2022. november
A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HÍRLEVELE
Novemberben is számos programmal várjuk az érdeklődőket. A Bioszférarezervátumok Nemzetközi Napja (11.03.) alkalmából szakvezetett túrát indítunk a
Mura mentén november 5-én. A Tihanyi-félszigeten az első novemberi hétvégén
zajló Gardália Napokhoz két túrával is csatlakozik igazgatóságunk. Idén is lesz
HéviziBivaly Duatlon verseny a Hévíz-patakon. Folytatódnak a Hévízi-tó véderdő
séták, előzetes bejelentkezés alapján. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park 25 éves
jubileuma kapcsán Balatonfüred környékén hirdetünk túrát, a Nagybereki Fehérvíz
Természetvédelmi Terület kihirdetésének 45. évfordulója alkalmából emléktúrát
szervezünk. A Földtudományos Forgatagon (november 11-13.) idén is saját
standdal vesz részt a BfNPI és az általa alapított és fenntartott Bakony–Balaton
Geopark. A Varázslatos Magyarországgal és a Theodora-val közös "Sokszínű
Balaton-felvidék" fotópályázaton aktívan veszünk részt a díjazásban és a
fotókiállítás bemutatásában. Látogatóhelyeink nyitvatartásáról tájékozódjanak az
alábbi képre kattintva!

PROGRAMOK

Gyalogtúra a Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum területén
2022-11-05

Az idén első ízben megrendezett Bioszféra-rezervátumok Nemzetközi Napja
(november 3.) alkalmából november 5-én (szombat) ingyenes, szakvezetett túrát
indítunk. Ismerje meg Ön is a Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátumot! Bővebben

Geotúra a vulkánok és hévforrások világába a Gardália Napok
keretében 2022-11-05

Két geotúrára várjuk az érdeklődőket november 5-én (szombat) az Európa
Diplomás Tihanyi-félszigeten. Térítésmentes programjainkra előzetesen szükséges
jelentkezni. A Levendula Ház Látogatóközpontban a kedvezményes belépőjegyhez
egy bögre levendula teát kap ajándékba, aki magával hozza saját bögréjét!
Bővebben

Túra a Nagy-berekben 2022-11-05

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szeretettel várja az érdeklődőket a
Nagybereki Fehérvíz Természetvédelmi Terület kihirdetésének 45. évfordulója
alkalmából szervezett emléktúrára november 5-én (szombat) 10.00 órakor.
Bővebben

Geotúra "a karszt útján" Hárskút mészkőparadicsomában 202211-20

November 20-án (vasárnap) a Magas-Bakony egyik legkülönlegesebb fennsíkjának
rejtett kincsei nyomába eredünk és egyedi, semmi máshoz nem hasonlító
atmoszféráját lélegezhetjük be, amely talán éppen ebben a hónapban a
legkülönlegesebb.
Bővebben

Bővebben

Geotúra a Koloska-völgyben (10:00) + interaktív geoséta
családoknak a Lóczy-barlangban (14:00) 2022-11-26

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park 25 éves jubileuma alkalmából november 26-án
(szombat) Balatonfüred környékének leglátványosabb "félholdjára" invitáljuk a
szabadtéri programok és a különleges barlangok kedvelőit.
Bővebben
A Bakony–Balaton UNESCO Geopark programjaiért kattintson IDE!

HÍREK

Bálványfa elleni védekezés a Muránál

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság két saját vagyonkezelésű területén
2022 októberében Igazgatóságunk munkatársai a faj közel 600 példányát kezelték
kémiai védekezési eljárással.
Bővebben

Úszó kagylótutajoktól mentesítették a Kis-Balatont

A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer I-es ütemén jelent meg az “úszó kagylótutaj”.
Ez egy idegenhonos és az élővizekben invazívan viselkedő növényfaj, ami károsan
hat a területre. A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai közös erővel, még időben elkezdték a nagy
területet elfoglaló növény eltávolítását. Bővebben

Id. Sümegi József emlékére

Jóska bácsi nemcsak bérlője volt a Kornyi tavi majornak, hanem hosszú évekig
gondozta az Igazgatóság 350 egyedszámú Hortobágyi racka juh állományát.
Bővebben

Kitüntetések a nemzeti ünnep alkalmából

Ma is szükség van az 1956-os hősök hitére. 1956 egy igazodási és különleges
erkölcsi, szellemi tájékozódási pont az egész magyar nemzet számára. Bővebben
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