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Ahol az égbolt
földig ér

A Zselici Csillagpark felejthetetlen élményeket
kínál azoknak, akik fogékonyak a természet és
a bennünket körülvevő univerzum megismerésére. A Zselic változatos domborzatú táját
nagy kiterjedésű, összefüggő erdőség borítja.
A Kaposvártól délre elterülő Zselici Tájvédelmi
Körzet területén számos természeti kinccsel
ismerkedhetnek meg a látogatók. Ez a csodás
környezet 2009-ben elnyerte a Nemzetközi
Csillagoségbolt-park címet a rendkívül alacsony fényszennyezésnek köszönhetően.
A Zselici Csillagpark egy bemutató csillagvizsgálóból, a hozzá tartozó kilátóból, valamint
erdei pihenőpontokból áll, amelyeket a helyi
állami erdészet, a SEFAG Zrt. tart fenn.

NYITVA TARTÁS:
Őszi-téli-tavaszi (szeptember 1.-június 15.):
Hétfő: szünnap
Kedd, szerda, csütörtök: 10-16 óráig
Péntek: 15-23 óráig
Szombat, vasárnap: 9-17 óráig
Nyári (június 16.-augusztus 31.):
Hétfő: szünnap
Kedd, péntek: 16-24 óráig
Szerda, csütörtök, szombat, vasárnap: 9-17 óráig

PROGRAMJAINKRÓL AZ ALÁBBI
ELÉRHETŐSÉGEINKEN TÁJÉKOZÓDHAT:
7477 Zselickisfalud-Kardosfa
82/505-180
www.zselicicsillagpark.hu
info@zselicicsillagpark.hu
https://www.facebook.com/zselicicsillagpark

A CSILLAGPARK MEGKÖZELÍTÉSE:
Koordináták: N: 46º 14’12” E: 17º 45’ 56”

A CSILLAGVIZSGÁLÓ

A CSILLAGVIZSGÁLÓ
ÉS KÖRNYEZETE

ÁLLANDÓ
PROGRAMOK

A Zselici Csillagpark szíve a csillagvizsgáló. Távcsöves programjainkon terítékre kerül az érintetlen csillagos égbolt, a
Naprendszer, a Tejút és a világűr ezernyi más csodás jelensége. A rendkívül alacsony fényszennyezésnek köszönhetően soha nem látott szépségükben tárulnak fel szemeink
előtt az égbolt jelenségei. Derült éjszakákon akár kétezernél is több csillagot láthatunk.

A központi épületben lévő csillagvizsgáló kupolájában elhelyezett távcsövön keresztül
elmerülhetünk a nappali és az éjszakai égbolt
titkaiban. Itt található a planetárium, a természetismereti- és meteoritkiállítás és egy foglalkoztató is.

Program
a csillagvizsgálóban

Különleges ajánlat kirándulóknak – vezetett éjszakai erdei
gyalogtúra: a napnyugta idején induló túra során a zselici
erdővel, a csillagos égbolt titkaival és a fényszennyezés
hatásaival ismerkedhetnek meg a résztvevők. Éjszakai látásunk elegendő ahhoz, hogy az utat érzékeljük és biztonságosan haladjunk. A túra hossza öt km, ami kb. 4 órás, kellemes tempójú sétát jelent.

A gyalogos és kerékpáros túraútvonalak mentén elhelyezett információs pontok (Csárdahely, Enyezd, Márcadó, Ropoly, Kardosfa) a
Zselic környezeti, tájépítészeti, tájtörténeti,
néprajzi, geológiai örökségének megismerését szolgálják.
A közeli Hotel Kardosfa*** szállás-, gasztronómiai és további programlehetőségeket kínál..

Éjszakai és nappali távcsöves
bemutató, a természeti és csillagászati kiállítás megtekintése,
planetáriumi előadás és filmvetítés.

Planetáriumi program
Információs
pont
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A csillagos égboltot ismertető
előadások és egészkupolás ismeretterjesztő filmek vetítése.

Ropolypuszta

Barkó-hegy
Hideg-hegy

Nappali és éjszakai
gyalogtúra a Zselicben

Emlékhársas
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Kardosfa

Információs
pont

A kiránduláson résztvevők az
erdő és a vízpart növény- és állatvilágával, az erdészek és vadászok munkájával, az erdő hármas funkciójával ismerkednek.

Ropolyvölgyi horgásztó
Nyírfahíd

Csillagvizsgáló, kilátó
Szegestölgy

Információs

3 pont
Márcadópuszta

Kombinált program

Információs

2 pont

1

Információs
pont

A csillagvizsgálóban naptávcsöves bemutató, csillagászati és
természeti kiállítás megtekintése, planetáriumi előadás és
filmvetítés, valamint vezetett
gyalogtúra a Zselicben.

ZSELICI CSILLAGPARK
APPLIKÁCIÓ
Töltse le telefonjára ingyenesen a Zselici
Csillagpark applikációját.
Az applikációban hasznos információkat és
játékokat is találhatnak.

KILÁTÓ
A csillagvizsgáló épületével szemben kapott helyet a
25 méter magas, faszerkezetű kilátó. Tetejéről belátható nem csak a zselici erdő távolba nyúló zöld rengetege,
hanem a környező települések is. Sőt, tiszta idő esetén
akár a Badacsonyig, a Mecsekig vagy akár a horvátországi
Papuk-hegységig.

Állandó programjainkra iskolai osztálykirándulások, csoportos foglalkozások résztvevőit is várjuk!
A vezetett túrákon való részvételhez előzetes egyeztetés
szükséges telefonon vagy emailben.
Éjszakai túráinkról és távcsöves programjainkról a honlapon, valamint Facebook oldalunkon tájékozódhatnak.
A nappali programokra a 15 főnél nagyobb csoportoknak
előre be kell jelentkezniük.

