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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele               2017. július 
 
 
 

AKTUÁLIS 
 
 
 

Nemzeti Parki Termék védjegyeket adtak át Pécsett 
 
2017. július 3-án a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tettye Oktatási Központjában három helyi 
kézműves, összesen 17 terméke kapta meg a Duna-Dráva Nemzeti Parki Termék védjegyet. 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2017. 
tavaszán írt ki pályázatot Nemzeti Parki Termék 
Védjegy elnyerése tárgyában. A pályázaton 
busómaszkok, fafaragványok, fa népi játékok, fa 
játékszerek, fa népi hangszerek, kosarak, fonott 
háztartási eszközök, fazekas termékek, fekete 
kerámiák előállítói vehettek részt. 
 
A június 12-én, szakértők – dr. Minorics Tünde 
néprajzkutató, dr. Ferkov Jakab múzeumigazgató 
– közreműködésével lezajlott zsűrizés 
eredményeképp a következő alkotók kaptak 
Nemzeti Parki Termék Védjegy használatára 
jogosultságot: Rosta Endre busómaszkfaragó; 
Udvardi Krisztián busómaszkfaragó és Tóth 
Árpád fafaragó. 
 
A védjegy használatának célja a védett természeti területeken működő helyi vállalkozások, 
gazdálkodók, gazdálkodó szervezetek támogatása, termékeik megbecsülésének növelése, piaci 
lehetőségeik bővítése a környezettudatosság, a térség természeti, táji és kulturális sajátosságainak, 
hagyományainak megőrzése jegyében. Pályázatunk alkalmával a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság védjegyet adományozott azoknak a jellegzetes helyi, kereskedelmi forgalomba hozható 
kézműves termékeknek, melyek többnyire természetes alapanyagokból készülnek és igazoltan a 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területéről, természetvédelmi oltalom alatt álló 
területről (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, Natura 2000 terület vagy ezen 
külterületekhez tartozó települések) származnak, valamint előállításuk, motívumviláguk a térség 
hagyományain alapszik. A pályázatot elnyerők 5 évig jogosultak a védjegy használatára, a termékek 
megjelennek a www.nemzetiparkitermek.hu oldalon, valamint számos rendezvényen bemutatásra 
kerülnek országos szinten 
 
 

Két helyszín a Tettyén – kedvezményes áron! 
 
Új kedvezményt vezetett be a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a pécsi Pintér-kert Arborétum 
és a Tettyei Mésztufa-barlang látogatásához kapcsolódóan. A két bemutatóhely kombinált jeggyel, 
kedvezményes áron látogatható. Információk: http://www.ddnp.hu/pinter-kert - www.barlangpecs.hu 
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Természetvédelmi őrök a védett állatok védelmében 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata havonta 15-20 alkalommal 
kap értesítést sérült védett állatokkal kapcsolatban. A megkeresés néhány esetben személyes, amikor 
behozzák az igazgatósághoz az állatot, de gyakoribb a telefonos jelentkezés. 
 
Ilyenkor nagyon fontos, hogy a bejelentő pontos leírást adjon az 
állatról, illetve annak helyéről. Amennyiben megfogta az állatot, a 
természetvédelmi őr kiérkezéséig tanácsot kap, hogy hogyan 
helyezze el az állatot, illetve mit tegyen vele. Sérült madárnál 
célszerű egy olyan papírdobozba helyezni, amiben nem tud 
vergődni, illetve sötétben tud lenni. Ezután a dobozt árnyékos, 
zavarásmentes helyre kell helyezni. 
 
A befogott állatok ellátása az állapotuktól függ. Gyakori a fészekből 
kiesett fióka, amelyik nem sérült meg. Ezek a madarak vagy 
visszakerülnek a fészekbe, vagy ha ez nem lehetséges, pár napos 
gondozás után elengedésre kerülnek. A sérült állatokat a 
természetvédelmi őr elszállítja valamelyik repatriáló telepre, ahol 
állatorvosi kezelést kapnak. Itt dől el, hogy később elengedésre 
kerülnek, vagy, ha annyira sérültek, hogy képtelenek az 
önfenntartásra, akkor végleg a telep lakói maradnak. 
 
Az állatok egy része nem igényel semmilyen kezelést, ezeket 
természetes élőhelyükre kihelyezzük, mint pl. siklók, denevérek. 
Ezeknél az állatcsoportoknál gyakori, hogy az állatot csak látták az emberek a lakóhelyükön, de a 
tájékozatlanságból fakadó félelem miatt kihívják a természetvédelmi őrt. Legtöbb esetben már nincs is 
ott az állat. Ilyenkor tájékoztatjuk a kiértesítő személyt, hogy mi helyes magatartás, ha ilyen állatokkal 
találkoznak. 
 
Júniusban 17 alkalommal riasztották a természetvédelmi őröket a Dél-Dunántúlon, melynek során 
négy fészekből kiesett fehér gólyát, és 2 vörös vércsefiókát sikerült a fészekbe visszahelyezni, illetve 
ellátni, de sikerült megmenteni 1 erdei fülesbaglyot, 1 szürkegémet, mezei veréb fiókákat, 1 héját, 1 
törpegémet, molnárfecske, füstifecske és sárgarigó fiókákat, 2 egerészölyvet, 1 kuvikot, valamint 
denevéreket és siklókat fogtunk be. 
 
 
 

PÁLYÁZATOK 
 
 
 

Pelék, versek, képek – pályázat 6-14 évesek számára 
 
A Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály által 
működtetett Vadonleső Program és a tíz hazai nemzetipark-igazgatóság 
2017. Az Év Emlőse: 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 peléről című dalára lehet 
illusztrációt készíteni. Bármilyen színes technikával, kollázs technikával, 
esetleg számítógéppel készülhet egyedi mű. 
 
A pályázattal kapcsolatos információk megtalálhatók honlapunkon: 
http://www.ddnp.hu/index.php?pg=news_111_2575 
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PROGRAMAJÁNLÓ 
 
 
 

Magyar Pásztorkutyák Terelőversenye 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Duna-Tisza Magyar Pásztorkutyás Hagyományőrző és 
Sport Egyesület szervezésében 2017. augusztus 12-én (szombaton) 9.00-16.00 között a Harkány 
közelében található Szaporcán, az Ős-Dráva Látogatóközpontban kerül megrendezésre a Magyar 
pásztorkutyák 2017. évi Országos Terelő Bajnokságának 4. minősítő fordulója. 
 
Az egész napos rendezvény 
keretében a magyar pásztorkutyák 
őshonos juhaink hajtásában, 
terelésében versengenek majd. A 
program alatt nem csak a képzett 
kutyákra számítunk, mert mód nyílik 
a juhokat eddig még soha nem látott 
pásztorkutyák terelési 
képességének felmérésére is, ami 
különös színfoltja lesz a 
rendezvénynek. 
 
A hagyományos pásztorviseletek és 
eszközök alkalmazás közbeni 
használatát is láthatják az 
érdeklődők, sőt első kézből 
ismerhetik meg a pásztorélet 
sokszor nem is olyan könnyű 
mivoltát. Részletes információ a nap programjairól: www.odlk.hu 
 
Terelőverseny Programok a nap folyamán 
 
9.00 Regisztráció versenyzők részére 
 
10.00 Ünnepélyes megnyitó 
 
Magyar pásztorkutyák 2017. évi Országos Terelő 
Bajnokságának 4. minősítő fordulója 
Online nevezés 2017. augusztus 9-ig: 
http://magyarpasztorkutya.weebly.com/nevezeacutesek.html
 
Kuvasz tenyészszemle 
Nevezés: talizman848@gmail.com 2017. augusztus 8-ig. 
 
Terelési képességvizsga MEOESZ szabályok szerint 
Helyszíni nevezés 
 
kb. 14:00-tól MEOESZ „BE” vizsga 
az őrző-védő pásztorkutyák munkájának bemutatója 
 
15.00 Ünnepélyes eredményhirdetés 
 

 
• Szakvezetés 

a Hagyományos Gazdálkodás 
tanösvényen 

• az Ős-Dráva Látogatóközpont 
kiállításának megtekintése 
tárlatvezetéssel 

• NATURA2000 játékok 
(távcsöves madármegfigyelő verseny, 
TermészetTár) 

• íjászat 
• kisállat-simogató 
• kutya-karikatúra készítés 
• természetismereti foglalkozások 
• gyerekprogramok 
• helyi termelők, kézművesek 

bemutatkozása. 
 

 
Belépő:  
A rendezvényre és a látogatóközpontba egész napra érvényes belépődíj 
felnőtteknek: 700 Ft/fő, diákoknak, 60 év felettieknek: 400 Ft/fő. 
A versenyre regisztráló vagy ösztönpróbán résztvevő kutyával érkezőknek ingyenes. 
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A 10. Ördögkatlan Fesztivál programjai a Nagyharsányi 
Szoborparkban 
 
Az augusztus 1-5. között megrendezésre kerülő 
10. Ördögkatlan Fesztivál egyik helyszíne lesz a 
Nagyharsányi Szoborpark. A helyszín az idei, 
jubileumi fesztiválon a tavalyihoz képest még 
több programot kínál! Lesz jóga napfelkeltekor, 
délelőttönként az Ördögtúrán lehet ismerkedni a 
Szársomlyó természeti kincseivel, délutánonként 
a Szoborparkban idegenvezetések, alkotó 
workshopok várják a képzőművészet iránt érdeklődőket. Esténként az Amfiteátrumban színházi 
előadásokat tartanak: a Toldi, valamint a Rómeó és Júlia kerül színre. A különleges hangulatú „katlan” 
színpadán augusztus 4-én Lajkó Félix és Alexander Balanescu közös koncertet ad; augusztus 5-én a 
fesztivál zárónapján a hazai komolyzenei és könnyűzenei élet kiváló előadói jeles külföldi 
közreműködők társaságában nagyszabású közös koncerten emlékeznek a tavaly elhunyt Leonard 
Cohenre és az Ördögkatlan Fesztivál védnökére, Cseh Tamásra. 
 
A Szoborpark részletes programja: http://www.ddnp.hu/index.php?pg=news_111_2597 
A fesztivál hivatalos honlapja: www.ordogkatlan.hu  
 
 
 

Gólyák nyomában Béda-Karapancsán – kenuzás a nemzeti parkban 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegysége a Duna magyarországi alsó szakaszának 
kiemelkedő értékét képviselő élőhelyeit foglalja magába. Itt van hazánk rétisasok és fekete gólyák által 
egyik „legsűrűbben lakott” területe. A háborítatlan ártéri erdők mélyén zavartalanul pihennek meg a 
gémfélék, kis és nagy kócsagok, kanalas gémek. 
 
Augusztus folyamán is indít szombati napokon a tájegységben kenutúrákat a Duna-Dráva Nemzeti 
Park Igazgatóság, a program résztvevői tárlatvezetésen ismerhetik meg a fehér gólyák életét, 
vándorlását, táplálkozását. 
 
Időpontok: augusztus 5., 12., 19., 26. Részletes leírás a programról: 
http://www.ddnp.hu/index.php?pg=news_111_2585 
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Megemlékezés a Mohácsi csata 491. évfordulója alkalmából 
 
A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen minden évben megemlékezünk a tragikus végű mohácsi csata 
áldozatairól és megkoszorúzzuk a hősi halottak tömegsírjait. Az emlékhely idei programjai közül 
kiemelt figyelmet kap a mohácsi csata 491. évfordulóján tartandó ünnepség. A rendezvény időpontja 
2017. augusztus 29., 17.00 óra. 
 
Információk az eseményről: www.mohacsiemlekhely.hu 
 

 
 
 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 
2017. augusztusban és szeptember elején 
 
 
Augusztus 5.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán  
A résztvevők először kenutúrát tehetnek a Duna hullámterén található varázslatos Külső-Béda 
mellékágon, majd a Fehér Gólya Múzeumban érdekes tárlatvezetés keretében ismerhetik meg e 
gyönyörű madarak életét. A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben 
előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/846-6020. Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 
9.00 óra. A program időtartama: 4 óra. A részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 
2200 Ft/fő. 
 
 
Augusztus 7-11.: Napközis Tábor a Tettye Oktatási Központban A LÉTSZÁMKERET BETELT! 
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 résztvevők a gyógynövényeket, a vizek apró lakóit, a 
madarak életét, az erdők titokzatos világát. Játékos feladatok, izgalmas vetélkedők várják a 
gyerekeket. Kirándulások és kézműves foglalkozások is színesítik a programot. 
Helyszín: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Tettye Oktatási Központ, Pécs, Tettye tér 8. 
Időpont: hétfőtől péntekig 8.00-16.00 óráig 
 
 
Augusztus 12.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán  
A részletes programot lásd: augusztus 5. A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden 
esetben előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/846-6020. Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya 
Múzeum, 9.00 óra. A program időtartama: 4 óra; a részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves 
kor felett: 2200 Ft/fő. 
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Augusztus 12.: Magyar Pásztorkutyák Terelőversenye 
Az egész napos rendezvény keretében a magyar pásztorkutyák őshonos juhaink hajtásában, 
terelésében versengenek majd. A program alatt nem csak a képzett kutyákra számítunk, mert mód 
nyílik a juhokat eddig még soha nem látott pásztorkutyák terelési képességének felmérésére is, ami 
különös színfoltja lesz a rendezvénynek. A hagyományos pásztorviseletek és eszközök alkalmazás 
közbeni használatát is láthatják az érdeklődők, sőt első kézből ismerhetik meg a pásztorélet sokszor 
nem is olyan könnyű mivoltát. Helyszín: Ős-Dráva Látogatóközpont 
 
 
Augusztus 12.: Hullócsillagtúra 
A Boronka-melléki TK északi részét ismerhetjük meg egy kellemes sétával még világosban, majd az 
erdőben ránk boruló éjszakában egy tisztásra letelepedve várjuk (jó idő esetén) a hullócsillagokat. A 
túrán csillagász segít eligazodni az égbolton, és közben hallhatunk a fényszennyezés 
következményeiről is. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! E-mail: 
komlos@ddnp.kvvm.hu, evahorvath@ddnp.kvvm.hu 
Helyszín, időpont: Gyótapuszta (N 46.544565 E17.4705851), 19.30 óra (gyülekező: 19.00 óra) 
A túra hossza, időtartama: 5-6 km, 3-4 óra. A részvételi díj: 1000 Ft/fő. 
 
 
Augusztus 15.: Óvodás séta a Pintér-kertben 
Szimatoljunk! Tapogassunk! Ismerjük meg a Pintér-kert élővilágát! A program keretében az óvodások 
megismerhetik a Pintér-kert illatösvényét, különleges tapintású növényeit és a tavakban élő 
aranyhalakat. Helyszín, időpont: Pintér-kert Arborétum, 9.00 óra. A program időtartama: 1 óra, a 
részvételi díj: 300 Ft/fő. 
 
 
Augusztus 17.: Óvodás séta a Pintér-kertben 
Szimatoljunk! Tapogassunk! Ismerjük meg a Pintér-kert élővilágát! A program keretében az óvodások 
megismerhetik a Pintér-kert illatösvényét, különleges tapintású növényeit és a tavakban élő 
aranyhalakat. Helyszín, időpont: Pintér-kert Arborétum, 9.00 óra. A program időtartama: 1 óra, a 
részvételi díj: 300 Ft/fő. 
 
 
Augusztus 19.: Madármegfigyelés a pellérdi halastavaknál 
Bár a pellérdi halastavak egy nyüzsgő nagyváros mellett fekszenek, mégis meglepően gazdag 
madárvilággal rendelkeznek, amelybe a résztvevők bepillantást nyerhetnek a program során. 
Helyszín, időpont: Pellérd, halastavak keleti kapuja, 5.30 óra. A túra hossza, időtartama: 3 km, 2-3 
óra, a részvételi díj: 500 Ft/fő. 
 
 
Augusztus 19.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán 
A részletes programot lásd: augusztus 5. A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden 
esetben előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/846-6020. Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya 
Múzeum, 9.00 óra. A program időtartama: 4 óra; a részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves 
kor felett: 2200 Ft/fő. 
 
 
Augusztus 26.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán 
A részletes programot lásd: augusztus 5. A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden 
esetben előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/846-6020. Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya 
Múzeum, 9.00 óra. A program időtartama: 4 óra; a részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves 
kor felett: 2200 Ft/fő. 
 
 
Augusztus 26.: Denevérest Abaligeten  
Az esti program során a denevérek különleges és titkokkal körüllengett világát ismerhetik meg a 
látogatók szakavatott denevérkutató segítségével. Az Abaligeti-barlangnál hálóval befogott 
denevéreket lehet közelről megnézni, ismerkedve a fajok egyedi jellemzőivel. 
Helyszín, időpont: Abaligeti-barlang, 20.00 óra. Ingyenes program. 
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Augusztus 29.: Megemlékezés a mohácsi csata 491. évfordulóján 
Az 1526. augusztus 29-i mohácsi csata helyszínén, Sátorhely határában elterülő emlékhely több mint 
1700 katona végső nyughelye. Az évforduló napján a csatában elesett hősökre emlékezünk. 
Helyszín: Mohácsi Nemzeti Emlékhely, időpont: 17.00 óra. 
 
 
Szeptember 2.: Velünk élő hagyományok - Jelvénygyűjtő túra 
A túrán a 250 éves Kisújbánya történetével, hagyományaival, a régi és újra velünk élő 
hagyományokkal ismerkedhetnek a résztvevők. A falut ölelő gyepeket ismét legelő szarvasmarhák 
gondozzák. A tájhasználat eme hagyományos és régi időkre visszatekintő módját a gazdálkodó 
mutatja be az érdeklődőknek. 
Helyszín, időpont: Zobákpuszta-Kisújbánya, Cigány-hegyi feljáró (N46.2120833 E18.3624444), 10.00 
óra 
A túra hossza 5 km, időtartama: 3-4 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fő 
 
 
Szeptember 5.: DDNP Klub 
Dél-Amerikában jártam (Venezuela, Kolumbia, Panama) 
Löffler Attila diavetítéses előadása 
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra 
Ingyenes program. 
 
 
 
A programokon mindenki saját felelősségére vesz részt. A résztvevők tudomásul veszik, hogy a programon kép-, illetve 
videofelvétel készülhet. A részvevők a programon való részvételükkel hozzájárulnak a kép-, videofelvétel készítéséhez, és 
annak a DDNPI weboldalaira és Facebook oldalaira történő feltöltéséhez, valamint a DDNPI kommunikációjához, 
marketingjéhez történő időbeli 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 
• Ős-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! 


