ÓRIÁS VIZÁK A TISZA-TÓNÁL
Időpont:
Utazás:
Találkozás:
Indulás:

2018. augusztus 12.
autóbusszal
6.00 órától a Blaha Lujza téren
6.30 órakor

Magyarország második legnagyobb összefüggő víztere a Tisza-tó, melyet az 1970-es évek elején hoztak
létre. A Tisza-tó és környéke számos madárfajnak nyújt kedvező fészkelési lehetőséget. A holtágak,
kubikgödrök, mocsarak a kétéltűek és a hüllők számára is megfelelő élőhelyet jelentenek.
Poroszlón a Tisza-tavi Ökocentrum Látogatóközpontjának fő attrakciója egy 726 ezer literes
akvárium. Az összesen négyszintes épület pinceszintjében létesülő
édesvízi akvárium hazánk és a térség jellegzetes vízi és vízparti
életközösségeit mutatja be. Több mint 50-féle hazai hal mellett,
közel 14 kétéltű- és 13 hüllőfaj garantálja a bőséges látnivalót. Az
akváriumba vizákat is telepítettek, ami a Kárpát-medence egyik
jellemző nagytestű halfaja; ezek fogságban akár 250-300
kilogrammosra is megnőnek és legalább olyan lenyűgöző látványt
nyújtanak, mint a cápák.
Állandó kiállítások is helyet kapnak: a makrovilág
elnevezést viselő tárlat a látogatókat mikroszkóp, LCD TV,
üvegpadló segítségével az apró vízi lények világába kalauzolja. A
gyermekek számára játszó-pihenő kaland programot is kínálnak, az
„elvarázsolt vízi világban” találkozik játék és tudomány, valamint
megelevenednek a Vízipók-csodapók mesefigurái.
A másik állandó kiállítás a „Földön, vízen, levegőben”
címmel kerül bemutatásra. Egy 80 m2-es Tisza-tó terepasztal
„madártávlatból” ismerteti meg velünk hazánk 2. legnagyobb tavát.
Erről a szintről az üvegjárdának köszönhetően felülről is
beleshetnek a vendégek az akvárium életébe. A földszint üvegfalán keresztül pedig az épület körül
létrehozott mesterséges tó életét kísérhetik figyelemmel az érdeklődők, a kormoránokat, jégmadarakat,
rózsás gödényeket.
A látogatás végén, vízi úton – csónakba szállva – ismerkedünk meg a Tisza-tó nádasaiban élő
madarakkal.
Délután Abádszalókra látogatunk. Abádszalók kiemelkedő látnivalója a Faluházban található
babagyűjtemény. Több mint 200, a Kárpát-medence tájegységeire jellemző, korhű ruhákba öltöztetett
babát lehet itt megtekinteni. Abádszalókon, a 14 km-es Attila-öböl partján épült ki a Tisza-tó legnagyobb
strandja, ahol fürdési lehetőség is lesz. Visszaérkezés 21 óra körül.

Részvételi díj: 6.990,- /fő + belépők (kb. 3.000,- Ft)

Akciós ár: 6.490,- Ft/fő (július 13-ig való befizetés esetén)
Gyerekkedvezmény: 1.000,- Ft (18 éves korig a teljes árból)
Fix ülőhely: 1.000,- Ft
Programváltoztatás jogát fenntartjuk!
______________________________________________________________________________________________________________________
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