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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele               2017. január 
 
 
 

AKTUÁLIS 
 
 

Felhívás Duna-Dráva Nemzeti Parki Termék védjegy ké relmezésére 
 
A Nemzeti Parki Termék védjegy használatának célja a védett természeti területeken mőködı helyi 
vállalkozások, gazdálkodók, gazdálkodó szervezetek támogatása, termékeik megbecsülésének 
növelése, piaci lehetıségeik bıvítése a környezettudatosság, a térség természeti, táji és kulturális 
sajátosságainak, hagyományainak megırzése jegyében. 
 
Pályázatunk alkalmával a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság védjegyet kíván adományozni azoknak a 
jellegzetes helyi, kereskedelmi forgalomba hozható 
kézmőves termékeknek, melyek többnyire természetes 
alapanyagokból készülnek és igazoltan a Duna-Dráva 
Nemzeti Park Igazgatóság mőködési területérıl, 
természetvédelmi oltalom alatt álló területrıl (nemzeti park, 
tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, Natura 2000 
terület vagy ezen külterületekhez tartozó települések) 
származnak, és elıállításuk a térség hagyományain 
alapszik. A pályázatot elnyerık 5 évig jogosultak a védjegy 
használatára, a termékek megjelennek a 
nemzetiparkitermek.hu oldalon, valamint számos rendezvényen bemutatásra kerülnek országos 
szinten. 
 
Részletes pályázati kiírás, letölthetı dokumentumok:  
http://www.ddnp.hu/index.php?pg=news_111_2526 
 
 
 
 
 

A 2017. év állatai, növényei 
 

Év emlıse:  
mogyorós pele 

Év hala: 
harcsa 

Év rovara: 
nagy szarvasbogár 

Év fája: 
vadalma 

Év kétélt ője: 
mocsári béka 

Év vadvirága: 
hóvirág 

Év gombája:  
világító tölcsérgomba 

Év madara: 
tengelic 

Év gyógynövénye: 
mák 
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Programok, túrabérlet, aktuális nyitvatartási rend és árak 
 
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. 
 
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. 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság által mőködtetett bemutatóhelyek nyitvatartási rendje, a 
szálláshelyek igénybevételének rendje, továbbá a belépıjegyek és szolgáltatások árai 2017. február 
elsejétıl aktualizálásra kerülnek. Az új, érvényes mőködési és díjszabási tájékoztató honlapunkon 
elérhetı: www.ddnp.hu/arak 
 
 
 
 

EMBER ÉS TERMÉSZET 
 
 

Alvó denevért találtam. Mit tegyek? 
 
A Magyarországon elıforduló 28 denevérfaj közül több is elınyben 
részesíti az ember környezetét. A régi pincéken, présházakon, 
zavartalan padlásokon kívül a társasházak is vonzó pihenıhelyet 
nyújtanak számukra. A téli idıszakban a nagyvárosok panelházai 
kiváló telelıhelyet biztosítanak számos fajnak. A panelek 
illesztéseinél található repedésekben, redınytokokban a lakásokból 
kiáramló meleg miatt megfelelı feltételeket találnak ahhoz, hogy ott 
vészeljék át a téli hónapokat. Mivel a denevérek kizárólag rovarokkal 
táplálkoznak, táplálékhiányos téli idıszakban kénytelenek téli álmot 
aludni. 
 
Ebben az idıszakban anyagcseréjük lelassul, szívverésük, légzésük 
és testhımérsékletük drasztikusan lecsökken, valós téli álomba 
zuhannak. Ez a csökkentett „üzemmód” teszi csak lehetıvé, hogy az 
ısszel felhalmozott zsírtartalék elegendı legyen az életben 
maradáshoz. Természetesen ez a lassú anyagcsere is termel 
salakanyagot, ezért körülbelül háromhetente felébrednek, rövid idıre 
elhagyják téli szállásukat, hogy elvégezzék szükségleteiket. 
 
Az egészségügyi ébrenlétekkor elıfordul, hogy nem találnak vissza a búvóhelyükre, és a tél közepén 
hirtelen felbukkannak az erkélyen, a lakásban, irodában. Ha így találjuk meg a dermedt, félálomban 
lévı denevért, a legjobb, amit tehetünk, hogy egy papírdobozba helyezzük, hővös, zavartalan 
helyiségbe tesszük, és értesítjük a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságot. Semmiképp ne próbáljuk 
megetetni, megitatni, és a lehetı legkevesebb ideig tartsuk kézben. Ugyanis minél többet piszkáljuk, 
annál jobban felébred. Az ébrenléti állapot pedig nagyon gyorsan felemészti a zsírtartalékot, ami így 
már nem lesz elegendı a tél hátralévı idıszakának az átvészeléséhez, ami az állat pusztulásához is 
vezethet. Az illetékes természetvédelmi ır segít az állat megfelelı helyre való szállításában. A Pécs 
környékén kézre került denevérek az Abaligeti-barlangban kerülnek elhelyezésre, ahol megfelelı 
körülmények között tudják téli álmukat folytatni. A hazánkban elıforduló denevérek valamennyi faja 
természetvédelmi oltalom alatt áll, és közülük több faj fokozottan védett. Vigyázzunk rájuk! 
 

Fotó és szöveg: Völgyi Sándor 
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Élı közvetítés a rétisas-fészekb ıl 
 
Nemzeti parkunk egyik zászlós faja a fokozottan védett rétisas (Haliaeetus albicilla), melynek 
legerısebb kárpát-medencei állománya mőködési területünkön, a Dél-Dunántúlon található. 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság mőködési területén 
található egyik rétisas fészek mellett 
elhelyezett kamerák segítségével 
betekintést nyerhetünk e ritka, 
méltóságteljes ragadozó madár 
család mindennapjaiba, a 
fészeképítéstıl a tojásrakáson és 
költésen át a fiókák felneveléséig. 
 
Láthatjuk a fiókanevelés szépségét és 
küzdelmes napjait egyaránt. 
Reméljük, az itt felcseperedı fiókák 
végül egészségesen kirepülnek, és 
így egy újabb sikeres lépést tesz a hazai természetvédelem és a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság Magyarország természeti értékeinek hatékony védelméért. 
 
Ide kattintva tekinthetı meg a kamera képe, valamint egy részletes leírás a fajról: 
http://filmdzsungel.tv/webkamerak/retisas/ 
 
 
 
 

KÖRNYEZETI NEVELÉS  
 
 

Akciós osztálykirándulási lehet ıségek 2017. március - április 
hónapban 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a természeti értékek védelme mellett mindig is nagy 
hangsúlyt fektetett az aktív kikapcsolódással egybekötött szemléletformáló, oktató tevékenységre. 
Ennek jegyében ajánljuk akciós osztálykirándulásainkat, melyek keretében a gyerekek játszva tanulva 
töltıdhetnek fel energiával és ismerkedhetnek meg a védett területek élıvilágával. 
 
Pécsett a Tettye Oktatási Központ, a Pintér-kert Arborétum és  a Tettyei Mésztufa-barlang  várja 
az iskolás felfedezıket, ahol a Mecsek élıvilágának megismerése után a barlangi életbe lehet 
betekintést nyerni. A napot egy idıjárás-vadászattal egybekötött séta zárja. 
 
A kölkedi Fehér Gólya Múzeumban és a Nagypartosi tanösvényen élményben gazdag kirándulás 
várja a kis tudósokat. A múzeumban és a szakvezetéses túra során új ismeretek szerezhetık a gólyák 
életérıl, az árvíz hatásairól, a fokrendszer mőködésérıl, valamint megismerhetı a vizek világa.  
 
A 2015-ben az Év Ökoturisztikai Látogatóközpontjának választott İs-Dráva Látogatóközpont  is 
izgalmas programokkal várja az érdeklıdı gyerekeket Szaporcán. Az egész napos 
osztálykiránduláson lehetıség nyílik megismerni a Dráva csodás élıvilágát, valamint a hagyományos 
gazdálkodási formákat. A 2015 tavaszán átadott központ majorjában magyar szürkemarhák, parlagi 
szamarak, hucul lovak, valamint racka és cikta juhok élnek, és a velük való találkozás felejthetetlenné 
teszi a szaporcai kalandokat! 
 
A programok részletes ismertetıi a http://www.ddnp.hu/kornyezeti-neveles címrıl tölthetık le. 
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PROGRAMAJÁNLÓ  
 
 
 

Programajánlatok a busójáráskor Mohács közelében 
 
A mohácsi busójárásra érkezı vendégek számára kínál a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
tartalmas programokat a látványos forgatag elıtti délelıttre. 
 
Február 26-án vasárnap a Mohácsi Nemzeti 
Emlékhely már reggel 8 órától várja a látogatókat. Az 
emlékhely idegenvezetéssel, csoportosan látogatható, 
egyéni vendégeknek lehetıségük van a folyamatosan 
induló csoportokhoz csatlakozni. A látogatók az 
ajándékbolt bıséges kínálatából emléktárgyakat, 
valamint a nemzeti park területén nevelt 
szürkemarhák húsából készült szalámit is 
vásárolhatnak. 
 
Javasoljuk az érdeklıdıknek, hogy amennyiben 
tehetik, a zsúfolt vasárnap helyett egy nappal 
korábban, február 25-án, szombaton keressék fel az emlékhelyet! Információk: 
www.mohacsiemlekhely.hu 
 
 
 

Március: Barlangok Hónapja 
 
A hagyományosan minden év márciusában meghirdetett Barlangok Hónapja elnevezéső 
eseménysorozat a barlangok világára, a természet erıinek munkája nyomán évmilliók alatt létrejött 
csodálatos felszín alatti képzıdményekre, valamint a barlangok élıvilágának titkaira hívja fel a 
figyelmet. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2017-ben elıadássorozattal és 
gyermekprogramokkal kapcsolódik a Barlangok Hónapja eseménysorozatához. 
 
 
Március 1. szerda, 17.00 – Pécs, Tettye Oktatási Központ 
Mecseki barlangok régészeti kutatása és a Marci-bar lang 
Gábor Olivér régész (Janus Pannonius Múzeum) diavetítéses elıadása. Ingyenes program. 
 
Március 8. szerda, 17.00 – Pécs, Tettye Oktatási Központ 
A denevérek világa 
Dombi Imre természetvédelmi ır, denevérkutató diavetítéses elıadása. Ingyenes program. 
 
Március 22. szerda, 17.00 – Pécs, Tettye Oktatási Központ 
Mecseki karsztkutatás 
Illés Andrea barlangkutató diavetítéses elıadása. Ingyenes program. 
 
Március 29. szerda – Abaliget, Denevérmúzeum: 
Denevérnap 
10.00 és 13.00: Játékos szakvezetés a Denevérmúzeumban  
10.45 és 13.45: Kalandtúra a Denevér-tanösvényen 
11.45 és 14.45: „Készíts Denevért” kézmőves program 
A részvétel feltétele: belépıjegy vásárlása a Denevérmúzeumba 
(az Abaligeti-barlang pénztáránál – felnıtt: 450 Ft/fı, gyermek/diák: 350 Ft/fı)  
Elızetes bejelentkezés szükséges. Tel: 72/517-223, 30/377-3383, rozsaa@ddnp.kvvm.hu 
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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 
2017. februárban és márciusban 
 
 
Február 7.: DDNP Klub - A Kotori-öböl gyöngyszemei 
Hérincs Dorina diavetítéses elıadása. Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. 
Ingyenes program. 
 
 
Március 1.: Tavaszváró foglalkozás a Tettye Oktatás i Központban 
A résztvevık a foglalkozáson megismerkedhetnek az ébredı erdı lakóival, valamint tavaszköszöntı 
versek, színes ceruzák, textilfilcek segítségével tavaszt varázsolunk közvetlen lakókörnyezetünkbe. 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 10.00 óra. A program idıtartama: 1 óra, a részvételi 
díj: 400 Ft/fı. 
 
 
Március 1. Barlangok Hónapja – Mecseki barlangok ré gészeti kutatása és a Marci-barlang 
Gábor Olivér régész (Janus Pannonius Múzeum) diavetítéses elıadása. 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program. 
 
 
Március 4.: Töröcskei kirándulás 
A túra során érintjük a Fekete harkály tanösvényt, majd végigmegyünk a töröcskei tetın, majd 
visszafelé a ropolyi völgyben haladunk. A túra során a Zselic sajátos erdıtársulásait és vegetációját, 
faunáját mutatjuk be a tavaszi virágok elıbújásának idejében. 
Helyszín, idıpont: Kaposvár-Töröcske, Fenyvesi utca déli vége (N46.2989540435 E17.7800637328), 
10.00 óra. A túra hossza, idıtartama: 8 km, 4 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı. 
 
 
Március 7.: DDNP Klub - Az ország nyugati kapuja – kalandozások az İrség legszebb tájain 
Pallos-Rózsa Anita diavetítéses elıadása 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program. 
 
 
Március 8. Barlangok Hónapja – A denevérek világa  
Dombi Imre természetvédelmi ır, denevérkutató diavetítéses elıadása. 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program. 
 
 
Március 11.: „Hova érkeznek a fekete gólyák?” – túr a Gemencben 
Jelvénygyőjtı túra 
A fokozottan védett fekete gólyák megérkezése elıtt megismerkedünk rejtett életmódjukkal, táplálkozó 
területeik sajátosságaival és fészkelési szokásaikkal. 
Helyszín, idıpont: Csertai betonút (55.sz. fıúton Baja irányába haladva Pörböly és Baja között az 
egyetlen letérı balra.), 10.00 óra. A túra hossza, idıtartama: 6 km, 3-4 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı. 
 
 
Március 17.: Víz világnapja – el ıadás és túra a Kisincihez és a Hobogyokhoz 
A Víz világnapja alkalmából az életteret adó víz áll a foglalkozás középpontjában. 
Helyszín, idıpont: Szaporca, İs-Dráva Látogatóközpont, 10.00 óra. A program idıtartama: 3-4 óra, a 
részvételi díj: 500 Ft/fı. 
 
 
Március 18.: Az ártér eml ısei 
Márciusban egy remek délelıttre hívjuk a gyerekeket a kölkedi Fehér Gólya Múzeumba. A gólyák 
megérkezése elıtt megismerkedhetünk azokkal az ártéri emlısökkel, akikkel a fehér gólya is 
találkozhat. Lesz itt bemutató, kézmőves foglalkozás, és a legbátrabbak még szırméket is 
simogathatnak. Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 10.00 óra. A program idıtartama: 2 
óra, a részvételi díj: 500Ft/fı. 
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Március 22. Barlangok Hónapja – Mecseki karsztkutat ás 
Illés Andrea barlangkutató diavetítéses elıadása. 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program. 
 
 
Március 25.: Elfeledett mesterségek felelevenítése Péterhidán 
Péterhida ısi halásztelepülés, mindössze 3 kilométerre az Ó-Drávától. Egészen a hatvanas évek 
végéig bıség volt itt a halakból. Majd lecsapolták a Rinyát, elmocsarasodott a folyó, így egy csapásra 
megszőnt a halászat, és az addig mőködı vízimalom is hanyatlásnak indult. A túrán a felújított malmot 
tekinthetjük meg, illetve elıdeink halfogási szokásait, eszközeit ismerhetjük meg. 
A programon való részvételhez elızetes bejelentkezés szükséges! Tel.: 30/474-3591, 30/377-3393, 
82/461-285. Helyszín, idıpont: Péterhida, vízimalom, 10.00 óra. A túra hossza, idıtartama: 2 km, 3 
óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı. 
 
 
Március 29. Barlangok Hónapja – Denevérnap 
Játékos szakvezetés a Denevérmúzeumban, kalandtúra a Denevér-tanösvényen, „Készíts Denevért” 
kézmőves program. Helyszín, idıpont: Abaliget, Denevérmúzeum, 10.00 és 13.00 óra. Részvételi díj: 
felnıtt: 450 Ft/fı, gyermek/diák: 350 Ft/fı. 
 
 
Március 31.: „Mi szól itt?” 
A program során kellemes séta keretében ismerhetik meg a résztvevık a tavaszi alkony 
madárhangjait. A program egyúttal a békamentésbe való bekapcsolódásra is lehetıséget nyújt. 
Helyszín, idıpont: Sikondai tavak nagy parkolója, 18.00 óra. A túra hossza, idıtartama: 3-4 km, 3-4 
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! 


