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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele               2017. május 
 
 
 

AKTUÁLIS 
 
 
 
 

Virágzik a szibériai n ıszirom 
 
Május 24-én, az Európai Nemzeti Parkok Napjához „idızítve” 
kezdett nyílni a Barcs-Drávaszentesen található Dráva Kapu 
Bemutatóközpont melletti üde réten a szibériai nıszirom. A szibériai 
nıszirom az egyik legkarcsúbb a nıszirmok között. Sarjtelepeket 
képzı, gyöktörzses faj, szára hengeres, belül üreges, keskeny 
levelei szálasak, ép szélőek, tıállóak, a szár hosszát nem haladják 
meg. Az igen dekoratív virágok sötétlila színőek, a kinyúló lepleken 
gyönyörő sárga-fehér, csíkszerő mintázat látható. Termése hat 
rekesző tok. Májusban és júniusban virágzik vizes élıhelyeken, 
patakok, tavak partján, mocsaras terülteken, vizes réteken. 
Magyarországon védett, természetvédelmi eszmei értéke 25.000 Ft. 
2014-ben az Év Vadvirágának választották. 
 
Fotó: Kozma-Bognár Tamás. 
 
 

Hód a városban 
 
Május 17-én reggel a pécsi Balokány-tó gyepmestere egy hódot fogott be a tónál. A gyepmester a 
hódot átadta a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársainak, akik az állatot a nemzeti park 
területére szállították, majd szabadon engedték. Az alábbi fényképek a hód elengedésekor készültek 
a Dráva partján. 
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Fehér gólya a Dráva Kapu Bemutatóközpont madárrepat riálójában 
 
Somogyszobról került április végén a Duna-
Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
drávaszentesei madárrepatriálójába egy 
legyengült felnıtt gólya. 
 
Három hét alatt felerısödött annyira, hogy 
május 17-én, győrőzés után szabadon lehetett 
engedni. 
 
A madár „meghálálta” a gondoskodást: május 
22-én reggel visszatért a bemutatóközpont 
udvarába, és ott „reggelizett”. 
 
Fotó: Horváth Zoltán 
 
 
 
 

Újra fogadja a látogatókat a Tettyei Mésztufa-barla ng Pécsett  
 
Befejezıdött a Tettyei Mésztufa-barlang világításrendszerének korszerősítése, mely a KEHOP-4.1.0-
15-2016-00005 számú projekt részeként valósult meg. 
 

A világításkorszerősítés keretében a korábbi 
eszközöket LED-es világítótestek váltották fel, 
amelyek azon kívül, hogy energiatakarékosabbá 
teszik a rendszert, a kisebb hıkibocsátással és a 
fényszennyezés mérséklésével járulnak hozzá a 
barlang természetes környezetének 
megırzéséhez is. 
 
A barlangban új látogatási rend lépett érvénybe, 
az idegenvezetések idıtartama 40 percre 
növekedett, a csoportok minden egész órában 
indulnak. Nyitva tartás: május 1 - október 31.: K-
V: 10.00-18.00; november 1 - március 15.: zárva. 
A barlang látogatása csoportok részére elızetes 
idıpont egyeztetéssel lehetséges. Az utolsó 

vezetés 17. 00 órakor indul. Csoport létszám: maximum 30 fı. Nagyobb létszámú csoportok esetében, 
elızetes egyeztetést követıen a Tettyei Mésztufa-barlang nyitvatartási idın kívül is fogad vendégeket. 
Bejelentkezés csoportoknak: 72/211-830, 30/580-3424, 30/525-4351. 
www.ddnp.hu/pecs-tettyei-mesztufa-barlang - www.barlangpecs.hu - E-mail: info@barlangpecs.hu 
 
 
 

Elpusztult a magyarhertelendi rétisas 
 
Május 12-én, az esti órákban telefonon értesítették a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
természetvédelmi ırét, hogy Orfőn, a Bánosra vezetı út közelében egy elhullott rétisas tetemére 
találtak. A tetem görcsbe szorult lábakkal a földön fekve került elı, a csırén habos vér volt látható. A 
sas pusztulásával kapcsolatos egyéb nyomot a természetvédelmi ırök nem találtak, viszont a madár 
által mutatott tünetek alapján nem zárható ki a mérgezés gyanúja. A rétisas pusztulásának okáról csak 
az állatorvosi szakvélemény után lehet biztosat állítani, addig is a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság bejelentést tett az illetékes rendırkapitányságnál. Azóta tudjuk, hogy ez a madár a 
madarász körökben ismert fészek rétisas családjának hím egyede. A fészekben egy kifejlett fióka 
található, aminek a táplálása a megmaradt szülımadár feladata. A Természetvédelmi İrszolgálat 
tagjai fokozottan figyelik a fészket, hogy a kirepülés sikerességét semmi se akadályozza. 
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KÖRNYEZETI NEVELÉS  
 
 

Napközis táborok 
 
Az idei nyár folyamán két napközis tábort 
szervez a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság Pécsett, a Tettye Oktatási 
Központban. A táborok résztvevıi játékos és 
izgalmas természetismereti foglalkozásokon és 
kirándulásokon vehetnek részt, ellátogatnak az 
Abaligeti-barlangba, a szaporcai İs-Dráva 
Látogatóközpontba, vagy a kölkedi Fehér Gólya 
Múzeumba is! 
 
A táborokról részletes ismertetı és jelentkezési 
lap a www.ddnp.hu címen elérhetı honlapunkon 
található. 
 
 
 

PÁLYÁZATOK  
 
 

Pelék, versek, képek – pályázat 6-14 évesek számára  
 
A Földmővelésügyi Minisztérium Természetmegırzési Fıosztály által 
mőködtetett Vadonlesı Program és a tíz hazai nemzetipark-igazgatóság 
2017. Az Év Emlıse: a mogyorós pele alkalmából „Pelék, versek, képek” 
címmel pele-vers illusztrációs pályázatot hirdet 6-14 évesek számára. A 
lakhely szerinti nemzetipark-igazgatóság által közzétett versekre és Tamás 
Éva Játéktára zenekar Dal a mogyorós pelérıl címő dalára lehet 
illusztrációt készíteni. Bármilyen színes technikával, kollázs technikával, 
esetleg számítógéppel készülhet egyedi mő. 
 
A pályázattal kapcsolatos információk megtalálhatók honlapunkon: 
http://www.ddnp.hu/index.php?pg=news_111_2575 
 
 
 

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. 
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EMBER ÉS TERMÉSZET 
 
 
 

Ne vegyük magunkhoz az elhagyottnak t őnı ızgidákat! 
 
Közeledik a nyár, és a szép idıvel egyre több városlakó indul szabadidejében a természetbe. 
Azonban az erdı – a kikapcsolódni vágyó turisták mellett – elsısorban állandó lakóinak otthona.  
Az állatok, akik ilyenkor nevelik utódjaikat, ilyenkor sokkal érzékenyebbek élıhelyük zavarására.  
A madarak vagy épp a kotorékot ásó emlısök könnyen elfutnak az ember elıl, míg fiókáikat, 
kölykeiket biztonságban tudják az embertıl. 
 

Így tesznek az ızek is, akik május-június 
folyamán ellik meg 1-4 gidájukat. Az ızek nem 
építenek menedéket, így a gida születés után 
lábra állva követi anyját. Az elsı néhány napban 
azonban lábai még nem elég erısek, a fiatal állat 
gyakorlatilag védtelen. 
 
Élete elsı néhány hetében képtelen elfutni a 
veszély elıl, inkább meglapul, míg anyja 
elszalad és próbálja magára vonni a ragadozók, 
vagy épp az ember figyelmét. Az állatszeretı 
természetbarátok minden évben sok ilyen 
„elhagyott” ızgidát vesznek magukhoz 
kirándulásaik során. Ezeket az állatokat a 
veszély elmúltával visszatérı anyjuk így nem 
találja. 
 

A hazavitt állatoknak aztán a nemzeti park igazgatóság munkatársai vagy az állatvédık segítségével 
próbálnak „jó” helyet találni. Sajnos a napi 24 órás törıdést és figyelmet igénylı fiatal gidák 
felnevelése még tapasztalt szakember számára is nehéz és kétséges sikerő feladat. Ráadásul 
ezeknek az ızeknek életük hátralévı részét – azaz gyakorlatilag egész életüket – fogságban kell 
leélniük. Kérjük tehát, ha ilyen elhagyottnak tőnı ızgidát találnak, ne fogják meg, ne vigyék haza, 
hagyják ıt ott, ahol az anyja hagyta. Vissza fog térni hozzá. 
 
 
 

PROGRAMAJÁNLÓ  
 
 
 

Június 10.: Global Wellness Day 
 
2017. június 10-én ünnepeljük a Wellness Világnapját Magyarországon – már harmadik alkalommal.  
A világnap célja, hogy felhívja mind a lakosság, mind pedig a vállalatok és szervezetek figyelmét arra, 
hogy minden év június második szombatján keressük a választ a kérdésre: Miként élhetünk 
egészségesebben és teljesebben? – akár csak egy napra is! 
 
A Wellness Világnapja is igyekszik hozzájárulni személyes fejlıdésünkhöz 
és jelzi, hogy akár egy nap is elég ahhoz, hogy megváltoztassuk életünket. 
Több mint 55 országban emberek milliói csatlakoztak az akcióhoz 2015-
ben és 2016-ban. 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a Küszvágó csérek nyomában  
címmel meghirdetett jelvénygyőjtı túrával kapcsolódik a világnaphoz.  
A túráról hírlevelünk programajánló-összesítésében lehet további 
információkat olvasni. 



 5 

Hódító hód kenutúrák 
 
Idén is meghirdeti a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság az elmúlt években hatalmas 
népszerőségnek örvendı gemenci kenutúrákat a Baja mellett található Vén-Dunán. 
 

A 8 km hosszú túrán a résztvevık 
szakvezetı kalauzolásával járják be 
kenuikkal a Gemenci erdıben, Baja 
közelében található vadregényes Vén-
Dunát, mely alig több mint száz évvel 
ezelıtt a Duna fı ága volt. 
 
Megismerkedhetnek a területen élı hódok 
életmódjával, megcsodálhatják a folyóparti 
ártéri erdıt és az itt élı vízimadarakat. Az 
egykori folyóág végén, egy nagyobbacska 
szigetet megkerülve indulnak vissza a túra 
kiindulási pontjára. 
 
A kenutúra idıtartama 3 óra; a részvételi 
díj 1500 Ft/fı. A kenutúrák négyszemélyes 
túrakenukkal zajlanak, a túra idıtartamára 

a résztvevık mentımellényt és evezılapátot kapnak, a résztvevık saját maguk eveznek. 
 
Amirıl fontos gondoskodni: sapka, naptej, valamint a szúnyogok és kullancsok elleni védekezés! 
A túrán mindenki saját felelısségére vesz részt. A túrákat a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
Természetvédelmi İrszolgálatának tagja vezeti. 
 
Idıpontok: június 24. szombat, 9.30; július 8. szombat, 9.30; július 9. vasárnap, 14.30; július 22. 
szombat, 9.30; július 23. vasárnap, 14.30. 
 
A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért elızetes bejelentkezés szükséges. 
E-mail: komlos@ddnp.kvvm.hu, evahorvath@ddnp.kvvm.hu. Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459. 
 
 
 
 

Vízitúrák a Dráván és a Fekete-vízen 
 
A Dráván és a Fekete-vízen is elindul a 
vízitúra szezon: kenus és kajakos 
programokkal várjuk a vendégeket. 
 
A különbözı nehézségő és hosszúságú 
kenu-, valamint kajaktúrák közül mindenki 
biztosan talál magának kedvére való 
lehetıséget. 
 
A program során a terület természeti 
értékeit ismerhetik meg a résztvevık, 
szerencsés esetben az ártéri madárvilág 
képviselıivel – szürke gémekkel, nagy 
kócsagokkal is találkozni lehet. 
 
Részletes leírást a túrákról a www.ddnp.hu honlapon lehet információkat olvasni.  
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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 
2017. júniusban és július elején 
 
 
 
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 . 
 
 
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. 
 
 
Június 17.: Királyharaszt túra a Barcsi Borókásban 
A túrán megismerkedhetünk a Barcsi Borókás élıvilágával, és a területen található láptóhoz is 
ellátogatunk. Megismerhetjük a fokozottan védett királyharasztot is, mely hazánkban kizárólag ezen a 
környéken él. A programon való részvételhez elızetes bejelentkezés szükséges! Tel.: 30/474-3591, 
82/461-285. Helyszín, idıpont: Barcsi Borókás parkolója (6-os út 253 km-szelvény) 10.00 óra, a túra 
hossza, idıtartama: 5-6 km, 3 óra. A részvételi díj: 500 Ft/fı. 
 
 
Június 19-23.: Nyárkezd ı Napközis Tábor a Tettye Oktatási Központban 
Értékes természetismereti programokkal kitöltött tábor várja az általános iskolás korú gyermekeket 
Pécsett, a Tettye Oktatási Központban. A terepi és foglalkoztató terembe tervezett foglalkozásokon, 
tematikus napok keretében ismerhetik meg a résztvevık a gyógynövényeket, a vizek apró lakóit, a 
madarak életét, az erdık titokzatos világát. Játékos feladatok, izgalmas vetélkedık várják a 
gyerekeket. Kirándulások és kézmőves foglalkozások is színesítik a programot. Helyszín: Duna-Dráva 
Nemzeti Park Igazgatóság, Tettye Oktatási Központ, Pécs, Tettye tér 8. Idıpont: hétfıtıl péntekig 
8.00-16.00 óráig 
 
 
Június 24.: Hódító hód kenutúra  
A túra során kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelıtt a Duna fıága 
volt. A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért elızetes bejelentkezés szükséges.  
Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459. Helyszín, idıpont: Baja - Vén-Duna, 9.30 óra. A túra hossza, 
idıtartama: 8 km, 3 óra. A részvételi díj: 1500 Ft/fı. 
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Június 24.: Szent Iván-éj a Tettyei Mésztufa-barlan gban 
Európa számos vidékén még napjainkban is él a Szent Iván-éji tőzgyújtás szokása. E szokást 
megırizve, Pécsett a Tettyei Mésztufa-barlang elıtti téren 2017-ben is örömtüzet gyújtunk. A Tettyei 
Mésztufa-barlang elıtt 20.00 órakor kezdıdik a program, majd sötétedéskor indul a tőzugrás, 
miközben a barlang bejárati falát fényfestés fogja díszíteni. Helyszín, idıpont: Pécs, Tettyei Mésztufa-
barlang, 20.00 óra. A részvételi díj: a belépıjegy ára. 
 
 
Július 1.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán  
A résztvevık elıször kenutúrát tehetnek a Duna hullámterén található varázslatos Külsı-Béda 
mellékágon, majd a Fehér Gólya Múzeumban érdekes tárlatvezetés keretében ismerhetik meg e 
gyönyörő madarak életét. A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben 
elızetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/846-6020. Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 
9.00 óra. A program idıtartama: 4 óra. A részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fı, 14 éves kor felett: 
2200 Ft/fı. 
 
 
Július 1.: Szemt ıl szemben – denevérek kézközelben 
A program résztvevıi hálóval befogott, kézben tartott denevérekkel ismerkedhetnek, és 
denevérgyőrőzı szakembertıl számos érdekességet tudhatnak meg a denevérek életmódjáról, 
kutatásukról, valamint a környék denevérállományáról. A program a Duna magas vízállása esetén 
halasztásra kerül, amelyrıl a honlapon (www.ddnp.hu) adunk tájékoztatást. Helyszín, idıpont: Baja, 
Türr István híd alatti jobbparti kövezés, 20.30 óra. A program idıtartama: 3 óra, a részvételi díj: 500 
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! 


