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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele               2017. április 
 
 
 

AKTUÁLIS 
 
 
 

Madárgy őrőzés a Dávodi Földvári-tó Természetvédelmi Területen  
 
A Húsvét elıtti napokban több alkalommal is bemutató madárgyőrőzést tartottunk a dávodi Földvári 
tónál. A látogatók egy része a környezı Homorúd, Sárhát és Újmohács településekrıl érkezett. 
Az érdeklıdık másik részét Dunántúlról idelátogató, kisgyermekes családok alkották, akik szintén 
bekapcsolódtak a győrőzésbe. 
 
A leggyakoribb madárfajok a cserregı- és a 
foltos nádiposzáta, valamint a barátposzáta 
voltak, de hálónkba akadt néhány fülemülesitke, 
nádirigó, függıcinege és kis poszáta is. Tovább 
színesítette az eredményeket egy erdei pinty és 
egy búbos banka befogása. A fogott madarakon 
kívül több tavaszi érkezı madárfajt is 
megfigyelhettünk, többek között láttunk 
fülemülét, kakukkot, mezei poszátát, valamint 
lócséreket. 
 
A négy napig tartó madárgyőrőzés során 17 faj 
166 egyedét fogtuk meg és mutattunk be a téma 
iránt nagy lelkesedést mutató, mintegy 52 
érdeklıdınek. 
 
A foglalkozások a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, a Gébics Természetvédelmi Egyesület, 
valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bács-Kiskun megyei Helyi Csoportjának 
szervezésében kerültek lebonyolításra. 
 
Az eseményen készült fotók ide kattintva tekinthetık meg: http://bit.ly/2q3oUQy 
 

(Kép és szöveg: Mórocz Attila) 
 
 
 

Egy fiókát nevel a rétisas pár a bekamerázott fésze kben 
 
Április 3-án kikelt az elsı fióka a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság mőködési területén található 
bekamerázott rétisas fészekben. Elkezdıdött a fiókanevelés kirepülésig tartó kb. 10 hetes idıszaka. 
A másik tojásból nem kelt ki fióka, és valószínőleg már nem is fog - ilyesmi elıfordul, a két (ritkább 
esetekben három) tojás lerakása a költés biztonsága érdekében történik. 
 
Az élı kamerakép és részletes leírás itt tekinthetı meg: http://bit.ly/2l3is9C 
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Miniszteri elismer ı oklevél két kollégánknak 
 
Farmoson 2017. április 21-én a központi Föld Napja rendezvény megnyitóján. V. Németh Zsolt 
környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelıs államtitkár és Czerván György 
agrárgazdaságért felelıs államtitkár Pro Natura díjakat és miniszteri elismerı okleveleket adott át a 
természet- és környezetvédelmi ágazatban dolgozók részére. A Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság két munkatársa miniszteri elismerı oklevelet vehetett át. 
 
Havasi Ildikó  barlangtani és geológiai referens a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság által 
végrehajtott barlangrehabilitációs pályázatokban betöltött szervezı munkájáért, valamint a földtani 
alapszelvények védetté nyilvánítási eljárásainak végrehajtásáért.  
 
Lantos Zoltán  erdészeti és vadászati referens évek óta kiemelkedı színvonalon irányítja az 
Igazgatóság Dráva-menti erdıterületein a természetvédelmi szempontok elsıdlegességét szem elıtt 
tartó erdıgazdálkodási tevékenységet, továbbá lelkiismeretesen és magas fokú szakmai 
elhivatottsággal végzi a különbözı élıhelyrekonstrukciós feladatok szervezését, irányítását. 
 
 
 

Akcióban a Természetvédelmi İrszolgálat 
 
Húsvét elıtt, április 13. este és április 14. hajnalban a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
Természetvédelmi İrszolgálata és a Tolnai Rendırırs rendırei közös ellenırzést tartottak a nemzeti 
park észak-gemenci vizein, valamint a Tolnai Alsó-holtág területén. Az ellenırzés – amely vízen és 
szárazföldön is zajlott – célja az illegális halászati tevékenység megelızése, illetve megakadályozása 
volt. Az akció során a Tolnai Alsó-holtágon 1 db 80 méteres leshálót és 1 db 20 méteres hálót szedtek 
fel a vízbıl, a Taplósi Holt-Dunán pedig találtak 150 méternyi leshálót, 1 db gumicsónakot. 
A helyszínen még elıkerültek zsákok, mellcsizma, valamint 7 db kárász. Intézkedés két fıvel 
szemben történt. Az ilyen mennyiségő háló alkalmas akár több mázsányi hal megfogására, illetve 
eltulajdonítására, melyet ezzel az akcióval sikerült megakadályozni. 
 
 
 

PROGRAMAJÁNLÓ  
 
 

Május 13.: Emlékhelyek Napja 
 
A Nemzeti Örökség Intézete Emlékhelyek Napja 2017 elnevezéssel országos rendezvényt szervez 
2017. május 13-án. Az esemény célja az emlékhelyek népszerősítése, valamint hogy az egyes 
emlékhelyek programjain keresztül a köztudatba mindinkább beépüljön a magyarországi emlékhelyek 
létezése. Ezen a napon a nemzeti és történelmi emlékhelyek különleges programokkal várják a 
történelem és kultúra iránt érdeklıdı látogatókat szerte az országban.  
 
Magyarország bıvelkedik a magyarság és a Magyarországon élı 
nemzetiségek történelméhez, emlékezetéhez kapcsolódó helyszínekben, 
amelyek kulturális és szimbolikus jelentısége páratlannak mondható. A 
kulturális örökség védelmérıl szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján 
17 nemzeti emlékhelyet és 49 történelmi emlékhelyet tartunk számon 
országszerte. Az emlékhelyek, mint az emlékezet és a közösségi 
emlékezés helyei végigkísérik Magyarország történetét az államalapítástól 
egészen a 20. század második feléig. A dicsıség és gyász terei ugyanúgy 
megtalálhatók köztük, mint a békés építkezésre emlékeztetı szimbolikus 
helyszínek. Emlékhelyeink legalább annyira sokfélék, mint amennyire 
tragikus vagy dicsı fordulatokban gazdag volt hazánk történelme. E páratlan jelentıségő, szimbolikus 
helyszínek lényegi és megszüntethetetlen sokszínőségét, az évszázadok, évtizedek alatt egymásra 
rakódó jelentését a maguk komplexitásában szükséges megismernünk és megismertetnünk a 
fiatalabb generációkkal. 
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A Mohácsi Nemzeti Emlékhely programja 2017. május 1 3-án 
 
Az Emlékhelyek Napja alkalmából az idei évben is gazdag programsorozattal várunk minden 
érdeklıdıt a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. 
 
Május 13-án szombaton 9.00 órai kezdettel történelmi hagyományırzık tartanak bemutatót, valamint 
felépítésre kerül egy török és egy magyar katonai tábor. Csatajelenet, tüzérségi bemutató, kézmőves 
foglalkozás gazdagítja a programot, valamint XVI. századi török és magyar viseleti elemek, fegyverek, 
használati eszközök megismerésére lesz lehetıség. Az emlékhelyen a sírkertben, illetve a 
múzeumban igény szerint szakvezetést biztosítunk! 
 
 
Részletes információ: www.mohacsiemlekhely.hu, www.emlekhelyeink.hu 
Facebook: www.facebook.com/emlekhelyeknapja 
 
 
 

 
A Mohácsi Nemzeti Emlékhely 
 
 
 
1526. augusztusában, Mohács határában vívtak sorsdöntı csatát a magyar seregek a Szulejmán 
szultán által vezetett török haddal. E csata tragikus eseményeinek állít emléket az itt található Mohácsi 
Nemzeti Emlékhely, amely 1700 keresztény katona végsı nyughelye. 
 
A látogatót az emlékhely gótikus ívő, majd az ív közepén megtörı kapuja fogadja. Pölöskei József 
ötvösmővész bronzból készült alkotása 28000 csontra emlékeztetı alkotóelembıl áll, ami a csata és a 
környékbeli települések 28000 áldozatának mővészi megjelenítése. Az emlékhely 2011-ben jelentıs 
megújuláson esett át, ekkor avatták fel az új, Szent Koronát mintázó fogadóépületet.  
 
Az épület föld alatti szintjén kiállítótér kapott helyet, ahol a csatával kapcsolatos bemutató tekinthetı 
meg. A kiállítás egyszerre hagyományos és formabontó, a régészeti leletek és a magyar, valamint 
török történelmi források együttes bemutatása során a látogatók számára kézzel fogható valósággá, 
átélhetı történeti élménnyé válik a mohácsi csata. Az ismeretanyagot több, HD-minıségben vetítésre 
kerülı film mutatja be, melyek igazodnak a látogatók életkorához, szakmai felkészültségéhez: külön 
film készült az óvodás korosztálynak, az iskolásoknak és a felnıtteknek, továbbá a történelemmel 
foglalkozó szakemberek számára. 
 
Az épületbıl kilépve a tízezer tiszafával valamint mogyorófa ligettel szegélyezett emlékpark immár 
teljes mivoltában tárul elénk. A sírjelek és a táblák történelmünk e szomorú eseményét elevenítik fel, a 
sírkertet és a tömegsírokat számos mővész alkotása díszíti. A tömegsírok között II. Lajos király, 
Szulejmán szultán, Tomori Pál, Kanizsai Dorottya, és sok-sok névtelen vitéz fából kifaragott szobrát 
láthatjuk. Az emlékhely kialakítása rengeteg szimbólumot hordoz, melyek idegenvezetı segítségével 
tárulnak fel a látogatók elıtt. 
 
A Mohácsi Nemzeti Emlékhely egész évben várja a látogatókat. Honlap: www.mohacsiemlekhely.hu 
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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 
2017. májusban és június els ı felében 
 
 
Május 2.: DDNP Klub - Egyiptomi utazás az „arab tav asz” el ıtt 
Gerendás Róbert diavetítéses elıadása 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program. 
 
 
Május 5.: Madarak és Fák Napja 
A jeles nap alkalmából rendhagyó madárfelismerési és madárgyőrőzési programra várjuk az 
iskolásokat. Helyszín, idıpont: İs-Dráva Látogatóközpont, 10.00 óra. A program idıtartama: 1,5 óra, 
a részvételi díj: 500 Ft/fı. 
 
 
Május 6.: Virágtenger az erd ı alatt 
A medvehagyma nem csak az ízlelıbimbóknak, de a szemnek is tud élményt adni. A májusban 
tömegesen virágzó növény jó fotótéma lehet az ez iránt érdeklıdıknek. Ebben az idıszakban néhány 
hétre fehérre változik az erdıtalaj. Ezt a jelenséget célozza meg a túra a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi 
Körzet szívében, melynek kimondottan a fényképezés a célja. Helyszín, idıpont: Orfő-tetı, 9.00 óra. A 
túra hossza: 3-4 km, idıtartam: a fotós témákhoz igazodva. A részvételi díj: 500 Ft/fı. 
 
 
Május 13.: Emlékhelyek Napja 
A Nemzeti Örökség Intézete Emlékhelyek Napja 2017 elnevezéssel országos rendezvényt szervez 
2017. május 13-án. Az esemény célja az emlékhelyek népszerősítése, valamint hogy az egyes 
emlékhelyek programjain keresztül a köztudatba mindinkább beépüljön a magyarországi emlékhelyek 
létezése. Ezen a napon a nemzeti és történelmi emlékhelyek különleges programokkal várják a 
történelem és kultúra iránt érdeklıdı látogatókat szerte az országban. Helyszín: Mohácsi Nemzeti 
Emlékhely. 
 
 
Május 17.: ABC-séta a Pintér-kertben 
A foglalkozáson a kisiskolások megismerhetik, illetve átismételhetik az ABC betőit a Pintér-kerti fajok 
segítségével. Helyszín: Pécs, Pintér-kert Arborétum, idıpont: 10.00 óra. A program idıtartama: 1 óra, 
a részvételi díj: 300 Ft/fı. 
 
 
Május 20.: Csicserg ı erdı túra 
A túrán az erdılakó madarak rejtett életébe pillanthatnak be a résztvevık. 
Helyszín, idıpont: Püspökszentlászló, parkoló a falu elején (N46.187314, E18.358356), 8.00 óra 
Túra hossza 5 km, idıtartama: 3 óra. A részvételi díj: 500 Ft/fı. 
 
 
Május 27.: Orchidea túra a csokonyavisontai fás leg elın – Jelvénygy őjtı túra  
A több száz éves tölgyfák között sétálva ismerkedhetünk meg az 1977 óta védett Csokonyavisontai 
Fás Legelı Természetvédelmi Terület múltjával, tájtörténetével, élıvilágával, valamint 
megcsodálhatjuk a májusban virágzó orchideákat is. A túra végén lehetıség lesz helyi termelı által 
készített rétes elfogyasztására. A programon való részvételhez elızetes bejelentkezés szükséges! 
Tel.: 30/474-3591, 30/377-3393, 82/461-285. Helyszín: Csokonyvisontai fás legelı, információs tábla, 
idıpont: 10.00 óra. A túra hossza 5 km, idıtartama 3-4 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı. 
 
 
Június 2.: Környezetvédelmi Világnap 
A környezetünk védelme a jövı legfontosabb kihívása, ezért ezen a napon az érdeklıdı gyerekek és 
felnıttek gyakorlati példákon keresztül ismerkedhetnek meg a hulladék újrafelhasználási technikákkal. 
Helyszín: İs-Dráva Látogatóközpont, idıpont: 10.00 óra. A program idıtartama 1,5 óra, a részvételi 
díj 500 Ft/fı . 
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Június 3.: „Ragadozómadár-védelem Baranyában”  
Az MME Baranya Megyei Helyi Csoportjával közösen szervezett program a veszélyeztetett fajokra és 
élıhelyeik megırzésére kívánja felhívni a figyelmet. A túra során vörös vércse költıládák 
ellenırzésére is sor kerül. Helyszín: Szederkény, buszmegálló melletti parkoló, idıpont: 10.00 óra. 
A túra hossza 10 km, idıtartama 4-5 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı. 
 
 
Június 7.: ABC-séta a Pintér-kertben 
A foglalkozáson a kisiskolások megismerhetik, illetve átismételhetik az ABC betőit a Pintér-kerti fajok 
segítségével. Helyszín: Pécs, Pintér-kert Arborétum, idıpont: 10.00 óra. A program idıtartama: 1 óra, 
a részvételi díj: 300 Ft/fı. 
 
 
Június 10.: Küszvágó csérek nyomában túra – Jelvény győjtı túra 
A túra Bélavár község központjából, a templomtól indul. Utunk során a Dráva mellékágai és a bélavári 
kavicsbánya-tavak élıvilágát ismerhetjük meg. Megfigyeljük a bányatóra telepített kis mesterséges 
szigeten fészkelı, fokozottan védett küszvágó cséreket. Az ártéri ösvényeken haladva a túra végén 
igazgatóságunk folyóparti kezelıépületénél szalonnasütéssel zárjuk a programot. Helyszín: Bélavár, 
templom, idıpont: 10.00 óra. A túra hossza, idıtartama: 6 km, 4,5 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı. 
A túra a Global Wellness Day eseménye. 
 
 
 
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! 


