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A Duna-Dráva Nemzei Park Igazgatóság hírlevele                2019. január 
 
 
 

AKTUÁLIS 
 
 

Vörös kányák működési területünkön 
 
Január első hétvégéjén zajlott a nemzetközi vörös kánya számlálás. Ezen esemény alkalmával egy 
időben számolják a szakemberek a kányákat Európa-szerte. Az egyidejű megfigyelés alapján teljes 
képet nyerhetnek a telelő madarak számáról. Az elmúlt tél során műholdas nyomkövetővel felszerelt 
madarak mozgását elemezve a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén sikerült 
felfedezni több éjszakázóhelyet is, ahol esténként akár több tucat kánya gyűlik össze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Munkatársaink ezen a télen is figyelemmel kísérték a madarak mozgását. Összesen 50 példány vörös 
kányát és 3 példány barna kányát figyeltek meg. A legtöbb madár az előző évben felfedezett egyik 
területen gyűlt össze, ahol a megfigyelés napján 41 vörös kánya és 1 barna kánya éjszakázott. Ez a 
mennyiség rekordnak számít az egy helyen, egy időben megfigyelt vörös kányák számát illetően. A 
madarak ilyen nagy számú jelenléte azért is örvendetes, mert Magyarország egyik legritkább 
ragadozómadaráról van szó. A vörös kánya (Milvus milvus) fokozottan védett faj, természetvédelmi 
értéke 500 000 Ft. Országos állománya mindössze 12-15 párra tehető, melyből Igazgatóságunk 
illetékességi területén 8 pár fészkeléséről tudunk. Ősszel az északról a Kárpát-medencébe érkező 
telelő madarak jelennek meg nálunk nagy számban. Remélhetőleg ez hamarosan a fészkelő állomány 
növekedésében is jelentkezni fog 

Völgyi Sándor – Laczik Dénes 
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Természetvédelmi beruházás valósult meg az Ó-Dráván 
 
Befejeződtek az Ó-Dráván kialakított vízvisszatartó műtárgy kivitelezési munkálatai. Az építést végző 
vállalkozó első lépésben befejezte a küszöb építését, majd megtörtént a jobb parti, Horvátország felőli 
építési terület rendezése és a gáttest végleges kialakítása. Ezután megbontották az ideiglenes 
mederelzárást, így a víz már részben a kész műtárgyon keresztül folyt a Dráva irányába. Közben 
alvízi irányból elkezdődött a halátjáró megépítése is a meder kiásásával, majd kőszórással való 
stabilizálásával. Amikor a halátjáró medre elkészült, a teljes vízhozam már a küszöbön és a halátjárón 
keresztül került levezetésre, így elkezdődhetett a munkaterület víztelenítését szolgáló ideiglenes 
csatorna lezárása. Végső munkafázisként a bal parti kiemelt út véglegesítése történt meg, illetve a 
felvonulási területről elszállították a megmaradt követ, építőanyagot. A terveknek megfelelően három 
vízmérce is beépítésre került, melyekkel a küszöbön átbukó, illetve a halátjárón átfolyó víz szintjét 
lehet majd figyelemmel kísérni. 
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A 2019. év állatai, növényei 
 

Év emlőse: 
eurázsiai hiúz 

Év hala: 
vörösszárnyú keszeg 

Év rovara: 
havasi cincér 

Év fája: 
sajmeggy 

Év kétéltűje: 
foltos szalamandra 

Év vadvirága: 
magyar zergevirág 

Év gombája: 
bronzos vargánya 

Év madara: 
gólyatöcs 

Év ősmaradványa: 
komlosaurus carbonis 

 
 
 
 
 

Kölcsönözhető fotókiállítások 
 
Az elmúlt évben nagy népszerűségnek örvendő, számtalan települést megjárt természetfotó 
vándorkiállítások 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. 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: Komlós Attila, Duna-Dráva Nemzeti 
Park Igazgatóság Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály 7625, Pécs, Tettye tér 9., 
Tel.: 72/518-222, 30/377-3388, E-mail: komlos@ddnp.kvvm.hu. 
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PROGRAMAJÁNLÓ 
 
 
 

Virágzik a magyar kikerics a Szársomlyón 
 
A Villányi-hegység legmagasabb tömbje a Szársomlyó. A hegyen 75 védett növényfajt találtak, 
közülük 4 faj kizárólag itt fordul elő hazánkban – ez utóbbiak közé tartozik a fokozottan védett magyar 
kikerics (colchicum hungaricum). 
 
Ide, a fokozottan védett 
Szársomlyó csúcsára indít a 
Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság heti öt alkalommal 
szakvezetéses túrát a 
Nagyharsányi Szoborparktól. 
Egyéni turistáknak és 
csoportoknak egész évben 
lehetőségük nyílik a Szársomlyó 
meglátogatására a hét öt napján 
garantáltan induló szakvezetéses 
túrákon. Túranapok egész évben: 
szerda, csütörtök, péntek, 
szombat, vasárnap. Indulás 
helye: Nagyharsányi Szoborpark. 
Indulás időpontja: 10:00 óra 
(gyülekező: 9:45-kor). A túra 
hossza kb. 5 km, időtartama 3 óra. 
 
Január-február folyamán, a magyar kikerics virágzása idején a szombati napokon induló túrák 
esetében előzetes regisztráció szükséges a nagy érdeklődés miatt (komlos@ddnp.kvvm.hu, 
evahorvath@ddnp.kvvm.hu). Ezen időpontok: február 2., 9., 16., 23. 
 
Részvételi díj: felnőtt: 800 Ft/fő; 18 éves korig: 400 Ft/fő. 
 
A meghirdetett indulási időpontokon kívül igény szerint máskor is van lehetőség a túra 
megszervezésére, előzetes egyeztetést követően. Ebben az esetben a részvételi díj felnőtteknek 
1000 Ft/fő, 18 éves korig: 500 Ft/fő, minimális díj 12000 Ft. 
 
 
 
 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 
2019. februárban és március elején 
 
 
Február 4.: Vizes élőhelyek világnapja 
A világnap alkalmából a Duna és a Dráva jellegzetes élővilága mutatkozik be az érdeklődőknek. A 
programon hangsúlyos szerep jut a természetvédelemnek, hiszen a tiszta víz kiemelkedően fontos az 
élőlények és az egész ökoszisztéma szempontjából. A résztvevők a gólyák, gémek és hódok 
gyönyörű világával is megismerkedhetnek. 
Helyszín: Pécs, Tettye Oktatási Központ, időpont: 9.00 és 11.00 óra. A program időtartama: 45 perc, a 
részvételi díj: 400 Ft/fő. 
 
 
Február 5.: DDNP Klub  
Aranysakál megfigyelések – a vadkamerás felvételkészítés érdekességei és rejtelmei 
Horváth Zoltán diavetítéses előadása 
Helyszín: Pécs, Tettye Oktatási Központ, időpont: 17.00 óra. Ingyenes program. 
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Február 16.:Vajon a fehér gólya és a gólyatöcs rokonok? 
Februárban egy remek délelőttre hívjuk a gyereket a kölkedi Fehér Gólya Múzeumba. Az év 
madaráról nagyon sok hasznos és fontos információt megtudhatunk. A bemutatóból az is kiderül, hogy 
a fehér gólya és a gólyatöcs vajon rokonok-e. Az ismertető után mindenki szorgos kis kezével 
kézműves foglalkozáson vehet részt. 
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 10.00 óra 
Program időtartama: 2 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fő 
 
 
Március - Halvány sáfrány túra Csokonyavisontán 
A PROGRAM IDŐPONTJÁRÓL HONLAPUNKON ÉS HIRDETMÉNYEINKBEN TÁJÉKOZTATJUK A 
KÖZÖNSÉGET! 
A többszáz éves tölgyfák között sétálva ismerkedhetünk meg az 1977 óta védett Csokonyvisontai Fás 
Legelő Természetvédelmi Terület múltjával, tájtörténetével, élővilágával, valamint megcsodálhatjuk a 
márciusban nagy tömegben nyíló halvány sáfrányt is. 
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/377-3393, 82/461-285 
Helyszín: Csokonyavisontai Fás Legelő, információs tábla 
Túra hossza, időtartama: 5 km, 3-4 óra 
Részvételi díj: 700 Ft/fő 
 
 
Március 5.: DDNP Klub 
Egy nap a Telašćica Természeti Parkban 
Neubauer Norbert diavetítéses előadása 
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra 
Ingyenes 
 
 
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! 


