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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele                    2015. július 

 
 
 

HÍREK 
 
 

A természetvédelmi ırök világnapja – július 31. 
 
A nemzeti parkok és más védett természeti területek (tájvédelmi körzetek, természetvédelmi területek 
stb.), valamint a védett természeti értékek ırzıje világviszonylatban a természetvédelmi ır, angol 
nyelven a „ranger”.  
 

Magyarországon a 40 éves Természetvédelmi İrszolgálat a 
nemzeti park igazgatóságok szervezetében mőködik, amely 
mőködés a szolgálat hatáskörében kiterjed az ország teljes 
területére. Kiemelt feladatuk a védett természeti területek és a 
védett természeti értékek ırzése, megóvása, károsításának 
megelızése, valamint 2005 óta a régészeti lelıhelyek és leletek 
védelme. Hazánk természeti értékeinek megóvása, kulturális 
örökségünk megırzése mellett részt vesznek a nemzeti parkok 
természeti értékeinek felmérésében, a védett területek kezelésében, 
természetvédelmi oktatásban, szemléletformálásban, az állat- és 
növényfajok megóvásában. A hazai Természetvédelmi İrszolgálat 
2006 óta tagja az 1992. július 31-én létrejött természetvédelmi ırök 
világszervezetének, a Nemzetközi Természetvédelmi İri 
Szövetségnek (IRF = International Ranger Federation). Az IRF a 
legmagasabb szintő, legrangosabb nemzetközi szakmai szervezet a 
természetvédelmi ırzés szakterületén. Az IRF-nek jelenleg 54 
ország a tagja. A szervezet háromévenként tart világkongresszust, 
amelynek 2007-ben, Skóciában tartott eseményén fogadták el, hogy 
az alapítás 15. évfordulója alkalmából minden év július 31-ét a 

természetvédelmi ırök világnapjává nyilvánítja. A Természetvédelmi İrök Világnapjának célja, hogy 
felhívja a figyelmet arra a kiemelkedı munkára, amelyet az ırök a természeti értékek védelme 
érdekében végeznek. Ilyenkor világszerte megemlékeznek azokról a szakemberekrıl, akik életüket 
vesztették munkájuk közben és azokról is, akik sokszor igen nehéz körülmények között dolgoznak a 
világ természeti és kulturális örökségeinek megırzésén. 
 
 
 

Ifjú Kócsag ırök a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságon 
 
A Földmővelésügyi Minisztérium és az Y Triász Mozgalom (30 Y zenekar, Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatóság és a Fürge Diák Iskolaszövetkezet) által meghirdetett versenyre idén is több tucat fiatal 
jelentkezett. Közülük választotta ki a szakmai zsőri azokat, akik az ország tíz nemzeti parkjának 
valamelyikében részt vehetnek a több hetes szakmai gyakorlaton. 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság idén 3 ifjú jelöltet készít fel a megmérettetésre: Kelbert 
Bernadettet, Klézl Erzsébetet és Hidas Andrást. A fiatalok a természetvédelmi ırökkel közös munka 
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során teljeskörő betekintést nyerhetnek a természetvédelmi ırszolgálat mindennapi tevékenységébe, 
részt vehetnek a különbözı terepi faladatokban, felmérésekben, területellenırzésekben és egy-egy 
nemzeti parki bemutatóhely felkeresésével az ott folyó környezeti nevelési munkával is 
megismerkedhetnek. 
 
Kelbert Bernadett  1992-ben született Siklóson. Egyetemi tanulmányait 2011-ben kezdte meg a 
Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán, biológus szakon.  Kutatómunkáját 
az Ökológiai Tanszéken végzi, ahol már több éve lelkes tagja a növényökológiai kutatócsoportjának. 
Jelenlegi kutatásaik fıleg arra irányulnak, hogy a különbözı gyeptípusokban melyek a 
természetvédelmi szempontból leginkább megfelelı legeltetési és kaszálási stratégiák. A 2014-es 
évben részt vett a az Országos Felsıoktatási Környezettudományi Diákkonferencián, amelynek 
természetvédelem szekciójában II. helyezést ért el dolgozatával. Jelenleg a Kelet-Dráva 
Tájegységben végzi ifjú kócsagıri teendıit Wágner László Tájegységvezetı irányítása mellett. 
 
Klézl Erzsébet 1995-ben született Szekszárdon. 2014-ben kezdte meg egyetemi tanulmányit a Szent 
István Egyetem Mezıgazdasági- és Környezettudományi Karán környezetgazdálkodási 
agrármérnökként.  Természetet szeretı fiatalként tagja a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület szekszárdi csoportjának, valamint csatlakozott a GATE Zöld Klub Egyesülethez is. Mindkét 
szervezetnél aktívan részt vesz táborok szervezésében és egyéb környezeti nevelési programokban. 
Jelenleg a Gemenci Tájegységben foglalatoskodik Dombi Imre természetvédelmi ırkerület-vezetı 
irányításával. 
 
Hidas András 1994-es születéső ifjú kócsagır jelölt. 2013-ban az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
Természettudományi karán kezdte meg tanulmányait. Kutatómunkáját szakdolgozóként az MTA ÖK 
Duna-kutató Intézetében végzi, ahol hidrobiológiai vizsgálatokban vesz részt. Eredményeit a 2015-ös 
XXXII. OTDK Hidrobiológia tagozatában be is mutatta. Tagja a Magyar Hidrológiai Társaságnak és a 
Kutató Diákok Országos Szövetségének. A versenyben a Béda-Karapancsa Tájegységet ismeri meg 
Gregorits János ırkerület-vezetı támogatásával. 
 
Az augusztusban megrendezendı „házi” döntıben ık hárman fognak vetélkedni az elsıségért, ami 
azt jelenti, hogy egyikük fogja képviselni a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságot az országos 
döntın. 
 
 
 

Hosszabb nyitva tartás az İs-Dráva Látogatóközpontban 
 
Júliusban és augusztusban a nagy érdeklıdésre való 
tekintettel minden pénteken, szombaton és vasárnap 9.00-
19.00 óráig tart nyitva a szaporcai İs-Dráva Látogatóközpont. 
 
A májusban átadott létesítmény lehetıséget kínál a Duna-
Dráva Nemzeti Park területe és a Dráva folyó, valamint az 
ormánsági élet, a tradicionális gazdálkodási formák, a 
hagyományok megismerésére. A látogatóközpont az ország 
egyik legkomplexebb, az átélhetı élmények mellett gazdag 
ismeretanyagot kínáló ökoturisztikai létesítménye. Bıvebb 
információ: www.odlk.hu 

 
 
Nyereményjáték az İs-Dráva Látogatóközpont vendégei számára 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság játékra invitál mindenkit, aki felkeresi az İs-Dráva 
Látogatóközpontot. A játék során egy kérdıívet kell kitölteni és leadni. A kérdések a 
Látogatóközpontra, a Dráva élıvilágára és az ıshonos magyar háziállatokra vonatkoznak. A helyesen 
válaszolók között egy értékes ajándékcsomagot sorsolunk ki. A válaszlapokat az İs-Dráva 
Látogatóközpont pénztárában kell leadni; a pályázat idıtartama: 2015. július 20. - szeptember 30. 
Sorsolás: 2015. október 1-jén. A nyertesek értesítése és az ajándékcsomagok eljuttatása postai úton 
történik.  
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Verseng ı ürgeképek 
 
Lezárult a Vadonlesı program, a 10 hazai nemzetipark-igazgatóság és más szervezık által, 2015. az 
ürge éve alkalmából kiírt „Versengı ürgeképek” versillusztrációs pályázat. A Duna-Dráva Nemzeti 
Park Igazgatóság felhívására 88 pályamő érkezett. A gyerekeknek két kortárs költı – Ijjas Tamás: 
Kicsi az ürge, de… és Gryllus Vilmos: Nem eszik az ürge… címő –, ez alkalomra készült verséhez 
kellett illusztrációt készíteni.  
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársaiból felállított zsőri négy díjat osztott ki. 
A nyertesek a következık: 1. helyezett: Pálfi Leia Alida (Medina); 2. helyezett: Lovász Dániel 
(Nagybajom); 3. helyezett: Csille Luca Sára (Pécs); Különdíj: Juhos-Kiss Csaba (Budapest). 
Gratulálunk a nyerteseknek! 
 

  
Pálfi Leia Alida alkotása 

 
Lovász Dániel alkotása 

  
Csille Luca Sára alkotása Juhos Kiss Csaba alkotása 

 
 
 
 

A Pintér-kert Arborétum augusztusi nyitva tartása 
 
Az augusztus 20. körüli munkanap áthelyezések miatt a pécsi Pintér-kert Arborétum nyitvatartási 
rendje az alábbiak szerint alakul: 
Augusztus 8., szombat: 8.00-14.00 
Augusztus 20., csütörtök: 10.00-18.00 
Augusztus 21., péntek: 10.00-18.00 
Augusztus 22., szombat: 10.00-18.00 
Augusztus 23., vasárnap: 10.00-18.00 
 
A hónap többi napján a normál nyitvatartási rend érvényes: 
H-CS: 8.00-16.00, P: 8.00-14.00, SZ-V: 10.00-18.00. 
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A Duna-Dráva Nemzeti Parkban készült a 2015. év leg jobb 
természetfotója 
    
Kudich Zsolt magyar természetfotós képét 
nevezte meg 2015 legjobb természetfotójának a 
világ egyik legnagyobb természettudományi 
múzeuma, a California Academy of Sciences 
által szervezett Big Picture elnevezéső pályázat 
zsőrije. A budapesti fotográfus Repülı kócsagok 
címő nagydíjas képe a gemenci ártéri erdıben 
készült és egy csapat nagy kócsagot ábrázol. 
 
A nagydíjas felvétel jobbra tekinthetı meg, a 
szerzı honlapja pedig ide kattintva érhetı el: 
www.kudich.hu 
 
(Forrás: MTI) 
 
 
 
 

PROGRAMAJÁNLÓ  
 
 
 

Megemlékezés és koszorúzás a mohácsi csata 489. évf ordulóján 
 
A mohácsi csata 489. évfordulója alkalmából a hagyományoknak megfelelıen koszorúzással 
egybekötött megemlékezésre, valamint emlékérme-bemutatóra kerül sor 2015. augusztus 29-én 17.00 
órai kezdettel a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. 
 
A rendezvény tervezett programja: 
17.00: Koszorúzással egybekötött megemlékezés a sírkertben, közremőködik Kátay Zoltán kobzos, 
énekmondó 
18.00: A Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott Mohácsi Nemzeti Emlékhely emlékérme bemutatása 
18.30: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság együttmőködési 
megállapodásának aláírása 
 
 
 
 

A barlangokban nyáron sincs h ıség! 
  
  
Abaligeti-barlang 
  
A Mecsek egyik legismertebb és legnépszerőbb természeti látnivalója az Abaligeti-barlang. A barlang 
kiépített, 466 méter hosszú fıága gyalogosan, utcai ruhában kényelmesen végigjárható. Különleges 
formájú képzıdményei közül több nevet is kapott, így látható itt többek között a Pisai ferdetorony, a 
Flórián-kút, a Kálvária, az Elefántfej, a Karthágó romjai, vagy a Niagara-vízesés. A sziklákhoz, 
cseppkıalakzatokhoz gyakran kapcsolódnak legendák, hiedelmek, melyeket a túrán a vezetı elmesél. 
Ilyen például a magasban található „Lebegı-kı”, amely megmozdul, ha egy hőtlen túrázó halad el 
alatta. A barlang átlagosan 12 °C fokos h ımérséklető, klímája a légúti, allergiás és asztmatikus 
betegségekben szenvedıknek hoz enyhülést. A barlang vezetéssel látogatható, melyek óránként 
indulnak. Az utolsó vezetés zárás elıtt egy órával kezdıdik. Információ, bejelentkezés csoportoknak: 
72/498-766. Honlap: http://www.ddnp.hu/abaliget 
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Barlangi kalandtúra Orf őn 
  
A Mészégetı-források barlangja Orfőn található, az Orfői-tó közelében. Változatos mérető, aktív 
patakos barlang. Egyediségét az oldásos formák, vízesések adják, jellegzetessége a kızet felszínét 
borító fekete bevonat. A kiépítetlen „vad” barlang vezetéssel, elızetes bejelentkezést követıen, 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 elsı szifon elıtti, 2 méter átmérıjő másfél méter magas termet. A barlangban 
helyenként szőkületeken kell átjutni, majd egyes szakaszokon az „út” térdig érı vízben vezet! A 
nehézségeket feledteti a látvány: vízesések, kıpengék, üstök, karrok, áramlási kagylók, kisebb-
nagyobb cseppkövek, mikrotetaráták. A részvételi díj 5.300 Ft/fı, mely tartalmazza a túravezetést, az 
overál, a kobak és a fejlámpa használati díját. A résztvevık létszáma: minimum 4, maximum 8 fı. 
Jelentkezés a túrákra: 30/525-4351, info@kalandbarlang.hu. Honlap: www.kalandbarlang.hu 
 
 
 
Pécs, Tettyei Mésztufa-barlang 
  
A Tettyei Mésztufa-barlang kora geológiai mércével mérve igen fiatal, az üregrendszer a körülbelül 
tízezer éves, laza szerkezető, vastag mésztufában alakult ki. A járatokat az évszázadok folyamán 
mesterségesen kibıvítették, további folyosókat vájtak ki a hegy belsejében. Egykor ezek a föld alatti 
üregek lakóhelyként is funkcionáltak. Napjainkban a barlang a természeti és a kultúrtörténeti értékek 
komplex bemutatóhelye. A barlang fı attrakciója a hatalmas sárkány, melynek elıdje az 1900-as évek 
elején még a barlang rémisztı figurája volt, ma viszont "békés jószágként" ismeretterjesztı kisfilmet 
vetít a vendégeknek. Érdekes látványosság a rekonstruált barlanglakás, továbbá a tettyei és más 
mecseki kızetek bemutatója, valamint a barlangok kialakulását szemléltetı mőködı makett. A Tettye 
múltját, kultúrtörténetben betöltött szerepét színes tablók mutatják be. A misztikus üregrendszer 
minden egész és fél órában induló, élményt adó vezetéssel látogatható. Információ, bejelentkezés 
csoportoknak: 72/211-830, 30/580-3424. Honlap: http://www.ddnp.hu/tettyei-mesztufa-barlang 

 
 
Kedvezmények az Ördögkatlan Fesztivál vendégei szám ára 
 
A korábbi évek hagyományainak megfelelıen idén is ajánl a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
programot, illetve kedvezményt az Ördögkatlan Fesztivál résztvevıi számára.  
Az augusztus 5-8-ig, a Nagyharsányi Szoborparkból minden nap délelıtt 10 órakor induló, Szársomlyó 
meghódítását célzó Ördögtúrákon az Ördögkatlan-karszalaggal rendelkezık (bármilyen típusú idei 
Ördögkatlan-karszalag érvényes) az eredeti árhoz képest 50% kedvezménnyel vehetnek részt. 
 
Az idén átadott İs-Dráva Látogatóközpont vendégeinek 20% kedvezményt adunk az Ördögkatlan-
karszalaggal rendelkezık (bármilyen típusú idei Ördögkatlan-karszalag érvényes) részére a 
belépıdíjak árából. Információ: www.odlk.hu 
 
 
 

Kenutúrák a Fekete-vízen, a Dráván és Béda-Karapanc sán 
 
 
Kenuzás az İs-Dráva Látogatóközpontban 
 
Az İs-Dráva Látogatóközpont júliustól kenus és kajakos programokkal is várja a vendégeket. A 
különbözı nehézségő és hosszúságú kenu- valamint kajaktúrák közül mindenki biztosan talál 
magának kedvére való lehetıséget. 
 
Fekete-víz 
Kezdıknek, családoknak is ideális, könnyő kenu-, és kajaktúrát ajánlunk a szaporcai İs-Dráva 
Látogatóközpont közelében elhelyezkedı Fekete-vízen. A program során a terület természeti értékeit 
ismerhetik meg a résztvevık, szerencsés esetben az ártéri madárvilág képviselıivel – szürke 
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gémekkel, nagy kócsagokkal is találkozni lehet. A folyón alig van sodrás, nem mély a víz, és a táj 
lenyőgözıen szép. 
 
Fekete-víz és Dráva. 
A program résztvevıi a Fekete-víz és legtisztább viző folyónk, a Dráva varázslatos élıvilágát 
ismerhetik meg. A szaporcai İs-Dráva Látogatóközpont közelében elhelyezkedı Fekete-vízen 
kezdjük a túrát, majd kievezünk a Drávára, és lecsorgunk Drávaszabolcsig. 
 
A Dráva szépségei 
A túra során aktív kikapcsolódás keretében ismerhetjük meg legtisztább viző folyónk, a Dráva 
természeti értékeit és a Fekete-vizet. A túra a vejti táborhelytıl indul a Dráván, majd innen lefelé 
haladunk a Fekete-víz torkolatáig, ahonnan felevezünk a szaporcai İs-Dráva Látogatóközponthoz. 
 
Részletes leírás a túrákról ide kattintva érhetı el: 
http://odlk.hu/blog/kenuzas-az-os-drava-latogatokozpontban/ 
 
 
 
 
Gólyák nyomában Béda-Karapancsán 
 
Idıpontok: augusztus 1., 8., 15., 22., 29. 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegysége a Duna magyarországi alsó szakaszának 
kiemelkedı értékét képviselı élıhelyeit foglalja magába. Itt van hazánk rétisasok és fekete gólyák által 
egyik „legsőrőbben lakott” területe. A háborítatlan ártéri erdık mélyén zavartalanul pihennek meg a 
gémfélék, kis és nagy kócsagok, kanalas gémek. Ligeterdeiben kockás liliom, jerikói lonc és fürtös 
győrővirág is elıfordul. A mocsárrétek, legelık növényei a réti iszalag és a mocsári aggófő. 
 
09.00: találkozó a kölkedi Fehér Gólya Múzeumnál, majd kenuzás a Külsı-Bédán 
A kenutúra indulási helye a múzeumtól kb. 9 kilométerre helyezkedik el, ahová a résztvevık saját 
gépjármőveikkel jutnak el a Nemzeti Park Igazgatóság munkatársának „felvezetésével”. 
A kenutúrán szakvezetı mutatja be a Duna egykori fıágát, a Külsı-Bédát. Kis szerencsével a híres és 
színes ártéri madárvilág képviselıit is meg lehet pillantani: barna kányát, szürke gémet, jégmadarat. 
 
12.00: Tárlatvezetés a Fehér Gólya Múzeumban 
A Mohácstól délre fekvı Kölked lakossága évszázadok óta együtt él a gólyákkal. A dunai ártér 
határában fekvı községben mindig biztos fészkelı és táplálkozó helye volt a fehér gólyáknak. 2002-
ben létesült az országban egyedülálló Fehér Gólya Múzeum, mely egyetlen faj – a fehér gólya – köré 
szervezte tárlatát. A látogatók megismerkedhetnek a fehér gólyák életével: érdekes részleteket 
tudhatunk meg a fészkelési szokásaikról, táplálkozásukról, vonulásukról.  
 
13.00: program vége 
 
Találkozási pont: Fehér Gólya Múzeum, Kölked, Széchenyi u. 1. Utazás: egyénileg, saját gépjármővel.  
Szúnyogok és kullancsok elleni védekezés javasolt; sapka, naptej használata ajánlott. A részvételi díj: 
2-14 éves korig 1900 Ft/fı, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fı. A maximum létszám: 40 fı. A programot 
egyéni turistáknak ajánljuk, csoportoknak más idıpontokban elızetes bejelentkezés alapján van 
lehetıség a programon részt venni. Információ, jelentkezés és idıpont egyeztetés 
Fehér Gólya Múzeum, telefon: 30/846-6020, 69/384-208. E-mail: info@fehergolyamuzeum.hu 
Honlap: www.fehergolyamuzeum.hu 
 
A programokon mindenki saját felelısségére vesz részt. 
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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2015. 
augusztusban és szeptember elején 
 
 
Augusztus 1.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegysége a Duna magyarországi alsó szakaszának 
kiemelkedı értékét képviselı élıhelyeit foglalja magába. A program erre a különleges területre 
kalauzolja az érdeklıdıket. A résztvevık elıször kenutúrát tehetnek a Duna hullámterén található 
varázslatos Külsı-Béda mellékágon, majd a Fehér Gólya Múzeumban érdekes tárlatvezetés 
keretében ismerhetik meg e gyönyörő madarak életét. 
A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben elızetes jelentkezés szükséges! 
Tel.: 30/846-6020. Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra. A program idıtartama: 
4 óra. A részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fı, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fı. 
A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben elızetes jelentkezés szükséges! 
Tel.: 30/846-6020 
 
 
Augusztus 1.: Telihold túra 
A túrán ezúttal – a csillagnézı túráktól eltérıen – a teliholdas éjszakát, és annak hangjait, hangulatát 
ismerhetik meg a résztvevık. 
Helyszín, idıpont: Drávaszabolcs, kikötı, 20.00 óra. A túra hossza, idıtartama: 5 km, 4 óra. 
A részvételi díj: 500 Ft/fı. 
 
 
Augusztus 3.: Óvodás nap a Pintér-kertben 
Szimatoljunk! Tapogassunk! Ismerjük meg a Pintér-kerti tavak élıvilágát! A program keretében az 
óvodások megismerhetik a Pintér-kert illatösvényét, különleges tapintású növényeit, és a tavakban élı 
aranyhalakat. 
Helyszín, idıpont: Pintér-kert Arborétum, 9.00 óra. 
A program idıtartama: 1 óra. A részvételi díj: 300 Ft/fı. 
 
 
Augusztus 7.: Óvodás nap a Pintér-kertben 
Szimatoljunk! Tapogassunk! Ismerjük meg a Pintér-kerti tavak élıvilágát! A program keretében az 
óvodások megismerhetik a Pintér-kert illatösvényét, különleges tapintású növényeit, és a tavakban élı 
aranyhalakat. 
Helyszín, idıpont: Pintér-kert Arborétum, 9.00 óra 
A program idıtartama: 1 óra. A részvételi díj: 300 Ft/fı. 
 
 
Augusztus 8.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán 
A részletes programot lásd: augusztus 1. 
A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben elızetes jelentkezés szükséges! 
Tel.: 30/846-6020 
Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra 
A program idıtartama: 4 óra. A részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fı, 14 éves kor felett: 2200 
Ft/fı. 
 
 
Augusztus 8.: Kolokán nap 
A szakvezetéses túra során az ártéri növényvilág jeles képviselıit ismerhetik meg a résztvevık, majd 
a túra után diavetítéses elıadás várja a résztvevıket a látogatóközpontban. 
Helyszín: İs-Dráva Látogatóközpont, Szaporca 
Idıpont: 10.00 óra. A túra hossza, idıtartama: 4-5 km, 3-4 óra. A részvételi díj: 500 Ft/fı. 
 
 
Augusztus 10-14.: Napközis Tábor a Tettye Oktatási Központban 
Értékes természetismereti programokkal kitöltött tábor várja az általános iskolás korú gyermekeket 
Pécsett, a Tettye Oktatási Központban. A terepi és foglalkoztató terembe tervezett foglalkozásokon, 
tematikus napok keretében ismerhetik meg a résztvevık a gyógynövényeket, a vizek apró lakóit, a 
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madarak életét, az erdık titokzatos világát. Játékos feladatok, izgalmas vetélkedık várják a 
gyerekeket. Kirándulások és kézmőves foglalkozások is színesítik a programot. 
Idıpont: hétfıtıl péntekig 8.00-16.00 óráig. 
Helyszín: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Tettye Oktatási Központ, Pécs, Tettye tér 8. 
 
 
Augusztus 15.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán 
A részletes programot lásd: augusztus 1. 
A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben elızetes jelentkezés szükséges! 
Tel.: 30/846-6020 
Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra 
A program idıtartama: 4 óra. A részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fı, 14 éves kor felett: 2200 
Ft/fı. 
 
 
Augusztus 15.: „Istenadta természet” túra 
Rövid zarándoklat a Kelet-Mecsek szakrális helyszíneinek felkeresésével, melynek során a hit és a 
természet kapcsolatáról hallhatnak a résztvevık. A túrát istentisztelet, szerény vendéglátás (zsíros 
kenyér, tea) követi. 
Helyszín, idıpont: Pécsvárad, katolikus templom, 10.00 óra 
A túra hossza, idıtartama: 9 km, 5 óra. A részvételi díj: 500 Ft/fı. 
 
 
Augusztus 15.: Csillaghullás a Zselicben (A létszámkeret betelt!) 
2015 a „Fény nemzetközi éve”. Napnyugta után, a zselici dombok között sétálva csillagok ezrei tőnnek 
elı felettünk. A kellemes séta után egy dombtetın telepszünk le. Itt csillagász vezetésével, távcsıvel 
figyelhetjük meg a távoli objektumokat, miközben akár a főbe heveredve várhatjuk a csillagok hullását 
Európa egyik legszebb égboltja alatt. 
Helyszín, idıpont: Bánya, Panoráma panzió parkolója, 19.30 óra (gyülekezı: 19.00). 
A túra hossza, idıtartama: 5 km, 4 óra. A részvételi díj: 1000 Ft/fı. 
 
 
Augusztus 22.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán 
A részletes programot lásd: augusztus 1. 
A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben elızetes jelentkezés szükséges! 
Tel.: 30/846-6020 
Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra. A program idıtartama: 4 óra. 
A részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fı, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fı. 
 
 
Augusztus 22.: Erd ık, mezık, vizek – túra Gyótán – Jelvénygy őjtı túra 
Gyótapusztáról indulva a vörös-éri erdıkön át a gyótai tavakhoz érünk. Innen haladunk tovább a Sári-
vízfolyás és a Boronka patak között elterülı rétekre. A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet legészakibb 
rétisas fészkét rejtı kalidiumi erdıkön keresztül érünk vissza Gyótára. 
Helyszín, idıpont: Marcali-Gyótapuszta, vadászház, 9.30 óra 
A túra hossza, idıtartama: 7 km, 4 óra. A részvételi díj: 500 Ft/fı. 
 
 
Augusztus 29.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán 
A részletes programot lásd: augusztus 1. 
A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben elızetes jelentkezés szükséges! 
Tel.: 30/846-6020 
Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra. A program idıtartama: 4 óra. 
A részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fı, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fı. 
 
 
Augusztus 29.: "Vízimadarak egy nagyváros tövében" - Madármegfigyel ı séta a Pellérdi-
halastavaknál 
Egy könnyed séta során bepillantást nyerhetünk a Pécshez közeli Pellérdi-halastavak madárvilágába. 
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Bár a terület egy nyüzsgı nagyváros mellett fekszik, mégis meglepıen gazdag madárvilággal 
rendelkezik. Ebbıl kaphatnak ízelítıt a séta résztvevıi. 
Helyszín, idıpont: Pellérd, halastavak keleti kapuja, 6.00 óra. 
A túra hossza, idıtartama: 3 km, 2-3 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fı. 
 
 
Augusztus 29.: Megemlékezés a mohácsi csata évfordu lóján 
Az 1526. augusztus 29-i mohácsi csata helyszínén, Sátorhely határában elterülı emlékhely több mint 
1500 katona végsı nyughelye. Az évforduló napján a csatában elesett hısökre emlékezünk. 
Helyszín, idıpont: Mohácsi Történelmi Emlékhely, 17.00 óra. Ingyenes program. 
 
 
Augusztus 29.: Denevérest Abaligeten 
Az esti program során a denevérek különleges és titkokkal körüllengett világát ismerhetik meg a 
látogatók szakavatott denevérkutató segítségével. Az Abaligeti-barlangnál hálóval befogott 
denevéreket lehet közelrıl megnézni, ismerkedve a fajok egyedi jellemzıivel. 
Helyszín, idıpont: Abaligeti-barlang, 20.00 óra. Ingyenes program. 
 
 
Szeptember 1.: DDNP Klub 
Bécstıl a Fekete-tengerig a Duna mentén – Komlós Attila diavetítéses elıadása 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program. 
 
 
Szeptember 4.: Madárgy őrőzési bemutató 
A program során a résztvevık a madárgyőrőzés jelentıségével, módszereivel ismerkedhetnek meg, 
és számos érdekességet hallhatnak madárfajainkról is. 
Helyszín: İs-Dráva Látogatóközpont, Szaporca 
Idıpont: 9.00 óra. A túra hossza, idıtartama: 4-5 km, 3-4 óra. A részvételi díj: 500 Ft/fı. 
 
A programokon mindenki saját felelısségére vesz részt. 
 
 

A DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG BEMUTATÓHELYEI  
 
 
Pécs, Pintér-kert Arborétum 
Pécs, Tettyei Mésztufa-barlang 
Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum 
İs-Dráva Látogatóközpont 
Mohácsi Történelmi Emlékhely 
Kölked, Fehér Gólya Múzeum 
Boki-Duna, halászati bemutatóhely 
Barcs-Drávaszentes, Dráva Kapu Bemutatóközpont 
Szársomlyó 
Nagyharsányi Szoborpark 
Zselici Csillagoségbolt-park - Éjszakai túrák elıre meghirdetett idıpontokban - 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! 


