2022. május
KÖSZÖNTJÜK A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
HÍRLEVELÉBEN!
Bemutatóhelyeink sorra újulnak meg, és a tavasz harmadik hónapjától egyre bővülő
nyitvatartással várják a természetkedvelő közönséget. A 10 éves bakonybéli
Pannon Csillagda új planetáriumi filmmel és mozigépészettel, újjávarázsolt
planetáriummal várja a látogatókat. A tihanyi Levendula Ház Látogatóközpont
elektromos hajós vízi szakvezetéssel (Belső-tó) bővíti kínálatát. A Giro d’Italia
Hungary 2022 mezőnye május 8-án halad át nemzeti parkunkon. Május 6-tól látható
a

Grassland

"Gyepek

titkai

II."

vándor-fotókiállítás

a

Kis-Balaton

Látogatóközpontban, ahol május 11-én lesz a West of Balaton kedvezményprogram szezonnyitó sajtótájékoztatója.
Egyéni- és osztálykirándulásokhoz is ajánljuk figyelmükbe bemutatóhelyeinket,
részletek az alábbi képre kattintva!

PROGRAMOK

Tihany 70 emléktúra 2022-05-07

Tartson velünk május 7-én (szombat) 9.00 órakor induló túránkra a Tihanyifélsziget védetté nyilvánításának 70. évfordulója alkalmából!
Bővebben

Geobotanikai túra Halimba és Padragkút gyógynövényei és
földtani kincsei között 2022-05-07

Május 7-én (szombat) 9 órakor induló geobotanikai túránkon Halimba és
Padragkút élő és földtani kincseit fedezhetjük fel a gyógynövények, sziklaóriások,
források és "megkövült pénzek" birodalmában.
Bővebben

Madarak és Fák Napja Kis-Balatonon 2022-05-07

A Madarak és Fák napja alkalmából a természetvédelem bölcsőjébe hívjuk az
érdeklődőket madármegfigyelésre május 7-én (szombat) 10.00 órakor!
Bővebben

Modern kalligráfia workshop 2022-05-08

Május 8-án (vasárnap) 11 órakor várjuk az érdeklődőket a Levendula Ház
Látogatóközpontba térítéses programunkra. Ha Ön is szívesen megtanulná a
modern kalligráfiát, itt a helye!
Bővebben

"Csemetétől a famatuzsálemig" tavaszi erdőtúra 2022-05-14

Tartson velünk május 14-én (szombat) 9.00 órakor kezdődő térítésmentes
erdőtúránkra!
Bővebben

Föld kincsei geotúra - Úrkúti-őskarszt és Kab-hegy 2022-05-14

Május 14-én (szombat) megrendezett "Kincskereső geotúránkon" a Föld kincseit a
szívünkben gyűjtjük: nem hozunk és nem viszünk el semmit, csak ennek a
vidéknek a szeretetét és a szép élményeket.
Bővebben

Farkasgyepűi kísérleti erdő TT túra 2022-05-21

Szeretettel várjuk az érdeklődőket május 21-én (szombat) 10.00 órakor a
Farkasgyepűi

kísérleti

erdő

Természetvédelmi

évfordulója alkalmából szervezett emléktúrára.
Bővebben

Terület

kihirdetésének

45.

Geotúra Bakonynánáról Jásdra a Gaja-szurdok természeti csodái
mentén 2022-05-21

Május 21-én (szombat) 10:00 órakor a Bakony egyik legnagyobb és legszebb
vízesését, a Római-fürdőt csodálhatjuk meg, mely a Keleti-Bakony további rejtett
kincseire nyit kaput.
Bővebben

Gyermeknap a Csodabogyós-barlangban 2022-05-29

18 év alatti gyerek(ek)kel érkezőknek kedvezmény az alap túra díjából május 29én (vasárnap)!
Bővebben

E-kerékpár túrák:

május 6. Balaton Riviéra nagy kör, május 15. és 21. Koloska körtúra
Foglalkozások Csopakon:
május 10. és május 19. Nyomozás a patak apró élőlényei után
május 24. Európai Nemzeti Parkok Napja alkalmából: Rejtőzködő pataklakók
megfigyelése
május 26. Legyen saját vulkánod!

HÍREK

Cseperednek a rétisas fiókák

Bővebben

Közösségi kockásliliom felmérés az Alsó-Zala-völgyben

Bővebben

Felmértük a Nagykanizsa környéki erdők szaproxilofág bogarait

Az erdőtervezések során fontos feladata a Nemzeti Park Igazgatóságoknak a
biotikai adatok gyűjtése. Az erdők esetében az egyik legfontosabb csoport a xilofág

és szaproxilofág bogaraké, hiszen jelentős szerepet töltenek be az erdőkben, főleg
a holt faanyag lebontásában.
Bővebben

FELHÍVÁSOK
Álláshirdetés: tárlatvezető - pénztáros- gondnok Kotsy-vízimalomba (Zalaszántó)
Nyári munkalehetőség: tárlatvezető-csónakos a Tapolcai-tavasbarlangba
Pályázati felhívás: Balatorium Artist Residency programban való részvételre
Közlemény: online jegyvásárlás informatikai fejlesztése

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Ökoturisztikai és Környezeti-nevelési Osztály
Cím: 8229 Csopak, Kossuth u. 16. | Telefon: 06 87 555 291
E-mail: bfnp@bfnp.hu | Honlap: www.bfnp.hu
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