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A Duna-Dráva Nemzei Park Igazgatóság hírlevele                2019. április 
 
 
 

AKTUÁLIS 
 
 
 

Kecsege telepítés Baján 
 
Vizeink egyik legérdekesebb küllemű hala, a kecsege többek közt a Fekete-tenger vízgyűjtő területén 
honos tokféle, így a Dunában és a nagyobb mellékfolyóiban is előfordul. Feje megnyúlt, orra hosszú 
elvékonyodó, belső váza porcos, testét pedig kívülről vértcsíkok védik. A régmúltban tengeri faj volt, 
de a tokfélék családjának több tagjához hasonlóan teljesen édesvízi életmódra tért át. 
 
A kecsege még néhány évtizeddel korábban is viszonylag gyakori hal volt Gemenc térségében. A 
környék egyik leghíresebb étele, a halászlé ugyan ma már többnyire itt is pontyból készül, de 
régebben sokszor ponty nem is került a bográcsba, és a márna, harcsa, dévér, baráthal (magyar 
bucó) mellett az étel gyakori és igen finom összetevője volt a kecsege is. Állományuk 
megfogyatkozása miatt a magyar bucó már régóta fokozottan védett faj, de ma már a 2015-ben az év 
halának választott kecsege sem horgászható. 
 
A kecsege vándorló faj. Az ivarérett halak a 
folyók felsőbb szakaszára vonulnak ívni, de a 
szaporodást követően visszatérnek mérsékelt 
vízáramlású élőhelyükre, ahol a táplálékkínálat 
is gazdagabb. Védelme így csak nemzetközi 
összefogással valósítható meg. 
 
A kecsegeállományra a legfőbb veszélyt a 
vízszennyezés, valamint a duzzasztások miatt 
megváltozott ökológiai viszonyok jelentik. 
Védelme a hasznosítási tilalom mellett leginkább 
a folyami élőhelyek megóvásával, 
helyreállításával, a vándorlási útvonalak 
biztosításával, és visszatelepítéssel valósítható 
meg. 
 
A 9 ország részvételével zajló MEASURES projekt célja a vándorló halfajok által használt vízi 
ökológiai folyosók kezelése és helyreállítása a Duna vízgyűjtőjén. A projekt az Európai Unió és a 
Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg, melyben a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
támogató projektpartner. A projekt keretén belül a NAIK Halászati Kutatóintézet (HAKI) jelenleg 2500 
db egy éves példányt helyezett ki a Duna gemenci szakaszán, melyek mind egyedi jelet kaptak. A 
későbbi célirányos visszafogásokból olyan információt szerezhetünk a mortalitásra, a halak 
növekedésére és vándorlási szokásaira nézve, melyek elősegítik a halfaj hosszú távú védelmét. 
 

Szöveg: Schmidt Tamás 
Fotó: Kovács Attila 
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Gólyapár a bekamerázott drávaszentesi fészekben 
 
Néhány évvel ezelőtt a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság pályázati forrásból bekamerázott egy 
fehér gólya fészket Drávaszentesen. Ez a fészek egy stabilan költő gólyapár otthona volt, azonban 
tavaly ismeretlen okból a pár egyik tagja eltűnt. 
 

Kíváncsian vártuk az idei év fejleményeit, hiszen 
az itt áttelelt fehér gólyánk (melyről a Dráva 
Kapu Bemutatóközpont facebook oldalán hírt is 
adtunk) egész télen ebben a fészekben 
éjszakázott. 
 
Elérkezett a tavasz, és a kamera felvételeit 
visszanézve csupán egyetlen gólya érkezett a 
fészekre, az is csak néhány órát tartózkodott ott, 
majd tovább állt. Eközben a mi gyűrűs gólyánk is 
eltűnt, így elárvult a fészek. Nem kis 
meglepetésünkre azonban hamarosan 
visszatért, immár nem egyedül, hanem párját is 

magával hozva, aki szintén gyűrűs madár. Azóta elfoglalták a fészket, megkezdték annak tatarozását, 
melyben jelenleg 4 tojás lapul. 
 

Szöveg: Schulcz Andrea 
Fotó: kamerakép 

 
 
 
 

Felébredtek a denevérek 
 
A tavasz és a meleg idők beköszöntével 
felébredtek az eddig téli álmukat alvó denevérek 
is. Egyre több szárnyas rovarvadásszal 
találkozhatunk alkonyatkor városban, falun, 
erdőn egyaránt. A téli álomból ébredve a 
denevérek kis ideig még a téli szálláshelyük 
közelében tartózkodnak, és erőt gyűjtenek a 
tavaszi vonulásukhoz. 
 
Éjszakai rovarokból pótolják az 5-6 hónapos 
alvás során elveszített energiát, majd nyári 
szálláshelyeik felé veszik az irányt, ahova 
körülbelül április végén érkeznek meg. A 
vonulásuk a madaraktól eltérően nem függ az 
égtájtól, nyári tartózkodási helyük gyakorlatilag bármilyen irányban lehet a telelőhelyhez képest. 
Távolsága is a pár száz métertől az ezer kilométerig változhat fajtól, földrajzi helytől függően. A 
denevérek többsége gond nélkül átvészeli a telet, de amelyik egyed túl meleg, száraz, vagy zavart 
helyen töltötte a hideg időszakot és sokszor felébredt, az könnyen lehet, hogy erősen legyengült és 
nem képes repülni. 
 
Aki ilyen földön fekvő, láthatóan röpképtelen állattal találkozik, az hívja az illetékes nemzeti park 
igazgatóságot, hogy szakszerű kezekbe kerüljön a denevér. Legtöbbször egy kis itatás, és néhány 
lisztkukac is csodát tesz. Védjük ezeket a kis állatokat, hiszen csupán a nyugalomért cserébe minden 
éjjel szúnyogok, lepkék, bogarak ezreit fogyasztják el fejenként, így hatalmas hasznot hajtva az 
embereknek!  
 
Fotó: rőt koraidenevér, az egyik leggyakoribb hazai denevérfaj 
 

Szöveg és kép: Dombi Imre 
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A Szekszárdi-dombság ritkasága: az atracélcincér 
 
Hazánk cincérfajainak egy része nem fák törzsében fejlődik. Ilyen például a ritka atracélcincér (Pilemia 
tigrina) is, melynek tápnövénye a védett kék atracél (Anchusa barrelieri). E lágyszárú növénynek a 
szárában fejlődnek a bogár lárvái. 
 

A kék atracél természetes pusztafüves lejtők, 
löszgyepek, sztyepprétek növénye. Ezek az 
élőhelyek a mezőgazdaság évszázados 
térhódítása miatt jelentősen felaprózódtak, 
egymástól elszigetelődtek. Az atracélcincér 
erősen kötődve tápnövényéhez, az ilyen élőhely-
szigeteken, mint amilyen pl. a Körös-Maros köze, 
még nagyobb számban fordul elő. A Dél-
Dunántúlon populációja jelentősen megritkult, a 
Kelet-Mecsek déli lejtője mellett, Tolna-megye 
egyik utolsó élőhelye a Szekszárdi-dombság. Itt, 
a Szekszárd melletti Almási-völgy felhagyott 
szőlői, illetve a mára már lebetonozott szurdikok 
(löszmélyutak) keskeny, még szabadon maradt 

mezsgyéi a menedékterületei. A jelenleg ismert szaporodóhely még nem áll természetvédelmi oltalom 
alatt, ezért hosszútávú megőrzése érdekében a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai 
folyamatosan ellenőrzik a területet. A kék atracél április közepén kezd virágozni, ilyenkor érdemes a 
virágokat felkereső bogarakat megfigyelni. Érdekesség, hogy minden bogár csak egy petét helyez el 
egy növény szárába, hogy azt a lárva fejlődése során ne pusztítsa el, és így a következő évben is 
legyen lakhelye, tápnövénye. Az atracélcincér fokozottan védett, természetvédelmi értéke 100.000 
forint. 

Szöveg: Kováts László, fotó: Bodó János 
 
 
 

Leltár készül a dunai szigetekről 
 
A Danubeparks együttműködés keretében leltár 
készül a Duna szigeteiről Németországtól 
Romániáig. A ma már teljes hosszában 
szabályozott folyó egyes szakaszait, így például 
a Szigetközt is, valamikor számtalan sziget, 
zátony gazdagította. Mivel a szigetek sokszor 
útjában voltak a hajózásnak és például a jeges 
árvizek levonulását is akadályozták, ezért a 
szabályozás során számukat drasztikusan 
lecsökkentették. A Duna azonban a mai napig 
szállítja a hordalékát és az arra alkalmas, 
kevésbé áramló helyeken zátonyokat, szigeteket 
hoz létre, amelyek tanúsítják a ma is meglévő 
ártéri dinamika jelenlétét. Ezek a szigetek 
természetvédelmi szempontból is fontosak, mert 
sok esetben az ártér legkevésbé háborgatott részét jelentik, ahol még természetes úton jelenik meg a 
ligeterdő és a szigetek mögötti mellékágban számos halfaj is megfelelő ívóhelyet találhat. A 
DanupeparksConnected Duna Transznacionális Program pályázat keretében a partnerek egy olyan 
online adatbázist készítettek, amelybe felvették a Dunán létező szigeteket. A szakemberek egy 
osztályozást is elkészítettek a spontán kialakult, természetes vegetációval rendelkező szigetektől 
egészen az ember által már hasznosított, átalakított, esetleg faültetvénnyel beültetett területekig. A 
felvételezés során a Duna 2900 km hosszán 912 sziget került rögzítésre, amiből 147 sziget került az 
érintetlen, legtermészetesebb kategóriába, ebből 7 db található a hazai Duna szakaszon. 
Igazgatóságunk munkatársai is részt vettek az adatbázis elkészítésében, ami a jövőben revitalizációs 
pályázatok alapját is képezheti. Az adatbázis online is böngészhető a www.danubeparks.org honlapon 
keresztül. 

Parrag Tibor 
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Sivatagból őserdő? 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetben mintegy ezer 
hektár erdő művelési ágú terület vagyonkezelője. Igyekszünk az itt lévő nem őshonos, inváziós 
fajokból álló állományokat lecserélni honos, termőhelynek megfelelő fafajokra. 

 
Így megteremtjük az olyan 
társulások alapját, amelyek idővel 
természetszerű erdővé válhatnak. A 
Boronka-mellék területének 
alapkőzete durva szemcséjű homok, 
ami a növények kezdeti fejlődése 
szempontjából nem előnyös. Mégis 
az éves csapadék mennyisége és a 
talajvíz relatív közelsége 
ellensúlyozza a mostoha 
adottságokat. Ennek köszönhető, 
hogy a nyáron sivatagra emlékeztető 
területek néhány éven belül 
beerdősülnek. 
 
A talaj hőmérséklete nyáron, 
amennyiben nincsenek árnyat adó 
fák, még a felszín alatt 10 cm-re is 

elérheti az 52 Celsius fokot! A talaj felszínén pedig az erős sugárzástól a csemeték ki is éghetnek. Ez 
is az egyik oka, hogy sok nyírt ültetünk, aminek fehér kérge visszaveri a napfényt. Jól bírja ezt a 
szélsőséges termőhelyet a kocsányos tölgy, a csertölgy, a vadkörte, a mezei juhar, a szürke nyár is. 
Belőlük 14000 darabot ültettünk el tavasszal Nagybajom községhatárban gödrös ültetéssel. Az elmúlt 
napokban pedig megjött a várva várt eső 5 mm-rel, így bizakodhatunk az ültetés sikerében, a 
természet megújulásában! 
 

Szöveg: Glacz Róbert 
Fotó: Szegvári Zoltán 

 
 
 

KÖRNYEZETI NEVELÉS 
 
 
 

Két napközis tábor a nyáron Pécsett 
 
A 2019-es évben is várjuk a 8-12 éves gyerekeket a 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság nyári napközis 
táboraiba. Kirándulások, barlanglátogatások, 
kézműves foglalkozások és sok játék várja a 
gyerekeket a táborok idején 7.30-tól 16.30-ig a Tettye 
Oktatási Központban. 
 
Időpontok: 
 
Nyárkezdő Napközis tábor: 
2019. június 24-28. 
 
Kis Természetvédők Napközis tábora: 
2019. július 29. - augusztus 2. 
 
A részletes program és a jelentkezési lap letölthető a www.ddnp.hu honlapon a Napközis táborok link 
alatt. 
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EMBER ÉS TERMÉSZET 
 
 
 

Nemszeretem állatok – indokolatlan félelmek állatokkal szemben 
 
Néhány állatfaj és az emberiség kapcsolatát a végletek jellemzik. Egyes kultúrákban szent és 
sérthetetlen állatként tisztelik őket, de a világ legtöbb részén üldözött és pusztított élőlények. Ilyenek 
pl. a kígyók és a denevérek. Az emberek félnek a csúszómászóktól, látványuk undort és viszolygást 
kelt a többségükben. 
 
Ez több okra vezethető vissza. Sok emberbe már gyerekkorában „belenevelték”, hogy ezek az állatok 
félelmetesek és veszélyesek. A neveltetés nagyon sokat számít. A szülők sokszor már kiskorban arra 
intik gyermeküket, hogy a kígyók rút, idegen és az emberre veszélyes állatok. 
 
A kígyók nagy többsége teljesen ártalmatlan az 
emberre, de a kígyó szó hallatán mindenkinek 
csontroppantó óriáskígyók vagy halálos mérgű 
mérges kígyók jutnak az eszébe. Ezzel 
ellentétben a hazai kígyófajok teljesen 
ártalmatlanok, sőt rendkívül hasznosak! 
Táplálékuk legtöbb esetben egerek, pockok, 
amelyek irtásával hozzájárulnak pl. terményeink 
megóvásához. Leggyakrabban az erdei, a réz- 
és a vízisiklóval találkozhatunk. Ezeknek a 
békés hüllőknek még méregfoguk sincs, 
szájukban csak egy kis szarulemez található. 
Magyarországon egyébként mindössze két 
mérgeskígyó-faj él: a 60-90 centiméteres 
keresztes vipera (Vipera berus), és a kisebb, 40-50 centiméteres rákosi (parlagi) vipera (Vipera ursinii 
rakosiensis). Mindkettő ritka és védett állatfaj, a keresztes vipera eszmei értéke 250 ezer forint, a 
rákosi viperáé 1 millió forint. A keresztes vipera eurázsiai elterjedésű faj, hazánkban a Zempléni-
hegységben, a Tiszaháton (Szatmárban és Beregben) és Délnyugat-Magyarországon (Somogy és 
Zala megye bizonyos területein) él. Kisebb rokona kizárólag a Hanságban és a Kiskunságban fordul 
elő, s mára nagyon megfogyatkozott az állománya. Valamennyi hazai kígyófaj egyébként védett! 
Amennyiben találkozunk vele, legjobb, ha elkerüljük, és békén hagyjuk! Ha otthonunkban jelenik meg, 
és nem merjük kivinni az udvarra, akkor hívjunk szakembert a befogásához! 
 
A másik állatcsoporttól, a denevérektől is sok ember ösztönösen fél, amely félelem a régi korokból 
ered és nyilvánvalóan hiedelmekből és tudáshiányból származik. A legrégebbi, és ezáltal 
legelterjedtebb hiedelmek a „beleragad a hajba”, „vért szív”, „vámpír” kifejezésekhez köthető. Az egyik 
legelterjedtebb tévhit a hajba ragadás témája. A denevérek (például a legérzékenyebb ultrahanggal 
rendelkező patkósorrú denevérek) sok esetben még a speciálisan számukra kifeszített hálóba sem 
akadnak bele. Az emberi hajszál átlag átmérője körülbelül 0.099 mm, ezért nyilvánvalóan nem okoz 
nekik problémát a hajtömeg észrevétele és elkerülése. 
 
A másik a vérszívó denevér legendája. A hazai denevérfajok mind rovarokkal táplálkoznak, ezért 
kimondottan hasznosak. Egy probléma adódhat, ami valóban előfordulhat a denevérekkel 
kapcsolatban, az hogy berepül a szobába. Ebben az esetben a legrosszabb reakció, hogy pánikba 
esünk és nekiállunk hajkurászni az állatot. A legjobb megoldás, ha kitárjuk az ablakot, elhúzzuk a 
függönyt és nem mozdulunk. Miután a denevér megnyugodott, a kis „radarja” segítségével felméri a 
terepet és elhagyja a szobát. Szürkületkor már lehet látni, ahogy fantasztikus röptük segítségével 
vadásznak a repülő rovarokra. Ilyenkor nagy mennyiségben kapják el a szúnyogokat és a legyeket, 
amivel jelentős hasznot hoznak nekünk, embereknek. 
 

Szöveg: Varga Zsolt 
Fotó: Völgyi Sándor 
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PROGRAMAJÁNLÓ 
 
 
 

Májusban indul a kenutúra szezon Gemencben 
 
A korábbi években állandóan nagy népszerűségnek örvendő gemenci kenutúrák idén tovább 
folytatódnak, sőt 2019-ben újabb időpontokban, az elhangzó ismereteket tekintve a megszokotthoz 
képest újabb tematikákkal és újabb élményekkel bővülő vízitúra lehetőségeket ajánlunk a 
természetbarátoknak. 
 
Május 11-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 11. szombat 9.00: 
„Árvíz vagy nem árvíz” kenutúra 
 
június 22. szombat, 9.00: 
„Hódító hód” kenutúra 
 
június 23. vasárnap, 15.00: 
„Hódító hód” kenutúra 
 
július 6. szombat, 9.00: 
„Hódító hód” kenutúra 
 
július 7. vasárnap, 15.00: 
„Hódító hód” kenutúra 
 
augusztus 24. szombat, 17.00: 
„Nyárvégi hangulat” kenutúra 
 
 
Gyülekező negyed órával indulás előtt a Bárka Pihenőháznál, a részvételi díj egységesen 1800 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 11.: Emlékhelyek Napja 
 
A Nemzeti Örökség Intézete Emlékhelyek Napja 2019 elnevezéssel országos eseménysorozatot 
szervez 2019. május 11-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 2019. május 11-én 
 
1526. augusztus 29-én a Mohács melletti síkságon az I. Szulejmán szultán vezette, 75-80 ezer főnyi 
oszmán-török haderő döntő győzelmet aratott II. Lajos magyar uralkodó 25 ezer fős, német, cseh és 
lengyel csapatokkal kiegészített hadserege felett. A csata áldozatainak tömegsírjai a nemzeti sírkert 
részei. A „mohácsi vészt” követően a középkori Magyar Királyság hatalmi helyzete megváltozott, és 
alig másfél évtizeddel később az ország gyakorlatilag három részre szakadt. Az el nem foglalt nyugati 
és északi részeken a magyar király országolt, keleten az erdélyi fejedelemség viszonylagos 
önállóságot őrzött meg. 
 
Ezen a napon különleges szakvezetésekkel várják az érdeklődőket, amelynek során történészek 
segítségével, interaktív módon ismerkedhetnek meg a közel 500 évvel ezelőtti fegyverekkel, viselettel, 
katonai szokásokkal. A szakvezetés során bemutatják a mohácsi csata előzményeit, különös 
tekintettel a Jagelló- és Hunyadi-korszak összehasonlítására, valamint nemzetközi kitekintéssel is 
segítenek megismertetni a korabeli Európa erőviszonyait. 
 
Nyitva tartás az Emlékhelyek Napján: 9.00-18.00. 
Részletes információ az Emlékhelyek Napja országos programjairól: www.emlekhelyeknapja.hu 

Belépődíjak: Felnőtteknek 1500 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak kedvezményesen 1200 Ft. 

További információk: 7785 Mohács-Sátorhely Tel.: 69/382-130 E-mail: info@mohacsiemlekhely.hu 
www.mohacsiemlekhely.hu 
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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 
2019. májusban és június elején 
 
 
Május 7.: DDNP Klub – Az év fája, a sajmeggy 
Merkei Gábor diavetítéses előadása 
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program. 
 
 
Május 10.: Madarak és Fák Napja 
A jeles nap alkalmából egy különleges délelőttre várjuk az iskolásokat. A foglalkozáson hazánk ritka 
madaraival és különleges fáival ismerkedhetnek meg a gyerekek. A részvételhez előzetes jelentkezés 
szükséges! Tel.: 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 11.: Emlékhelyek Napja 
A Nemzeti Örökség Intézete Emlékhelyek Napja 2019 elnevezésű országos eseménysorozat 
programja  
Helyszín: Mohácsi Nemzeti Emlékhely 
 
 
Május 11.: „Árvíz vagy nem árvíz” kenutúra 
A túrán 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: 
1800 Ft/fő. 
 
 
Május 11.: Varázserdő 
Májusban egy varázslatos sétára hívjuk a gyerekeket a bédai erdőbe. A kiránduláson 
megismerkedhetünk az ártéri erdő csodálatos növény- és állatvilágával. Láttál már rétisast vagy fekete 
gólyát repülni? Felismered a vaddisznó, a szarvas vagy a sakál nyomát? Meg tudod különböztetni a 
tavaszi tőzikét a réti iszalagtól? Ha velünk tartasz ezen a délelőttön, betekintést nyerhetsz egy 
meseszép erdő mindennapi életébe. Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra, a 
program időtartama: 2-3 óra, a részvételi díj: 700 Ft/fő. 
 
 
Május 11.: Odúnéző túra a Fekete harkály tanösvényen 
A Madarak és Fák napjához kapcsolódóan a zselici erdőben túrázva ismerhetünk meg egy odútelepet. 
A kihelyezett odúkba betekinthetünk, megfigyelhetjük a tojásokat, fiókákat. 
Helyszín, időpont: Kaposvár-Töröcske déli vége (GPS: N46.298603 E17.779723), 10.00 óra. A túra 
hossza, időtartama: 5-6 km, 3-4 óra, a részvételi díj: 700 Ft/fő. 
 
 
Május 15.: 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 18.: „Sárkány túra” – tavaszi kirándulás a nyugat-mecseki karszton 
Jelvénygyűjtő túra 
A Remete-rétről induló szakvezetéses túra a felszíni és a felszín alatti karsztjelenségek titokzatos 
világát igyekszik megismertetni a résztvevőkkel. Érdemes fényképezőgépet is hozni, hiszen ebben az 
időszakban izgalmas fotótémákban nincs hiány! Helyszín, időpont: Remete-rét, 10.00 óra. A túra 
hossza, időtartama: 6 km, 4 óra, a részvételi díj: 700 Ft/fő. 
 



 9 

Június 1.: Túra a Kisinci-holtághoz – Magyar Nemzeti Parkok Hete 
Ezen a kiránduláson az egyik legszebb drávai holtágat és annak történetét ismerhetjük meg. Igény 
esetén túránkat a Dráva élővilága tanösvényen folytatjuk, amelyen a túra résztvevői a Dráva folyót is 
megláthatják. Helyszín, időpont: Ős-Dráva Látogatóközpont, 9.00 óra. A túra hossza, időtartama: 3,5 
km (12 km), 2-3 óra (6-7 óra), a részvételi díj: 700 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 túrán 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: 700 Ft/fő. 
 
 
Június 3.: Környezetvédelmi Világnap 
A jeles nap alkalmából megrendezett foglalkozáson az érdeklődők megismerkedhetnek a „Zéró 
hulladék” gondolat részleteivel és a tudatos vásárlás környezetre gyakorolt kedvező hatásaival. A 
foglalkozáson lehetőség nyílik egy saját bevásárlószatyor elkészítésére is. 
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! (Maximális létszám: 16 fő/időpont) Tel.: 30/377-3383 
Helyszín, időpont: Tettye Oktatási Központ, 9.00 óra, 11.00 óra. A program időtartama: 1 óra, a 
részvételi díj: 800 Ft/fő (amely tartalmazza a vászonszatyor költségét is). 
 
 
Június 4.: Környezetvédelmi Világnap 
A jeles nap alkalmából megrendezett foglalkozáson az érdeklődők megismerkedhetnek a „Zéró 
hulladék” gondolat részleteivel és a tudatos vásárlás környezetre gyakorolt kedvező hatásaival. A 
foglalkozáson lehetőség nyílik egy saját bevásárlószatyor elkészítésére is. 
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/377-3383. Helyszín, időpont: Ős-Dráva 
Látogatóközpont, 10.00 óra, a program időtartama: 1,5 óra, a részvételi díj: 800 Ft/fő (amely 
tartalmazza a vászonszatyor költségét is). 
 
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! 


