KEDVES TERMÉSZETBARÁTOK!

SZÁLLÁSHELYEINK

Munkatársaink 2020-ban is szakvezetéses túrákkal, gyerekprogramokkal, előadásokkal, rendezvényekkel várják az érdeklődőket.

Abaliget
7678 Abaliget, Denevérmúzem
Tel.: +36 (30) 377-3388, +36 (30) 326-9459 | Férőhely: 2+5 fő (2 szoba)
Szolgáltatások: konyha, fürdőszoba, saját parkoló

Kiadványunkban garantált programjaink mellett védett természeti területeinket,
bemutatóhelyeinket – melyek közül több megújult formában várja a látogatókat –,
valamint előzetes egyeztetés alapján kérhető ajánlatainkat is megismerhetik. Bízunk benne, hogy ennek a természeti és kulturális értékekben gazdag területnek
a bebarangolása sok szép, emlékezetes élményt szerez Önöknek, és később vis�szatérnek hozzánk!
Kellemes időtöltést kívánunk!
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai

Drávaszentes
7570 Barcs-Drávaszentes, Fő u. 1.
Tel.: +36 (82) 461-285, +36 (30) 377-3393 | Férőhely: 3+3 (+1 pótágy) fő (2 szoba)
Szolgáltatások: konyha, fürdőszoba, saját parkoló
Vízvár
Tel.: +36 (82) 461-285, +36 (30) 377-3417 | Férőhely: 10 fő (2 szoba), saját ágyneművel
Szolgáltatások: konyha, zuhanyzó, öko WC, udvar tűzrakóhellyel
Szentborbás
Tel.: +36 (82) 461-285, +36 (30) 377-3393 | Férőhely: 7 fő (2 szoba)
Szolgáltatások: konyha, fürdőszoba, udvar tűzrakóhellyel
A szálláshely az év folyamán felújításra kerül.
Kérjük, a foglalhatóságról tájékozódjon honlapunkon (www.ddnp.hu)!

Szaporca – Kolokán Szálló
Tel.: +36 (30) 334-6703 | Férőhely: 50 fő (2 db 4 fős apartman,
6 db 4 fős szoba, 3 db 6 fős szoba)
Szolgáltatások: vendégkonyha, minden apartmanhoz és szobához saját fürdőszoba, parkoló, kerékpártároló, terasz, társalgó, tágas étkező, ruhatár, kutyabarát szálláshely
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ÖKOTURIZMUS

KÖRNYEZETI NEVELÉS

Igazgatóságunk munkatársai változatos ökoturisztikai programokkal várják a
természetbarátokat, amelyek keretében minden korosztály felejthetetlen élményekkel gazdagodva ismerheti meg természeti és kultúrtörténeti kincseinket.

A természeti értékekkel való ismerkedést, illetve a természet- és környezettudatos magatartás kialakulását Igazgatóságunk környezeti nevelési programjai segítik.
A sok élményt, gyakorlati tapasztalatot kínáló foglalkozások, érdekes ismeretterjesztő előadások az óvodás korosztálytól a középiskolás diákokig minden korosztályt megszólítanak.

» szakvezetéses gyalogtúrák az Igazgatóság egész területén
» kenu- és kajaktúrák
» kenu- és kajakbérlés
» éjszakai túrák
» kerékpárkölcsönzés
» barlangi overallos kalandtúra
» természetfotózás
» madárgyűrűző programok
» barlangtúrák
» halászati bemutató

» természetismereti foglalkozások
» ismeretterjesztő előadások
» szakkörök
» „Játszva tanulás” a természetben
» „rendhagyó” tanórák
» napközis táborok
» természetismereti témanapok
» óvodás programok
» akciós osztálykirándulások
» madárgyűrűző programok

Tel.: +36 (30) 405-4571
E-mail: wodtke@ddnp.hu
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BARANGOLÁS VADREGÉNYES TÁJAKON
A Duna-Dráva Nemzeti Park a két névadó folyó mentén, 50.000 hektár területen
húzódik. A folyókat övező tájak képét a víz munkája alakította ki hosszú idő alatt
s e folyamat mind a mai napig tart, a változás napjainkban is folytatódik. Az ártéri
területeken rendkívül változatos élőhelyek találhatóak, sok védett és ritka növény- és állatfajjal. A két nagy folyó mentén húzódó nemzeti parki területek madárvilágának kiemelt értéke többek között a fokozottan védett rétisas, a fekete
gólya és a barna kánya. Az érintetlen táj a kirándulók mellett a természetfotósok
paradicsoma is. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területe a
két nagy folyón kívül egész Dél-Dunántúlra kiterjed, magába foglal öt tájvédelmi
körzetet és 19 természetvédelmi területet. Programajánló füzetünk következő
lapjain röviden bemutatjuk e különleges védett területeket.
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DUNA
Hatalmas ártereiken szabadon kanyargó folyóink változatos élőhelyeket, erdőket, holtágakat, tavakat, nádasokat, sásos réteket hoztak létre a folyószabályozások előtt. 1870-72 között a Duna jobb partján a folyamtól viszonylag távol
építették meg a gátakat, így megmaradhatott a közel 28.000 hektár nagyságú
területével Gemenc és Béda-Karapancsa, Európa egyik legnagyobb összefüggő
hullámtere. Az itt megtalálható, nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő természeti kincsek 1996 óta a Duna-Dráva Nemzeti Park részét képezik. A vadregényes
területet mindenki megismerheti élményt és ismereteket kínáló szakvezetéseken, a Vén-Dunán és a Külső-Bédán induló kenutúrákon, a bőséges ismeretanyagot nyújtó tanösvényeken. A kölkedi Fehér Gólya Múzeumban a „legmagyarabb
madár” életébe kaphatunk bepillantást, megismerve élőhelyét, fészkelési szokásait, táplálkozását, vonulását. A Boki-Duna, a nagy folyó egykori kanyarulata ma
holtág. A partján kialakított halászati bemutatóhelyen a tradicionális halászati
eszközöket és módszereket, valamint a tartósítás, az ártéri gazdálkodás titkait
lehet megismerni.
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DRÁVA
A Duna-Dráva Nemzeti Park Dráva menti területein megcsodálható a jobbára
még háborítatlan ártéri élővilág. A folyó ártéri területeit és a holtágakat erdők
szegélyezik. Több növény-és állatfaj Magyarországon csak itt él: az ártéri erdőkben és réteken, a folyó különlegesen tiszta vizében. A folyót helyenként szegélyező partfalakban gyurgyalagok és partifecskék fészkelnek. E páratlanul gazdag
élővilágot és az évszázadok óta a természettel harmóniában élő ember jelenlétét a Dráva Kapu Bemutatóközpontban és az Ős-Dráva Látogatóközpontban
lehet behatóan megismerni. A folyó menti területek megismerését bőséges ismeretanyagot tartalmazó kiállítás, régi magyar háziállatokat bemutató major, és
változatos természetismereti programok, szakvezetéses túrák segítik. Az egy- és
többnapos drávai kenutúrákon évről évre rengetegen vesznek részt az egész országból. A folyó mentén több tanösvény is található, amelyek az élővilág mellett
adott esetben a térségben élő emberi tevékenységeket is bemutatják, többek
között a legeltetést, gyümölcstermesztést, vagy a kenderfeldolgozást.
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TÁJVÉDELMI KÖRZETEK
A térségben megtalálható öt tájvédelmi körzet mindegyike különleges, egyedi
kincseket rejt. A nagyrészt erdők borította, vízfolyások szabdalta, halastavak
tarkította Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet csaknem sík vidék, növényvilága
mégis rendkívüli változatosságot mutat: a lápoktól a száraz homoki gyepekig a
legkülönbözőbb növénytársulások találhatók meg. A Zselic természeti értékeit
jellegzetes erdőtársulásai adják nagyszámú szubmediterrán flóraelemmel, s a
hozzájuk kapcsolódó állatvilággal. Itt található Európa első (2009-ben kihirdetett) Csillagoségbolt-parkja. A lakott területektől távol elhelyezkedő, világítás
nélküli helyen olyan látvány tárul a túrázók elé, amilyen nemcsak Magyarország,
hanem egész Európa területén is ritkán adatik meg. Naplemente után derült, felhőtlen, holdtalan éjszakákon szabad szemmel is több ezer csillag látható, megcsodálható a Tejút látványa. A Zselici Csillagoségbolt-parkban szakvezetéses
túrák során van lehetőség megismerni az égbolt csodáit.
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TÁJVÉDELMI KÖRZETEK
A Nyugat- Mecsek Tájvédelmi Körzet elsősorban geológiai értékeiről nevezetes,
fő látnivalói az Abaligeti-barlang és a Denevérmúzeum, a Jakab-hegy mondákat
ihlető különleges sziklaképződményei, a pálosok kolostorának romjai. A KeletMecsek Tájvédelmi Körzetben található a régió legmagasabb pontja, a Zengő,
melynek lejtője a bánáti bazsarózsa élőhelye; a sűrű erdő kultúrtörténeti és gazdaságtörténeti értékeket is rejt. Tolna és Fejér megyék határán helyezkedik el
a Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet, amelynek természeti értékeit, morfológiai
adottságait a jégkorszak alatt vastagon felhalmozódott löszréteg határozza meg,
homokpuszták, homoki legelők, kiszáradó láprétek és löszpuszta-rétek, tölgyesek és égerláperdők tarkítják.
E dombvidéki tájakon összesen 10, a www.ddnp.hu honlapról letölthető vezetőfüzettel látogatható E-tanösvény található, melyek a természeti értékek mellett
bemutatják az adott területen lejátszódó természetes folyamatokat, feltárják az
összefüggéseket és az emberi jelenlétről is informálják a kirándulókat.
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TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK
A működési területen 19 természetvédelmi terület helyezkedik el, legelők, erdők,
rétek, tavak változatosságával csalogat mindegyik. A felfedezésre váró területek
közül itt csupán néhányat emelünk ki, kedvcsinálóként. Virágzó nárciszos rétjének köszönheti hírnevét a Babócsai Basakert, ahol a május elején nyíló csillagos
nárcisz mellett történelmi építészeti emlékeket is megcsodálhatunk. A magyar
kikerics egyetlen hazai élőhelyét őrzi a Szársomlyó Természetvédelmi Terület,
amely botanikai értékei mellett geológiai és régészeti szempontból is különösen gazdag. A természetes, érintetlen erdő látványát kínálja a Bükkhát Erdőrezervátum, hihetetlenül gazdag madárvilággal csalogat a Dávodi Földvári-tó és a
Pacsmagi-tavak TT. A Baláta-tó több országosan ritka növény- és állatfaj élőhelye, legnagyobb értéke, hogy a lebegő hínártársulásoktól a láperdőkig számos
lápi növénytársulás megtalálható itt; legnevezetesebb növénye a rovaremésztő
aldrovanda és a fokozottan védett szíveslevelű hídőr. A Baranyai-dombság keleti
vége látványos magasparttal éri el a Dunát: itt található a Dunaszekcsői Löszfal
Természetvédelmi Terület. Fontos történelmi nevezetesség a Mohácsi Nemzeti
Emlékhely, amely – talán kevesen tudják – szintén a természetvédelmi területek
sorát gazdagítja.
Kirándulásra invitálunk mindenkit a szabadba, jó levegőre, fedezzük fel együtt
Dél-Dunántúl természeti kincseit!
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PINTÉR-KERT ARBORÉTUM ÉS TETTYE OKTATÁSI KÖZPONT PÉCS
Az 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 érdekes elegye alkotja a kert növényzetét.
Az arborétum alsó része gyűjteményes kert, felső része a jellegzetes mecseki
karsztbokorerdő látványát kínálja.
A kert igazi természeti kincsesláda a városban, olyan különleges növények csodálhatóak meg itt, mint az orchideák közé tartozó szarvasbangó és majomkosbor,
vagy a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet emblematikus faja, a bánáti bazsarózsa.
Minden évszakban tartalmas szakvezetés keretében ismerhetjük meg a számos
örökzöldet és a ritka, védett növényfajokat.
A Tettye Oktatási Központban változatos természetismereti programokat, foglalkozásokat, érdekes előadásokat kínálunk mindenkinek az óvodás korcsoporttól
a felnőttekig.
7625 Pécs, Tettye tér 9.
GPS: N46.088122 E18.234462
Tel.: +36 (72) 517-200
www.ddnp.hu
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TETTYEI MÉSZTUFA-BARLANG PÉCS
A Tettyei Mésztufa-barlang egyedülálló geológiai képződmény, mely részben a
természet, részben az ember munkája nyomán nyerte el mai formáját. Ezek az
üregek egykor lakóhelyként is funkcionáltak. A misztikus, föld alatti üregrendszer
a 2018 tavaszán megújult kiállítással élményt adó idegenvezetés keretében tekinthető meg. A 45 perces túrák minden egész órában indulnak.
A kiállítás gerincét a múltból a jelen felé haladó „időutazás” adja. Az első részt
főként a természettudományos megközelítés jellemzi, amely látványos animációkkal, grafikákkal, installációkkal mutatja be az alsó-triásztól napjainkig terjedő
időszakot. A kiállítás második felének középpontjában a történelmi és kultúrtörténeti vonatkozások állnak.
A barlang - amely 2018-ban elnyerte „Az év digitális ökoturisztikai élménye” címet
– művészeti kiállításoknak, koncerteknek, összművészeti programoknak is otthont
ad, valamint esküvők helyszínéül is szolgál. A barlang tavasztól késő őszig várja a
látogatókat.
GPS: N46.085467 E18.234750
Tel.: +36 (72) 211-830, +36 (30) 580-3424
www.barlangpecs.hu
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ABALIGETI-BARLANG ABALIGET
A Mecsek egyik legismertebb természeti látnivalója a változatos formakincséről,
cseppköveiről híres Abaligeti-barlang. Különleges formájú képződményei közül
több nevet is kapott, így látható itt többek között a Pisai ferdetorony, a Flórián-kút, vagy a Niagara-vízesés. A barlang átlagosan 12 °C hőmérsékletű, klímája
a légúti betegségekben szenvedőknek hoz enyhülést. A járatrendszer jelentős
denevérpihenő is, a téli időszakban a kis- és nagy patkósdenevérek százai figyelhetők meg.
A barlang 466 m-es főága gyalogosan kényelmesen bejárható, óránként induló
túravezetés keretében. A barlang egész évben várja a látogatókat. A látogatást
érdemes kiegészíteni a barlang közvetlen szomszédságában található, 2019ben megújult Denevérmúzeum megtekintésével, ahol interaktív formában lehet
megismerni e különleges repülő emlősök életét.
GPS: N46.136679 E18.116235
Tel.: +36 (72) 498-766
www.ddnp.hu
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DENEVÉRMÚZEUM ABALIGET
A sarkvidékek kivételével mindenütt élnek denevérek. Hazánkban 28 fajuk fordul
elő, melyek mindegyike – közöttük 8 faj fokozottan is – védett, mégis sokan keveset tudnak róluk.
Ezt a hiányt pótolja a 2019-ben teljes megújuláson átesett tematikus kiállítás,
amely informatikai alapú, interaktív eszközökkel, installációkkal segíti a denevérek
titokzatos világának megismerését. A Denevérmúzeumban a látogatók egy kalandos séta közben – házak felett, udvarban, műhelyben járva – gyűjthetnek érdekes, esetenként meghökkentő ismereteket e különleges szárnyas emlősökről.
Látványos, minden korosztály számára élményt kínáló installációk mutatják meg
többek között az ember és a denevér testfelépítése közötti hasonlóságot, a repülő emlősök életmódját és élőhelyeit, a világon előforduló denevérfajok jellemzőit. Nem kevésbé érdekes a denevérek tájékozódása és táplálékszerzése sem,
amelyről szintén sok különlegességet árul el a kiállítás – sőt, a vállalkozó kedvűek
egy denevér „bőrébe bújva” kipróbálhatják azt is, hogyan vadásznak a denevérek!
GPS: N46.136724 E18.115779
www.ddnp.hu
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MÉSZÉGETŐ-FORRÁSOK BARLANGJA ORFŰ
A Mészégető-források barlangja változatos szélességű, aktív patakos barlang,
egyediségét az oldásos formák, vízesések adják. A kiépítetlen „vad” barlang szakképzett túravezető kíséretében, előzetes bejelentkezést követően látogatható.
Az izgalmas, kúszva-mászva megtett túra hossza 400 m, a szükséges felszerelést – a gumicsizma kivételével – a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság biztosítja a látogatók részére.
Program időtartama: 3-4 óra
Előzetes bejelentkezés szükséges minimum három nappal a tervezett időpont
előtt. A barlangtúrán 14 év felettiek vehetnek részt, 14-18 év közöttiek esetében
írásos szülői engedély szükséges. Résztvevők száma: minimum 3, maximum 8 fő.
A túrán gumicsizma viselése szükséges!
Tel.: +36 (30) 525-4351
www.kalandbarlang.hu
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ŐS-DRÁVA LÁTOGATOGATÓKÖZPONT SZAPORCA
Az Ormánság természeti értékeit és hagyományait megismertető, már a nyitás
évében az „Az év ökoturisztikai látogatóközpontja” címet elnyerő látogatóközpont interaktív, négy nyelven elérhető kiállítással, őshonos háziállat bemutatóval, három különböző hosszúságú és tematikájú tanösvénnyel, változatos aktív
programokkal, környezeti nevelési foglalkozásokkal várja a közönséget. Számos
multimédiás eszköz, valamint gazdag tartalmú vezetőfüzet segíti az ismeretek
további bővítését. A látogatóközpont mozgás- hallás- és látássérültek számára is
lehetővé teszi e gazdag múltú táj megismerését.
A látogatóközpontban kenuk, kerékpárok, sporteszközök bérlésére is lehetőség
nyílik, az udvaron található tűzrakó- és pihenőhelyek családi vagy baráti társaságoknak kínálnak kikapcsolódási lehetőséget. A kerékpározók, illetve a vízitúrázók
számára kínál felfrissülési lehetőséget a főépület mellett található zuhanyzó és
öltöző, melyet a látogatóközpont nyitvatartási idejében használhatnak a turisták.
A látogatóközpontban a kerékpárosok számára kölcsönözhető kerékpárjavító
eszközök – szerelőállvány, szerszámkészlet – is rendelkezésre állnak.
A központ mellett található, 2020 tavaszán megnyíló – közösségi terekkel, vendégkonyhával és számos egyéb szolgáltatással felszerelt – 50 fős szálláshely
családok, baráti társaságok és iskolai osztályok számára egyaránt optimális szálláslehetőséget kínál.
GPS: N45.800786 E18.099041
Tel.: +36 (72) 223-015, +36 (30) 402-7654
E-mail: info@odlk.hu
www.odlk.hu
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DRÁVA KAPU BEMUTATÓKÖZPONT BARCS-DRÁVASZENTES
A bemutatóközpont kiállításán a Dráva menti védett területek élővilágával és kultúrtörténetével ismerkedhetnek meg a látogatók. Az őshonos háziállat bemutatón rackákat, hucul lovakat, kecskéket lehet látni. A közeli Üde rétek tanösvény
a nedves rétek élővilágával, különlegességeivel ismerteti meg az érdeklődőket,
ugyanitt tekinthető meg a szürkemarha gulya is.
7570 Barcs-Drávaszentes, Fő u. 1.
GPS: N45.993100 E17.421900
Tel.: +36 (82) 461-285, +36 (30) 377-3393
www.ddnp.hu
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MOHÁCSI NEMZETI EMLÉKHELY MOHÁCS-SÁTORHELY
Az 1526-ban lezajlott mohácsi csata helyszínén kialakított Mohácsi Nemzeti Emlékhely a magyar történelem egyik sorsdöntő csatájának és itt elesett hőseinek
állít emléket. A Sátorhely határában megtalálható sírkert több mint 1700 katona
végső nyughelye. A tömegsírok között II. Lajos király, Tomori Pál, Kanizsai Dorot�tya, Szulejmán szultán és sok-sok névtelen vitéz fából kifaragott szobrait, sírjeleit
tekinthetik meg a látogatók. Az emlékhely kialakítása számos szimbólumot hordoz, melyek idegenvezető segítségével ismerhetők meg.
Az emlékhely 2011-től megújult formában várja a látogatókat. A Szent Koronát
formázó impozáns kiállító- és kilátóépület Vadász György DLA Ybl-, Kossuth- és
Steindl Imre-díjas építész tervei alapján készült. Több szinten ad helyet kiállításoknak, melyek között a korabeli fegyverek ugyanúgy megtalálhatóak, mint a technika
XXI. századi színvonalának köszönhető interaktív terepasztal. A kupola formájú
felső szinten lévő kilátóból lehetőség nyílik a magasból megtekinteni a virágot formázó sírkertet. Az emlékhely 2012 óta a Nemzeti Emlékhelyek közé tartozik.
GPS: N45.942869 E18.646729
Tel.: +36 (69) 382-130, +36 (20) 918-2779
E-mail: info@mohacsiemlekhely.hu
www.mohacsiemlekhely.hu
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FEHÉR GÓLYA MÚZEUM KÖLKED
Az európai tekintetben is egyedülálló tematikus kiállításon tárlatvezetés keretében ismerkedhetnek a látogatók a gólyák életmódjával, vándorlási szokásaival,
életük irodalmi, néprajzi vonatkozásaival, betekintést nyerhetnek a gólyagyűrűzés módszereibe. A múzeumban számos interaktív eszköz segítségével (digitális
árvízmodell, fokrendszer terepasztal, homokasztal) az ártér működését is meg
lehet ismerni.
A Fehér Gólya Múzeum terepi és múzeumi oktatási programjai élményszerűen,
interaktívan segítik a természeti értékek megismerését.
7717 Kölked, Széchenyi u. 1.
GPS: E45.949471 E18.710854
Tel.: +36 (69) 384-208, +36 (30) 846-6020
E-mail: info@fehergolyamuzeum.hu
www.fehergolyamuzeum.hu
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NAGYHARSÁNYI SZOBORPARK ÉS KIKERICS PANORÁMA SÉTÁNY
NAGYHARSÁNY
A Szársomlyó egykori kőfejtőjében 1967-ben létesítettek alkotótelepet fiatal
pécsi szobrászművészek, majd később külföldi művészek is bekapcsolódtak az
alkotó munkába. A környékből származó kőből, a szabad ég alatt készült művek
szinte életre kelnek a szoborparkban. A szobrok többsége nonfiguratív: magányos tömbök, csavart oszlopok, furcsa bálványok, óriások játékszereire emlékeztető kövek.
A szoborpark alkotásait madártávlatból is megtekinthetjük az újonnan létrehozott Kikerics panoráma sétányról, illetve a hozzá tartozó kilátóhelyről. A talajtól
elemelt, biztonságos járófelületű sétaútról januártól márciusig a fokozottan védett magyar kikerics virágaiban is gyönyörködhetünk.
A látogatók kényelmét szolgálja a 2020 elején nyíló fogadóépület is, amely a pihenési lehetőség mellett további ismereteket kínál a terület természeti értékeiről, a
környék jellegzetes kőzeteiről, illetve a térség kultúrtörténetéről.
GPS: N45.856244 E18.430982
Tel.: +36 (30) 377-3388
www.ddnp.hu
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GARANTÁLT TÚRÁK A SZÁRSOMLYÓN
A Villányi-hegység legmagasabb tömbje a Szársomlyó. Az éles kelet-nyugat irányú gerinc sajátos és igen eltérő mikroklimatikus viszonyokat hoz létre a déli
és északi oldalon, szubmediterrán klímájú területén botanikai ritkaságok élnek.
A Szársomlyó egyedülálló természeti és kultúrtörténeti értékeit szakvezetéses
túrán lehet megismerni.
Túrák indulása: szerdától vasárnapig minden nap.
Indulás helye, időpontja: Villányi (Nagyharsányi) Szoborpark,
10.00 óra, gyülekező: 9.45-kor.
A túra hossza: kb. 5 km, időtartama 3 óra.
A szakvezetéses túra résztvevői a Nagyharsányi Szoborparkot ingyenesen tekinthetik meg.
GPS: N45.856244 E18.430982
Tel.: +36 (30) 377-3388, +36 (30) 326-9459
www.ddnp.hu
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Január 11.
„VÁGJUNK BELE!” –
AVAGY ERDŐGAZDÁLKODÁS A TERMÉSZETVÉDELEMBEN
Jelvénygyűjtő túra
A túrán a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében lévő, a Boronkamelléki Tájvédelmi Körzetben található erdőrészletekben folyó erdőgazdálkodásba nyerhetnek bepillantást a résztvevők. A séta közben sor kerül a faanyagok
fafajonkénti bemutatására is, illetve hasznos információk hangzanak el a tűzifa
vásárlásról, kezelésről, illetve a helyes tüzeléstechnikáról is. A túra végén szalonnasütésre is lehetőség lesz.
Helyszín, időpont: Nagybajom-Homokpuszta, tanösvény indítótábla
(61-es út 147-es km-tábla), 10.00 óra
Túra hossza, időtartama: 6 km, 3-4 óra
Részvételi díj: 700 Ft/fő
Január 18.
TÚRA A DRÁVA MEDRÉBEN
A túra a Dráva Cún és Majlátpuszta közötti szakaszán halad. Az ilyenkor jellemző
alacsony vízállásnak köszönhetően az út nagy részében a mederben, illetve az
ártéren haladva ismerkedhetnek a résztvevők a terület természeti értékeivel.
A túra előtt a Dráva élővilága kiállítás megtekintésére is lehetőség nyílik 10.00
órai kezdettel.
Helyszín, időpont: Ős-Dráva Látogatóközpont, 10.30 óra
Túra hossza, időtartama: 13 km, 5-6 óra
Részvételi díj: 700 Ft/fő
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Január 25.
TÉLI MADÁRMEGFIGYELÉS A DUNÁN
A túrán a Dunán éjszakázó és pihenő liba- és récefajok megfigyelésére nyílik lehetőség spektív és távcsövek segítségével.
Helyszín, időpont: Kölked határában, a Nagypartosi tanösvény indító táblája a
Duna-töltésen (Tojtai lejáró), 6.30 óra
Túra hossza, időtartama: 3-4 km, 2-3 óra
Részvételi díj: 700 Ft/fő
Március 7.
„TALPALATNYI FÖLD” – AVAGY MENNYI VÉDETT NÖVÉNY FÉR EL EGY
NÉGYZETMÉTEREN?
Jelvénygyűjtő túra
A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetről keveseknek jut eszébe a tavaszi virágözön, hiszen ez alapvetően egy száraz homokvidék. Van azonban néhány üdítő
kis sziget is itt, ahol a természet hihetetlen gazdagságát mutatja meg az érdeklődőknek. A túra célja ezen sokszínűség bemutatása.
Helyszín, időpont: Kakpuszta, kisvasút végállomás, 10.00 óra
Túra hossza, időtartama: 6 km, 3-4 óra
Részvételi díj: 700 Ft/fő

Március 28.
KERÉKPÁRTÚRA A KOCKÁSLILIOMOKIG
Jelvénygyűjtő túra
A Duna bal partján lévő Karapancsára, egy kerékpártúrára invitáljuk az aktív
kikapcsolódás kedvelőit. A túra célállomása a kora tavasz egyik ritka virága, az
erdő szélén nyíló kockásliliom. A védett kockásliliom mellett a Béda-Karapancsa
Tájegység árterén előforduló tavaszi virágok is megcsodálhatók.
Utazás: egyénileg, saját kerékpárral
Helyszín, időpont: Mohácsi-szigeti révátkelő parkolója, 10.00 óra
Program időtartama: 2-3 óra
Részvételi díj: 700 Ft/fő
Április 18.
MURA MENTI BARANGOLÁS
Jelvénygyűjtő túra
A Duna-Dráva Nemzeti Park egyik gyöngyszeme a Mura és a Dráva folyók találkozásának helye. Az összefolyás környezetében húzódó, számos növényritkaságot
rejtő erdőkben vezető túra során rácsodálkozhatunk az ártéri vadon szépségeire, a zátonyok különleges élővilágára. Az útvonal érinti az ún. Vasút-oldal erdeit
is, ahol ez idő tájt nyílik több védett ritkaság, mint például a kecses hármaslevelű
szellőrózsa, vagy a leveleivel is impozáns megjelenést keltő pofók árvacsalán.
Szentmihály-hegy ékessége, a dombtetőn álló kápolna mellől csodálatos kilátás nyílik a Dráva völgyére és a szomszédos Horvátország területére. A túra az
őrtilosi vízitúra táborhelyen szalonnasütéssel zárul.
Helyszín, időpont: Őrtilos, vasútállomás, 10.00 óra
Túra hossza, időtartama: 5 km, 3-4 óra
Részvételi díj: 700 Ft/fő
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Április 18.
„HOSSZÚHETÉNY LEGSZEBB VADVIRÁGAI” TÚRA
Kellemes tavaszi séta várja az érdeklődőket Hosszúhetény közvetlen közelében a
Nagy-mező, Arany-hegy Természetvédelmi Területen. A művelt földekkel, kiskertekkel övezett zöld sziget számtalan botanikai ritkaságot őriz, köztük a fokozottan
védett bánáti bazsarózsát. A túra során fényképezőgép, telefon és az emlékezet
segítségével képzeletbeli csokrot köthetünk védett vadvirágainkból. A program
második felében Hosszúhetény múltjával, a korábban itt élt emberek mindennapjainak bemutatásával ismerkedhetünk meg a tájházban. Az egyedülálló gyűjtemény bemutatása mellett lepény kóstolással zárul, és lesz felejthetetlen a nap.
Helyszín, időpont: Hosszúhetény, vásártér, 10.00 óra
Túra hossza, időtartama: 6 km, 5 óra
Részvételi díj: 700 Ft/ fő + tájház-bemutató lepénykóstolással 800 Ft/fő
Április 18.
ÉJSZAKAI TÚRA A TÍZ ÉVES, EURÓPÁBAN ELSŐKÉNT LÉTREJÖTT ZSELICI
CSILLAGOSÉGBOLT-PARKBAN
Az éjszakai túra során a Zselic sajátos táji és természeti értékeivel ismerkedhetünk meg. A ránk boruló éjszakában lámpák használata nélkül tapasztalhatjuk
meg az éjszaka sajátos világát. Felhőmentes idő esetén csillagász segítségével
ismerkedünk az égbolt jelenségeivel, és ismereteket szerezhetünk a fényszen�nyezés hatásairól is.

Április 25.
AGÁRKOSBOR TÚRA
Túránk során a Dráva-sík legnagyobb, egybefüggően megmaradt kaszáló rétjét,
legelőjét járjuk be. Változatos felszínű, ennek megfelelően változatos élővilágú
területen töltünk el pár órát, és mutatjuk be egy tömegesen virágzó, tavaszi
orchideánkat. A Dráva-síkon több helyen előforduló vadvirágunk április közepe
után bontogatja szirmait. Alig 20 cm-es termete ellenére egyik legszebb virágunk, virágjának alakja, mintázata vetekszik a termesztett orchideákkal.
Helyszín, időpont: Csányoszró, református templom, 10.00 óra
Túra hossza, időtartama: 2-3 km, 2-3 óra
Részvételi díj: 700 Ft/fő
Május 2.
SZENTEGÁTI ERDŐ TÚRA
A túra során a szentegáti ősbükkös természeti értékeit ismerhetik meg az érdeklődők a tavaszi erdő virágainak pompájában. Szerencsés esetben ragadozó madarakat – barna kányát, vörös kányát, rétisast – is láthatnak a résztvevők.
A túra végén szalonnasütésre lesz lehetőség a Biedermann-vadászkastélynál.
Helyszín, időpont: Galambospuszta (GPS: 45.957145, 17.819316), 10.00 óra
Túra hossza, időtartama: 10 km, 5-6 óra
Részvételi díj: 700 Ft/fő

A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges!
Tel.: +36 (30) 377-3388, +36 (30) 326-9459
Helyszín, időpont: Bánya, Panoráma panzió parkolója
(GPS: N46.270141 E17.662916), 19.30 óra (gyülekező: 19.00 óra)
Túra hossza, időtartama: 6 km, 3-4 óra
Részvételi díj: 1500Ft/fő
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Május 9.
MADÁRDALOS ERDŐ TÚRA
A találkozási ponttól autóval haladunk tovább a kb. 4 km-re található erdészházig. Innen indulunk erdei sétánkra, melynek során énekük, hangjuk alapján
próbáljuk meghatározni a madarakat.

Június 13.
LAPPANTYÚK NYOMÁBAN TÚRA
Jelvénygyűjtő túra

Helyszín, időpont: Töttös, templommal szemközti parkoló, 9.00 óra
Túra hossza, időtartama: 3 km, 2-3 óra | Részvételi díj: 700 Ft/fő

A túrán bemutatjuk a Barcsi Borókásban élő különleges éjszakai madarunkat, a
lappantyút. Ezen kívül a homoki élőhelyhez kötődő növény- és állatfajok megfigyelésére és az éjszakai erdő hangulatának megismerésére is lehetőség nyílik.
Kis szerencsével macskabaglyot, aranysakált is hallhatunk.

Május 16.
CIKTA TÚRA
A program első részében madárgyűrűzési bemutatóval egybekötött sétát teszünk a Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet nagydorogi Szenes-legelőjén, majd
megismerkedünk a „gyepkezelő” állatokkal.

A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges!
Tel.: +36 (30) 377-3393, +36 (82) 461-285
Helyszín, időpont: Barcsi Borókás parkolója (6. sz. főút 253 km-szelvény), 19.00 óra
Túra hossza, időtartama: 2-3 km, 2-3 óra
Részvételi díj: 700 Ft/fő

Helyszín, időpont: Nagydorogi Cikta Major, 9.00 óra
Túra hossza, időtartama: 5 km, 3 óra | Részvételi díj: 700 Ft/fő

Július 18.
ÉJSZAKAI ROVARTÚRA
Jelvénygyűjtő túra

Május 30.
GYURGYALAGOK A PUSZTÁN
Jelvénygyűjtő túra
A túra elején az Igazgatóság Homokpuszta tanösvényén a különböző élőhelytípusokkal ismerkedhetünk meg egy-egy ott jellemző fafaj megszemélyesítésén
keresztül. A tanösvény a homokpusztai állattartó telepen végződik, ahol a gyurgyalagoktól hangos réten a fehér racka nyáj megtekintése után a paticsházban
megbújó pásztorgyűjtemény tárgyait vehetjük szem-, illetve kézügyre.
Helyszín, időpont: Homokpuszta tanösvény indító tábla
(61-es út 147-es km tábla), 10.00 óra
Túra hossza, időtartama: 5 km, 3 óra | Részvételi díj: 700 Ft/fő
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Földünk legnépesebb állatseregletét a rovarok alkotják. A legtöbb fajukat nappal figyelhetjük meg, de vannak olyan fajok, melyek éjszakai életmódot folytatnak. Ezek megfigyelésére lesz lehetőség ezen a különleges programon. A túra
résztvevői először a drávaszabolcsi rovarmúzeumban ismerhetik meg Brazília
rovarvilágát, majd az Ős-Dráva Látogatóközpont udvarában lámpás rovarlesen
vehetnek részt. Eső esetén a program július 25-én kerül megtartása. Kérjük, a
program előtt tájékozódjanak a www.ddnp.hu honlapon!
Helyszín, időpont: Drávaszabolcs, rovarmúzeum, 19.00 óra
Program időtartama: 4 óra
Részvételi díj: 700 Ft/fő + rovarmúzeum belépődíj
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Október 17.
A NYUGAT-MECSEK „CSÚCSAI”
Jelvénygyűjtő túra
A túra résztvevői az őszülő erdő szépségein, és a kilátópontok nyújtotta látványon túl betekintést nyerhetnek a sisakvirágos-tetőerdő értékeibe, és néhány
példán keresztül bepillanthatnak az erdei ökoszisztéma működésébe.
Helyszín, időpont: Misina-tető, buszforduló, 9.00 óra
Túra hossza, időtartama: 4 km, 3 óra
Részvételi díj: 700 Ft/fő
November 7.
MÁRTON NAPI LIBALES A BOKI-DUNÁNÁL
Jelvénygyűjtő túra
A Boki-Dunánál tartott előadás során bemutatásra kerül a nyári lúd életmódja,
fészkelési szokásai, valamint megismerkedhetünk a Márton napi népi hagyományokkal. A Boki-Duna bemutatóhelyről indulva egy rövid gyalogtúra során – távcsövekkel felszerelve – megfigyelhetjük a tájegységben költő és átvonuló nyári
ludak népes tömegét. A program végén egy forró tea mellett zsíros kenyér elfogyasztására is lehetőség nyílik.
Helyszín, időpont: Boki-Duna (Erdőfűn áthaladva 1,5 km), 10.00 óra
Program időtartama: 2-3 óra
Részvételi díj: 700 Ft/fő

GYERMEKPROGRAMOK, TERMÉSZETISMERETI FOGLALKOZÁSOK
Május 2.
GYÓGYÍTÓ NÖVÉNYEK AZ ŐS-DRÁVA LÁTOGATÓKÖZPONTBAN
Számos ismert és kevésbé ismert gyógynövény mutatkozik be az interaktív foglalkozáson, ahol lehetőség lesz megkóstolni különleges gyógyteákat, és elkészíteni egy-egy saját teafiltert is.
Helyszín, időpont: Ős-Dráva Látogatóközpont, 10.00 óra
Program időtartama: 60 perc
Részvételi díj: 500 Ft/fő
Május 9.
MADARAK ÉS FÁK NAPJA A BOKI-DUNÁN
A jeles nap alkalmából egy különleges programra várjuk az érdeklődőket a BokiDunához. A délelőtti foglalkozáson a Béda-Karapancsa Tájegység madaraival és
fáival ismerkedhetnek meg a résztvevők.
Helyszín, időpont: Boki-Duna (Erdőfűn áthaladva 1,5 km-re), 10.00 óra
Program időtartam: 2-3 óra
Részvételi díj: 700 Ft/fő
Május 16.
MADARAK ÉS FÁK NAPJA
A jeles nap alkalmából egy rendhagyó madárfelismerési és madárgyűrűzési
programra várjuk az iskolásokat.
Helyszín, időpont: Ős-Dráva Látogatóközpont, 9.00 óra
Program időtartama: 60 perc
Részvételi díj: 500 Ft/fő
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Június 27.
GÓLYASZÁMLÁLÁS KÖLKEDEN
A kölkedi Fehér Gólya Múzeum megtekintését követően, a múzeumtól indulva –
távcsövekkel felszerelve – a népes „gólyautcákat” számolhatják végig az érdeklődők. A séta során szemügyre vehetjük a madarak fészkelési szokásait, életmódjukat. A programon játékos feladatsorok megoldásán keresztül mélyebb ismereteket
szerezhetünk erről a csodálatos madárról.
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra
Program időtartama: 2-3 óra
Részvételi díj: 700 Ft/fő

December 5.
KARÁCSONYI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS DRÁVASZENTESEN
A kézműves program a karácsonyi készülődés jegyében telik, saját készítésű
ajándékok megalkotásához nyújt hasznos segítséget. A vidám, alkotó délelőttön
karácsonyfadíszeket, dekorációkat készíthetnek a gyerekek.
A programon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges!
Tel.: +36 (30) 377-3393, +36 (82) 461-285
Helyszín, időpont: Dráva Kapu Bemutatóközpont, Barcs-Drávaszentes, 9.30 óra
Program időtartama: 3 óra
Részvételi díj: 700 Ft/fő

Szeptember 12.
ŐSZI VARÁZSERDŐ
Szeptemberben egy varázslatos sétára hívjuk a gyerekeket a bédai erdőbe. A
kirándulás során megismerkedhetünk az ártéri erdő csodálatos növény- és állatvilágával. Felismered a vaddisznó, szarvas vagy a sakál nyomát? Meg tudod különböztetni a kányabangitát a galagonyától? Ha velünk tartasz ezen a délelőttön,
betekintést nyerhetsz egy meseszép őszi erdő mindennapi életébe.
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 10.00 óra
Program időtartama: 2-3 óra
Részvételi díj: 700 Ft/fő
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RENDEZVÉNYEK, SZAKMAI PROGRAMOK
Április 25.
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.
Helyszín, program kezdete: Pécs, Tettye tér, 10.00 óra
Május 9.
EMLÉKHELYEK NAPJA
Helyszín: Mohácsi Nemzeti Emlékhely

Augusztus
ISMERKEDÉS A CSILLAGOS ÉGBOLTTAL
A CSOKONYAVISONTAI FÁS LEGELŐN
A PROGRAM IDŐPONTJÁRÓL HONLAPUNKON, A FACEBOOK-OLDALAINKON ÉS
HIRDETMÉNYEINKBEN TÁJÉKOZTATJUK A KÖZÖNSÉGET!
A fényszennyezéstől mentes, 1977 óta védett Csokonyavisontai Fás Legelő
Természetvédelmi Területen csillagász távcső segítségével barangoljuk be az
éjszakai égboltot. A program első felében a nyári csillagképekkel ismerkedünk
lézeres mutatópálca segítségével, majd a távcsőbe nézve a Naprendszertől az
intergalaktikus térig figyeljük meg a bolygókat, csillagködöket, csillaghalmazokat
és távoli galaxisokat.

Helyszín, időpont: Pécs, Tettyei Mésztufa-barlang, 20.00 óra
Részvételi díj: a belépőjegy ára

A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges!
Maximális létszám: 20 fő
Tel.: +36 (30) 377-3393, +36 (82) 461-285
Helyszín, időpont: Csokonyavisontai Fás Legelő, információs tábla, 21.00 óra
Program időtartama: 3 óra
Részvételi díj: 700 Ft/fő

Június 27.
DENEVÉREK SZEMTŐL SZEMBEN
Az érdeklődők denevérgyűrűző szakember segítségével testközelből ismerkedhetnek meg Baja és Gemenc e misztikus és kissé félreismert lényeivel, védelmük
fontosságával és lehetőségeivel. Az este folyamán lehetőség nyílik a függönyhálóval befogott denevérek kézben történő megtekintésére is.

Augusztus 15.
MAGYAR PÁSZTORKUTYÁK TERELŐVERSENYE
Az egész napos rendezvényen a magyar pásztorkutyák őshonos juhaink hajtásában, terelésében versengenek. A programon nem csak a képzett kutyákra
számítunk, mód nyílik juhokat korábban még nem látott pásztorkutyák terelési
képességének felmérésére is.

Június 27.
SZENT IVÁN-ÉJ A TETTYEI MÉSZTUFA-BARLANGBAN

Helyszín, időpont: Baja, Türr István híd jobb parti pillér alatti kősarkantyú
(Potyka csárda mellett), 20.30 óra
Program időtartama: 3 óra | Részvételi díj: 700 Ft/fő
Hasznos: Magas vízállás esetén a program helyszíne a Cserta-Duna betonhídja
lesz. A program előtt kérjük, tájékozódjon a www.ddnp.hu oldalon!
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Augusztus 29.
MEGEMLÉKEZÉS A MOHÁCSI CSATA 494. ÉVFORDULÓJÁN
Az 1526. augusztus 29-i mohácsi csata helyszínén, Sátorhely határában elterülő
emlékhely több mint 1700 katona végső nyughelye. Az évforduló napján a csatában elesett hősökre emlékezünk.
Helyszín: Mohácsi Nemzeti Emlékhely
Augusztus 29.
DENEVÉREST ABALIGETEN
Az esti program keretében a denevérek különleges és titkokkal körüllengett
világát ismerhetik meg a látogatók szakavatott denevérkutató segítségével.
Az Abaligeti-barlangnál hálóval befogott denevéreket lehet közelről megnézni,
ismerkedve a fajok egyedi jellemzőivel.
Helyszín, időpont: Abaligeti-barlang, 20.00 óra
Ingyenes

KENUTÚRÁK
Április 18.
TAVASZI KENUTÚRA A KÜLSŐ-BÉDÁN
A Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegysége a Duna magyarországi alsó szakaszának kiemelkedő értéket képviselő élőhelyeit foglalja magába. A
program erre a különleges területre kalauzolja az érdeklődőket. A résztvevők
először kenutúrát tehetnek a Duna hullámterén található varázslatos KülsőBéda mellékágon, majd a Fehér Gólya Múzeumban érdekes tárlatvezetés keretében ismerhetik meg e gyönyörű madarak életét.
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges!

Tel.: +36 (30) 846-6020
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 10.00 óra
Program időtartama: 4 óra
Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő
Május 16.
„ÁRVÍZ VAGY NEM ÁRVÍZ” KENUTÚRA
A túrán megismerkedünk az ártér életét nagyban befolyásoló Duna vízjárásával,
a víz jótékony és rossz hatásaival. Magas vízállás esetén a part mentén húzódó
füzes erdő fái között megleshetjük a gázlómadarakat, amint az uszadékfákon
egyensúlyozva próbálnak halat fogni maguknak.
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges!

Tel.: +36 (30) 377-3388, +36 (30) 326-9459
Helyszín, időpont: Baja-Dunafürdő, Bárka pihenőház, 9.00 óra
Túra hossza, időtartama: 8 km, 3-4 óra
Részvételi díj: 1800 Ft/fő
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Június 20.
HÓDÍTÓ HÓD KENUTÚRA
A túra során kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel
ezelőtt a Duna főága volt.

Július 11.
GÓLYÁK NYOMÁBAN BÉDA-KARAPANCSÁN
A részletes programot lásd: július 4.

A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért előzetes bejelentkezés szükséges.

Tel.: +36 (30) 377-3388, +36 (30) 326-9459
Helyszín, időpont: Baja – Vén-Duna, 9.00 óra
Túra hossza, időtartama: 8 km, 3 óra | Részvételi díj: 1800 Ft/fő

Tel.: +36 (30) 846-6020
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra
Program időtartama: 4 óra
Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő

Június 21.
HÓDÍTÓ HÓD KENUTÚRA
A túrán kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelőtt
a Duna főága volt.

Július 11.
HÓDÍTÓ HÓD KENUTÚRA
A túra során kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel
ezelőtt a Duna főága volt.

A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért előzetes bejelentkezés szükséges.

Tel.: +36 (30) 377-3388, +36 (30) 326-9459
Helyszín, időpont: Baja - Vén-Duna, 15.00 óra
Túra hossza, időtartama: 8 km, 3 óra | Részvételi díj: 1800 Ft/fő
Július 4.
GÓLYÁK NYOMÁBAN BÉDA-KARAPANCSÁN
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.: +36 (30) 846-6020
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra
Program időtartama: 4 óra
Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő
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A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges!

A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes bejelentkezés szükséges.

Tel.: +36 (30) 377-3388, +36 (30) 326-9459
Helyszín, időpont: Baja - Vén-Duna, 9.00 óra
Túra hossza, időtartama: 8 km, 3 óra
Részvételi díj: 1800 Ft/fő

Július 12.
HÓDÍTÓ HÓD KENUTÚRA
A túrán kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelőtt
a Duna főága volt.
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes bejelentkezés szükséges.

Tel.: +36 (30) 377-3388, +36 (30) 326-9459
Helyszín, időpont: Baja - Vén-Duna, 15.00 óra
Túra hossza, időtartama: 8 km, 3 óra
Részvételi díj: 1800 Ft/fő
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Július 18.
GÓLYÁK NYOMÁBAN BÉDA-KARAPANCSÁN
A részletes programot lásd: július 4.
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges!

Augusztus 8.
GÓLYÁK NYOMÁBAN BÉDA-KARAPANCSÁN
A részletes programot lásd: július 4.
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges!

Tel.: +36 (30) 846-6020
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra
Program időtartama: 4 óra
Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő

Tel.: +36 (30) 846-6020
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra
Program időtartama: 4 óra
Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő

Július 25.
GÓLYÁK NYOMÁBAN BÉDA-KARAPANCSÁN
A részletes programot lásd: július 4.

Augusztus 12.
GÓLYÁK NYOMÁBAN BÉDA-KARAPANCSÁN
A részletes programot lásd: július 4.

A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges!

A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges!

Tel.: +36 (30) 846-6020
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra
Program időtartama: 4 óra
Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő

Tel.: +36 (30) 846-6020
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra
Program időtartama: 4 óra
Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő

Augusztus 1.
GÓLYÁK NYOMÁBAN BÉDA-KARAPANCSÁN
A részletes programot lásd: július 4.

Augusztus 15.
GÓLYÁK NYOMÁBAN BÉDA-KARAPANCSÁN
A részletes programot lásd: július 4.

A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges!

Tel.: +36 (30) 846-6020
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra
Program időtartama: 4 óra
Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő
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A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges!

Tel.: +36 (30) 846-6020
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra
Program időtartama: 4 óra
Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő
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Augusztus 19.
GÓLYÁK NYOMÁBAN BÉDA-KARAPANCSÁN
A részletes programot lásd: július 4.
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges!

Tel.: +36 (30) 846-6020
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra
Program időtartama: 4 óra
Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/ft
Augusztus 22.
GÓLYÁK NYOMÁBAN BÉDA-KARAPANCSÁN
A részletes programot lásd: július 4.

A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges!

Tel.: +36 (30) 846-6020
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra
Program időtartama: 4 óra
Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő
Augusztus 29.
GÓLYÁK NYOMÁBAN BÉDA-KARAPANCSÁN
A részletes programot lásd: július 4.

A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges!

Tel.: +36 (30) 846-6020
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra
Program időtartama: 4 óra
Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő
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Augusztus 29.
„NYÁRVÉGI HANGULAT” – KENUTÚRA
Jelvénygyűjtő túra
A túrán a szemünkre és a fülünkre hagyatkozva figyelhetjük meg az ártéri erdő
sajátos képi- és hangvilágát. Evezve figyelhetjük, hogyan változik meg az ártér
hangja, ahogy a Nap egyre jobban bukik le a horizont alá, és terjed el a sötétség a
gemenci erdő felett. Ha szerencsénk van, Gemenc királyának szerelemtől fűtött
hangját is meghallhatjuk.
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges!

Tel.: +36 (30) 377-3388, +36 (30) 326-9459
Helyszín, időpont: Baja-Dunafürdő, Bárka pihenőház, 17.00 óra
Túra hossza, időtartama: 8 km, 3-4 óra
Részvételi díj: 1800 Ft/fő
Október 3.
ŐSZI KENUTÚRA A KÜLSŐ-BÉDÁN
A Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegysége a Duna magyarországi alsó szakaszának kiemelkedő értéket képviselő élőhelyeit foglalja magába. A
program erre a különleges területre kalauzolja az érdeklődőket. A résztvevők
először kenutúrát tehetnek a Duna hullámterén található varázslatos KülsőBéda mellékágon, majd a Fehér Gólya Múzeumban egy tartalmas tárlatvezetés
során ismerhetik meg e gyönyörű madarak életét.
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges!

Tel.: +36 (30) 846-6020
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 10.00 óra
Program időtartama: 4 óra
Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő
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NATÚRA KÓDEX
» A kirándulásra, természetjárásra készüljünk fel, előrelátóan gondoljuk végig, mire
lehet szükségünk!
» Öltözetünk praktikus legyen, így elkerülhetjük a terep és az időjárás kellemetlenségeit! (Nem létezik rossz idő, csak rosszul öltözött természetjáró.)
» Az autót, motort hagyjuk a parkolóban, erdőszélen, inkább gyalogosan induljunk
tovább!
» Mindig a kijelölt úton haladjunk, ne vágjunk át a földeken, erdőn, gyepeken!
» Ne csúfítsuk el a természet szépségét szeméttel: a hátizsákban visszafelé sem foglal több helyet, mint a kirándulás elején!
» Források, patakok vizét ne szennyezzük! Bármi, amit belemosunk, belemosogatunk
a vízbe, rontja az ott élők életterének minőségét. Sok élőlény számára ez komoly
problémát jelent.
» A szabadban alkalmazkodjunk a természethez! Ne zavarjuk annak nyugalmát hangos, gondatlan magatartással!
» Ügyeljünk rá a természetjárás során, hogy mindent úgy hagyjunk, ahogy találtuk!
Semmit ne gyűjtsünk, inkább fényképezzük le a kirándulás során látott természeti
kincseket, így azokat hazatérve is megcsodálhatjuk!
» Ne hagyjunk árulkodó jeleket, amelyek felhívhatják a fészkekre, vackokra az emberek vagy az állatok figyelmét!
» Tüzet csak az erre kijelölt helyen gyújtsunk! Mielőtt továbbindulunk, gondosan ellenőrizzük, hogy elaludt-e!
» Fokozottan védett területek látogatásához, illetve védett területeken való sátrazáshoz kérjünk engedélyt az illetékes természetvédelmi hatóságtól!
» Ne áruljuk el a pontos helyét, ha valahol érdekesre bukkantunk! Sokszor igaz az a
mondás, hogy a titok, mihelyt két ember tud róla, nem titok többé.
» Ha természetjárás, kirándulás közben madárgyűrűre bukkanunk, küldjük el azt a
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület címére!
» Fontos tudni, hogy a védett fajok minden fejlődési formája, minden körülmények
között védett, valamint az összes forrás, barlang, víznyelő védelem alatt áll!
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A DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSI TERÜLETE ÉS BEMUTATÓHELYEI
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Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum » Abaliget
Dráva Kapu Bemutatóközpont » Barcs-Drávaszentes
Fehér Gólya Múzeum » Kölked
Mészégető-források barlangja » Orfű
Mohácsi Nemzeti Emlékhely » Mohács-Sátorhely
Ős-Dráva Látogatóközpont » Szaporca
Pintér-kert Arborétum és Tettye Oktatási Központ » Pécs
Szársomlyó és Nagyharsányi Szoborpark » Nagyharsány
Tettyei Mésztufa-barlang » Pécs

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Babócsai Basakert TT
Baláta-tó TT
Bölcskei Nőszirmos-rét TT
Bükkhát Erdőrezervátum TT
Csokonyavisontai fás legelő TT
Csombárdi rét TT
Dávodi Földvári-tó TT
Dunaszekcsői löszfal TT
Dunaszentgyörgyi-láperdő TT
Fekete-hegy TT
Kapszeg-tó TT
Mohácsi Nemzeti Emlékhely TT
Nagy-mező - Arany-hegy TT
Pacsmagi-tavak TT
Rinyaszentkirályi-erdő TT
Szakadáti legelő TT
Szentegáti-erdő TT
Szársomlyó TT
Villányi Templom-hegy TT

TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK
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JELMAGYARÁZAT
Nemzeti park
Tájvédelmi körzet
Természetvédelmi terület
Bemutatóhely
Határátkelő
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Felelős kiadó: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Závoczky Szabolcs, igazgató
Szerkesztés: Horváth Éva
Térkép: Ujvári Zsolt
Címlapfotó: Benovics Gábor
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Programjaink egy része természeti jelenségekhez (virágzás, madárvonulás, stb.) kapcsolódik. Az időjárási körülmények
előre nem tervezhető alakulása miatt a meghirdetett időpontokban változások lehetségesek.
Kérjük Önöket, hogy előzetesen érdeklődjenek a részletekért honlapunkon vagy személyesen!
A programokon mindenki saját felelősségére vesz részt! A programok és nyitva tartások változtatásának jogát fenntartjuk.
Információ, jelentkezés a programokra:
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Tel.: +36 (30) 377-3388, +36 (30) 326-9459
E-mail: komlos@ddnp.hu | evahorvath@ddnp.hu
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
7625 Pécs, Tettye tér 9.
Tel.: +36 (72) 517-200
dunadrava@ddnp.hu
www.ddnp.hu
www.facebook.com/dunadrava
Minden jog fenntartva!
Pécs, 2020.

