GEMENCI
ERDEI
VASÚT

A
Gemenci
Erdei Vasút
Gemenc
Erdészeti
Erdei Iskola
A
Erdei
Vasútszínvonalú
hazánk egyetlen
ártéri erdészeti
AzGemenci
erdei iskola
magas
erdei infrastruktúrával,
kisvasútja.
Nyomvonala a Duna oktatóteremmel,
és a Sió medrét követve
tematikus bemutatóhelyekkel,
aszálláshellyel
Gemenci erdőben
halad.szolgáltatással
A pörbölyi Ökoturisztikai
és étkezési
egész évben várja
Központtól
illetve aakik
Keselyűsi
Fogadóépülettől
induló
azokat a diákokat,
szeretnének
többet megtudni
vonatok
egész legnagyobb
évben menetrend
szerint közlekednek
Magyarország
ártéri erdejének
egyedülálló
nyáron
nyitott, télen
zárt, kultúrtörténeti
fűtött kocsikkal.
állat- ésáltalában
növényvilágáról,
a környék
értékeiről, az itt folyó erdő- és vadgazdálkodási
A
30 kilométeresErdei
pályán
hétköznap
Pörbölytől
tevékenységről.
iskolánk
„Minősített
Erdészeti
Malomtelelőig,
hétvégén és ünnepnapokon
GemencErdei Iskola” tanúsítvánnyal
rendelkezik. A különböző
Dunapart
állomásig
utazhatnak
a kirándulók.
Keselyűsből
foglalkozásokat
a Gemenc
Zrt. erdészei,
erdőmérnökei,
anyugdíjas
nyári menetrendi
időszakban
indulnak vonatok
szakemberei
illetve környékbeli
népművészek,
Gemenc-Dunapartra
hétvégén
és ünnepnapokon.
pedagógusok, halászok,
méhészek,
íjászok elhivatott
csapata tartja. Az iskolának helyt adó Ökoturisztikai
Az
utazáséskiegészíthető
sétahajózással,
Központ
a közeli Molnárka
tanösvénylovas
„Az év
fogatozással,
kerékpározással,
ökoturisztikaikenuzással,
létesítménye”
cím birtokosa.
gyalogtúrákkal, melyekhez szakvezetés is igényelhető.

Erdőpedagógiai foglalkozások
Foglalkozásaink egymásra épülve, az adott korosztály
Akadálymentesített
ismereteinek megfelelően, változatos erdőpedagógiai
személyszállító
kocsi
módszerekkel
és munkaformákkal
nyújtanak használható
tudást és élményt.
Minden szerelvényhez csatlakoztatható
a kerekes
székek felemelésére
Az
erdei
iskola élménypedagógiai
szemléletet kíván, így
alkalmas,
lifttel
felszerelt akadály- vizuális és kézműves
foglalkozásaink természetismereti,
mentesített
vagon
az utazás nevelés, a termérészekből
állnak.
Célis,a amely
környezettudatos
megkezdése
előtt
legalább
két
szettudományos ismeretszerzés,nappal
a képességek, készségek,
történő előzetes
megrendelés
alapján,
jártasságok
fejlesztése,
az életviteli
orientáció. Játékos
díjmentesenkeresztül
igényelhető.
feladatokon
az ismeretek elmélyülését a diákok
aktív, tevékeny részvétele, közvetlen tapasztalatszerzése,
megfigyelése garantálja.
A programjainkon résztvevő gyerekek többek között
megismerkedhetnek az erdő életközösségével, az erdő-és
vadgazdálkodás alapjaival és hagyományaival, az erdő és
az ember évszázados viszonyával. Megtanulják a természeti környezetben való viselkedés normáit és legfontosabb
szabályait.
Aktuális csomagajánlataink a Gemenc Zrt. honlapjáról
letölthetek! Egyéni igényeinek megfelelően készségesen
állítunk össze egy, - illetve többnapos programot.

Rezét gőzös
Ha az időjárási és a műszaki feltételek lehetővé teszik,
akkor a nyári menetrendi időszakban (április elejétől
október végéig) hétvégén és ünnepnapokon pótdíj köteles
nosztalgiavonat közlekedik Pörböly és Malomtelelő között.

Vízitúrák
Az országban egyedüliként Gemencen
az erdei vasút járataival szállítjuk a kenukat, kajakokat és a túrázókat a Duna
mellékágaihoz, esetleg a Sió partjára.
A túrák kiinduló és érkezési pontja a
pörbölyi Ökoturisztikai Központ, ahol
túrakenuk és kajakok bérelhetők.
A vízitúrákra előzetes bejelentkezés
szükséges.

Kerékpár szállítás
Az Ökoturisztikai Központban
kölcsönzött kerékpárok díjmentesen, a saját kerékpárok
külön díj ellenében, a menetrendi járatokon korlátozott
darabszámban szállíthatóak.
Öt darabnál több kerékpár
szállítását az utazás előtt
legalább egy nappal történő
előzetes megrendelés alapján,
külön kocsin történhet.

AZ ERDEI VASÚT ÁLLOMÁSAI ÉS MEGÁLLÓI
1. Pörböly, Ökoturisztikai Központ
Gemenc déli kapujaként olyan komplex szolgáltatást
nyújt, amely a bakancsos, a kerékpáros, valamint a vízi
turistáknak és az erdei vasút szerelmeseinek egyaránt
izgalmas élményeket ígér. A vendégeket a Fogadóépület
várja büfével és ajándékbolttal, jegypénztárral, de itt
található a „Gemenc kincsei – élet az ártéri erdőben”
című interaktív kiállítás és a Gemenc Erdészeti Erdei
Iskola is.
SZOLGÁLTATÁSOK:
• Büfé és ajándékbolt, étkezés
• Szálláslehetőségek
• Kerékpár, túrakenu és kajak bérlés
• Sétahajózás, gyalogos, kerékpáros,
lovas fogatos erdei kirándulások szervezése

2. Vadmegfigyelő
Az Ökoturisztikai Központból kijelölt gyalogúton,
hangulatos erdei környezetben 15 perc sétával
is elérhető. A mintegy 2 hektáros bekerített
erdőrészletben gímszarvasokat és vaddisznókat lehet
megfigyelni. Ez egy feltételes megálló, a vonat csak
akkor áll meg, ha a megállóban utasok várakoznak,
vagy ha a vonatról szeretne utas leszállni.

3. Nagyrezét
A megállóból gyalogösvény vezet a Gemenci Méhészeti
Gyűjteményhez, ahol többek között az üvegfalú kaptárokban
élő méhek életével és méhészeti eszközökkel ismerkedhetnek
meg a látogatók. A kiállítás nyitva tartási rendjéről az
Ökoturisztikai Központ elérhetőségein vagy a gemenczrt.hu
honlapon tájékozódhat.

4. Nyárilegelő
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 indul a legtöbb
vízitúra is.

5. Lassi
Pörbölytől 7 kilométerre Lassi állomáson a
Halászati Kiállítás mellett pihenőpark, erdei
játszótér, esőbeálló és kiépített tűzrakó hely várja
a kirándulókat. A megálló az erdei vasút járataival
egész évben elérhető.
A kiállítás nyitva tartási rendjéről az Ökoturisztikai
Központ elérhetőségein vagy a gemenczrt.hu
honlapon tájékozódhat.

6. Malomtelelő
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.

7. Gemenc-Dunapart
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 állat- és növényvilága. A megálló az
erdei vasút járataival a nyári menetrendi időszakban
szombaton, vasárnap és ünnepnapokon érhető el.

8. Keselyűs
A Holt-Sió partján található Keselyűsi Fogadóépület
(jegypénztár, büfé) közvetlen környezetében játszótér és
a Fekete gólya 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 fogadóépülettől nyugati irányba
elindulva, mintegy 10 perces könnyed gyaloglással érhető
el a vízparti fák között megbúvó Sáros-alja kilátótorony.
A megálló az erdei vasút járataival a nyári menetrendi
időszakban szombaton, vasárnap és ünnepnapokon érhető el.
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Ha segítségre lenne szüksége
Portaszolgálat, Pörböly: +36 30 862 7782, +36 30 537 2987
Ökoturisztikai Központ, Pörböly: +36 74 491 483
Portaszolgálat, Keselyűs: +36 74 311 833, +36 30 538 3139
A Gemenci erdőben kirándulónak fel kell
készülnie arra, hogy az erdő egy részén nincs
térerő, de a mobiltelefonjával segítséget a
következőképpen is próbálhat hívni: Kapcsolja
ki a készüléket, majd bekapcsoláskor a PINkód helyett a 112-t üsse be. Ekkor a telefon
automatikusan az adott helyen lévő legerősebb
hálózatot keresi és hívja a segélyhívó számot.
Ha telefonon nem tud segítséget kérni, akkor próbáljon meg
eljutni a legközelebbi lakott helyhez (Keselyűs, Pörböly,
erdészházak Szomfován és Gyöngyösoldalon), vagy az
árvízvédelmi töltésre. Az erdei vasút megállóiban ehhez
segítségül térképes tájékoztató táblákat is talál.

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.

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

