
PROGRAMOK
KALANDOK A KIS-BALATONNÁL



A Kis-Balaton 1951 óta nemzeti szinten védett, 
1979 óta a nemzetközi jelentőségű vizes élő-
helyek egyezménye (Ramsari Egyezmény) által 
jegyzett terület, valamint 2004 óta az Európai 
Közösség természetvédelmi hálózatának, a 
Natura 2000-nek kiemelkedő jelentőségű 
egysége. A majd 150 négyzetkilométeres 
országos jelentőségű védett területet első-
sorban madárvilágáról ismerik a laikusok és a 
szakemberek, de az élőhelyek mozaikossága 
és fajgazdagsága révén más –elsősorban vizes 
élőhelyekhez kötődő - élőlénycsoportok jelen-
tősége is számottevő.

http://balaton-felvideki.hu/hu/kis-balaton)
TUDJ MEG MINDENT A KIS BALATONRÓL! 
www.bfnp.hu



A virtuális technikák, a 3D, a smartphone-ok, az 
appok és a social média után itt a színfelbontás ga-
rantáltan 4K, a hangokat pedig a legkifinomultabb 
dolby surround-ban hallhatod. 

A színek, a fények, a hangok és az illatok, a zöld ösz-
szes árnyalata, a virágok színes kavalkádja, a mada-
rak sokszínűsége és éneke a tiéd lehet, itt és most, 
méghozzá eredetiben! 

Ismerd meg a Kis-Balatont, ahol ennek az érin-
tetlen világnak minden apró mozzanatát érez-
heted!

FEDEZD FEL!

Lélegezd be a természet friss illatát, érezd a víz él-
tető erejét, gyönyörködj a fenséges madarakban, és 
hagyd, hogy magával ragadjon az ősi érzés, hogy Te 
magad is a természet része vagy. 

Több mint egy hétköznapi élmény, a lüktető 
természet legmélyén.
… és a legjobb, hogy Te teremtetted magad-
nak, az érzéseiddel. 



A rezervátum a hazánkban őshonosnak szá-
mító bivaly fennmaradásában, génállományá-
nak megőrzésében fontos szerepet játszik, s 
egyben a faj bemutatásának egyedülálló köz-
pontja.

http://balaton-felvideki.hu/hu/
kapolnapusztai-bivalyrezervatum-kis-balaton

TUDJ MEG MINDENT A BIVALYREZERVÁTUMRÓL! 
www.bfnp.hu 



• Magyarország legnagyobb bivalycsordája
• Piknikezőhely
• Interaktív kiállítás
• Mesélő sétaút

Figyeld meg egészen testközelből vagy távcsövön 
keresztül a dagonyázó, legelésző bivalyokat, ha sze-
rencséd van fürgén szaladgáló ürgéket is láthatsz a 
fűben. 

KÁNYAVÁRI-SZIGET ÉS A KÁPOLNA-
PUSZTAI BIVALYREZERVÁTUM 

1. Nap

NYITVA: EGÉSZ ÉVBEN
CSAK SZÁRAZ IDŐBEN!

Egy kiállításon keresztül bepillantást nyerhetsz a bi-
valytartás ősi módszereibe, láthatsz  hagyományos 
eszközöket, régi fényképeket. 

A tanösvény mellett az állatsimogató garantáltan a 
kicsik és nagyok szívét is rabul ejti, a kiadós séta után 
itt igazán megmelengetheted a lelkedet. 





A Kápolnapusztai bivalyrezervátum közelé-
ben található az ikonikus fa hídjáról nevezetes 
Kányavári-sziget, a „Búbos vöcsök” tanösvény-
nyel. 

A közel két kilométer hosszú, egész évben látogat-
ható, 1-1,5 óra alatt végigjárható a tanösvény 15 ál-
lomásán keresztül testközelből ismerheted meg a 
Kis-Balaton kivételes madárvilágát. 

A BIVALYOS KALAND UTÁN MÁR CSAK EGY RÖVID 
KITÉRŐ A KÁNYAVÁRI-SZIGET

Szuper tipp egy kalandos bringatúra a Kis-Balaton 
mentén haladó szemet gyönyörködtető kerék-
párúton, ahonnan a saját objektíveden keresztül 
személheted a hattyúkat, madarakat, vadkacsákat, 
és ha rádalkonyodik, akár denevéreket is láthatsz!





A hely, ahol a központi téma a VÍZ! 
Kicsik, nagyok, szülők és nagyszülők, valamint moz-
gásukban korlátozott vendégek egyaránt élvezhetik 
az interaktív játékparkot! 

Beltéri élményelemekkel tapasztalhatod meg a cso-
dát, vezetett programon, szerepjátékokkal tarkított 
kalandok keretében fedezhetik fel a varázslatos kör-
nyezetünket. 

ZOBORI ÉLMÉNYPARK
ZALASZABAR SCIENCE CENTER 

Tudományos szórakoztató központ

2. Nap

NYITVA: EGÉSZ ÉVBEN
BELTÉREN IS! MIVEL TALÁLKOZHATSZ ITT?

• Nyomon követheted a víz körforgását
• Megnézheted a Földünk áramlatait
• Magad csinálhatsz örvényt
• Megfigyelheted, hogy viselkedik egy tenger alatti vulkán
• Megtapasztalhatod hogyan lehet széllel szembe vitorlázni
• Hogy keletkezik a cunamit?
• …és hogy kell védekezni az árvíz idején?





TUDJ MEG MINDENT A ZOBORI ÉLMÉNYPARKRÓL! 
www.zobori.hu

Interaktív biológia óra a szabadban, akár csapattal, 
akár családdal érkezel! 
Kövesd a kijelölt sétautat Herman Ottó polihisztor 
nyomában, az ornitológus szemével a róla elneve-
zett tanösvényen, álljatok meg egy hangulatos sza-
lonnasütésre a hegy árnyas ligetei alatt. 

A túra során a vadfarmon természetes élőhelyükön 
találkozhatsz különböző vadon élő állatokkal. Lát-
hatsz szarvasokat, muntyak szarvasokat, őzeket. 

EGY KIS IZGALOM SOSEM ÁRT!ÖKO KALAND

Tűzdeld meg pár hajmeresztő kalanddal az öko túrádat, 
hiszen Magyarország legnagyobb élményparkja köze-
pén vagy! Adrenalin csúszdák, extrém virtuális kalan-
dok, kötélpálya és megszámlálhatatlan darabból álló 
játékarzenál vár rád!



A Kis-Balaton fokozottan védett területén, 
a Diás-szigeten található a Nemzeti Park 
Igazgatóság által 2010-ben átadott Kócsag 
Tanösvény. Kizárólag szakvezetővel, a Fekete 
István emlékhelyre vezető kirándulás kereté-
ben látogatható!

Túrák találkozóhelye: 
Kis-Balaton Kutatóház (más néven: Vönöczky 
Schenk Jakab Kutatóház)
GPS: 46.700668,17.238007

Időpont foglalás:
Tel.: +36 83 315 341, +36 30 664 04 04
E-mail: bfnp.kisbalaton@gmail.com

TUDJ MEG MINDENT A DIÁS-SZIGETRŐL! 
www.bfnp.hu



Tudtad, hogy a Kis-Balaton rejtett nádasában meg-
búvó házikóban született meg Fekete István: Tüske-
vár című regénye? Minden gyermek ismeri Tutajos és 
Bütyök történetét a feledhetetlen és megtapasztalá-
sokkal teli nyári vakációról. Ma is ott áll, a regényből 
megismert legendás Matula bácsi kunyhója, ahova 
Te is bepillanthatsz! 

A Diás-sziget egy varázslatos tisztásán álló házban 
íródott a Tüskevár, és a folytatása a Téli berek. Ma 
Fekete István író emlékhelye, ahol megtekinthe-
tő a dolgozószobája, valamint a természettudós 
Vönöczky Schenk Jakab emlékszobája is. 

MATULA BÁCSI NYOMÁBAN
Folytatódnak a kalandok a Diás-szigeten…

3. Nap

CSAK SZAKVEZETÉSSEL LÁTOGATHATÓ! IDŐPONT FOGLALÁS SZÜKSÉGES! 
SZÁRAZ IDŐBEN! TÚRA ÖLTÖZET AJÁNLOTT!

Diás-sziget, „Kócsag” tanösvényén keresztül juthatsz el a Fe-
kete István emlékhelyre, betekintést nyerhetsz a Kis-Balaton 
területén előforduló vízinövények, denevérek, halak, hül-
lők, kétéltűek, madarak és emlősök életébe. Megtudhatod, 
hogyan szorították vissza vizibivalyokkal a csatornákban 
elburjánzó növényeket, milyen halászati eszköz a vejsze 
és hogyan halásztak vele, kinek volt döntő szerepe a nagy 
kócsag megmentésében és azt is, hogy mire szolgáltak a 
dorongutak.








