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A kiadvány a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Környezet- és Energiahatékonysági Operatív
Programja keretében készült:
„Kapu a Mátra kincseihez – Látogató-, oktatásiés kezelőközpont kialakítása Mátrafüreden”
(KEHOP 4.1.0-15-2016-00032)

Mátrafüred
2020.08.10. 9:29:24

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Mátrai Tájvédelmi Körzet mátrafüredi központjában került
kialakításra a Harkály Ház látogató-, oktatási
és kezelőközpont. A létesítmény fő célja, hogy
a látogatók megismerkedhessenek a környék
élővilágának, élettelen természeti értékeinek
egy-egy bemutatható szeletével, tisztában legyenek az élővilágra leselkedő veszélyekkel,
és ismerjék meg azt a munkát, melyet a Bükki
Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi
őrei végeznek a Mátrában.
A kiállítás felépítése időrendi sorrendben tárgyalja a
terület múltját, így a földtörténeti kialakulás után az
ember tájban való megjelenését, az emberi tevékenységek egészen napjainkig tartó hatásával együtt. Kövessék a lábnyomokat, amelyek segítik a haladási irány
betartását.

1. Ősi vulkánok földjén
A hegység kialakulását, az azt létrehozó vulkáni folyamatokat, valamint a napjainkig ható felszínformáló erők
„munkásságát” mutatja be közérthető módon egy háromdimenziós terepasztal, a hozzá tartozó animációs kisfilm
segítségével. Csupán egy gombnyomásra van szükségünk, és elindul a vetítés. Érdemes olyan távolságban állni, hogy mindkét kivetítőt egyszerre láthassák!

2. Tájtörténeti térkép
Az ember mátrai megjelenésétől egészen napjainkig tartó
időszakot öleli fel a bemutatási elem, mely érdekes információk sokaságát nyújtja térképi megjelenítésekkel, valamint képi és szöveges magyarázatokkal őskori, középkori,
újkori és jelenkori korszakokat részletezve az önműködően futó, ismétlődően újrainduló vetítéssel.

3. Virtuális repülés
A Mátra jellemző látképi elemeit, turisztikai látnivalóit, tanösvényeit, értékes élőhelyeit ismerhetik meg egy virtuális
repülés/séta során. Modern, könnyen kezelhető számítógépes konzol segíti az érdeklődőket, hogy a mátrai „légi
tájséta” sikeres és élményekben gazdag legyen. Az eszköz (konzol) használatát a falon magyarázó ábra segíti.
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4. Korhadó fatörzs
Járjuk körbe a holtfa szigetet, és ismerkedjünk meg az
állatvilágával! Erdeinkben a hatalmas famatuzsálemek
száma, a nagyméretű álló és talajon fekvő holtfa men�nyisége sajnos elenyésző. Ezek természetvédelmi jelentőségét, a hozzájuk kötődő „farágcsáló” élőlényeket ismerhetjük meg egy stilizált korhadó fatörzs bemutatása
során. A körbejárható holtfás terület szélén, a körben álló
„faelemek” tabletjein egy-egy élőhelyről és a hozzájuk kötődő fajokról kapunk információkat. Kihúzható fiókban a
„bennük élő” fajokból található meg néhányat.

5. Interaktív fal – a Mátra élővilága, természetvédelmi helyzete
A falfelületet körbejárva rövid blokkokban információkat
kapunk a táj jelenlegi képének kialakulásáról, a Mátra és
tágabb környezetének élőhelyeiről és védett értékeiről.
Láthatjuk, milyen kihívásokkal szembesül a természetvédelem és milyen válaszokat ad ezekre. A fal látványos
fotóanyaga és érdekes információi mellett a mélyebben
érdeklődők számára a részletesebb leírásokat QR-kód
mögé rejtettük. Az élővilág sokféleségébe tabletek segítségével nyerhetnek bepillantást.

6. Az éjszakai erdő hangjai
A vizuális élmények után a fülünkre lesz igazán szükségünk! Belépés előtt érdemes elolvasni a használati utasítást! Belépünk az éjszakai erdőbe, ahol ismerős és ismeretlen hangok fogadnak bennünket. Itt megtanulhatjuk,
mely állat milyen hangokat hallat. Gombnyomásra narráció
indul, majd az éjszakai fajok megvilágított sziluettje jelenik
meg hangjuk kíséretében. A következő gombnyomásra a
hold fényének megélénkülése után van lehetőség.

7. Élet a felszín alatt
Az élőlények egy része gyakorta kerül szemünk elé, míg
másokat szinte soha nem látunk. Utóbbi fajok vagy remekül rejtőzködnek, vagy éjszakai életmódúak, de sokszor
a talaj felszíne alá rejtőznek. A felszín alatti élet termében
ilyen fajokkal találkozhatunk. Jobb oldalt hangyabolyt,
hangyaleső lárvát, aknászpókot és homokfutrinka lárvát
láthatunk, melyek életviteléről, vadászati módszereiről rövid animációs filmek tekinthetők meg.

A természetes üregek – legyen az egy fában kialakult odú
vagy egy állat által készített kotorék – nemcsak egy-egy
faj, hanem fajok sokaságának szolgálnak menedékül.
A rókavárnál ennek jelentőségére hívjuk fel az érdeklődők
figyelmét.

8. Vetítő
A foglalkoztatóként is funkcionáló vetítőteremben „saját
készítésű” természetvédelmi témájú rövidfilmeket mutatunk be. A vetítés automatikus, folyamatosan és önműködően újraindul.

9. Védett területek és a Natura 2000 hálózat
Az élővilág és a táj szépségének bemutatásán túl szeretnénk megismertetni a természetvédelem rendszerét és a
természetvédelmi munkát. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és a Mátrai tájegység működési területét, a védett
és Natura 2000 területek elhelyezkedését, jelentőségét
ezen a felületen taglaljuk.

10. Aktívan a madarakért
A madárvédelem a természetvédelem egyik legfontosabb
pillére. Szeretetre méltó színpompás madarak élnek a
közelünkben, melyek nem csak passzív védelmet érdemelnek, de sok esetben aktívan kell közreműködnünk
megóvásukért. Gyakran előfordul, hogy a természetvédelmi őrök alpintechnika alkalmazásával fészekrakásra és
költésre alkalmas helyeket, üregeket alakítanak ki a meredek sziklafalakon a fokozottan védett madaraink számára.
A vándorsólyom is gyakran elfogadja ezt a segítséget.
A kiállítás megtekintése során szerteágazó ismereteket
szerezhetnek a Látogatók a Mátra geológiájáról, földtani alakzatairól, felszínformáiról, képződményeiről. Mielőtt
távoznak, a bejárat melletti falon lévő mágnestáblán kipróbálhatják tudásukat. Helyezzék el a fotókat a leírások
alapján, a megfelelőnek vélt helyekre!
A Harkály Házban szakvezetések, környezet- és természetvédelmi foglalkozások iskolás és felnőtt csoportok részére
megrendelhetők. Az épület udvaráról indul a Cincér tanösvény, amely a Kozmáry-kilátó érintésével a Sás-tóig vezet. Ezt
a körülbelül 3,5 km-es túrát, amely kijelölt turistaúton halad,
szintén érdemes a mátrafüredi tartózkodásba betervezni.

Bal oldalon is animációkat láthatunk, ahol a hangyaboglárkák különleges fejlődésmenetét ismerhetjük meg.

Ajándékboltunkban számos Bükki Nemzeti Park védjeggyel ellátott termelői és kézműves terméket vásárolhatnak meg.

Nem gondolnánk, milyen gondos szülők a temetőbogarak. Bámulatos utódnevelésükről itt tájékozódhatunk.

Köszönjük látogatását!
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
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