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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele            2018. március 
 
 
 

AKTUÁLIS 
 
 
 

Újból látogatható a megújult Tettyei Mésztufa-barlang 
Az elmúlt időszakban jelentős megújuláson esett át a Tettyei Mésztufa-barlang. 2017 májusára készült 
el a korszerű, energiatakarékos barlangi világítás, 2018 első negyedévében pedig látványos, új 
kiállítás épült a barlangban. A barlang 2018. március 24-től várja látogatóit. 

A Tettyei Mésztufa-barlangban 1906-ban nyílt meg az akkor „Pokol kapujaként” emlegetett 
turistalátványosság, akkor mint egy sárkánybarlang, a látogatók ijesztgetését, megtréfálását szolgálta. 
Ezt a látványosságot a 1920-as években felszámolták, és a barlang nyílásait lezárták. Évtizedekig 
feledésbe merült a barlang, majd 2008 tavaszán újból megnyílt a nagyközönség előtt, immár nem az 
ijesztgetést, hanem az ismeretterjesztést szem előtt tartva. A barlangban akkor létrehozott kiállítás a 
megnyitás után eltelt évtized alatt részben elavult, illetve tönkrement, ezért 2018-ban egy új kiállítás 
épült, amely a mai kor elvárásainak megfelelve áttekinthető, egyedülálló élményeket adva, 
hanghatásokkal, filmbejátszásokkal vonzza a látogatókat. 

A megújult kiállítás gerincét a múltból a jelen felé haladó „időutazás” adja. Az első részt főként a 
természettudományos megközelítés jellemzi, amely látványos animációkkal, grafikákkal, 
installációkkal mutatja be az alsó-triásztól napjainkig terjedő időszakot. Ezáltal a látogatók megismerik 
a barlang és közvetlen környezete keletkezéséhez vezető folyamatokat, illetve a barlang természeti 
adottságait, betekintést nyernek a mésztufa keletkezésének folyamatába. 

 

A kiállítás második felének középpontjában a történelmi és kultúrtörténeti vonatkozások állnak. A 
látogatók megtudhatják, hogy milyen fontos szerepe volt és van a víznek, amely létrehozta a 
barlangot, ellátta a várost ivóvízzel, meghajtotta a Tettye-völgybe települt malmok kerekeit. Az 
időutazás végén levetített filmmel a közelmúltba, majd a jelenbe érünk. Felvázoljuk a lehetséges jövőt, 
melynek fontos eleme a környezettudatosság, illetve az épített környezetünkkel kapcsolatos felelős 
magatartás. Cím: Pécs, Tettye utca • Honlap: www.barlangpecs.hu • E-mail: info@barlangpecs.hu 

A fejlesztések a Széchenyi 2020 program keretében, a „Mecseki barlangok világításának 
környezetbarát átalakítása, bauxittárók biztonságos és denevérbarát lezárása” elnevezésű projekt 
részeként valósultak meg.  
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Megújult a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság barcsi állattartó 
telepe 
 
Március 23-án zajlott le Barcs-Drávaszentesen, 
a Dráva Kapu Bemutatóközpontban található 
megújult állattartó telep ünnepélyes átadása. 
 
A telepen öltöző, gépszín, trágyatároló és féltető 
épült, továbbá felújítottuk a hodályt és a 
karámrendszert. Az utak megépítésével és a 
csapadékvíz elevezetésével a telep 
megközelítése biztosítottá vált kedvezőtlen 
időjárási viszonyok esetén is. A területen 
található állatbemutató is fejlesztésre került. 
 
„A természetvédelmi területkezelési infrastruktúra fejlesztése a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság működési területén” című projekt keretében, 446,40 millió Ft támogatással megvalósult 
fejlesztés során mintegy 580 ha kiterjedésű, legeltetéssel és kaszálással hasznosított rét és legelő 
fenntartása oldható meg. A beruházások eredményképp várhatóan javulni fog a régió természeti 
területeinek és a közösségi jelentőségű élőhelyeinek természeti állapota, továbbá lehetőség nyílik a 
biológiai sokféleség, a veszélyeztetett és ritka növény- és állatfajok, illetve életközösségek 
fenntartására, megóvására. 
 
Fotó: Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke, V. Németh Zsolt környezetügyért, 
agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, Závoczky Szabolcs, a DDNP vezetője, 
Szászfalvi László országgyűlési képviselő és Szabadics Attila, a kivitelező Szabadics Zrt. alelnöke a 
DDNP megújult állattartó telepének avatásán 
 
 
 

Befejeződött a babócsai Bika-rét természetvédelmi célú 
vízellátásának javítását szolgáló projekt 
 
A Somogy megyében található Rinya patak oldalága által a régmúltban vízzel jól ellátott Bika-rét az 
egykori meder elzáródása miatt a patakból már nem kapott vizet, a beruházás révén azonban a védett 
terület vízháztartását sikerült helyreállítani. 
 

A projekt keretében a Bika-rét védett területe 
mellett elhaladó Rinya patakból kellett olyan 
módon megoldani a vízkivételt, hogy a rétre a 
közepes vagy annál magasabb vízállások esetén 
a Bika-réten átvezető hajdani mellékágon 
végigfolyva jusson ki a víz, és ott minél hosszabb 
ideig kint is maradjon, biztosítva ezzel a rét és a 
vele határos keményfás erdőterület védett 
természeti értékei számára az ideális 
életfeltételeket. A Bika-rét egy kisebb, idegen 
tulajdonú zárványterületét vagyonkezelésbe 
vettük, rajta őshonos fajokkal erdőtelepítést 
végeztünk. A rekonstrukcióval érintett vízjárta 
természeti terület védett értékei, a fészkelő és 
idelátogató madárfajok jobb megfigyelhetősége 
érdekében megfigyelőtornyot és tájékoztató 

táblát állítottunk, valamint távcsöveket szereztünk be. 
 
A projekt a KEHOP-4.1.0 – „Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a 
természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése” című konstrukció keretein 
belül valósult meg, 54 millió forint összegű, vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással. 
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Természet és hagyomány találkozása 
 
A Dráva mente, Dél-Baranya és ezen belül az Ormánság értékeinek alapos megismerését segíti a 
Szaporcán található Ős-Dráva Látogatóközpont, ahol a megszerezhető ismereteken túl bőséges 
élményt és örömteli kikapcsolódást is kapnak a vendégek. A létesítmény a Duna-Dráva Nemzeti Park, 
a Dráva folyó bemutatása mellett az ormánsági élet, a tradicionális gazdálkodási formák, a 
hagyományok megismertetését is szolgálja, úgy, hogy közben felhívja a figyelmet a természetvédelmi, 
gazdálkodási, tájhasználati problémákra is. 
 

 
 
A látogatóközpont főépületébe lépve máris a híres ormánsági templombelsők motívumait idéző festett 
fakazettás mennyezetet lehet megcsodálni, a festmények ezúttal védett növényeket jelenítenek meg. 
A fogadótérből balra indulva a térség természeti értékeit bemutató kiállítás várja a látogatókat. Az 
ormánsági táj, a folyó mederváltozásai, a mocsarak, a legelők és az erdők élővilága tárul fel előttünk 
és közben szinte észrevétlenül tudatosul bennünk, hogy milyen leleményesen hasznosították a térség 
lakói a múltban a természet kínálta erőforrásokat. Korszerű eszközökkel felszerelt oktatóterem ad 
otthont az érdekes környezeti nevelési programoknak, ismeretterjesztő előadásoknak. Az épület körül 
játszótér és tűzrakóhelyek szolgálják a kikapcsolódást. 
 
A látogatóközpontban szemügyre vehetjük az állattartás, rétgazdálkodás, gyümölcstermesztés, 
méhészkedés, kosárfonás, fűszer- és gyógynövénytermesztés eszközeit. Bárki kézbe veheti, 
kipróbálhatja a tárgyakat és megtapasztalhatja, miként hasznosították őseink a természet adományait 
fenntartható módszerekkel, harmóniában a környezettel. A régi magyar háziállatokat bemutató 
majorban a térségre egykor jellemző háziállatokat lehet megtekinteni – különösen a gyerekeknek nagy 
élmény megsimogatni az állatokat. 
 
2018. augusztus 11-én különleges programmal várja a nagyközönséget a látogatóközpont, ekkor kerül 
megrendezésre a Magyar Pásztorkutyák Terelőversenye, ahol a kutyák őshonos juhaink 
hajtásában, terelésében versengenek. A programot hagyományőrző bemutatók kísérik, ahol 
pásztorviseleteket, pásztoreszközöket lehet látni. A nap folyamán természetismereti foglalkozások, 
szakvezetések lesznek, továbbá helyi termelők, kézművesek árulják portékáikat. 
 
Hogyan használták egykor az itt élők a természet erőforrásait? 
Milyen hatást gyakorolt a környezetre és az élővilágra a 
folyószabályozás? Mit lehet tenni annak érdekében, hogy a rossz 
irányba indult folyamatokat megfordítsuk? Mindezekre a kérdésekre 
választ kaphatunk, ha végigjárjuk az Ős-Dráva tanösvényt. A sűrű 
nádason átvezető hídon végigsétálva megtapasztalhatjuk a 
természet őserejét, az érintetlen vadon élményét. A Dráva partra 
vezető útvonalon a terület különleges élővilágával ismerkedhetünk, 
madarak énekét hallhatjuk, míg kiérünk a folyópartra. A nyílt 
vízfelületektől a part menti mocsaras területeken át a színpompás 
vadvirágokkal borított fás legelőkig sokféle élőhelyet 
megszemlélhetünk. A kilátóba felmászva a magasból szemlélhető a 
táj, de ha a madaraknak nem csupán a hangjára vagyunk 
kíváncsiak, hanem látni is szeretnénk őket, akkor leskunyhóból 
figyelhetjük meg őket, vagy készíthetünk róluk felvételeket. 
 
Információ: Ős-Dráva Látogatóközpont • 7843 Szaporca 
Telefon: 72/223-015, 30/402-7654 
Email: info@odlk.hu • Honlap: www.odlk.hu • Facebook: http://www.facebook.com/odlkszaporca 
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Új árlista március 24-től 
 
Ezúton értesítjük a tisztelt Nagyközönséget, hogy 2018. március 24-től egyes bemutatóhelyeinken új 
díjszabás lépett életbe. Az aktuális árlistát honlapunkról lehet letölteni: http://www.ddnp.hu/arak 
 
 
 

FELHÍVÁS 
 
 
 

Az idén is folytatódik az Ifjú Kócsagőr program 
 
2018-ban immár hatodik alkalommal rendezzük meg az Ifjú Kócsagőr programot, melynek célja az 
ismeretterjesztés, a természetvédelmi tevékenységek bemutatása, népszerűsítése. 
 
Az Y Triász, a Földművelésügyi Minisztérium, a 10 hazai nemzeti park 
igazgatóság, a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft., 
valamint a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága konstruktív 
együttműködésének köszönhetően, a program nyertesei az idén is impozáns 
díjjal és külföldi tanulmányúttal gazdagodhatnak. Az évről-évre egyre 
népszerűbb programra április 22-ig (Föld Napja) várjuk azoknak a 18 és 24 
év közötti fiataloknak a jelentkezését, akik szívesen részt vennének 
értékteremtő programokban, szeretnének gyakorlati és elméleti szinten 
betekintést nyerni a természetvédelem világába. Részletes információk és  
jelentkezési lap: www.ifjukocsagor.furgediak.hu 
 
 
 

PROGRAMAJÁNLÓ 
 
 
 

Föld Napja rendezvény Pécsett a Tettyén április 21-én 
 
Az 1970 óta ezernél több szervezet közreműködésével világszerte megrendezett Föld Napja 
eseményei bolygónk környezet- és természetvédelmi problémáira hívják fel a figyelmet és kínálnak 
megoldási javaslatokat azokra. Évek óta hagyomány már, hogy Pécsett ilyenkor a Tettyén színes 
forgatag vár mindenkit a Föld Napja alapeszméje szellemében. A rendezvény idén április 21-én, 10.00 
és 15.00 óra között kerül megtartásra. 
 
A házigazdák a hagyományoknak megfelelően a 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, valamint 
pécsi és Pécs környéki szolgáltatók, civil 
szervezetek lesznek. Természetismereti és 
környezetvédelmi foglalkozások, pecsétgyűjtő 
játék ajándékokért, állatsimogató, ingyenes 
idegenvezetés a Pintér-kert Arborétumban, 
ASZPIK alkotói piac, védjegyes termelők 
bemutatkozása, alkotópályázat díjátadó és 
kiállítás, valamint még sok-sok érdekes program 
minden korosztálynak! A rendezvény helyszíne: 
Pécs, Tettye tér. Időpont: 2018. április 21., 
szombat, 10.00-15.00, a programon való 
részvétel ingyenes!  
 
Információk: www.ddnp.hu/foldnapja2018 • https://www.facebook.com/events/399568540517554/ 
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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 
2018. áprilisban és május elején 
 
 
 
Április 3.: DDNP Klub  
Ártéri gazdálkodás Béda-Karapancsán 
Omacht Zoltán diavetítéses előadása 
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program. 
 
Április 7.: Túra a péterhidai fás legelőn és a Rinya-völgyben 
A túra során keresztülhaladunk az 1978 óta védett fás legelőn, ahol óriási famatuzsálemekben 
gyönyörködhetünk. A Rinyán egy függőhídon átkelve Igazgatóságunk Rinya-völgyet érintő élőhely-
rekonstrukciós munkáit tekinthetjük meg. A túra végén a Péterhidai Vízimalom mellett megismerhetjük 
a hagyományos helyi halsütési módot, és lehetőségünk lesz a frissen sütött halak megkóstolására is. 
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/474-3591, 30/377-3393, 82/461285 
Helyszín, időpont: Péterhida, vízimalom, 10.00 óra. A túra hossza, időtartama: 5-6 km, 3-4 óra, a 
részvételi díj: 500 Ft/fő. 
 
Április 14.: A régi Duna nyomában 
Gemenc északi részén az egykori Duna medre és az élő Duna mentén vezet a kirándulás. Láthatjuk, 
hogy a szabályozás következtében, miként változott meg a táj képe és a Duna folyása. Érintünk 
mellékágakat, élő folyót, és holtágat egyaránt. A Forgó tónál vízimadár megfigyelésre nyílik lehetőség, 
de megtekintjük Gemenc egyik utolsó fás legelőjét, a Bezerédi síkot is. A túrán megismerhetjük 
Gemenc növény- és állatvilágát, a jellegzetes ártéri tájat. 
Javasolt távcsövet és szúnyogriasztó szereket hozni! Árvíz esetén a túra elmarad! Kérjük, hogy a túra 
előtt tájékozódjanak Igazgatóságunk honlapján (www.ddnp.hu)! 
Helyszín, időpont: Gemenc, Holt-Sió pakolója, 9.00 óra. A túra hossza, időtartama: 9 km, 6 óra, a 
részvételi díj: 500 Ft/fő. 
 
Április 14.: „Hosszú lábú gólya bácsi, mit akar kend vacsorálni?” 
Áprilisban egy remek délelőttre hívjuk a gyerekeket a Fehér Gólya Múzeumba. A gólyák megérkezése 
előtt megismerkedhetünk azokkal a hüllőkkel, kétéltűekkel, akikkel a fehér gólya is táplálkozik. Lesz itt 
bemutató, kézműves foglalkozás, és egy ügyességi játékon kiderül, hogy melyik „béka” nem lesz a 
gólya vacsorája. 
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 10.00 óra. A program időtartama: 2 óra, a részvételi 
díj: 500 Ft/fő. 
 
Április 14.: Az éjszaka fényei Boronkán 
Az éjszakai túrán (kedvező időjárás esetén) csillagász segítségével ismerkedünk az égbolt 
látnivalóival. A széles réten fölénk terülő csillagos égbolt alatt ismerkedhetünk az éjszaka élővilágával 
és szembesülhetünk a fényszennyezés problémájával. A túra végeztével távcsöves bemutató várja az 
érdeklődőket.  
Helyszín, időpont: Nagybajom és Böhönye között a 61.sz. út homokpusztai bejárója, találkozó 18.30 
óra, indulás 19.00 óra. A túra hossza, időtartama: 5 km, 3-4 óra, a részvételi díj: 1000 Ft/fő. 
 
Április 18.: Madarász nap a Pintér-kert Arborétumban 
A madárgyűrűzési bemutató során a gyerekek megismerhetik a madarak vonulásának titkait, 
testfelépítésüket, tollazatukat. 
Az egész napos programhoz a megjelölt időpontokban lehet csatlakozni, előzetes bejelentkezést 
követően. (Tel.: 30/377-3383) 
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 9.00, 11.00, 13.00 óra. A program időtartama: 1,5 
óra, a részvételi díj: 400 Ft/fő. 
 
Április 21.: A FÖLD NAPJA – szemléletformálás a mindennapokban  
A szabadtéri rendezvény környezetünk természeti értékeire, azok megóvására kívánja felhívni a 
figyelmet. A látogatókat több szervezet képviselői várják hangulatos és interaktív programelemekkel. 
Helyszín, program kezdete: Pécs, Tettye tér, 10.00 óra 
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Április 27.: Méhek napja 
Az interaktív program során a gyerekek megismerkedhetnek a méhek életével, megtudhatják, hogyan 
készül a méz. Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 10.00 óra. A részvételi díj: 300 Ft/fő. 
 
Április 28.: Bazsarózsa túra 
Jelvénygyűjtő túra 
A világon már csak hazánkban találkozhatunk a fokozottan védett bánáti bazsarózsa életképes 
populációival. A túra résztvevői a különleges növény legjelentősebb állományaiban 
gyönyörködhetnek. 
Helyszín, időpont: Hosszúhetény, vásártér, 10.00 óra. Túra hossza, időtartama: 6 km, 5 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fő 
 
Május 5.: Megújuló Csombárdi-rét 
Jelvénygyűjtő túra 
A túrán megismerkedhetünk a vizes élőhelyek fontosságával, az ezekhez kötődő színes élővilággal, 
az ember tájformáló szerepével. 
Helyszín, időpont: Csombárd, gáztelep (Kossuth u. 116.), 10.00 óra 
Túra hossza, időtartama: 4 km, 3-4 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő 
 
Május 5.: Madarak és Fák Napja 
A jeles nap alkalmából egy különleges délelőttre várjuk az iskolásokat, amely során hazánk ritka 
madaraival és különleges fáival ismerkedhetnek meg.  
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/377-3383 
Helyszín, időpont: Tettye Oktatási Központ és Pintér-kert Arborétum, 10.00 óra. A program időtartama: 
1,5 óra, a részvételi díj: 400 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! 


