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Útvonal: Sás-völgy – Hetvehely – Bükkösd – Helesfa – Dinnyeberki – Gyűrűfű – Korpád – 
Bükkösd – Hetvehely – Sás-völgy  
Táv: 36 km / Szintemelkedés: 110 m 
A túra 14 kilométer hosszan földutakon halad, ezért bejárását csak megfelelő időjárási 
viszonyok, eső- és sármentes időszakban ajánljuk. 
 
Egy teljes nap a fenntarthatóság, az öko-szemlélet jegyében.  
Az öko-háztól induló túra első állomása a bükkösdi Öko-Park. Ez a fejlett infrastruktúrával 
rendelkező szabadidő-centrum parkoló- és szálláshelyekkel, étteremmel valamint 
szolgáltatások – lovas oktatás, szabadterületi és zártkerti vadásztatás, gyerektáboroztatás - 
és látnivalók – őshonos háziállat-fajták, hazai nagyvadfajok - sokaságával várja a 
szabadidejüket itt eltölteni vágyókat. 
 
A Völgy séta hossza 1000 méter, időtartama 1,5 óra, amelynek során az itt előforduló 
különböző állatokat (gímszarvas, dámszarvas, őz, vaddisznó, muflon, bivaly, mangalica) 
szinte testközelből tekinthetik meg a látogatók. A baromfiudvarban különféle vízi, illetve 
szárazföldi szárnyasokat, az üvegfalú kaptárokban pedig méhcsaládok munkáját láthatják. 
A Panoráma sétaút hossza 2000 méter, közepesen nehéz útvonal, amelynek során a 
látogatóknak hozzávetőleg 100 méteres szintkülönbséget kell leküzdeniük. Akik ezt 
választják, legelésző magyar szürkemarhák, lovak, rackajuhok között sétálhatnak. Az 
érintett dombtetőn madártelep látható, az információs táblákon gyógynövényekről, 
gombákról, ásványokról olvashatnak a turisták. Az Erdőjárók útja csak kísérővel 
látogatható, a vadaskert egy részén és a dámos kerten vezet keresztül. A túra hossza 3500 
méter, a bejárásához szükséges idő hozzávetőlegesen 2,5 óra. A séta során az erdőről, a 
tájról, az erdő állatairól és a vadászatról hallhat, olvashat a közönség.  
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A Dél-Zselic gyönyörű lankái között, természetvédelmi területen fekszik hazánk egyik első 
ökológiai faluja, Gyűrűfű. A hajdan virágzó kis település - melynek nevét már 1332-es 
írásos források is említik - az egykori rendszer körzetesítési politikája miatt az 1970-es 
években elnéptelenedett. A régi falu helyén a 90-es évek közepén telepedett le a mai 
rohanó, túlcivilizált, városi életformát elhagyó, emberléptékű társadalmi modellt kereső 
néhány család. Gyűrűfű a kihalt falu újjászületésének példájává vált Magyarországon. A 
jelenleg itt lakó 7 család igyekszik ötvözni a hagyományos és a modern életformát, s tőlük 
telhetően takarékosan, környezettudatosan élnek. A házak természetes anyagokból 
(vályog, kő, fa stb.) készülnek, nádágyas szennyvíztisztító tartozik hozzájuk. A fűtés fával, 
illetve napenergiával történik. A csapadékvizet ciszternákban gyűjtik és vegyszert nem 
használnak. A településen a következő biotermékek vásárolhatók: 
kecske- és tehéntej, -sajt, -túró, -kefír és hús, valamint tojás.  
 
A környék látnivalói: 
Kirándulás a természetvédelmi területen (200 éves bükk- és tölgyfa) 
Szent László tanösvény 
Isten-kút, forrás,  
XI. sz-i, késő Árpád-kori földvár. 
(Forrás. www.gyurufu.hu)  


