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„Az első gólyát idén repülve láttuk, szorgos évünk lesz…”
avagy Béda-Kaparancsára is visszatértek a gólyák
Március 21-én pénteken, a déli széllel megérkeztek Kölkedre is a gólyák. A Fehér Gólya Múzeum kertjében élő
szárnysérült gólya, Pipacs lelkes kelepeléssel üdvözölte az épületre visszatérő madarakat. A múzeum tetején
már párban tatarozzák a tavalyi fészket a „piros csőrűek”. Kölkedre idáig az ismert 17 fészek közül hetet foglaltak
el a fáradt vándorok. De a folyamatos kelepelés újabb érkezőket jósol, így már nálunk is visszafordíthatatlanul
megérkezett a tavasz.

Párt talált a gemenci fekete gólya
Ahogy arról a februári Békalencsében beszámoltunk, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, a Gemenc Zrt.,
valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület összefogása révén a tavalyi évben bekamerázásra
került egy feketególya fészek a Gemenci Tájegység északi területén; a fészekbe az egyik madár február 24-én
reggel érkezett meg.
Március 17-én megérkezett a bekamerázott gemenci fészekbe a másik fekete gólya is. Az udvarlás, a
fészekigazítás után várhatóan a családalapítás is megtörténik. Reményeink szerint a kamera segítségével
figyelemmel kísérhetjük a teljes költési-, fiókanevelési időszakot is. A kamera képe a www.ddnp.hu honlap jobb
felső sarkában található linken tekinthető meg.
Mórocz Attila

Visszakerültek a Pintér-kerti Arborétum tavába az aranyhalak
A tavasz beköszöntével március 31-én gyerekek aktív közreműködésével visszakerültek a Pintér-kert Arborétum
alsó kis tavába az aranyhalak. A visszatelepítést követően látványetetést is tartottak a gyerekek, elindítva ezzel a
Pintér-kert idei főszezonját. A mostani napokban-hetekben több tucatnyi színpompás virág bontja szirmait az
arborétumban. Feltétlen érdemes ellátogatni a kertbe, amely március 15. óta minden nap várja a vendégeket.
Bővebb információ Programajánló rovatunkban olvasható, illetve Facebook-oldalunkon a halak visszatelepítéséről
fényképeket is lehet látni www.facebook.com/pinterkert.

Szürkemarha termékek
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság megkezdte a saját tenyészetében nevelt szürkemarha
feldolgoztatásával előállított termékek hivatalos árusítását Pécsett, a Tettye tér 9. szám alatt, a Pintér-kert
Arborétum bejáratánál található közönségszolgálati irodában.
Igazgatóságunk 900 hektár természetvédelmi oltalom alatt álló gyepterület kezelését végzi magyar szürke
szarvasmarha, racka- és ciktajuhok legeltetéses állattartásával. A szaporulat felnevelésével javítani tudjuk az
állatállomány genetikai értékét, újabb gyepterületek természetvédelmi kezelését tudjuk megoldani, valamint a hús
feldolgoztatásával vegyszermentes élelmiszert tudunk a fogyasztókhoz eljuttatni. A szarvasmarhák
takarmányozása nyáron legelőn, télen a védett rétekről betakarított szénával történik, ebből eredően teljesen
természetes körülmények között nevelődött jószágok húsa kerül feldolgozásra Szomor Dezső szürkemarha
tenyésztő, ökogazdálkodó dömsödi húsüzemében. A húsüzem a szürkemarha feldolgozását kizárólag
adalékmentes fűszerekkel végzi, a termékek a természetes körülményeket tanúsító nemzeti parki védjegyet,
valamint a fajta-azonosításhoz szükséges ENAR számot viselik (ENAR=Egységes Nyilvátartási és Azonosítási
Rendszer). A fajta-azonostó védjegyet kidolgozó Magyar Szürkemarhát Tenyésztők Egyesülete minden jószág
vágásához az ENAR szám feltüntetésével igazolást állít ki a tenyésztő részére, mely ENAR szám kötelezően
szerepel a terméken, így a fogyasztó az ENAR-honlapon megbizonyosodhat a hús eredetéről.
További információ a termékekről és megvásárlásuk lehetőségeiről honlapunkhon található:
http://www.ddnp.hu/szurkemarha

Rétisas mérgezés Tolna megyében – szerencsés végkifejlettel
Március 7-én, Koppányszántó határában egy helyi traktoros egy rétisast vett észre, amely görcsös, röpképtelen
állapotban feküdt a szántásban. Azonnal értesítette a terület hivatásos vadászát, aki kapcsolatban állt a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület egy tagjával. Közösen beszállították a madarat Tamásiba, ahol az
állatorvos megvizsgálta és megállapította, hogy nagy valószínűséggel mérgezés áldozata lett, mivel a lábai
görcsben álltak, csőréből pedig nyálkaszerű anyag folyt.
Azonnal injekciót adott a sasnak, amely aztán az MME taghoz került Páriba. Az esetről a Duna-Dráva Nemzeti
Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata is értesítést kapott, majd megtekintette a madarat. A gyors
beavatkozásnak köszönhetően a rétisas addigra már teljesen jól volt, így szabadon lehetett engedni. A hivatásos
vadász jelezte, hogy a területen egy őz tetemet talált, amelyet elásott, hogy az esetleges újabb problémákat
elkerülje.
A rétisas hazánk legnagyobb ragadozó madara, fokozottan védett, természetvédelmi eszmei értéke egymillió
forint.
Amennyiben az elhullott madarak vizsgálata során bizonyosságot nyer, hogy a pusztulásuk oka mérgezés, és az
elhullás területén ugyanazt a méreganyagot mutatják ki állatok teteméből, természetvédelmi bűncselekmény
miatt az eset rendőrségi feljelentést von maga után.
A rétisasok pusztulását több más tényező is előidézheti. A rágcsálóirtásra használt csalétkek egyikének
elfogyasztása a rétisas számára ugyan nem jelent halálos dózist, azonban a sok kis mennyiség összeadódva
már végzetes. Az ólommérgezés szintén lehet oka a rétisasok pusztulásának. Az apróvad vadászathoz
kapcsolódóan, az elhullott vadban megtalált és elfogyasztott sörétek méreganyagainak mennyisége összeadódik.
A tél során a madarak szervezete legyengül, ilyenkor már egy enyhébb mérgezés, vagy paraziták, vírusok,
baktériumok is az állat pusztulását okozhatják. A tudomásunkra jutott madárpusztulások mellett a tapasztalatok
szerint rendszeresen előfordulnak további rétisas elhullások is. Sokszor nehezen megközelíthető az élőhelye,
illetve a dögevők tevékenykedése miatt nem minden tetemet sikerül megtalálni. Sok esetben csak az üresen
maradt fészek, revír ad jelt arról, hogy elpusztulhatott egy rétisas.
Nagy Tibor, Gáborik Ák os

EMBER ÉS TERMÉSZET

Lezárult a békamentés Sikondán
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel karöltve 2003
óta végzi a békamentést Sikondán. A mentés ott szükséges, ahol a békák vonulási útvonalát forgalmas
közlekedési út keresztezi. A szárazföldi békák élete csak a peterakás idején van vízhez kötve, ezen az
időszakon kívül többnyire erdőben élnek. Kora tavasszal a napsugarak első melengető hatására a telelőhelyükről
tömegesen megindulnak e kétéltűek a vizek felé. Ilyenkor a nőstény béka van különösen nagy veszélynek kitéve,
"aki" fajtól függően 800-12000 petét cipel magával, így mozgása különösen nehézkes. Ezt még nehezíti, hogy a
hímek gyakran már vonulás közben ráakaszkodnak a petehordozókra.
A békák útra jutását egy háló elhelyezésével akadályoztuk meg, amely Sikonda esetében 800 méter hosszan volt
kifeszítve március folyamán, az út mentén.
A 2014-es évben 2091 békát mentettek meg a nemzeti park igazgatóság munkatársai, civilek és önkéntesek aktív
közreműködésével. A fajok között a barna varangy aránya volt a legnagyobb 2070 egyeddel, továbbá 20 erdei
békát és 2 zöld varangyot regisztálrak a mentés során. Az alábbi honlapon sok hasznos információ olvasható a
békamentéssel kapcsolatos tudnivalókról: http://sbeka.mlap.hu, illetve www.ddnp.hu.

Felhívás! Csatlakozzon az Európai Nemzeti Parkok Napja programjához!
1909. május 24-én alakultak meg az első európai nemzeti parkok, egyszerre kilenc Svédországban. A
EUROPARC Szövetség kezdeményezésére 1999 óta ennek emlékére minden évben ezen a napon, május 24-én
tartják az Európai Nemzeti Parkok Napját. A nap a nemzeti parkok és egyéb védett területek célkitűzéseire és
jelentőségére kívánja felhívni a figyelmet és igyekszik minél szélesebb társadalmi támogatást szerezni a
természetvédelem ügyének. A nap alkalmából a nemzeti parkok különféle programokkal mutatják be
tevékenységüket és védett értékeiket Európa-szerte.
Az esemény koordinátora, a EUROPARC szövetség pályázati felhívást tett közzé ehhez kapcsolódóan. A felhívás
a védett területeken dolgozóknak, és az oda ellátogatóknak egyaránt szól; a feladat a védett területekkel
kapcsolatos gondolatok, érzések kifejezése a művészet eszközeivel. Az alkotás tetszőleges anyagból készülhet,
mérete és alakja szabadon válaszható. Készülhet például fotó, festmény, kollázs poszter. Egyetlen teendő: az
elkészült művet lefotózni és a képet elküldeni a szervezők részére. A pályázati felhívás és a regiosztráció itt
található (angol nyelven): http://europarc.org/whats-on/european-day-of-park
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság két programmal is csatlakozik az Európai Nemzeti Parkok Napja
eseményeihez május 24-én:
délelőtt gyógynövénytúra lesz a majsi kiserdőben, este pedig Csillagnéző túra a Zselici Csillagoségbolt-parkban,
Kardosfán.

PROGRAMAJÁNLÓ

Föld Napja rendezvény Pécsett április 26-án
„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?” - Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató 1970. április 22én e szavakkal indított mozgalmat a Föld védelmében. A Föld Napja mozgalom mára az egyik legismertebb
környezet- és természetvédelmi megmozdulás világszerte, ezernél több szervezet vesz részt benne. Évek óta

hagyomány már, hogy Pécsett ilyenkor a Tettyén színes forgatag vár mindenkit a Föld Napja alapeszméje
szellemében – idén április 26-án, 10.00 és 15.00 óra között.
A házigazdák a hagyományoknak megfelelően a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, valamint pécsi és Pécs
környéki szolgáltatók, civil szervezetek lesznek. A programok középpontjában a környezettudatos életmód
népszerűsítése áll, a „zöldköznapok” jegyében. Játékos formában ismerkedhetünk a szelektív hulladékgyűjtés
fontosságával, a hulladékhasznosítás lehetőségeivel. Megtudhatjuk, miért fontos takarékoskodni az energiával –
nem csak a pénztárcánk, hanem a természeti értékek védelme miatt is. A gyerekek vidám kézműves
foglalkozásokon, természetes alapanyagokból készíthetnek játékokat és használati tárgyakat. A
természetvédelem gyakorlati munkáit is megismerhetjük, például a madárgondozás teendőit. A rendezvényen a
korábbi évek hagyományainak megfelelően pecsétgyűjtő játékot is szervezünk. Ennek lényege, hogy a játékban
résztvevő kiállítók standjainál feladatot oldanak meg a vendégek, akik a helyes megoldásért cserébe
gyűjtőlapjukra pecsétet kapnak, majd a betelt pecsétgyűjtő lapokat a központi információs sátornál a játékban
résztvevő intézmények, szervezetek által felajánlott ajándéktárgyra válthatják be. A program helyszíne: Pécs,
Tettye tér, időpontja: 2014. április 26., szombat, 10.00-15.00. A programon való részvétel ingyenes.
Részletes információk, fotók a korábbi évek rendezvényeiről: http://www.ddnp.hu/index.php?pg=news_111_2032

Programajánlatok Pécsett, a Tettyén
A természetkedvelők számára Pécsett is számos programlehetőséget kínál a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság. Az érdeklődők szakvezetéses séták, túrák, ismeretterjesztő előadások közül választhatnak, és
megismerhetik a különleges hangulatú Tettyei Mésztufa-barlangot is. A fiatalabb korosztályokat számos érdekes
természetismereti foglalkozás várja a Tettye Oktatási Központban.

Pintér-kert Arborétum
A Pintér-kert Arborétum Pintér János nyugalmazott pécsi banktisztviselőről kapta nevét, aki az 1920-as években
kezdte el itt a növények telepítését. Napjainkban az eredeti társulások és a díszfajok elegye alkotja a kert
növényzetét. A szépen gondozott arborétumban minden évszakban tartalmas szakvezetések segítségével
ismerhetik meg a látogatók a számos örökzöldet és a sok ritka, védett növényfajt, a diákok élményt adó
környezeti nevelési programokon bővíthetik ismereteiket.
Az alsó rész a gyűjteményes kert. A látogatók kanyargós utakon, lépcsőkön haladva barangolhatják be a kertet,
megcsodálva a fás- és légyszárú növényeket, a két kis tavat, valamint a Nagyharsányi Szoborparkban készült
műalkotásokat. A kert bejárati részén található a főként vakok és gyengénlátók számára kialakított "illat- és
színkert". Az alsó kertrész felső határát a filagória jelzi, ahonnan átlátás nyílik a Havi-hegyi kápolnára és Rétfalvi
Sándor corpusára.
A felső rész, mely 2013 őszétől látogatható, a jellegzetes mecseki karsztbokorerdő látványát kínálja a
vendégeknek. Rekonstrukcióját és megnyitását követően a kert ezen parkerdő jelleget kapott részének első
számú attrakciója a természetes vegetáció és a városi panoráma. A parkerdő és természetszerű bokorerdő jelleg
megőrzése mellett a gyűjteményes karaktert folyamatos telepítésekkel fokozatosan itt is kialakításra kerül. A
kertnek ez a része igen meredek, a szintkülönbség néhány száz méteren belül több mint 70 méter. Jól
megfigyelhető, hogy a meredek lejtő vékony talajában megkapaszkodó fák (Pl. tölgyek) magas koruk ellenére
igen kis méretűek. A hegyoldalra felkúszó kőrakások látványa a régmúlt korok szőlőművelésének nyomai - a
gazdák a szőlőskertjüket határoló mezsgyék mellé hordták egykor a kapálás közben felszínre került köveket. A
hegyoldalon több kilátópont is található, ahonnan a Tettye és a környező területek látványa tárul a látogatók elé.
A kert ezen részének meglátogatásához strapabíró lábbeli (túracipő, túraszandál, sportcipő) viselése ajánlott.
Az arborétumban előzetes bejelentkezéssel igényelhető szakvezetés. Információ: 72/517-222, 30/377-3383

Tettye Oktatási Központ
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság nagy hangsúlyt fektet a természetvédő szemlélet kialakítására. A Tettye
Oktatási Központban változatos természetismereti programokat kínálunk mindenkinek az óvodás korcsoporttól a
felnőttekig. A programok időtartama és szakmai tartalma igazodik a résztvevők életkorához és egyéni igényeihez,
az érdekes foglalkozások a tantervi követelményekhez is kapcsolódnak. A tudás megszerzésére vágyó fiatalokat
2 db 30 fős multimédiás oktatóterem, izgalmas szemléltetőeszközök és felkészült oktatók várják. A Pintér-kert

közelsége gyakorlati vizsgálódásokra is lehetőséget kínál: a látogatók madarászaton, vízminőség vizsgálaton,
avarvizsgálaton, állat- és növénytan foglalkozásokon vehetnek részt. A gyerekcsoportok számos foglalkozás
közül választhatnak, melyeket a Tettye Oktatási Központban, illetve igény szerint az óvodákban, iskolákban lehet
megtartani. A választható programok megtalálhatóak a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság honlapján:
www.ddnp.hu.
Információ: 72/517-222, 30/377-3383

Tettyei Mésztufa-barlang
A Tettyei Mésztufa-barlang egyedülálló geológiai képződmény, mely részben a természet, részben az ember
munkája nyomán nyerte el mai formáját. Az 1900-as évek elején igazi turista-attrakció volt az akkor „pokol
kapujaként” emlegetett Tettye-barlang, belsejében egy félelmetes sárkánnyal. A misztikus, föld alatti
üregrendszer a berendezett interaktív kiállítással élményt adó idegenvezetés keretében tekinthető meg. A barlang
művészeti kiállításoknak, koncerteknek, összművészeti programoknak is otthont ad, valamint esküvők
helyszínéül is szolgál.
A barlang édesvízi mészkőben, mésztufában található, kialakulása a Tettye-forrásnak köszönhető. A forrás nagy
vízhozama miatt napjainkban is fontos szerepet tölt be Pécs ivóvízellátásában, de vizét már az ókorban a rómaiak
is hasznosították. A középkorban és az újkorban a karsztforrás vizére gabona-, papír-, lőpor-, tímármalmok
települtek. A forrás vizéből létezésének kezdetétől válik ki a forrásmészkő. A felszínre törő karsztvíz a szén-dioxid
elillanása következtében telítetté válik, s a víz mésztartalma a patak medrében található növényi részekre, ágakra
folyamatosan kirakódik, növekedik, és az évezredek folyamán jelentős vastagságú édesvízi mészkőpadok
jöhetnek így létre. A kőzet felszínen történő képződése 1892-ig, a forrás foglalásáig tartott. A forrás foglalása, a
vezetékes ivóvízellátás kiépítése után a völgyben megszűntek a malmok, s a bányászat is fokozatosan
visszaszorult. A XX. század elején a Tettye a pécsi polgárok közkedvelt kirándulóhelye lett.
Reéh György – városi tanácsos, a Mecsek Egyesület igazgatója – kezdeményezésére a természetes és
mesterséges üregek kiépítésével, bemutathatóvá tételével 1906-ban megnyitották a „Pokol kapujának” elnevezett
barlangot. A barlang csupán néhány évig volt látogatható, majd közel száz éven át zárva volt a nagyközönség
előtt. A különleges helyszín 2008 óta látogatható újra. Információ: www.barlangpecs.hu

Madarászat a Pintér-kert Arborétumban
A programon az érdeklődők madarász szakember segítségével ismerhetik meg az énekesmadarak életmódját,
szokásait, és megismerhetik a madárgyűrűzés gyakorlatát. A program időtartama: 1-2 óra. A program költési
időszakon kívül, augusztus 1- március 31. között kérhető. Információ, jelentkezés: 72/517-222, 30/377-3383Email: dunadrava@ddnp.kvvm.hu - www.ddnp.hu

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2014. áprilisban és
május elején
Április 1.: DDNP Klub
A mediterráneum nádasainak téli madárvilága – Kováts László előadása
Diavetítéses előadás
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program.

Április 5.: Manótúra az Abaligeti-barlangban
A barlangok varázsát kínálja az óvodás, kisiskolás gyermekeknek a mesés elemekkel átszőtt program. A
bábelőadáson Moszanka és Pipisztrella segítségével ismerhetik meg a résztvevők a barlangok keletkezését, a
föld alatti rejtett élővilágot, megtudhatják, mi mindenre érdemes odafigyelni, amikor barlangokban járunk.
A túra résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 72/498766

Helyszín, időpont: Abaligeti-barlang, 10.00 és 12.00 óra. A program időtartama: 1 óra, a részvételi díj: a barlangi
belépő ára.

Április 5.: Vissza a múltba: régiek lábnyoma Dunaszekcsőn
A gyülekezőt követően csapatunk meglátogatja a dunaszekcsői Örökségházat, ahol a korábban magtárként
működő épületben régészeti feltárás során egy kora középkori templom maradványaira bukkantak. A falu
történelmének rövid ismertetése után a Duna-parton sétálunk, majd nekivágunk a Várhegy oldalában található
zegzugos utcáknak. A 60 méteres szintkülönbséget leküzdve a Duna és a Mohácsi-sziget csodálatos
panorámájában gyönyörködhetünk. A bronzkor óta lakott Várhegy történelméről itt izgalmas részleteket
hallhatunk. A szomszédos Szent János-hegy érintésével a löszmélyúton keresztül érünk vissza kiindulási
pontunkhoz.
Helyszín, időpont: Dunaszekcső, Sarlós Boldogasszony templom, 10.00 óra. A túra hossza, időtartama: 4-5 km,
3-4 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fő.
Április 9.: Kis madármegfigyelő – 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 DunaDráva Nemzeti Park Igazgatóság egyik szabadon választott túrájára 2014-ben, vagy 2015-ben. Az április 9-i
program témája: Érdekességek a madarak életéről. Madárgyűrűzés ismertetése.
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 15.00 óra. A program időtartama: 1,5 óra, a részvételi díj: 300
Ft/fő.

Április 12.: Húsvétváró kézműves program a Dráva Kapu Bemutatóközpontban
Az ünnepváró programon a résztvevők kedves húsvéti ajándékokat, dekorációkat készíthetnek. Különböző
technikákkal, somogyi mintákkal díszített tojások festésére is lehetőség nyílik.
Helyszín, időpont: Dráva Kapu Bemutatóközpont, Barcs-Drávaszentes, 10.00 óra. A program időtartama: 3 óra, a
részvételi díj: 500 Ft/fő.

Április 12.: Kockásliliom túra a Dráva Kapu Bemutatóközpont 10 éves évfordulóján – Jelvénygyűjtő túra
A változó vízállású ártéri rétek és ligeterdők pompás tavaszi virága a kockásliliom. A kotuliliomnak is nevezett,
sakktábla mintázatú virág a Közép-Dráva Tájegység területén csak a Drávaszentes határában fekvő üde rétek
területén csodálható meg. A Natura 2000 területen található Üde rétek tanösvény mentén húzódó ligeterdők
nyíltabb foltjain és a mocsárrétek területén fellelhetjük ezt a gyönyörű növényt. A Dráva Kapu kiállítás
megtekintése után a tanösvényt bejárva számos érdekességet tudhatunk meg túránk névadó virágáról, valamint a
nedves rétek élővilágáról.
Helyszín, időpont: Dráva Kapu Bemutatóközpont, Barcs-Drávaszentes, 14.00 óra. A túra hossza, időtartama: 4
km, 3 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fő.

Április 12.: Húsvétváró kézműves program a Fehér Gólya Múzeumban
Sok szeretettel várunk mindenkit egy vidám, alkotó délelőttre a húsvétvárás jegyében! A kézműves program a
húsvéti készülődéshez nyújt hasznos segítséget. A kézműves foglalkozást tárlatvezetés egészíti ki a
múzeumban.
A programon való részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges! Tel.: 30/846-6020
Program időtartama: 3 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fő.

Április 26.: A FÖLD NAPJA – szemléletformálás a mindennapokban
A szabadtéri rendezvény környezetünk természeti értékeire, azok megóvására kívánja felhívni a figyelmet. A
látogatókat több szervezet képviselői várják hangulatos és interaktív programelemekkel. A résztvevők
megismerhetik azokat a módszereket is, amelyekkel környezetünk és a természet védelme mindennapjaink
részévé válhat.
Helyszín, program kezdete: Pécs, Tettye tér, 10.00 óra

Április 26.: Bazsarózsa túra
Országos kitekintésben is jelentős botanikai értéket őriz a 100 hektáron elterülő Nagy-mező, Arany-hegy
Természetvédelmi Terület. A egykori gyümölcsösök, legelők, ritkás erdőfoltok védett növények sokaságának
jelentenek élőhelyet napjainkban. A világon már csak hazánkban találkozhatunk a fokozottan védett bánáti
bazsarózsa életképes populációival. A túra résztvevői a különleges növény legjelentősebb állományaiban
gyönyörködhetnek.
Helyszín, időpont: Hosszúhetény, Vásártér, 10.00 óra, a túra hossza, időtartama: 5 km, 3-4 óra, a részvételi díj:
500 Ft/fő.

Április 28.: Kis Természetbúvárok Szakköre
A Kis Természetbúvárok Szakkörének foglalkozásain rátermett oktatók segítségével, élményt adó programokon
fedezhetik fel a gyerekek az élővilág titkait. Az április 28-i program témája: Magyarország orchideái
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 15.00 óra, a program időtartama: 1,5 óra, a részvételi díj: 300
Ft/fő.

Május 3.: Ürge tanösvény túra
A 2013-ban felavatott e-tanösvényen haladva a Paks környéki homokpuszta sajátos és változatos élővilágával
ismerkedhetnek meg az érdeklődők.
Helyszín, időpont: Paks, M6-os felüljárójának ürgemezei oldala, 10.00 óra.
A túra hossza, időtartama: 4 km, 3 óra, a részvételi díj: 500 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

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.

Amennyiben Ön nem kíván a továbbiakban hírlevelet kapni a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságtól,
kérjük jelezze ezt számunkra "Hírlevél leiratkozás" tárgyú e-mailben! Köszönjük!

