KEDVES LÁTOGATÓ!
Tanösvényeink színes információs táblákkal,
rövid leírásokkal és magyarázó ábrákkal segítik egy-egy terület természeti és kultúrtörténeti
értékeinek felfedezését. Mivel ezek a létesítmények mindegyike természetvédelmi oltalom
alatt álló területen található, ezért különösen
fontos az itt élő növények és állatok, valamint
egyéb természeti képződmények megóvása.
Ennek érdekében kérjük, hogy vegye ﬁgyelembe
az alábbiakat!
1. Csak a kijelölt útvonalakat használja!
2. Fokozottan védett területre belépni csak
írásos engedéllyel, vagy szakvezetővel lehet.
3. A túra során keletkezett hulladékot vigye
magával, és hulladékgyűjtőbe helyezze el.
4. A túrák során ne szedjen virágot, vagy ne
szakítson le egyéb növényi részeket! Kerülje
az állatvilág bárminemű zavarását!
5. Tüzet rakni csak a kijelölt helyeken szabad.
6. Kutyáját tartsa pórázon, mert ezzel
megelőzhető az állatok zavarása, illetve
önnek is több esélye lesz az állatvilág
megﬁgyelésére.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A Kiskunsági Nemzeti Park tanösvényei
Aqua Colun tanösvény ( Izsák-Kolon-tó)
Árpád-fejedelem tanösvény ( Tiszaalpár-Alpári-rét)
Báránypirosító tanösvény (Fülöpháza-Fülöpházi
buckavidék)
Boróka tanösvény ( Bugac)
Cankó tanösvény ( Fülöpszállás-Kelemen-szék)
Erdei tanösvény ( Bugac)
Hankovszky liget ( Kecskemét Liszt F. u. 19.)
Kékmoszat tanösvény ( Dunapataj-Szelidi-tó)
Kontyvirág tanösvény ( Lakitelek-Tőserdő)
Kosbor tanösvény ( Kunadacs-Peszéradacsi-rétek)
Madarak és Fák útja ( Bugac)
Pimpó tanösvény ( Orgovány-Orgoványi rétek)
Poszáta tanösvény ( Izsák-Kolon-tó)
Rekettye tanösvény ( Ágasegyháza-Orgoványi-rétek)
Réce tanösvény ( Apaj-Felső-Kiskunsági puszta)
Földvár tanösvény ( Tiszaalpár)
Sáskajárás játékos sétaút ( Bugac)
Sirály tanösvény ( Szatymaz-Fehér-tó)
Vöcsök tanösvény ( Petőﬁszállás-Péteri-tó)
Vörös-mocsár tanösvény ( Császártöltés-Vörös mocsár)

A Kiskunsági Nemzeti Park Magyarország második nemzeti parkjaként létesült 1975-ben.
A nemzeti park működési területének jelentős
része a Duna-Tisza közén található. A védett
területeket tágas horizontú szikesek, hullámzó
felszínű homokbuckavidékek, mocsarak, lápok,
nedves rétek és a Tisza menti vadregényes ártéri erdők és holtágak jellemzik.
A nemzeti park igazgatóság kezelésébe tartozik kilenc különálló nemzeti parki egység, két
tájvédelmi körzet, 18 természetvédelmi terület,
valamint a törvény erejénél fogva védett (exlege) lápok és szikes tavak. A védett területek
kiterjedése 116.000 hektár.
A Kiskunsági Nemzeti Park legkeletibb része
a Tisza jobb partján fekvő Szikra-és az Alpári-rét
elnevezésű terület. Ez a táj még őrzi azokat a
tájképi elemeket és természeti értékeket, amelyeket a Tisza szabályozás előtti állapotát jellemezték.
Az 1850-es években, a folyókanyarulatok átvágásával mesterségesen keletkezett a Szikra
és az Alpári Holt-Tisza. A Dög-Tisza korábban,
természetes úton lefűződött holtág. Az Alpárirét a Tisza egyik hullámtéri öblözete. Anonymus
Gesta Hungaroruma szerint itt vívta csatáját Árpád a bolgár Zalán vezérrel, amely a honfoglalás egy fontos eseménye volt.

KELLEMES IDŐTÖLTÉST KÍVÁNUNK!

KONTYVIRÁG TANÖSVÉNY
Hossza: 2400 m
Típusa: tájékoztató táblás
Nyelve: magyar
Az útvonal jelzése: sárga félkör
Látogatásra ajánlott időszak: egész évben látogatható. Tavasszal, nyár elején előfordulhat,
hogy a Tisza áradásai miatt az utak nem
járhatók. Az útvonalon gyalogosan és kerékpárral is lehet közlekedni.
Megközelítés: Lakitelek Kecskeméttől kb. 25
km-re, K-re fekvő település. A 44. sz. úton autóbusszal és személyautóval, de vonattal is
megközelíthető. Lakitelek- „Tőserdő kapujától”,
a tőserdei holtágon átvezető hídtól indul a
tanösvény, hol információs tábla, és egy park is
található.
Ajánlott felszerelés: vízálló lábbeli, távcső,
szúnyogriasztó
Állomások:
1. Fűz-nyár ligeterdő
2. Tölgy-kőris-szil ligeterdő
3. Növények
4. Majálisrét
5. Állatok
6. Földtani jellemzők

A tanösvény a Tőserdő kapuja elnevezésű
pihenőhely közelében található információs táblától indul. Az útvonal első szakasz egy feltöltött
földúton halad. A tanösvény útvonalát SÁRGA
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FÉLKÖR jelzés mutatja., mely egy darabon a
ZÖLD SÁV turistajelzéssel együtt halad.
Az ártéri erdőben sétálva, néhány száz méter
múlva találjuk meg az első állomást, mely a puhafa-ligeterdőket mutatja be.
Ezután szétválik a ZÖLD SÁV és a SÁRGA
FÉLKÖR jelzés. A ZÖLD SÁV egyenesen tovább,
Tiszaalpárra vezet, a tanösvény útvonala azonban jobbra fordul.
Hamarosan elérjük a második állomást, mely
a folyókat kísérő keményfa-ligeterdőkről mesél.
A sárga félkört követve egyenesen haladunk
tovább. A harmadik állomást egy útelágazásnál
találjuk. Utunkat egyenesen kell folytatni, de
ahhoz, hogy az ösvényt megtaláljuk előbb egy
hatalmas kidőlt fát kell megkerülni.
Egyszer csak egy szép tisztásra érünk, ahol
az erdész-üdülő impozáns épületét láthatjuk.
A Majális–rétnek nevezetett tisztás kedvelt
kirándulóhely. A réten ez egykori ártéri tölgyek
néhány impozáns példánya áll.
A tisztáson keresztülsétálva találjuk meg a negyedik állomás tábláját.
Továbbra is az erdőben folytatjuk utunkat.
Hamarosan elérjük az ötödik állomást, mely az
ártéri erdőben élő állatokat ismerteti meg.
Ezen az úton továbbhaladva elhaladunk a Kontyvirág Erdei iskola kerítése mellett. Hamarosan
egy forráshoz érünk, ami az Alföldön igazi ritkaságnak számít. Sajnos az utóbbi évtizedben
már csak csapadékos években tör víz a felszínre.
Itt találjuk a tanösvény utolsó állomását, mely a
környék geológiai jellemzőit mutatja be.
Innen továbbhaladva néhány perc alatt visszaérünk a holt-Tisza szabad-strandjához.

A kb. 8 km-re levő Tiszaalpáron további két
tanösvény várja a kirándulókat. A Földvár tanösvényt a falu Tisza-ártérre néző szélén, az un.
Várdombon találjuk. A három kilométer hosszú
Árpád fejedelem tanösvény a falu központjából,
az Árpád térről indul. A település kultúrtörténeti
emlékeit és az ártér természeti értékeit lehet
megismerni az út során. A Várdomb mellett levő
Árpád-kori skanzenben megvásárolható az Árpád fejedelem tanösvény látnivalóit részletesen
bemutató kiadvány.
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KONTYVIRÁG
TANÖSVÉNY

Ha megoldod a keresztrejtvényt, megkapod annak a bolgár vezérnek a nevét, akit a monda szerint az Alpári réten
győzött le az Árpád fejedelem által vezetett magyar sereg.

Szikra és az Alpári-rét
1. A puhafa ligeterdő jellemző fafaja, melynek vesszőjét egykor kosárfonásra használták.
2. Ez a növény, mely nevét termésének jellegzetes
alakjáról kapta a hasonló nevű lepke hernyójának
tápnövénye.
3. Vörös színű lepke, szárnyán fekete foltokkal.
4. A Tisza mente tölgy-kőris-szil keményfa ligeterdejének aljnövényzetében él ez az alföldön ritka, fehér
virágú növény.
5. A puhafa ligeterdők másik jellemző fafaja.

Cím: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.
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honlap: http://knp.nemzetipark.gov.hu,
www.knp.hu
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