KAPOSVÁR ÉS A ZSELIC VIDÉKE
TURISZTIKAI HÍRLEVÉL
XVII. évf. Tavaszi különszám,
2021. március

Kedves Kaposváriak!
A téli hűvösebb hónapok után ilyenkor már minden évben nagyon várjuk a jó időt, hogy a kellemes
napsütésben szabadtéri programokon vehessünk részt családunkkal, barátainkkal, s elővehessük az
eddig pihenő kerékpárunkat vagy a túracipőt.
A jelenlegi járványos időkben, amikor minden kulturális és szabadidős létesítmény zárva tart, érdemes
kimozdulni a szabadba, a lakóhelyünkhöz közeli erdőkbe és gyönyörködni a természetben, hogy
megőrizzük, vagy visszaépíthessük általa testi-lelki-szellemi egészségünket.
Ehhez kínálunk most ötleteket az alábbi túratippekkel.
Fedezzük fel együtt a Kaposvártól
északra elhelyezkedő Deseda-tó
kincseit, ismerjük meg a zselici
vadvirágokat és járjuk be a különleges Fekete harkály e-tanösvényt,
s nem utolsósorban tegyünk egy
kellemes sétát a Zselici Csillagpark
környékén!

További információkért keresse irodánkat!
7400 Kaposvár, Fő u. 8 / +36 82 512 921
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1. Túratipp:

GYALOGOS FELFEDEZŐTÚRA
A DESEDA KALANDERDŐBEN

Első úti célként a Deseda Kalanderdőt
ajánljuk ﬁgyelmükbe, mely a túrázás,
játékos ismeretszerzés és az aktív
kikapcsolódás remek színtere minden
korosztály számára. Összefoglaló
neve három különálló területet foglal
magába:
Deseda Kalanderdő: a Deseda-tó északnyugati oldalán elterülő, Magyaregres felőli Gombás-Deseda
parkerdő területén helyezkedik el, tanösvényekkel, tornapályával.
Deseda Kalandpark: lovas tanösvény, madármegﬁgyelő, kalandpálya és kalandjátszótér a Deseda
északkeleti oldalán, a 67-es út melletti erdőrészen.
Deseda Arborétum: a két fenti terület közé félszigetként nyúlik be a tó vizébe.
A gyalogtúra - a kalanderdő nagy kiterjedése miatt – akár 3 részre is bontható, a rendelkezésre álló
szabadidőtől függően. A kalanderdő az év bármely napján látogatható.

LÁTNIVALÓK

Deseda Erdei Kalandsétány: 20 méter hosszú, 6
méter magas, csúszdával ellátott mini „lombkorona
tanösvény”, melyen az erdő szintjeinek lakóit
ismerhetjük meg. Kisgyermekes családok számára
kihagyhatatlan. (A parkoló felé tartva, az út mellett
balra található.)
Deseda-forrás: Vizével a Szúnyog-híd bejárata
melletti tisztáson kialakított pihenőnél olthatjuk
szomjunkat.
Guruló ösvény: A parkolótól a fahídon át az
arborétum elülső, játszótér melletti részéig vezető
akadálymentesített útvonalrész.
Kalanderdő tornapálya: A Deseda-forrástól a
földesúton egyenesen haladva, a piros sáv jelzést
követve teljesíthetjük a pálya feladatait.

Kalanderdő interaktív tanösvényei: A tornapályáról balra kanyarodva érkezünk a tanösvényekhez,
ahol szabadtéri „tanóra” keretében, játékos formában, érzékszervekkel közvetlenül megtapasztalva
sajátíthatja el az általános iskolás korosztály a hasznos tudásanyagot a környezetünkben élő
növényekről és állatokról. A megoldandó teszteket egy vezetőfüzet tartalmazza, mely digitálisan
elérhető és kinyomtatható a Deseda Kalanderdő honlapján az alábbi linkre kattintva:
www.desedakalanderdo.hu/dokumentumtar
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Deseda Arborétum: A Deseda-forrással szemben, a 100 méteres, fából készült Szúnyog-hídon átkelve
közelíthető meg a 28,7 hektáron elterülő arborétum. Számos őshonos (ezüsthárs, bükk, nyír) és
egzotikus növényfajnak ad otthont, jelenleg 73 lombhullató, valamint 38 tűlevelű faj tekinthető meg. A
hídon átsétálva rögtön egy kedves kis játszótérre érkezünk. A szabadtéri játék után két útvonalon
indulhatunk el az arborétum fáinak felfedezésére. Az egyik, 1,4 km-es sétaút a vízpart mentén halad, a
másik út (1,7 km) a facsoportok között vezeti a látogatót.
„Deseda” felirat: A Gombás-Desedai parkerdő parkolóból a bekötőútról a 67-es útra kanyarodva az út
jobb oldalán pillanthatjuk meg az embermagasságú betűkkel, fa alapanyagból készült ﬁgyelemfelkeltő
feliratot, ahol egy emlékezetes szelﬁt is készíthetünk.
Deseda Kalandpark: A 67-es úton Somogyaszaló felé
haladva, a tó után balra, a Deseda északkeleti oldalán, a
67-es út melletti erdőrészen találjuk a kalandparkot. Itt a
nagyobb gyermekeket mászó, függeszkedő és egyensúlyozó játékok várják a kalandpályán, a kisebbek pedig a
kalandjátszótéren hintázhatnak, mászókázhatnak,
csúszdázhatnak a jó levegőjű erdei környezetben.
A kalandpark területén fedett madármegﬁgyelőt, lóval
bejárható „Patanösvényt” és egy ún. „Elmerengőt” is
felfedezhetünk.
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Az 1112 hektár nagyságú, 8 km hosszúságú
Deseda az ország leghosszabb mesterséges
tava. A 245 hektáros, 26 km kerületű, 300-500
méter széles tó és környéke 1994 óta helyi
jelentőségű védett terület gazdag növény- és
állatvilággal. A tavat átlagosan 2 óra alatt
kerekezhetjük körbe mintegy 14 km-en
keresztül.

2. Túratipp:

DESEDA KÖRTÚRA
KERÉKPÁRRAL

LÁTNIVALÓK, FŐBB ÁLLOMÁSOK

Deseda Strand és a
Fekete István
Látogatóközpont:
A kerékpárút mentén, a
strand és a Fekete
István Látogatóközpont
területén játszóteret,
ismeretterjesztő játékokat találunk, melyek
a szolgáltatók zárva
tartása idején is igénybe
vehetők. A Csónakház
melletti szabadtéri kondiparkban edzhetünk is
egy jót.

Toponári híd, Somogyaszalói híd: A Csónakháztól tovább haladva tekintsünk balra és
gyönyörködjünk a tó látványában. A Kapás utca parton vezető szakaszán kerékpározva hamarosan
megérkezünk az első, nagyobb fahídhoz (Toponári híd), amely egy félszigetre visz át bennünket. A
kerékpárút itt erdővel szegélyezett, apró köves burkolaton vezet 2 km hosszan. A második fahidat éles
kanyarokkal tűzdelt meredek lejtő előzi meg, itt óvatosan haladjunk lefelé, míg megérkezünk a
Somogyaszalói hídhoz, amely már a tó két oldalát köti össze.
Republic együttes „Hazatalálok” emlékoszlopa: Mielőtt
átmegyünk a Somogyaszalói hídon, kis kitérővel egy picit
továbbhaladva, az út mentén tekinthetjük meg.
Csónakkikötő, Szőlőhegyi kilátó: A Somogyaszalói hídon
átkelve letérünk a piros sávról balra és a tó kaposfüredi oldalán
haladunk tovább a kerékpárúton, a piros kereszt jelzést követve. A
füredi oldali csónakkikötőt elérve a domboldalon találjuk a
háromemeletes Szőlőhegyi kilátót, melyről kitekintve csodás
desedai panorámában lehet részünk. A kilátó mellett kerékpáros
pihenő, illetve a parton napozóstég, kiépített szalonnasütő hely,
információs táblák, ismeretterjesztő játékok várják a túrázókat.
Halacskás játszótér: A kilátó melletti
puha gumiborítású játszótéren 3
mosolygós halacska, egy homokba
süllyesztett hajó, egy rugós hajó,
csúszda, mini mászófal és lépegető
várja a gyerekeket.
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3. Túratipp:

ZSELICI VADVIRÁG ÚT
Kakasmandikó, erdei ciklámen, mocsári nőszirom,
ökörfarkkóró, kontyvirág, őszi füzértekercs, erdei
nenyúljhozzám, lónyelvű csodabogyó, harangvirág,
turbánliliom, erdei gyöngyköles, méhbangó, kockás liliom –
megannyi érdekes hangzású védett zselici vadvirág,
melyeket különleges formában csodálhatunk meg, ha
bejárjuk a Zselici Vadvirág Utat, mely a KaposvárKaposszerdahely-Szenna-Patca-Zselickisfalud-Szilvásszentmárton útvonal mentén halad.
Ajánlott közlekedési eszköz: autó vagy kerékpár
Kiindulópontja Kaposváron a korábbi Megyeháza és az Együd Árpád Kulturális Központ előtt elhelyezett
kakasmandikót ábrázoló szobor, mely Horváth-Béres János, kaposszerdahelyi fafaragó mester
alkotása.
Az útvonalon a művész 2-3 méter nagyságú, közel 1 méter átmérőjű szobrai láthatóak, melyek a Zselic
ritka növényeit jelenítik meg, s egyúttal környezetünk megóvásának fontosságára hívják fel a ﬁgyelmet.
Az itt élő emberek számára hosszú időn keresztül meghatározó megélhetési forrás volt a fa, ezt
jelképezi a szobrok tölgyfa anyaga.
A monumentális alkotásokat a millenium évében állították fel tereken, utak mellett Kaposváron és a
várostól délre fekvő zselici településeken. Érdekesség, hogy a 21. század tiszteletére eredetileg 21
szobrot terveztek, de ebből csak 13 készült el.
Az útvonal állomásai: Kaposvár, Nagy Imre tér 2., Együd Árpád Kulturális Központ (kakasmandikó) –
Kaposvár, Egyenesi út vége (erdei ciklámen) - Kaposszerdahely (mocsári nőszirom, ökörfarkkóró,
kontyvirág) – Szenna (őszi füzértekercs, erdei nenyúljhozzám, lónyelvű csodabogyó, harangvirág) –
Patca (turbánliliom) – Zselickisfalud (erdei gyöngyköles, méhbangó) - Szilvásszentmárton (kockás
liliom)

4. Túratipp:

FEKETE HARKÁLY E-TANÖSVÉNY
Töröcskén a Fenyves utca végén, a buszfordulónál tovább haladva - 450
méteres kitérővel – érhetjük el a Fekete harkály tanösvényt (GPS:
46.298757, 17.779899), melyet a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatósága alakított ki 2010-ben. A 13 állomásos, átlagos nehézségi
fokú túra hossza körülbelül 4 km, mely két-három óra alatt bejárható.
Az E-tanösvényen nem táblákkal találkozunk, hanem a Nemzeti Park
honlapjáról letölthető vezetőfüzetben olvashatjuk el az egyes
állomásokhoz tartozó útmutatókat pontos GPS koordinátákkal kísérve.
A tájékozódásban a fákra festett fekete harkály ábrák, az állomásjelző
számok és az útirányjelző nyilak, míg a fák felismerésében a felfestett
rövid „fafaj monogramok” (pl. ezüsthárs – EH) segítenek.
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5. Túratipp:

SÉTA A ZSELICI „CSILLAGÖSVÉNYEN”
A Zselic számos látnivalója
közül egy olyan különleges
helyet ajánlunk ﬁgyelmükbe,
mely a mostani vírushelyzetben is tartalmas kikapcsolódást nyújthat még akkor is, ha
a kapcsolódó szolgáltatások
igénybevétele jelenleg nem
lehetséges.
Tegyünk egy kellemes sétát a
Zselici Csillagpark környékén!
A Zselici Csillagpark (GPS 46.23675,
17.76520): Kaposvártól 25 km-re déli
irányban, a Zselici Tájvédelmi Körzet
központi részén helyezkedik el. A körzet
2009-ben nyerte el Európában elsőként – a
skóciai Galloway Forest Parkkal egyidejűleg a Nemzetközi Csillagoségbolt-park címet.
Az alacsony fényszennyezés, a külső
mesterséges fények zavaró hatásának hiánya miatt a Csillagpark területén lehetőség
nyílik arra, hogy a csillagos égbolt olyan
szegleteit is felfedezhessük, melyek szabad
szemmel vagy máshonnan már nem láthatók

Csillagvizsgáló, kilátó és játszótér: A
csillagvizsgáló a vírushelyzet miatt most
ugyan zárva tart, de az épülettel szemben
egy 25 m magas faszerkezetű kilátó
tetejéről kitekintve csodás kilátás tárul a
szemünk elé. Az épület parkjában egy
különleges játszóteret alakítottak ki,
melynek elemei felülnézetből csillagképeket
formáznak. Az épület melletti információs
tábla a fontos csillagászati vonatkozású
eseményeket mutatja be.
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Egy informatív táblán a csillagvizsgáló körüli túraútvonalak mentén kialakított 5 információs pont
látnivalói is áttekinthetőek.
1. Csárdahely: A szennai Zóka-Peti Lidi néni házának mintájára épült tájház állandó nyitott kiállításként
mutatja be a zselici tájépítészetet.
2. Enyezd: Az „erdei planetáriumban” éjjel és nappal is szemlélhetjük a csillagos égboltot.
3. Márcadó: Nyitott oldalú információs pont, ahol megﬁgyelhető a természetes környezet, a
kialakításnak köszönhetően akár fekvő helyzetben is.
4. Ropoly: A vizes élőhelyeket, valamint az erdő-, vad és halgazdálkodást bemutató helyszín. Ropolyi-tó
piknikezési lehetőséggel (tűzrakóhelyek, kemence), tájház, természetőrház, harangláb, lovas pihenő,
kápolna, Dugáskúti körtúra: Dugás-kút forrás és a közelében lévő vasúti emlékhely.
5. Kardosfa: Szabadtéri „mini tanterem”.

Bízunk benne, hogy a fenti túraajánlatokkal hozzájárulhatunk a mindennapok szebbé tételéhez.
Óvjuk magunkat, egymást és a környezetünket is!
Élményekben gazdag túrázást kívánunk!

Mentse a fájlokat és az erdőket! Csak akkor nyomtasson, ha tényleg szükséges!
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