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Az Év ökoturisztikai létesítménye
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság által működtetett kölkedi Fehér Gólya Múzeum 2.
helyezést ért el az Év Ökoturisztikai Létesítménye pályázaton. A díjat a Turizmus
Világnapján, szeptember 27-én adták át ünnepélyes keretek között Budapesten.
A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkársága, a
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztálya és a Magyar
Turizmus Zrt. (MT Zrt.) a nyár elején írt ki pályázatot 
Az év ökoturisztikai létesítménye" cím
elnyerésére. A pályázat célja az volt, hogy az ökoturisztikai létesítmények, illetve működtetőik
számára lehetőséget adjon kínálatuk látogató- és családbarát jellege alapján történő
megmérettetésére.
Baranya délkeleti szegletében, Mohács határában terül el Közép-Európa ártéri erdőségeinek egyik
legszebbike, Béda-Karapancsa. A Duna áradásai révén ma is működő, 
élő
ártéri terület többek
között ritka, fokozottan védett madárfajok táplálkozó- és fészkelőhelye. A gólyák az ártér
közelében fekvő településeken évszázadok óta visszatérő vendégek.
Különösen sok gólya választja évről évre Kölkedet, ezért nem véletlen, hogy itt létesült a Fehér
Gólya Múzeum, ahol minden látogató élményt adó, információkban gazdag vezetés keretében
ismerheti meg a gólyafélék életét. A vendégek többek között azt is megtudhatják, hogy a nálunk
fészkelő gólyák hány kilométert tesznek meg egy évben, mivel táplálkoznak, hogyan választanak
párt maguknak. A múzeum udvarán és a környező villanyoszlopokon élőben is láthatóak a gólyák. A
látogatók mindemellett a gólyák ihlette képzőművészeti és irodalmi alkotásokat is megtekinthetnek.
A gólyák élőhelye, a Duna ártéri rendszere működésének megértését interaktív digitális árvízmodell,
vízzel elárasztható fokrendszer modell és homokasztal segíti. A Duna áradását, a folyószabályozás
hatásait oktatófilm mutatja be. A múzeumban szakkönyvtár is rendelkezésre áll. A múzeum
rendszeresen ad helyet oktatási-, gyermek- és családi programoknak. Az ajándékkészítő kézműves
foglalkozásokon a résztvevők természetes alapanyagokból készíthetnek tárgyakat, szakértő
segítők közreműködésével. A múzeum a nemzeti park területére induló természetismereti
programok bázishelye: a Külső-Bédán kenutúrázni, a Nagy-réten gyalogos- vagy lovaskocsis
kiránduláson lehet résztvenni, továbbá a Boki-Duna mellett a térségre jellemző régi,
hagyományos halászati eszközöket, a tradicionális ártéri gazdálkodás módszereit lehet megismerni.

Borókás Tolna megyében
Kevesen tudják, hogy borókás területek nemcsak Barcs mellett, vagy Bugacon találhatók, hanem

Tolna megyében Kakasd mellett is. Ez a településhez közel eső, a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Natura 2000-es terület elzártsága miatt még ma is nehezen
megközelíthető. A Kakasdi Borókás a Szekszárdi-dombság egy magasabban fekvő katlanában
helyezkedik el, melyet mély vízmosás árkok, meredek domboldalak, sűrű növényzet tesznek szinte
járhatatlanná, és felfedezése csak keskeny vadcsapásokon lehetséges. A 6 hektáros borókás több
védett növény élőhelye. Tavasszal sárga virágával hívja fel magára a figyelmet a tavaszi hérics,
de előkerült az árlevelű len, az epergyöngyike, vagy a nagyezerjófű is. Találkozhatunk a zöldbe
olvadó, de könnyen felismerhető illatos hunyorral, vagy az erdővel borított területen a hóvirággal.
Jelentős a terület rovarvilága, számos lepkefaj mellett ki kell emelnünk a fokozottan védett magyar
tarszát.
Ezt a területet már az 1980-as évek közepétől nem legeltették, emiatt elterjedt rajta az egybibés
galagonya, a veresgyűrű som, a kökény, és később a bálványfa. Ezek a növények leárnyékolták a
gyepet, és ezért a nyitottabb területeket kedvelő védett fajok, mint a tavaszi hérics, vagy az
árlevelű len élőhelyet veszítettek, és ezáltal visszaszorulóban voltak a területen. A nem védett, de
tájképi értéket képviselő boróka is megsínyli az agresszíven terjeszkedő növények jelenlétét, mert
akadályozzák a boróka oldalirányú növekedését, ami miatt a növény felkopaszodik, és lassan
kipusztul.
2003-ban a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság elkezdett egy élőhely-rekonstrukciós
programot, melynek során 1 hektárt tisztított meg ezektől az agresszíven terjeszkedő növényektől.
Idén a program közmunkások segítségével folytatódott, és az egész borókás területét érintette.
Ennek során a felnövő cserjéket, bálványfákat motoros fűrésszel, nyeles fűkaszával letakarítottuk.
A domborzati viszonyok és a sűrűn elhelyezkedő boróka éghetősége miatt a letermelt ágak
aprítékolása, elszállítása, vagy elégetése nem volt lehetséges, ezért gallykupacokba hordtuk
össze, bízva abba, hogy pár év alatt összeroskadnak. Egy-egy nagyobb, öreg, terebélyes
galagonyabokrot meghagytunk énekesmadár költőhelynek, valamint szintén visszahagyásra
kerültek a molyhos tölgyek, virágos kőrisek és a mezei szilek is.
A program célja az volt, hogy a boróka zavartalanul növekedjen, valamint az itt található védett
növények a nyíltabb területek létrejöttével újabb életteret találjanak maguknak. Reméljük, hogy
munkánknak már a közeli jövőben lesz eredménye.

Bemutatóhelyeink őszi-téli nyitvatartása
Az őszi-téli szezon kezdetével bemutatóhelyeink nyitvatartása megváltozik. Az őszi-téli
nyitvatartási rend az alábbiak szerint alakul:
Pécs, Tettyei Mésztufa-barlang
október 31-ig: H-V: 10.00-19.00
november 1 - március 14.: H-P: 11.00-16.00, Szo-V: 10.00-16.00
Pécs, Pintér-kert Arborétum
október 31-ig munkanapokon H-Cs: 8.00-16.00, P: 8.00-14.00, Szo-V és ünnepnapokon: 10.0018.00
november 1 - március 31.: munkanapokon H-Cs. 8.00-16.00, P: 8.00-14.00
Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum
október 16-március 14.: naponta 10.00-15.00
Az utolsó vezetés a barlangban zárás előtt egy órával indul.
Mohácsi Történelmi Emlékhely
október 24 - március 31.: H-V 9-16 óráig.
Kölked - Fehér Gólya Múzeum
szeptember 1 - április 30.: keddtől szombatig 10.00-16.00.
Drávaszentes - Dráva Kapu Bemutatóközpont
október 16 - március 31.: előzetes bejelentkezéssel látogatható (Tel.: 82/461-285, 30/474-3591).

Nagyharsányi Szoborpark
október 31-ig naponta 10.00-18.00
november 1 - március 31.: naponta 10.00-16.00.
Ezúton tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy az Abaligeti-barlangban és a Denevérmúzeumban,
valamint a Mohácsi Történelmi Emlékhelyen vendégeink OTP SZÉP kártyával is kiegyenlíthetik a
belépőjegyek árát.

EMER ÉS TERMÉSZET

Október 4.: Az Állatok Világnapja
Az Állatok Világnapját 1931-ben Olaszországban hívták életre, azóta minden esztendőben Szent
Ferenc emléknapján, október 4-én ünneplik. A kezdeményezés célja eredetileg a vadon élő állatok
pusztulásának megfékezése volt, majd később a kör tágult, minden állat védelmét felvállalta.
Magyarországon 1991-től vált népszerűvé. Hazánkban és külföldön számos természetismereti
programot tartanak ezen a napon: kirándulásokat, állatbemutatókat, ismeretterjesztő előadásokat,
vetélkedőket.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hagyományosan az ünnephez igazodva idén is
meghívásos vetélkedőt rendez pécsi alsó tagozatos általános iskolás diákok részére. A vetélkedő
helyszíne a Tettye Oktatási Központ lesz, időpontja október 11., 9:00 óra.

AJÁNLATOK

Megújult a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság környezeti
nevelési programja
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a természeti értékek védelme mellett nagy hangsúlyt
fektet szemléletformáló, oktató tevékenységre is. Rendkívül fontosnak tartjuk a környezeti nevelés
népszerűsítését az óvodás és iskolás korosztály körében. A programokat nagyszerű lehetőséget
kínálnak a természettudományos oktatás kiegészítésére, színesítésére. A 2013/14-es tanévben
megújult környezeti nevelési programokkal várjuk a növendékeket a pécsi Tettye Oktatási
Központban, az Abaligeti-barlangban és környzetében, a kölkedi Fehér Gólya Múzeumban, a
drávaszentesi Dráva Kapu Bemutatóközpontban. A lehetőségekről bőséges információ Igazgatóság
honlapján található: www.ddnp.hu.

Az Abaligeti-barlang vár minden korosztályt
A csodálatos cseppköveiről méltán híres Abaligeti-barlang az őszi-téli időszakban is érdekes
programkínálattal várja a felnőtteket és a gyerekeket egyaránt.
A felnőtteknek különleges meditációs túrákat és hangsétákat kínálunk. A meditációs túra
keretében a barlang megismerése mellett a résztvevőknek alkalmuk nyílik 30 percen át

gondolatokba, meditációba mélyülni, ezáltal a hétköznapok zajaitól, problémáitól eltávolodni a
Bodó-hegy belsejében, 40 méterrel a felszín alatt.
A hangséta során a barlangi patak megannyi hangjára koncentrálva, csendben, lassan járhatják
végig a résztvevők a barlangot. A program során a vizuális élmények mellett kiemelt szerepet kap
a hangok különleges, sajátos világa. A kétféle túra kombinációjára is lehetőség nyílik. Az egyórás
programokon 14 év felettiek vehetnek részt. A részvételi díj felnőtteknek 1000 Ft/fő; diákoknak,
nyugdíjasoknak: 800 Ft/fő. A maximális létszám 15 fő. A túrákon való részvételhez minden esetben
előzetes bejelentkezés szükséges, legalább egy héttel a tervezett túra előtt! A túrák a 2013.
október 16. 
2014. március 14. közötti időszakban, 10.00 és 14.00 óra között kérhetők. Tel.:
72/498-766.
A legkisebbeket Barlangi manó túrákkal várjuk. E manótúra a barlangok varázsát kínálja
gyermekeknek egy mesés elemekkel átszőtt programon. A résztvevők megszemélyesített barlangi
denevérfi segítségével ismerhetik meg a barlangok keletkezését, a föld alatti rejtett élővilágot, és
ebben segítségükre lesz egy helyes kis manó is. Az Abaligeti-barlang belépőjegy ára tartalmazza a
manóvezetés részvételi díját. A manóvezetés időtartama kb. egy óra. A barlang hőmérséklete
átlagosan 11-12 °C, ennek megfelelő öltözet ajánlott. A túrákra előzetes bejelentkezéssel 10-40
fős csoportokat várunk! A túrák a 2013. október 15. 
2014. március 15. közötti időszakban
kérhetők. Tel.: 72/498-766.
Oktatási programok az Abaligeti-barlangban
Az iskolai oktatást jól kiegészítő, gyakorlati megközelítésű programokon bővíthetik ismereteiket a
diákok az Abaligeti-barlangban és környezetében megtartásra kerülő foglalkozásokon.
A
Csodálatos karsztvilág
program résztvevői elsőként körülbelül két iskolai tanóra időtartamú (8090 perc) földrajzi témájú barlangi tanórán vehetnek részt. E túra során jobban megismerhetik a
barlangok kialakulásának folyamatát, a karsztbarlangok jellegzetes képződményeit, a
mikroformáktól a cseppkövek csodálatos világán át a hatalmas omlásos terekig. Ezt követően
barlangfelszín-túra következik, amelynek keretében a karsztterületek jellegzetes felszíni
formakincse tanulmányozható (víznyelők, töbrök, stb.). A túra folyamán jellegzetes kultúrtörténeti
emlékek is megfigyelhetőek (mészégetés, faszén-égetés nyomai). A program során a gyerekek
aktív részvételére is lehetőség nyílik, azonosíthatják a megismert formákat, kőzetmintákat
vehetnek kézbe, tanulmányozhatnak. A program időtartama: 3 óra. Helyszín: Abaligeti-barlang. A
részvételi díj a kombinált jegy ára (felnőtt: 1250 Ft/fő; diák, nyugdíjas, gyermek: 1000 Ft/fő). A
program október 16. és március 14. között kérhető.
Az 
Élet a barlangban és környékén
c ímű programon a tanulók egy 80-90 perces barlangi
biológiaórán vehetnek részt, amely elsősorban a barlangi élővilágra fektet hangsúlyt. A barlangi
túra után foglalkozás következik a Denevérmúzeumban, amelynek során a résztvevők jobban
megismerhetik a barlangnak és környékének élővilágát; a patak apró élőlényeitől (vakrákok) a
barlang négylábú állatvendégein át (vidra) a repülő élőlényekig (denevérek). A múzeumban tett
látogatás során érdekes ismereteket szerezhetnek a denevérek titokzatos életéről, sokat
tanulhatnak a barlang környezetének élővilágáról (növények és állatok kapcsolata, egy erdei
madáretető vendégeinek a megtekintése, lábnyomok felkutatása). A program keretében a tanulók
játékos keretek közt, aktívan és élményszerűen tanulhatnak.
Kisebb csoportokat alkotva feladatokat végezhetnek a barlangban és a múzeumban hallottak és
tapasztaltak alapján, a múzeumon kívül beazonosíthatják a növényeket, illetve lábnyomaik alapján
az állatokat. A program időtartama: 3 óra. Helyszín: Abaligeti-barlang. A részvételi díj a kombinált
jegy ára (felnőtt: 1250 Ft/fő; diák, nyugdíjas, gyermek: 1000 Ft/fő). A program október 16. és
március 14. között kérhető.
Bejelentkezés a programokra és információ: Tel.: 72/517-222. E-mail: rozsaa@ddnp.kvvm.hu.

Barlangi kalantdúra a Mecsekben - ajándéknak, csapatépítő
programnak
A Mészégető-források barlangja Orfűn található, az Orfűi-tó közelében. Változatos méretű, aktív

patakos barlang. Egyediségét az oldásos formák, vízesések adják, jellegzetessége a kőzet felszínét
borító fekete bevonat. A kiépítetlen 
vad
barlang vezetéssel, előzetes bejelentkezést követően,
térítés ellenében látogatható. A túra hossza 400 méter. A szükséges felszerelést a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság biztosítja a látogatók részére. A barlang átlagos szélessége 1 méter,
magassága 1,5-3 méter közötti. Bejárata alacsony, mintegy 60 cm magas, 2 m széles, a
látogatók négykézláb haladással érik el az első szifon előtti, 2 méter átmérőjű másfél méter magas
termet. A barlangban helyenként szűkületeken kell átjutni, majd egyes szakaszokon az "út" térdig
érő vízben vezet! A nehézségeket feledteti a látvány: vízesések, kőpengék, üstök, karrok, áramlási
kagylók, kisebb-nagyobb cseppkövek, mikrotetaráták.
Egy barlangi kalandtúra lehetőség remek ajándék ismerősnek, barátnak/baráti
társaságnak, de egy céges csapatépítő tréning felejthetetlen programja is lehet! A
részvételi díj 5.300 Ft/fő, mely tartalmazza a túravezetést, az overál, a kobak és a fejlámpa
használati díját. A résztvevők létszáma: minimum 4, maximum 8 fő. Jelentkezés a túrákra: 30/5254351, info@kalandbarlang.hu. Információ az ajándékutalványokkal kapcsolatban: Duna-Dráva Nemzeti
Park Igazgatóság, 7625 Pécs, Tettye tér 9. Tel.: 30/326-9459, 30/377-3388. E-mail:
evahorvath@ddnp.kvvm.hu, komlos@ddnp.kvvm.hu
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Geotóp Nap 2013 - A földtudományi természeti értékek napja Pécs, Tettye - október 12.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a ProGEO Egyesület az idén október 12-én, szombaton
rendezi meg földtudományi értékeinket (különleges felszínformákat, kőzeteket, ásványokat,
ősmaradványokat stb.) bemutató és a földtudományi természetvédelmet az érdeklődőkkel
megismertető terepi programjait.
Program:
10.00 és 13.00: vezetett földtudományi túra indul Pécsett, a Tettyén a Pintér-kert bejáratától.
A résztvevők szakember kalauzolásával ismerhetik meg a mészköveket a Tettye és a Havi-hegy
környezetében. A túra során a látogatók megismerkedhetnek a terület földtörténeti múltjával és a
különböző korú kőzetek keletkezési körülményeivel. A túra időtartama kb. 1 óra. Vezeti: Kraft
János. Ingyenes.
11.00: A Pintér-kert Arborétum a Tettye különleges értéke.
A megújult, főként örökzöldekből álló gyűjteményes kertet idegenvezetéssel lehet megtekinteni. A
látogatás időtartama kb. 1 óra. Ingyenes.
12.00: Távcsöves napbemutató a Pintér-kertben.
A látogatók távcsővel, biztonságos körülmények közt vethetnek egy pillantást éltető csillagunkra.
A Nap felszínén megjelenő napfoltok láthatóvá válnak a szükséges fénycsökkentő eszközök
alkalmazásával. Emellett lehetőség nyílik speciális hullámhossz-tartományban működő Hidrogén-alfa
naptávcsővel a Nap légkörében látható időszakos jelenségek megfigyelésére is. Ez a program csak
derült idő esetén kerül megtartásra. Vezeti: Maczó András. Ingyenes.
A Geotóp Nap programjának résztvevői a nap folyamán ingyenesen látogathatják meg a
Tettyei Mésztufa-barlangot!
Helyszín: Pécs, Tettye tér 9. Hasznos: Fontos a kényelmes túracipő/bakancs, az időjárásnak
megfelelő túrafelszerelés megválasztása. A programokon mindenki saját felelősségére vesz részt.
Információ, bejelentkezés csoportoknak: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság - tel.: 30/3773383, 72/517-222. E-mail: rozsaa@ddnp.kvvm.hu

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai októberben
és november elején
FIGYELEM! Az október 19-re meghirdetett Csatatéri séták program gyülekezőhelye megváltozott, a
találkozási pont a beleznai vasúti megállóhelyen lesz.
Október 1.: Idősek Világnapja a Pintér-kert Arborétumban
A látogatók szakvezető kíséretével ismerhetik meg a kert életének sajátosságait,
az ősz színeiben pompázó növényvilágot. A szépen gondozott kertben számos növényfaj ebben az
időszakban látványos, többek között a szúrós csodabogyó, a pirítógyökér, a fehér tündérrózsa és
a májvirág levele, a naspolya, a birs és a hólyagfa termése.
Helyszín, időpont: Pécs, Pintér-kert Arborétum, 10.00 és 14.00 óra. A részvételi díj: 400 Ft/fő,
nyugdíjasoknak igazolvánnyal ingyenes.
Október 1.: DDNP Klub
Gemenc ékkövei 
szemezgetés a fotósok képeiből 
Kovács Attila előadása
Diavetítéses előadás
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program.
Október 5.: 
Színes lombok
túra
A kirándulás résztvevői hamisítatlan erdei túrán kaphatnak betekintést az erdei életközösségek
bonyolult, ám mégis egyszerű törvényszerűségek alapján működő rendszerébe. A 2012-ben
átadott Üveges-ösvényen haladva 
amely a hosszúhetényi Üvegmúzeumtól indulva Pusztabányán
és Kisújbányán át Óbányára vezet 
a régi üveges mesterség csínját-bínját és a hozzá kapcsolódó
hagyományokat is megismerhetik az érdeklődők 11 tájékoztató tábla segítségével. A tanösvény a
Kelet-Mecsek 18. századi üveghutáinak és az ott dolgozóknak állít emléket, valamint bemutatja az
üveget, amely jelen van a hétköznapjainkban, mégis oly keveset tudunk róla. Ezen a túrán
Kisújbányáig követjük az ösvényt, ahol kis pihenő keretében egy hangulatos büfénél étkezési
lehetőség is nyílik, valamit a településsel kapcsolatos helytörténeti érdekességekről hallhatnak
rövid összefoglalót a résztvevők. A program végeztével közös séta vissza
Hosszúheténybe. Helyszín, időpont: Hosszúhetény, Tavasz vendéglő, 10.00 óra. A túra hossza,
időtartama: 8 km, 5 óra; a részvételi díj: 500 Ft/fő.
Október 5.: Csillagnéző túra a Zselicben
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 meg lehet figyelni csillagász szakember segítségével. A résztvevők
távcsővel tanulmányozhatják 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, Bánya, Panoráma Panzió parkolója, 18.00 óra (gyülekező: 17.30-kor). A
túra hossza, időtartama: 5-6 km, 3-4 óra; a részvételi díj: Felnőtt: 800 Ft/fő; 18 éves korig: 600
Ft/fő.
Október 11.: Madarak és Fák Napja verseny
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hagyományos meghívásos vetélkedője pécsi alsó
tagozatos általános iskolás diákok részére. A vetélkedő helyszíne a Tettye Oktatási Központ, a
kezdési időpont: 11.00.

Október 12.: Geotóp Nap a Tettyén
A Geotóp Nap országszerte meghirdetett programjai hazánk földtudományi kincseire hívják fel a
figyelmet. A nap pécsi eseményén a Tettye földtani értékeit geológus szakember mutatja be
élményszerűen, közérthető módon mindenkinek. Helyszín, időpont: Pécs, Tettye tér, 10.00 óra.
Ingyenes program.
Október 16.: Kis nyomolvasó - Pecsétgyűjtő program gyerekeknek
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tettye Oktatási Központja játékra invitálja a 7-13 éves
diákokat! A játék egy előadássorozat része, ahol a résztvevők rengeteg érdekességet tudhatnak
meg a természetvédelem gyakorlati tevékenységeiről, valamint a növényekről, a gombákról és az
állatokról. Azok a gyerekek, akik a pecsétgyűjtő sorozat hat programján részt vesznek, ingyenesen
látogathatnak el családjukkal (max. 5 fő) a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság egyik szabadon
választott túrájára 2013-ban, vagy 2014-ben. Az október 16-i program témája: Állatnyomok az
erdőben, a mezőkön és a vízparton.
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 15.00 óra. A program időtartama: 1,5 óra. A
részvételi díj: 300 Ft/fő.
Október 19.: Csatatéri séták 
Zrínyiújvár - HELYSZÍN VÁLTOZÁS!
A túrasorozat a hadtörténelem nyomait követi végig terepen a török időktől az 1950-es évekig. Az
október 19-i program során az 1664-es ostrom helyszínét, valamint a Murakeresztúr környéki 
50es évekbeli erődkörletet ismerhetik meg a résztvevők Dr. Négyesi Lajos hadtörténész kutató
közreműködésével. FIGYELEM! HELYSZÍN VÁLTOZÁS: Belezna, vasúti megállóhely, 10.00 óra. A
program időtartama: 2-3 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fő.
Október 21.: Kis Természetbúvárok Szakköre
A Kis Természetbúvárok Szakkörének foglalkozásain rátermett oktatók segítségével,
élményt adó programokon fedezhetik fel a gyerekek az élővilág titkait. Az október 21-i
program témája: A tengerek titokzatos világa, élet a sós vízben.
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 15.00 óra. A program időtartama: 1,5 óra. A
részvételi díj: 300 Ft/fő.
Október 26.: Eltűnt puszták nyomában túra kisvasutazással
A mesztegnyői állomásról a résztvevők kisvasúttal indulnak a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetbe.
A kakpusztai végállomástól gyalogosan sétálva ismerhetik meg a terület természeti értékeit.
Kakpusztán áthaladva a még meglévő házakat, romokat, feszületeket lehet megtekinteni. A régi
történetek segítségével megelevenednek az egykori falu, ma erdős terület mindennapjai; a falu
bemutatását a falu egykori lakója is segíti. A résztveők a II. világháború emlékeit is felkutathatják
a túra során.
A programon kerül sor a Duna-Dráva Nemzeti Park Igzgatóság legújabb, "Eltűnt puszták
nyomában" elnevezésű E-tanösvényének avatására.
A túra résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges!
Telefon: 30/405-4571. Helyszín, időpont: Mesztegnyő, kisvasút állomás, 10.00 óra (Gyülekező:
9.30 óra). A túra hossza, időtartama: 9 km, 5-6 óra. A részvételi díj: 500 Ft/fő + kisvasút jegyára.
November 2.: Halottak napi megemlékezés a Mohácsi Történelmi Emlékhelyen
Helyszín, időpont: Mohácsi Történelmi Emlékhely, 14.00 óra. Ingyenes program.
November 5.: DDNP Klub - A dávodi Földvári-tó madárvilága 
Mórocz Attila előadása
Diavetítéses előadás. Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes
program.
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 Csillagoségbolt-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.
Am e nnyibe n Ö n ne m k íván a továbbiak ban hírle ve le t k apni a Duna-Dráva Ne m ze ti Park Igazgatóságtól,
k é rjük je le zze e zt szám unk ra "Hírle vé l le iratk ozás" tárgyú e -m ailbe n! Köszönjük !

