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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele      2017. szeptember 
 
 
 

AKTUÁLIS 
 
 
 

Ritka madárfaj szorult segítségre 
 
2017. szeptember 20-án a késő délutáni órákban Dunaszentgyörgy határában a területen közlekedő 
vadászok egy ragadozó madarat találtak az út közepén, amely a gépkocsis, majd gyalogos 
közeledésükre pár métert mindig odébb röpült, ugrált, ezért megfogni nem tudták. Másnap értesítették 
az eseményről a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrét, akinek a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársai is jelezték, hogy egy jeladóval ellátott vörös 
kánya utoljára rögzített pozíciójából a madár már egy jó ideje nem mozdul. 
 
A megkapott koordináták segítségével a természetvédelmi őr elkezdte a keresést és egy tarló melletti 
füves, fás árokban meg is találta a madarat. A vörös kánya egy földön fekvő ágba kapaszkodva, a 
sárosan feküdt a fűben a mellén. Élt, de a légzésen kívül más mozdulatot nem tett, életjelet alig 
mutatott. A természetvédelmi őr kolléga a madarat a Fővárosi Állat- és Növénykertbe szállította, ahol 
a gyors és szakszerű állatorvosi ellátásnak köszönhetően a vörös kánya jobb állapotba került, 
várhatóan megerősödése után, 2-3 hét múlva elengedhető állapotban lesz. Ez a madár egy idén 
született tojó, amelyet Szlovákiában gyűrűzték meg és látták el jeladóval. A helyszínt az ismert 
méregkereső kutya, Falco segítségével átvizsgálták, de méreg kihelyezésére, mérgezése utaló 
nyomot nem találtak. 
 
A vörös kánya (Milvus milvus) fokozottan védett, természetvédelmi értéke: 500.000 Ft. Az 1970-es 
évekre populációja összeomlott, fészkelő állománya eltűnt Magyarországról. Az európai állomány 
részben vonuló, néhány példány nálunk telel. A hatékony természetvédelmi munkának köszönhetően 
1990-es években újra megjelent hazánkban, mint fészkelő madár. Az első párok a Dél-Dunántúlon 
ártéri erdőkben, a Duna-Dráva Nemzeti Park területén telepedtek meg. Azóta már a Kisalföldön és 
Dél-Baranya több pontján megjelent. Hazai fészkelő állománya 9-10 pár. 
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Pelék, versek, képek 
 
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 hirdetett 6-14 évesek számára. 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósághoz beérkezett pályaművek között a megosztott első 
helyezést Szőke Blanka Bianka és Farkas Gréta érdemelte ki, míg második helyezett Jakab 
Krisztina rajza lett. A harmadik helyezést Hock Hanna vívta ki magának „A csavargó pele” című 
művével. Különdíjas alkotás Rózsa Anna és Szabó Zselyke illusztrációja. 
 

                 
 

         
 
A díjazottaknak ezúton is gratulálunk. Ajándékcsomagjaikat postai úton fogják megkapni október 
elején!  
 
 
 

TeSzedd! – 171 zsák hulladék gyűlt össze 

 

Szeptember harmadik hétvégéjén került megrendezésre a TeSzedd! országos szemétgyűjtési akció. A 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, mint eddig minden évben, idén is több helyszínen vállalta a 
Dél-Dunántúlon a koordinátori, szervezői feladatokat. Tolna, Somogy, Baranya, és Bács-Kiskun 
megye védett természeti területein, összesen hét helyszínen sikerült az önkéntesek segítségével 
kitakarítani tanösvényeket, kirándulóhelyeket, sétautak környékét. A természetvédelmi őrök irányítása 
mellett 76 fő, iskolások, horgászok, kirándulók 171 zsáknyi hulladékot gyűjtöttek össze, ezzel is 
mentesítve a természeti környezetünket a felelőtlen emberek által eldobott szeméttől. Köszönet 
mindenkinek, aki részt vett a programon! 
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Idegenvezetések a Pintér-kertben az Idősek Világnapján 
 
Október elseje az Idősek Világnapja. A jeles nap 
alkalmából a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
érdekes programot és kedvezményeket kínál. 
 
A pécsi Pintér-kert Arborétumban a látogatók 
szakvezető kíséretével ismerhetik meg a kert 
életének sajátosságait, az ősz színeiben pompázó 
növényvilágot. A szépen gondozott kertben számos 
növényfaj ebben az időszakban látványos, többek 
között a szúrós csodabogyó, a pirítógyökér, a fehér 
tündérrózsa és a májvirág levele, a naspolya, a birs 
és a hólyagfa termése. A séták 10.00 és 14.00 
órakor indulnak a Pintér-kert bejáratától. Részvételi 
díj: 400 Ft/fő, nyugdíjasoknak ingyenes. 
 
 
 

Kölcsönözhető fotókiállítások 
 
A korábbi években nagy népszerűségnek örvendő, számtalan települést megjárt természetfotó 
vándorkiállítások idén ősztől tovább folytatódhatnak. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság az 
alábbiakban bemutatásra kerülő kiállítások anyagát térítésmentesen rendelkezésre bocsátja 
művelődési intézmények, kiállítótermek részére. 
 
Varázslatos Magyarország fotókiállítás 
A Varázslatos Magyarország kezdeményezés alapvető célja, hogy 
népszerűsítse hazánk nemzeti parkjait, valamint az, hogy a 
természetfotósoknak új pályázati lehetőséget biztosítson. A 
kölcsönözhető tárlat anyaga 14 darab műanyag lapra kasírozott, 
színes felvételből áll, mely felvételek a Duna-Dráva Nemzeti 
Parkban, illetve az Igazgatóság működési területén készültek. 
Mindegyik kép hátulján található akasztó, melyekkel megoldható a 
felfüggesztés drót, szeg segítségével.  
 
Makrofotók Baranyából 
Balogh László fotókiállítása  
Balogh László, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
túravezetője, kinek természetfotói sikerrel szerepelnek pályázatokon 
és kiállításokon egyaránt. A kölcsönözhető kollekció 28 darab 
paszpartuzott, színes felvételből áll, a képek elsősorban a Villányi-
hegységben, valamint a Mecsekben, illetve a Dráva mentén 
készültek. Mindegyik kép hátulján található akasztó, melyekkel 
megoldható a felfüggesztés drót, szeg segítségével.  
 
A vadon élménye élő folyók mentén 
Dr. Kalotás Zsolt fotókiállítása 
Dr. Kalotás Zsolt agrármérnök és vadgazdálkodási szakmérnök. A 
természetvédelem és a természetfotózás területén elért kimagasló 
eredményeinek elismeréseképpen 2004-ben Pro Natura Díjjal 
tüntették ki. A kölcsönözhető tárlat 32 darab műanyag lapra 
kasírozott, színes felvételből áll. Mindegyik kép hátulján található 
akasztó, melyekkel megoldható a felfüggesztés drót, szeg 
segítségével.  
 
A fotók oda-vissza szállítása, valamint a kiállítótérben történő elhelyezése a kölcsönző fél/intézmény 
feladata. Információ, egyeztetés a kiállításokkal kapcsolatban: Hérincs Dorina kulturális szervező, 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály 7625, Pécs, 
Tettye tér 9., Tel.: 06/72/517-208, 06/30/320-2556, E-mail: dherincs@ddnp.kvvm.hu 
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Különleges rigó bukkant fel Pécsett 
 
Az elmúlt hónapban egy festékhiányos hím fekete rigó tűnt fel Pécsett, a 
Tettyén. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tettye Oktatási 
Központja körül, az igazgatóság parkolójában és a Pintér-kertben a 
szerencsések által megfigyelhető madár első pillantásra egyáltalán nem 
emlékeztet fekete rigóra. 
 
Bár a feje a megszokott sötét fekete, a teste többi részét borító tollak nagy 
része fehér, így beazonosítani inkább a jól ismert „rigós” mozgásáról lehet. 
A furcsa színezet valószínűleg a fajtársakat, és más fajokat is zavarja, mivel 
többször tapasztalható volt, hogy zargatták, kergették a fekete csuklyás 
„Hófehérkét”, akinek a feltűnő tollazata miatt eleve nehezebb feladat a 
rejtőzködés megoldása. 
 
 
 

KÖRNYEZETI NEVELÉS 
 
 
 

Kedvezményes osztálykirándulási lehetőségek októberben is 
 
A szeptemberben kezdődött 2017/18-as tanév 
két őszi hónapjában kedvezményes 
osztálykirándulási lehetőségeket kínál a Duna-
Dráva Nemzeti Park Igazgatóság. Az 
alábbiakban bemutatásra kerülő programokra 
történő jelentkezés esetén 20% kedvezményt 
biztosítunk az eredeti árból a diákcsoportoknak. 
 
A Kalandok Abaligeten program résztvevői 
megismerhetik az Abaligeti-barlang világát, a 
denevérek titokzatos életét. A diákok játékos 
formában tapasztalhatják meg, hogy a 
természetben milyen sok segítséget találhatnak 
a tájékozódásban. A barlang környékén tett túrán 
rácsodálkozhatnak a Mecsek természeti 
kincseinek változatosságára. 
 
A Pécsi osztálykirándulás: Tettye című programon a természetjárás általános szabályainak 
megismerése után felfedező körútra indulunk a Pintér-kert Arborétumba, a Tettyei Mésztufa-
barlangba, majd meggyőződünk arról, hogy az időjárás előrejelzése nem is olyan nagy ördöngösség, 
mint ahogy azt elsőre gondolnánk! 
 
A Játszva tanulás a nemzeti parkban (Béda-Karapancsa, Kölked) programon a diákok 
megismerhetik az ártér élővilágát, az itt élő gólyákat, valamint megbizonyosodhatnak arról, hogy az 
árvíz a természet szempontjából egyáltalán nem káros, sőt éppen ez a létfeltétele az itteni 
élővilágnak. 
 
A Kirándulás az Ős-Dráva Látogatóközpontba elnevezésű programon a Dráva élővilágát bemutató 
kiállítás megtekintése után játékos sétára indulunk a Hagyományos gazdálkodás tanösvényen az 
állattartó majorba. Az egész napos ismeretszerzést játszótérhasználat és állatsimogatás teszi 
felejthetetlenné 
 
A programok részletes leírásai elérhetőek a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság honlapján: 
www.ddnp.hu 
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PÁLYÁZATOK 
 
 
 

Október 13. a „Pelék és szomszédaik” pályázat beadási határideje 
 
Az Év Emlőse: a mogyorós pele alkalmából a „PELÉK ÉS SZOMSZÉDAIK” címmel hirdetett 
fotópályázatot a Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztályának Vadonleső 
Programja fotópályázatot ír ki az Év emlőse 2017. program keretében „PELÉK ÉS SZOMSZÉDAIK” 
címmel. A fotópályázat célja felhívni a figyelmet a biológiai sokféleség jelentőségére, megőrzésére; a 
kisemlős fajok népszerűsítése; környezeti nevelés, szemléletformálás. A fotópályázat tárgya: 
Szegélylakó kisemlős fajok (pl. pele, pocok-, cickány- és vadon élő egér fajok) viselkedésének, 
életének megörökítése. 
 
A pályázók köre: A pályázat korhatárhoz nem kötött, rajta részt vehet valamennyi Magyarországon 
lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, amennyiben a jelen pályázati 
felhívásban foglalt feltételeket magára nézve elfogadja. A pályázatban professzionális és amatőr 
fotósok egyaránt részt vehetnek. 
 
Pályázati határidők: 
A pályázatok leadási határideje: 2017. október 13. 
A pályázatok értékelése: 2017. október 15-október 23. 
Eredményhirdetés, díjátadás: 2017. november, Pele Gála, 
Magyar Természettudományi Múzeum. 
 
A fotópályázat keretében olyan digitális képeket várnak a 
kiírók, amelyek népszerűsítik a biológiai sokféleség 
megőrzését, bemutatják a pele-, pocok-, cickány- és 
vadon élő egér fajok és természetes élőhelyük 
összhangját. 
 
A beküldhető pályaművek száma nem korlátozott. A 
pályázaton nevezési díj nélkül lehet részt venni. 
A fotópályázatra nevezett fényképfelvételeket szakmai 
zsűri értékeli. 
 
A zsűri tagjai: 
Bakó Botond, ökológus, a Vadonleső Program munkatársa 
Máté Bence, természetfotós 
Kalotás Zsolt Dr., természetfotós, naturArt 
Perényi János Dr., természetfotós, Nimród Fotóklub 
Takács András Attila Dr., természetfotós, naturArt, hivatásos természetvédő 
Vincze Bálint, természetfotós, naturArt 
Zsila Sándor, fotóművész, naturArt 
 
A pályázat díjazása: 
A fotópályázat fődíja: vezetett látogatás Máté Bence birodalmában. 
További díjak: fotós látogatások nemzeti parkjainkban. 
 
A pályaműveket a vedettfajfoto@gmail.com e-mail címre elektronikusan, illetőleg adathordozón (pl. 
CD, pendrive) személyesen vagy postai úton az FM székhelyének címére (Földművelésügyi 
Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály, 1055 Budapest, Kossuth tér 11., tárgyként feltüntetni: 
Vadonleső) kell eljuttatni. A határidőn túl postára adott, vagy elektronikusan meg nem érkezett 
pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A beküldött adathordozók nem kerülnek automatikusan 
visszaküldésre, azt a pályázónak – az eredményhirdetést követően – a megadott e-mail címen kell 
jeleznie. 
 
Pályázati kiírás és Jelentkezési lap: http://www.vadonleso.hu; www.facebook.com/vadonleso; 
www.termeszetvedelem.hu; www.magyarnemzetiparkok.hu 
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Október 31-én zárul az E-tanösvény fotópályázat 
 
A táblás és nyomtatott vezetőfüzetes tanösvények mellett a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
működési területén tíz, úgynevezett „E-tanösvény” várja a látogatókat, melyek a www.ddnp.hu/e-
tanosvenyek címről letölthető vezetőfüzetek 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 ismertetőt a túrázók a letöltött vezetőfüzetekből 
olvashatják el. A vezetőfüzetek 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 pályázat 
beadási határideje október 31-én zárul! A pályázatról részletes információk a www.ddnp.hu/e-
tanosvenyek linken érhetők el. 
 
 
 

PROGRAMAJÁNLÓ 
 
 
 

Geotóp Nap - Az Óbányai-völgy földtani értékei – október 14. 
 

Izgalmas természeti-, kultúrtörténeti és tájképi geokirándulásra invitáljuk a kedves érdeklődőket a 
Kelet-Mecsek eldugott kis szegletébe Óbányára, az Óbányai-völgybe. Az egykori jura tengerfenék 
mélyén haladva betekintést nyerhetünk a Kelet-Mecsek földtörténeti múltjába. Az Öreg-patak által 
feltárt kőzetek közel 30 millió év földtörténetét mesélik el nekünk, 183 millió és 150 millió év között a 
kora-jura végétől a késő-jura közepéig. A túrán megismerkedünk néhány alapfogalommal (pl. 
formáció, alapszelvény), a völgyben fellelhető kőzetekkel – mikor, hol, milyen körülmények között 
keletkeztek – és szó lesz a bennük rejlő ősmaradványokról is. A völgyben jelenleg is képződő 
mésztufáról is ejtünk néhány mondatot. Meglátogatjuk az Óbányai-völgyben fellelhető egyedülálló 
földtudományi értékeket: a Csepegő-sziklákat és a Ferde-vízesést. Megtudhatjuk majd, miért ferde a 
vízesés és miért találhatóak cseppkőszerű képződmények a Csepegő-szikláknál. Túránkon érinteni 
fogunk néhány kultúrtörténeti emlékhelyet (üveghuta, malmok), és betekintést nyerhetünk röviden 
Óbánya történetébe, a völgy növénytani- és állattani értékeibe. Túránkat Kisújbányán zárjuk a 
faluháznál. 
 
A visszaút előtt Kisújbányán a 
Klumpás Tanya 
vendéglátóhelyen pihenünk, 
felfrissülünk. Óbányára 
lehetőség lesz visszamenni 
azon az úton, amerről jöttünk, 
de aki egy kis kalandra és 
izgalomra vágyik, lehetősége 
lesz arra, hogy Kisújbányáról 
egy másik útvonalon jusson 
vissza Óbányára a 
túravezetővel. Visszaérkezés 
Óbányára kb. 18 órakor 
várható. A programon való 
részvétel ingyenes.  
 
Helyszín, időpont: Óbánya, 
IKSZT (Fő u. 70.), 10.00 óra. A 
túra hossza 12 km, időtartama 
8 óra. 
 
A Geotóp Nap eseménysorozat szervezője a Magyarhoni Földtani Társulat ProGEO Földtudományi 
Természetvédelmi Szakosztálya. Társszervező: Magyar Földtani Védegylet Egyesület. Információ: 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság – www.ddnp.hu 
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Manótúrák az Abaligeti-barlangban 
 
Október közepétől ismét megszervezi a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a korábbi években 
nagy sikernek örvendett Barlangi manó túrákat. 
 

A manótúra a barlangok világát ismerteti meg a gyermekekkel egy mesés elemekkel átszőtt 
programon. A résztvevők Pipisztrella, a barlangi denevérfi és barátja, a városi manó, Moszanka segít-
ségével ismerhetik meg a barlangok keletkezését, a föld alatti rejtett élővilágot. Az Abaligeti-barlang 
belépő-jegy ára tartalmazza a manóvezetés részvételi díját. A manóvezetés időtartama kb. egy óra. A 
barlang hőmérséklete átlagosan 11-12 °C, ennek megfelelő öltözet ajánlott.  
 
A túrákra előzetes bejelentkezéssel 10-40 fős csoportokat várunk! A túrák a 2017. október 15. és 
2018. március 15. közötti időszakban kérhetők. Tel.: 72/498-766. 
 
 
 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 
2017. októberben és november elején 
 
 
Október 1.: Idősek Világnapja a Pintér-kert Arborétumban  
A látogatók szakvezető kíséretével ismerhetik meg a kert életének sajátosságait, az ősz színeiben 
pompázó növényvilágot. Helyszín, időpont: Pécs, Pintér-kert Arborétum, 10.00 és 14.00 óra. A 
részvételi díj: 400 Ft/fő, nyugdíjasoknak igazolvánnyal ingyenes 
 
 
Október 3.: DDNP Klub  
Természetközelibb erdőgazdálkodás lehetőségei Gemencen - Kovács Attila diavetítéses előadása 
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program. 
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Október 4.  
Állatok világnapja a Pintér-kert Arborétumban 
A program során megismerhetőek a felelős állattartás szabályai, valamint a foglalkozáson résztvevők 
bepillantást nyerhetnek az őshonos állatok és a vadon élő állatok életébe. Helyszín, időpont: Tettye 
Oktatási Központ, 10.00 óra. A program időtartama: 1,5 óra, a részvételi díj: 300 Ft/fő. 
 
 
Október 14. 
Geotóp Nap - Az Óbányai-völgy földtani értékei 
Izgalmas természeti-, kultúrtörténeti és tájképi geokirándulás a Kelet-Mecsek eldugott kis szegletében, 
az Óbányai-völgyben. Ismerkedés az egykori jura tengerfenék mélyén haladva a Kelet-Mecsek 
földtörténeti múltjával. Helyszín, időpont: Óbánya, IKSZT (Fő u. 70.), 10.00 óra. A túra hossza 12 km, 
időtartama 8 óra. Ingyenes program.  
 
 
Október 28. 
Töklámpás faragás Drávaszentesen 
Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat egyaránt egy jó hangulatú délelőttre. Amíg faragjuk a 
töklámpásokat, megsülnek a sütőtökök, amit utána jóízűen el is fogyaszthatunk. 
A programon való részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges! Tel.: 30/474-3591, 82/461-285 
Helyszín, időpont: Dráva Kapu Bemutatóközpont, Barcs-Drávaszentes, 9.30 óra 
Program időtartama: 3 óra. A részvételi díj: 800 Ft/fő. 
 
 
November 7. 
DDNP Klub 
Incredible India 
Gáspár 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! 


