Zselic új csillaga
''A határ a csillagos ég'' - A Zselici Csillagoségbolt-park komplex turisztikai fejlesztése
Egyre kevesebb hely található a Földön, és Magyarországon is, ahol a sötét éjszakai égbolt természetes
állapotában megmaradt – ezek egyike a Zselici Tájvédelmi Körzet. Azért, hogy ez a kedvező állapot hosszabb
távon is fenntartható maradjon - Európában elsők között – a Nemzetközi Csillagoségbolt Szövetség által elismert
Csillagoségbolt-parkot hozott létre a Zselicben a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága és a Magyar
Csillagászati Egyesület.
A SEFAG Zrt. 2012 októberében 669 896 479 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az Új Széchenyi Terv
Dél-dunántúli Operatív Programja „Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása” című DDOP-2.1.1/E, F –
12 – K2 – 2012 – 0004 azonosítószámú pályázat keretében.
A 2012-ben megkezdett projekt célja a Zselici Tájvédelmi Körzet részeként funkcionáló, világszerte egyedi
értéket képviselő Csillagpark komplexum kialakítása. Ennek keretében megépül egy multifunkcionális bemutató
csillagvizsgáló, egy 25 méter magas kilátó és öt információs pihenőpont a csillagvizsgálóhoz vezető, gyalogosan, kerékpárral, autóval és autóbusszal is járható - út mentén. A pihenőhelyek a környék építészeti, táji
jellegzetességeit, a körülvevő természeti értékeket, a csillagok világát hivatottak bemutatni az idelátogatóknak,
valamint lehetőséget nyújtanak iskolai foglalkozások szabadtéri megtartására, kiállítások megrendezésére is.
Az egyes attrakciók megközelítését és összekapcsolását biztosító kiszolgáló út, parkolók és a kapcsolódó
infrastruktúra kialakítására is sor került. A Csillagpark körül öleli a Kardosfa Hotelt***. Az idelátogató éjszakai
túrák, családi és iskolai programok keretében megismerkedhet az égbolt csodáival, olyan csillagászati
látványosságokkal, mint a Tejút, csillaghalmazok, melyek a fényszennyezett területekről egyáltalán nem, vagy
alig láthatóak. Lehetőség lesz éjszakai csillagnéző túrázásra, amelyeken csillagász közreműködésével
ismerkedhetnek meg a résztvevők az éjszakai égbolt különlegességeivel, mind szabad szemmel, mind pedig
mobil távcsövekkel.
A csillagvizsgáló kupolájában található 40 centiméter átmérőjű távcsővel az égbolt rejtett kincseit, mint például
Naprendszer bolygóinak gyűrűit és holdjait, csillaghalmazokat és galaxisokat részleteikben is megtekinthetik. A
planetáriumban csillagászati, természeti és környezetvédelmi témájú tudományos ismeretterjesztő, valamint a
Zselic értékeit bemutató saját készítésű filmek és előadások kerülnek bemutatásra. Az előadásokon olyan
égitestekkel, jelenségekkel és érdekességekkel is szembesülhetnek, amelyek csak nagyobb távcsövekkel készített
képeken láthatók igazán. Az épületben állandó és időszaki kiállítások kapnak helyet.
A csillagvizsgáló épületét körbefogja egy többlépcsős terasz, mely hosszan elnyúlik a csillagvizsgálón túl. Ez
egy többfunkciós tér, amely kistávcsöves észlelő-teraszként is használható, akár nagyobb létszámú csoportok
számára is egy időben.
Páramentes időben a kilátóról északra akár a Balatonig, déli irányban pedig a horvátországi Papuk hegységig is
ellátni, valamint a Mecsek hegység vonulatai is tisztán kirajzolódnak.
A Zselici Csillagpark 2015. május végétől várja a táj, az erdő és vadvilágának rajongóit, a pihenni és túrázni
vágyókat, a természeti csodákra fogékony turistákat, és mindazokat, akik figyelmét felkeltette a Dél-Dunántúlon
egyedülálló módon kialakított turisztikai látványosság.
http://www.zselicicsillagpark.hu

