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Nyírjesi
Füvészkert és
Vadaspark

BALASSAGYARMAT – NYÍRJES
(20) 468 7097, (32) 370 547 (Kelet-Cserháti Erdészet)

email: kcs_szecseny@ipolyerdo.hu
Nyírjesi bejárat: 48.024051 / 19.162928
Kincsemi bejárat: 48.021875 / 19.163553

www.erdeikirandulasok.hu
facebook.com/NyirjesiFuveszkertEsVadaspark

NYITVATARTÁS
Március 15. – június 30. és szeptember 1. – október 31-ig:

Szerda–péntek 10-18 óra között csoportok számára előzetes 
bejelentkezés alapján látogatható.

Szombat–vasárnap 10-18 óra (a Nyírjesi bejárat felől).

Július 1. – augusztus 31.
Szerda–vasárnap 10-18 óra (a Nyírjesi bejárat felől).

Hétfő, kedd: szünnap

November 1. és március 14. között: zárva

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 Az állatok nyugalma és a saját biztonsága érdekében kér-
jük, házi kedvencét ne hozza be a Vadasparkba, továbbá az 
állatokat ne ijesztgesse, ne nyúljon be hozzájuk, ne etesse!

 A Füvészkert a kijelölt útvonalon (tanös vényen) önállóan 
látogatható (kutyát pórázon vezetve), a látogatásuk során 
óvják a Parkban bemutatott növényeket. Kérjük, hogy a 
saját biztonságuk érdekében a kerítésen ne másszanak át, 
a köteleken ne lépjenek át!

 A Park játszóterét minden gyermek felnőtt felügyeletével 
és saját felelősségre használhatja.

 A Park teljes területén a tűzrakás, nyílt láng használata és 
a dohányzás tilos!

 Kérjük, hogy baleset, rendkívüli esemény esetén a Park 
valamelyik dolgozóját haladéktalanul értesítse.

IMPRESSZUM
Felelős kiadó: Ipoly Erdő Zrt.

Szerkesztette: Parditka Magdolna
Fotó: Csíkszentmihályi Márton, Drexler Szilárd

és az Ipoly Erdő Zrt. fotóarchívuma
Grafika: Typosonic Design    

 1 Vadaspark bejárat
 2 Nyírjesi bejárat
 3 Híd III.
 4 Híd II.
 5 Híd I.
 6 Kincsempusztai 

bejárat
 7 Mozgássérült 

bejárat
 8 Wágner kő
 9 Forrás-kút pihenő
 10 Erdei játszótér
 11 Észak-amerikai 

bemutató terület

 12 Ázsiai bemutató 
terület

 13 Futóárok
 14 Alpesi tisztás
 15 Év Fája tanösvény
 16 Európai bemutató 

terület
 17 Madár Erdő
 18 Játszótér
 19 Sport Katlan
 20 Kincsempusztai 

Látogatóközpont 
és akadálymentes 
WC

 21 3 fa tisztása

 22 Kenguru
 23 Ormányos medve
 24 Alpaka
 25 Emu
 26 Nádi farkas
 27 Dám
 28 Háziállatok
 29 Muflon
 30 Megfigyelő
 31 Vaddisznó
 32 Madarak
 33 Őz
 34 Gím
 35 Nyest

  Családosok,  diákcsoportok 

 kedvelt  kirándulóhelye  Családosok,  diákcsoportok 

 kedvelt  kirándulóhelye



Ha egyszerre
nyugalomra
és élményekre
van szükséged
Nyírjes Balassagyarmat egyik közkedvelt üdülő-, kiránduló-
területe. A hely varázsát a tiszta levegőt biztosító, és nyugalmat 
árasztó, tavakkal, ligetekkel tarkított erdei környezet adja. 
Az Ipoly Erdő Zrt. ezen a meseszép területen alakított ki egy 
ökoturisztikai és dendrológiai területet, hogy közelebb hozza 
az embereket a természethez. A törekvés sikeres megvalósítását 
bizonyítja, hogy a Nyírjesi Füvészkert és Vadaspark 2012-ben 
elnyerte „Az év ökoturisztikai tanösvénye” megtisztelő címet.

A park felkeresését minden korosztálynak ajánljuk: a diákok 
személyes tapasztalatokat, ismereteket szerezhetnek, a csa-
ládok egy élményteli napot tölthetnek el, az idősebbek tiszta 
levegőn sétálhatnak.

FÜVÉSZKERT
A 22 hektáros terület 2 km hosszú tanösvénye három kontinens 
(Európa, Ázsia és Észak-Amerika) közel 600 növényfajtáját 
mutatja be. Itt megismerhetjük például a Sziklás-hegység 
fenyveseit, Kalifornia mamutfenyőit, Oregon félsivatagát, 
Japán színes növényeit, Kína bambuszligeteit ugyanúgy, mint 
a hazai erdőket, vagy Kárpátok lucosát. A tanösvény szerves 
részét képezik a tájba harmonikusan illeszkedő látványhidak.

TAVAINK
A Nyírjesi tavaknál is érdemes körbesétálni. Itt újabb fejleszté-
sek várhatók, így még tartalmasabb időtöltésre lesz lehetőség.

RENDEZVÉNYEK, jeles napok
Olyan napok, amikor közelebb kerülhetsz az állatokhoz, 
íjászat, lovas kocsizás, állatetetés és megannyi szórakozási 
lehetőség vár.

PROGRAMOK: Húsvét, Május 1., Gyermeknap, Pünkösd, 
Augusztus 20., nyáron Éjszakázoo, hosszú hétvégék. Figyeld 
honlapjainkat, érdemes a programod előre megtervezni!

A szabadtéri foglalkoztató épülete helyet biztosít csoportok, 
iskolás osztályok számára különböző programok lebonyolí-
tására. A 205 m² fedett szaletliben kézműves foglalkozásokat, 
rendhagyó biológiaórákat, koncerteket, előadásokat lehet 
tartani. A fogadóközpont melletti füves terület pedig a sport-
tevékenységek megfelelő helyszíne.

LÁTNIVALÓK a Nyírjes közelében
Az Ipolyszögi égerláp Balassagyarmattól Szügy felé találha-
tó, tulajdonképpen a Nyírjes folytatása. Az égerláp az Ipoly 
menti erdők legszebb, legváltozatosabb élővilága. A vízima-
darak utolsó, háborítatlan menedéke, fészkelőhelye ebben 
a térségben.

Balassagyarmaton: a Palóc Múzeum, a Pannónia Motorke-
rékpár Múzeum, a Horváth Endre Galéria és a Szerb templom

15 percre Csesztvén a megújult Madách Imre Emlékmúze-
um és Mohorán a Tolnay Klári-emlékház.

25 percre Szécsény város, amit történelmi, kulturális érté-
kei miatt ajánlunk.

35 percre a Páris patak völgye Nógrádszakálnál és Hollókőn  
a világörökségi falu a várral.

1 órára az Ipolytarnóci Ősmaradványok bemutatóterülete.

VADASPARK
A Park természeti értékeink megismerésére, élővilágunk 
egységének megőrzésére törekszik. A 15 hektáros Vadaspark 
kifutóiban a hazai nagyvad fajok eredeti élőhelyükhöz hasonló 
környezetben láthatóak.

A VADASPARK LAKÓI:
 hazai nagyvad fajok: gímszarvasok, dámok, muflonok, 
őzek, vaddisznók

 kisállat-simogatóban: kameruni törpekecskék, kameruni 
juhok, nyulak

 különleges állatok: emuk, shetlandi pónik, aranysakál, 
alpakák, Benett-kenguruk, ormányos medvék

A legkisebbeket erdei játszótér, az idősebbeket a Cserhát 
csendje csalogatja egy kellemes kikapcsolódásra.

Szeretettel várjuk  a
   természetkedvelő  látogatókat!Szeretettel várjuk  a
   természetkedvelő  látogatókat!


