A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele
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HÍREK

Összefoglaló a Baja térségében megrendezett Gólya Road Show-ról
Az előző évekhez hasonlóan, idén június 18-án is megszervezésre és lebonyolításra került a fehér gólyák
gyűrűzése Baja környékén. A Road Show ezúttal is nyitott volt az érdeklődők számára. A nagy meleg ellenére az
előre meghirdetett helyszíneken és időpontokban több mint 180 fő (többségük óvodások, iskolások) kísérhette
figyelemmel a kis gólyák jelölését. Több helyszínen közvetlen közelről volt lehetőség a madarak megfigyelésére,
a fiókák megsimogatására. Az eseményről két regionális rádió, két helyi TV, valamint egy napilap is beszámolt.
Az eseményen öt településen, összesen 17 fészeknél 43 fióka kapott egyedi azonosításra alkalmas gyűrűt.
A madárgyűrűzés a vadon élő madarak egyedi jelölésének egyik leggyakrabban alkalmazott módszere. Az egyedi
jelölés célja legfőképpen a vonulás kutatása, de ökológiai vagy etológiai vizsgálatok során is leginkább ezt a
módszert használják.
Az idei évben 2-3 fióka volt a jellemző fészkenként, de Hercegszántón több 1 fiókás fészek is volt. Egy esetben
előfordult, hogy kissé elmaradottak voltak a fiatal gólyák, így ezek jelölése is elmaradt. A szokásosnál kevesebb
számú fióka a kikelés időszakában tapasztalható kedvezőtlen időjárással magyarázható. Viszont a táplálék az
árvíz okozta kiöntések és fakadóvizek jóvoltából bőségesnek bizonyult, amit a kis gólyák kondíciója is jól
mutatott.
A fiókaszámok alakulása Baja térségében:
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A rendezvény a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI) és a Baja Ifjúsági Természetvédelmi Egyesület
(BITE) szervezésében, valamint a DÉMÁSZ PRIMAVILL Kft., és a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület 7. sz. Helyi C soportjának (MME 7.HC S) támogatásával került lebonyolításra. A gyűrűzési tevékenység a
WILDC OND HUSRB/1203/122/224 Magyar-Szerb IPA pályázat anyagi támogatásával valósult meg.

Nagy érdeklődés mellett zajlott le a Barlangok Napja rendezvény
Abaligeten
A jeles nap alkalmából az Abaligeti-barlang előtti területen, a Denevérmúzeumban és Abaliget településen
élményt adó interaktív bemutatókon ismerhették 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 mutatták be tevékenységüket, illetve
tartottak érdekes foglalkozásokat. A nap folyamán a rendezvényre ellátogatók 50% kedvezménnyel tekinthették
meg az Abaligeti-barlangot és a Denevérmúzeumot.
A közönség a „Barlangok és élőviláguk” című rajzpályázatra beérkezett alkotásokat is megtekinthette. A pályázat

díjazottai:
Alsó tagozatos kategória:
1. díj: Tikász Dóra: Denevérálom a cseppkőbarlangban és Bazsánt Léda Otília: Felfedező túra a barlangban
2. díj: Jáksó Laura: C seppkőbarlang és lakói
3. díj: Dubacz Júlia: Abaliget
Felső tagozatos kategória:
1. díj: Kósa Réka: Ilyen az ő életük
2. díj: Hajas Boglárka: Élet a barlangban és Temirci Nuriye: Barlangtúrán
3. díj: Szántó Mónika: A denevér
Különdíjban részesült Fülöp C silla, Lukács Andrea és Raffai Kriszina közös alkotása.
A díjazottak a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ajándékcsomagjait kapták.
Az alkotások megtekinthetők honlapunkon: http://www.ddnp.hu/index.php?pg=news_111_2074

E-tanösvény pályázatok nyertesei
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság az év elején pályázatot hirdetett meg a működési területén található,
internetről letölthető vezetőfüzettel látogatható tanösvényeket végigjáró természetkedvelők számára. A pályázati
lehetőségek a Fekete harkály (Töröcske), és a Kövirózsa (Jakab-hegy) tanösvények látogatóit célozták meg. A
pályázat két részből állt: egyrészt fotópályázatból, másrészt kérdések megválaszolásából. A június 15-i határidőig
beérkezett pályázatok közül a fotópályázat nyertesét szakértő zsűri választotta ki, a kérdéssor megválaszolói
között pedig a szerencse döntött.
A Fekete harkály tanösvény pályázat nyertesei:
A csoportos fotópályázat nyertese a Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégium 6.b. osztálya.
A kérdések megválaszolói közül Sárközi Emma, Péter és Eszter lettek a szerencsés nyertesek.
A Kövirózsa tanösvény pályázat nyertesei:
Az egyéni fotópályázat nyertese Hofmann Ákos pécsi lakos.
A csoportos fotópályázat nyertese a Pécsi Református Kollégium Gimnáziumának 10 A és 11 B. osztálya.
A kérdések megválaszolói közül Kovács Boldizsár (zalátai lakos) lett a szerencsés nyertes.
Az egyéni fotópályázat és a kérdéssor szerencsés megfejtőinek nyereménye egy-egy DDNPI ajándékcsomag,
illetve a csoportos fotópályázatok nyertesei ingyenes szakvezetésen vehetnek részt a Tettyei Mésztufabarlangban és a Pintér-kert Arborétumban.
A pályázatok folytatódnak: 2013. második félévében újabb kérdésekre keressük a választ 3 E-tanösvényen! A
részletekről a Felhívások rovatunkban adunk tájékoztatást.

Természetismereti versenynek adott otthont a Dráva Kapu
Bemutatóközpont
A június 3-án lezajlott megyei természetismereti csapatverseny döntőjén somogy megyei alsó tagozatos diákok
vettek részt. A verseny fő szervezői a Kaposvári Egyetem Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézetének
munkatársai az előző hetekben három levelező fordulót bonyolítottak le. 12 iskola 25 csapata versenyzett, 7
csapat versenyzői bizonyultak a legjobbnak, rájuk várt a döntő megmérettetés.
A széleskörű ismeretekre alapozó verseny kérdései javarészt Magyarország nemzeti parkjainak élővilágára
épültek, azonban kiemelten foglalkoztak a Duna-Dráva Nemzeti Park védett értékeivel, területeivel, turisztikai
látványosságaival. A komplex feladatok megoldása során szükség volt többek között a gyerekek előadócsoportos együttműködő- és alkotó készségére is. A versenyen az előre elkészített prezentációkat, tablókat is
bemutatták a kiválóan felkészült csapatok tagjai.
A megmérettetést a kadarkúti Jálics Ernő Általános Iskola Természetbarátok csapata nyerte. Második helyen a
barcsi Deák Ferenc Általános Iskola Természetbúvár nevet viselő diákjai végeztek. A harmadik a siófoki Vak
Bottyán Általános Iskola négy fős csapata, a Bohóchal csapat lett. A résztvevő diákok, és a nemzeti park
igazgatóság munkatársainak különdíját a Párácskák kapták a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolából Kaposvárról.

Nemzeti parki védjegy
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság áprilisban hirdette meg pályázatát abból a célból, hogy védjegyet
adományozzon azoknak a jellegzetes helyi, medvehagyma felhasználásával előállított, kereskedelmi forgalomba
hozható feldolgozott termékeknek, amelyek a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

készülnek, és előállításuk a természettel összhangban történik. A felhívásra beérkezett mintákat szakértőkből álló
zsűri értékelte, a védjegy használatára a következő termékek kaptak jogosultságot:
medvehagymás fetasajt - Nyírő Tamás, őstermelő (Kovácsszénája)
medvehagymás lekvár, medvehagymás pesztó, medvehagymás babkrém - Lukács Lóránt, őstermelő
(Pécs)
medvehagymás ételek /péksütemények - pogácsa, csiga, kenyérlángos, stb./ és étlap szerint - Serényi és
Társa Bt., (Muskátli C sárda - Orfű)
medvehagyma méz, medvehagymás pesztó - Villár Sándor, őstermelő (Orfű)
tejtermékek, medvehagymás gomolyasajt - BH Vital Kft. (Orfű)
medvehagymás só, medvehagymás „bigyó” - dr. Németh Ibolya/Biobia, őstermelő (C serkút)
Az őstermelők, helyi termék előállítók június 13-án vehették át az oklevelet a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság Tettye Oktatási Központjában megrendezett ünnepségen. A védjegyet a termelők a megjelölt
termékekre 4 éven át használhatják.

Lezajlott a Duna mente bemutatóhelyeinek felmérése
A Duna menti védett területek hálózata, a DanubeParks munkatársai június közepén tértek haza a BadenWürttembergben található Beurontól a Fekete-tengerig tartó tartó tanulmányútról.
A május 28-án indult háromhetes tanulmányút során összesen 43 bemutatóhelyet és látogatóközpontot kerestek
fel természetvédelmi szakemberek a Duna mentén, ahol mélyinterjúkat készítettek a természeti értékek
bemutatásának módszereiről. Az út során a Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegységét is
felkeresték, ahol a kölkedi Fehér Gólya Múzeumot és a Boki-Duna halászati bemutatóhelyet, valamint azok
kínálatát ismerték meg a vendéglátó házigazdák kalauzolásával. Az interjúk alapján egy komplex tanulmány
készül el, mely egy minősítési rendszer, valamint egységes környezeti nevelési program kidolgozását fogja
meglapozni. A tanulmányútról a DanubeParks blogjában lehet olvasni, illetve fényképeket megtekinteni:
http://www.danubeparks.org/blogs/danube_education/358

FELHÍVÁS

Légy részese az idei Európai Együttműködés Napjának!
C satlakozz az Európai Együttműködés Napja megünnepléséhez olyan poszter tervezésével, amely az európai
emberek, népek együttműködését ábrázolja!
Ki jelentkezhet? Európai és szomszédos országokban élő gyerekek 16 éves kor alatt. Beadási határidő: 2013.
augusztus 24.
A kiválasztott poszterek Bécsben, az Európai Együttműködés Napján kerülnek kiállításra a 2013. szeptember 21-i
hétvégén.
A legjobb három poszter készítői értékes ajándékcsomagban részesülnek. A pályázati felhívás és a jelentkezési
lap letölthető honlapunkról: www.ddnp.hu/ipa3

Kis természetvédők napközis tábor a Tettye Oktatási Központban
Értékes természetismereti programokkal kitöltött tábor várja a 8-12 éves korú gyermekeket Pécsen, a DunaDráva Nemzeti Park Igazgatóság Tettye Oktatási Központjában. C ímszavak a tematikából: a Pintér-kert
felfedezése; élet a vízben; állatok nyomában; élet a levegőben; a túlélés bajnokai; élet az erdőben;
kézműveskedés a zöld szemlélet jegyében sok szép ajándék készítésével; élet az ember árnyékában;
emléktáska készítés; kirándulás a Pécsi Állatkertbe
A tábor időpontja: 2013. augusztus 12-16., minden nap 8-16 h-ig, A jelentkezési határidő 2013. augusztus 2. A
tábor helyszíne a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tettye Oktatási Központja Pécsett, a Tettye tér 8. szám
alatt. A részvételi díj: 12.000 Ft, mely a helyszínen, az első napon, érkezéskor fizetendő.
A részletes ismertető és a jelentkezési lap honlapunkról tölthető le: www.ddnp.hu

Pályázat a Fekete harkály és a Kövirózsa tanösvény látogatói számára
2013. július 1-től 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 és szakvezetés a Pintér-kert Arborétumban.
További információk az ún. „e-tanösvényekről”: A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
immár hét úgynevezett „e-tanösvény” található, melyek a http://www.ddnp.hu/e-tanosvenyek címről 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 anyag 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)
C IKTA TANÖSVÉNY – Nagydorog, Szenes-legelő (Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet)
ÜRGE TANÖSVÉNY – Paks (Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet)

EMBER ÉS TERMÉSZET

Itassuk a nyári hőségben a madarakat!
A kánikula idején nem csak nekünk embereknek, hanem a körülöttünk élő madaraknak is sok folyadékra van
szükségük. A kertben a madarak gyülekezőhelye lehet egy jól elkészített itató. Az itató kialakításakor szabadon
szárnyalhat a fantáziánk. Ügyelni kell azonban arra, hogy az itató lassan mélyüljön, a közepére pedig egy lapos
követ érdemes tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. A lényeg, hogy minél inkább természethű lesz
az itatónk, annál inkább kedvelni fogják a madarak is. A természetközeli látvány megalkotásához kiválóak a
patakkövek, a sóderágy, a betelepített vízi növények. Az itató elhelyezésénél ügyeljünk rá, hogy a kertünkbe
tévedő macskák számára elérhetetlen legyen, másképp könnyen a madarak vesztőhelyévé válhat. Az
énekesmadarak számára fontos, hogy az itató közelében találjanak búvóhelyül szolgáló cserjéket, fiatal fákat,
ahová veszély esetén gyorsan elérhetnek. Az ilyen „menekülő útvonalak” biztosítása garancia lehet itatónk
népszerűségére. A madáritatóban szeretnek fürdeni a rigók, a kék cinegék, a vörösbegyek. A madarak számára
a fürdés, a tollazat tisztán tartása állandó, létfontosságú tevékenység, az itató ezért is lényeges eleme
kertünknek. Fontos ügyelni arra, hogy az itató vizét, amennyiben nincs átfolyása a medencének, rendszeresen
cseréljük. Itatásra legmegfelelőbb az esővíz. Lényeges tudni, hogy miután az itatóhoz szoktattuk a madarakat, az
itató vízutánpótlása legyen folyamatosan megoldott, nem szabad becsapni a madarakat.

TÚRAAJÁNLATOK

Kenutúrák a nemzeti parkban
„Hódító hód” kenutúrák Gemencen
A Dunán levonuló árhullám miatt a júniusra meghirdetett kenutúráinkat sajnos nem tudtuk lebonyolítani. Júliustól
azonban az eredeti tervek szerint indulhatnak a kenutúrák a gemenci erdőbe! A kenutúrán szakvezető
kalauzolásával bejárjuk a vadregényes Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelőtt a Duna főága 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. A túra hossza: 8 km, időtartama: 3 óra. A részvételi díj:
1500 Ft/fő. Időpontok: július 13., július 27.

Információ, jelentkezés a kenutúrákra: Telefon: 30/377-3388, 30/326-9459. E-mail: komlos@ddnp.kvvm.hu,
evahorvath@ddnp.kvvm.hu.

Gólyák nyomában Béda-Karapancsán - kenuzás a nemzeti parkban
A Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegysége a Duna magyarországi alsó szakaszának kiemelkedő
értékét képviselő élőhelyeit foglalja magába. Itt van hazánk rétisasok és fekete gólyák által egyik „legsűrűbben
lakott” területe. A háborítatlan ártéri erdők mélyén zavartalanul pihennek meg a gémfélék, kis és nagy kócsagok,
kanalas gémek. Ligeterdeiben kockás liliom, jerikói lonc és fürtös gyűrűvirág is előfordul. A mocsárrétek, legelők
növényei a réti iszalag és a mocsári aggófű.
A tájegység vízivilágát, a Külső-Béda mellékágat, valamint a gólyák világát és az ártér működését és élővilágát
segítenek megismerni a júliusban és augusztusban szombati napokon, összesen 9 alkalommal induló
szekvezetéses kenutúrák és a Fehér Gólya Múzeumben tett látogatások.
Időpontok: 2013. július 6., július 13., július 20., július 27., augusztus 3., augusztus 10., augusztus 17., augusztus
24., augusztus 31.
09.00: találkozó a kölkedi Fehér Gólya Múzeumnál, 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.
12.00: 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.
Találkozási pont: Fehér Gólya Múzeum, Kölked, Széchenyi u. 1. Utazás: egyénileg, saját gépjárművel. Szúnyogok
és kullancsok elleni védekezés javasolt; sapka, naptej használata ajánlott. Részvételi díj: 2-14 éves korig 1900
Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő. Maximum létszám: 40 fő, egyéni turisták részére. C soportoknak más
időpontokban előzetes bejelentkezés alapján. Információ: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, László
Gabriella, tel.: 30/846-6020. www.ddnp.hu, www.fehergolyamuzeum.hu

PROGRAMAJÁNLÓ

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai júliusban és
augusztus elején
Július 6.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán - kenuzás a nemzeti parkban
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.: 30/8466020. Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra. Program időtartama: 4 óra. A 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. Túra hossza, időtartama:
5-6 km, 3-4 óra. Részvételi díj: Felnőtt: 800 Ft/fő; 18 éves korig: 600 Ft/fő

Július 13.: 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! Információ,
jelentkezés a kenutúrára: Telefon: 30/377-3388, 30/326-9459. E-mail: komlos@ddnp.kvvm.hu,
evahorvath@ddnp.kvvm.hu. Helyszín: Baja - Vén-Duna. A túra hossza, időtartama: 8 km, 3 óra. A részvételi díj:
1500 Ft/fő.

Július 13.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán - kenuzás a nemzeti parkban
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.: 30/8466020. Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra. A program időtartama: 4 óra. A részvételi díj: 214 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő.

Július 13.: Túra a vad Dráva mentén - JELVÉNYGYŰJTŐ TÚRA
A program során az érdeklődők megismerkedhetnek a drávai ártér és a Dráva folyó különleges élővilágával. A
túra egy fokozottan védett puhafaligetet érint, majd közvetlenül a folyóparton halad. Kis szerencsével látható
fokozottan védett kis csér, rétisas, fekete gólya. A program a nemzeti park egyik legszebb panorámáját nyújtó
helyén, a heresznyei magasparton végződik. Figyelem! A túra kezdő- és végpontja eltérő! Helyszín, időpont:
Vízvár, templom, 9.00 óra. A túra hossza, időtartama: 2 km, 4 óra. A részvételi díj: 500 Ft/fő.

Július 20.: Drávatamási felső mellékág rehabilitáció bemutatás
A Drávatamási felső mellékág a Dráva balparti, mintegy 1800 méter hosszú mellékága. A valamikor még
főágként funkcionáló mederszakasz felső végén folyószabályozási céllal egy elzáró kőművet építettek be. Ennek
eredményeképp a mellékág vízellátása jelentős mértékben romlott, a kövezés mögött elkezdődött a mellékág
feltöltődése, ami hosszú távon a jellemző folyami élőhely megszűnéséhez is vezethet. A 2010-ben a horvátmagyar IPA pályázati rendszerben megkezdett élőhelyrevitalizáció célja az volt, hogy a mellékágban is az év
nagyobb részében a Dráva át tudjon folyni. Az ilyen áramló vizű, kemény, kavicsos aljzatú mederszakaszok
számos, a Drávára jellemző védett halfajnak nyújtanak élőhelyet, ilyen például a magyar és német bucó,
leánykoncér, selymes durbincs. A revitalizáció során a mellékágat elzáró kövezés szintjét csökkentették, illetve
átereszeket építettek be a kőműbe a jobb vízellátás biztosítása érdekében. Helyszín, időpont: Barcs (Kis-Bók
horgásztanyák), 10.00 óra. A túra hossza, időtartama: 5 km, 3-4 óra. A részvételi díj: 500 Ft/fő.

Július 20.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán - kenuzás a nemzeti parkban
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.: 30/8466020. Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra. A program időtartama: 4 óra. A részvételi díj: 214 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő.

Július 27.: 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! Információ,
jelentkezés a kenutúrára: Telefon: 30/377-3388, 30/326-9459. E-mail: komlos@ddnp.kvvm.hu,
evahorvath@ddnp.kvvm.hu.
Helyszín: Baja - Vén-Duna. A túra hossza, időtartama: 8 km, 3 óra. A részvételi díj: 1500 Ft/fő.

Július 27.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán - kenuzás a nemzeti parkban
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. A részvételi díj: 214 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő.

Augusztus 3.: 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. A
részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő.
Információ a túrákról, bejelentkezés csoportoknak: Telefon: 30/377-3388, 30/326-9459. e-mail:
komlos@ddnp.kvvm.hu, evahorvath@ddnp.kvvm.hu

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 C sillagoségbolt-park - Éjszakai túrák előre meghirdetett időpontokban - Éjszakai túrák igény szerint

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési 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.

A mennyiben Ö n nem kíván a továbbiakban hírlevelet kapni a D una- D ráva N emzeti P ark I gazgatós ágtól,
kérjük jelezze ezt s zámunkra "H írlevél leiratkozás " tárgyú e-mailben! Kös zönjük!

