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gemenc

A Duna-menti síkságon, a Sárközben található Gemenc morfológiáját és genetikáját tekintve az Al-
föld szerves része. A területet átszövik a „fokok”, melyek részben természetes, részben mesterséges 
keskeny csatornák. Ezeken keresztül biztosították hajdan a belső területek elárasztását, mely területe-
ket a fokok híján a víz óriási rombolással öntene el. A folyó ártéri szukcessziójának főbb stádiumait a 
bokorfüzesek, fűz-nyár ligetek, tölgy-kőris-szil ligeterdők jelzik. Különlegességük a Csepel-szigettől 
az Al-dunáig élő, endemikus fekete galagonya. Megtalálható itt a nyári tőzike, a ligeti szőlő, a dunai 
csillagvirág, és a borostás sás. 
Állatvilágának kiemelkedő értékei a védett jégmadár, a fokozattan védett rétisas, fekete gólya és barna 
kánya. Gyakoriak a nagyvadak: gímszarvas, vaddisznó, ezért a Gemenc hazánk mindmáig egyik leg-
jelentősebb vadászterülete. A festői szépségű, vadregényes táj az idegenforgalom számára is nyitott. 

Szekszárd - Bárányfok

„Élet az ártéren” kiállítás 
A Duna gemenci árterületén áll Frigyes fő-
herceg vadászkastélyt mintázó, vörösfenyő-
ből készült épülete, amely vadásztrófeáinak 
bemutatását szolgálta a budapesti millen-
niumi kiállításon. Ezt követően az épület 
többször változtatott helyszínt és funkciót 
is, Bárányfokra az 1980-as években került. 
A hangulatos belső térben a dunai ártér 
természeti és kultúrtörténeti értékeit diorá-
mák, korabeli fotók és használati eszközök 
mutatják be. Az emberi szem számára rejtett 
élethelyzetek, élőhelyek tárulnak fel és meg-
elevenednek az eltűnt ártéri mesterségek is. 
Nyitva:  
március 15-október 31.: K-V 9.00-17.00; 
más időpontokban előzetes bejelentkezéssel 
T.: 06 (30) 270-2635

Bárányfoki tanösvény
Szekszárdtól keletre a gemenci erdei vasút végállomása körül kialakított sétaúton megtekint-
hetők a jellegzetes ártéri és ártéri-erdei élőhelyek, valamint az élővilág legjelentősebb fajai. 
malomtelelő-tó tanösvény
A gemenci kisvasút útvonala mentén található a tanösvény és madármegfigyelő torony.  
A fokozottan védett területen élő vízimadarak megfigyelése mellett a Duna mederváltozása-
iról, az erdő- és vadgazdálkodásról nyújtanak a táblák információkat. 
nyéki-Holt-duna tanösvény
A pörbölyi gátőrháznál kezdődik az egyik legsajátosabb gemenci tanösvény. Madármegfi-
gyelő toronyból tekinthető meg a fokozottan védett Nyéki-Holt-Duna vízinövényekkel és 
náddal átszőtt világa. 
Szeremlei-Holt-duna tanösvény
Baján a Ferenc-csatorna zsilipje közelében indul a Pandúr sziget élővilágát és az erdőalkotó 
fajokat bemutató tanösvény. 

a vadon élménye
Gemenc – ez a vadregényes ártéri táj felfedezhető egyénileg, szervezett szakvezetéses túrákon, kenutú-
rákon a nemzeti park munkatársaival.
gyalogtúrák
Gemenc a kijelölt turistautakon, tanösvényeken szabadon látogatható. Itt húzódik az országos je-
lentőségű Rockenbauer Pál - Dél-dunántúli Kéktúra útvonala. A tájegység alaposabb megismerése 
végett azonban célszerű szakvezetést igénybe venni. 
Élet az ártéren gyalogtúra – A kirándulást a Bárányfoki tanösvényen kezdjük, ahol szakvezető kíséreté-
ben a jellegzetes alacsony és magas ártéri élővilággal ismerkedhetünk meg. Ezt követően az „Élet az ártéren” 
kiállítás keretén belül a Gemenc élővilágát és a fokgazdálkodást mutatjuk be. A kirándulást fakultatívan a 
híres erdei kisvasúton fejezhetjük be, ahol a Duna partjáig tartó út során nagyvadakkal is találkozhatunk.

kenuval a gemencben – A Sió-csatorna rendkívül látványos, szép szakaszán evezünk. A vízi kirándulás végén szárazföldi úton jutunk visz-
sza az indulási helyre, útközben Bárányfokon megtekinthető az „Élet az ártéren” kiállítás, ahol a Gemenc élővilágával ismerkedhetünk meg.
rezéti-Holt-duna, kenuval – A csodálatos vízi világot járjuk be kenuval, melynek során a mellékág látványos, szép, háborítatlan szakaszán 
evezünk szakvezető kíséretével, útközben megismerve az ártéri élővilágot, miközben akár fürdőző állatokat is láthatunk.
vén-duna, kenuval – A mellékágon a vadregényes élővilágot megismerve félnapos szakvezetéses kiránduláson vehetünk részt.

természetfotózás
Gemenc legnagyobb hírneve a kiváló vizes élőhelyeknek, árterek-
nek köszönhető. A rejtőzködő, belső erdei tavak mindig látoga-
tottak, csak türelmes csendben kell várni, hogy táplálkozó fekete 
gólyákkal, nagykócsagokkal, sulymot evő vaddisznókkal, vagy 
hűsölni érkező szarvas csapattal találkozzunk. Gemenc várja a 
profi és az amatőr természetfotósokat!

a gemenc tájegységben lehetőség van kenukölcsönzésre, hajókirándulásra, erdei kisvasutazásra, lovaskocsizásra. a duna-dráva 
nemzeti Park igazgatóság munkatársai kenus, gyalogos túrákhoz szakvezetéssel állnak a kedves vendégek rendelkezésére.
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