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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele        2018. augusztus 
 
 
 

AKTUÁLIS 
 
 
 

Ifjú Kócsagőrök a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnál 
 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnál is lezajlott az „Ifjú Kócsagőr Program” területi döntője. Az 
igazgatósághoz három jelölt jelentkezett, akik kéthetes szakmai gyakorlaton vettek részt a Duna-
Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén egy-egy természetvédelmi őr mellett. A gyakorlat 
során végzett munka, szakmai felkészültség alapján Szórádi Zsófia jutott be az országos döntőbe. 
 
Az Ifjú Kócsagőrök országos döntőjét a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság rendezi meg, ahol 
Zsófinak a többi nemzeti park igazgatóság ifjú kócsagőreivel szemben kell megmérettetnie magát. A 
győztes jutalma egy kirándulás lesz a horvátországi Kornati Nemzeti Parkba. 
 
A 2018-ben is nagy népszerűségnek örvendő Ifjú Kócsagőr Program célja, hogy minél szélesebb 
körben megismertesse a Természetvédelmi Őrszolgálat, a természetvédelmi őrök munkáját, feladatuk 
fontosságát és ezen keresztül a természeti értékek és a védett természeti területek védelmét. A 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, a Fürge Diák Iskolaszövetkezet és a 30y zenekar 2013-ban 
hozta létre az Y TriÁsz mozgalmat annak érdekében, hogy az Y-generációt bevonja az értékteremtő 
programokba, így jött létre az Ifjú Kócsagőr Program, mely kezdeményezéshez csatlakozott az 
Agrárminisztérium. 
 
 
 

Elkezdődött a denevérnász 
 
A denevérek násza nyár végén, ősz elején zajlik. A 
nászidőszakban gyakori jelenség, hogy a denevérek 
úgynevezett nászbarlangokat keresnek fel, amelyek 
később telelőhelyül is szolgálhatnak. A Dunántúl egyik 
legjelentősebb nászbarlangja az Abaligeti-barlang. 
Több ezer denevér fordul meg itt augusztus végén, 
szeptember elején, tehát nagyobb az esély a sikeres 
párosodásra. A megtermékenyülés ősszel 
megtörténik, de a magzat fejlődése a téli álom ideje 
alatt leáll, és csak a tavaszi ébredés után indul meg 
újra. Az egy, esetleg kettő kölyök május végén, június 
elején születik meg a nyári szálláshelyen, és egy 
hónap után lesz önálló. 
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Lovas zarándoklattal emlékeztünk a mohácsi hősőkre 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság – együttműködve a Honvéd Kulturális Egyesülettel, a 
Miniszterelnökség támogatásával – a mohácsi csata 492. évfordulója alkalmából idén is megszervezte 
a katonai zarándoklatot II. Lajos király seregének útvonalát követve Érdtől Mohácsig. 
 
Az idei évben a zarándoklat egy új elemmel bővült, ugyanis a történelmi hagyományőrző lovas csoport 
mellett gyalogosok is bejárták az útvonalat. A zarándoklat gondolatát a Magyar Királyi Hadtörténeti 
Múzeum 1926-os kezdeményezése ihlette, ugyanis az intézmény akkori vezetője, Aggházi Kamil 
alezredes felhívására azokon a településeken, ahol a sereg táborozott, emléktáblákat helyeztek el. 
1926-28 között Érden, Ercsiben, Dunapentelén (Dunaújváros), Dunaföldváron, Tolnán, Szekszárdon, 
Bátán és Dunaszekcsőn avattak emlékhelyet. 
 
A gyalogosok és a lovasok augusztus 22-én indultak az érdi II. Lajos emlékműtől, majd sorra 
felkeresték az emléktáblákat, amelyekre nemzeti színű szalagot kötöttek, végül augusztus 29-én 
érkeztek a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyre, ahol emlékünnepséggel tisztelegtek honvédő katonáink 
előtt. 
 
A zarándoklat fogadtatása a lakosság részéről minden korábbi elképzelést felülmúlt. A helyi lakosok 
jelen voltak az emléktábláknál tartott megemlékezésen, szinte mindenhol meleg étellel és ingyenesen 
biztosított szállással várták a lovas hagyományőrzőket. Több helyszínen – Ercsiben, Adonyban – helyi 
lovas csoportok csatlakoztak a zarándokokhoz, és elkísérték őket egyes szakaszokon. 
 
Reményeink szerint a zarándoklat hagyományt teremt, és a csata 500. évfordulójára való felkészülés 
jegyében a következő években is megismétlésre kerül. A végső cél egy nemzetközi katonai 
zarándokút létrehozása a Duna mentén, ezzel is tisztelegve a csatában elhunyt 7 nemzet katonái előtt 
(lengyel, cseh, horvát, szerb, osztrák, német, magyar). 

Kép forrása: Érd Most 
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Jöjjön könyvet olvasni a Pintér-kertbe – ingyen! 
 
Az UNESCO szeptember 8-át az 
írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi 
napjává nyilvánította 1965-ben. A nap 
elnevezése hazánkban, mint az „Olvasás 
Világnapja” terjedt el, az elmúlt években több 
akciót szerveztek országszerte az olvasás 
népszerűsítése kapcsán. 
 
A pécsi Pintér-kert Arborétum idén is csatlakozik 
a kezdeményezéshez: szeretettel várunk 
mindenkit szeptember 8-án, nyugodt, csendes 
környezetbe könyvet olvasni! 
 
 
Aki könyvvel érkezik, ingyenesen léphet be az arborétumba, és akár több órán keresztül átadhatja 
magát az olvasás élményének a kert valamelyik padján ülve, árnyat adó fák tövében, 
madárcsicsergés hangjai mellett. Az Arborétum weboldala: http://www.ddnp.hu/pinter-kert 
 
 
 

A 30Y tagjai barlangjainkban jártak 
 
A 30Y tagjai elhatározták, hogy a Vadonleső csapatával közösen filmet forgatnak az Abaligeti-
barlangban és az Orfűn található Mészégető-források barlangjában. A fiatalok elsőként az Abaligeti-
barlangot járták be a barlang kiépített sétaútján, a járdákon, lépcsőkön haladva. Ezután következett a 
Mészégető-források kiépítetlen, „vad” barlangja, amely egy „átlagos kiránduló” számára talán 
komolyabb kihívást jelent. A leereszkedéshez először ki kell szivattyúzni a bejárati szakaszon 
összegyűlő vizet, majd bent szinte minden méter előrehaladásért meg kell küzdeni. Beck Zoliék a 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság túravezetőjének irányítása mellett kúsztak-másztak a keskeny 
járatban, még az is előfordult, hogy az egyik résztvevő beszorult. Zazának, a zenekar dobosának nem 
lehetett egyszerű, hiszen elmondása szerint korábban még sosem járt ezelőtt barlangban. A 18 
perces videóban a 30Y zenéje szól, a film narrátora Für Anikó színművésznő.  
A film megtekinthető itt: https://youtu.be/502RCKaQw7s 
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PROGRAMAJÁNLÓ 
 
 
 

Barlangtúrák a Mecsekben 
 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság bemutatóhelyei között kiemelt szerepet játszanak a 
barlangok, folyamatosan nagy számú érdeklődő keresi fel őket. Az alábbiakban áttekintést adunk 
látogatható barlangjainkról. Szeretettel várjuk a felszín alatti természeti kincseinket felfedezni vágyó 
fiatalokat és időseket egyaránt! 
 
 
 
Abaligeti-barlang 
A Mecsek egyik legismertebb és legnépszerűbb 
természeti látnivalója az Abaligeti-barlang. 
Folyamatos kutatások nyomán vált ismertté a 466 
méteres főága, valamint a három, nehezen 
járható mellékága. A barlang az emberi szem 
számára láthatatlanul, ma is folyamatosan 
változik. Erről a járat teljes hosszában folyó patak 
gondoskodik. A barlang vezetéssel látogatható, 
melyek óránként indulnak. 
Cím: Abaliget • GPS: 46.136679, 18.116235 • 
www.ddnp.hu • E-mail: 
dunadrava@ddnp.kvvm.hu 
 
 
 
Megújulva várja látogatóit a Tettyei Mésztufa-
barlang 
Az elmúlt időszakban jelentős megújuláson esett 
át a Tettyei Mésztufa-barlang. Az óránként induló 
idegenvezetéseken filmvetítés, hanghatások, 
látványos installációk mutatják be a barlang 
keletkezésének folyamatát és természeti 
adottságait, valamint a Tettye-patak vizének 
hasznosítását és a városrész kultúrtörténetét. 
Még az is elképzelhető, hogy a látogatók 
találkoznak a barlanglakás lakóival! 
Cím: Pécs, Tettye utca • GPS: 46.085467, 
18.234750 • www.barlangpecs.hu • E-mail: 
info@barlangpecs.hu 
 
 
 
Orfű – Mészégető-források barlangja 
A Mészégető-források barlangja Orfűn található, 
az Orfűi-tó közelében. A kiépítetlen „vad” barlang 
vezetéssel, előzetes bejelentkezést követően 
látogatható. A túra hossza 400 méter. A 
nehézségeket feledteti a látvány: vízesések, 
kőpengék, üstök, karrok, áramlási kagylók, 
kisebb-nagyobb cseppkövek, mikrotetaráták. 
Cím: Orfű • GPS: 46.142299, 18.151785 • 
www.kalandbarlang.hu • E-mail: 
info@kalandbarlang.hu 
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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 
2018. szeptemberben és október elején 
 
 
 
Szeptember 1.: Aranysakál vs. gímszarvas – Jelvénygyűjtő túra 
A túra során a Kelet-Dráva árterének természeti értékeit, esti-éjszakai éjszakai életét, hangjait 
ismerhetjük meg. Szerencsés esetben a bőgő szarvasbikák és az aranysakálok hangját egyaránt 
hallhatjuk.  A túra végén a kikötőbe visszaérve szalonnasütésre is lehetőség lesz. 
Helyszín, időpont: Drávasztára, kikötő, 18.00 óra 
Túra hossza, időtartama: 10 km, 5 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fő 
 
 
 
Szeptember 4.: DDNP Klub  
Albánia madarász szemmel 
Kováts László diavetítéses előadása 
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra 
Ingyenes 
 
 
 
Szeptember 8.: Halászati bemutató a Boki-Dunán 
A halászati bemutatóhelyen 500 évet ugrunk vissza a múltba, és egy ősi vízi világba pillanthatunk be. 
A résztvevők megismerhetik az ártéri gazdálkodást, elődeink halfogási módszereit és eszközeit. 
Helyszín, időpont: Boki-Duna, Erdőfűn áthaladva 1,5 km-re (N45.900000 E18.780000), 10.00 óra 
Program időtartama: 2 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fő 
 
 
 
Szeptember 12.: 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 
Program időtartama: 1,5 óra 
Részvételi díj: 400 Ft/fő 
 
 
 
Szeptember 15.: Őszi kikerics túra az ártérben – Jelvénygyűjtő túra 
Ez a virágait ősszel bontó növény vidám színfoltot jelent az ártérben. A kellemes őszi séta során 
megismerkedhetünk e gyönyörű virág jellemző tulajdonságaival, élőhelyével. A növények látványa 
mellett az ártérről és a fokgazdálkodásról is sok új és hasznos információt kaphatunk. 
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 10.00 óra 
Túra hossza, időtartama: 4-5 km, 2-3 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fő 
 
 
 
Szeptember 15.: Művészet a természetben – idegenvezetés a Nagyharsányi Szoborparkban 
Kulturális Örökség Napjai 
Séta és beszélgetés a szobrok között, amelynek során a régmúlt alkotómunkáiról, a szimpozionok 
jelentőségéről, szerepéről, valamint a szobrok szimbolikájáról hallhatunk érdekességeket. 
Helyszín, időpont: Nagyharsányi Szoborpark, 14.00 óra 
Program időtartama: 1óra 
Ingyenes 
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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 
Részvételi díj: 400 Ft/fő, nyugdíjasoknak igazolvánnyal ingyenes 
 
 
 
Október 2.: DDNP Klub  
Párválasztás és ivadékgondozás a madárvilágban 
Gregorits János diavetítéses előadása 
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra 
Ingyenes 
 
 
 
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, 9.00, 11.00, 13.00 óra 
A program időtartama: 1,5 óra 
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! 


