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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele      2016 . szeptember 
 
 

HÍREK 
 
 
 

Nagy érdekl ıdés mellett zajlott le az Abaligeti Denevér-lógás 
 
A vártnál több, mintegy 2000-2500 látogatója volt a 2016. szeptember 10-én megtartott Abaligeti 
denevér-lógásnak. „Az Év Emlıse: a denevér” kezdeményezés részeként a Vadonlesı Program és a 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság közös rendezvénye Abaligeten, hazánk egyetlen Denevér 
Múzeuma elıtti téren fogadta a denevérbarátokat, fiatalokat és családokat. 
 
„Nem gondoltam, hogy ennyire jó fejek ezek a denevérek, de nagyon megszerettem ıket!”; „Az egész 
család denevéres pólóban jött ide, imádjuk ıket, olyan jó, hogy van ilyen program is!”; „A denevérek 
minden mennyiségben jöhetnek, olyan cukik!” Ilyen és ehhez hasonló vélemények tucatjai hangzottak 
el az Abaligeti-barlang elıtti téren szeptember 10-én. 

 
Gazdag program várta a látogatókat: egész nap 
játékos foglalkozások és „háló játék” a Vadonlesı 
Program, a nemzeti park igazgatóságok és a 
Csodaceruza gyermekirodalmi folyóirat jóvoltából. De 
volt denevéres arcfestés, pólónyomtatás, barlangi 
kötéltechnikai bemutató és gyakorlás a különbözı 
barlangász szervezetek segítségével, fizikus „állati 
kísérletek”, könyvkuckó, szakvezetéses barlang-, 
tanösvény és Denevér Múzeum látogatás, helyi 
termékeket felvonultató vásár is. 

 
Jó hangulatú gyerekkoncertet adott Kardos-Horváth 
János és a Hahó zenekar. A MikroBe zenekar élıben 
is elıadta a Keringı Denevér címő dalt, amelynek 
refrénjét Babiczky Tibor írta. Varga Livius, a Quimby 
és A Kutya Vacsorája zenekar frontembere a 
denevérdalos klippályázat mőveit méltatta és 
rangsorolta sok humorral átszıtt konferálásában. 
Meghallgathattuk a 30Y zenekar tagjainak 
élménybeszámolóját, akik „Az Év Emlıse: a denevér” 
kezdeményezés alkalmából hazánk egyik 
legnehezebben járható barlangjába merészkedtek be 
és forgattak filmet. Az esti sötéttel pedig Egri Csaba 
fantasztikus 3D-s barlangi diavetítése varázsolta el a kitartó közönséget a nagysátorban. 
 
És mi mással is zárulhatott volna az egész napos program, mint a nemzeti park igazgatóság 
szakembere, Dombi Imre által levezényelt denevérhálózással. A késıi órák dacára soktucatnyian 
várták a denevéreket a tó körül és a gyerekek izgalomtól csillogó szemmel engedték szabadon a 
meggyőrőzött repülı emlısöket. További információk: www.facebook.com/vadonleso 
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Kelbert Bernadett az Ifjú Kócsag ır Program területi dönt ıjének 
gyıztese 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságon is lezajlott az „Ifjú Kócsagır 
Program” területi döntıje. Az igazgatósághoz három jelölt jelentkezett, 
akik kéthetes szakmai gyakorlaton vettek részt a Duna-Dráva Nemzeti 
Park Igazgatóság mőködési területén egy-egy természetvédelmi ır 
mellett, majd területi döntı keretében mérték össze tudásukat. A 2016. 
évi területi döntıt Kelbert Bernadett nyerte. Az Ifjú Kócsagırök országos 
döntıjét a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság rendezi meg, ahol 
Bernadettnek a többi nemzeti park igazgatóság ifjú kócsagıreivel kell 
megmérettetnie magát. 
 
Az idén is nagy népszerőségnek örvendı Ifjú Kócsagır Program célja, 
hogy minél szélesebb körben megismertesse a Természetvédelmi 
İrszolgálat, a természetvédelmi ırök munkáját, feladatuk fontosságát és 
ezen keresztül a természeti értékek és a védett természeti területek 
védelmét. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, a Fürge Diák 
Iskolaszövetkezet és a 30Y zenekar 2013-ban hozta létre az Y TriÁsz mozgalmat annak érdekében, 
hogy az Y-generációt bevonja az értékteremtı programokba, így jött létre az Ifjú Kócsagır Program, 
mely kezdeményezéshez csatlakozott a Földmővelésügyi Minisztérium. 
 
 
 

Bemutatóhelyeink ıszi-téli nyitvatartása 
 
Az ıszi-téli szezon kezdetével bemutatóhelyeink nyitvatartása megváltozik. A nyitvatartási rend az 
alábbiak szerint alakul: 
 
Pécs, Pintér-kert Arborétum 
március 1 – október 31-ig munkanapokon H-Cs: 8.00-16.00, P: 8.00-14.00, 
Szo-V és ünnepnapokon: 10.00-18.00 
november 1 – február 28.: munkanapokon H-Cs. 8.00-16.00, P: 8.00-14.00 
 
Pécs, Tettyei Mésztufa-barlang 
március 1 – május 31.: 10.00-18.00 
június 1 – augusztus 31.: 10.00-19.00 
szeptember 1 – október 31.: 10.00-18.00 
november 1 - február 29.: Szo, V: 10.00-16.00 (H-P: csoportok részére elızetes egyeztetéssel. 
Tel.: 30/525-43519.) 
 
İs-Dráva Látogatóközpont, Szaporca 
április 1 – június 30.: H-V 9.00-17.00 
július 1 – augusztus 31.: H-V 9.00-19.00 
szeptember 1 – október 31: H-V 9.00-17.00 
november 1 – március 31: K-V 10.00-17.00 
 
Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum 
március 15 – október 15.: naponta 9.00-18.00 
október 16 – március 14.: naponta 10.00-15.00 
Az utolsó vezetés a barlangban zárás elıtt egy órával indul. 
 
Mohácsi Nemzeti Emlékhely 
április 1 – október 23. között: naponta 9.00-18.00 óráig 
október 24 – március 31. között naponta 9.00-16.00 óráig 
 
Kölked - Fehér Gólya Múzeum 
szeptember 1 – április 30.: keddtıl szombatig 10.00-16.00 
május 1 – augusztus 31.: keddtıl vasárnapig 9.00-17.00 
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Drávaszentes - Dráva Kapu Bemutatóközpont 
április 1 – október 31-ig K-V 9.00-17.00 
november 1 – március 31.: elızetes bejelentkezéssel látogatható 
(Tel.: 82/461-285, 30/474-3591). 
 
Nagyharsányi Szoborpark 
szeptember 30-ig naponta 10.00-18.00 
október 1 – március 31.: naponta 10.00-16.00. 
 
 
 

Október 15-ig lehet fotókat küldeni a pályázatra 
 
2016-ban fotópályázatot írtunk ki a mőködési területünkön található e-tanösvények látogatói részére. 
Az eredményes pályázók a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ajándékcsomagját nyerhetik meg. 
A pályázat beadási határideje 2016. október 15. Részletes információk a www.ddnp.hu/e-tanosvenyek 
linken érhetık el. 
 
 
 

Elmarad a Családi Nap 
 
Ezúton értesítjük a Nagyközönséget, hogy az éves eseménynaptárunkban október 15-re meghirdetett 
Családi Nap a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen címő program elmarad. 
 
 

KÖRNYEZETI NEVELÉS  
 
 
 

Kedvezményes osztálykirándulási lehet ıségek októberben is 
 
A szeptemberben kezdıdı 2016/17-es tanév elsı két hónapjában kedvezményes osztálykirándulási 
lehetıségeket kínál a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság. Az alábbiakban bemutatásra kerülı 
programokra történı jelentkezés esetén 20% kedvezményt biztosítunk az eredeti árból a 
diákcsoportoknak. A Kalandok Abaligeten  
program résztvevıi megismerhetik az Abaligeti-
barlang világát, a denevérek titokzatos életét. A 
diákok játékos formában tapasztalhatják meg, 
hogy a természetben milyen sok segítséget 
találhatnak a tájékozódásban. A barlang 
környékén tett túrán rácsodálkozhatnak a 
Mecsek természeti kincseinek változatosságára. 
A Pécsi osztálykirándulás: Tettye  címő 
programon a természetjárás általános 
szabályainak megismerése után felfedezı 
körútra indulunk a Pintér-kert Arborétumba, a 
Tettyei Mésztufa-barlangba, majd 
meggyızıdünk arról, hogy az idıjárás 
elırejelzése nem is olyan nagy ördöngösség, 
mint ahogy azt elsıre gondolnánk! A Játszva 
tanulás a nemzeti parkban  (Béda-Karapancsa, Kölked) programon a diákok megismerhetik az ártér 
élıvilágát, az itt élı gólyákat, valamint megbizonyosodhatnak arról, hogy az árvíz a természet 
szempontjából egyáltalán nem káros, sıt éppen ez a létfeltétele az itteni élıvilágnak. A Kirándulás az 
İs-Dráva Látogatóközpontba  elnevezéső programon a Dráva élıvilágát bemutató kiállítás 
megtekintése után játékos sétára indulunk a Hagyományos gazdálkodás tanösvényen az állattartó 
majorba. Az egész napos ismeretszerzést játszótérhasználat és állatsimogatás teszi felejthetetlenné. 
A programok részletes leírásai elérhetıek a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság honlapján: 
www.ddnp.hu 
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PROGRAMAJÁNLÓ  
 
 
 

Kedvezmények az Id ısek Világnapján, október 1-jén 
 
Október elseje az Idısek Világnapja. A jeles nap alkalmából a Duna-Dráva 
Nemzeti Park Igazgatóság érdekes programot és kedvezményeket kínál. 
 
A pécsi Pintér-kert Arborétumban a látogatók szakvezetı kíséretével 
ismerhetik meg a kert életének sajátosságait, az ısz színeiben pompázó 
növényvilágot. A szépen gondozott kertben számos növényfaj ebben az 
idıszakban látványos, többek között a szúrós csodabogyó, a pirítógyökér, 
a fehér tündérrózsa és a májvirág levele, a naspolya, a birs és a hólyagfa 
termése. A séták 10.00 és 14.00 órakor indulnak a Pintér-kert bejáratától. 
Részvételi díj: 400 Ft/fı, nyugdíjasoknak ingyenes. 
 
Az İs-Dráva Látogatóközpontban a jeles nap alkalmából a 60 év 
felettiek 50%-os kedvezménnyel tekinthetik meg az İs-Dráva 
Látogatóközpont kiállítását, a Hagyományos gazdálkodás tanösvényt és a 
majort. 

 
 
 
 

Geotóp Nap 2015 – a földtudományi természeti értéke k napja 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a ProGEO Egyesület az idén október 8-án, szombaton 
rendezi meg földtudományi értékeinket (különleges felszínformákat, kızeteket, ásványokat, 
ısmaradványokat stb.) bemutató és a földtudományi természetvédelmet az érdeklıdıkkel 
megismertetı terepi programjait. 
 
A „geotóp” olyan helyszín, ahol az élettelen természet 
legérdekesebb, leglátványosabb, legjellegzetesebb képzıdményei 
árulkodnak keletkezésük körülményeirıl. A Geotóp Nap célja, hogy 
szakavatott vezetık segítségével diákokat, felnıtteket, családokat, 
osztályokat ösztönözzön arra, hogy megismerjék mit rejt a Föld 
mélye, mirıl árulkodnak a kızetek, kövületek, miként jöttek létre a 
felszínformák. A geotóp napot a Magyarhoni Földtani Társulat 
ProGEO Földtudományi Természetvédelmi Szakosztálya 
koordinálásával minden év októberében rendezik meg civil 
szervezetek, természetvédık, geológusok közremőködésével. 

Az országos programsorozat részeként 2016. október 8-án a Villányi 
Templom-hegy geológiai értékeivel ismerkedhetnek meg a látogatók. 
A korábban Mészhegy néven ismert terület kıbányája udvarán 
egyedülálló jura idıszaki és pliocén-pleisztocén korú kızettani 
értékek láthatók a sziklafalban. Az ammonitesz és gerinces 
maradványok több tízmillió év evolúciós történetét ırzik. A területen 
1910-tõl folynak geológiai kutatások, melyek során 27 új állatfajt 
fedeztek itt fel. Az ısgerincesek között találtak itt Észak-Amerikából 
bevándorolt vadlovakat és farkasokat is. 

A túrán mindezekrıl sok érdekességet lehet hallani a túravezetıtıl, valamint megtekinthetık a 
sziklafalakban található egyedülálló ısmaradványok. 
 
A program helyszíne: Villány, Ammonitesz tanösvény, idıpontja: 2016. október 8., szombat, 10.00 óra. 
A túra hossza kb. 1 km, idıtartama 1-2 óra. A részvételi díj: 500 Ft/fı. 
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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 20 16. 
októberben és november elején 
 
 
 
Október 1.: Id ısek Világnapja a Pintér-kert Arborétumban  
A látogatók szakvezetı kíséretével ismerhetik meg a kert életének sajátosságait, az ısz színeiben 
pompázó növényvilágot. Helyszín, idıpont: Pécs, Pintér-kert Arborétum, 10.00 és 14.00 óra. A 
részvételi díj: 400 Ft/fı, nyugdíjasoknak igazolvánnyal ingyenes. 
 
 
Október 1.: Vén Fák ösvénye túra Bélaváron  – „20 év, 20 túra” programsorozat 
Látogatás a tekintélyt parancsolóan, mégis végtelen szelídséggel magasodó bükkfáknál és az egykor 
fehér gólya fészkét tartó, matuzsálemi kort megért erdei fenyınél. A túra során az ötvenes évek 
viszonyait tükrözı futóárkokat is megtekintjük. Helyszín, idıpont: Bélavár, templom, 10.00 óra. A túra 
hossza, idıtartama: 6 km, 3 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı. 
 
 
Október 2.: Európai Madármegfigyel ı Nap az İs-Dráva Látogatóközpontban 
A jeles nap alkalmából távcsövekkel, spektívvel figyelhetik meg a résztvevık a térségben honos 
madarakat, és madárgyőrőzési bemutatóra is sor kerül. Helyszín, idıpont: İs-Dráva Látogatóközpont, 
9.00 óra. A program idıtartama: 3 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı. 
 
 
Október 4.: DDNP Klub  
Betyárvilág Magyarországon – Varga Zsolt diavetítéses elıadása 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program. 
 
 
Október 8.: „Állati” túra 
Az állatok világnapja alkalmából színes programra invitáljuk a családokat. Megismerkedünk a fehér 
gólya életével, lovaskocsikázunk a Nagypartosi tanösvény mentén, és egy közeli lovas birtokra is 
ellátogatunk. A programon való részvételhez elızetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/846-6020 
Helyszín, idıpont, Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra. A program idıtartama: 3 óra, a részvételi 
díj: 900 Ft/fı. 
 
 
Október 8.: Túra a 40 éves Zselici Tájvédelmi Körze tben 
„20 év, 20 túra” programsorozat, Jelvénygyőjtı túra 
A túrán az ıszi zselici erdıben meglátogatjuk Pali betyár temetıjét, és találkozunk  az értékeket ırzı, 
a tájban harmóniát teremtı lakosokkal. Helyszín, idıpont: Dennai rakodó, 10.00 óra. A túra hossza, 
idıtartama: 7-8 km, 4-5 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı. 
 
 
Október 8.: İszi kézm őves foglalkozás Drávaszentesen 
Az ısz kínálja talán a legváltozatosabb alapanyagokat. A kézmőves programon a természetben 
fellelhetı kincsek felhasználásával készítünk szebbnél szebb díszeket, ajándéktárgyakat. 
A programon való részvételhez elızetes bejelentkezés szükséges! Tel.: 30/474-3591, 82/461-285 
Helyszín, idıpont: Dráva Kapu Bemutatóközpont, Barcs-Drávaszentes, 9.30 óra. A program 
idıtartama: 3 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı. 
 
 
Október 8.: Geotóp Nap – Ammonitesz túra 
A jeles napon a Villányi Templom-hegy geológiai értékeivel ismerkedhetnek meg a látogatók  
Helyszín, idıpont: Villány, Ammonitesz tanösvény kezdıpontja (N45.875775 E18.447474), 10.00 óra 
A túra hossza, idıtartam: kb. 1 km, 1-2 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı. 
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Október 15.: İszülı Gemenc túra 
„20 év, 20 túra” programsorozat, Jelvénygyőjtı túra 
Az Alföldi Kéktúra útvonalán haladó túrán az ıszi természetben gyönyörködhetnek a résztvevık. 
Helyszín, idıpont: Pörböly, gátırház, 9.00 óra. A túra hossza, idıtartama: 6 km, 3 óra, a részvételi díj: 
500 Ft/fı. 
 
 
Október 29.: Töklámpás faragás Drávaszentesen 
Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat egyaránt egy jó hangulatú délelıttre. Amíg faragjuk a 
töklámpásokat, megsülnek a sütıtökök, amit utána jóízően el is fogyaszthatunk. 
A programon való részvételhez elızetes bejelentkezés szükséges! Tel.: 30/474-3591, 82/461-285 
Helyszín, idıpont: Dráva Kapu Bemutatóközpont, Barcs-Drávaszentes, 9.30 óra. A program 
idıtartama: 3 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı. 
 
 
November 8.: DDNP Klub - Zergevirágok a Mecsekben 
Nagy Gábor 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  
 

• Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum – http://www.ddnp.hu/abaliget 
• Boki-Duna, halászati bemutatóhely – http://www.ddnp.hu/boki-duna 
• Dráva Kapu Bemutatóközpont, Barcs-Drávaszentes – http://www.ddnp.hu/drava-kapu 
• Fehér Gólya Múzeum, Kölked – http://www.ddnp.hu/feher-golya-muzeum 
• Mohácsi Nemzeti Emlékhely – http://www.ddnp.hu/mte 
• Nagyharsányi Szoborpark – http://www.ddnp.hu/szoborpark 
• İs-Dráva Látogatóközpont, Szaporca – www.ddnp.hu/odlk 
• Pintér-kert Arborétum, Pécs – http://www.ddnp.hu/pinter-kert 
• Szársomlyó – http://www.ddnp.hu/szarsomlyo 
• Tettyei Mésztufa-barlang, Pécs – http://www.ddnp.hu/tettyei-mesztufa-barlang 

 
 
 

 
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! 


