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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele               2018. április 
 
 
 

AKTUÁLIS 
 
 
 
 

Gólyafészket költöztettek Abaligeten 
 
Abaligetre húsvétkor érkezett vissza egy 
hím gólya, „aki” a jelenleg általános 
szokásoktól eltérően egy családi ház 
kéményén kezdte meg a fészekrakást. A 
ház lakói a fűtés biztonságát veszélyben 
érezve, április 9-én keresték meg a Duna-
Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
munkatársait, hogy segítsenek a maguk és 
a gólyák lakhatása szempontjából is 
megfelelő megoldás megtalálásában. 
 
Kollégáink az E.on Dél-dunántúli 
Áramhálózati Zrt. szerelőivel közösen 
elvégezték az időközben szinte teljesen elkészült fészek áttelepítését a közeli villanyoszlopra, a 
korábbi években felhelyezett fészektartóra. Az akció gyors lebonyolítása kapcsán köszönet illeti az 
E.on Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. munkatársait a gyors és szakszerű segítségért, valamint a 
technikai és anyagi háttér biztosításáért, továbbá a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási 
Hivatalát a soron kívüli engedélyezésért. Mivel a fészekre a hét elejére a tojó is megérkezett, nagy 
izgalommal várjuk, hogy a madarak elfogadják-e új helyüket. 
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Csillagos nárcisz virágzás a Basakertben 
 
Az 1977 óta védett, 13,2 ha kiterjedésű Babócsai Basakert 
Természetvédelmi Terület egyedülálló értéke a 
nárciszmezővel borított, műemléki védelem alatt is álló 
történelmi romkert. 
 
A Basakert az egykori Árpád-kori település, később a 
középkori mezőváros, végül a török település 1980-as 
években feltárt, majd visszatemetett maradványait rejti. Itt volt 
Somogy megye legnagyobb alapterületű földvára. Az egykori 
épületek közül csak a gótikus Szent Egyed plébániatemplom 
kb. 1,5 m magasságú falazata látható. 
 
A nárciszmező különlegessége a csillagos nárcisz (Narcissus 
stellaris), mely a török idők óta virágzik a területen. Az elmúlt 
évszázadok során keveredett, hibridizálódott a közönséges 
fehér nárcisszal, így a részaránya kb. 15%-ra csökkent. Az 
évi 5-6 ezer látogató döntő többsége a virágzás idején (április 
végén – május elején) keresi fel a Basakertet.  
 
(Fotó: Kozma-Bognár Tamás) 
 
 
 
 

Kitüntetések a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kollégáinak a 
Föld Napja alkalmából 
 
Dr. Fazekas Sándor a 2018. évi Föld Napja alkalmából Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott a 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság négy munkatársának. 
 
Fekete Irén, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság pénzügyi és számviteli osztályvezetője 
kitüntetésben részesült a Nemzeti Park működését szolgáló kiemelkedő színvonalú pénzügyi és 
számviteli munkája elismeréseként. 
 
Nyemcsok Tamás, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság őrkerület-vezetője kitüntetésben 
részesült a Belső- és Külső-Somogyi értékes természeti területek élőhely-fejlesztésében, az őshonos 
háziállat fajták tartásában, megőrzésében, a Boronka-melléki extenzív tógazdálkodás 
üzemeltetésében, nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakításában, és a környezeti nevelés 
élményszerűvé tételében kreatív, kimagasló minőségű munkájáért. 
 
Schurk László, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság őrkerület-vezetője kitüntetésben részesült a 
Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet gyepkezelési és állattartási munkáiban, a nagydorogi Szenes-legelő 
állattartó telepének működtetésében, valamint a Dél-tolnai erdők vagyonkezelése területén végzett 
kiemelkedő tevékenységéért. 
 
Szabó-Dalecker Ibolya, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság könyvelője kitüntetésben részesült 
az igazgatóság működését szolgáló kiemelkedő színvonalú, felelősségtudattal és szakszerűen végzett 
könyvelői munkája, nemzetközi pályázatok pénzügyi elszámolása területén végzett tevékenysége 
elismeréseként. 
 
Pro Natura Emlékplakettet kapott továbbá Rónaki László, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 
Mecseki Karsztkutató Csoport volt vezetője, barlangász, nyugalmazott hidrogeológus a hidrológia, a 
karsztgeológia és a barlangkutatás területén végzett több mint öt évtizedes kiemelkedő munkájáért, a 
Mecsek és a Villányi-hegység karszt- és barlangkataszterének elkészítése, a barlangok felmérése és 
népszerűsítése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként. 
 
Gratulálunk a díjazottaknak! 
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PROGRAMAJÁNLÓ 
 
 
 

Májusban indul a kenutúra szezon Gemencben 
 
 
A korábbi években állandóan nagy népszerűségnek örvendő gemenci kenutúrák idén tovább 
folytatódnak, sőt 2018-ban újabb időpontokban, az elhangzó ismereteket tekintve a megszokotthoz 
képest újabb tematikákkal és újabb élményekkel bővülő vízitúra lehetőségeket ajánlunk a 
természetbarátoknak. 
 
Május 12-én Árvíz vagy nem árvíz címmel indul kenutúra, ahol az élővilág mellett a résztvevők 
megismerkedhetnek az ártér életét nagyban befolyásoló Duna vízjárásával, a víz jótékony és rossz 
hatásaival. Június és július folyamán a Hódító hód kenutúrákra várjuk az érdeklődőket. A szezon 
augusztus végén zárul a Nyárvégi hangulat című esti kenutúrával, amikor a szemünkre és a fülünkre 
hagyatkozva figyelhetjük meg az ártéri erdő sajátos képi- és hangvilágát. Evezve figyelhetjük, hogyan 
változik meg az ártér hangja, ahogy a Nap egyre jobban bukik le a horizont alá, és terjed el a sötétség 
a gemenci erdő felett. Ha szerencsénk van, Gemenc királyának szerelemtől fűtött hangját is 
meghallhatjuk. 
 
 
A túrák helyszíne a Vén-Duna, a találkozóhely a Baja-Dunafürdőn található Bárka Pihenőház.  
A kenutúrák négyszemélyes túrakenukkal zajlanak, a túra időtartamára a résztvevők mentőmellényt 
és evezőlapátot kapnak, a résztvevők saját maguk eveznek. Amiről fontos gondoskodni: kényelmes, 
időjáráshoz alkalmazkodó ruházat, sapka, naptej, valamint a szúnyogok és kullancsok elleni 
riasztószerek!  
 
 
Túranaptár: 
május 12. szombat 9.00: 
„Árvíz vagy nem árvíz” kenutúra 
 
június 30. szombat, 9.00: 
„Hódító hód” kenutúra 
 
július 7. szombat, 9.00: 
„Hódító hód” kenutúra 
 
július 8. vasárnap, 15.00: 
„Hódító hód” kenutúra 
 
július 21. szombat, 9.00: 
„Hódító hód” kenutúra 
 
július 22. vasárnap, 15.00: 
„Hódító hód” kenutúra 
 
augusztus 25. szombat, 17.00: 
„Nyárvégi hangulat” kenutúra 
 
 
Gyülekező negyed órával indulás előtt a Bárka Pihenőháznál, a részvételi díj egységesen 1500 Ft/fő. 
 
A túrákon mindenki saját felelősségére vesz részt. A túrákat a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
munkatársa vezeti. Minden esetben előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés szükséges, mivel a 
programok résztvevőinek létszáma korlátozott (a kenuk befogadóképessége miatt). 
E-mail: evahorvath@ddnp.kvvm.hu, komlos@ddnp.kvvm.hu 
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Május 12.: Emlékhelyek Napja 
 
A Nemzeti Örökség Intézete Emlékhelyek Napja 2018 elnevezéssel országos eseménysorozatot 
szervez 2018. május 12-én. Az esemény célja az emlékhelyek népszerűsítése, valamint hogy az 
egyes emlékhelyek programjain keresztül a köztudatba mindinkább beépüljön a magyarországi 
emlékhelyek létezése. Ezen a napon a nemzeti és történelmi emlékhelyek különleges programokkal 
várják a történelem és kultúra iránt érdeklődő látogatókat szerte az országban. 
 

 
 
 

 
 
 
A Mohácsi Nemzeti Emlékhely programja 2018. május 12-én 
 
Idegenvezetések a sírkertben, előadások hadtörténész közreműködésével, korhű fegyverek 
másolatainak bemutatója, történelmi játszóházak gyerekeknek, valamint interaktív tanösvény és 
történelmi társasjáték várja az érdeklődőket. 
10.00-kor Dr. Varga Szabolcs tudományos munkatárs (MTA BTK Történettudományi Intézet) 
előadása: Szégyenteljes bukás vagy hősies vereség: Mohács, 1526 címmel. 
 
Nyitva tartás az Emlékhelyek Napján: 9.00-18.00. 
Részletes információ az Emlékhelyek Napja országos programjairól: www.emlekhelyeknapja.hu 
Belépődíjak: egységesen 1000 Ft/fő 
 
További információk: 7785 Mohács-Sátorhely Tel.: 69/382-130 E-mail: info@mohacsiemlekhely.hu 
www.mohacsiemlekhely.hu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Elmarad a „Megújuló Csombárdi-rét” túra 
 
Ezúton értesítjük a Tisztelt Nagyközönséget, hogy a 2018. évi eseménynaptárunkban szereplő, 
„Megújuló Csombárdi-rét” című túránk technikai okok miatt elmarad – a területen zajló élőhely-
rehabilitációs munkálatok nem teszik lehetővé a túra megszervezését. Az esetleges 
kellemetlenségekért elnézést kérünk! 
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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 
2018. májusban és június elején 
 
 
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. 
 
 
Május 8.: DDNP Klub 
Az év fája – Merkei Gábor diavetítéses előadása 
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra 
Ingyenes program 
 
 
Május 12.: Emlékhelyek Napja 
Helyszín: Mohácsi Nemzeti Emlékhely 
Az esemény részletes leírását lásd hírlevelünk 4. oldalán. 
 
 
Május 12.: Madarak és Fák Napja 
A jeles nap alkalmából egy rendhagyó madárfelismerési és madárgyűrűzési programra várjuk az 
iskolásokat. 
Helyszín, időpont: Ős-Dráva Látogatóközpont, 9.00 óra. A program időtartama: 1,5 óra, a részvételi 
díj: 500 Ft/fő. 
 
 
Május 12.: „Árvíz vagy nem árvíz” kenutúra 
A túra során megismerkedünk az ártér életét nagyban befolyásoló Duna vízjárásával, a víz jótékony 
és rossz hatásaival. Magas vízállás esetén a part mentén húzódó füzes erdő fái között megleshetjük a 
gázlómadarakat, amint az uszadékfákon egyensúlyozva próbálnak halat fogni maguknak. 
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/377-3388, 30/326-9459. 
Helyszín, időpont: Baja-Dunafürdő, Bárka pihenőház, 9.00 óra. A túra hossza, időtartama: 8 km, 3-4 
óra. A részvételi díj: 1500 Ft/fő. 
 
 
Május 19.: „Medvehagyma gyűjtés fényképezőgéppel” – fotós túra a virágzó medvehagyma 
tenger hullámain 
A medvehagyma nem csak az ízlelőbimbóknak, de a szemnek is tud élményt adni. A májusban 
tömegesen virágzó növény jó fotótéma lehet az ez iránt érdeklődőknek. Ebben az időszakban néhány 
hétre fehérre változik az erdőtalaj. Ezt a jelenséget célozza meg a túra a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi 
Körzet szívében, melynek kimondottan a fényképezés a célja. 
Helyszín, időpont: Orfű-tető, 9.00 óra. A túra hossza: 3-4 km. A program időtartama: a fotós témákhoz 
igazodva, maximum 5 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő. 
 
 
Május 19.: Kamilla és Koszta kalandjai a gólyák birodalmában 
Gólyabábos foglalkozás gyerekeknek a Fehér Gólya Múzeumban. Kamilla, a gondoskodó gólyamama 
bevezeti fiókáját, a csintalan Kosztát a gólyák kalandos életébe. A program során a gyermekek bábok 
segítségével ismerkedhetnek meg a gólyák táplálkozásával, fészkelési szokásaival, vonulásukkal. A 
bábozás végén a résztvevők is kipróbálhatják, hogy milyen fészket építeni, gólyalábon járni és egy kis 
ügyességi játékon is megmérkőzhetnek a lelkesebbek. 
Emlékül mindenki elkészítheti a saját gólya-pálcáját. 
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 10.00 óra. A program időtartama: 2 óra, a részvételi 
díj: 500 Ft/fő. 
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Május 25. Közép-Duna – az európai vadon szíve 
A Gödöllőn megrendezésre kerülő Nemzetközi Természetfilm Fesztiválhoz igazodóan, kapcsolódva a 
fesztivál országszerte megvalósuló eseményeinek sorához, a Dunát kísérő ártéri területek élővilágát, 
az áradások hatásait és az emberi jelentétet feldolgozó rövidtfilm kerül levetítésre Pécsett, a Tettye 
Oktatási Központban. A film megtekintése után szakértő vezetésével kötetlen beszélgetést tartunk a 
témában az érdeklődők részvételével. 
Helyszín: Pécs, Tettye Oktatási Központ, időpont: 15.00 óra. Ingyenes program. 
 
 
Május 29.: Arborétumok Napja a Pintér-kert Arborétumban – Magyar Nemzeti Parkok Hete 
Az egész napos növényünnepen kedvezményes árú jegy megvásárlásával megcsodálható a kora 
nyári pompájában tündöklő Pintér-kert Arborétum. Az arborétumi szabad séta mellé kijelölt 
időpontokban ingyenes szakvezetést is biztosítunk a látogatók számára. 
Helyszín: Pintér-kert Arborétum. Ingyenes szakvezetés időpontjai: 9.00 óra, 11.00 óra, 14.00 óra 
A program időtartama: 1 óra, a részvételi díj: 200 Ft/fő. 
 
 
Június 2.: „Ragadozómadár-védelem Baranyában” – Magyar Nemzeti Parkok Hete 
Az MME Baranya Megyei Helyi Csoportjával közösen szervezett program a veszélyeztetett fajokra és 
élőhelyeik megőrzésére kívánja felhívni a figyelmet. A túra során vörös vércse költőládák 
ellenőrzésére is sor kerül. Helyszín, időpont: Szederkény, buszmegálló melletti parkoló, 10.00 óra, a 
túra hossza, időtartama: 5-6 km, 4-5 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fő. 
 
 
Június 5.: Környezetvédelmi Világnap 
A környezetünk védelme a jövő legfontosabb kihívása, ezért ezen a napon az érdeklődő gyerekek és 
felnőttek gyakorlati példákon keresztül ismerkedhetnek meg a hulladék újrafelhasználási technikákkal. 
Helyszín, időpont: Ős-Dráva Látogatóközpont, 10.00 óra. A program időtartama: 1,5 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! 


