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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele            2015. november 

 
 
 

HÍREK 
 
 

Három folyó = Egy cél 
 
November 30-án zárul a „Tájrehabilitáció és a biodiverzitás meg ırzése egy határon átnyúló 
bioszféra rezervátumért való együttm őködés keretében”  elnevezéső projekt megvalósítása. 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a kölkedi Belsı-Béda holtág tájképi rehabilitációját, 
vízminıségének javítását és horgászati infrastruktúrájának fejlesztését valósította meg. A Belsı-Béda 
holtág védett természeti területen található, a Duna-Dráva Nemzeti Park és a Béda-Karapancsa 
Natura 2000 terület része; a Bioszféra Rezervátum pufferterületén található, amely a természet 
védelmén kívül ökoturisztikai és rekreációs célokat is szolgál. Jelentıs természetvédelmi értéket 
képvisel, szerepel a „szentély” típusú holtágak listáján, számos védett, fokozottan védett és közösségi 
jelentıségő fajnak nyújt élıhelyet. 
 
Az Igazgatóság célja az volt, hogy az értékes 
természeti környezethez méltó körülményeket 
alakítson ki a horgászni, kikapcsolódni vágyó 
látogatók számára. A holtágból több mint 400 db 
elöregedett, rendkívül rossz állapotú, használaton 
kívüli horgászstéget távolítottunk el. Ezek nem csupán 
a tájképet rombolták, de sok esetben veszélyesek is 
voltak. Helyettük 65 db új, tájba illı, fából készült 
stéget telepítettünk a horgászok számára. Az élıvilág 
megırzése és a terület rekreációs célú hasznosítása 
szempontjából egyaránt fontos a vízminıség javítása, 
melynek érdekében a víz szervesanyag-tartalmát 
biológiai úton csökkentettük. A program az elsı határokon átnyúló, UNESCO által elismert bioszféra 
rezervátumot, a Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátumot létrehozó és mőködtetı természetvédelmi 
szervezetek együttmőködéseként jött létre, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és hat horvát 
természetvédelmi szervezet együttmőködésében, a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló 
Együttmőködési Program keretében. A program keretében elnyert támogatás összesen: 930.663 
EUR, melybıl a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság projektrésze 358.285 EUR. 
 
 
 

Bátaszék tölgye lett az Év Fája 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság mőködési területén, Tolna megyében található település 
300-400 évesre becsült fája, egy molyhos tölgy nyerte el az Év Fája címet az Ökotárs Alapítvány 
szervezte versenyen. Az Ökotárs Alapítvány az Év Fája versennyel a közvetlen környezetünkben élı 
fákra és általában a természet fontosságára, mindennapi életünkben betöltött szerepére szeretné 
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felhívni a figyelmet. Az Év Fája, a Hıs Fa és az Országos Erdészeti Egyesület különdíjasa mellett idén 
is minden döntıbe jutott fa kapott ajándékot a díjkiosztón.  
Az Év Fája egy speciális kezelésre feljogosító utalványt kapott. A fa részt vesz a jövı év elején 
rendezendı európai versenyben is, amelynek gyıztese az Európai Év Fája címet nyeri el. A 
nemzetközi megmérettetésen eddig kétszer nyert magyar fa, két alkalommal pedig második helyezést 
értünk el.  
A gyıztes bátaszéki tölgy hosszú élete során a település oltalmazójává vált, és egy érdekes 
hagyomány is kapcsolódik hozzá: minden év május 25-én borral öntözik törzsét, hogy a következı év 
bı szılıtermést hozzon.  
 
(Forrás: http://evfaja.okotars.hu/, Hirado.hu) 
 
 
 

Jelvénygy őjtı túrázók évzáró találkozója 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2006 óta 
hirdet meg jelvénygyőjtı túrasorozatot. Az évente 9 
vagy 10 alkalommal meghirdetett szakvezetéses túrák 
résztvevıi a felkeresett védett területek megismerése 
mellett egy játékban is részt vehetnek, a túrákon 
megszerzett jelvények számától függıen különbözı 
értékő ajándéktárgyakat kapnak a decemberi évzáró 
találkozókon személyesen megjelenı túrázók. A 
jelvényeken minden esetben az adott túrához 
kapcsolódó témában készült festmények képei 
láthatóak, a képek alkotója Madarász Gábor Viktor 
festı, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
munkatársa – képünkön az egyik festmény 
reprodukciója látható. 
 
Az idei évzáró rendezvényt 2015. december 8-án kedden tartjuk 17.00 órai kezdettel a Tettye Oktatási 
Központban (Pécs, Tettye tér 8.). A programon fotóvetítéssel egybekötött visszatekintést és 
élménybeszámolót tartunk 2015 túráiról, valamint kiállítást rendezünk a jelvények alapjául szolgáló 
eredeti festményekbıl. A hagyományoknak megfelelıen a túrázóknak lehetıségük lesz arra, hogy 
bemutassák 20 legkedvesebb felvételüket, melyeket az idei jelvénygyőjtı túrákon készítettek. A 
vetítéshez szükséges felszerelést (laptop, projektor, diavetítı) az igazgatóság biztosítja. 
 
 
 
 

EMBER ÉS TERMÉSZET 
 
 

Téli madáretetés  
 
Az etetési szezon elején jó tisztázni az ilyenkor 
felmerülı gyakori kérdéseket. Mikor etessünk? 
Általában a tartós hideg beköszöntével kell az etetıket 
feltölteni. Az etetési idıszak naptárhoz igazítva 
december elejétıl február végéig tart. Nagyon fontos, 
hogy ilyenkor ne csak egyszer-egyszer, hanem 
folyamatosan tegyük ki a táplálékot, hiszen az 
etetéssel a szokásosnál jóval több madarat vonzunk a 
területre. Ha a tél közepén hagyjuk magukra kis 
vendégeinket, és máshol nem találnak eleséget, akkor 
akár egy napon belül éhen pusztulnak. Különösen 
nagy a veszélye ennek ónos esık, havazások idején. 
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Mivel etessünk? A leggyakoribb a fekete napraforgó, de bármilyen olajos mag – dióbél, tökmag – 
megfelelı, hiszen ezeket a legtöbb madárfaj elfogyasztja. Kifejezetten cinegéknek készíthetünk 
olvasztott faggyú és különbözı magok keverékébıl madárkalácsot. Ez boltban is kapható cinkegolyó 
néven. Az állati zsiradékok, például faggyú, háj, szalonna is kedvelt étele madarainknak. A rigók, 
vörösbegyek, poszáták szeretik a fıtt zöldséget, fıtt rizst, fıtt tésztát, almát. A pintyféléknek apróbb 
magokat: kölest, muhart, durvára ırölt kukoricadarát, ocsút adjunk. Figyeljünk arra, hogy a kihelyezett 
eleséget védjük az idıjárástól (Legyen teteje az etetınek). Mit ne etessünk? Ne adjunk 
kenyérmorzsát, mert hamar megsavanyodik, és hasmenést okozhat. Kerüljük a sózott vagy pirított 
magvakat, a sózott vagy fıtt szalonnát és romlott ételmaradékokat. A madáretetésnek elsıdleges 
célja, hogy a madarakat a táplálékban szőkös idıszakon átsegítsük, de az etetın zajló élet 
megfigyelése is sok örömet jelent. 
 

Gregorits János, természetvédelmi ır 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

 
 
 
 

Bemutatóhelyeink év végi ünnepi nyitva tartása 
 
Ezúton tájékoztatjuk kedves vendégeinket bemutatóhelyeink ünnepi nyitva tartásáról. 
 
Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum 
december 23-ig a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
december 24-26.: zárva 
december 27-30.: a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
december 31-január 1.: zárva 
január 2-tól a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
 
Dráva Kapu Bemutatóközpont, Barcs-Drávaszentes 
december 17-ig elızetes bejelentkezéssel 
december 18-január 4.: zárva 
január 5-tıl elızetes bejelentkezéssel 
 
Fehér Gólya Múzeum, Kölked 
december 15-ig a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
december 16-január 4.: zárva 
január 5-tıl a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
 
Mohácsi Nemzeti Emlékhely 
december 23-ig a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
december 24-25.: zárva 
december 26-31.: a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
január 1.: zárva 
január 2-tól a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
 
Nagyharsányi Szoborpark 
december 23-ig a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
december 24-26.: zárva 
december 27-30.: a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
december 31-január 1.: zárva 
január 2-tól a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
 
İs-Dráva Látogatóközpont 
december 20-ig a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
december 21.: zárva 
december 22-23.: a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
december 24-január 3.: zárva 
január 4-tıl a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
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Pintér-kert Arborétum, Pécs 
december 23-ig: hivatalos nyitvatartási rend szerint 
december 24-január 3.: zárva 
január 4-tıl a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
 
Szársomlyó, szakvezetéses túrák 
december 23-ig: hivatalos túrarend szerint 
december 24-26.: nem indul túra 
december 27-31.: hivatalos túrarend szerint 
január 1.: nem indul túra 
január 2-tıl a hivatalos túrarend szerint 
 
Tettyei Mésztufa-barlang, Pécs 
december 20-ig a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
december 21-23.: naponta 10-16 óráig rendkívüli nyitvatartás 
december 24-26.: zárva 
december 27-31.: naponta 10-16 óráig rendkívüli nyitvatartás 
január 1.: zárva 
január 2-tıl a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
 
 
 

PROGRAMAJÁNLÓ  
 
 

Hangélmény a Tettyei Mésztufa-barlangban 
 
A hangtálakkal ismerkedhetünk meg a Tettyei Mésztufa-barlangban 2015. december 27-én vasárnap 
17.00 órától megvalósuló programon. Élvezhetjük csodálatos hangjukat, megtapasztalhatjuk ellazító 
rezgésüket. 
 
A majdnem 20 hangtál, 3 gong, kristály-hang-piramis 
és egyéb egyéni hangszerek játéka alatt mélyen 
ellazulhatunk és megtapasztalhatjuk a hangok és a 
csend csodálatos világát. Aki szeretné, kézbe is veheti 
és megszólaltathatja a tálakat, és csengıket. Ezen az 
estén egyedülálló élményben lehet része 
mindenkinek! A harmonikus rezgések jótékonyan 
hatnak a belsı egyensúlyunk megteremtésére, a lelki 
békénk megtartására, energiatartalékaink feltöltésére. 
 
A programot vezeti: Susanna Kristo  
(http://about.me/susannakristo).  
 
A barlang elhelyezkedése: Pécs, Tettye tér déli vége, Tettye utca. A részvételi díj: 2000 Ft (adomány), 
mely tartalmazza a programon való részvételt és a barlangi belépı árát. Elızetes bejelentkezés 
ajánlott! Tel.: 30/525-4351, e-mail: info@barlangpecs.hu 
www.barlangpecs.hu - www.facebook.com/tettyebarlang 
 
 
 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2015. 
decemberben 
 
December 1.: DDNP Klub 
Botanikai érdekességek a Dél-Dunántúlon – Márkus András diavetítéses elıadása 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program. 
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December 5.: Karácsonyi kézm őveskedés Drávaszentesen 
A kézmőves program a karácsonyi készülıdés jegyében telik, saját készítéső ajándékok 
megalkotásához nyújt hasznos segítséget. A vidám, alkotó délelıttön karácsonyfadíszeket, 
dekorációkat készíthetnek a gyerekek. A programon való részvételhez elızetes regisztráció 
szükséges! Tel.: 30/377-3393, 82/461-285. Helyszín, idıpont: Dráva Kapu Bemutatóközpont, Barcs-
Drávaszentes, 10.00 óra. Program idıtartama: 3 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı. 
 
 
December 5.: Karácsonyváró kézm őves program a Fehér Gólya Múzeumban 
A vidám, alkotó délelıtt a karácsonyi készülıdés jegyében telik, természetes anyagokból alkothatnak 
szebbnél szebb karácsonyfadíszeket, hőtımágnest, mécsestartót a gyermekek. 
A programon való részvételhez elızetes regisztráció szükséges! Tel.: 30/846-6020. 
Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 10.00 óra. Program idıtartama: 3 óra, a részvételi 
díj: 500 Ft/fı. 
 
 
December 8.: Madarak védelme a ház körül: téli madá retetés 
A program során a madáretetık téli vendégeivel lehet megismerkedni. A résztvevık megtudhatják, 
milyen táplálékot lehet és milyet nem szabad adni a madaraknak, valamint a különbözı etetıtípusok 
bemutatására is sor kerül. A program résztvevıi újrahasznosított anyagokból saját madáretetıt is 
készíthetnek. Helyszín: İs-Dráva Látogatóközpont, Szaporca. Idıpont: 10.00 óra. A program 
idıtartama: 2 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı. 
 
 
December 18.: Karácsonyváró szöszmötölés az İs-Dráva Látogatóközpontban 
A karácsonyváró foglalkozás során a gyerekek természetes anyagokból készíthetnek 
karácsonyfadíszeket, apró ajándéktárgyakat. 
Helyszín: İs-Dráva Látogatóközpont, Szaporca. Idıpont: 14.00 óra, a program idıtartama: 2-3 óra, a 
részvételi díj: 500 Ft/fı. 
 
 
December 27.: Hangélmény a Tettyei Mésztufa-barlang ban 
A részletes program a hírlevél 4. oldalán olvasható. 
 
 
A programokon mindenki saját felelısségére vesz részt. A résztvevık tudomásul veszik, hogy a 
programon kép-, illetve videofelvétel készülhet. A részvevık a programon való részvételükkel 
hozzájárulnak a kép-, videofelvétel készítéséhez, és annak a DDNPI weboldalaira és Facebook 
oldalaira történı feltöltéséhez, valamint a DDNPI kommunikációjához, marketingjéhez történı idıbeli 
korlátozás nélküli felhasználásához. 
 
 
 

A DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG BEMUTATÓHELYEI  
 
Pécs, Pintér-kert Arborétum I Pécs, Tettyei Mésztufa-barlang I Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum 
İs-Dráva Látogatóközpont I Mohácsi Nemzeti Emlékhely I Kölked, Fehér Gólya Múzeum I Boki-Duna, 
halászati bemutatóhely I Barcs-Drávaszentes, Dráva Kapu Bemutatóközpont I Szársomlyó I 
Nagyharsányi Szoborpark  

 
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! 


