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Japán természetvédők a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetben
Japán legnagyobb természetvédelmi civil szervezete, az Ecosystem Conservation Society - Japan elnöke, Hobun
Ikeya és három kutatója járt Nagybajomban és a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetben június folyamán.
Szervezetük természetvédelmi célokért lobbizik pártoknál, a kormánynál, foglakozik szemléletformálással, az
ökoturizmus fejlesztésével, valamint nem utolsó sorban dolgoznak a gólya visszatelepítésén Japánba. Ez utóbbi
kapcsán keresték fel dr. Martin Schneider Jacoby-t, az Európai Gólyás Települések Hálózata alapítóját, az itteni
tapasztalatok megismerése céljából. Az ő javaslatára vették fel a kapcsolatot a horvátországi Cigoc-cal, a
szlovéniai Velika Polana-val és Nagybajommal, a hálózat magyar tagjával.
A japán szakembereknek magyarországi látogatásuk első napján Czeferner Józsefné, Nagybajom polgármester
asszonya bemutatta a várost, majd Zsoldos Márta Piroska, a helyi általános iskola igazgató asszonya beszélt a
helyi oktatás menetéről. Kiss Krisztián biológiatanár, a gólya program felelőse bemutatta az iskolában folyó
ökoprogramot, különös tekintettel a fehér gólyával kapcsolatos tevékenységekre. Ezután a vendégek végigjárták a
város gólyafészkeit, majd megtekintették a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő
városkörnyéki gyep-rehabilitáció eredményeit, melyek nagyban hozzájárulnak a gólyák táplálkozó területeinek
megőrzéséhez.
A vendégek a látogatás második napját a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet természeti értékeinek
megismerésére szánták. Lelkes érdeklődéssel tekintették meg a vízfolyásokon végzett rehabilitációs munkákat,
ismerkedtek a rétisas védelmi program eredményeivel, valamint a hagyományos és a természetszerű
erdőgazdálkodás hatásaival.
Hobun Ikeya és munkatársai a látogatásukat eredményesnek értékelték, következő látogatásukat japán
települések polgármestereivel együtt tervezik.
Szegvári Zoltán – Nyemcsok Tamás

Duna Nap a Fehér Gólya Múzeumban - június 29., péntek
A Duna Európa második legnagyobb folyója, és a világon az egyetlen, melynek vízgyűjtő terültén 19 ország
osztozik. A Nemzetközi Duna Nap a folyó és vízgyűjtője értékeire, a környezettudatosságra és a takarékos
vízhasználatra kívánja felhívni a figyelmet. A jeles nap alkalmából gyermek játszóházzal, a Duna-Dráva Nemzeti
Park Béda-Karapancsa Tájegységét és az ártér élővilágát megismertető kirándulásokkal, kenutúrákkal várjuk az
érdeklődőket. A program a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban, A
Közép-Duna határon átnyúló védelme – a környezeti nevelés feltételeinek fejlesztése, „DANUBE” c. pályázat
keretében valósul meg. A rendezvény vendége a horvátországi Zeleni Osijek szervezet.

Folyamatos programlehetőségek a nap folyamán:
Ingyenes tárlatvezetés a Fehér Gólya Múzeumban 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 órakor
Kézműves foglalkozások gyerekeknek és felnőtteknek
Természetismereti foglalkozások
Gólyalábazás
Kerékpárbérlési lehetőség
Duna Kincsei vetélkedő plakátkiállítása
Danube Art Master 2012 – A Zeleni Osijek fotókiállítása
Szavazás a múzeum két új gólyalakójának elnevezésére

10:00: „A Fehér gólya” címmel meghirdetett meseíró pályázat eredményhirdetése, díjkiosztó
A legjobb mese felolvasása a Fehér Gólya Múzeumban
11:00: Szakvezetéses séta Kölked gólyafészkeihez madarász kíséretével
12:00: Ingyenes halászati bemutató a Boki-Dunán
(Gépkocsival kb. 15 perc alatt megközelíthető, Kölked felől az erdőfűi úton haladva, Erdőfű után 1,5 km-re.)
Az ártéri élet fontos eleme volt a halászat évszázadokon keresztül, ennek hangulatával, tárgyi emlékével
ismerkedhet meg a látogató a program során.
12:00 és 14:00: Kenutúra a Külső-Bédán
(Gépkocsival kb. 15 perc alatt megközelíthető.) Részvételi díj: 1000 Ft/fő. Maximális létszám 20 fő turnusonként,
előzetes jelentkezés szükséges.
A fennmaradó szabad helyekre helyszínen is lehet jelentkezni indulás előtt. Utazás: egyénileg, GPS: N45°56,968’
E18°42,651’
Információ: Fehér Gólya Múzeum (7717 Kölked, Széchenyi u. 1.). Tel.: 30/846-6020. www.fehergolyamuzeum.hu

Lezárult "A fehér gólya" meseíró pályázat
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett, „A fehér gólya” című meseíró pályázat lezárult. A
pályázatra 77 pályamunka érkezett, melyek közül a következők értek el helyezést.
Alsó tagozatos korcsoport:
1. Réz László: A fehér gólya története
2. Babics Míra: A fehér gólya
3. Méhesi-Melis Kinga: A kis tojás
Felső tagozatos korcsoport:
1. Hautzinger Anna: Három találkozás
2. Molnár Adrienn: Történet a fehér gólyáról
3. Farádi-Szabó Martina: A fehér gólya kalandjai
A díjazottak a Duna Napon a kölkedi Fehér Gólya Múzeumban 2012. június 29-én 10.00 órakor vehetik át
megérdemelt jutalmukat. A meseíró pályázat a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési
Programban, A Közép-Duna határon átnyúló védelme – a környezeti nevelés feltételeinek fejlesztése, „DANUBE”
c. pályázat keretében valósult meg.

Pályázat a Fekete harkály és a Kövirózsa tanösvény látogatói számára
Az idei évben ismét játékra invitáljuk a Töröcske határában található Fekete harkály tanösvény, illetve a
Jakabhegy lábától induló Kövirózsa tanösvény látogatóit. Lehetőség nyílik a tanösvények természeti értékeinek
megismerése mellett nyereményjátékon való részvételre is. A részletes felhívás a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság honlapjáról letölthető tanösvény vezetőfüzetekben szerepel. A tanösvényeket végigjáró

természetbarátok egy kérdéssor helyes megválaszolását követően vesznek részt sorsoláson, melynek fődíja a
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ajándékcsomagja. A tanösvényekhez kapcsolódó fotópályázaton két
kategóriában lehet indulni, az egyéni kategória fődíja szintén ajándékcsomag, a csoport (osztályok, baráti
társaságok, szervezett kirándulók) kategóriában pályázók közül a szerencsések jutalma ingyenes
látogatás Pécsett a Tettyei Mésztufa-barlangban, szakvezetés a Pintér-kert Arborétumban, foglalkozás a Tettye
Oktatási Központban. További információ: www.ddnp.hu
További információk az ún. "E-tanösvényekről": a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
immár hat úgynevezett „e-tanösvény” található, melyek a www.ddnp.hucímről letölthető vezetőfüzet segítségével
járhatók be. Amellett, hogy az útvonalakat felkereső természetbarátok így folyamatosan aktualizált
információkhoz juthatnak, a füzetes tanösvények költségcsökkentési és rongálás elleni előnyeit kiegészíti egy
kiemelten környezettudatos elem is: az internetről letölthető információs anyagot kizárólag az érdeklődők
nyomtatják ki, lecsökkentve így a felesleges papírfelhasználást, nyomtatást. A letölthető útvonalvezető és
információs anyagok, valamint a tanösvények mentén a fákra, vagy kövekre festett emblémák és állomás-jelző
számok segítik az önálló bejárást, de természetesen igazgatóságunk szakembereitől szakvezetés is igényelhető.
A „letölthető tanösvények” a következők:
KÖVIRÓZSA TANÖSVÉNY - Kővágószőlős, Jakabhegy (Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet)
AMMONITESZ TANÖSVÉNY - Villány (Templom-hegy Természetvédelmi Terület)
DENEVÉR TANÖSVÉNY - Abaliget (Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet)
TŐZIKE TANÖSVÉNY - Kakpuszta (Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet)
FEKETE HARKÁLY TANÖSVÉNY - Töröcske (Zselici Tájvédelmi Körzet)
CIKTA TANÖSVÉNY - Nagydorog (Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet)

A Fekete harkály tanösvény pályázat nyertesei
Lezárult a Fekete harkály tanösvény látogatóinak kiírt pályázat első szakasza. A június 15-ig beérkezett
pályázatok közül a fotópályázat nyertesét szakértő zsűri nevezte meg, a kérdéssor megválaszolói között pedig a
szerencse döntött.
A fotópályázat nyertese: Dudás Tímea pellérdi lakos.
A kérdések megválaszolói közül pedig Kárász László, kaposvári lakos lett a szerencsés nyertes.
Nyereményük egyenként egy DDNPI ajándékcsomag. A nyerteseknek ezúton is gratulálunk!

AZ ELMÚLT HÓNAPBAN TÖRTÉNT

99 gólyafióka Baja-Mohács térségében
Az előző évekhez hasonlóan idén június 14-15-én gyűrűztük meg a fehér gólyákat Baja-Mohács térségében.
A gyűrűzés első napjának munkálatait a nagyközönség is figyelemmel kísérhette, ekkor az előre meghirdetett
helyszíneken és időpontokban csaknem 250 érdeklődő (többségük óvodások, iskolások) volt jelen a kis gólyák
jelölésénél. Több helyszínen közvetlen közelről volt lehetőség a madarak megfigyelésére, simogatására.
A kétnapos eseményen 12 településen összesen 40 fészeknél 99 fióka kapott egyedi azonosításra alkalmas
gyűrűt. Mint emlékezetes, a tavalyi évben kiugróan "jól teljesítettek" a fehér gólyák, a legtöbb fészekben 4-5 fióka
is felnevelkedett. Ezzel szemben az idei évben 2-3 fióka volt a jellemző fészkenként. Számos esetben előfordult,
hogy kissé elmaradottak voltak a fiatal gólyák, így ezek jelölése is elmaradt. A kevesebb számú fióka, illetve a

szokásosnál több elmaradt kis gólya a kikelés időszakában tapasztalható kedvezőtlen időjárással és a térség
nem túl kielégítő táplálékkínálatával magyarázható.
A fióka-számok alakulása Baja-Mohács térségében:
1 fiókás fészek – 5 db
2 fiókás fészek – 16 db
3 fiókás fészek – 14 db
4 fiókás fészek – 5 db
A kétnapos rendezvény a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI) és a Baja Ifjúsági Természetvédelmi
Egyesület (BITE) szervezésében, valamint a DÉMÁSZ PRIMAVILL Kft., az EDF DÉMÉSZ és a Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület 7. sz. Helyi Csoportjának (MME 7.HCS) támogatásával valósulhatott meg.
Mórocz Attila

Óriás törősdarázs Béda-Karapancsán
Május végén egy magánszemélytől kapott értesítést a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi
Őrszolgálata, aki az egyik mohácsi iskolánál különleges darázsfajra lett figyelmes. A faj beazonosítása során a
szakemberek megbizonyosodtak arról, hogy a fellelet rovar az óriás törősdarázs (Megascolia flavifrons).
A rovar különlegessége, hogy szaporodása az orrszarvúbogárhoz (Oryctes nasicornis) kötődik, ennek lárvájába
petézik. Különlegesen finom érzékszerveivel beazonosítja a lárvát a fa belsejében, és a fa kérgén, háncsrészén,
sőt még a fatesten is keresztüldöfve pontosan az orrszarvúbogár lárvájának a mozgásért felelős idegcsomóját
találja el tojócsövével. A lárva ettől nem pusztul el, csak megbénul, és mintegy élő konzerv, bőséges táplálékot
biztosít a darázslárva számára.
Napjainkra az orrszarvúbogár is nagyon megfogyatkozott, ritkaságszámba megy, ha találkozunk néhány
példányával. Mivel ez a nemes bogár elsősorban korhadó tölgy tuskókban fejlődik, 2-4 év leforgása alatt, ezért
számára is nagyon fontos az idős keményfás erdőterületek természetvédelmi oltalma.
A Béda-Karapancsán első ízben megtalált óriás törősdarázs az emberre nem veszélyes, azt nem támadja meg,
csak a nagysága kelthet indokolatlan félelmet. Védett állat, eszmei értéke 50.000 forint egyedenként.
Deme Tamás

Cseh fekete gólya fészkel Karapancsán
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság dunai területein mintegy 50 pár fekete gólya (Ciconia nigra) fészkel. Az
öreg erdőket és vizes élőhelyeket kedvelő madarak fészkelését, fiókanevelését és vonulásukat is figyelemmel
kísérjük. Az 1994-től megkezdett nemzetközi színes gyűrűzéshez csatlakozva próbálunk újabb ismeretekre szert
tenni e fajjal kapcsolatban.
Ezév június 11-én a Bács-Kiskun megyéhez tartozó Hercegszántó községhatárban található karapancsai
területeken fészkelő madarak költésének ellenőrzését végezték a természetvédelmi őrszolgálat tagjai. Az egyik
fészekben a 2 fiókáját nevelő öreg madár is megfigyelhető volt. Ez a madár színes gyűrűt viselt, amelyet
biztonságos távolságból sikerült egyértelműen beazonosítani.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Madárgyűrűző Központjának információi szerint a madarat
2007 júniusában jelölték a cseh madarászok Rohovládova Bělá (Pardubice) közelében fiókaként. A születési hely
és a jelenlegi fészkelés helye között légvonalban több mint 520 km a távolság. A nyilvántartás szerint ez az első,
bizonyítottan Magyarországon fészkelő cseh származású fekete gólya.
Mórocz Attila

PROGRAMAJÁNLÓ

Kenutúrák a nemzeti parkban július-augusztus folyamán minden
szombaton
Béda-Karapancsa a Duna magyarországi alsó szakaszának kiemelkedő értéket képviselő élőhelyeit foglalja
magába. Ez hazánk rétisasok és a fekete gólyák által egyik „legsűrűbben lakott” területe. A háborítatlan ártéri
erdők mélyén zavartalanul pihennek meg a vízimadarak, a ligeterdőkben szebbnél szebb virágok bontják
szirmaikat. A réten szürkemarha gulya legelészik, a vizeken tündérrózsák pompáznak. Az itt kialakult sajátságos
élővilágnak, mint életközösségnek – beleértve az erdőket, rovarokat, madarakat, halakat, még magát az embert
is, egyszóval mindent – legfőbb mozgatórugója, lelke a Duna folyó, ezen alapszik az ártéri élet.

Program:
09.00: találkozó a kölkedi Fehér Gólya Múzeumnál (Kölked, Széchenyi u. 1.), majd kenuzás a Külső-Bédán
A kenutúra indulási helye a múzeumtól kb. 9 kilométerre helyezkedik el, ahová a résztvevők saját gépjárműveikkel
jutnak el a Nemzeti Park Igazgatóság munkatársának „felvezetésével”. A kenutúrán szakvezető mutatja be a
Duna egykori főágát, a Külső-Bédát. Kis szerencsével a híres és színes ártéri madárvilág képviselőit is meg lehet
pillantani: barna kányát, szürke gémet, jégmadarat.
11.00: Tárlatvezetés a Fehér Gólya Múzeumban
A Mohácstól délre fekvő Kölked lakossága évszázadok óta együtt él a gólyákkal. A dunai ártér határában fekvő
községben mindig biztos fészkelő és táplálkozó helye volt a fehér gólyáknak. 2002-ben létesült az országban
egyedülálló Fehér Gólya Múzeum, mely egyetlen faj – a fehér gólya – köré szervezte tárlatát. A látogatók
megismerkedhetnek a fehér gólyák életével: érdekes részleteket tudhatunk meg a fészkelési szokásaikról,
táplálkozásukról, vonulásukról.
12.00: program vége
Utazás: egyénileg, saját gépjárművel. A helyszínen kerékpárbérlési lehetőség van. Szúnyogok és kullancsok
elleni védekezés javasolt; sapka, naptej használata ajánlott. A részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves
kor felett: 2200 Ft/fő. Maximum létszám: 40 fő, egyéni turisták részére. Csoportoknak más időpontokban
előzetes bejelentkezés alapján. Információ: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Rittlinger Nikoletta, tel.:
30/846-6020.

Barangoló jeggyel Abaligeten
- kánikula idején is kellemes a hőmérséklet az Abaligeti-barlangban!
Az Abaligetre látogató vendégek számára nyújt kedvező lehetőséget a település négy különleges látnivalójának
megtekintésére a Barangoló jegy. A jeggyel megtekinthető az Abaligeti-barlang, a Denevérmúzeum, az
abaligeti Helytörténeti kiállítás és a Címertár. A jegy megváltható az Abaligeti-barlang pénztárában. Ára:
felnőtteknek 1500 Ft/fő, diákoknak, gyerekeknek, nyugdíjasoknak 1200 Ft/fő.
A Helytörténeti kiállításon a régmúltban élt abaligeti lakosok mindennapi életével kapcsolatos eszközök,
tárgyak tekinthetők meg. Az abaligeti lakosok által adományozott tárgyakból berendezett kiállítás látogatói képet
kaphatnak arról, hogy milyen volt hajdanán a konyha, milyen eszközöket tároltak a kamrában és egy
szobarészletet is megtekinthetnek.

A Faluházban található Címertárat Szabadiné Sinkó Ilona adományozta Abaligetnek. A különféle technikával
készített egyedi címerek a Helytörténeti Kiállítás szomszédságában tekinthetők meg.
A Mecsek egyik legismertebb és legnépszerűbb természeti látnivalója a különleges formakincséről, cseppköveiről
híres Abaligeti-barlang, mely a járat teljes hosszában folyó pataknak köszönhetően ma is fejlődik, változik. A
barlang 466 méteres főága gyalogosan kényelmesen bejárható, óránként induló barlangi túravezetés keretében
(az utolsó vezetés zárás előtt egy órával indul). Klímája a légúti, allergiás és asztmatikus betegségekben
szenvedőknek hoz enyhülést. Az 1750 m összhosszúságú, 48,7 m függőleges kiterjedésű Abaligeti-barlang a
Mecsek hegység leghosszabb járatrendszere. A barlangrendszer nagyobb része triász időszaki szürke
mészkőben alakult ki. Az Abaligeti-barlang 1941 óta védett, 1982-től pedig fokozott védelmet élvező természeti
érték. Bár a barlangban az 1960-as évek óta folyik a légúti megbetegedésben szenvedők gyógykezelése,
gyógybarlanggá nyilvánítása csak 2000-ben történt meg. A barlang és felszíne 2009 óta a Nyugat-Mecsek
Tájvédelmi Körzet része. A hőmérséklet a barlangban 10-13 °C, a páratartalom 97%-os. Az Abaligeti-barlang
élővilágát több mint 190 faj (főként ízeltlábú) alkotja. A barlang jelentős denevérpihenő, a téli időszakban a
zavarást jól tűrő kis- és nagy patkósorrú denevérek százai figyelhetők meg. A barlang különleges formájú
képződményei közül több nevet is kapott, így látható itt többek között a Pisai ferdetorony, a Flórián-kút, a
Kálvária, az Elefántfej, Karthágó romjai vagy a Niagara-vízesés.
A barlang közelében található Denevérmúzeumban a látogatók megismerhetik a repülő emlősök életmódját,
vándorlási útvonalait, és lehetőség nyílik a denevérkutatás eszközeinek megtekintésére is. Preparált állatok,
fotók, ismertetők, filmek és különböző számítógépes animációk segítségével a látogatók betekintést nyerhetnek
a denevérek életmódjába, viselkedésébe és az emberrel való kapcsolatába.
A fokozottan védett Abaligeti-barlang környékén kialakított Denevér tanösvény bejárása során a terület
természeti és kultúrtörténeti értékeivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A tanösvény szakvezetéssel, illetve
egyénileg, a barlang pénztárában megvásárolható, vagy a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság honlapjáról
(www.ddnp.hu) letölthető vezetőfüzet segítségével járható be.
Cím: 7678 Abaliget. Tel.: 72/498-766.
Nyitva tartás:
Március 15 – október 15.: naponta 9.00-18.00
Október 16 – március 14.: naponta 10.00-15.00
Belépő:
Abaligeti-barlang: felnőtt: 1000 Ft/fő; diák, nyugdíjas, gyermek: 800 Ft/fő; 2 éves kor alatt ingyenes.
Denevérmúzeum: felnőtt: 450 Ft/fő; diák, gyerek, nyugdíjas: 350 Ft/fő.
Kombinált jegy (barlang+Denevérmúzeum): felnőtt: 1250 Ft/fő; diák, nyugdíjas, gyermek: 1000 Ft/fő.
Nagycsaládos jegy (igazolvánnyal) (2 felnőtt + 3 vagy több gyermek): 4500 Ft.
Abaligeti Barangoló jegy (Abaligeti-barlang + Denevérmúzeum + Abaligeti Helytörténeti kiállítás és Címertár):
felnőtt: 1500 Ft/fő; diák, gyerek, nyugdíjas: 1200 Ft/fő
Hasznos: Az utolsó vezetés zárás előtt egy órával indul. Csoportoknak a torlódások elkerülésének érdekében
előzetes bejelentkezés szükséges! Üdülési csekk elfogadóhely, Hungary Card elfogadóhely.

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai júliusban és
augusztus elején
Július 7.: Hódító hód kenutúra
A túra során kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelőtt a Duna fő ága volt.
A maximális létszám 20 fő, előzetes bejelentkezés szükséges. A jelentkezőket a kenutúra előtt néhány nappal
értesítjük az indulási időpontról!
Helyszín: Baja - Vén-Duna. A túra hossza, időtartama: 8 km, 3 óra. A részvételi díj: 1500 Ft/fő.

Július 7.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegysége a Duna magyarországi alsó szakaszának kiemelkedő
értékét képviselő élőhelyeit foglalja magába. A program erre a különleges területre kalauzolja az érdeklődőket. A
résztvevők először kenutúrát tehetnek a Duna hullámterén található varázslatos Külső-Béda mellékágon, majd a
Fehér Gólya Múzeumban érdekes tárlatvezetés keretében ismerhetik meg e gyönyörű madarak életét.
Maximum létszám: 40 fő, egyéni turisták részére. Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra. A
program időtartama: 3 óra.
A részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő.

Július 14.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegysége a Duna magyarországi alsó szakaszának kiemelkedő
értékét képviselő élőhelyeit foglalja magába. A program erre a különleges területre kalauzolja az érdeklődőket. A
résztvevők először kenutúrát tehetnek a Duna hullámterén található varázslatos Külső-Béda mellékágon, majd a
Fehér Gólya Múzeumban érdekes tárlatvezetés keretében ismerhetik meg e gyönyörű madarak életét.
Maximum létszám: 40 fő, egyéni turisták részére. Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra. A
program időtartama: 3 óra.
A részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő.

Július 21.: Hódító hód kenutúra
A túra során kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelőtt a Duna fő ága volt.
A maximális létszám 20 fő, előzetes bejelentkezés szükséges. A jelentkezőket a kenutúra előtt néhány nappal
értesítjük az indulási időpontról!
Helyszín: Baja - Vén-Duna. A túra hossza, időtartama: 8 km, 3 óra. A részvételi díj: 1500 Ft/fő.

Július 21.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegysége a Duna magyarországi alsó szakaszának kiemelkedő
értékét képviselő élőhelyeit foglalja magába. A program erre a különleges területre kalauzolja az érdeklődőket. A
résztvevők először kenutúrát tehetnek a Duna hullámterén található varázslatos Külső-Béda mellékágon, majd a
Fehér Gólya Múzeumban érdekes tárlatvezetés keretében ismerhetik meg e gyönyörű madarak életét.
Maximum létszám: 40 fő, egyéni turisták részére. Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra. A
program időtartama: 3 óra.
A részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő.

Július 21.: Csillagnéző túra kisvasutazással a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetben
Lakott területektől, városoktól távoli, világítás nélküli helyeken olyan látvány tárul a túrázók elé, amely nem csak
Magyarország, hanem egész Európa területén is ritkán adatik meg. Derült égbolt esetén az ismert csillagképek
mellett a halványabb csillagok sokaságát és a Tejutat is lehet látni.
A résztvevők napnyugta előtt erdei kisvasúttal indulnak a tájvédelmi körzet belsejébe, majd a kakpusztai
végállomástól kellemes sétát tesznek az erdőben. A program során az érdeklődők csillagász segítségével
ismerkedhetnek az égbolt rejtett csodáival, és távcsövekkel vizsgálhatják a szabad szemmel nem látható
jelenségeket.
A túrát a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őr kollégája vezeti.
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/405-4571. Helyszín, időpont: Mesztegnyő (kisvasút
állomás), 19.00 óra (Találkozó: 18.30 óra).
A túra hossza, időtartama: 6 km, 5-6 óra. A részvételi díj: Felnőtt: 800 Ft/fő; 18 éves korig: 600 Ft/fő + a kisvasút
jegyára.

Július 28.: Gyógynövények a népi gyógyászatban
Az interaktív túra során számtalan érdekességet tudhatnak meg a résztvevők a gyógynövényekről, hatásukról,
felhasználási módjukról és a tradicionális gyógyászatban betöltött szerepükről. Helyszín, időpont: Székelyszabar,
templom, 10.00 óra. A túra hossza, időtartama: 2-3 km, 4-5 óra. A részvételi díj: 500 Ft/fő.

Július 28.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegysége a Duna magyarországi alsó szakaszának kiemelkedő
értékét képviselő élőhelyeit foglalja magába. A program erre a különleges területre kalauzolja az érdeklődőket. A
résztvevők először kenutúrát tehetnek a Duna hullámterén található varázslatos Külső-Béda mellékágon, majd a
Fehér Gólya Múzeumban érdekes tárlatvezetés keretében ismerhetik meg e gyönyörű madarak életét.
Maximum létszám: 40 fő, egyéni turisták részére. Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra. A
program időtartama: 3 óra.
A részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő.

Augusztus 4.: Hódító hód kenutúra
A túra során kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelőtt a Duna fő ága volt.
A maximális létszám 20 fő, előzetes bejelentkezés szükséges. A jelentkezőket a kenutúra előtt néhány nappal
értesítjük az indulási időpontról!
Helyszín: Baja - Vén-Duna. A túra hossza, időtartama: 8 km, 3 óra. A részvételi díj: 1500 Ft/fő.

Augusztus 4.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegysége a Duna magyarországi alsó szakaszának kiemelkedő
értékét képviselő élőhelyeit foglalja magába. A program erre a különleges területre kalauzolja az érdeklődőket. A
résztvevők először kenutúrát tehetnek a Duna hullámterén található varázslatos Külső-Béda mellékágon, majd a
Fehér Gólya Múzeumban érdekes tárlatvezetés keretében ismerhetik meg e gyönyörű madarak életét.
Maximum létszám: 40 fő, egyéni turisták részére. Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra. A
program időtartama: 3 óra.
A részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő.

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.

