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MAGYAR NEMZETI PARKOK HETE 2011
Idén immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Nemzeti Parkok Hete rendezvény. Az
ökoturisztikai programsorozat központi nyitórendezvényének résztvevőit – a korábbi budapesti (2007 és
2008), tihanyi (2009) és őrségi (2010) helyszínek után – 2011-ben a Duna-Dráva Nemzeti Park látja
vendégül.
Június 17-én, pénteken Pécsett ökoturisztikai és természetvédelmi konferenciára várják a szakmai
közönséget, amelynek témája: innováció, új módszerek a természeti örökség bemutatásában.
Június 18-án, szombaton a nagyközönségé a főszerep. Pécs belvárosában, a Barbakán téren kerül sor a
hagyományos „zöld forgatagra”, ahol a tíz hazai nemzeti park bemutatkozását nemzeti parki termékek
kóstolója, kézműves foglalkozások és játékos természetismereti vetélkedők színesítik. 11 órától a
MárkusZínház „Az égigérő fa” című előadása szórakoztatja a közönséget. A Duna–Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság munkatársai június 19-én szakvezetéses túrákkal várják az érdeklődőket. Ezen a hétvégén nem
csupán a fentiek miatt érdemes ellátogatni a mediterrán hangulatú városba, hiszen ez az időszak a
fesztiválok csúcsszezonja: június 18-án rendezik a Pécsi Országos Színházi Találkozó zárógáláját, a Bazilika
előtti téren elkezdőzik a Sétatér Fesztivál, és a Múzeumok Éjszakája programjai is ezen a napon zajlanak.
A folytatásban, június 20–26. között valamennyi nemzeti parkunkban és további védett természeti
területeinken gazdag programkínálat, nyílt szakvezetéses túrák, izgalmas kalandtúrák, családi programok, a
bemutatóhelyeken mérsékelt árú belépők, kedvezmények, extra programok várják azokat, akik szeretnék
közvetlenül is megismerni hazánk természeti és kultúrtörténeti örökségét, vagy csak egy jó kirándulásra
vágynak.
A hét részletes programja a www.nemzetipark.gov.hu/mnph weboldalon olvasható.

Magyar Nemzeti Parkok Hete - KÖZÖNSÉGNAP PÉCSETT!
A Magyar Nemzeti Parkok Hete programsorozat egész napos, színes nyitórendezvényén – 2011. június
18-án 10 és 20 óra között Pécsett, a Barbakán téren – a hazai tíz nemzeti park igazgatóság
munkatársai, valamint a Márkus Színház előadói várják az érdeklődőket.
Ízelítő a programokból:
- Játékos vetélkedők
- Pecsétgyűjtő játék ajándékokkal
- Természetismereti foglalkozások
- Kézműves foglalkozások gyerekeknek, természetes alapanyagokból
- Kézműves termékek
- Bio ételkóstoló – lekvár, szürkemarha szalámi, méz, stb.
- Színes kiadványok, információk a tíz hazai nemzeti parkról
- Információk természetvédelmi, ökoturisztikai programokról
- 11.00-kor a MárkusZínház előadása: Az égigérő fa

Június 19-én, vasárnap a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Béda-Karapancsa Tájegysége várja a
látogatókat élményt adó ökoturisztikai programokkal:
9.00 Tárlatvezetés a Fehér Gólya Múzeumban
Az érdekes, informatív tárlatvezetésen a látogatók megismerhetik a világ gólyáit, életmódjukat, valamint
betekintést nyerhetnek a gólyagyűrűzés módszereibe is. A környező villanyoszlopok fészkeiben élőben is
megtekinthetőek a gyönyörű madarak. Helyszín: Kölked, Fehér Gólya Múzeum (GPS: N45°56,968’ E18°
42,651’). A programon való részvétel ingyenes.
10.00 – 13.00 Túra a Nagy-réten
A szakvezetéses túra során a résztvevők Magyarország legnagyobb ártéri gyepét járhatják be. A látogatók
számos érdekességet hallhatnak az ártér működéséről és a fokgazdálkodásról, valamint számos vízimadarat
(gémek, kócsagok) és barna kányát is láthatnak. A túrán színpompás virágzó növények – nyári tőzike,
szibériai nőszirom – megcsodálására is lehetőség nyílik. Helyszín: Fehér Gólya Múzeum (GPS: N45°56,968’
E18°42,651’). Túra hossza: 2-3 km. A programon való részvétel ingyenes.
9.00 – 17.00 Kerékpárkölcsönzési lehetőség
A Fehér Gólya Múzeum nyitva tartási ideje alatt kerékpárkölcsönzésre is lehetőség van azok számára, akik
két keréken szeretnék felfedezni a környéket.
Ár: 800 Ft/egész nap/ bicikli, 500 Ft/fél nap/ bicikli
A Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegysége várja a látogatókat élményt adó ökoturisztikai
programokkal. A nyitórendezvényt követő héten számos szép túra, érdekes előadás közül választhatnak az
érdeklődők a nemzeti park igazgatóságok területén.
Információ: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, telefon: 30/377-3388, 30/326-9459. E-mail:
komlos@ddnp.kvvm.hu, evahorvath@ddnp.kvvm.hu. www.ddnp.hu

Európai Gólyás Települések Hálózatának nemzetközi találkozója
Törökországban
2011. május 24-28. között rendezték Törökország ázsiai részén, Bursa város közelében az Ulubat-tó
környékén az Európai Gólyás Települések Hálózatának éves találkozóját, melynek 2008-ban hazánkban
Nagybajom adott otthont. A szakmai eseményen a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság két munkatársa,
Szegvári Zoltán, a Somogyi Tájegység vezetője és Nyemcsok Tamás természetvédelmi őr, valamint
Nagybajom Város Önkormányzatának küldöttsége vett részt. Nagybajom 1996-ban elnyerte az Európai
gólyafalu címet, amely a település 2001. július 1-jén történt várossá avatása után „A gólyák városa” névre
változott.
A tavalyi svájci találkozón egy megmérettetésre került sor, ahol a résztvevők bemutathatták gólyákkal
kapcsolatos természetmegőrzési program terveiket. A tervek megvalósítását helyi természetvédelmi
szervezetek által létrehozott alap segítette. A terv megvalósítására 3500 svájci frank támogatást kapott
Nagybajom települése és a program.
Az idei találkozón a nyolc országból érkezett küldöttségek beszámoltak az előző éves tevékenységükről és
közösen értékelték ezek eredményeit. A Nagybajom körüli élőhelyfejlesztéseket mindenki példaértékűnek
tartotta, valamint kiemelték az önkormányzat és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hatékony
együttműködését a gólyák védelméért.
Bár az európai hálózat idei találkozója idén Ázsiában volt, a konferencia lebonyolításának színvonala
túlmutatott az eddigieken. A helyi aktivisták részvételét háromnyelvű szinkrontolmácsolás segítette. A
rendezvényhez kapcsolódó Eskikaraagacban tartott gólyafesztivál és a terepi programok során a résztvevők
megismerhették a helyi gólyavédelmi programot, természeti környezetüket, kultúrájukat.
A jövő évi találkozót Bulgáriában szervezik.

„Régi-új” bemutató útvonal a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzetben:
megújult az abaligeti Denevér Tanösvény
Az Európai Nemzeti Parkok Napjához időzítve 2011. május 24. óta új, környezetbarát megoldással
találkozhatnak az Abaligeti-barlang közelében induló Denevér Tanösvényre látogatók. Az
útvonal különlegessége, hogy nem ismertető táblák találhatók az út mentén, hanem az állomáshelyeket jelző
denevér emblémák és számok; az állomáshelyekhez tartozó információk a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság honlapjáról letölthető vezető füzetből olvashatók el. A füzetes tanösvények költségcsökkentési
és vandalizmus elleni előnyeit kiegészítettük egy kiemelten környezettudatos elemmel is. Az internetről

letölthető információs anyagot kizárólag az érdeklődők nyomtatják ki, ezzel tovább csökkentve a felesleges
papírfelhasználást, nyomtatást. A tanösvény bejárható önállóan, vagy igényelhető szakvezetés a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóságtól. Információ: www.ddnp.hu.

Turistatérképek a Mecsekről és a Villányi-hegységről
Június elejére két turistatérkép készült el a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság gondozásában. Az egyik
térkép a Mecsek legnépszerűbb tájegységeit, kirándulóhelyeiet mutatja be, a másik a Villányi-hegységről ad
tájékoztatást a kirándulóknak. Mindkét kiadvány mérete A3, a térképen kívül mindkettő sok hasznos
információt tartalmaz a területekről. A térképekhez ingyenesen lehet hozzájutni a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igzagatóság bemutatóhelyein.

„Madarak és Fák Napja” Városi Verseny
Már 12. éve került megrendezésre május 10-én a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Oktatási
Központjában a hagyományos Városi Madarak és Fák Napja Verseny. A megnyitót Závoczky Szabolcs a
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója tartotta. A zsűri elnöke Wágner László a Kelet-Dráva
Tájegység tájegységvezetője volt.
2011-ben 9 iskola csapata vett részt a játékos vetélkedőben. A háromfős csapatok először kiszínezték az
életnagyságú madárképeket, majd kiválasztották a hozzájuk tartozó fészkeket és a megfelelő színű,
nagyságú és számú tojásokat. Újításként a madarakat hangjukról kellett felismerniük a versenyzőknek. A
rejtvényfejtés megoldásával egy-egy pohár bodzateát kóstoltak meg a gyerekek. A „Nem babra megy a játék”,
melyben a kockáztatás eredményt hozott a bátor játékosoknak, erősen szétrázta a mezőnyt. A
villámkérdéseket egyetlen csapat tudta hibátlanul megoldani. Ez meghozta a sikert a Belvárosi Általános
Iskola tanulóinak, akik így a versenyt megnyerték. Második lett a Jókai Mór Általános Iskola csapata. A
harmadik helyen pedig, a PTE Deák Ferenc Általános Iskola végzett. Minden résztvevő kapott ajándékot.
Ezúton szeretnénk megköszönni a felkészítő pedagógusok áldozatkész munkáját és az intézményvezetők
segítségét, hogy lehetővé tették a tanulók és tanáraik részvételét a városi rendezvényünkön, valamint a
szülők sokrétű segítségét.

Élőhelyfenntartási munkák a Belső-Béda holtág területén
A kölkedi Belső-Béda holtág területén a természetvédelmi és halászati kezelői feladatokat ellátó Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság 2011. május 30-i kezdettel élőhelyfenntartási céllal elkezdte a gyökerező
hínárnövényzet egy részének eltávolítást. A korábbi években is többször tapasztalható volt, hogy a
tápanyagban gazdag holtágban a gyökerező hínár már nem kívánt mennyiségben felszaporodott, ami
kedvezőtlen időjárási körülmények között az oldott oxigéntartalom csökkenéséhez, ezen keresztül pedig
halpusztuláshoz is vezetett. A jelenlegi tókaszálástól azt várjuk, hogy ennek a kedvezőtlen jelenség
megismétlődésének a kockázata csökkeni fog. Mivel a kaszálás csak a 2 és 3-as tóegység egyes részeire
terjed ki, maradnak gyökerező hínárral jellemezhető élőhelyek is, így a terület biodiverzitásának megőrzése is
biztosított. A hínárnövényzet részleges eltávolításával a holtág helyi vízcseréjének feltételei is javíthatók. A
jelenlegi beavatkozás költségeit a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság az EU SEE
„Danubeparks” (www.danubeparks.org) pályázatából fedezi. A holtág kezelése érdekében az elmúlt évben a
DDKÖVIZIG Világbanki forrásból a Vizslaki-csatorna torkolati szakaszán kotrást végzett. A Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság szándékában áll újabb pályázati források bevonásával a holtág további rendezése,
hogy egy a nemzeti park státuszához méltó, engedélyezett horgászati lehetőséget is nyújtó vízterület kerüljön
kialakításra, ahol a természetvédelem és az emberi használat igényi harmonizálhatóak lesznek.

Régi magyar tyúkfajták érkeztek a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
állattartó telepeire
Magyar parlagi tyúkok érkeztek a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság állattartó telepeire, Drávaszentesre
és Nagydorogra. Az Igazgatóság három éve tesz lépéseket annak érdekében, hogy ez a kiváló magyar

baromfi újból elterjedjen a hazai udvarokon. Nagyon jó takarmányhasznosító tulajdonsága, ellenálló
képessége, igénytelensége mindenképpen indokolja, hogy újból teret nyerjen.
Régi magyar tyúkfajtáink két nagyobb csoportját különböztetjük meg. Az egyik a magyar tyúk, mely
elsősorban a mai Magyarország különböző vidékein őshonos parlagi tyúkok tenyésztett változata. A másik az
erdélyi kopasznyakú tyúk, amely – bár valószínűleg török közvetítéssel a középkorban került Erdélybe és a
déli határvidékre – mai formájában a Kárpát-medencében kialakult, önálló fajtának tekinthető. A 19–20.
századi tenyésztés eredményeként mindkét tyúkféleségünknek több színváltozata maradt fönn, melyek önálló
fajtaként jelennek meg. Ezek a magyar sárga, a magyar fehér, fogolyszínű, kendermagos magyar tyúk,
valamint a fekete, fehér és kendermagos erdélyi kopasznyakú.
Fontos megemlíteni, hogy a tyúkok Szomor Dezső Apaji telepéről érkeztek, aki évek óta nagy erőfeszítéseket
tesz az őshonos háziállatok megmentéséért. Ezért a tevékenységéért idén Pro Natura-díjjal tüntette ki a
Vidékfejlesztési Miniszter.
Az Igazgatóság két telephelyén mindenkit szívesen várunk, hogy megismerkedjenek ezekkel a fajtákkal.

Új madárfaj költése a Mecsekben
Az elmúlt téli időszakban a Nyugat-Mecsekben búbos cinegék teleltek. Az ezen a tájon ritka madarakat téli
madáretetéssel próbáltuk segíteni. A tartósan egy helyen mutatkozó búbos cinegék számára a tél vége felé
mesterséges költőodúkat helyeztünk ki, bízva abban, hogy tavasszal költésbe kezdenek.
Bár a fészekodúkat nem foglalták el, költésük mégis bizonyságot nyert. Május második felében négy frissen
kirepült fiatal, és egy öreg egyedet láttunk az erdőben táplálkozni. Ezzel a megfigyeléssel első alkalommal
sikerült e faj költését bizonyítani a Mecsekben.
Fotó a búbos cinegéről megtekinthető ide kattintva.

Ismét furcsa halászzsákmány a Duna alsó szakaszán
2011. május 23.-án éjjel szokatlan zsákmánya volt a bátai, hivatásos halásznak a szeremlei Duna szakaszon.
A hálójában egy furcsa külsejű hal akadt, amellyel még sohasem találkozott. A fogásról másnap hajnalban
értesítette a természetvédelmi őrszolgálat tagjait, akik rövid időn belül a helyszínre érve meghatározták a nem
mindennapi halat. A zsákmány a lapátorrú tok (Polyodon spathula) egy példánya volt.
A lapátorrú tok Amerikában őshonos, elsősorban a Mississippi folyó völgyében él. A legnagyobb példányok a
2 m-t is meghaladhatják, és akár a 80 kg-ot is elérhetik. A busához hasonlósan planktonokkal táplálkozik,
éppen ezért horgászata igen nehézkes. A most kézre került példány tömege csaknem 3 kg-os, lapos,
idegvégződésekkel sűrűn behálózott orrával együtt testhossza mintegy 70 cm. A közelmúltban a Budapest
környéki Duna szakaszon is előkerült egy példány, sőt meg nem erősített információk szerint, további
lapátorrú tokokat zsákmányoltak már a Duna magyarországi szakaszain (Komárom, Százhalombatta). A
szakemberek szerint, a Romániában halgazdaságokba nevelt és onnan megszökött egyedekről lehet szó, de
az Alsó-Dunán szaporodását is feltételezik. Hazánkban néhány helyen kísérleti célból tartják, több
horgásztóba már betelepítették.
Összeállította: Mórocz Attila

PROGRAMOK, FELHÍVÁSOK

A Mohácsi Történelmi Emlékhellyel kapcsolatos régi tárgyakat keresünk
A Mohácsi Történelmi Emlékhelyen nagyszabású fejlesztés valósul meg 2011. folyamán. A sírkert mellett új
fogadóépület készül el 2011. augusztusára. A fogadóépületben egy információs pont is kialakításra kerül,
ahol olyan képeket és tárgyakat tervezünk kiállítani, melyek az Emlékhely régmúltjából villantanak fel
részleteket. Ezért felhívással fordulunk mindazokhoz, akik rendelkeznek az Emlékhely 1976-ban történt
megnyitása utáni években készült fényképekkel, korabeli dokumentumokkal és azokat felajánlanák a kiállítás
gazdagítása céljából, szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal. Az
eredeti dokumentumokat, vagy azok digitális másolatait egyaránt szívesen fogadjuk. Cím: Pécs, Tettye tér 9.,
tel.: 72/517-200, E-mail: dunadrava@ddnp.kvvm.hu.

Természetfotó kiállítás a Dráva Kapu Bemutatóközpontban
Június 9-én 15:00 órakor nyílik Zvonimir Ištvan, Horvátországban élő fotóművész természetfotó kiállítása a
Dráva Kapu Bemutatóközpontban, Barcs-Drávaszentesen. A kiállítást Ljiljana Pancirov, a Horvát Köztársaság
főkonzulja nyitja meg.
Zvonimir Ištvan 1966-ban Koprivnicán született. Általános iskoláit Molván, középiskoláit Koprivnicán végezte.
1993-ban a Zágrábi Erdészeti Egyetemen szerzett diplomát. Jelenleg Molván él, és a Répási Erdészetnél
dolgozik, mint erdészetvezető. 1994-től foglalkozik fotózással. Jelenleg a fotóklub tagja, és a "Đurđevaci
Művészcsoport", molvai egyesület elnöke. Eddig tizennégy alkalommal volt önálló fotókiállítása, ötven
horvátországi és más nemzetközi kiállításon mutatták be képeit. Tizenkét alkalommal díjazták képeit, illetve
képsorozatait. Több vadászati újságban, útikönyben, erdészeti újságban, turisztikai magazinban mutatták be
fotóit.

Természetismereti sátortábor a Dráva mentén
Idén nyáron újból szervez természetismereti sátortábort 10-14 éves diákok részére a Duna-Dráva Nemzeti
Park Igazgatóság a Dráva Kapu Bemutatóközpontban, Barcs-Drávaszentesen. A tábor időpontja 2011.
június 19-24. A tábor tematikája: falukutatás, vízminőség vizsgálat, madárgyűrűzés és madármegfigyelés
távcsővel, térképészet, éjjeli kincskeresés, filmvetítés, strandolás, kézműves foglalkozás, csapatépítő játékok
és vetélkedők. Részletes információ a táborról és jelentkezési lap honlapunkon található (www.ddnp.hu).

A Magyar Nemzeti Parkok Hete eseményei Dél-Dunántúlon
Június 20.: Szakvezetés a Pintér-kert Arborétumban
Helyszín, időpont: Pécs, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Zöld Pont iroda, Tettye tér 9., 10.00 óra.
Program időtartama: 1óra.
A programon való részvétel ingyenes.
Június 21.: Túra a mecseknádasdi Templom-hegyre
A túra során a nemzeti park kezelésébe tartozó területeken alkalmazott kíméletes erdőgazdálkodásról
tudhatnak meg számos érdekességet a résztvevők. Helyszín, időpont: Mecseknádasd, Árpád-kori templom,
10.00 óra.
Túra hossza, időtartam: 7 km, 4 óra. Részvételi díj: 450 Ft/fő
Június 22.: Szakvezetéses túra a Bárányfoki tanösvényen
Helyszín, időpont: Bárányfoki szabadidőközpont parkolója, 10.00 óra.
Program időtartama: 2 óra.
A programon való részvétel ingyenes.

Június 23.: Tárlatvezetés a Fehér Gólya Múzeumban
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 10.00 óra.
A programon való részvétel ingyenes.
Június 24.: Szent Iván-éj a Tettyei Mésztufa-barlangban
Helyszín, időpont: Pécs, Tettyei Mésztufa-barlang.
Részvételi díj: a belépőjegy ára.
Június 25.: Múzeumok Éjszakája a Mohácsi Történelmi Emlékhelyen
Helyszín: Sátorhely.
Részvételi díj: a belépőjegy ára.
Június 26.: A barlang és ami fölötte van
A program résztvevői látogatást tehetnek az Abaligeti-barlangban és a Denevérmúzeumban, majd túrán
vehetnek részt a Denevér tanösvényen, melynek során szakvezető segítségével ismerhetik meg a barlang
feletti terület természeti és kultúrtörténeti értékeit.
A maximális létszám 35 fő, előzetes jelentkezés szükséges!
Jelentkezés: 72/498-766. Helyszín, időpont: Abaligeti-barlang, 9.00 óra. Részvételi díj: A kombinált
belépőjegy ára.
Információ: www.ddnp.hu.

„Hódító hód” kenutúrák Gemencen
A túra során kenuinkkal bejárjuk a vadregényes Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelőtt a Duna fő
ága volt. Megismerkedhetünk a területen élő hódok életmódjával, megcsodálhatjuk a folyóparti ártéri erdőt, és
az itt élő vízimadarakat. Az egykori folyóág végén, egy nagyobbacska szigetet megkerülve indulunk vissza a
túra kiindulási pontjára.
A maximális létszám 20 fő, előzetes bejelentkezés szükséges!
A túra indulási helyéről és az időpontról a jelentkezők a túra előtt néhány nappal kapnak értesítést. Túra
hossza: 8 km, időtartama: 3 óra. Részvételi díj: 1500 Ft/fő.
Időpontok: 2011 . június 18., 2011 . július 2., 2011 . július 16., 2011 . július 30. (szombati napokon)
Információ, jelentkezés a kenutúrákra: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság - 7625 Pécs, Tettye tér 9.
Telefon: 30/377-3388, 30/326-9459. e-mail: komlos@ddnp.kvvm.hu, evahorvath@ddnp.kvvm.hu
A Gemenci erdőben, a Vén Dunán folyamatosan van lehetőség előzetes időpont egyeztetést követően
kenutúrákon résztvenni. A "Hódító hód" elnevezésű szakvezetéses túra során megismerkedhetünk a hódok
világával a Vén-Dunán (kb. 6 km). Ár: 8000 Ft/kenu, mely tartalmazza a négyszemélyes kenu és az evezők
bérlését, a szállítást, a mellények bérlését, valamint a szakvezetést. A túrák minimum 3 kenu bérlésével
indulnak. Kenu bérlés Gemencen (szakvezetés nélkül kenuzás a Vén-Dunán): 2500 Ft/kenu.

Éjszakai túrák a Zselici Csillagoségbolt-parkban
Járt már olyan helyen, ahol az éjszakai égbolton több ezer csillag tündököl? Látta már szabad szemmel a
Tejutat? Ha nem, feltétlen látogasson el a Zselici Csillagoségbolt-parkba, ahol előzetes időpont egyeztetést
követően bárkinek lehetősége nyílik mindezeket megcsodálni, csillagász kalauzolásával. Családok, baráti
társaságok, osztályok, turistacsoportok és egyéni érdeklődők számára egyaránt ajánljuk éjszakai
programunkat.
A Zselicben a lakott területektől, városoktól távoli, világítás nélküli helyen olyan látvány tárul a túrázók elé,
amilyen nemcsak Magyarország, hanem egész Európa területén is ritkán adatik meg. Itt található Európa első
Csillagoségbolt-parkja, mely 2009 novembere óta viselheti e megkülönböztető címet. Derült égbolt esetén az
ismert csillagképek mellett a halványabb csillagok sokaságát, és a Tejutat is lehet látni. A programon a
csillagos égbolt megfigyelése mellett számos érdekességet tudhatnak meg a résztvevők a
fényszennyezésről, arról, hogy mi, „hétköznapi” emberek mit tehetünk annak érdekében, hogy mindennapi
tevékenységünkkel, a mesterséges világítással minél kevésbé zavarjuk a környezetünket.
A program több helyszínen is megtartható. A legkedveltebb megfigyelőpontok a Gólya-völgyi tavak, illetve a
Hotel Kardosfa közelében találhatóak, a gyülekezőhelytől 2-3 km-es túrával érhetők el. A program időtartama:
3-4 óra. Részvételi díj: felnőtteknek: 800 Ft/fő, 18 éves korig: 600 Ft/fő. Minimális díj: 10.000 Ft. Fontos a
szúnyogok és a kullancsok elleni védelem, a kényelmes bakancs és az időjárásnak megfelelő túrafelszerelés
megválasztása. A programon mindenki saját felelősségére vesz részt!

Információ, bejelentkezés: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság – Telefon: 30/377-3388, 30/326-9459. Email: evahorvath@ddnp.kvvm.hu, komlos@ddnp.kvvm.hu

Várják a természetkedvelő vendégeket a Duna-Dráva Nemzeti Park
igazgatóság szálláshelyei
Pécs – Pintér-kerti vendégház
A Pintér-kert Arborétum melletti házban egy háromágyas szoba, (mosogató, mikró, hűtő, kávéfőző).
és fürdőszoba áll a vendégek rendelkezésére. Cím: 7625 Pécs, Tettye. (üdülési csekk elfogadóhely)
Abaliget
Az abaligeti Denevérmúzeum épületében található összkomfortos apartmanban egy kétágyas és egy ötágyas
szoba, egy teljesen felszerelt konyha, fürdő, tv, videó, saját parkoló áll vendégeink rendelkezésére. 7678
Abaliget, Denevérmúzeum. (üdülési csekk elfogadóhely)
Drávatamási
A Drávatamásiban, a Dráva partján található összkomfortos ház kettő darab kétágyas, pótágyazható
szobával, egy teljesen felszerelt konyhával és fürdőszobával várja a kedves vendégeket. Kerékpárkölcsönzés
lehetséges. Cím: 7979 Drávatamási, Fő u. 52.
Drávaszentes
A nemzeti park Oktató és Bemutatóközpontjában két darab háromágyas, pótágyazható apartman, teljesen
felszerelt konyhával és fürdőszobával, saját parkolóval áll vendégeink rendelkezésére. Kerékpárkölcsönzés
lehetséges. Cím: 7570 Barcs-Drávaszentes, Fő u. 1.
Szállás 4-8 személyes sátrakban is lehetséges! Étkezési lehetőség a Dráva Kapu Grillkávézóban, a
Bemutatóközpont épületében!
(üdülési csekk elfogadóhely)
Szentborbás
A közvetlenül a Dráva partján található épületben négy ágy áll vendégeink rendelkezésére. Teljesen felszerelt
konyha, fürdő, mosdó, toalett, terasz szolgál vendégeink kényelmére. Kerékpárkölcsönzés lehetséges.
A nagy udvarban sátrazási lehetőség is van.
Cím: 7918 Szentborbás
Vízvár
Az egyszerű vendégház a Dráva egyik holtágának közelében található.
Információ: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság. Telefon: 72/518-222, 30/326-9459, 30/377 3388. E-mail:
evahorvath@ddnp.kvvm.hu, komlos@ddnp.kvvm.hu
www.ddnp.hu

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Turisztikai és Közkapcsolati Osztály
7625 Pécs, Tettye tér 9.
Tel.: 72/518-221, 72/518-222
E-mail: wodtke@ddnp.kvvm.hu, komlos@ddnp.kvvm.hu
www.ddnp.hu
Köszönjük, hogy meggondolja, kinyomtassa-e papírra ezt a levelet.

