
Túraajánlatok - Tanösvények

A jó  idő  közeledtével  újra  egyre  több  időt  tölthetünk  a  szabadban,  így  ehhez  segítségül
összegyűjtöttük  Ráckeve  és  a  Kis-Duna  mente  térségének  legszebb  kiránduló  helyeit,
tanösvényeit,  melyek üdítő élményt nyújtanak minden kirándulónak a hosszú bezártságban
töltött elmúlt időszak után.

           Szívecskével jelöltük azokat a látnivalókat, melyek a járvány után újra nyitott kapukkal
várják a látogatókat.

Fedezzék fel a térség természeti értékeit! Jó túrázást kívánunk!

1. Szigetbecse: Tőzike tanösvény  

A tanösvényt a település holtágának bemutatására hozták létre. Nevét az egyik legszebb ártéri
virágról,  a  tavaszi  tőzikéről  kapta.  A  tanösvényen  öt  információs  tábla  található,  melyek
mindegyike  más  témát  dolgoz  fel  (pl.  vizes  élőhelyek,  helyi  vadászat  jellemzői).  A  táv
könnyedén teljesíthető, akár babakocsival vagy kisgyermekekkel is végigjárható.  Gyerekek
számára található egy kisebb kilátó is, ahonnan kiválóan megfigyelhetik az itt élő madarakat. 

Megközelítése: A Csepel-sziget déli részén, a fővárostól
mindössze 48 km-re. Budapestről tömegközlekedéssel a
Közvágóhídról  induló  Ráckevei  HÉV-vel  (H6),  majd
Ráckevéről  a  Volánbusz  helyközi  autóbuszjáratával
érhető el.   Bejárata  a Petőfi  Sándor utca és a Kereszt
utca találkozásánál található. 

           André Kertész Emlékmúzeum, Faluház

2. Apaj: Réce tanösvény   

A Kiskunsági Nemzeti Park legnagyobb szikes területe Apaj mellett található. A tanösvény
kiinduló pontját  egy nagyobb tájékoztató tábla jelzi,  ahol az út szélén parkolni is lehet. A
gátakon  vezető  Réce  tanösvényen  nagy  élményt  jelent  a  vízimadarak  megfigyelése.  A
tanösvény  mindkét  végén  madármegfigyelő  torony  áll,
ahonnan a  madarak  zavarása  nélkül  gyönyörködhetünk
az élővilágban. Az apaji pusztán több ezer szürke marha
legel. 

Megközelítése: Apajon a Juhászföldi úton haladva jobb
kéz felé éri el a tanösvény kezdő állomását. 



3. Szigetszentmiklós: Úszóláp tanösvény  

2002-ben a Duna-ág ezen szakaszán építették meg az ökológiai tanösvényt. Különlegessége,
hogy úszólápokra építették a terület növény- és madárvilágát bemutató sétautat. Az úszóláp-
együttes  kiterjedése  alapján  Európában  a  második  legnagyobb  úszólápos  terület  a
franciaországi  Rhone-delta  úszólápja  után.  Sok  úszólápot  találni  a  szigetszentmiklósi
partszakaszon is. A tanösvény és a part közötti vízfelület,  és a hozzá kapcsolódó nádasok,
gyékényesek,  zsombékosok  nagyon  gazdag  állatvilágnak  adnak  otthont.  A  gyermekeket
játszótér  is  várja.  A hajóállomás  felőli  végen  parkoló  és
büfé is rendelkezésre áll.

Megközelítése: Budapesttől  20  km  távolságra  a  Csepel-
sziget  északi  részén  helyezkedik  el.  Budapestről
tömegközlekedéssel  a  Közvágóhídról  induló  H6-os  HÉV
kell  jönni  egészen  a  Szigetszentmiklós  megállóig.  A
hajóállomás felőli bejárata a Gyula diák sétánynál található.

          Csepel Autó Gyártmánymúzeum, Helytörténeti Gyűjtemény és Ádám Jenő Emlékház,
Városi Galéria

4. Taksony: Taksonyi tanösvény  

2011  őszén  került  átadásra  a  Taksonyi  tanösvény,  mely  a  holt-ág  mentén  kalauzolja  a
látogatót, bemutatva a sziget flóráját, faunáját. A természetvédelmi terület ritkaságai a védett
úszólápok, a ritka orchidea félék, a gazdag madárvilág, a vízi állatok a kis hidakon átkelve,
kilátó  teraszokról  kiválóan  megfigyelhetők.  A
tájékozódást segíti  a fából faragott  állatok által  őrzött
információs táblák. 

Megközelítése: Taksony  Budapesttől  délre  a  Csepel-
sziget  északi  részén  található.  Tanösvény  bejárata  az
ősgesztenyés alatt található Sziget Étteremnél kezdődik
(Révész utca). 

         Német Nemzetiségi Tájház (Taksony)



5. Rácalmás: Rácalmási szigetek  

A természetvédelmi oltalom alatt álló, 380 hektáron elterülő rácalmási Nagy-sziget a Duna-
Ipoly Nemzeti Park része. A Nagy-szigeten két kiépített hosszabb és rövidebb túraútvonalon
kialakított  tanösvény  várja  az  érdeklődőket.  A  mélyebben  fekvő  ártereken  és  mocsaras
területeken  pallós  cölöphidak  vezetnek  át.  Így  a  sziget
élővilágának  szinte  minden  területét  száraz  lábbal
kényelmesen járhatják be a látogatók.

Megközelítése: Rácalmás  a  Duna  jobb  partján,
Budapesttől  csupán  60  km  délre  fekszik.  6-os  főútról
letérve a Rácalmási kikötő felé vesszük az irányt és a Parti
sétányról  nyílik  a  híd,  amelyen  áthaladva  a  Rácalmási
szigetekre jutunk. 

          Jankovich Kúria, Kovács Galéria, Trafik Múzeum 

További  információkért  keresse  irodánkat,  a  mindenkori  aktuális  pandémiás
szabályozásoknak megfelelő elérhetőségeken:

TOURINFORM RÁCKEVE
2300 Ráckeve, Eötvös utca 1. 
Telefon: +36 24 429 747
E-mail: rackeve@tourinform.hu
Web: www.tourinform.hu 
Web: www.tourinform.rackeve.hu
Facebook: www.facebook.com/TourinformRackeve
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