A Gemenci erdő

Látnivalók a Gemenci Erdei Vasút mentén

5. Malomtelelő
- 46º 14’ 55,36”, 18º 51’ 24,81”

A természetvédelmi oltalom alatt álló védett és fokozottan védett területek korlátozottan látogathatóak, ezért a Gemenc Zrt.
által létrehozott és fenntartott kiránduló- és parkerdők, tanösvények, az erdei iskola, az erdei vasút és a személyszállító hajópark
hivatott szervezetten, a természeti értékek megőrzésének szem
előtt tartásával megismertetni az idelátogató turistákat a látnivalókkal.

Pörbölyi Ökoturisztikai Központ
- 46º 11’ 59,68”, 18º 49’ 34,67”

Szolgáltatások:
• Szálláslehetőségek • Kerékpárbérlés • Kenutúrák a Gemenci erdőben, a Duna mellékágain • Sétahajós kirándulások • Erdei kirándulások szervezése gyalog, kerékpáron, lovasfogaton • Erdei iskolai
programok, nyári táborok • Büfé és ajándékbolt • Szakvezetés

A Pörbölyi Ökoturisztikai Központból indul a Gemenci Erdei Vasút, hazánk egyetlen ártéri erdészeti kisvasútja. Nyomvonala a
Duna és a Sió medrét követve a Gemenci erdőben halad. A 30 kilométeres pályán hétköznap Malomtelelőig, hétvégén Keselyűsig illetve Gemenc-Dunapart állomásig utazhatnak a kirándulók.
1. Vadmegfigyelő
- 46º 12’ 20,12”, 18º 49’ 57,00”

Itt található a nagyrezéti vadmegfigyelő, amely az Ökoturisztikai
Központból kijelölt gyalogúton, hangulatos erdei környezetben
15 perc sétával is elérhető. A mintegy 2 hektáros bekerített erdőrészletben gímszarvasokat és vaddisznókat lehet megfigyelni.
2. Nagyrezét
- 46º 12’ 39,25”, 18º 50’ 19,75”

Gemenci Méhészeti Gyűjtemény:
Az erdei vasút nagyrezéti megállójából induló gyalogösvényen
érhető el a Méhészeti Gyűjtemény, ahol többek között az üvegfalú kaptárokban élő méhek életével és méhészeti eszközökkel
ismerkedhetnek meg a látogatók.
Nyitva tartás: május 1. és szeptember 27. között
Hétvégén és ünnepnapokon: 10:00-17:00 óráig,
hétköznap: csoportok részére előre egyeztetett időpontban.
3. Nyárilegelő
- 46º 13’ 26,52”, 18º 51’ 50,82”

A Rezéti-Duna partján található megállóhely magas partjáról jó
rálátás nyílik a legnagyobb gemenci mellékágra és a szemben
lévő Veránka-sziget festői fűzeseire. Az erdei vasút pályája itt
érinti először az Alföldi Kéktúra útvonalát, valamint innen indulnak a Rezéti-dunai vízitúrák is.

A megállóhelytől Lassiba induló Molnárka interaktív tanösvényen végigsétálva (kb. 2 km, kék kereszt turistajel) ismerhető
meg a Gemenci erdő állat- és növényvilága, valamint a Duna
mederváltozásai. A megállótól 200 méterre lévő megfigyelőtoronyból a fokozottan védett, időszakos vízjárású tavon élő
vízimadarakat, vagy a mocsárréten tartózkodó vadat lehet
megfigyelni.
A megálló az erdei vasút járataival egész évben elérhető.
6. Gemenc-Dunapart
- 46º 19’ 14,49”, 18º 54’ 29,99”

Pörbölyről 1,5 órás, Keselyűsből 20 perces erdei utazással elérhető folyóparti megállónál erdei játszótér található. A megállóból induló tanösvény a közeli Forgó-tó partjára vezet, ahol a
madárlesből közvetlen közelről figyelhető meg a tó rejtett állatés növényvilága. A megálló az erdei vasút járataival (Pörbölyről és Keselyűsből) április 1. és november 1. között szombaton,
vasárnap és ünnepnapokon érhető el.
7. Keselyűs
- 46º 19’ 46,17”, 18º 51’ 06,15”

A Holt-Sió parton található Keselyűsi Fogadóépület (jegypénztár, büfé) közvetlen környezetében a Keselyűsi tanösvény
várja a kirándulókat. Az ártéri keményfás ligeterdők kiemelkedően szép állományában haladó tanösvény az ártéri erdő- és
vadgazdálkodást és Gemenc híres madarát, a fekete gólyát
mutatják be a látogatóknak. Az ösvény mentén pihenőhelyek
és esőbeálló található. A megálló az erdei vasút járataival április 1. és november 1. között szombaton, vasárnap és ünnepnapokon érhető el.

4. Lassi
1. fogadó épület
(büfé, ajándékbolt,
jegypénztár, baba-mama
szoba, forgalmi iroda)
2. porta
3. parkoló
4. vetítőterem / konferenciaterem
5. Gemenc kincsei
- Élet az ártéri erdőben kiállítás

6. kerti tó
7. erdei iskola
8. ebédlő / étterem / konyha
9. szabadtéri tanterem
10. kézműves foglalkoztató
11. vendégház
12. játszótér

Gemenc kincsei kiállítás
Nyitva tartás: április 1. és október 31. között
Hétvégén és ünnepnapokon: 10:00-17:00 óráig,
hétköznap: 10:00-15:00 óráig.

- 46º 14’ 13,15”, 18º 51’ 26,23”

Pörbölytől 7 kilométerre Lassi állomáson a Halászati Kiállítás
(dioráma, ártéri terepasztal, halászháló kötöző műhely) mellett
pihenőpark, erdei játszótér, esőbeálló és kiépített tűzrakó hely
várja a kirándulókat.
A megálló az erdei vasút járataival egész évben elérhető.
Halászati Kiállítás
Nyitva tartás: április 1. és szeptember 27. között
Hétvégén és ünnepnapokon: 10:00-17:00 óráig,
hétköznap: csoportok részére előre egyeztetett időpontban.

Gemenc Zrt.
6500 Baja, Szent Imre tér 2.
Tel.: 79/321-049, fax: 79/324-181
E-mail: gemenc@gemenczrt.hu
www.gemenczrt.hu
Pörbölyi Ökoturisztikai
Központ
7142 Pörböly, Bajai út 100.
Tel.: 74/491-483
E-mail: okocentrum@gemenczrt.hu

Ha segítségre lenne szüksége!
A portaszolgálatok telefonos elérhetőségei:
Portaszolgálat, Pörböly:
06/30-862-7782, 06/30-537-2987
Ökoturisztikai Központ, Pörböly:
06/74-491-483
Portaszolgálat, Keselyűs:
06/74-311-833, 06/30-538-3139
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Keselyűsi tanösvény
Forgó-tavi
tanösvény
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A Gemenci erdőben kirándulónak fel kell készülnie arra, hogy az erdő nagy részén nincs
térerő, de a mobiltelefonjával segítséget a
következőképpen is próbálhat hívni:
Kapcsolja ki a készüléket, majd bekapcsoláskor a PIN-kód helyett a 112-t üsse be. Ekkor a
telefon automatikusan az adott helyen lévő legerősebb
hálózatot keresi és hívja a segélyhívó számot.
Amennyiben tud telefonálni, mondja meg a nevét és
adja meg a következő információkat: mi történt, mikor
történt, hol történt a baleset és van-e sebesült?
Ha a telefon nem talál hálózatot, akkor változtasson a tartózkodási helyén és próbálkozzon újra.
Ha telefonon nem tud segítséget kérni, akkor jusson el
a legközelebbi lakott helyhez, melyekről információt az
erdei vasút megállóiban talál.

Molnárka
tanösvény

Halászati Kiállítás
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2 Méhészeti Gyűjtemény

Gemenc
Vándorpont
Gemenc Zrt.

Tisztelt Látogató!
Kérjük, ügyeljen az erdő tisztaságára!
Az otthonról hozott ételek, italok csomagolóanyagát ne dobja el!
Használja az erdőben kihelyezett gyűjtőket, de
a legtöbbet akkor tesz a környezetéért, ha a szemetet hazaviszi és szelektíven az otthoni hulladékgyűjtőben helyezi el.

Gemenci
Erdei Vasút

