2022. február
KÖSZÖNTJÜK A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
HÍRLEVELÉBEN!
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park 25 éve került kihirdetésre. A korábbi tájvédelmi
körzetek összeolvadásából jött létre, a Balaton északi partján a Tihanyi-félszigettől
a Kis-Balatonig. Ebből az alkalomból programsorozatot hirdetünk. Jöjjön el
hozzánk, legyen részese Ön is!
Az év első, jubileumi programja egy januári túra volt, amit összekötöttünk a 80 éve
védett Tapolcai-tavasbarlang felkeresésével. Következő évfordulós eseményünk a
25 éves Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Vizes Élőhelyek Világnapja (02.02.)
alkalmából a február 5-i kis-balatoni programunk. Télen is nyitva tartó
bemutatóhelyeinkről tájékozódjon az alábbi képre kattintva!

PROGRAMOK

Vízvizsgálat a Vizes Élőhelyek Világnapja alkalmából az
Egyesített övcsatorna mentén 2022-02-05

Az érdeklődők a vizek parányi lakóival ismerkedhetnek meg a Kis-Balaton
területén február 5-én (szombat) 10.00 órától!
Bővebben

Csobánc geotúra a Tapolcai-tavasbarlang megtekintésével 202202-05

Február 5-én (szombat) induló geotúránk útvonalára a Tapolcai-medence két
földtani gyöngyszemét fűzzük fel: meghódítjuk az egyik legszebb vulkáni
tanúhegyünk, a Csobánc hófödte csúcsát, majd csónakázunk a Tapolca városa
alatt rejtőző barlanglabirintus türkizkék, langyos vízén. Bővebben

Szentbékkálla földtani és kultúrtörténeti kincsei geotúra 2022-0213

Ismerje meg Szentbékkálla és környékének földtani, építészeti és kulturális
gyöngyszemeit február 13-i (vasárnap) túránkon! (VÁLTOZOTT)
Bővebben

Tavasznyitó tókerülő csúcshódító geotúra a Hegyesdre 2022-0219

Malmok Völgye geotúra sorozatunk újabb helyszíne a Monostorapáti-tó különleges
világa melyre a Hegyesd egyedülálló panorámát kínáló csúcsáról tekinthetünk
vissza február 19-én (szombat) 10 órakor induló tavasznyitó túránkon.
(VÁLTOZOTT)
Bővebben

Geotúra a Péti-hegyre a tányérfenyők földjére a Várpalotai
Homokbánya TT térítésmentes látogatásával 2022-02-26

"Élvezd a tél legszebb pillanatait!" A kevesek által ismert ám egyedi és
különleges Pét környéki sziklákat és lápos területeket bemutató térítéses geotúra
keretében lehetőség nyílik a Várpalotai Homokbánya Természetvédelmi Terület
térítésmentes megtekintésére február 26-án (szombat). Bővebben
A Bakony–Balaton UNESCO Geopark programjaiért kattintson IDE!

HÍREK

Átadták a Kápolnapusztai Bivalyrezervátum Kilátóját

A nemzeti parkok hatalmas fejlődésen mentek keresztül az elmúlt évtizedben, egyre
inkább olyan programkínálatot nyújtva, amire a társadalmi igény is egyre nagyobb –
hangsúlyozta az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára pénteken a
Kápolnapusztai Bivalyrezervátum kilátójának átadóján. Bővebben

Teremtett világunk megóvása közös felelősségünk

Az elmúlt évtizedben 82 új, országos jelentőségű, védett természeti terület létesült
összesen 4 107 hektár kiterjedéssel
Bővebben

Megújult a gólyafészek Gyulakeszin

Sajnos az utóbbi két-három évtizedben a fehér gólyák hagyományos fészkelő
helyeiket, az épületek kéményeit elhagyva átköltöztek a lakott területeken található
kisfeszültségű áramhálózatokra.
Bővebben

Sasszinkron Zalában

A monitoringprogram célja a hazánkban telelő ragadozómadár-állomány
megfigyelése és számbavétele.
Bővebben

Növény Arculati Kézikönyv

Egy erdőállomány vegetáció mentén feltáruló képe
Bővebben

Gyászhír

Mély megrendüléssel tájékoztatunk Mindenkit, hogy munkatársunk, Talabér Ádám
András, rövid betegséget követően 2022. január 14-én, tragikus hirtelenséggel
elhunyt.
Bővebben
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