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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele       2017. október 
 
 
 

AKTUÁLIS 
 
 
 

Idén is Fekete István nyomába eredtek a diákok 
 
Október 3-án, az Erdők Hete rendezvénysorozat keretében, gyönyörű szép napsütéses, őszi időben, a 
Baranya megyei Bakóca környékén létesített „Fekete István Emlékösvény” körülbelül 3 km-es 
szakaszán, immár tizenegyedik alkalommal került lebonyolításra a „Fekete István nyomában” – 
Természetismereti és életrajzi terepi akadályverseny. 
 
Az általános iskolák 7-8 osztályos tanulói Berkesdről, Mecseknádasdról, Vásárosdombóról, 
Kaposszekcsőről, Mindszentgodisáról, Komlóról, Nagyatádról, Siklósról és Pécsről érkezve járták 
végig a verseny távját, ahol természetismereti (növény- és állatfajok felismerése, természetjárással, 
természetvédelemmel, erdő- és vadgazdálkodással kapcsolatos kérdések, terepi feladatok) és az író 
életével, különösen a környékhez kapcsolódó emlékeivel, írásaival foglalkozó kérdésekre, terepi 
feladványokra kellett válaszolniuk. A háromfős csapatok közül a feladatokat legjobban a 
Mindszentgodisai Általános Iskola „Fekete tücsök” nevű csapatának (Ranyhóczki Máté, Kőszegi 
Richárd, Orsós Lajos) sikerült megoldani, őket a Berkesdi Fekete István Általános Iskola „Őzikék” 
(Hang Katinka, Kersák Viktória, Varga Veronika), és a KSZC Nagyatádi Ady Endre Gimnázium SZKI 
és Kollégium „Ólomcsigák” elnevezésű csapata (Gelicz Gergő, Bartha Márton, Sarkady Áron) követte. 
 
A verseny szervezőinek (Duna-Dráva NPI, Mecsekerdő Zrt. Sásdi Erdészete, Dombóvári Fekete 
István Kulturális Egyesület, Ajkai Fekete István Irodalmi Társaság, Janus Pannonius Múzeum 
Természettudományi Osztálya) reményei szerint a rendezvénnyel évről évre sikerül továbbvinni és a 
gyerekekbe oltani az író örök törekvését, a magyar táj szeretetét és védelmét. 

Eredményhirdetés Nagymátén, a Fekete István Füvészekertben 
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Ismét egy festékhiányos rigó bukkant fel Pécsett 
 
Szeptember folyamán hírt 
adtunk arról, hogy 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 lehetett látni a 
különös madarat.  
 
Október 18-án délelőtt egy 
másik festékhiányos 
példányt kapott lencse-
végre Pallos-Rózsa Anita, a 
Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság munkatársa. 
                 A festékhiányos rigó 
 
 
 
 

Rendkívüli nyitva tartás a Tettyei Mésztufa-barlangban 
 
Az őszi szünet időszakában, november 1-5. között rendkívüli nyitvatartással várja látogatóit Pécsett a 
Tettyei Mésztufa-barlang. A barlang ezen időszakban naponta 10.00-16.00 óra között látogatható. 
Információk: www.barlangpecs.hu 
 
 
 

Melyik faj legyen az év hala 2018-ban? 
 
A Magyar Haltani Társaság folytatva a hagyományokat, a 2018-as évre is meghirdette Az Év Hala 
választást. A kitüntető címre ezúttal is három halfajt javasoltak, közülük a nyertes természetesen az 
lesz, amelyik a társaság tagjaitól, és minden, határainkon innen és túl lakó, halakat ismerő, halakat 
szerető érdeklődőtől a legtöbb szavazatot kapja 2017. december 31-ig. A jelölési elveknek 
megfelelően mindhárom faj őshonos vizeinkben, továbbá van közöttük védett és fogható faj is. A fajok 
jellegzetességeiről, természeti értékéről, élőhelyi igényeiről és elterjedéséről a 
http://haltanitarsasag.hu/azevhala_hu.php oldalon található képekre kattintva lehet tájékozódni, illetve 
rövid bemutatásukat a képek alatt elolvasni. 
 
A http://haltanitarsasag.hu/azevhala_hu.php oldalon található szavazógombok segítségével a 
következő három faj közül lehet választani: balin, domolykó, kövicsík. 
 
 
 

2018-ban a vándorsólyom lesz az Év madara 
 
A korábbi években szavazással került kiválasztásra az Év madara. Bizonyára sok természetkedvelő 
számára feltűnt, hogy idén nyáron elmaradt a szokásos, egy hónapig tartó internetes „voksolás” a 
következő év madaráról. Ennek oka, hogy idén 20 éve tért vissza hazánkba fészkelő fajként a 
vándorsólyom. Ezért az MME szakmai stáb javaslatára az Elnökség úgy döntött, hogy 2018 év 
madara ez a faj legyen. (MME) 
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Jeladós vörös kánya szerencsés felépülése 
 
Kelet-Szlovákia egyetlen ismert, sikeres vöröskánya költése 2017-ben Hudcovce (Hegedűsfalva) 
határában volt. Mindkét fiókát meggyűrűzték és műholdas adóval látták el június 24-én. A madár 
szeptember elején hagyta el a szülőföldjét, 11-én délután érkezett Dunaszentgyörgy mellé, ahol jól 
érezhette magát, mert megszakította útját. A jelek alapján szeptember 19-én valami történhetett a 
madárral, 20-án földön fekve látták és fényképezték vadászok, de az információ elakadt. 
 
Szeptember 21-én délután találta meg a Duna-Dráva Nemzeti 
Park Igazgatóság természetvédelmi őre a madarat az utolsó 
GPS pozíciónál, röpképtelen állapotban. A rendőrségi 
helyszínelés után a madarat a Fővárosi Állat- és 
Növénykertbe vitték, ahol állatorvosi vizsgálaton esett át. A 
madár legyengülésének hátterében sem a mérgezés, sem a 
vezetékkel való ütközés nem bizonyítható kétséget kizáróan, 
és a jeladó vagy a hám okozta sérülés, illetve akadályozott 
mozgás sem merült fel. A madár néhány nap alatt 
felerősödött, majd repatriálás céljából a Fertő-Hanság 
Nemzeti Park területére került, ahol egyre élénkebb lett és 
kondíciója is javult. Október 5-én visszakapta a jeladót és 
még aznap szabadon engedték a Fertő-tónál. Október 5-én 
még Röjtökmuzsaj mellett tartózkodott, majd a jeladó adatai 
alapján követhető repülési útvonala érintette Sümeget, 
Nagyvázsonyt, a Mecseket, Somogy megyét, a Csepel-sziget 
térségét, a Kiskunságot. 
 
 
 

Bemutatóhelyeink nyitvatartása az őszi-téli időszakban 
 
Az őszi-téli szezon kezdetével bemutatóhelyeink nyitvatartása megváltozik. 
A nyitvatartási rend az alábbiak szerint alakul: 
 
 
 
Pécs 
Pintér-kert Arborétum 
• november 1 – február 28.: 

H-Cs 8.00-16.00, P 8.00-14.00 
• március 1 – október 31.: 

H-Cs 8.00-16.00, P 8.00-18.00, 
Szo-V és ünnepnapokon: 10.00-18.00 

 
Mohácsi Nemzeti Emlékhely 
• október 24 – március 31.: H-V 9.00-16.00 
• április 1 – október 23.: H-V 9.00-18.00 
 
Kölked 
Fehér Gólya Múzeum 
• szept. 1 – április 30.: K-Szo 10.00-16.00 
• május 1 – augusztus 31.: K-V 8.00-16.00 
 
Drávaszentes 
Dráva Kapu Bemutatóközpont 
• október 16 – március 31.: 

előzetes bejelentkezéssel látogatható 
Tel.: 82/461-285, 30/474-3591. 

• április 1 – október 15.: 
H-Cs 9.00-16.00, P 9.00-14.00 

Pécs 
Tettyei Mésztufa-barlang 
• november 1 – március 15.: zárva 
• március 16 – október 31.: K-V 10.00-18.00 
 
Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum 
• október 16 – március 14.: H-V 10.00-15.00 
• március 15 – október 15.: H-V 9.00-18.00 
Az utolsó vezetés a barlangban zárás előtt 
egy órával indul. A Denevérmúzeum márc. 15. 
és ápr. 30. között 16.00 óráig tart nyitva. 
 
Szaporca 
Ős-Dráva Látogatóközpont 
• november 1 – március 31.: K-V 10.00-16.00 
• április 1 – június 30.: H-V 9.00-17.00 
• július 1 – augusztus 31.: H-V 9.00-19.00 
• szeptember 1 – október 31.: H-V 9.00-17.00 
 
Nagyharsányi Szoborpark 
• október 1 – március 31.: 10.00-16.00. 
• április 1 – szeptember 30.: 9.00-19.00 
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Erősödik a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság területi jelenléte 
a Duna mentén 
 
Október második felében megkezdődtek a Béda-Karapancsa Tájegység őrszolgálati irodájának 
kivitelezési munkálatai Kölkeden. A 203 millió forint értékű, vissza nem térítendő Európai Uniós 
támogatással megvalósuló projekt keretében megvalósuló beruházás révén az érintett tájegységen 
kívül az Igazgatóság Gemenci Tájegysége is könnyebben elérhető lesz. 
 
A tervezett két épületben az irodai munkavégzéshez szükséges 
helyiségeken kívül tárgyaló, pihenő is kialakításra kerül, valamint a 
hatósági munkához és a vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó eszközök 
tárolására is lehetőség nyílik. 
 
A Természetvédelmi Őrszolgálat tagjainak hatósági és monitoring célú 
mobilitását fejlesztendő terepjáró gépjárművek, terepmotorok és kishajók, 
csónakok beszerzése van folyamatban – az első eszközök átadása 
várhatóan novemberben fog megtörténni. 
 
Az őrszolgálat által végzett terepi monitoring tevékenységhez kapcsolódóan a Duna-Dráva Nemzeti 
Park Igazgatóság a hal-, valamint a madárállomány monitorozásához szükséges felszereléseket, 
valamint a terepi munkavégzést segítő mobil eszközöket szerez be, amelyek révén pontosabb és 
részletesebb monitoring adatok állnak majd rendelkezésre a védett és fokozottan védett területekről. 
 
 
 

KÖRNYEZETI NEVELÉS 
 
 
 

Kedvezményes osztálykirándulási lehetőségek novemberben 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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FELHÍVÁS 
 
 
 

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. 
 
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. 
 
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.  
 
 
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 
 
 
 
 

PROGRAMAJÁNLÓ 
 
 
 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 
2017. november-decemberben 
 
 
November 7.: DDNP Klub – Incredible India 
Gáspár Attila diavetítéses előadása 
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program. 
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December 5. DDNP Klub – Land Art, avagy művészet a természetben 
Komlós Attila diavetítéses előadása. 
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program. 
 
December 8.: Madarak védelme a ház körül: téli madáretetés 
A program lehetőséget biztosít arra, hogy a madáretetők téli vendégeinek életébe bepillantást 
nyerjünk. A résztvevők megtudhatják, milyen táplálékkel szabad etetni a télen itt maradt kismadarakat 
és újrahasznosított anyagokból saját etetőt is készíthetnek. Helyszín: Tettye Oktatási Központ, 
időpont: 10.00 óra. A program időtartama 2 óra, a részvételi díj 400 Ft/fő. 
 
December 15.: Karácsonyváró szöszmötölés a Tettye Oktatási Központban 
A karácsonyváró foglalkozáson a gyerekek természetes anyagokból készítenek karácsonyfadíszeket 
és apró ajándékokat. Helyszín: Tettye Oktatási Központ, időpont: 14.00 óra. 
A program időtartama: 2-3 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fő. 
 
December 16.: Karácsonyi kézműveskedés Drávaszentesen 
A kézműves program a karácsonyi készülődés jegyében telik, saját készítésű ajándékok 
megalkotásához nyújt hasznos segítséget. A vidám, alkotó délelőttön karácsonyfadíszeket, 
dekorációkat készíthetnek a gyerekek. A programon való részvételhez előzetes regisztráció 
szükséges! Tel.: 30/474-3591, 30/377-3393, 82/461-285. Helyszín: Dráva Kapu Bemutatóközpont, 
Barcs-Drávaszentes, időpont: 9.30 óra. A program időtartama: 3 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fő. 
 
December 16.: Élet a téli Gemencben túra – Jelvénygyűjtő túra 
Felszállóban van az éjszakai lepel, a reggeli köd Gemenc felett. A megfagyott pára csillogón olvad a 
már kopasz ágakon. Hallani a mezei pocok halk neszezését a deres sás között, messze a szürke gém 
riadtan rikácsol - valami miatt megijedhetett.... Valahol a közelben ágak reccsenek, csörtetés 
hallatszik, - vaddisznó vagy szarvas közelít?... Időnként hangos „jajveszékeléssel” egy-egy dörrenés 
hasít a fagyos levegőben... És mégis milyen mély a csend! Helyszín, időpont: Pörböly, gátőrház, 10.00 
óra. A túra hossza 6 km, időtartama 3-4 óra. A részvételi díj: 500 Ft/fő.  
 
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! 


