KULTÚRÁNK FÜVÉSZKERTJE
VI. HAGYOMÁNY ÉS TERMÉSZET
KONFERENCIA

Nagyközönségi programok
„Kultúránk füvészkertje” – VI. Hagyomány és Természet Konferencia
A kétnapos Hagyomány és Természet Konferencia második, nagyközönségi napján
ismeretterjesztı elıadások hangzanak el, illetve rendhagyó bemutatók zajlanak, melyek
témája a magyar népmővészet természeti jellegő motívumai. A programot gálamősor
zárja, neves népzenei és néptánc együttesek fellépésével.
Helyszín: Pusztai Állatpark, rendezvénysátor
Idıpont: október 3. (szombat) 10:00–15:00
Magyar szürke bika vásár
Minden esztendıben ısszel kerül sor Hortobágyon a felnevelt növendékbikák
bemutatására és értékesítésére. A látványos program során elıször a tenyészbikák
felvezetésére, bírálatára kerül sor, amelyet a bikák árverése követ. A programot a
tenyészüszık szemléje zárja.
Helyszín: Pusztai Állatpark
Idıpont: október 3. (szombat) 12:00–14:00
Világörökségünk a Puszta – a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság információs
pultja, természetismereti játékokkal
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai játékos vetélkedıkkel (garantált
nyeremények!) várják az érdeklıdıket. A látogatók információt kaphatnak a nemzeti
parki bemutatóhelyekrıl és természetvédelmi, ökoturisztikai programokról is.
Helyszín: HNPI Látogatóközpont
Idıpont: október 3. (szombat) 10:00–17:00
Kézmőves foglalkozások
Az érdeklıdık Hortobágy környéki mesteremberek közremőködésével olyan régi
mesterségeket ismerhetnek meg, próbálhatnak ki, mint a nemez készítés, a
gyékényfonás, a vesszıfonás, a szőrrátét készítés, a szíjgyártás, a fafaragás, a népi
hangszerkészítés és a szövés.
Helyszín: HNPI Látogatóközpont és Kézmővesudvar
Idıpont: október 3. (szombat) 10:00–17:00
Ár: 700,-Ft/fı/foglalkozás

Kerékpáros szakvezetéses túrák
A kerékpárút pusztai és vizes élıhelyek mellett halad el, ahol sokféle madárfajt
figyelhetünk meg: ragadozó madarakat, darvakat, gémeket, vadludakat és récéket. Az
útvonal az egykori kungyörgyi méntelep mellet vezet, amely romjaiban is látványos
épületegyüttes. Majd egy fahídon áthaladva feljutunk a halastavak gátjára, ahonnan
vízi madarakat láthatunk. Vadregényes területen, felhagyott telelı- és szaporító tavak
mellett vezet tovább az útvonal. Kiérve a halastavak fıgátjára, sekély viző tavakat
látunk, ahol gémeket, vadlibákat és récefajokat és más vonuló madarakat figyelhetünk
meg. A felhagyott halastó medrében bivalygulya legel.
A túrák indulásának helye: HNPI Látogatóközpont
Idıpontja: október 3. (szombat) 10:00 és 14.00 óra
Idıtartam: 3 óra
Ár: 1.800,-Ft/fı
Egyéb információ: az egyes csoportok maximális létszáma 30 fı
Szekeres szakvezetéses túrák
A pusztai fogatozás során vendégek eredeti környezetében tekinthetik meg a
Hortobágy jellemzı háziállatait, régi fajtáit, a Nóniusz ménest, a magyar szürke és
bivaly gulyát, a rackanyájat, a mangalica kondát, ismerhetik meg a pásztorok életét,
munkáját. Megcsodálhatják a csikósok látványos bemutatóját, a hortobágyi pusztaötöst,
s a végtelen pusztán négyökrös szekérrel és szamaras kordéval találkozhatnak.
Kísérıink bemutatják a ménes istállóit, legszebb tenyészállatait, s a program végeztével
az érdeklıdık K. Nagy József fazekasmester mőhelyében elleshetik a nádudvari fekete
kerámia készítés rejtelmeit.
A túrák indulásának helye: Mátai Ménes
Idıpontja: október 3. (szombat) 10:00, 12.00, 14.00, 16:00
Idıtartam: 1,5 óra
Ár: felnıtt 2.400,-Ft/fı, gyerek 1.200,-Ft/fı
Szállnak a darvak – szakvezetéses túrák a darvak megfigyelésére
A hortobágyi puszták különleges ıszi eseménye a daruvonulás. A fenséges madárral –
amely korábban fészkelı faj volt a Kárpát-medencében – ma már csak a tavaszi és ıszi
vonuláskor találkozhatunk, ha kora reggeli vagy az alkonyati órákban felkeressük a
vonulási útvonalakat. A pénteki terepi programra mindenki a saját autóval, a
szakvezetıt követve indul a megadott helyszínre, amely a darvak pillanatnyi vonulási
irányától függ. Szombaton a terepi program elıtt természetrajzi elıadás és film ad
betekintést a darvak életébe, majd ezután következik a terepi program.
A túrák indulásának helye: HNPI Látogatóközpont
Idıpontja: október 2. (péntek) 16.00
Ár: felnıtt 1.000,-Ft/fı, gyerek 400,-Ft/fı

Idıtartam: 2,5 óra
Október 3. (szombat) 14.00 – HNP Látogatóközpont
Idıtartam: 4, 5 óra
Ára: felnıtt 1.500,-Ft/fı, gyerek 500,-Ft/fı
Egyéb információ: az egyes csoportok maximális létszáma 80 fı
Hortobágy-halastavi kisvonatozás szakvezetéssel
A program keretében a vendégek megismerhetik az ıszi hortobágyi madárvonulást. A
Halastavi Kisvasúttal kényelmesen elérhetıek a Hortobágyi-halastavak belsı,
madárban leggazdagabb tavai. Már szeptember közepétıl darvak krúgatása veri fel a
puszta csendjét, északról egyre nagyobb számban érkezı darucsapatok lepik el a
lecsapolt halastavi tómedreket és a tavakat, övezı pusztákat. Kora reggel a darvak a
szélrózsa minden irányába szállva hagyják el az éjszakázó helyet, napközben azonban
sokan visszatérnek a tavakra inni. Ilyenkor már az Észak-Európából érkezı, 2,5 m
szárnyfesztávolságú réti sasok is gyülekeznek a tavakon. A tavak felett portyázó sasok
nagy pánikot keltenek a vízen pihenı vadliba és vadréce csapatok között. Napközben
gyakran ücsörögnek a száraz tómedrekben, magányosan álló fákon, ahonnan
felemelkedve méltóságteljesen köröznek a tavak felett.
Indulás helye: Hortobágy-Halastó település, halastavi kisvonat állomás
Idıpontok: 11.00, 13.00, 15.00 (max. 45 fı/alkalom)
Idıtartam: 1,5 óra
Ár: felnıtt menettérti jegy 600,-Ft/fı, gyerek menettérti jegy 300,-Ft/fı

