
„KALANDOK A HOMOK ÉS A SZIK BIRODALMÁBAN” 

 

 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

2019. márciusi programajánlója 

 
Márciusban már megérkezik a várva várt tavasz. A nyári ludak már kotlanak a fészken, és seregestül érkeznek a 

vonuló madarak is. Az erdők is hangosak a tavaszi madárdaltól. A tavaszi virágok is bontják szirmaikat a kizöldült 

gyepeken. A meleg napsütés hívogat bennünket egy jó kirándulásra. 

 

 

PROGRAMOK A TERMÉSZET HÁZÁBAN  (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.) 

 

Március 5., 17 óra Ötórai zöldtea – Természetismereti előadás sorozat a Természet Házában 

„A természetvédelmi őrszolgálat legjobb orra „ bemutatkozik Samu az őr kutya 

Előadó: Gálos Anna, KNPI 

A részvétel ingyenes. 

 

Március 5. 18:00 Világjáró Klub 

Gyenes Péter: Magas-Tátra 

A részvétel ingyenes. 

 

Március 19. 18:00 Világjáró Klub 

Szabó Ödön: Túrák a Bihar-hegységben 

A részvétel ingyenes. 

 

 

TÚRÁK A KISKUNSÁGI NEMZETI PARKBAN 

 

Március 2. Csillagvirág túra Hartán 

Március elején a mesebeli látványt nyújtó hóvirágmezőkben már felfedezhetjük az ibolya és a tavaszi csillagvirág 

ragyogó kékes-lilás virágait is. 

Találkozó: 10:00, Hartán, a művelődési ház udvarán. A túra hossza 4-5 km.  

Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2400 Ft 

Információ, jelentkezés: Gyurita István 30/3295-250 

 

 

Március 9. Egyhajúvirág túra a Csodaréten 

Kora tavasztól őszig egymást váltják a szebbnél szebb virágcsodák, folyamatosan virágpompába borítják a rétet. A 

terület egyik legjelentősebb növénytani értéke az egyhajúvirág, amely ilyenkor rózsaszínre pettyezi a rétet. 

Találkozó: 10:30, Ásotthalom szélén, a Gárgyán-erdő mellett található „Ásotthalom erdei pihenő” nevű 

buszmegállóban. 

Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2400 Ft 

Információ, jelentkezés: Krnács György, 30/4458-293 

 

 

Március 23. Víz Világnapja a Kolon-tónál 

Az egész napos kiránduláson a Kolon-tó szegélyében több kilátópontot érintve, a kora tavaszi időszakban sétálunk ki 

az Aqua Colun tanösvényen. Ezután körbesétálunk a Bikatorok tanösvényen, ahol bemutatjuk a Kolon-tó tájtörténetét, 

természeti értékeit és a Nagy-vizet. Végül a Matyó-dűlőn át megyünk vissza Izsákra. 

Találkozó: 9:00, Izsák, Mező utca 4., a focipálya parkolójában 

A túraútvonal hossza 16 km, földúton. 

Részvételi díj: felnőtt 1200 Ft/fő, kedvezményes 800 Ft/fő, családi jegy (2 felnőtt és min. 2 gyerek) 3000 Ft. 

Információ, jelentkezés: Biró Csaba, 30/4884-540, birocs@knp.hu 

Előzetes bejelentkezés szükséges! 

 

 

Március 30. A nád ringatásában – túra a mórahalmi Nagy-széksóstón 

A Körös-éri Tájvédelmi Körzet egyik legkedveltebb területén a program része a bivalyrezervátum meglátogatása és 

madármegfigyelés a víz fölé vezető pallós kilátón. 



Találkozó: 9:45, mórahalmi Nagy-széksóstó „Nagyszéksósi iskola” buszmegálló mellett (a röszkei út mentén) 

Megközelítés: Mórahalmon át helyközi buszjárattal (a kezdés a menetrendhez van igazítva) vagy személyautóval a 

röszkei úton. 

Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2400 Ft (A részvétel pedagógusok részére ingyenes.) 

Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián, 30/638-0297, abrahamk@knp.hu 

 

 

Március 30. Ébred a természet a Fülöpházi buckavidéken  

Ebben az időszakban kiszínesednek a nyílt homoki gyepek. Többek között megcsodálhatjuk a báránypirosító szép kék 

virágait és az aprócska cserje, a naprózsa sárga szirmait. Ekkortájt kezdenek előbújni téli búvóhelyükről hazánk 

legnagyobb testű gyíkjai, a zöld gyíkok. 

Találkozó: 9:00, a Naprózsa Erdei Iskola előtti parkolóban   

Megközelítés: az 52-es út 20. km szelvényében Természetvédelmi Oktatóközpont feliratú tábla jelzi 

Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2400 Ft 

Információ, jelentkezés: Szabóné Ronkó Erzsébet, 30/4884-578 

 

 

 

ÁPRILISI  ELŐZETES 

 

 

 

Április 6. Csillagséták nemzeti parkjainkban: „Föld alatt és föld felett” 

Csillagászati bemutatóval egybekötött természetismereti túra. A Bajai földikutya-rezervátum 

természetvédelmi terület és élővilágának bemutatása, sötétedés után pedig ismerkedés a 

csillagos égbolt csodáival. 

Találkozó: 17:00, Baja, a volt Szegedi úti katonai gyakorlótér területe 

Információ, jelentkezés: Tamás Ádám, 30/450-9227 

A részvétel ingyenes. 

 

 

 
 

 

 

Várjuk rendezvényeinkre! 

KNPI Ökoturisztikai és környezeti nevelési osztály 

A programok változhatnak, bővülhetnek. 

A Kiskunsági Nemzeti Parkról folyamatosan friss híreket olvashat a www.knp.hu oldalon , vagy a 

www.facebook.com/KiskunsagiNemzetiPark oldalon. 

 

Keresse a hazai nemzeti parkok programjait a www.magyarnemzetiparkok.hu oldalon, 

vagy a  közösségi oldalon: https://www.facebook.com/MagyarNemzetiParkok 

http://www.knp.hu/
http://www.facebook.com/KiskunsagiNemzetiPark
http://www.magyarnemzetiparkok.hu/
https://www.facebook.com/MagyarNemzetiParkok

