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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele               2018. június 
 
 
 

AKTUÁLIS 
 
 
 
 

57 gólyafióka kapott gyűrűt Baja térségében 
 
Idén június 7-én ismét megszervezésre és lebonyolításra került a fehér gólyák nyilvános gyűrűzése, 
azaz a Gólya Road Show. A Road Show ezúttal is nyitott volt az érdeklődők számára. A meleg 
időjárás ellenére az előre meghirdetett helyszíneken és időpontokban több mint 770 fő (többségük 
óvodások, iskolások) kísérhette figyelemmel a kis gólyák jelölését. Több helyszínen közvetlen közelről 
volt lehetőség a madarak megfigyelésére, a fiókák megsimogatására. Az eseményről a Bajai Rádió, 
az MTI fotósa, a Bajai TV és több internetes portál is beszámolt. 
 
Az eseményen 10 településen, összesen 17 
fészeknél 57 fióka kapott egyedi azonosításra 
alkalmas gyűrűt. A költésben nagy szórás 
mutatkozott, hiszen amíg Vaskúton és Sükösdön 
éppen gyűrűzhető méretűek voltak a fiókák, 
addig a bajai fészekben már szinte teljesen 
kitollasodott fiókákat találtunk. Az idei évben 3-4 
fióka volt a jellemző fészkenként, de van 3 
fészek, amelyben 5-5 fióka cseperedik. A tavalyi 
évhez képest jobb, míg általánosságban jónak 
mondható az idei fiókaátlag (3,4 fióka/fészek). A 
fiókák a kirepülést követően, várhatóan 
augusztus közepén hagyják el az országot, és 
kezdik meg a vonulásukat az afrikai 
telelőterületekre.  
 
 
A fióka-számok alakulása Baja térségében: 
2 fiókás fészek – 2 db; 3 fiókás fészek – 8 db; 4 fiókás fészek – 4 db; 5 fiókás fészek – 3 db 
 
A nap során két öreg madarat is sikerült beazonosítani a korábbi gyűrűzések eredményeképpen: 
Jelenleg költ  Gyűrűzve   Gyűrűzés éve  Korábbi leolvasás 
Hercegszántó  SZLOVÁKIA, Drahnov  2012   5x Hercegszántó 
Hercegszántó  Szeremle   2011   5x Hercegszántó 
    
 
A rendezvény a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI) és a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület 7. sz. Helyi Csoportjának (MME 7.HCS) szervezésében, a Nemzeti 
Közművek Hálózat támogatásával valósult meg. 
 
Fotó: Színes gyűrűvel jelölt gólyafiókák (Fotó: Mórocz Attila) 
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Szürkemarha termékek vásárolhatók a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság központjában 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság saját 
tenyészetében nevelt szürkemarha 
feldolgoztatásával előállított termékek 
vásárolhatók Pécsett, a Tettye tér 9. szám alatt, 
a Pintér-kert Arborétum bejáratánál található 
közönségszolgálati irodában. Az aktuálisan 
megvásárolható termékekről és azok árairól 
igény esetén rendszeresen küldünk e-mailben 
értesítést az érdeklődőknek. Az értesítésekre 
feliratkozni a csordasv@ddnp.kvvm.hu e-mail 
címen lehet. A feliratkozással kapcsolatban 
felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Duna-Dráva 
Nemzeti Park Igazgatóság adatvédelmi 
tájékoztatója elérhető az alábbi linken: 
http://www.ddnp.hu/adatvedelem 
 
 
 

Hamarosan lehet pályázni a Duna-Dráva Nemzeti Parki Termék 
védjegyre  
 

A Nemzeti Parki Termék 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. A 2018. 
évi pályázat alkalmával vadon termő és termesztett növény, zöldség, 
gyümölcs, fűszer-, gyógynövény, gomba, fa, szalma, vessző, zsiradék 
feldolgozásából eredő: krém, paszta, csatni, szörp, tinktúra, szirup, lekvár, 

zselé, dzsem, aszalvány, fűszerkeverék, savanyúság, tea, olaj, liszt, ecet, szappan, balzsam, fa és 
szalma kézműves termékek, kosarak, cider (max.:6% V/V), sör (max.:6% V/V) termékekkel lehet majd 
pályázni a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Nemzeti Parki termék védjegyére. A pályázat, 
valamint bővebb információ várhatóan 2018. július elején lesz elérhető honlapunkon a www.ddnp.hu, 
illetve a www.nemzetiparkitermek.hu oldalon. 
 
 
 

Magyar Pásztorkutyák Terelőversenye – Szaporca, augusztus 11. 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a 
Duna-Tisza Magyar Pásztorkutyás 
Hagyományőrző és Sport Egyesület 
szervezésében 2018. augusztus 11-én 
(szombaton) 9.00-16.00 között a Harkány 
közelében található Szaporcán, az Ős-Dráva 
Látogatóközpontban kerül megrendezésre a 
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. Részletes információ a nap programjairól július végétől: www.odlk.hu 
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EMBER ÉS TERMÉSZET 
 
 
 

Itassuk a nyári hőségben a madarakat! 
 
A kánikula idején nem csak nekünk embereknek, hanem a körülöttünk élő madaraknak is sok 
folyadékra van szükségük. A kertben a madarak gyülekezőhelye lehet egy jól elkészített itató. Az itató 
kialakításakor szabadon szárnyalhat a fantáziánk. Ügyelni kell azonban arra, hogy az itató lassan 
mélyüljön, a közepére pedig egy lapos követ érdemes tenni, ahol a madarak megállhatnak, 
leszállhatnak. A lényeg, hogy minél inkább természethű lesz az itatónk, annál inkább kedvelni fogják a 
madarak is. A természetközeli látvány megalkotásához kiválóak a patakkövek, a sóderágy, a 
betelepített vízi növények. 
 
Fontos, hogy az itató árnyékos vagy félárnyékos helyen legyen, így védhetjük a madarakat a tűző 
napsütéstől, de az is lényeges szempont, hogy a víz kevésbé gyorsan párolog, ha árnyékban van. Az 
itató elhelyezésénél ügyeljünk rá, hogy a kertünkbe tévedő macskák számára elérhetetlen legyen, 
másképp könnyen a madarak vesztőhelyévé válhat. Az énekesmadarak számára fontos, hogy az itató 
közelében találjanak búvóhelyül szolgáló cserjéket, fiatal fákat, ahová veszély esetén gyorsan 
elérhetnek. Az ilyen „menekülő útvonalak” biztosítása garancia lehet itatónk népszerűségére. A 
madáritatóban szeretnek fürdeni a rigók, a kék cinegék, a vörösbegyek. A madarak számára a fürdés, 
a tollazat tisztán tartása állandó, létfontosságú tevékenység, az itató ezért is lényeges eleme 
kertünknek. Fontos ügyelni arra, hogy az itató vizét, amennyiben nincs átfolyása a medencének, 
rendszeresen cseréljük. Itatásra legmegfelelőbb az esővíz. Lényeges tudni, hogy miután az itatóhoz 
szoktattuk a madarakat, az itató vízutánpótlása legyen folyamatosan megoldott, nem szabad becsapni 
a madarakat. 
 
 
 
 

PROGRAMAJÁNLÓ 
 
 

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: 2018. július 7., 14., 21., 28., augusztus 4., 11., 18., 25. 
http://www.ddnp.hu/index.php?pg=news_111_2710 
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Vízitúrák a Dráván és a Fekete-vízen 
 
A Dráván és a Fekete-vízen is elindul a 
vízitúra szezon: kenus és kajakos 
programokkal várjuk a vendégeket. 
 
A különböző nehézségű és hosszúságú 
kenu-, valamint kajaktúrák közül mindenki 
biztosan talál magának kedvére való 
programot. 
 
A túrák során a terület természeti értékeit 
ismerhetik meg a résztvevők, szerencsés 
esetben az ártéri madárvilág képviselőivel 
– szürke gémekkel, nagy kócsagokkal is 
találkozni lehet. 
 
Részletes leírást a túrákról honlapunkon lehet információkat olvasni: 
http://www.ddnp.hu/viziturak-a-dravan-es-a-fekete-vizen 
 
 
 
 

Hódító hód kenutúrák 
 
Idén is meghirdeti a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság az elmúlt években hatalmas 
népszerűségnek örvendő gemenci kenutúrákat a Baja mellett található Vén-Dunán. 
 

A 8 km hosszú túrán a résztvevők 
szakvezető kalauzolásával járják be 
kenuikkal a Gemenci erdőben, Baja 
közelében található vadregényes Vén-
Dunát, mely alig több mint száz évvel 
ezelőtt a Duna főága volt. 
 
Megismerkedhetnek a területen élő hódok 
életmódjával, megcsodálhatják a folyóparti 
ártéri erdőt és az itt élő vízimadarakat. Az 
egykori folyóág végén egy nagyobbacska 
szigetet megkerülve indulnak vissza a túra 
kiindulási pontjára. 
 
A kenutúra időtartama 3 óra, a részvételi 
díj 1500 Ft/fő. A kenutúrák négyszemélyes 
túrakenukkal zajlanak, a túra időtartamára 

a résztvevők mentőmellényt és evezőlapátot kapnak, a résztvevők saját maguk eveznek. 
 
Amiről fontos gondoskodni: sapka, naptej, valamint a szúnyogok és kullancsok elleni védekezés! 
A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt. A túrákat a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
Természetvédelmi Őrszolgálatának tagja vezeti. 
 
 
Időpontok:  
2018. június 30. szombat, 9.00; 
2018. július 7. szombat, 9.00; 2018. július 8. vasárnap, 15.00; 
2018. július 21. szombat, 9.00; 2018. július 22. vasárnap, 15.00 
 
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért előzetes bejelentkezés szükséges. 
E-mail: komlos@ddnp.kvvm.hu, evahorvath@ddnp.kvvm.hu. Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459. 
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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 
2018. júliusban és augusztus elején 
 
 
Július 7.: 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: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, időpont: 
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. 
 
 
Július 7.: Hódító hód kenutúra 
A túra során kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelőtt a Duna főága 
volt. A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes bejelentkezés 
szükséges. Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459. Helyszín: Baja - Vén-Duna, időpont: 9.00 óra, a túra 
hossza 8 km, időtartama 3 óra, a részvételi díj 1500 Ft/fő. 
 
 
Július 8.: Hódító hód kenutúra 
A túra során kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelőtt a Duna főága 
volt. A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes bejelentkezés 
szükséges. Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459. Helyszín: Baja - Vén-Duna, időpont: 9.00 óra, a túra 
hossza 8 km, időtartama 3 óra, a részvételi díj 1500 Ft/fő. 
 
 
Július 14.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán  
A részletes programot lásd: július 7. 
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges! 
Tel.: 30/846-6020. Helyszín: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, időpont: 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. 
 
 
Július 21.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán  
A részletes programot lásd: július 7. 
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges! 
Tel.: 30/846-6020. Helyszín: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, időpont: 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. 
 
 
Július 21.: Hódító hód kenutúra  
A túra során kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelőtt a Duna főága 
volt. A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes bejelentkezés 
szükséges. Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459. Helyszín: Baja - Vén-Duna, időpont: 9.00 óra, a túra 
hossza 8 km, időtartama 3 óra, a részvételi díj 1500 Ft/fő. 
 
 
Július 22.: Hódító hód kenutúra  
A túra során kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelőtt a Duna főága 
volt. A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes bejelentkezés 
szükséges. Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459. Helyszín: Baja - Vén-Duna, időpont: 9.00 óra, a túra 
hossza 8 km, időtartama 3 óra, a részvételi díj 1500 Ft/fő. 
 
 
Július 28.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán  
A részletes programot lásd: július 7. 
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges! 
Tel.: 30/846-6020. Helyszín: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, időpont: 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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Július 30-augusztus 3.: Napközis Tábor a Tettye Oktatási Központban  
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 4.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán  
A részletes programot lásd: július 7. 
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges! 
Tel.: 30/846-6020. Helyszín: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, időpont: 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 11.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán  
A részletes programot lásd: július 7. 
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges! 
Tel.: 30/846-6020. Helyszín: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, időpont: 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. 
 
 
 
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! 


