Az ártéri erdő

FEDEZZE FEL!

Kerékpárral

Gemenc a Duna jobb partján mintegy 30 km hosszan és
5-10 km szélesen terül el, a Sió torkolatától délre. Nemcsak
Magyarország legnagyobb ártéri erdeje, hanem európai
viszonylatban is egyedülálló. A Duna forrásától a Feketetengeri deltavidékig nem található még egy ilyen nagy,
összefüggő ártéri erdő.
A nemzeti parki védettséggel bíró terület a Gemenci Erdő- és
Vadgazdaság Zrt. vagyonkezelésében van.

Erdei vasúttal

Gemenc egyre népszerűbb célpontja a kerékpáros túrázóknak is. Az erdőt határoló aszfaltozott árvízvédelmi
töltés Pörböly és Keselyűs között, valamint megfelelő
útviszonyok esetén a kijelölt ártéri túraútvonalak remek
lehetőséget nyújtanak a Gemenci erdő felfedezésére.

Ökoturisztikai Központ

A Gemenc Zrt. által kezelt erdőterületeken számos kijelölt
túraútvonal található. Az Alföldi Kéktúra Bárányfoknál lép
be az ártérre, Keselyűstől az árvízvédelmi töltésen halad
Lassiig, majd erdei utakon érinti a pörbölyi Ökoturisztikai
Központot és Baján a Gemenc Vándorpontot is. Hosszabbrövidebb túrák tehetők a tanösvényeken és néhány más
jelölt úton is, például a Pörbölyi Pihenőháztól az ország
legnagyobb kerületű fájáig, a Pörbölyi Titánig.

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.
Az Ökoturisztikai Központ
Pörböly határában, az 55-ös
főút mellett található, Bajától 8
km-re, Bátaszéktől 11 km-re van.
Az M6-os autópályáról a 163-as
csomópontnál, Baja irányába kell
letérni. A pörbölyi vasútállomás
az Ökoturisztikai Központ
szomszédságában található.

Szolgáltatások:
• Büfé és ajándékbolt, étkezés
• Szálláslehetőségek
• Kerékpár, túrakenu és kajak
bérlés
• Sétahajózás, gyalogos,
kerékpáros, lovas fogatos
erdei kirándulások szervezése

A kisvasút megállóiban található játszóterek, a megfigyelőtornyok és tanösvények, a Gemenci Méhészeti Gyűjtemény, a Lassiban található Halászati Kiállítás segítik ennek
a növény- és állatvilágát tekintve egyedülálló tájnak a
megismerését.

Gyalog

Gyalogtúrák tervezhetők úgy is, hogy közben a táv egy
részét a kisvasúttal tesszük meg, mivel az erdei vasút megállóból indulva több túraútvonalra is rá lehet csatlakozni.

Kenuval, kajakkal
Titokzatos vadon és csodálatos vízi világ tárul fel mindazok
előtt, akik kenuval, kajakkal járják be a Gemenci erdőben
megbújó dunai mellék- és holtágakat. Európa legnagyobb
összefüggő ártéri erdejének egyedi növény- és állatvilágát
legkönnyebben a vízitúrázók figyelhetik meg. Az országban
egyedüliként Gemencen az erdei vasút menetrend szerinti
járataival szállítjuk a kenukat, kajakokat és a túrázókat a
Duna mellékágaihoz, valamint a Sió partjára. Igény esetén
túravezetőt is tudunk biztosítani a vízi kalandozáshoz.

Az Ökoturisztikai Központban kölcsönzött vagy a saját
kerékpárokat az erdei vasút szerelvényein is lehet szállítani, így a biciklitúra vonatozással is színesíthető.

Sétahajóval

A 100 fős Gemenc sétahajóval májustól októberig,
rövidebb és hosszabb kirándulásokat tehetünk a Dunán,
kedvező vízállás esetén a mellékágakban. Az utazás erdei
vasutazással is kombinálható. 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.

SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK
Pörböly
A pörbölyi Ökoturisztikai Központban több épületben
kínálunk szállásokat: az erdei iskola tetőterében, a
csendes, erdei környezetében álló Faházunkban, és a
Fogadóépület szomszédságában álló Turistaházban.

Erdei szállások
A Karapancsai Kastély és a Gemenc Zrt. legtöbb vadászháza a turisztikai szezonban – március 15. és augusztus
15. között – Pihenőházként működik.

Gemenci Erdei Vasút
A Gemenci Erdei Vasút hazánk egyetlen
ártéri erdészeti kisvasútja. Nyomvonala a
Duna és a Sió medrét követve a Gemenci
Gemenci
erdőben halad. A pörbölyi Ökoturisztikai
Állami Erdei Vasút
Pörböly
Központtól illetve a Keselyűsi Fogadóépülettől induló vonatok egész évben
menetrend szerint közlekednek nyáron általában nyitott,
télen zárt, fűtött kocsikkal. Pörbölyről hétköznap Malomtelelőig, hétvégén és ünnepnapokon Gemenc-Dunapart
állomásig utazhatnak a kirándulók. Keselyűsből a nyári
menetrendi időszakban indulnak vonatok Gemenc-Dunapartra hétvégén és ünnepnapokon.

Fekete gólya tanösvény
Forgó-tavi
tanösvény

Gemenci Erdészeti Erdei Iskola
A minősített erdei iskola magas színvonalú erdei infrastruktúrával, tematikus
bemutatóhelyekkel, oktatóteremmel,
40 férőhelyes szállással, minőségi alapanyagokból dolgozó, bőséges adagokat
Gemenc
Erdészeti Erdei Iskola
kínáló, légkondicionált étteremmel
Pörböly
egész évben várja azokat a diákokat,
akik szeretnének többet megtudni Magyarország legnagyobb ártéri erdejének egyedülálló állat-és növényvilágáról, kultúrtörténeti értékeiről, erdészeti és vadászati
tevékenységéről.

Molnárka
tanösvény

Halászati Kiállítás

Méhészeti Gyűjtemény
BÁTASZÉK

Gemenc
VándorpontBAJA

Az épület tetőterében kialakított családi szobákban és a
földszinti akadálymentesített szobában egyéni utazóknak
is kényelmes szállást kínálunk.

Gemenc Zrt.
6500 Baja, Szent Imre tér 2.
Tel.: 79/321-049
gemenc@gemenczrt.hu

Ökoturisztikai Központ
7142 Pörböly, Bajai út 100.
Tel.: 30/243-4613, 74/491-483
okocentrum@gemenczrt.hu

www.gemenczrt.hu
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