A TISZA-TAVI ÖKOCENTRUM POROSZLÓ
a
Tisza-tavi Fejlesztő Egyesülettel együttműködésben
bemutatja

MADARAS HÓNAP A TISZA-TÓNÁL
2013 OKTÓBER
Október 5-6. szombat-vasárnap
„VÁLTÓ-TÚRA” HÉTVÉGE
Túrázás, kirándulás kerékpárral és kishajóval a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrum és a sarudi
Eurostrand és Kemping között: egyik irányban 1,5 óra kishajózás, másik irányban 0,5 óra
kerékpározás. A túrán résztvevők egy olyan komplex tisza-tavi programot kapnak, mely mind a
vízen, mind pedig a parton saját élmény megszerzésének keretében ismerteti meg a Tisza-tó
természeti és tájképi értékeit, s bátorít fel további kalandok megélésére.
A túrák mindkét napon 10.00 és 13.00 órakor indulnak, egy-egy túrán 5 túravezető irányításával
100 fő vehet részt. Részvételi díj: 1500 Ft, 3 éves korig ingyenes, gyerekeknek, diákoknak 1000 Ft.
Október 5. Európai madármegfigyelő napok eseménye Poroszlón, melyen madarász túravezető
segítségével vehet részt bárki Európa legnagyobb közös madár-monitoring programján.

Október 12-13. szombat-vasárnap
DARUVONULÁS HÉTVÉGE
A daruvonulás a Hortobágy térségének egyedülálló érdekessége, melynek megtekintése nem csak a
madarak iránt fokozottan érdeklődőknek nyújt felejthetetlen élményt, hanem mindenkinek, aki
nyitott a természet szépségeinek megismerésére. A program keretében az északról délre vonuló
darvak Hortobágy térségében megpihenő csapatait figyeljük meg, miközben nappali táplálkozó
helyeikről behúznak valamely tradicionális, vízzel borított éjszakázó helyükre.

Program mindkét napon:
Az Ökocentrum megtekintése a délelőtti órákban
14:30 Indulás különjárati autóbusszal vagy saját gépkocsival az Ökocentrum parkolójából a
Hortobágyra
15:30 Érkezés a daruvonulás megtekintésének helyszínére, Hortobágy keleti vagy északi területeire
Gyalogtúra a megfigyelőhelyre. A túra és a megfigyelés során szakképzett túravezetők adnak
tájékoztatást a látottakról, válaszolnak a vendégek kérdéseire.
17:30 Visszaindulás
A programhoz ajánlott felszerelés: nem élénk színű túraruházat, kényelmes túracipő, esőkabát,
távcső, fényképezőgép.

Részvételi díj, mely az Ökocentrum belépőjegyet is tartalmazza:
a szervezők által biztosított különjárati autóbusz igénybevétele esetén: 2.990 Ft/fő
saját gépkocsival történő utazás ill. a helyszínen történő csatlakozás esetén: 1.350 Ft/fő
Részvételi díj Ökocentrum belépőjegy nélkül autóbusszal: 1.890 Ft/fő, gépkocsival: 750 Ft/fő

Október 19.-20. szombat-vasárnap
TISZA-TAVI MADARAS FESZTIVÁL
A Tisza-tavi Madaras Fesztivál neve korábban Madarász Fesztivál volt, de időközben eldöntöttük,
hogy mi nem a fanatikus madarászokhoz szeretnénk szólni, hanem minden kirándulóhoz. Mindenkit
szeretnénk egy olyan hétvégi családi programban részesíteni, melyen a tisza-tavi élmények
megszerzése közben játékosan közelebb kerülhet egy kicsit a madarak világához is. Alábbi
programjaink ezt a célt szolgálják, s szeretettel várjuk azokat is, akik a galambon és a feketerigón
kívül még nem láttak más madarat, vagy esetleg még az előbbieket sem sikerült felismerniük.
10.00 – 16.00
50 perc időtartamú madármegfigyelő csónakos túrák a Tisza-tavon túravezetőkkel: a vállalkozó
kedvűek speciális „madaras” játéklapon jelölhetik a megfigyelt madarakat, minden kitöltött játéklap
ajándéksorsoláson vesz részt. A túrák a fenti időszakban minden egész órakor indulnak.
10.00 – 14.00
„A Tisza-tó madártávlatból” - távcső bemutató a Tisza-tavi Ökocentrum körpanorámás
kilátótornyában, szakmai vezetéssel.
12.00 – 16.00
Természetfotós bemutató és interaktív természetfotós délután a főépület melletti dísz tó hídján.
10.00 – 17.00
Tematikus kézműves és kirakodó vásár az Ökocentrum szabadidőparkjában
10.00 – 16.00
„Madaras játszóház” és kézműves foglalkozások gyerekeknek és felnőtteknek
Egész nap
„Madarak a porondon” - kormoránok és pelikánok látványetetése, solymász bemutató

Október 19-én: „A Tisza-tó egy napja” fotópályázat
Természetfotók készítése négy témában október 19-én 10 órától 15 óráig
15 órától 17 óráig az elkészült felvételek szakmai előválogatása
17 órától 18:30-ig nyilvános zsürizés, értékelés a közönség bevonásával, eredményhirdetés
19:00 órától a legjobban sikerült fotók vetítése az Ökocentrum tornyára (slideshow)
Október 20-án: hajnali madármegfigyelő program – hálózás, madárgyűrűzés

Október 19-én a Tisza-tavi Ökocentrum hosszabbított nyitva tartással; 9 órától 19.30 óráig
tart nyitva (pénztárak 18.30 órakor zárnak)
Speciális jegyár (a madármegfigyelő csónakos túrára is érvényes karszalag) 9 - 17 óra közötti
belépéssel 1890 Ft/fő (6 és 18 éves kor közötti gyermekeknek 1590 Ft/fő)
17 óra és 18:30 óra közötti belépés az Ökocentrumba: 800 Ft/fő

A Madaras Fesztivál alkalmából a poroszlói éttermekben speciális ételekkel, többek között madaras
ételekből készült menüsorral vagy különböző kedvezményekkel kedveskednek.
A programsorozat kapcsán (az adott hétvégéken) az idelátogató vendégek kedvezményes
szállásajánlatok közül válogathatnak.
További információ: www.tiszataviokocentrum.hu

