A Gemenci erdô
A Gemenci erdő az Alföld
nyugati szegélyén, a Sárközben terül el a Sió torkolatától délre mintegy 30 km
hosszúságban és 5-10 km
szélességben. Rendszeresen elöntés alá kerülő 180
km2-es területével nemcsak Magyarország legnagyobb ártéri erdeje, hanem európai viszonylatban is egyedülálló. A Duna forrásától a Fekete-tengeri deltavidékig nem található
még egy ilyen nagy, összefüggő ártéri erdő. A nemzeti parki
védettséggel bíró terület a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt.
vagyonkezelésében van.

Pörbölyi Ökoturisztikai Központ
A fővárosból vagy éppen a Dunántúlról érkezve az M6 autópálya Bátaszéki
Gemenc Zrt.
csomópontjától (163 km) mintegy 10 kmÖkoturisztikai Központ
Pörböly
re, az 55. számú főúton Baja felé indulva,
Pörböly községen áthaladva közelíthető meg a Gemenc Zrt.
Ökoturisztikai Központja. Az Alföldről érkezők Baján keresztül,
szintén az 55. számú főúton érhetik el a Gemenci erdő „déli kapuját”. A pörbölyi vasútállomás az Ökoturisztikai Központ szomszédságában található.
Az Ökoturisztikai Központban az ártér élővilágát, az erdő- és
vadgazdálkodás tárgyi emlékeit, a Sárköz népművészetét bemutató Gemenc kincsei interaktív kiállítás, vadmegfigyelő,
kerékpár- és túra kenukölcsönző valamint szállások várják az
egyéni utazókat és a szervezett csoportokat. Innen indulnak
naponta az ártéri rengetegbe a Gemenci Erdei Vasút járatai.

Gemenc Erdészeti Erdei Iskola
Az Ökoturisztikai Központban erdei iskola is működik. Az erdei iskola tantervbe
illeszthető modulokat kínál az óvodáGemenc
Erdészeti Erdei Iskola
soknak, általános és középiskolásoknak.
Pörböly
Az épületben jól felszerelt oktatóterem, klimatizált étterem és 40 fős ifjúsági szállás található. Az iskola szabadtéri tanteremmel, kézműves foglalkoztató házzal egészül ki, ahol kerámia égetőkemence,
szövőműhely és kenyérsütő kemence segíti a változatos

programok lebonyolítását a gyermekek, diákok számára.
A bejelentett csoportok számára igény szerint étkezésre is van
lehetőség.

A Gemenci Erdei Vasút
A Pörbölyi Ökoturisztikai Központból indul a
Gemenci Erdei Vasút. A kisvasút hétköznap
Malomtelelőig, hétvégén Gemenc-DunaparGemenci
ton át Keselyűs megállókig menetrend szerint
Állami Erdei Vasút
Pörböly
közlekedik, a téli időszakban zárt, fűtött kocsikkal. Az utazás kiegészíthető sétahajózással, lovas fogatozással, kenuzással, kerékpározással, gyalogtúrákkal, melyekhez szakvezetés is igényelhető.

biztosítja az átszállás lehetőségét a Gemenc Zrt. 100 fős személyszállító hajójára. A megállóból induló tanösvény a közeli
Forgó-tó partjára vezet, ahol a madárlesből közvetlen közelről
figyelhető meg a tó rejtett állat- és növényvilága.
Keselyűs: A Gemenci erdő „északi kapujában” 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. A
közeli tavon álló megfigyelőtoronyból fokozottan védett madarakat lehet megfigyelni.

Tanösvények, látnivalók az erdei vasút mentén
Vadmegfigyelő: Az Ökoturisztikai Központból kijelölt gyalogúton, hangulatos erdei környezetben 15 perces sétával érhető el
a vadmegfigyelő hely. A mintegy 2 hektáros bekerített erdőrészletben gímszarvasokat és vaddisznókat lehet megfigyelni.
Nagyrezét: Az erdei vasút nagyrezéti megállójából induló gyalogösvényen érhető el a látogatók számára a Méhészeti Gyűjtemény, ahol többek között az üvegfalú kaptárokban élő méhek
életével és méhészeti eszközökkel ismerkedhetnek meg a látogatók.
Lassi: Pörbölytől 7 kilométerre Lassi állomáson a Halászati Kiállítás mellett pihenőpark, erdei játszótér, esőbeálló és kiépített
tűzrakó hely várja a kirándulókat.
Malomtelelő: A megállóhelytől Lassiba induló interaktív Molnárka tanösvényen végigsétálva (kb. 2 km) ismerhető meg a
Gemenci erdő állat- és növényvilága, valamint a Duna mederváltozásai. A 200 méterre lévő megfigyelőtoronyból a fokozottan
védett, időszakos vízjárású tavon élő vízimadarakat, vagy a mocsárréten tartózkodó
vadat lehet megfigyelni.
Gemenc-Dunapart:
Pörbölyről mintegy
1,5 órás, míg Keselyűsből 20 perces
erdei utazással elérhető folyóparti megállóban esőbeálló és
erdei játszótér található. Igény esetén
a kiépített kikötő

1 FOGADÓ ÉPÜLET
(büfé, ajándékbolt,
jegypénztár, forgalmi iroda)
2 PORTA
3 PARKOLÓ
4 VETÍTŐTEREM /
KONFERENCIATEREM
5 MÚZEUM / KIÁLLÍTÁSOK
6 KERTI TÓ

7 ERDEI ISKOLA
8 EBÉDLŐ / ÉTTEREM /
KONYHA
9 SZABADTÉRI TANTEREM
10 KÉZMŰVES
FOGLALKOZTATÓ
11 JÁTSZÓTÉR
12 VENDÉGHÁZ

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

Sétahajózás
A 100 fős Gemenc sétahajóval rövidebb és
hosszabb
kirándulásokat tehetünk a Dunán,
kedvező vízállás esetén a
mellékágakban. Az utazás
kombinálható erdei vasutazással is. A hajó rendezvények lebonyolítására is
alkalmas. Az indulás helyszíne: a Gemenc Zrt. kikötője, a Gemenc
Vándorpont, mely a IV. Károly rakparton, Baján található (Duna bal
part 1480 fkm) a Duna hídnál. Helyi busszal is könnyen elérhető.
Igény esetén Baja-Halászpartról (Sugovica) is indul a hajó. Csatlakozás az erdei vasútra: Gemenc- Dunapart.

BÁRÁNYFOK MH.
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Kenuval a Gemenci erdôben,
a Duna mellékágain
A Gemenci erdő mellékágait különleges módon is fel lehet
fedezni. Az országban egyedüliként itt az erdei vasút menetrend szerint induló járataival szállítjuk a kenukat, kajakokat a
Duna mellékágaihoz valamint a Sió partjára. A túrázók négy
túraútvonal közül választhatnak szabadidejüknek és edzettségüknek megfelelően. Igény esetén túravezetőt is tudunk
biztosítani a vízi kalandozáshoz. Jó szerencsével védett madarakkal, valamint hűsölő szarvasokkal, vaddisznókkal is találkozhat az ide látogató.
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