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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele            2015. december 

 
 

ÜNNEP 
 
 
Békés Karácsonyi Ünnepeket és Eredményes Új Esztendıt kívánnak a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság munkatársai! 
 

 
 

HÍREK 
 
 

Áttelel ı fehér gólyák 
 
Egyre gyakrabban fordul elı, hogy decemberben is találkozhatunk gólyákkal hazánkban, a költözı 
madarak inkább Magyarországon várják meg a tavaszt. Ennek több oka is lehet. Egyrészt, az utóbbi 
idıben enyhébbek a telek, de más tényezık is közrejátszanak. Egyre gyakoribb, hogy segítıkész 
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emberek és természetvédık megmentenek fészekbıl kiesett fiókát, vagy olyan fiatal egyedeket, 
amelyeknek elpusztultak a szüleik. Ezeket a fiatal gólyákat mesterséges körülmények között nevelik 
fel, és elıfordul, hogy emiatt késın kerülnek vissza a természetbe, és lemaradnak a vonulásról. 
Egyedül nem mőködik bennük a csapatösztön, mert egy ilyen csoportban mindig vannak öreg, 
tapasztalt és fiatal egyedek. Az idısebbek tudják, és szinte percrıl-percre betartják a menetrendet. 
Van egy harmadik ok is. Újabban egyre gyakrabban elıfordul, hogy a költözı madarak késın érnek 
vissza hazánkba, például a tavalyi csapadékos, viharos tavasz volt ilyen. Ebben az esetben a gólyák 
késıbb költenek, és túl késın vágnak neki az útnak; az elkésık néha otthagyhatják a fiókáikat is. Sok 
külföldi, például német jeladóval ellátott gólya is akad az áttelelık között, ez is azt bizonyítja, hogy az 
ösztöneik sérültek az emberek közelsége miatt. A költözı madarak áttelelése más fajoknál is 
elıfordulhat, de a gólyák kapják a legnagyobb figyelmet és támogatást.  

(a Somogyi Hírlapban megjelent, Horváth Zoltán tájegységvezetıvel készült interjú nyomán) 
 
 
 

Eseménynaptár – 2016 
 
2016-ban ünnepli a Duna-Dráva Nemzeti Park fennállásának 20. 
évfordulóját. Munkatársaink a jubileumi esztendıben is rendezvényekkel, 
szakvezetéses túrákkal, gyerekprogramokkal, elıadásokkal, valamint 
érdekes újdonságokkal – többek között az Élı természetvédelem címő 
elıadássorozattal – várják az érdeklıdıket. A 20 éves jubileum kapcsán 
20 év, 20 túra címmel túrasorozatot is meghirdetünk. Megszervezzük a 
már hagyományosnak mondható jelvénygyőjtı túráinkat, ahová 
szeretettel várjuk minden régi és új túratársunkat! A legtöbb jelvényt 
összegyőjtı túrázókat ebben az évben is értékes ajándékokkal lepjük 
meg a fotóvetítéssel egybekötött évzáró rendezvényünkön. 
A www.ddnp.hu és a http://issuu.com/ddnp címen elérhetı 
programfüzetben a programok vázlatos bemutatása szerepel, azok 
részletes ismertetése – térképpel és hasznos tudnivalókkal – mindig az 
adott eseményt megelızı hetekben kerül fel honlapunkra, valamint 
facebook-oldalunkra. 
 
 
 

Munkatársaink a Zselic Követei 
 
A Bányai Panoráma Egyesület év végi közgyőlésén „A Zselic Nemzetközi Követe” címet adományozta 
Dr. Kolláth Zoltánnak, a Magyar Csillagászati Egyesület elnökének, valamint „A Zselic Követe” címet 
Pintér András ırkerület vezetınek és Szegvári Zoltán tájegységvezetınek, a 32 zselici település és 
több civil szervezet összefogásával mőködı Zselica Szövetség. 
Az elismerı oklevelet az indoklás szerint a Zselic értékeinek megırzésében, a Nemzetközi 
Csillagoségbolt-park cím elnyerésében valamint a zselici éjszakai csillagtúrák szervezésében és 
népszerősítésében végzett tevékenységükért vehették át. 
 
 
 

Túrabérlet 2016-ra is! 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kedvezményes részvételi lehetıséget nyújt rendszeresen 
visszalátogató vendégeinek 2016-ban is. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság pécsi 
központjában, valamint a túrákon 4000 Ft-ért megvásárolható túrabérlet kedvezı lehetıséget jelent 
mindenkinek, aki gyakran vesz részt az igazgatóság szakvezetéses túráin, természetismereti 
programjain, hiszen éves szinten a bérlettel akár 30% kedvezmény is elérhetı. 
A bérletet egy alkalommal egy személy használhatja fel. A létszámkorlátozással meghirdetett 
programok esetében elızetes bejelentkezés szükséges. A túrán való részvételt a Duna-Dráva 
Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa az adott túra indulása elıtt jegyzi be. Múzeumlátogatást 
tartalmazó, belépıjegy megváltásához kötött programok esetében a belépık, bérleti díjak árát külön 
kell fizetni. 
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Bemutatóhelyeink év végi ünnepi nyitva tartása 
 
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 
 
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 
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Az ünnepi nyitvatartási rendet táblázatos formában az alábbiakban foglaljuk össze. 
 

 
 
 

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 2016. januá rban 
és február elején 
 
 
Január 5.: DDNP Klub - Lepketérképezés a Dél-Dunánt úlon  
Laczik Dénes diavetítéses elıadása 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program 
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Január 12.: Az él ı természetvédelem – Rózsa Anita el ıadássorozata  
A magyar puszta nyomában – a Hortobágyi és a Kiskunsági Nemzeti Park 
Az elıadássorozat hazánk legszebb és leginkább védelemre szoruló tájait, a nemzeti parkokat mutatja 
be. 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program 
 
 
Január 17.: Manótúra az Abaligeti-barlangban 
Az óvodás, kisiskolás gyermekek a mesés elemekkel átszıtt barlangtúrán  Moszanka és Pipisztrella 
segítségével ismerhetik meg a barlangok keletkezését, a föld alatti rejtett élıvilágot, megtudhatják, mi 
mindenre érdemes odafigyelni, amikor barlangokban járunk. 
A túra résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért elızetes jelentkezés szükséges! Tel.: 72/498-766. 
Helyszín, idıpont: Abaligeti-barlang, 10.00 és 12.00 óra. 
A program idıtartama: 1 óra. A részvételi díj: a barlangi belépı ára. 
 
 
Január 22.: A nagy téli szunyókálás avagy mely álla tok alszanak téli álmot és miért?  
A foglalkozáson a gyerekek megtanulhatják, mely állatok alszanak téli álmot vagy kényszerülnek 
hibernációra a hosszú téli hónapokban 
Helyszín, idıpont: İs-Dráva Látogatóközpont, 10.00 óra. A program idıtartama: 1 óra. A részvételi díj: 
500 Ft/fı. 
 
 
Február 2.: DDNP Klub – Kirándulások a Dél-Baranyai -dombságban 
Gregorits János diavetítéses elıadása 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program. 
 
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! 


