2022. október
KÖSZÖNTJÜK A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
HÍRLEVELÉBEN!
Az ősz második hónapja is bővelkedik eseményekben. Az október első hétvégéjén
megrendezett Európai Madármegfigyelő Napokhoz három helyszínnel is csatlakozik
a 25 éves Balaton-felvidéki Nemzeti Park. Az október 1-i Vadlán Ultra Terep 2022
futóversenyt és a november 5-i Hévizibivaly Duatlon versenyt különdíjakkal
támogatja igazgatóságunk. Az Év Balatoni Háza 2021 különdíjasa, a Lóczy-barlang
Látogatóközpont építészeti előadással egybekötött rendezvényre várja a látogatókat
október 13-án. Folytatódnak a Hévízi-tó projekt keretében a véderdő-séták és
október 10-ig lehet szavazni a Hévízi-tó véderdő fotópályázat benevezett
alkotásaira. Október elejétől március közepéig ismét lehet evezni a Hévízicsatornán. 25 éves a BfNP és 70 éve védett a Tihanyi-félsziget - ennek alkalmából
október 15-én Vers József tájegységvezető előadását hallgathatják meg az
érdeklődők a Levendula Ház Látogatóközpontban.
Októberben is várják a látogatókat bemutatóhelyeink - immár őszi nyitvatartással. A
Kotsy-vízimalom októbertől tavaszig csak csoportokat, előzetes bejelentkezéssel
fogad, a Lóczy-barlang Látogatóközpont októberben csütörtöktől vasárnapig tart
nyitva. Indulás előtt kérjük, tájékozódjon weboldalunkon, IDE vagy az alábbi képre
kattintva:

PROGRAMOK

Geobotanikai séta a Hévízi-tó körüli véderdőben 2022-09-30_1028

Tündérrózsáktól az egzotikus halakig
Szeptember 30-án, október 9, 16 és 28-án 16.00 órakor ingyenes séták indulnak
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében, a „Hévízi-tó átfogó
tóvédelmi programjának megvalósítása,
projekt keretében.
Bővebben

KEHOP-4.1.0-15-2016-00050”

című

Európai Madármegfigyelő Napok a Kis-Balatonon 2022-10-01

Szeretettel

várjuk

október

1-én

(szombat)

10.00

órakor

kezdődő

madármegfigyelésre a fokozottan védett Kis-Balaton területén!
Bővebben

Madármegfigyelő túra - Európai Madármegfigyelő Napok 2022-1001

Várjuk az érdeklődőket térítésmentes madármegfigyelő túránkra október 1-én
(szombat) 9.00 órakor a Miklósfai halastavakhoz!
Bővebben

Európai Madármegfigyelő Napok a Fehérvízi-lápon 2022-10-01

Az Európai Madármegfigyelő Napok alkalmából október 1-én (szombat) a Fonyódi
Nagyberekhez tartozó Fehérvízi-láp környékén teszünk egy sétát és közben
megcsodáljuk az őszi berek fajgazdag madárvilágát.
Bővebben

Geotóp napi geotúra Dörgicsén Halom-hegyi vulkánsétával 202210-08

Október 8-án (szombat) 10 órakor induló geotóp napi geotúránk dörgicsei szakasza
Árpád-kori templomok és az őszi színekbe öltözött, "Kű-völgy" mészkő sziklái között
vezet, a mencshelyi Halom-hegyi tanösvényen pedig már a Balaton-felvidéki
vulkánok világába cseppenünk! Bővebben

Tájhasználat változásai a Tihanyi-félszigeten - előadás 2022-10-15

25 éves a BfNP és 70 éve védett a Tihanyi-félsziget - ennek alkalmából október 15én (szombati munkanap) 14 órakor Vers József tájegységvezető előadását
hallgathatják meg az érdeklődők a Levendula Ház Látogatóközpontban.
Bővebben

25 éves a BfNP! Tájséta a Pécselyi-medence őszi színei között
2022-10-22

Október 22-én (szombat) Nemzeti parkunk fennállásának 25. évfordulója
alkalmából ódon várfalak, források, látványos kőfejtők és festői szőlőhegyek
világában teszünk tájsétát az őszi színekbe öltözött Pécselyi-medencében. Igazi
feltöltődés várja a résztvevőket! Bővebben

Malmok Völgye Túrák - Geotúra feketén-fehéren 2022-10-23

Október 23-án (vasárnap) Kapolcsról induló geotúránk azoknak is újdonság lesz,
akik a Művészetek Völgye összes idei geotúráján részt vettek! Ezt az izgalmasan
„pepita” geotúrát a felfedezőknek ajánljuk, akik azt is szeretnék látni, mi van a
Völgyön túl….
Bővebben

Őszi túra a Tiszafásba 2022-10-29

Tartson velünk október 29-én (szombat) 10.00 órakor térítésmentes tiszafás
túránkra! Előzetes jelentkezés szükséges!
Bővebben

E-kerékpár túrák:
október 8. Balaton Riviéra nagy kör
október 15. Tihany-kör
október 27. Tihany-kör
október 28. Balaton Riviéra nagy kör
október 29. Koloska körtúra

Berek Világa Látogatóközpont programjai:
október 15. és 29. Berekjárás
október 20. Természetiskolai nyílt nap pedagógusok részére
október 29. Természetismereti foglalkozás

HÍREK
Az Európai Geoparkok 16. Konferenciáján részt vesz a BfNP által alapított és fenntartott
Bakony–Balaton Geopark

A konferencia házigazdája idén az olaszországi Sesia Val Grande UNESCO Geopark.
Munkatársaink a konferenciához kapcsolódó GeoFair keretében mutatják be gazdag
kínálatunkat – ideértve a megkóstolható finomságokat is...

A nutria nyomában Nyugat Zalában

Terjedőben van Zala megye nyugati peremén a nutria (Myocastor coipus).
Bővebben

Idén télen is lehet evezni a Hévízi-csatornán

2022. október 7. és 2023. március 15. közötti időszakban ismét lehet vízitúrákat
szervezni a be nem fagyó vízfolyáson.
Bővebben

FELHÍVÁSOK
HOI: Az Év Emlőse a törpeegér - illusztrációs pályázatok kicsiknek és nagyoknak
Pályázati határidő: 2022. október 10.
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