Tisza-tavi Vízi Sétány programok
2017. július
Júl. 1. III. TISZA-TAVI VÍZI SÉTÁNY NAPJA
9.00-18.00: Gyerekfoglalkoztató a pihen szigeten (rossz id esetén a madármegfigyel házikóban)
9.00 – 18.00: Hazavihető hűtőmágnes készítés
9.00 – 17.00: Énekesmadár gyűrűzés: A vékonyszálú gy r z hálóba repült madarak megjelölése
közben gy r z szakembert l hallhatnak a madarak vonulásának és kutatásának fortélyairól,
lehet ség van testközelb l is megismerkedni a befogott apróságokkal. A madárgy r zés
megfigyeléséhez a madarak aktivitása miatt javasoljuk a délel tti órákat!
9.00 – 18.00: QR kódos kincskereső játék – adatkapcsolattal és QR kód olvasó applikációval sok
érdekességet megtudhat a kódok mögé rejtve. Aki pedig a kódok segítségével végigmegy a
kincskeres pályán, ajándékot nyer! A programok id járásfügg ek. A belép díj a programokat tartalmazza.

JÚLIUSBAN MINDEN SZOMBATON „KINCSKERES KÜTYÜNAP”
Kipróbálhatják a madárhatározó applikációt, érdekességeket találnak a sétány területén QR kódok
mögé rejtve, aki pedig a kódok segítségével végigmegy a kincskeres pályán, ajándékot nyer!
Figyelje honlapunkat, és látogatása el tt töltse le a javasolt applikációkat, hogy minél többet
megtudjon nálunk a Tisza-tóról és él világáról!

JÚLIUS 1-JÉN, 15-ÉN ÉS 29-ÉN SZOMBATON ÉNEKESMADÁR GY R ZÉS
9.00 – 14.00: A vékonyszálú gy r z hálóba repült madarak megjelölése közben gy r z
szakembert l hallhatnak a madarak vonulásának és kutatásának fortélyairól, lehet ség van
testközelb l is megismerkedni a befogott apróságokkal. A madárgy r zés megfigyeléséhez a
madarak aktivitása miatt javasoljuk a délel tti órákat!

LÁTOGATÓI FOTÓPÁLYÁZAT JÚLIUS 1. – 31-IG
Pályázni a Vízi Sétányon készült saját fotókkal lehet.
A pályamunkákat a Vízi Sétány Facebook oldalára
(www.facebook.com/vizisetany) kell feltölteni.
A legjobbnak ítélt képek alkotói a nemzeti park
létesítményeibe, programjaira nyerhetnek belép jegyet.
Keresse a pályázati kategóriákat és feltételeket
honlapunkon!

TISZA-TAVI VÍZI SÉTÁNY ÉS TANÖSVÉNY
Poroszló www.hnp.hu/vizisetany
A tanösvényen az érdekl d k egy 1500 méter hosszú
pallóúton sétálva nyerhetnek betekintést a Tisza-tó növényés állatvilágába. Az él lények megfigyelését információs
táblák és madármegfigyel k segítik. Megközelítés: A
tanösvény a nemzeti parkkal szerz dött kiköt kb l
csónaktúra formájában vagy a poroszlói F zfa Kiköt b l
rendszeres kishajójárattal közelíthet meg.
Belépőjegy
1500 Ft/feln tt • 1000 Ft/3-18 éves korig
Nyitva tartás
július 15 - aug. 31.: 9.00 – 19.00
Az utolsó járat a Fűzfa Kikötőből 18.00 órakor indul!
A Vízi Sétányra csak a Fűzfa Kikötőből indulnak rendszeres
járatok, az Ökocentrumból és a Delfin kikötőből nem
elérhető!

