
Csillagoségboltparkok és

ökoturizmus a Zselic példáján

Kolláth Zoltán

MTA KTM Csillagászati Kutatóintézete

Magyar Csillagászati Egyesület



Megjegyzés:

Az előadás szerves részét képezték a
mozgóképek, amiket ez a változat nem
tartalmaz. A kapcsolódó filmek folyamatosan
felkerülnek a Zselici Csillagoségboltpark
honlapjára:

www.astrozselic.hu



IDA Csillagoségbolthelyszínek

Natural Bridges NM 2007 USA (Utah)
MountMégantic * 2007 Kanada
Cherry Spring State Park 2008 USA (Penns.)
Geauga Park District's Obs. P. 2008 USA (Ohio)
Zselici Tájvédelmi Körzet 2009 Magyarország
Galloway Forest 2009 UK (Skócia)
Borrego Springs ** 2009 USA (California)
Clayton Lake State Park 2010 USA (New Mex.)
Goldendale Observatory Park 2010 USA (WA)
Hortobágyi Nemzeti Park 2011 Magyarország
Sarksziget ** 2011 UK



Ökoturizmus:

„Alkalmazkodom a természethez, hogy
minél többet megismerhessek belőle.”
(Én felelős ökoturista vagyok! 
www.nemzetipark.gov.hu)

Természet és környezetbarát világítás

Csak oda világítsunk ahova szükséges

Az égbolt megőrzése, megismerhetősége



Ökoturizmus:

„Ökoturizmus (természeti turizmus) a
természetközeli területek, tájak, illetve azok
élővilágának bemutatására irányuló
különleges turizmus, amelynél a
természetvédelem és a turizmus ötvözete
folytán a látogatóknak a természetközeli
állapotú területek legszebb,
leglátványosabb részeit mutatják be"



Ökoturizmus:

Sajátos helyi adottságok megértése,
felhasználása, természeti értékek
megőrzése:

Természeti környezet és tájkép:

Az éjszaka folyamán mindezek

elválaszthatatlan része a

csillagos égbolt is."



Ökoturizmus:

Mindenki profitál:
Természeti környezet
Helyi közösségek
Látogatók

"Egyedüli értékünk az itt élő emberek és a

természeti környezet  segítünk az égbolt

megóvásában is" (egy kis falu polgármestere)



Ökoturizmus: Oktatási és interpretációs
elemeket tartalmaz. Növeli a tudatosságot
a természeti és kulturális kincsek megóvása
iránt a helyi lakosok és a turisták körében
egyaránt. A turisták és helyi közösségek
szemléletének formálása,
Az ökoturisztikai utakat általában, de nem
kizárólag erősen szakosodott „tour
operátorok” szervezik.

Szervezett Csillagnéző túrák, kiállítások,

bemutatók











Ökoturizmus:

Minőségi termék: különleges, egyedi, nagy
értékű vonzerőről van szó; az erre épülő
szolgáltatás is professzionális kell legyen.

Megalapozott együttműködések!

A csillagoségboltparkok

létrehozásának fontos feltétele





(Öko)turizmusztikai együttműködések

Hotel Kardosfa Ökoturisztikai és

Konferenciaközpont

Bányai Turisztikai Központ

Meteor Természetbarát Turista Egyesület





Göncölszekér játszótér



Tervek (álmok):

Ökoturisztikai látogató és bemutatóközpont

Csillagles, kiállító és bemutatótér,
előadóterem, információs központ

Előkészített pályázati anyag













Köszönöm a figyelmet!




