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Az Ipoly-völgy kincsei Terepi Természetismereti Napunk a KEHOP–4.1.0–15-2016-00023 „Az Ipoly-

völgy komplex élőhelyfejlesztése” című pályázatunkhoz kapcsolódik, melynek célja a vizes 

élőhelyek rehabilitációja a Középső-Ipoly-völgyben.  

 
Az Ipoly-völgy kincsei Terepi Természetismereti Nap programját a környék oktatási 
intézményeiben tanuló általános iskolások és óvodások érdeklődésének megfelelően állítottuk 
össze.  

 
 Természetismereti feladatok, játékok, kézműves foglalkozások (óvodásoknak, alsós-felsős 

csoportoknak differenciáltan) 
 Madármegfigyelés 
 Vízi élőlények megfigyelése – Dunavirág Vízibusz 
 Kutyás bemutató, madárgyűrűzés 
 Vadismeret, erdei kincskeresés 
 Mezőgazdasági gépbemutató 
 Az őrszolgálat tevékenységének bemutatása 
 Labirintus 
 A Szondi Kiállítótér és Turisztikai Központ interaktív foglalkozásai 
 továbbá lehetőség a szabad játékra, kikapcsolódásra. 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Az 1997-ben létrejött Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a működési területén elkötelezett módon 

törekszik a védett természeti értékek megóvására és bemutatására irányuló alaptevékenységeinek 

ellátására és ennek érdekében kiemelt figyelmet fordít a pályázati lehetőségek mind teljesebb körű 

kihasználására. Az elmúlt pályázati ciklusban 2007- 2015 között 5,2 Mrd Ft értékben valósított meg 

projekteket. Jelen projekt a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében, 

az „Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és 

bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése”, KEHOP-4.1.0 kódszámú felhívás nyomán valósul meg, 600 

millió Ft értékben. A projekt célja az Ipoly-völgy komplex élőhelyfejlesztése. 

 

Ez a cél magában foglalja lokális vízvisszatartó és vízkormányzó műtárgyak kialakítását, élőhelyfejlesztési 

célú kotrást, víztér mélyítést, vízszintszabályozást a projektben érintett vizes élőhelyeken (Nagy-sziget, 

Ipolyszögi-égerláp, Csadó-mocsár), amely munkálatokkal összesen mintegy 130 ha nagyságú terület 

vízellátásának javítását célozzuk meg. Stabilabb víztereket alakítunk ki, a mocsaras és vizes élőhelyek 

kiterjedése növeljük, mely folyamatok elősegítik a közösségi jelentőségű, valamint természetvédelmi oltalom 

alatt álló fajok szaporodási lehetőségeinek a növekedését. 

 

A projekt második része az ipolyvecei major korszerűsítése, melynek során a fejleszteni kívánt épület, 

benne a kialakítani tervezett felújítások, új funkciók, valamint a beszerzendő gépek és eszközök segítségével 

biztosítva lesz a majorban telelő állatállomány ellátása, általuk pedig a környék értékes élőhelyeit képező 

gyepterületeinek a fenntartása.  

 

A projekt harmadik része az Ipoly-híd túraútvonal fejlesztése, pihenőhelyek és „magasleselkedők” 

kialakítása, irányjelző és tájékoztató táblák, oszlopok kihelyezése, melyekkel célunk, hogy a túraútvonalon 

végighaladók megismerjék a környék élőhelyeit, interaktív módon sajátítsák el a túrázás során az ismereteket, 

alkalmuk legyen a pihenőhelyeken megpihenni, s ez által kedvük-módjuk legyen a teljes túrán végighaladni 

gyalogosan vagy kerékpárral. 

 

Első alkalommal 2014-ben rendeztük meg az Ipoly-völgy természeti kincseit bemutató terepi 

természetismereti napunkat, melyet a nagy sikerre való tekintettel minden évben szeretnénk megismételni. 

Játékos programjainkkal testközelbe hosszuk a természetet, hogy a legfiatalabb korosztály érdeklődését 

megragadva bővítsük tudásukat és elkötelezettségüket a környezetünk és az élőlények védelme iránt. 

 

 

 

 

A projekt az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Kormány hozzájárulásával 

100 %-os támogatási intenzitással valósul meg 2016 és 2020 között. 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

HÁTTÉRANYAG 

 

A drégelypalánki Nagy-sziget 

élőhelyfejlesztése 

 

Cél: vizes élőhely stabilizációja 

 mélyebb víztér kialakítása „övárok” 

rendszerben 

 élőhelyfejlesztési célú kotrás 

 

 

Ipolyvecei szürkemarha major fejlesztése 

 

 használaton kívüli istállóépület átalakítása: alul 

gépszín, felül szemestakarmány tároló 

 felszíni víz elvezetésének megoldása: 

záportározó, árokrendszer 

 nyakbefogó korszerűsítése 

 betonfelületek növelése: etetőút szélesítés, 

önitatók köré 

 gázolajkút létesítése 

 karámvilágítás kialakítása 

hangfogó fásítás 

Ipoly-híd túraútvonal fejlesztése 

 

 pihenőhelyek és „magasleselkedők” 

kialakítása 

 irányjelző- és tájékoztató táblák és oszlopok 

kihelyezése 

 Hévíz-patak feletti deszkapalló felújítása

 

 

 

 

 


