F e de z z e f e l a Du na- Dr áva N e m z e t i Pa r kot !
B ÉDA- KARA PANCSA
Béda-Karapancsa természeti értékei
A Béda-Karapancsa a Duna magyarországi alsó szakaszának kiemelkedő értéket képviselő
élőhelyeit foglalja magába. Itt van hazánk rétisasok és a fekete gólyák által egyik „legsűrűbben
lakott” területe. A háborítatlan ártéri erdők mélyén zavartalanul pihennek meg a gémfélék,
kis- és nagykócsagok, kanalas gémek. Ligeterdeiben kockás liliom, jerikói lonc és fürtös gyűrűvirág is előfordul. A mocsárrétek, legelők növényei a réti iszalag és mocsári aggófű. A Mo
hácsi-szigeten található Riha-tó különleges értéke a kiskócsagok és a bakcsók fészkelő telepe.

Fehér Gólya Múzeum – Kölked

Mohácsi Történelmi Emlékhely
Történeti emlékünk az egykori csatatéren
kialakított, parkosított sírkert, Sátorhely
határában tekinthető meg. A park területe
több mint 15.000 katona végső nyughelye. A
sírkertben elhelyezett kopjafák mellett megismerhető a harc történetileg rekonstruált
lefolyása a már ismert, tragikus végkifejletig.
Nyitva: naponta 9.00-18.00, november 1 - március 31. között előzetes bejelentkezés alapján.
T.: 06 (69) 382-130, 06 (70) 347-9340

A Mohácstól délre fekvő Kölked lakossága
évszázadok óta együtt él a gólyákkal. Itt található az országban egyedülálló Fehér Gólya Múzeum. Az egykori iskolaépület bemutatja a gólyaféléket, vándorlási útvonalaikat,
életkörülményeiket. Míg a kiállító teremben
hatalmas, fénypontos demonstrációs táblán
követhetjük a gólyák költözési irányait, kinn
az udvaron néhány áttelelő gólya próbálgatja a szárnyait egy apró tavacska mellett.

A Nagypartosi tanösvény – Kölked
határában a Fehér Gólya Múzeumtól kön�nyen megközelíthető. Útvonala a fokozottan védett Nagy-rét peremén a Dunáig
vezet. Magyarország egyik legnagyobb ártéri legelőjén megnézhetjük a ridegtartású
szürkemarha gulyát is. Kis szerencsével pirókkal (a szürkemarha zsemleszínű borja) is
találkozhatunk.

Újmohácsi tanösvény
A Mohács-szigeti tanösvény a Duna bal
partján található, az ártér jellegzetességeit ismertető útvonal részletes tájékoztatást nyújt
az egykori vízimalmok működéséről is.

Szárazon és vízen a nemzeti parkban

Béda-Karapancsa festői szépségű ártéri élővilágát gyalogosan, szervezett kenutúrán, vagy
a három eltérő hosszúságú és tartalmú kerékpáros körön fedezhetjük fel – egyénileg, vagy
szakvezetéssel. Íme egy kis ízelítő a végtelen lehetőségek közül:
A gólyák nyomában – A kirándulást Kölkeden, a Fehér Gólya Múzeum megtekintésével
kezdjük, majd a kirándulás folytatásaként a Nagypartosi Tanösvényen teszünk egy sétát
szakvezetővel a Duna partjáig, ahol egy ízletes helyi ételspecialitás elfogyasztásával folytathatjuk a programot. A nap zárásaként lovaskocsikkal juthatunk vissza a településre.
Szárazon és vízen a nemzeti parkban – A nem mindennapi program során szakvezető kíséretével kenuval járjuk be a Béda-Karapancsa Tájegységben a Duna hullámterén található
mellékágat, a zegzugos Külső-Bédát. Az evezést követően Kölkeden meglátogatjuk a Fehér
Gólya Múzeumot, majd a kirándulás befejezéseként a Nagypartosi tanösvényen teszünk egy
sétát a Duna partjáig. A programot színesíthetjük ártéri piknikkel és lovaskocsikázással.
Kerékpárral és kenuval a Bédán – A program során Mohácsról indulva a nemzeti park
kerékpárjaival a Duna töltésén eljutunk Kölkedre, ahol a Fehér Gólya Múzeumot tekintjük
meg. Ezután kerékpárral továbbmegyünk a Külső-Bédáig, ahol a Duna hullámterén található
mellékágban kenukba ülünk. A vízi program végén kerékpárral jutunk vissza Mohácsra.
Kishajóval a Dunán – A program során a kényelmes, 11 fős Ficánka nevű hajóval utazva, amelyen étkezést és borkóstolót is lehet igényelni,
a Duna magyarországi alsó szakaszában gyönyörködhetünk. Úti célként a Nagypartosi rétet, valamint az országhatárt is meg lehet jelölni.
Fakultatívan kérhető program a Béda-Karapancsa Tájegységben a nemzeti park munkatársaitól.

A Béda-Karapancsa tájegységben lehetőség van kerékpárkölcsönzésre, kenukölcsönzésre, valamint hajókirándulásra, kishajó bérlésére. Ezen kívül kollégáink kenus, gyalogos túrákhoz szakvezetéssel állnak kedves vendégeink rendelkezésére.
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