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Megkezdődik a pécsi Pintér-kert felújítása
Augusztus elején megkezdődik Pécs egyik nevezetessége, a számos védett növényfajnak otthont adó Pintér-kert
Arborétum rekonstrukciója.
Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program pályázatán elnyert 60,6 millió forintból
meghatározott növényfajok és állományok ritkítására, új élőhelyek létesítésére, a kerítés és a támfalak felújítására
is sor kerül. A kivitelező a 2013 őszéig tartó munkálatok részeként sétányokat, pihenő- és kilátópontokat alakít
ki, felújítja a halak és mocsári teknősök lakta medencéket, és egyebek mellett egy olyan illatkertet is épít,
amelynek élénk színű és erős illatot árasztó növényei várhatóan a gyengénlátóknak, illetve a vakoknak is
élvezetessé teszik a kert látogatását.
A növények telepítőjéről, Pintér János nyugalmazott pécsi banktisztviselőről elnevezett kert az 1920-as években
jött létre, és mintegy három évtizede áll országos védelem alatt. Az 1,8 hektáros területen több mint harminc
védett növényfaj él, köztük több csodabogyó, a pirítógyökér és a bánáti bazsarózsa.
A Mecsek déli oldalán elterülő kert a számos őshonos növényfajának, valamint a szubmediterrán és mediterrán
jellegű növények együttesének köszönhetően hosszú ideje segíti a helyi természetvédelmi oktatást,
szemléletformálást.
A teljes körű rehabilitációra azért van szükség, mert a kert az elmúlt években elöregedett. Előretörtek benne az
agresszív fajok, miközben a védett, vagy fokozottan védett növények élőhelyeinek területe csökkent. Problémát
jelent az is, hogy a fák lombkoronái által vetett árnyék ma már akadályozza a fényigényes, lágyszárú növények
fejlődését.
A kert a felújítás ideje alatt is látogatható lesz, a munkálatok közvetlen közelében időszakosan egyes
sétautak lezárásra kerülhetnek. Kérjük a látogatók türelmét, megértését!

Augusztus végén kezdődik a denevérek nászidőszaka
A denevérek a szaporodásban és utódnevelésben is jelentősen eltérnek a többi emlősállattól, de még a hozzájuk
hasonló kistestű rovarevőktől is. Az egész folyamat egy meghatározott éves ritmust követ, mely alapjában véve a
téli álomhoz és az éves időjáráshoz alkalmazkodik.
A denevérek násza nyár végén, ősz elején zajlik, de tavasszal is megfigyelhető párzás. A nászidőszakban
gyakori jelenség, hogy a denevérek úgynevezett nászbarlangokat keresnek fel, amely később telelőhelyül is
szolgálhat. A Dunántúl egyik legjelentősebb nászbarlangja az Abaligeti-barlang. Több ezer denevér fordul meg itt
augusztus végén, szeptember elején, tehát nagyobb az esély a sikeres párosodásra. Mivel a megtermékenyülés
ősszel történik és a fejlődő embrióknak táplálékra van szükségük, ezért a nőstények a téli álom során a méhben
raktározzák a spermiumokat és csak tavasszal érik be a petesejt, ami akkor megtermékenyülhet. Ekkor
elkezdenek fejlődni, és nyár elejére, közepére megszületnek az első denevérbébik.
(az abaligeti Denevérmúzeumban található ismertető részlete)

Ebben az időszakban lehetőség nyílik közelebbről is megismerni a denevéreket az Abaliget-barlang
előtt 2012. augusztus 25-én 20:00 órától megrendezésre kerülő bemutatón.

Kis természetvédők tábora – napközis tábor Pécsen augusztus 13-17-ig
Augusztusban Pécsen várja a természetvédelem, a vizek és erdők élővilága iránt érdeklődő 8-12 éves
gyermekeket napközis tábor. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársainak közreműködésével a
leendő kis természetvédők együtt fedezik fel a Nyugat-Mecsek élővilágának titkait, az ember körül élő, de
sokszor elrejtőző különleges élőlényeket, képet kapnak a természetközeli életmódról, játékos formában
szembesülnek a hazai természetvédelem problémáival és azok megoldási lehetőségeivel. A tábor időpontja:
2012. augusztus 13-17., minden nap 8-16 h-ig. Jelentkezési határdidő: 2012. augusztus 3. A részvételi díj 12.000
Ft/fő.
További információ a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság honlapján található: www.ddnp.hu

Vendégházak a nemzeti parkban és a Mecsekben
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság vendégházai nem csak a kutatókat, hanem természetkedvelő, kirándulni
vágyó családokat, baráti társaságokat is várják. A nemzeti park Közép-Dráva Tájegységében két vendégház áll a
kirándulók rendelkezésére, a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet közvetlen közelében szintén kettő: egy
Abaligeten, egy pedig Pécsett. Az alábbiakban bemutatjuk a vendégházakat és az azokban igénybe vehető
szolgáltatásokat.
Drávaszentes
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Oktató- és Bemutatóközpontjában két darab háromágyas, pótágyazható
apartman, teljesen felszerelt konyhával és fürdőszobával, saját parkolóval áll vendégeink rendelkezésére.
Kerékpárkölcsönzés lehetséges. 7570 Barcs-Drávaszentes, Fő u. 1. Tel.: 82/461-285, 30/474-3591.
Szentborbás
A közvetlenül a Dráva partján található épületben 5+2 férőhely áll vendégeink rendelkezésére. Teljesen felszerelt
konyha, fürdő, mosdó, toalett, terasz szolgál vendégeink kényelmére. A nagy udvarban sátrazási lehetőség is
van. 7918 Szentborbás. Tel.: 82/461-285, 30/474-3591.
Pécs – Pintér-kerti vendégház
A Pintér-kert Arborétum melletti házban egy háromágyas szoba, (mosogató, mikró, hűtő, kávéfőző)
és fürdőszoba áll a vendégek rendelkezésére. 7625 Pécs, Tettye. Tel.: 72/518-222, 72/518-732, 30/377-3388,
30/326-9459.
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 • Tel.: 72/518-222, 72/518-732, 30/377-3388, 30/326-9459.
További információ, fényképek, térkép a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság honlapján található: www.ddnp.hu.

AZ ELMÚLT HÓNAPBAN TÖRTÉNT

Indulhat a DANUBEPARKS STEP 2.0 projekt!
A DANUBEPARKS hálózat együttműködésében 2009 óta dolgoznak a Duna menti védett területek szervezetei
azért, hogy a nagy európai folyó közös természeti örökségét a lehető leghatékonyabban védhessük meg.
Örömteli hírt kapott a projektvezetés július közepén: a sikeres együttműködést és a programot az ETC-SEE
(Európai Területi Együttműködés Délkelet-európai Programja) folytatásra és újbóli támogatásra érdemesnek
találta.
Valamennyi Duna menti országban dolgoznak intézmények a Duna természeti örökségének megóvásán. A
DANUBEPARKS – Duna menti védett területek hálózata keretében fogtak össze ezek a szervezetek A hálózat
felépítése Európai Uniós támogatásból, az Európai Területi Együttműködés (ETE) Délkelet-európai Programja
keretében indult el. Kezdettől fogva az osztrák Donau-Auen Nemzeti Park koordinálta a védett területek közös
tevékenységeit. Az együttműködés célja az élőhelyek kezelésének összehangolása, tudástranszfer a közös
fejlesztési tervek kialakítása révén, a védett területek nemzetközi politikai jelentőségének hangsúlyozása Dunaszintű stratégiákon keresztül, illetve példaértékű pilotprojektek megvalósítása.
Az első sikeres projekt befejezésével egyidőben nyújtottuk be az elmúlt év novemberében a DANUBEPARKS
STEP 2.0 elnevezésű, folytatást jelentő pályázatot. Ezen a héten érkezett meg a megerősítés, hogy a projektet
támogatják. A program egy bajorországi nyitókonferenciával indul ősszel, amelyet az ARGE Donauauwald
Neuburg-Ingolstadt szervez. Ezt követi két év intenzív munka a Duna és természeti értékeinek védelme és
revitalizálása érdekében.
Carl Manzano, a Donau-Auen Nemzeti Park igazgatója örömét fejezte ki a hír hallatán: „Az első években
hatékony alapozó munkát végeztünk, melynek eredményeképpen közös stratégia készült a Duna mentén élő
veszélyeztetett fajok védelméről – pl. a rétisas megóvására – továbbá az ökoturizmus közös tevékenységeiről. Az
a tény, hogy ez a sikeres együttműködés most tovább folytatódhat, fontos jelzés számunkra, és lehetővé teszi,
hogy eredményeinket helyben és politikai szinteken is beágyazzuk.“
A közös stratégiák ezúttal határon átnyúló kézzelfogható intézkedésekben valósulnak meg: a tervek között
szerepel egy Life+ pályázat előkészítése és benyújtása a rétisas védelmében, egy DANUBEPARKS
látogatóközpont tervezése, illetve két nagyszabású, több szakterületet is érintő konferencia lebonyolítása.
Folytatódnak további sikeres tevékenységek, mint a folyódinamika indikátorfajaira – kis lile és parti fecske –
irányuló Duna szintű monitoring, amely kiemeli a DANUBEPARKS szakmai együttműködésének jelentőségét is.
A monitoring eredményei 2013-ban a Nemzetközi Dunavédelmi Egyezmény (ICPDR) „Duna Kutatás” programjába
futnak be. A már korábban is fennálló szoros együttműködést az EU – Duna Stratégiával így tovább erősítjük.
A hálózat továbbfejlesztése szintén lényeges kérdés: a STEP2.0 projekt nemcsak a második lépcsőfokot jelenti,
hanem segítségével az együttműködő szervezetek száma húszra bővül. A projektben 12 védett terület vett részt
az induláskor, az új program már 18 partnerrel indul! Az új partnerek Szerbiából, Horvátországból Bulgáriából,
Romániából és Moldáviából csatlakoztak. Marta Takac, az újonnan csatlakozott partnerintézmény, a
Vojvodinašume (Vajdasági Erdők) igazgatónője elmondta: „Mi már az első DANUBEPARKS projekt
megvalósításakor kerestük az együttműködést a hálózattal és számos tevékenységben részt is vettünk. Külön
öröm számunkra, hogy mostantól teljes értékű partnerként dolgozhatunk, sőt a feketenyár – a természetes ártéri
erdők meghatározó faja - védelmi program koordinátoraiként komoly szakmai szerepet is vállalhatunk.”
További szervezetekkel folynak tárgyalások a bővítés érdekében, mivel a DANUBEPARKS sikerének legfontosabb
kulcsa a hálózatépítés, hogy minél többen hallassák hangjukat a Duna természeti örökségének megőrzése
érdekében!
További információk a DANUBEPARKS-ról és a hálózat védett területeiről: www.danubeparks.org

PROGRAMAJÁNLÓ

Kenutúrák a nemzeti parkban 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.

"Hej halászok, halászok"
Vajon hányan tudják manapság, hogy mi a vejsze, a tápli, a tapogató, vagy a kece? Mindezek évszázadokkal
ezelőtt használt halászeszközök elnevezései. Ezeket az eszközöket és a használatukat, a különböző
módszereket élményt adó program keretében lehet megismerni a Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa
Tájegységében található Boki-Duna holtág mellett. A vízfelület a Duna egykori medrének maradványa, valamikor
itt folyt a Duna. A vízpart mellett több száz évet ugorhatunk vissza a múltba, és egy ősi vízi világba pillanthatunk
be. Szakember mutatja be a gyakorlatban a különböző halászati eszközöket, valamint beavatja a vendégeket
abba a rendkívül érdekes, ma már titokzatosnak tűnő világba, ami az itt élők mindennapjait jellemezte sok
évszázadon át. Az ártér jelentette a megélhetést a térség lakossága számára, a halászat mellett számos más
ún. haszonvételezési lehetőséget használtak ki. Megtudhatjuk, hogyan történt a különböző élelmiszerek és ezen
belül a halak tartósítása, tárolása, fogyasztása. A halászati bemutatót igény szerint halászléfőzés egészítheti ki.
A programon való részvételhez előzetes jelentkezés szükséges. A program időtartama: 3-4 óra. A helyszín
megközelítése egyénileg, gépkocsival vagy kerékpárral lehetséges, Kölked felől az erdőfűi úton haladva, Erdőfű
után 1,5 km-re. GPS: N45.900006 E18.779894. A részvételi díj: 900-2900 Ft/fő. Minimális díj: 15000 Ft.
Információ, jelentkezés: 30/326-9459.

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai augusztusban és
szeptember elején
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. Információ,
jelentkezés: 30/846-6020.

Augusztus 11.: Kenutúra a Ferenc-csatornán
A kenutúra során a Mohácsi-szigetet keletről határoló Ferenc-csatorna változatos vízi világát csodálhatjuk meg.
Utunk erdő, gyep, nádasok mellett vezet. A kenuban ülve szemügyre vehetjük a térségben élő vízimadarakat, és
ha szerencsénk van, láthatjuk az itt élő európai hód rágásnyomait a fákon.
Maximális csoportlétszám 20 fő, előzetes bejelentkezés szükséges! A jelentkezőket a kenutúra előtt néhány
nappal értesítjük az indulási időpontról és helyszínről!
Túra hossza, időtartama: 5 km, 4 óra. A részvételi díj: 2000 Ft/fő.
Információ, jelentkezés: 30/377-3388, 30/326-9459

Augusztus 11.: 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. Információ,
jelentkezés: 30/846-6020.

Augusztus 13-17.: Napközis Tábor a Tettye Oktatási Központban
Értékes természetismereti programokkal kitöltött tábor várja az általános iskolás korú gyermekeket Pécsett, a
Tettye Oktatási Központban. A terepi és foglalkoztató terembe tervezett foglalkozásokon, tematikus napok
keretében ismerhetik meg a résztvevők a gyógynövényeket, a vizek apró lakóit, a madarak életét, az erdők
titokzatos világát. Játékos feladatok, izgalmas vetélkedők várják a gyerekeket. Kirándulások és kézműves
foglalkozások is színesítik a programot.
Időpont: hétfőtől péntekig 8.00-16.00 óráig. Helyszín: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Tettye Oktatási
Központ, Pécs, Tettye tér 8.

Augusztus 17.: Csillaghullás túra a Zselici Csillagosbolt-parkban
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. Naplemente után derült
égbolt esetén az ismert csillagképek mellett a halványabb csillagok sokaságát és a Tejutat is lehet látni. A
résztvevők csillagász szakember segítségével ismerhetik meg az égbolt csodáit, és kis szerencsével számos
hullócsillagban is gyönyörködhetnek. A résztvevők távcsővel figyelhetik meg a szabad szemmel nem látható
jelenségeket, és számtalan érdekes információt tudhatnak meg a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
természetvédelmi őrétől. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/405-4571.
Helyszín, időpont: Zselic, a Gólya-völgyi tavaknál, Lipótfa és Bánya között az erdészeti út és az aszfaltút
kereszteződésénél, 19.00 óra. A túra hossza, időtartama: 5-6 km, 3-4 óra. A részvételi díj: Felnőtt: 800 Ft/fő; 18
éves korig: 600 Ft/fő.

Augusztus 18.: Túra Nagynyárádon és a kékfestő műhely megtekintése – JELVÉNYGYŰJTŐ TÚRA
A nagynyárádi egyike hazánk még fennmaradt kékfestő műhelyeinek. Munka már nem folyik benne, de
megtekinthetők a régi eszközök és a mester elmondásában megelevenednek a kékfestés munkafolyamatai. A
műhely megtekintése után sétát teszünk a nagynyárádi Natura 2000 erdőben, ahol különböző korú és fafajú
(őshonos, tájidegen) erdőrészeken áthaladva ismerkedünk meg az erdő élővilágával. Utunk végén bepillanthatunk
a mesterséges odúkat elfoglaló nagy pelék életébe.
Helyszín, időpont: Nagynyárád, temető, 10.00 óra. A túra hossza, időtartama: 4 km, 4 óra. A részvételi díj: 500
Ft/fő.

Augusztus 18.: 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. Információ,
jelentkezés: 30/846-6020.

Augusztus 25.: Szarvasbőgés Gemencen
A szarvasok násza az ősz jelképévé vált. A program résztvevői sötétedést követően a gemenci erdőben tett túra
során kis szerencsével meghallhatják az erdő királyainak hangját is. Maximális csoportlétszám 25 fő, előzetes
jelentkezés szükséges! A helyszínről és az időpontról a túra előtt néhány nappal kapnak értesítést a jelentkezők.
A túra hossza, időtartama: 5 km, 2-3 óra. A részvételi díj: 500 Ft/fő.
Információ, jelentkezés: 30/377-3388, 30/326-9459

Augusztus 25.: Denevérnap Abaligeten
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság esti programja során a denevérek különleges és titkokkal körüllengett
világát ismerhetik meg a látogatók szakavatott denevérkutató segítségével. Az Abaligeti-barlangnál hálóval
befogott denevéreket lehet közelről megnézni, ismerkedve a fajok egyedi jellemzőivel.
Helyszín, időpont: Abaligeti-barlang, 20.00 óra. Ingyenes.

Augusztus 25.: 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. Információ,
jelentkezés: 30/846-6020.

Szeptember 1.: Szarvasbőgés Szálkán
Tudja-e, hogy hol lőtték azt a szarvasbikát, amelyiknek a trófeája 60 éven keresztül volt világrekorder? Ez a hely a
Szekszárdi-dombság mélyén megbúvó gyöngyszem, Szálka. Szeptemberben már a falu határában is hallhatjuk a
szarvasbikák bőgő hangját, közben megcsodálhatjuk a települést és az azt körülvevő gyönyörű természeti
környezetet. Helyszín, időpont: Szálka, szarvas szobor, 19.30 óra. A túra hossza, időtartama: 4 km, 3-4 óra. A
részvételi díj: 500 Ft/fő.

Szeptember 1.: Gyűrűzőnap Sumonyban
1981 óta működik hazánk legrégebbi madárgyűrűző tábora a Sumonyi-halastavak mellett. Az elmúlt 30 évben
több mint 300 000 madarat fogtak be és jelöltek meg itt a madarászok. A programon lehetőség nyílik a befogott,
kézben tartott madarak jobb megismerésére. A madarak a reggeli órákban aktívabbak, ezért a program a
megszokottnál korábban kezdődik.

Helyszín, időpont: Sumony, vasútállomás, 8.00 óra. A program időtartama: 4-5 óra. A részvételi díj: 500 Ft/fő.

Szeptember 4.: DDNP Klub
A természetvédelmi őrszolgálat története Magyarországon – Varga Zsolt előadása
Diavetítéses előadás
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes.

Szeptember 5.: A biológia úttörői – kutatók itthon és a nagyvilágban – Temesi Andrea előadássorozata
Konrad Lorenz, David Attenborough, Dian Fossey, Jane Goodall (Diavetítéses előadás)
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes.

Szeptember 8.: Sárkánytúra Remeteréttől a Sárkány-szakadékig – barangolás az abaligeti karszton –
JELVÉNYGYŰJTŐ TÚRA
A túra résztvevői az abaligeti karsztfelszín változatos formáival – víznyelőkkel, dolinákkal, töbrökkel, patakokkal –
ismerkedhetnek meg. A túra útvonala érinti a fokozottan védett Szuadó-völgyet is, amely a Nyugat-Mecsek
Tájvédelmi Körzet egyik legszebb, legérdekesebb része. A kirándulást követően az érdeklődők az orfűi
Malommúzeumot is megtekinthetik.
Helyszín, időpont: Remeterét, 10.00 óra. A túra hossza, időtartama: 6 km, 4 óra. A részvételi díj: 500 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.

