CSILLAGSÉTÁK NEMZETI PARKJAINKBAN
Ablakot nyitunk a végtelen világegyetem felé!
Időpont: április 13-15.
Helyszín: országszerte számos helyszínen

Csillagos ég Szilvásváradon

a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében

Dátum
Találkozás
Helyszín
Táv, időigény
Részvételi díj
További információ
Jelentkezés
Maximális létszám

április 13. (péntek)
20:00 BNPI Információs Ház (Millenniumi tanösvény kezdete), vagy
Milleniumi kilátótorony egyénileg 21:00-kor
Szilvásvárad
5 km, 1 óra túra fel, csillagles 1 óra, 1 óra túra vissza
1000 Ft/fő
www.bnpi.hu
novakr@bnpi.hu
35 fő

Esti szakvezetés a szilvásváradi Milleniumi tanösvényen, majd a kalapati kilátónál távcsöves
csillagászati megfigyelés. Csak derült égbolt esetén!

A Hiúz nyomában – földön és az égen

a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és
az MCE Felsőgallai Amatőrcsillagász Klub szervezésében

Dátum
Találkozás
Helyszín
Táv, időigény
Részvételi díj
További információ
Jelentkezés
Maximális létszám

április 13. (péntek)
17:30, Hiúz Ház Erdei Iskola és Látogatóközpont (Szokolya – Királyrét, GPS:
47.89666, 18.97368)
Börzsöny, Királyrét
2-3 km, 4,5 óra (17:30-22:00 között)
2200 Ft/fő, kedv./családi: 1200 Ft/fő
Takáts Margit, +36 (27) 585 625 (munkaidőben), kiralyret@dinpi.hu
Előzetes bejelentkezés szükséges! Lehetőség szerint előző nap délután 15 óráig.
40 fő

A Hiúz Háztól szürkület előtt induló túránkon megismerkedhetnek a tavaszi erdő hangjaival,
fényeivel, alkonyati arcával. Utunk során keressük a tavaszi ébredés jeleit, nyomait, felfedezzük
régi korok tájhasználatának emlékeit.
Sötétedés után csillagász szakemberek segítségével megfigyelhetjük a tavaszi égbolt csillagképeit a
Börzsöny felett – többek között a Hiúz (Lynx) csillagképet is, amely nem éppen kicsi és pont aznap
fog a fejünk felett delelni! A programon nagy távcsővel fürkésszük az eget, de minden kisebbnagyobb távcsövet érdemes elhozni!

A csillagos égbolt titkai

a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság és
a Magyar Csillagászati Egyesület Soproni Helyi Csoportja szervezésében

Dátum
Találkozás
Részvételi díj
További információ
Jelentkezés
Maximális létszám

április 13. (péntek)
Borsodi dűlőben álló megfigyelő torony parkolója
térítésmentes
Goda István; +36 (99) 537-520 (munkaidőben)
Előzetes bejelentkezés szükséges! +36 (99) 537-620
30 fő

Távcsöves bemutatásra hívja az érdeklődőket április 13-án, pénteken, este 20,00-kor a Stella
Sopron és a Fertő-Hanság Nemzeti Park. Megközelítés: Sarródról Fertőújlakra vezető közúton, a
Hansági-főcsatornától tovább haladva a falu felé további kb. 200 métert. A megfigyelő
toronynál lehetőség van a parkolásra.

Az éjszaka fényei Boronkán
a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében

Dátum

április 14. (szombat)
18.30
Nagybajom és Böhönye között a 61.sz. út homokpusztai bejárója
(GPS: 46.401723,17.472364)
Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet

Találkozás
Helyszín
Táv, időigény
Részvételi díj

5 km, 3-4 óra

További információ
Jelentkezés
Maximális létszám

1000 Ft/fő
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Telefon: +36 (30) 377-3388, +36 (30) 326-9459
E-mail: komlos@ddnp.kvvm.hu, evahorvath@ddnp.kvvm.hu
Telefon: +36 (30) 377-3388, +36 (30) 326-9459
E-mail: komlos@ddnp.kvvm.hu, evahorvath@ddnp.kvvm.hu
120 fő

Az éjszakai túrán (kedvező időjárás esetén) csillagász segítségével ismerkedünk az égbolt
látnivalóival. A széles réten fölénk terülő csillagos égbolt alatt találkozhatunk az éjszaka
élővilágával és szembesülhetünk a fényszennyezés problémájával. A túra végeztével távcsöves
bemutató várja az érdeklődőket.

Barangolás a bakonyi égbolton
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében

Dátum
Találkozás
Helyszín
Táv, időigény
Részvételi díj
További információ
Jelentkezés
Maximális létszám

április 14 . ( szombat)
Bakonybél, Pannon Csillagda 20.30-tól
Bakonybél, Pannon Csillagda, Szt. Gellért tér 9.
GPS: 47.253079, 17.728101
2 óra (21- 23 óra között)
1800,- Ft/fő
info@csillagda.net +36 (88) 461-245 www.csillagda.net
Előzetes bejelentkezés szükséges!
50 fő

Derült időben főleg a szabad ég alatt zajlanak az események: sötétedéskor jól megfigyelhetők a
tavaszi csillagképek. Csillagászaink lézertollal mutatják meg az aktuális csillagképeket. A Csillagda

kupolájában távcsövekkel vehetjük szemügyre az érdekesebb csillaghalmazokat, galaxisokat,
színes csillagpárokat, bolygókat. Az érdeklődők felhős időben rendhagyó tárlatvezetésen és
planetáriumi programon vehetnek részt a Csillagdában, interaktív beszélgetés zajlik előadóinkkal
például Galileiről, és a Holdra szállás eseményeiről, Marsról. Előzetes bejelentkezés szükséges!

Csalogányok éneke és Csillagséták a Túzokok Földjén
a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében

Dátum

április 14. (szombat)
Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont, Dévaványa, Réhely
GPS koordináta: É:47°04’53.03”K:20°55’51.10”
2018. április 14. (szombat) 17.00
Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont, Dévaványa, Réhely
GPS koordináta: É:47°04’53.03”K:20°55’51.10”
300m

Találkozás
Helyszín
Táv, időigény
Részvételi díj
További információ
Jelentkezés

felnőtt 500,- Ft/fő, gyermek, nyugdíjas 400,- Ft/fő
A csillagászati túra mellett a puszta élővilágának „feltérképezésére" is sor kerül
a tavaszi túra során, valamint madárodúk készítésére és kihelyezésére is
lehetőség nyílik a látogatóközpont területén.
Előzetes bejelentkezés szükséges Szélné Sándor Katalin látogatóközpontvezetőnél a +36 (30) 445-2409-es telefonszámon.

A Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont környéke az ország azon kevés helyei közé
tartozik, ahonnan zavaró fényektől mentesen csodálható meg a csillagos égbolt, s így kiváló
lehetőségeket kínál a csillagászati megfigyelésekre. Előzetes bejelentkezés szükséges Szélné Sándor
Katalin látogatóközpont-vezetőnél a 0630/4452409-es telefonszámon.

Csillagséták nemzeti parkjainkban: Föld alatt és föld felett
a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében

Dátum
Találkozás
Helyszín
Táv, időigény
Részvételi díj
További információ
Jelentkezés
Maximális létszám

április 14. (szombat)
Találkozó: 17:00, Baja, a volt Szegedi úti katonai gyakorlótér területe
Bajai földikutya-rezervátum természetvédelmi terület
2 km, 3 óra
A részvétel ingyenes.
Információ, jelentkezés: Tamás Ádám, +36 (30) 450-9227
Információ, jelentkezés: Tamás Ádám, +36 (30) 450-9227
35 fő

Csillagászati bemutatóval egybekötött természetismereti túra. A Bajai földikutya-rezervátum
természetvédelmi terület és annak élővilágának bemutatása, sötétedés után pedig ismerkedés a
csillagos égbolt csodáival.

Fotó: Pannon Csillagda, Bakonybél

Csillagséta a Hegyháti Csillagvizsgálónál

az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében

Dátum
Találkozás
Helyszín
Részvételi díj
További információ
Jelentkezés
Maximális létszám

április 14. (szombat)
Hegyhátsál GPS: 46.95505, 16.64380, 20 óra
Hegyháti Csillagvizsgáló, Hegyhátsál, 20 óra
500 Ft
www.orseginemzetipark.hu
+36 (94) 548-034
50 fő

Előadás a csillagászatról, majd a csillagos égbolt megtekintése.

Pásztorok és csillagok - Csillagoségbolt-park a Hortobágyon
a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében

Dátum
Helyszín
Részvételi díj
További információ

április 15. (vasárnap) 17.00 – 17.45
Agóra Tudományos Élményközpont konferenciaterme
(Debrecen, Egyetem tér 1.)
térítésmentes
(Az Agóra más programjain belépőjegy megváltása mellett lehet részt venni.)
turizmus@hnp.hu; +36 (30) 985-3209

Hortobágy 2011 óta a Nemzetközi Csillagoségbolt-park címet is viseli, köszönhetően annak, hogy
nemzeti parkunk felett az éjszakai égbolt is jobbára háborítatlan és természetes. A csillagos ég
ismerete a pásztortudás szerves része volt. A szabad ég alatt dolgozó emberek éjszaka így
tájékozódtak, az égitestek állása szerint legeltettek és végezték a napi teendőket. Az égi jelenségek
az időjóslásban is segítették őket. Az idősebb pásztorok a mai napig őrzik ezt a tudást, melynek
lejegyzése napjainkban egy kutatás keretében zajlik. Az így összegyűjtött érdekességeket osztja
meg a kutatást végző előadó a hallgatósággal. E kutatás eredményei alapját képezik a „Csillagászat
és világörökség” programnak is.
Kísérő terepi program:

Föld napi madarásztúra és csillagséta Hortobágy-Halastón
Dátum
Találkozás
Helyszín
Táv, időigény
Részvételi díj
További információ
Jelentkezés
Maximális létszám

április 21. (szombat)
17.30; Hortobágy-halastavi kisvasút indítóállomása, Hortobágy-Halastó
Hortobágyi Csillagoségbolt-park, Hortobágy-Halastó
10 kilométer kisvasúttal, 1,5 km gyalogosan
2500 Ft/felnőtt, 1500 Ft/gyerek, 6500 Ft/család (2 felnőtt + max. 2 gyerek,
gyerek: 14 éves korig)
turizmus@hnp.hu; 30/985-3209
A programra előzetes bejelentkezés szükséges, április 20. 12 óráig.
35 fő (minimális létszám: 10 fő)

A „csillagséta” során bepillantást nyerhetnek vendégeink a Hortobágyi-halastó, Közép-Európa
egyik legnagyobb madárélőhelyének gazdag madárvilágába és szakember segítségével
megtekinthetik a zavaró fényektől mentes égbolt csillagképeit is. A halastavak között haladva
kisvasúttal jutunk el a tórendszer legnagyobb taváig, ahol szakvezetővel, állványos távcsővel
vesszük szemügyre a madárvilágot. A madarászatról visszatérőben már a Vénusz fogja kísérni
utunkat, majd csillagász távcsővel szemügyre vehetjük a Holdat és a kicsit később megjelenő
csillagképeket, pl. az Ikreket is.
A program időjárásfüggő! A programváltozás jogát fenntartjuk, a program csak minimum 10 fő
bejelentkezése esetén kerül megrendezésre.

