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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele        20 16. december 
 
 

AKTUÁLIS 
 
 
 

Kellemes Ünnepeket! 
 
2016 különleges esztendı volt számunkra. Ebben az évben ünnepeltük a Duna-Dráva Nemzeti Park 
alapításának huszadik évfordulóját. Számos emlékezetes program van a hátunk mögött a jubileumhoz 
kapcsolódóan: a túráktól kezdve a környezeti nevelési foglalkozásokon, versenyeken, pályázatokon, 
kiállításokon és elıadásokon át a nagyrendezvényekig. Az intenzív munkában gazdag év 
vége felé közeledve szeretnénk megköszönni a hozzánk intézett kérdéseiket és visszajelzéseiket, 
valamint nem utolsó sorban a Duna-Dráva Nemzeti Parkban és más, igazgatóságunk mőködési 
területén található védett területeken tett látogatásukat! Megköszönjük együttmőködı partnereinknek 
támogatásukat, segítségüket, valamint a közös gondolkodást és cselekvést! 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság csapata békés karácsonyi ünnepeket és boldog, sikerekben, 
egészségben és eredményekben gazdag új esztendıt kíván Önöknek! 
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Merre járnak a Riha-tó nagy kócsagjai? 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén, a Mohács közelében található Riha-
tó nádasaiban már évtizedek óta jelentıs gémtelepet ismernek a szakemberek. A vegyes 
gémtelepben szürke- és vörös gémek, üstökös gémek, kis- és nagy kócsagok, valamint bakcsók 
költenek szép számmal, sıt az utóbbi néhány évben a kis kárókatonák és a kanalasgémek fészkelése 
is bizonyítottá vált. 
 
A nagy kócsag a magyar természetvédelem 
címermadara, amelynek állománya az 1970-es 
években igencsak mélyponton volt Magyarországon. 
Számos tényezı, így a természetvédelem 
intézkedései is, hozzájárult ahhoz, hogy a fészkelı 
állomány fejlıdésnek induljon és megerısödjön. 
 
A Riha-tó nádasában 2010 óta győrőzik színes 
győrővel a kócsagfiókákat, az azóta eltelt 7 költési 
szezonban összesen 128 fióka kapott ilyen egyedi 
azonosítót. Ebbıl a mennyiségbıl ezidáig 15 madár 
került meg külföldön, elsısorban a tılünk nyugatra 
lévı európai országokból. 

  A Riha-tónál győrőzött madarak megkerülési helyszínei 
 
A napokban érkezett a hír, hogy egy 2012-ben jelölt nagy kócsag színes győrőjét azonosították 
Spanyolországban, Sevilla mellett, amely közel 2300 km-re található légvonalban a kikelés 
helyszínétıl. 
 
A Riha-tó nádasából származó madarak korábban már kerültek meg Hollandiában (2 példány), 
Németországban (2 pld), Spanyolországban (további 1 pld), Olaszországban (6 pld), valamint 
Szlovéniában és Horvátországban (1-1 pld). A megfigyelések mindegyike táplálkozó területen történt, 
és a madarak egészséges voltak. 
 
Honlapunkon fotók és térképek találhatók a madarakról és vándorlási útvonalaikról: 
http://www.ddnp.hu/index.php?pg=news_111_2517 
 

Mórocz Attila 
 
 
 
 

Két barlang természet- és környezetbarát világítást  kap 
 
A közeljövıben megkezdıdik az Abaligeti-barlang, valamint a Tettyei Mésztufa-barlang 
világításrendszerének korszerősítése, továbbá a szükséges helyeken kızetállékonysági vizsgálatokat 
és kızet-megerısítési munkákat végeznek el a KEHOP-4.1.0-15-2016-00005 számú projekt 
keretében. Az Abaligeti-barlangban monitoring rendszer is kiépül, amely a barlangi patakot, a barlang 
levegıjét, valamint a kızetek mozgását fogja figyelni. 
 
A világításkorszerősítés keretében a jelenlegi eszközöket LED-es világítótestek váltják fel, amelyek 
azon kívül, hogy energiatakarékosabbá teszik a rendszert, a kisebb hıkibocsátással és a 
fényszennyezés mérséklésével hozzájárulnak a barlangok élıvilágának megırzéséhez is. A 
monitoring rendszer kiépítése révén az Abaligeti-barlang és környezetének fizikai tulajdonságairól és 
élıvilágáról informálódhatnak a látogatók. 
 
A kivitelezési munkák zavartalan elvégzése érdekében az Abaligeti-barlang 2016. december 22-tıl, a 
Tettyei Mésztufa-barlang pedig 2017. február 1-jétıl várhatóan 2017. május 11-ig zárva tart. 
Amennyiben a munkavégzés a tervezettnél hamarabb megvalósul, a barlangok megnyitása ezen 
idıpont elıtt is megtörténhet. A Denevérmúzeum a nyitvatartási rend szerint fogadja a látogatókat. 
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Elpusztult rétisasok Pincehely határában 
 
December 1-jén a reggeli órákban telefonon értesítették a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
természetvédelmi ırét, hogy Pincehely határában egy szántóföldön elhullott rétisas tetemeket találtak. 
Rövid idın belül a helyszínre érı természetvédelmi ırök egy régebbi elpusztult róka körül három 
rétisas tetemét találták, amelyek egymástól néhány méterre feküdtek a földön. 
 
A tetemek épek, 2-4 
naposak lehettek, 
külsérelmi nyomok nem 
voltak láthatóak rajtuk. Mind 
a három madár talpa 
erısen görcsbe volt 
rándulva, ezért a mutatott 
tünetek alapján nem 
zárható ki a mérgezés 
gyanúja. 
 
A rétisasok pusztulásának 
okáról csak az állatorvosi 
szakvélemény után lehet 
biztosat állítani, addig is a 
Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság megtette a 
bejelentést a Tamási 
Rendırkapitányság felé. 
 
Az egyik madáron két darab jelölı győrő volt. A győrőszám beazonosítása után kiderült, hogy a 2011. 
évben Duna-Dráva Nemzeti Parkban kikelt madarat Baja mellett az egyik természetvédelmi ır kolléga 
győrőzte meg. 
 
 
 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 20 17-ben 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai 2017-ben is 
szakvezetéses túrákkal, gyerekprogramokkal, elıadásokkal várják 
az érdeklıdıket. 
 
A www.ddnp.hu/esemenynaptar címrıl letölthetı füzetben a 
programok vázlatos bemutatása szerepel, azok részletes 
ismertetése – térképpel és hasznos tudnivalókkal – mindig az adott 
eseményt megelızı hetekben kerül fel honlapunkra, valamint 
facebook-oldalunkra. 
 
Programjaink egy része természeti jelenségekhez (például virágzás, 
madárvonulás) és idıjárási körülményekhez kapcsolódik, ezért az 
elıre meghirdetett idıpontokban változások lehetségesek. 
 
 
 

Túrabérlet 2017-re! 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kedvezményes részvételi lehetıséget nyújt rendszeresen 
visszalátogató vendégeinek 2017-ben 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. 
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ÜNNEP 
 
 
 

Bemutatóhelyeink ünnepi nyitva tartása 
 
Ezúton tájékoztatjuk kedves vendégeinket bemutatóhelyeink ünnepi nyitva tartásáról. 
 
 
 
Abaligeti-barlang 
Abaliget  
• december 21-ig: 

a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
• december 22-tıl felújítási munkálatok miatt 

zárva  
 
 
Denevérmúzeum 
Abaliget  
• december 23-ig: 

a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
• december 24-26.: zárva 
• december 27-30.: 10.00-15.00 
• december 31-január 1.: zárva 
• január 2-tól: 

a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
 
 
Dráva Kapu Bemutatóközpont 
Barcs-Drávaszentes  
• december 18-ig: elızetes bejelentkezéssel 
• december 19-január 1.: zárva 
• január 2-tól: elızetes bejelentkezéssel 
 
 
Fehér Gólya Múzeum 
Kölked 
• december 17-ig: 

a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
• december 18-január 2.: zárva 
• január 3-tól: 

a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
 
 
Mohácsi Nemzeti Emlékhely 
Mohács-Sátorhely 
• december 23-ig: 

a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
• december 24-25.: zárva 
• december 26-31.: 9.00-16.00 
• január 1.: zárva 
• január 2-tól: 

a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
 
 
 
 

Nagyharsányi Szoborpark 
Nagyharsány 
• december 23-ig: 

a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
• december 24-január 1.: zárva 
• január 2-tól: 

a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
 
 
İs-Dráva Látogatóközpont 
Szaporca 
• december 23-ig: 

a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
• december 24-29.: zárva 
• december 30-31.: 10.00-16.00 
• január 1.: zárva 
• január 2-tól: 

a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
 
 
Pintér-kert Arborétum 
Pécs 
• december 18-ig: 

a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
• december 19-január 1.: zárva 
• január 2-tól: 

a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
 
 
Szársomlyó, szakvezetéses túrák 
Nagyharsány 
• december 23-ig: 

a hivatalos túrarend szerint 
• december 24-január 1.: nem indul túra 
• január 2-tól: 

a hivatalos túrarend szerint 
 
 
Tettyei Mésztufa-barlang 
Pécs 
• december 22-23.: 10.00-16.00 
• december 24-26.: zárva 
• december 27-31.: 10.00-16.00 
• január 1.: zárva 
• január 2-tól: 

a hivatalos nyitvatartási rend szerint
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PROGRAMAJÁNLÓ  
 
 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 
2017. januárban és februárban 
 
Január 3.: DDNP Klub – A nagydorogi Cikta-major 
Szendi József diavetítéses elıadása. Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. 
Ingyenes program. 
 
Január 14.: Rétisasok nyomában 
Az év elsı hónapjában a rétisasok nyomába eredünk. A Fehér Gólya Múzeumban egy pohár meleg 
tea mellett hasznos információt kaphatunk a gyönyörő madárról. Az ismeretek után gyalogtúrára 
indulunk, és remélhetıleg, a természetben is szemügyre vehetjük a madarak királyát. A rétisasok 
mellett az ártérrıl és a fokgazdálkodásról is sok új és hasznos információt kaphatunk. 
Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 8.00 óra. 
A túra hossza 5 km, idıtartama 3-4 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı 
 
Január 21.: Téli dzsungeltúra – Jelvénygy őjtı túra 
A Dráva mellékágai mentén úttalan utakon haladva az ember által szinte sosem járt ártér téli arcát 
ismerhetik meg a résztvevık. Ebben az idıszakban olyan helyek bejárására is lehetıség nyílik, amit a 
vízállás a nyári hónapokban általában nem tesz lehetıvé. A résztvevık az egyetlen olyan települést is 
megismerhetik, amely a Dráva töltésén belül helyezkedik el. Helyszín, idıpont: Drávasztára, kikötı, 
9.00 óra. A túra hossza 12 km, idıtartama 5 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı. 
 
Február 7.: DDNP Klub - A Kotori-öböl gyöngyszemei 
Hérincs Dorina 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! 


