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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele             2017. február 
 
 
 

AKTUÁLIS 
 
 
 

Nemzeti Parki Termék védjegy – március 3-ig lehet p ályázni! 
 
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, valamint 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 
 
 
 

Megjelent nyomtatott eseménynaptárunk 
 
A régi hagyományoknak megfelelıen az Utazás 
Kiállításra elkészült a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság nyomtatott eseménynaptára. A 
nagyközönség a kiadványból tájékozódhat 
rendezvényeinkrıl, szakvezetéses túráinkról, a 
gyerekprogramokról, elıadásokról, valamint a 
bemutatóhelyekrıl és az igénybe vehetı 
szolgáltatásokról. A kiadvány az Utazás Kiállításon 
(Hungexpo, Budapest, 2017. március 2-5.), valamint 
annak zárását követıen a Pintér-kert Arborétum 
fogadóépületében, valamint bemutatóhelyeinken lesz 
hozzáférhetı. 
 
Online verziója a www.ddnp.hu és a http://issuu.com/ddnp címen érhetı el. 
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Folytatódhat a DanubeParks együttm őködés 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság közel egy évtizede dolgozik szoros együttmőködésben a 
Duna mentén mőködı hazai és külföldi természetvédelmi szervezetekkel. Ennek keretében már két 
nemzetközi pályázat is lezárult és most a Duna Transznacionális Program keretében egy újabb, két és 
fél évre szóló projekt veszi kezdetét DANUBEparksCONNECTED címmel. 

 
A projekt nyitóeseményére a németországi Ingolstadtban 
február harmadik hetében került sor. A pályázat távlati célja, 
hogy elmélyítse a kooperációt nemcsak a természetvédelmi 
szereplık között, de a területen dolgozó más érintettekkel, 
vízügyi szervezetekkel, erdészetekkel, hajózási 
szakemberekkel is. 

 
A következı két és fél évben több területen is konkrét természetvédelmi tevékenységek indulnak. 
Ezek közül elsıként a dunai szigetekkel foglalkozó projektelemet emeljük ki. Bár a folyó medrének 
természetes alakulását a szabályozási munkák gyakorlatilag megszüntették, még a mai napig is 
formálódnak kisebb szigetek, zátonyok, amelyek aztán természetes úton benövényesednek. A 
pályázat során a Duna teljes hosszában felmérésre kerülnek az ilyen természetes állapotú, 
úgynevezett „vad” szigetek, amelyek gyakorlatilag egyfajta ökológiai folyosót is alkotnak. A felmérés 
célja a természeti értékek leltárán túl annak megállapítása is, hogy milyen módon lehet hosszabb 
távra is megırizni ezen szigetek háborítatlanságát, továbbá önkéntesek bevonásával a szigeteken 
felhalmozódó szemét összegyőjtését is tervbe vettük. 
 
A szigetek mellett a madarak és a denevérek védelme szerepel a projektben. Az elıbbiek esetében a 
hullámtéren található elektromos vezetékek madárbaráttá tétele a cél, míg a denevérek esetében egy 
átfogó felmérés készül arról, hogy milyen élıhelyek a kulcsfontosságúak a Duna menti populációk 
számára. A Duna mente természetvédelmi értékeit szeretnénk minél közelebb hozni a 
nagyközönséghez, ezért például közös kerékpározást tervezünk a töltéskoronán. 
 
 

Carl Manzano, az osztrák Donau-Auen Nemzeti Park igazgatója megnyitóbeszédét tartja 
 
 
A pályázat koordinálását az ausztriai Donau-Auen Nemzeti Park vállalta, és 15 projektpartner dolgozik 
a pályázat megvalósításán. A projekt teljes költségvetése 3.085.412 €, ebbıl Igazgatóságunk 
részesedése 199.272 €. A pályázat idıtartama 2017. január 1 – 2019. június 30. 
 
A pályázatról további információk az alábbi weboldalon érhetık el: 
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubeparksconnected 
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Két tojás a bekamerázott rétisas fészekben 
 
Örömmel adunk hírt arról, hogy a Duna-Dráva 
Nemzeti Park Igazgatóság mőködési területén 
található bekamerázott rétisas fészekben ülı 
tojó február 23-án rakta le az elsı, majd február 
26-án a második tojást. (A jobbra látható kép az 
elsı tojás lerakásának napján készült.) 
 
A fiókák várhatóan 35-40 nap elteltével kelnek 
ki, majd következik a fiókanevelés kb. 10 hetes 
idıszaka a kirepülésig. Amennyiben érdekes 
fejlemény történik a fészekben, hírt adunk róla. 
 
 
Az élı kamerakép és részletes leírás itt 
tekinthetı meg: http://bit.ly/2l3is9C 
 
 
 

Megérkezett az els ı fekete gólya Gemencre 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, a 
Gemenc Zrt., valamint a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület összefogásával 
2013-ban bekameráztunk egy fekete gólya 
fészket a Gemenci Tájegység északi területén. 
Február 26-án az egyik madár már megérkezett 
a fészkére, várhatóan társa is hamarosan 
követni fogja. 
 
A fekete gólyák mindennapi életét idén is 
figyelemmel lehet majd kísérni az interneten. 
 
Az élı kamerakép ide kattintva érhetı el: http://www.ustream.tv/channel/dkPxgsBDkJK 
 
 
 

KÖRNYEZETI NEVELÉS  
 
 
 

Megújult környezeti nevelési kínálat, akciós osztál ykirándulások 
 
A tavasz közeledtével nem csak a természet újul meg, hanem a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság környezeti nevelési kínálata is. A kölkedi Fehér Gólya Múzeumban, a pécsi Tettye 
Oktatási Központban, valamint a szaporcai İs-Dráva Látogatóközpontban többek között 
gyógynövény-ismereti és madarász programokkal várjuk az óvodásokat és az általános iskolásokat. 

 
Március-április hónapokra akciós 
osztálykirándulási lehetıségeket hirdetünk, 
melyek keretében a gyerekek játszva tanulva 
töltıdhetnek fel energiával és ismerkedhetnek 
meg a védett területek élıvilágával. 
 
A programok részletes ismertetıi az alábbi linkrıl 
tölthetık le:  

Madarászat az İs-Dráva Látogatóközpontban          http://www.ddnp.hu/kornyezeti-neveles 
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PÁLYÁZAT  
 
 
 

Fotópályázat E-tanösvényeink látogatói részére 
 
A táblás és nyomtatott vezetıfüzetes 
tanösvények mellett a Duna-Dráva 
Nemzeti Park Igazgatóság mőködési 
területén tíz, úgynevezett „E-
tanösvény” várja a látogatókat, 
melyek a www.ddnp.hu/e-
tanosvenyek címrıl letölthetı 
vezetıfüzetek segítségével járhatóak 
végig. Mindegyiken egy általános 
tájékoztató, indító tábla található, 
majd az útvonalakon az állomásokat 
fákra vagy kövekre festett számok 
jelzik. Az egyes állomáshelyekhez 
tartozó ismertetıt a túrázók a letöltött 
vezetıfüzetekbıl olvashatják el. A vezetıfüzetek tartalmát folyamatosan aktualizáljuk, azok naprakész 
ismeretanyagot tartalmaznak. 
 
2017-ben fotópályázatot írtunk ki ezen tanösvények látogatói részére, a szerencsés pályázók a Duna-
Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ajándékcsomagját nyerhetik meg. A pályázatról részletes 
információk a www.ddnp.hu/e-tanosvenyek linken érhetık el. 
 
 
 

PROGRAMAJÁNLÓ  
 
 
 

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: Játékos szakvezetés a Denevérmúzeumban  
10.45: Kalandtúra a Denevér-tanösvényen 
11.45: „Készíts Denevért” kézmőves program 



 5 

 
13.00: Játékos szakvezetés a Denevérmúzeumban  
13.45: Kalandtúra a Denevér-tanösvényen 
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 
 
 
 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 
2017. márciusban és áprilisban 
 
 
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. 
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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. 
 
 
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. 
 
 
Április 4.: DDNP Klub - Az év madara, a tengelic 
Wágner László diavetítéses elıadása 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program. 
 
 
Április 8.: Húsvéti kézm őveskedés Drávaszentesen  
Szeretettel várunk mindenkit egy vidám, alkotó délelıttre a húsvétvárás jegyében! A program a 
húsvéti készülıdéshez nyújt hasznos segítséget. A programon való részvételhez elızetes 
bejelentkezés szükséges! Tel.: 30/377-3393, 82/461-285. Helyszín, idıpont: Dráva Kapu 
Bemutatóközpont, Barcs-Drávaszentes, 9.30 óra. A program idıtartama: 3 óra, a részvételi díj: 500 
Ft/fı. 
 
 
Április 22.: Szentegáti İs-bükkös túra (Jelvénygy őjtı túra) 
A túra résztvevıi a tavaszi, virágos erdıben sétálva a Szentegáti İs-bükkös természeti értékeit 
ismerhetik meg. A túra végén egy erdei tisztáson nyílik lehetıség a pihenésre és a Sikotai 
vadászkastély körbejárására. Helyszín, idıpont: Szentegát-Galambospuszta (N45.956342  
E17.819253) 10.00 óra. A túra hossza, idıtartama: 7-8 km, 3-4 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı. 
 
 
Április 22.: A FÖLD NAPJA – szemléletformálás a min dennapokban  
A szabadtéri rendezvény környezetünk természeti értékeire, azok megóvására kívánja felhívni a 
figyelmet. A látogatókat több szervezet képviselıi várják hangulatos és interaktív programelemekkel.  
Helyszín, program kezdete: Pécs, Tettye tér, 10.00 óra 
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Április 26.: Madarász nap a Pintér-kert Arborétumba n 
A madárgyőrőzési bemutató során a gyerekek megismerhetik a madarak vonulásának titkait, 
testfelépítésüket, tollazatukat. Az egész napos programhoz a megjelölt idıpontokban lehet 
csatlakozni, elızetes bejelentkezést követıen. (Tel.: 30/377-3383) 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 9.00, 11.00, 13.00 óra. A program idıtartama: 1,5 
óra, a részvételi díj: 400 Ft/fı. 
 
 
Április 29.: Cikta túra 
A program elsı részében madárgyőrőzési bemutatóval egybekötött sétát teszünk a Dél-Mezıföld 
Tájvédelmi Körzet nagydorogi Szenes-legelıjén, majd megismerkedünk a „gyepkezelı” állatokkal. 
Helyszín, idıpont: Nagydorogi Cikta major, 9.00 óra. A túra hossza, idıtartama: 5 km, 3 óra. A 
részvételi díj: 500 Ft/fı. 
 
 
Április 29.: Csillagnéz ı túra a Zselici Csillagoségbolt-parkban 
Az éjszakai túra során a Zselic sajátos táji és természeti értékeivel ismerkedhetünk meg. A ránk 
boruló éjszakában lámpák használata nélkül tapasztalhatjuk meg az éjszaka sajátos világát. 
Felhımentes égbolt esetén csillagász segítségével ismerkedünk az égbolt jelenségeivel, és 
ismereteket szerezhetünk a fényszennyezés hatásairól. 
A részvételhez elızetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/405-4571 
Helyszín, idıpont: Simonfa irányából Kardosfa felé haladva az erdészeti úton, a tájvédelmi körzet 
szélén (N46.256248 E17.8158312), 19.30 óra (Gyülekezı: 19.00 óra). A túra hossza, idıtartama: 5-6 
km, 3-4 óra, a részvételi díj: 1000 Ft/fı. 
 
 
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! 


