A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele
2013. május
HÍREK
Immár 10 éve gyűrűzzük a rétisas fiókákat nemzeti
parkunk működési területén
A rétisasok színes gyűrűzése egy európai program keretében zajlik, melynek során a fióka
mindkét lábát meggyűrűzik. A Kárpát-medencében, így hazánkban is használt színkód a felül
fekete, alul zöld színű gyűrű, mely a madár jobb lábára kerül. A színes gyűrű könnyen
leolvasható, általa a madár adatokat szolgáltat kóborlási útvonalairól, költőhelyeiről. Innen
nyernek a természetvédelmi szakemberek információt arról, hogy a nemzeti park működési
területén litván, szlovák, szerb, horvát és több hazai gyűrűs madár is megfordult már. A
nálunk jelölt madarak szintén nagy távolságokra kóborolnak. A nemzeti park munkatársai
által a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet területén jelölt madarat fotóztak már például
Litvániában. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén költ az országos
rétisas állomány több mint 50 %-a, megközelítőleg 120 pár. A Duna és a Dráva mentén
2013-ban 22 rétisas fiókára került színes gyűrű.
( Horváth Zoltán, Rajnai Virág Éva)

Újabb fokozottan védett növényfaj a Dráva mentén
Somogy megye déli részén a kosborfélék családjába tartozó pókbangó (Ophrys sphegodes)
újabb előfordulási helye vált ismertté. Habár a Duna-Dráva Nemzeti Park Dráva menti
területei számos unikális, hazánknak csak ezen területén előforduló növény- és állatfajjal
büszkélkedhetnek, a fokozottan védett növényfajok száma mégis alacsony, ezért is
örömteli hír az új pókbangó állomány felfedezése. A 10-30 cm magas pókbangó vékony,
zöld száron ülő virágai apró, vörösesbarna pókra emlékeztetnek. A virágok mézajka sötétvagy vörösbarna bársonyos szőrzettel rendelkezik, rajta kopasz, fénylő H vagy X alakú
rajzolat látható. Tóth Péter és felesége, valamint Toldi Miklós közlése alapján egy
gyékényes melletti bő vízellátottságú, rövid füvű gyepekkel tagolt bokros-ligetes élőhelyen
vált ismertté a néhány tucat egyedből álló populáció. Igazgatóságunk gondot fordít arra,
hogy a szóban forgó terület tulajdonosával felvegye a kapcsolatot és egyeztessen a
növényritkaság fennmaradása érdekében végzendő kezelési tevékenységről. A fokozottan
védett pókbangó természetvédelmi értéke 100 000 Ft. (Mezei Ervin, Rajnai Virág Éva)

Kis csacsi született a drávaszentesi Dráva Kapu
Bemutatóközpontban
Új taggal bővült a Dráva Kapu Bemutatóközpont háziállat bemutatója. Jónás május 10-én,
anyja hasában töltött tizenkét hónap után érkezett meg hozzánk. A kiscsikó fejletten,
nyitott szemmel született, anyja alaposan letisztogatta, nyalogatta, majd hamarosan

szopni kezdett. A szamarak negatív társadalmi megítélése a csökönyös, makacs jelzőkön és
a „Ha ló nincs, szamár is jó” közmondásban is megmutatkozik. Méltatlan ez az előítélet,
hiszen negatív tulajdonságaik csak durva bánásmód esetén kerülnek előtérbe.
Vidámságukat, pajkosságukat leginkább a kis csacsikon keresztül tapasztalhatjuk meg.
Jónás már születése után néhány órával fürgén, bohókás mozdulatokkal ugrált, futkározott.
Szüleitől öröklött sötét vállkeresztjén túl harántcsíkos lábait is megfigyelhetik a puha
bundáját simogató látogatók. (Rajnai Virág Éva)

Megváltozott a Lappantyúk nyomában jelvénygyűjtő túra
időpontja
A június 1-jén a Barcsi Borókásban megrendezésre kerülő túra új kezdési időpontja 19.00, a
gyülekező a Barcsi Borókás parkolójában 18.45-kor lesz. A program részletes leírása,
praktikus információkkal, térképpel honlapunkon megtalálható (www.ddnp.hu).

Magyar Nemzeti Parkok Hete
A június 10-16. között, idén hetedik alkalommal megszervezett Magyar Nemzeti Parkok Hete
hazánk természeti és kulturális értékeire, nemzeti parkjaink ökoturisztikai programjaira
kívánja felhívni a figyelmet. Az egyhetes programsorozat keretében a Duna-Dráva Nemzeti
Park Igazgatóság működési területén szakvezetéses túrák, kenutúra, tradicionális halászati
bemutató, érdekes előadások várják a vendégeket.
Június 10.: Pro Silva tanösvény túra
Helyszín, időpont: Remete-rét, 9.00 óra.
A túra hossza 3 km, időtartama 3 óra. A részvételi díj: 500 Ft/fő
Június 11.: Természetismereti nap a Tettye Oktatási Központban
Választható, egyórás foglalkozások iskolai osztályoknak:
Vizek világa, Madarak világa, Erdeink élővilága, Séta az Irma úton, Séta a Pintér-kert
Arborétumban.
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 8.15-14.00 óra. A részvételi díj: 200
Ft/fő/foglalkozás.
Részletes információ: http://www.ddnp.hu/index.php?pg=news_111_2051
Június 12.: Szársomlyó túra
Helyszín, időpont: Nagyharsányi szoborpark, 10.00 óra. Ingyenes.
Június 13.: Városi dzsungel – A természet és az épített környezet
Helyszín, időpont: Pécs, Siklósi út, a volt Bajcsy laktanya, 10.00, 12.00 és 14.00 óra
Találkozási pont: Siklósi úti Aldi parkoló
A program időtartama: 1 óra. A részvételi díj: 300 Ft/fő.
Részletes információ: http://www.ddnp.hu/index.php?pg=news_111_2060
Június 14.: Halászati bemutató a Boki-Dunánál
Helyszín, időpont: Boki-Duna, Erdőfűn áthaladva 1,5 km-re
(GPS: É45,900000? K18,780000?), 10.00 óra
A program időtartama: 3-4 óra. A részvételi díj: 900 Ft/fő.
Részletes információ: http://www.ddnp.hu/index.php?pg=news_111_2061
Június 15.: Hódító hód kenutúra
Helyszín: Baja – Vén-Duna. A túra hossza 8 km, időtartama 3 óra. A részvételi díj: 1500
Ft/fő.
A túra résztvevőinek száma korlátozott, ezért előzetes jelentkezés szükséges!
E-mail: evahorvath@ddnp.kvvm.hu, komlos@ddnp.kvvm.hu, Tel.: 30/326-9459, 30/377-3388
Június 15.: Révfalu és környéke túra
Helyszín, időpont: Révfalu, Dráva töltés, Korcsina-csatorna zsilipje, 10.00 óra
A túra hossza 4 km, időtartama 3 óra. A részvételi díj: 500 Ft/fő.
Június 16.: „A Jakab-hegy új arca” túra
Helyszín, időpont: Kővágószőlős, Lila akác vendéglő, 10.00 óra.
A túra hossza 7 km, időtartama 5 óra. A részvételi díj: 500 Ft/fő.
A programok részletes bemutatása: http://www.ddnp.hu/mnph

Barlangok Napja – június 22., Abaliget
A jeles nap alkalmából az Abaligeti-barlang előtti területen, a Denevérmúzeumban és
Abaliget településen élményt adó interaktív bemutatókon ismerhetik meg a résztvevők a
barlangok világát, a barlangászat történetét, a barlangkutatás eszközeit. A programon a
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai, valamint barlangászattal,
barlangkutatással foglalkozó intézmények, szervezetek mutatják be tevékenységüket,
illetve tartanak érdekes foglalkozásokat. A nap folyamán a rendezvényre ellátogatók 50%
kedvezménnyel tekinthetik meg az Abaligeti-barlangot és a Denevérmúzeumot!
Ízelítő a programokból: barlangász felszerelések bemutatója; kötéltechnikai és barlangi
mentési bemutató; a karsztosodás földtani hátterének bemutatása; mészkövek és
cseppkövek vizsgálata kőzettani mikroszkóp alatt; a barlangászat „titkai” posztereken,
ismeretterjesztő plakátokon; természetismereti játékok és kézműves foglalkozások minden
korosztálynak; kísérletek vízzel – játékos tanulás a biológiáról, fizikáról; ingyenes
szakvezetéses túra a Denevér tanösvényen (időtartam: 2-3 óra); a „Barlangok és
élőviláguk” című rajzpályázatra beérkezett alkotások kiállítása; ismeretterjesztő előadások a
barlangászatról és az Abaligeti-karszt kutatásáról, a Spirál Víznyelőbarlangról, a barlangi
élőlényekről.
Információ a rendezvényről: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, telefon: 30/326-9459,
30/377-3388. E-mail: evahorvath@ddnp.kvvm.hu, komlos@ddnp.kvvm.hu
A Barlangok Napja alkalmából június 22-én a pécsi Tettyei Mésztufa-barlang 20%
kedvezménnyel látogatható!

FELHÍVÁS
Felhívás rajzpályázatra!
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság rajzpályázatot hirdet általános iskolák alsó és felső
tagozatos tanulói részére a Barlangok Napja (június 22.) alkalmából. A pályázat jelmondata:
“A barlangok és élőviláguk”
A pályázatra a barlangokról, formakincsükről, a barlangok élővilágáról készült alkotásokat
várunk.
A beküldendő pályamunkák
mérete: maximálisan A/3 méret, technikája: grafika,
festmény, zsírkrétarajz és egyéb vegyes technika.
A beadás határideje: 2013. június 14. 14.00 óra
A beadás helyszíne: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, 7625 Pécs, Tettye tér 9.
A beadás módja: személyesen vagy postai úton
A díjazás két korcsoportban történik: alsó tagozatos (1-4. osztály), felső tagozatos (5-8.
osztály).
A beadott pályamunkákon kérjük feltüntetni
1.
a mű címét
2.
a pályázó nevét, címét, életkorát
3.
az iskola nevét, címét, telefonszámát
4.
a pályázat jelmondatát
A pályázat I-III. helyezettje korcsoportonként az Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
értékes ajándékcsomagjában részesül.
A beadott pályamunkákból kiállítás kerül megrendezésre, amelyet 2012. június 22-én,
10.00-16.00 óráig lehet megtekinteni az Abaligeti-barlangnál megrendezésre kerülő
Barlangok Napja rendezvény folyamán. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt
szeretettel várunk. A díjazottaknak a nyereményeket postai úton juttatjuk el 2013. június
24-től.
Információ: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, tel.: 30/326-9459, e-mail:
evahorvath@ddnp.kvvm.hu

Pályázatok az E-tanösvények látogatóinak - közeleg a
leadási határidő!
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság az év elején pályázatot hirdetett meg a működési
területén található, internetről letölthető vezetőfüzettel látogatható tanösvényeket
végijáró természetkedvelők számára. A pályázati lehetőségek az Ammonitesz (Villány), a
Kövirózsa (Jakab-hegy) és a Denevér (Abaliget) tanösvények látogatóit célozzák meg. A
pályázat két részből áll: egyrészt fotópályázatból, másrészt kérdések megválaszolásából. A
részvételi feltételek a pályázati kiírásokban olvashatók, melyeket a felsorolt tanösvények
vezetőfüzetei tartalmaznak. A vezetőfüzetek a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
honlapjáról tölthetők le (www.ddnp.hu, http://www.ddnp.hu/e-tanosvenyek ).

EMBER ÉS TERMÉSZET
Ne vegyük magunkhoz az elhagyatottnak tűnő őzgidákat!
Lassan itt a nyár, és a szép idővel egyre több városlakó indul szabadidejében a
természetbe. Azonban az erdő - a kikapcsolódni vágyó turisták mellett - elsősorban állandó
lakóinak otthona. Az állatok, akik ilyenkor nevelik utódjaikat, ilyenkor sokkal érzékenyebbek
élőhelyük zavarására. A madarak vagy épp a kotorékot ásó emlősök könnyen elfutnak az
ember elől, míg fiókáikat, kölykeiket biztonságban tudják az embertől.
Így tesznek az őzek is, akik május-június folyamán ellik meg 1-4 gidájukat. Az őzek nem
építenek menedéket, így a gida születés után lábra állva követi anyját. Az első néhány
napban azonban lábai még nem elég erősek, a fiatal állat gyakorlatilag védtelen. Élete első
néhány hetében képtelen elfutni a veszély elől, inkább meglapul, míg anyja elszalad és
próbálja magára vonni a ragadozók, vagy épp az ember figyelmét. Az állatszerető
természetbarátok minden évben sok ilyen "elhagyott" őzgidát vesznek magukhoz
kirándulásaik során. Ezekhez az állatokhoz a veszély elmúltával visszatérő anyjuk így nem
találja.
A hazavitt állatoknak aztán a nemzeti park igazgatóság munkatársai vagy az állatvédők
segítségével próbálnak "jó" helyet találni. Sajnos a napi 24 órás törődést és figyelmet
igénylő, fiatal gidák felnevelése még tapasztalt szakember számára is nehéz és kétséges
sikerű feladat. Ráadásul ezeknek az őzeknek életük hátralévő részét - azaz gyakorlatilag
egész életüket - fogságban kell leélniük. Kérjük tehát, ha ilyen elhagyottnak tűnő őzgidát
találnak, ne fogják meg, ne vigyék haza, hagyják őt ott, ahol az anyja hagyta. Vissza fog
térni hozzá.

TÚRAAJÁNLATOK A MECSEKBEN!
„A Jubileumi kereszttől a Pálos kolostor romjaihoz” túra a
Jakab-hegyre
A Kővágószőlősről induló „időutazás” földtörténeti és kultúrtörténeti kalandozásra hívja az
érdeklődőket, természetesen figyelmet szentelve a Nyugat-Mecsek más természeti
értékeinek bemutatására is. A vörös homokkövön szerpentinező jelzett turistaút szinte
teljes hosszában emelkedik. Kitartás kell ahhoz, hogy a tudományos magyarázat mellett
megismerhessük a Babás-szerkövek kialakulásának meséjét is. Rég felhagyott kőfejtő
oldalában tanulmányozhatjuk a terület felépítő kőzetének szerkezetét, majd a „földrajzóra”
fáradalmait kipihenve, a Mecsek talán legszebb kilátópontján a Zsongor-kő korlátjának
támaszkodva élvezhetjük a lenyűgöző panorámát. Rövid séta után elérjük a Jakab-hegy
590 méter felett elterülő fennsíkját. A terület felfedezése igazi „csemege”. Letűnt korok

épített örökségei kárpótolnak a fárasztó percekért. Az ősi vár helyenként monumentális
földsáncán belépve, a Pálos szerzetesek kolostorának romjai mesélnek az egykor lakott
terület múltjáról.
Az igényelhető program időtartama 4-5 óra. A túra hossza 7 km. A részvételi díj: 20 főig:
10000 Ft/csoport, 20 fő felett: 500 Ft/fő.

Zengő túra
Kellemesen fárasztó, sportos kikapcsolódást kínál a Kelet-Mecsek – egyben a Mecsekhegység legmagasabb pontjának felkeresése. A mozgás öröme mellett egész évben új és
érdekes információkat szerezhetünk a tájvédelmi körzet természeti és kultúrtörténeti
értékeiről. Túravezető kalauzolásával a hosszúhetényi „Hetény vezér” szobortól (régi
kőfejtő) indulunk, eleinte a település dűlőutjain, szépen gondozott szőlők, gyümölcsösök
között. A Csóka-kő (368m) lábánál érjük el a Zengőre vezető jelzett turista ösvényt.
Korábbi legelőerdők termetes tanúfái mesélnek a környék állattartó hagyományairól, és a
lépten-nyomon szemünk elé kerülő védett növényfajok sokasága hosszabb-rövidebb
megállóra készteti az érdeklődő erdőjárót. Április végén az „ínyencek” a fokozottan védett
bánáti bazsarózsa bíborszín virágaiban is gyönyörködhetnek. Utunkat hamisítatlan mecseki
bükkösök impozáns méretű fái között folytatjuk. Kora tavasszal medvehagyma szőnyeg
borítja a szürke törzsű bükkösök alját. A látvány mellett az illat is ámulatba ejtő, sőt,
néhány levél a szendvicsbe is kerülhet. Jól is esik a frissítő, mielőtt nekivágunk a túra
legnehezebb szakaszainak. Meredek kaptató, majd a Zengő gerincének lankáit követve
kapaszkodunk fel a 682 méter magas csúcsra. A pihenés perceit a 13. századi vár
maradványainak „felfedezése”, és mondák, mesék teszik színesebbé.
Az igényelhető program időtartama: 4-5 óra. A túra hossza: 6 km. A részvételi díj: 20 főig:
10000 Ft/csoport, 20 fő felett: 500 Ft/fő.

„A Kelet-Mecsek vadregényes patakos völgyei”
A túra során a Kelet-Mecsek talán legvadregényesebb patakos völgyeiben vezet utunk. A
nagyrészt mészkő alapkőzeten bukdácsoló víz számos helyen mésztufa képződményeket
alakított ki. Ezek talán legszebb, legjelentősebb formációit a Csurgónál találjuk. A földtani-,
víztani értékek mellett megismerkedünk a völgyek növény- és állattani különlegességeivel
is. A Hidasi-völgy érdekessége a kiépített (foglalt) források sokasága. Tiszta, hűs vízzel
csillapíthatja szomját az erdőjáró.
A program időtartama: 4-5 óra. A túra hossza: 9 km. Helyszín: Zobákpuszta, Vargánya
tanya. Közlekedés: egyénileg, gépkocsival vagy Pécsről Komló felé közlekedő helyközi
járatú autóbusszal. Részvételi díj: 20 főig: 10000 Ft/csoport, 20 fő felett: 500 Ft/fő.

„Mi az üveghuta?” – túra Pusztabányára
A túra útvonala a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet egyik kevéssé ismert patakos völgyében
halad. Hosszúhetényből Püspökszentlászló irányába sétálunk el, letérünk a Kis-tóti völgy és
a Bába-kút irányába. A résztvevők számos érdekességet tudhatnak meg a mecseki
üvegkészítésről, és annak nyomaival is találkozhatnak.
Az igényelhető program időtartama: 4-5 óra. A túra hossza: 10 km. A részvételi díj: 20
főig: 10000 Ft/csoport, 20 fő felett: 500 Ft/fő.
Mindegyik túra esetében fontos a kényelmes túrabakancs és az időjárásnak megfelelő
öltözék megválasztása, valamint a szúnyogok és kullancsok elleni védelem!
Információ, jelentkezés a programokra: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, tel.:
30/405-4571. E-mail: wodtke@ddnp.kvvm.hu. www.ddnp.hu

PROGRAMAJÁNLÓ

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai
júniusban és július elején

Június 1.: Csatatéri séták – Kisbajom
A túrasorozat a hadtörténelem nyomait követi végig terepen a török időktől az 1950-es
évekig, hadtörténész kutató közreműködésével.
Ez alkalommal az I. bolgár hadsereg 1945. márciusi harcainak nyomait kereshetik fel az
érdeklődők. A program során dr. Négyesi Lajos ny. alezredes, hadtörténész,
csatatérkutató vezeti a résztvevőket a korabeli lövészárkok mentén, és mutatja be a csata
ma is látható nyomait.Helyszín, időpont: Kisbajom, faluközpont, 10.00. A program
időtartama: 2-3 óra. A részvételi díj: 500 Ft/fő.
Június 1.: Lappantyúk nyomában túra - JELVÉNYGYŰJTŐ TÚRA
A túrán szakvezető mutatja be a Barcsi Borókásban élő, különleges éjszakai madarat, a
lappantyút. A résztvevőknek lehetőségük nyílik a homoki élőhelyekhez kötődő növény- és
állatfajok megfigyelésére és az éjszakai erdő hangulatának megismerésére is. Helyszín,
időpont: Barcsi Borókás parkolója (6-os főút 253 km-szelvény), 19.00 óra. A túra hossza,
időtartama: 2-3 km, 4 óra. A részvételi díj: 500 Ft/fő.
Június 8.: Gyógynövénytúra Majson
Az interaktív túrán számtalan érdekességet tudhatnak meg a résztvevők a
gyógynövényekről, hatásukról, felhasználási módjukról és a tradicionális gyógyászatban
betöltött szerepükről. Helyszín, időpont: Majs, futballpálya, 11.00 óra. A túra hossza,
időtartama: 3-4 km, 3 óra. A részvételi díj: 500 Ft/fő.
Június 8.: „Az éjbe megy a vonatunk… ” túra
A mesztegnyői állomástól kisvonattal indulunk a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetbe. A
kakpusztai állomásnál leszállva a résztvevők kellemes sétát tesznek az erdőben, és számos
érdekességet hallhatnak a terület természeti értékeiről. Napnyugta után az érdeklődők
csillagász segítségével ismerkedhetnek meg az égbolt csodáival, és távcsővel vizsgálhatják
a szabad szemmel nem látható jelenségeket. A túra résztvevőinek létszáma korlátozott,
ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/405-4571. Helyszín,
időpont: Mesztegnyő, kisvasút állomás, 19.00 óra (Találkozó: 18.30 óra). A túra hossza,
időtartama: 5 km, 5-6 óra. A részvételi díj felnőtteknek 800 Ft/fő; 18 éves korig 600 Ft/fő
+ a kisvasút jegyára.
Június 10-16.: Magyar Nemzeti Parkok Hete
A Magyar Nemzeti Parkok Hete hazánk természeti és kulturális értékeire, nemzeti parkjaink
ökoturisztikai programjaira kívánja felhívni a figyelmet. Az egyhetes programsorozat
keretében a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén szakvezetéses
túrák, kenutúra, tradicionális halászati bemutató, érdekes előadások várják a vendégeket.
A részletes programokat a HÍREK rovatunk tartalmazza.
Június 22.: Barlangok Napja
A jeles nap alkalmából érdekes programokkal várjuk az érdeklődőket, amelynek keretében
lehetőség lesz jobban megismerni a barlangok világát, a barlangászat történetét, eszközeit.
Helyszín, időpont: Abaligeti-barlang, 10.00 óra. A nap részletes programját a HÍREK
rovatunk tartalmazza.
Június 22.: Múzeumok Éjszakája a Mohácsi Történelmi Emlékhelyen
Helyszín, időpont: Mohácsi Történelmi Emlékhely, 20.00 óra
Részvételi díj: a belépőjegy ára
Június 23.: Szent Iván-éj a Tettyei Mésztufa-barlangban
Helyszín, időpont: Pécs, Tettyei Mésztufa-barlang, 20.00 óra
Részvételi díj: a belépőjegy ára
Június 29.: Hódító hód kenutúra

Szakvezető kalauzolásával kenutúrára indulunk a Vén-Dunára, mely alig több mint száz
évvel ezelőtt a Duna főága volt.
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben 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.
Június 29.: Múlt nyomában gurulva
A kerékpáros túra során megismerkedhetünk a Béda-Karapancsa Tájegység régészeti
emlékei közül egy római erőd maradványaival, hallhatunk egy avar kori temetőről és a
mohácsi csata helyszínéről, valamint ellátogatunk a honfoglaláskor egyik legnagyobb
temetőjéhez Majson. A túrán 14 év felettiek vehetnek részt.
Kérjük az érdeklődőket, hogy lehetőség szerint saját kerékpárral érkezzenek! (Kerékpárok
csak korlátozott számban bérelhetőek a Fehér Gólya Múzeumban, előzetes bejelentkezés
alapján. Tel.: 30/846-6020). Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 10.00 óra. A
túra hossza, időtartama: 15 km, 4 óra. A részvételi díj: 500 Ft/fő + kerékpár bérlése esetén
bérleti díj: 600 Ft/db.
Július 6.: 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.
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés
szükséges! Tel.: 30/846-6020
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra. A program időtartama: 4 óra.
Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő.
Július 6.: Csillagnéző túra a Zselici Csillagoségbolt-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, felhőtlen égbolt esetén a csillagos égbolt
megfigyelésére lesz lehetőség Európa egyik legkisebb fényszennyezésű területén, csillagász
szakember segítségével. 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 túra résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés
szükséges: Telefon: 30/405-4571.
Helyszín, időpont: Zselic, Hotel Kardosfa, 20.00 óra. A túra hossza, időtartama: 5-6 km, 34 óra. A részvételi díj: Felnőtt: 800 Ft/fő; 18 éves korig: 600 Ft/fő.

A DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
BEMUTATÓHELYEI
Pécs, Pintér-kert Arborétum
Pécs, Tettyei Mésztufa-barlang
Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum
Mohácsi Történelmi Emlékhely
Kölked, Fehér Gólya Múzeum
Boki-Duna, halászati bemutatóhely
Barcs-Drávaszentes, Dráva Kapu Bemutatóközpont
Szársomlyó
Nagyharsányi Szoborpark
Zselici Csillagoségbolt-park - Éjszakai túrák előre meghirdetett időpontokban - Éjszakai túrák igény
szerint
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Köszönjük, hogy meggondolja, kinyomtassa-e papírra ezt a levelet.

