
Ha – im Jahre 1998 die Schutzstelle Tápió-Hajta-Landschaft (Tápió–Hajta
Tájvédelmi Körzet) gegründet. Um die Vorstellung des reichen Naturerbes
hat man in den letzten Jahren viele Lehrpfade und Schaustellen unter
Mitwirkung der örtlichen Selbstverwaltungen, des Direktorats des DonauEipel-Nationalparkes und der Stiftung für Naturschätze der TápióLandschaft gegründet. Hier warten neun Lehrpfade, eine Bildungszentrale
und viele Programme auf die Besucher.
Ein alleinstehendes Beispiel auf Landesebene!
Führungen zum Bereisen der Lehrpfade (in den meisten Fällen auch
Lehrhefte stehen zur Verfügung) sind an der Stiftung Tápió, am Direktorat
des Donau-Eipel-Nationalparkes, oder an den örtlichen Selbstverwaltungen
zu bestellen, bzw. alle Prospekte über die Tápió-Landschaft sind in der
Bildungszentrale zu kaufen.
Besuchen Sie uns und entdecken Sie die einmaligen Wunder der TápióLandschaft!

Bildungszentrale für Naturschutz
2765 Farmos, Árpád u. 2/A
Die Bildungszentrale für Naturschutz in Farmos wurde 2006
von der Stiftung Tápió (Tápió Közalapítvány) zustande
gebracht, um die Naturschätze, natürliche Lebensräume,
typische Lebewesen der Region an einer Stelle für die
Interessenten bekannt gemacht werden zu können.
Das ehemalige renovierte Adelshaus ist vollkommen geeignet für Schulgruppen Ausﬂüge mit naturkundlichem Inhalt, erzieherische Programme
und Freizeitgestaltung für Naturschutz zu veranstalten. Die Ausstellungen
des Hauses und die nahe liegenden Lehrpfade und Schaustellen bieten
dabei eine Unterstützung.
Im Vorzimmer, wo die Gäste empfangen werden, liegen auf dem
Informationspult die bisherigen Veröffentlichungen, Touristenprospekte
und Programmhefte über die weiteren Veranstaltungen und über Unterkunftsmöglichkeiten der Region.

Stiftung für Naturschätze der Tápió-Landschaft
(Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány)
H-2760 Nagykáta, Dózsa György u. 19/G; Tel.: +36-29-640-061
E-Mail: kozalap@tapiovidek.hu; Webseite: www.tapiovidek.hu
Direktorat des Nationalparkes Donau-Eipel
(Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság)
Schutzstelle der Tápió-Hajta-Landschaft (Tápió-Hajta Tájvédelmi Körzet)
H-2760 Nagykáta, Egreskátai u. 11/A; Tel.: +36-29-441-262
E-Mail: tapiotk@monornet.hu
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Haus der Flora und
Fauna am Wasserufer

Im großen Saal des Hauses ﬁndet man eine ständige Ausstellung. Hier
kann man die Lebensräume der Tápió-Landschaft kennen lernen, von der
Hügellandschaft Gödöllő bis
zu den Versalzungsgebieten in
Farmos in einer Dioramaserie
an einer mächtigen Terraindarstellung. In fünf riesigen
Aquarien kann man die für die
einzelnen Lebensräume typischen Wassertiere und auch
die ins Land später eingeführten Fischrassen beobachten.
Durch Röhre und Höhle kann
man auch einen Blick auf die
unterirdische Welt der Erdzeisel und des Dachses werfen.

Haus der Flora und
Fauna am Wasserufer

Dienstleistungen der Bildungszentrale:
• Besichtigung der Ausstellung mit Führung
• Lehrpfadtouren, Terrainbesichtigungen mit Führung auf den
Lehrpfaden der Umgebung
• Fahrradverleihung für längere Touren
• Vorträge für Naturkunde und Naturschutz, sogar auch an anderen Orten
• Besuch der Vogelmarkierbasis und der Bauerhöfe Egreskáta
• Handarbeit-Veranstaltungen (Tongefäße, Holzschnitzerei, Tuchmachen,
Rosshaar - Schmuck)
• Pfeilbogen und weitere Sportmöglichkeiten (Fußball, Korbball im Park
und auf den Sportplätzen um das Gebäude)
• Kochmöglichkeit im Freien hinter dem Gebäude
• Organisierung und Durchführung von Schulausﬂügen und
Terrainbesichtigungen
• Organisierung von Sommerlagern für Naturschutz

In einem anderen Raum kön-nen die Besucher im Rahmen einer nicht
alltäglichen Ausstellung mit den Gefahren für das reine Wasser, sowie
mit den Möglichkeiten der Abwasserklärung, mit den Plänen der Kanalisation in der Region Bekanntschaft machen. Man kann auch den Weg des
Abwassers vom Badezimmer bis zur Abwassergrube, bzw. zur Abwasserklärstelle begleiten.
In dem kleinen Raum kann man provisorische Fotoausstellungen besichtigen. Man kann hier Vorträge mit Dias, Unterricht für Naturkunde, Umweltkunde organisieren, die Analyse der in den Ausﬂügen gesammelten
Pﬂanzen, Gegenstände machen und auch weitere Gruppenveranstaltungen halten (Spiele, Basteln, Handwerk, usw.).
Ab 2007 wird im Tal hinter dem Gebäude auch ein Schaugarten für Vogelschutz errichtet, der die unterschiedlichen Lochtypen, bzw. die unterschiedlichen Schutz- und Lockmittel für Vögel vorstellt.
Neben der Ausstellung gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten noch in
der Natur der Umgebung, auf den Lehrpfaden, auf den unter Schutz stehenden Geländen, wo man Ausﬂüge, Terrainübungen und längere Touren
unternehmen kann.
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Haus der Flora und
Fauna am Wasserufer

• Räume für Bildung, Konferenzen, Training für Firmen, Institutionen (20
- 25 Personen)
• Ganztägige Programme für Gruppen mit gewählten Themen nach
Wunsch
• Unterkunft für Familien höchst für 6 Personen (Dusche, Küche)
• Veröffentlichungen über die Lehrpfade und weiteren touristischen
Sehenswürdigkeiten der Tápió-Landschaft – Geschenkladen
Weitere Informationen: Stiftung Tápió (Tápió Közalapítvány)
Antalicz Csaba; Tel.: +36-29-640-061 und +36-30-336-8029
E-Mail: kozalap@tapiovidek.hu; www.tapiovidek.hu

Lehrpfade

Lehrpfad Strandnelke (Sóvirág tanösvény) – Farmos
In unserer Region als erster wurde
dieser Lehrpfad von der Dorfverwaltung unter Mitwirkung des Direktorats Donau-Eipel-Nationalparkes
(Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága) im Jahre 1998 errichtet,
um die berühmten Versalzungsgebiete von Farmos an Ort und Stelle
bekannt zu machen.
Der Lehrpfad fängt an einem alten Weidenbaum eines unbebauten
Grundstückes der Rákóczi Strasse an. Der Pfad führt uns über das
Röhricht an Buschen und Bäumen
vorbei, bis zu den mit Schildern
gezeichneter Schaustelle, wo man
den Reichtum der blinden Salzﬂecken erblicken kann.Hier kann man
die verschiedenen Phasen der Versalzung, der Formbildungen kennen lernen. Die verschiedenen Pﬂanzenund Tiergruppen werden auf insgesamt 20 Tafeln erklärt.
Die Länge des Lehrpfades: etwa 400 M.
Erreichbarkeit: Eisenbahnlinie Budapest–Újszász–
Szolnok bis zur Station Farmos
Von der Station Farmos Richtung Dorfmitte (Rákóczi
Str.) etw. 400 M, links ist der Eingang.
Führungen sind zu bestellen: Tápió–Hajta Vidéke
Tájvédelmi Körzet (Naturschutzgebiet Tápió-HajtaLandschaft)
Tel.: +36-29-441-262, +36-30-663-4650
E-Mail: tapiotk@monornet.hu
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Lehrpfade

Lehrpfade

Lehrpfad Schwertlilie (Nőszirom tanösvény) – Göbölyjárás
Die Stiftung für Naturschätze der TápióLandschaft (Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány) hat den Lehrpfad mit dem Ziel ins Leben gerufen,
um Flora und Fauna der Sandhügel und
der Moorwiesen der Tápió-Landschaft
im Rahmen eines kurzen Spazierganges bekannt zu machen. Der Lehrpfad
hat 6 Stationen, wo die Beschreibung
der Lebensräume und typischer Rassen
zu lesen sind, gleichzeitig auch die Entstehungsgeschichte der umgebenden
Landschaft.
Die erste Station präsentiert die Pappelgegend auf dem Sandgelände, sie
widerspiegelt die charakteristischen
Merkmale der Donau-Theiß-Fluss-landschaft. Weitergehend erreicht man eine
Tannenplantage, und dann kann man Flora und Fauna der Sandhügel
kennenlernen. Endlich kommt man zu den sumpﬁgen Wiesen und zum
Weidenbruch, in denen man die wertvollsten Lebensräume ﬁndet. Im Mai
kann man die sibirische Schwertlilie sowie die Wasser-Schwertlilie bewundern, sie haben eigentlich dem Lehrpfad den Namen gegeben.
Die Länge des Lehrpfades: etwa 700 M
Erreichbarkeit: Autostraße 311 von Nagykáta Richtung Farmos bis
Mitte Göbölyjárás, 300 M von der Autostrasse Tápiószentmárton
Eisenbahnlinie: Budapest–Újszász–Szolnok bis Tápiószentmárton,
weiter zu Fuss etwa 3 km an der Landstraße Richtung Farmos
Führungen sind zu bestellen: Tápió Közalapítvány (Stiftung Tápió)
Tel.: +36-29-640-061 oder +36-30-336-8029
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Pfad Naturkunde Hajta (Hajta természetismereti túra) –
Göbölyjárás-Farmos
Der Pfad fängt am letzten Schild des Lehrpfades Schwertlilie an, also am
Rand der Moorwiesen in Göbölyjárás. Die Stationen und der Lehrpfad
werden mit nummerierten Stöcken und Richtungsweisern bezeichnet, die
Beschreibung der Lebensräume ist im Lehrheft (Katalog) zu lesen. Im
Moorgrund gelangt man durch das
Röhricht auf einen dichten Hain,
auf dem man am Anfang der Frühlingszeit nur auf dem Steg verkehren kann. Der Pfad führt uns
dann der Eisenbahnlinie entlang
über ein wasserreiches Sumpfgebiet bis zu den Eisenbahnschranken. Die erste Station zeigt den
sog. Kleinwasserlauf am Ufer des
Kiebitznest-Baches. Von hier aus
ﬁndet man nur ein paar hundert
Meter entfernt den Vogelschauturm. Aus dem Turm hat man einen hervorragenden Blick auf die
Vogelwelt des Großen Röhrichts.
Es wird gebeten, Ferngläser unbedingt mitzunehmen! Unseren
Weg fortsetzend führt uns der
Pfad zu mit Kamillenmeer bedeckten Versalzungsgebieten. Links einen kurzen Umweg machend kann man den Lehrpfad Strandnelke in Farmos besichtigen. Rechts führt ein Weg auf die Insel Bivalyos (Büffelinsel)
weiter. Die mit Schilf bedachte Voglerhütte und das Dammwächterhaus
verlassend kommt man über den Eisenbahndamm auf das Grasfeld der
Sandpußta voller Wildblumen. Der Weg führt uns über Tannenwälder und
Akazien in den Parkplatz des Lehrpfades Schwertlilie, wo man die Endstation ﬁndet.
Länge des Lehrpfades: etwa 8 Km.
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Erreichbarkeit: Autostrasse 311 aus Nagykáta Richtung Farmos bis
Göbölyjárás, Dorfmitte, 300 M von der Straße Tápiószentmárton.
Eisenbahnlinie Budapest–Újszász–Szolnok bis zur Station
Tápiószentmárton, weiter zu Fuss etw. 1,3 Km Richtung Farmos an der
Autostraße entlang.
Führungen sind zu bestellen: Tápió Közalapítvány (Stiftung Tápió)
Tel.: +36-30-336-8029
Tápió–Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet
(Schutzstelle für Tápió-Hajta-Landschaft)
Tel.: +36-29-441-262 oder +36-30-663-4650
E-Mail: tapiotk@monornet.hu

Lehrpfad Weißer Storch (Fehér gólya tanösvény) – Tápiószele
Dieser Lehrpfad wurde als zweiter in der Region 1999 gegründet. Acht
Stationen gehören zum Lehrpfad. Er fängt am rechten Ufer des Baches Tápió
an und führt vom Ethnographischen Museum bis zum örtlichen Weiher. Das
Ziel des Lehrpfades ist, die Vorstellung der Kleinwasserläufe und der Flora
und Fauna in den bewässerten Gebieten hinsichtlich der Tápió-Landschaft.
Die erste Station berichtet über den
namensgebenden
weißen
Storch,
der regelmäßig seit Jahren immer
wieder ankommt und bewohnt das
Storchnest auf der Stromnetzstange.
An dem steinernen Weg vorbei, an
der Brücke rechts kann man am
Bachufer spazieren. Unterwegs, an
den einzelnen Stationen kann man die
Terrain bauende und umbauende Kraft
des Baches beobachten, sowie in einer
kurzen historischen Zusammenfassung dargestellt die Tierwelt des Baches,
die Pﬂanzenwelt der Bachufer und die Veränderung der Landschaft.
Die Länge des Lehrpfades: etwa 2 Km.
Weitere Sehenswürdigkeiten: Museum Blaskovich, Ethnographisches
Museum
Lehrheft ist zu kaufen: Blaskovich Museum und Ethnographisches
Museum, Tápiószele. Tel.: +36-53-380-061; Tápió Közalapítvány
(Stiftung Tápió); Tel.: +36-30-336-8029; Erreichbarkeit: in Tápiószele
Richtung Cegléd auf der Autostraße 311, nach der Tápió-Brücke 50
M links steht das Ethnographische
Museum. Es ist die Anfangsstation.
Führungen sind zu bestellen:
Tápió–Hajta Vidéke Tájvédelmi
Körzet (Schutzstelle für Tápió-HajtaLandschaft) Tel.: +36-29-441-262
oder +36-30-663-4650
E-Mail: tapiotk@monornet.hu
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Lehrpfad Kiebitz (Bíbic tanösvény) – Tápiógyörgye

Lehrpfad Dotterblume (Gólyahír tanösvény) – Tápióság

Dieser Lehrpfad hat die örtliche
Selbstverwaltung unter fachlicher Betreuung des Direktorats
des Nationalparkes Donau–Eipel (Duna–Ipoly Nemzeti Park
Igazgatósága) und der Stiftung
Naturschätze der Tápió-Landschaft (Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány) im
Frühjahr 2004 gegründet. Das
Ziel war die Vorstellung der Flora und Fauna des Dorfes und
der Umgebung. Der mit Schildern reich versehene Lehrpfad fängt am
Ziegelwerk und Weiher an. Die erste Station unter dem Vogelschauturm
stellt die Welt des Weihers dar. Der Weg führt weiter zwischen den Ackerfeldern und Rasengrund. Hier kann man die typischen Unkräuter und
die Vögel der Ackerfelder beobachten. An der dritten Station kann man
die Beschreibung des Rasengrundes auf der versalzten Pußta ﬁnden. Am
Sommerende kann man auch die Herde der Graurinder des Nationalparkes hier treffen. Über die Wiese kehrend kommt man an das Ufer Tápió,
und am Damm entlang kommt man wieder zum Dorf zurück. Hier, an der
letzten Station wird man über Tiere und Vieh des Dorfes bunt berichtet.
Die Länge des Lehrpfades: 5,2 Km (Möglichkeit auch für Fahrrad und
Pferdekutsche)

Der Lehrpfad fängt im Garten der
Grundschule Papp Károly an und
stellt über 8 Stationen die Naturund Kulturschätze von Tápióság dar.
Der Park ist voll mit Gesumme der
Vögel in der Frühlingszeit, die im
Laub der mächtigen Bäume und in
den dichten Buschen Obdach ﬁnden.
Aber die Bäume im Methusalems
Alter haben oft Besuch auch von
den verschiedenen Käfern und
Insekten. Die zweite Station ﬁndet
man am Hügel westlich von dem Park und der Erdverschanzung, wo
Schwalben und Bienenfresser nach Futter suchend über den blühenden
Rasengrund der Lösslandschaft kreisen. Vom Hügel herunterkommend
kommt man ins Tápiótal, wo man auch noch heute bebaute Parzellen und
Küchengärten ﬁnden kann. Zurückkehrend in das Altdorf kann man an der
Kirche die Geschichte der Ortschaft kennen lernen. Dann wird man über
die Pﬂanzen- und Tierwelt des Unteren-Tápió berichtet. An der östlichen
Dorfgrenze ﬁndet man an beiden Ufern des Tápió eine mächtige Heuwiese,
von den Ortsansässigen einfach immer als Große Wiese erwähnt. Hier
kann man die Vogelwelt, sowie die Bewohner des Weidenbruches und des
Weidenwaldes beobachten. Zurückkehrend in das Neudorf ﬁndet man das
letzte Schild mit interessanten Informationen über die Flora und Fauna des
Dorfes.
Die Länge des Lehrpfades: etwa 6,6 Km

Erreichbarkeit: Eisenbahnlinie Budapest–Újszász–Szolnok von der Station Tápiógyörgye oder Autostraße 311 in Tápiószele, Richtung Tápiógyörgye
Führungen sind zu bestellen: Bürgermeisteramt
Tel.: +36-53-383-001
E-mail: tapio@t-online.hu
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Erreichbarkeit: auf der Autostraße aus der Richtung Tápiószecső oder
Tápióbicske, Eisenbahnlinie Budapest–Újszász–Szolnok bis Tápiószecső,
weiter mit Bus
Führungen sind zu bestellen: Stiftung Tápió (Tápió Közalapítvány)
Tel.: +36-30-663-4650
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Lehrpfad Nachtigall (Fülemüle tanösvény) – Tápiógyörgye
Dieser Lehrpfad hat die Selbstverwaltung auf dem Gebiet des Strandbades 2005 errichtet. Der Lehrpfad hat 60 Stationen, an denen die Besucher über 110 Tiere, 40 Pﬂanzen, bzw. über ihren Schutz berichtet
werden. Als die Fachleute die vorzustellenden Rassen ausgewählt haben,
wollten erreichen, dass die Besucher möglichst den breitesten Blick
auf die geschützten oder streng geschützten, deshalb glücklicherweise
noch immer häuﬁg vorkommenden
Pﬂanzen und Tiere in der TápióLandschaft, in Tápiógyörgye sowie
im Strandgelände werfen können.
Die Tápió–Landschaft und besonders Tápiógyörgye beﬁnden sich in
einer glücklichen Lage. Sie verfügen
über eine mehr oder weniger unberührte Natur im Lande und auch auf
europäischer Ebene. Damit es auch im weiteren so bleibe, berichtet der
Lehrpfad mit einigen informierenden Schildern auch über die richtigen
und gewünschten Pﬂege- und Wirt-schaftsmethoden des Rasengrundes,
der Wälder, des Röhrichts und der Moor- und Sumpfgebiete.
Die Länge des Lehrpfades: etwa 500 M
Erreichbarkeit: Eisenbahnlinie Budapest–Újszász–Szolnok von der
Station Tápiógyörgye
Führungen sind zu bestellen: im Bürgermeisteramt
(polgármesteri hivatal)
Tel.: +36-53-383-001
E-Mail: tapio@t-online.hu
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Wanderweg Lokalgeschichte und Lehrpfad Naturkunde (Helytörténeti túraútvonal és természetismereti tanösvény) – Gomba
In den Ausläufern der Hügellandschaft
Monor-Irsa verbirgt sich diese Ortschaft mit dem liebenswürdigen Namen und eigener Athmosphäre (Gomba
heißt Pilz, Pilze im Ungarischen). Ihrer
natürlichen Gegebenheiten dankend
färben unterschiedliche Höhen und
Rundungen diese Ortschaft. An mehreren Stellen des Dorfes wurden 2005
Informationstabellen ausgehängt, die
die Baudenkmäler und die geographischen Werte der Ortschaft darstellen.
Die Geschichte und die ehemaligen Bewohner der Adelshäuser und Schlösser kann man hier kennen lernen, weiters die Baudenkmäler der Volksarchitektur, die Pﬂanzenwelt des Burgberges, die Engpässe von Gomba und
die Schichten eines geographischen Segments in einem abgeschlossenen
Bergwerk.
Im Tal hinter dem Bürgermeisteramt kann man auch einen kurzen Lehrpfad für Naturkunde betreten, der die Flora und Fauna der kleinen Teichen und Wäldchen vorstellt. Im weiteren kann man sich ortstypische
und ortsfremde Bäume mit wichtigen Beobachtungshinweisen ergänzt
anschauen.
Weitere Informationen: Bürgermeisteramt
(polgármesteri hivatal)
Tel.: +36-29-443-927
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Bíbicfészek Waldschule
Tápiógyörgye

Die Waldschule beherbergt das auf dem Gelände des Strandbades beﬁndliche Jugendferienlager. Unter den Programmen ist das Programm „Sollen
wir Tápiógyörgye kennen lernen!” zu wählen. Sein Ziel sei, dass die ankommende Gruppe während des 5 tägigen Waldschulbesuches auch das Dorf
entdecke. Die Schüler und die Schülerinnen lernen das Dorf, die Geschichte,
die geographische Lage, die Einzigartigkeiten und die Naturschätze des Dorfes kennen. Sie besichtigen das Dorfmuseum und das Landschaftshaus.
Auf dem Hof des Dorfmuseums können sie in einem alten Backofen im
Freien Brot und Lángos (Langosch) mitbacken. Das selbstgebackene Lángos können sie dann frisch auf dem Hof essen.
Sie nehmen an einer Kutschenfahrt teil, sie lernen die natürlichen und unberührten Lebensräume an der Grenze des Dorfes auf der Pußta kennen,
aber sie können auch den Lehrpfad Kiebitz auf Pferdekutsche befahren.
Aus dem Vogelschauturm können sie glücklichenfalls seltene Vogelrassen
beobachten.
Während ihres Aufenthaltes können die Kinder die wissenschaftlichen Methoden des Vogelfanges, die Vogelmarkierung und die gefangenen Vögel
kennen lernen.
Auf dem Lehrpfad Nachtigall können sie Kenntnisse über den Vogel- und
Naturschutz erwerben, bzw. sie können auch Vogelhöhle basteln. Die Diaaufführung über die ausländischen Expeditionen für Vogellehre führen sie
auf weite Landschaften.

Im Laufe der Besichtigung des Bauernhofes lernen die Schüler und die
Schülerinnen die charakteristischen Elemente der traditionellen Lebensweise der Bauern, z. B. die Viehzucht und die Herstellung der Lebensmittel
(Milk, Eier, Fleisch, Butter, Sahne, Quark).
Sie können das örtliche Ziegelwerk besuchen, wo sie den Prozess der Herstellung des Ziegels, die Eigenschaft des Tons, die Quelle und den Gewinn
des Grundstoffes, seine Formierung und Brennung kennen lernen.
In einem Terrainbesichtigungsprogramm können die Teilnehmer Kenntnisse von den Fischrassen der Tápió-Landschaft, den traditionellen und
modernen Werkzeugen und Methoden der Fischerei erwerben, mit besonderer Rücksicht auf die geschützten und streng geschützten Fischrassen.
In einer örtlichen Bienenzucht können die Teilnehmer in die Lebensweise
der Bienen, in die Tricks der Bienenzucht einblicken, und sie können die
Honigsorten probieren.
Von Juli bis September haben die Gäste die Möglichkeit, auch die Graurinderherde des Direktorats des Nationalparkes Donau-Eipel (Duna–Ipoly
Nemzeti Park Igazgatósága) anzuschauen.
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Bíbicfészek Waldschule
Tel.: +36-53-383-001; E-Mail: tapio@t-online.hu, erdei.iskola@freemail.hu
Web: www.tapiogyorgye.hu

www.tapiovidek.hu

További információk:
Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány
2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 19/G
Tel.: 29/640-061; Fax: 29/640-060
E-mail: kozalap@tapiovidek.hu
Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Tápió–Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet
2760 Nagykáta, Egreskátai u. 11/A
E-mail: tapiotk@monornet.hu
Tel.: 29/441-262

Kistérségi Iroda
2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 19/G
Tel.: 29/441-247
Tel./fax: 29/640-060
E-mail: infoiroda@tapiovidek.hu

A Közép-magyarországi régió Tourinform-irodái:
Budapest 1052, Deák tér (Sütő utca 2.)

Ócsa 2364, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Tel.: (29) 578-750
Tel./fax: (29) 578-751
ocsa@tourinform.hu

Budapest 1061, Liszt Ferenc tér 11.
Tel.: (1) 322-4098; Fax: (1) 342-9390
liszt@budapestinfo.hu

Ráckeve 2300, Kossuth L. u. 51.
Tel./fax: (24) 429-747
rackeve@tourinform.hu

Budapest 1062, Nyugati pályaudvar
Tel./fax: (1) 302-8580
nyugati@budapestinfo.hu

Rétság 2651, Rákóczi út 26.
Tel.: (35) 550-155; Fax: (35) 550-156
retsag@tourinform.hu

Budapest (Budai vár) 1014, Szentháromság tér
Tel.: (1) 488-0475; Fax: (1) 488-0474
var@budapestinfo.hu
Budapest (Pest m.-i iroda) 1052, Városház u. 7.
Tel.: (1) 428-0377; Fax: (1) 353-2956
pest-m@tourinform.hu
Budapest, Ferihegy 2A és 2B terminál
ferihegy2A@budapestinfo.hu
ferihegy2B@budapestinfo.hu

Szentendre 2000, Dumtsa Jenő u. 22.
Tel./fax: (26) 317-965, (26) 317-966
szentendre@tourinform.hu
Vác 2600, Március 15. tér 16–18.
Tel.: (27) 316-160; Fax: (27) 316-464
vac@tourinform.hu

Cegléd 2700, Kossuth tér 1.
Tel.: (53) 500-285; Fax: (53) 500-286
cegled@tourinform.hu

Veresegyház 2112, Fő út 35.
Tel./fax: (28) 558-035
Tel./fax: (28) 558-036
veresegyhaz@tourinform.hu

Gödöllő 2100, Királyi kastély
Tel./fax: (28) 415-402, (28) 415-403
godollo@tourinform.hu

Zsámbék 2072, Etyeki u. 2.
Tel./fax: (23) 342-318
zsambek@tourinform.hu

Kiadta a Tápió Közalapítvány 2006-ban
Szöveg: Antalicz Csaba, Török Adrienn
Fotók: Antalicz Csaba, Gócsa Mihály, Németh András, Patkós Gábor, Vidra Tamás
Készült a Budapest – Közép-Dunavidéki Regionális Idegenforgalmi Bizottság javaslata alapján,
a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács támogatásával
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A kiadvány a Patkós Stúdió gondozásában jelent meg 2006-ban. Tel.: 53/383-685

