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A Duna-Dráva Nemzei Park Igazgatóság hírlevele                2019. július 
 
 
 

AKTUÁLIS 
 
 
 

Véget ért a CES gyűrűzés a Dávodi Földvári-tónál 
 
Befejeződött az idei CES (Állandó Ráfordítású Gyűrűzés) a 
Földvári-tónál. A vonuló madarak befogásának és 
jelölőgyűrűvel történő ellátásának célja a költési sikeresség 
vizsgálata, a tavaszi vonulás pontosítása, és nem utolsó 
sorban a túlélési ráta figyelemmel követése. 
A már 10 éve folyó tudományos felmérés a tó északi részén 
zajlott, standard körülmények között, előre elfogadott 
protokollnak megfelelően. Összesen 11 db 12 m-es 
függönyhálóval dolgoztak a szakemberek a tó nádasában, 
valamint az azt szegélyező bokros élőhelyen. 
2019-ben összesen 28 madárfaj 313 egyedére került 
jelölőgyűrű. 90 egyed már gyűrűt viselt, a legtöbbjük helyi 
gyűrűzések alkalmával kapta az egyedi azonosítóját. A 
legidősebb visszafogás egy 6 éves cserregő nádiposzáta volt, 
míg a legnagyobb távolságból egy fülemülesitke érkezett, őt 
idén jelölték a Fehér-tavi Ornitológiai Táborban. 
A legnagyobb példányszámban a nádiposzáták kerültek 
kézre, de szép számmal akadt barátposzáta, fülemüle, nádi 
tücsökmadár és nádirigó is. Érdekességképpen a 
nyaktekercs, a függőcinege, valamint a karvalyposzáta 
fogások említhetők.       Függőcinege 
 

Karvalyposzáta                                                               Nyaktekercs 
Szöveg és fotók: Mórocz Attila 
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Rétisas fióka mentése Iharosberénynél 
 
2019. július 7-én egy Iharosberény határában 
költő rétisas pár már kirepült, fészkét elhagyó 
fiókáját kellett behoznunk. A fióka látszólag 
egészségesnek tűnt, ám egy hétig tartó terepi 
megfigyelése során kiderült, hogy állandóan a 
talajon tartózkodik, valami oknál fogva nem 
képes felrepülni a fákra. Miután megfogtuk, 
kiderült, hogy nincs szárnytörése, sőt, semmiféle 
külsérelmi nyomot nem találtunk rajta, viszont 
egy kicsit rendellenesen tartja, lógatja a bal 
szárnyát. Mindezek után a madarat azonnal 
bevittük Drávaszentesre a Dráva Kapu 
Bemutatóközponthoz, ahol megfelelő hely – 
röpde – áll rendelkezésre ahhoz, hogy a rétisas 
fiókát biztonságba helyezzük, megfigyelhessük. 
További megfigyeléséről, esetlegesen szükségessé váló kezeléséről gondoskodunk. Utóbbi esetben a 
madarat külön e céllal fenntartott, sérült madarak ellátásával foglalkozó helyre szállítjuk. 
 
Az idén a Nyugat-Dráva Tájegységben költő 11 pár rétisas költési eredményei rosszak voltak, 
mindössze 4 pár esetében volt sikeres a költés. Fontos tehát, hogy a menthető fiókákat megpróbáljuk 
egészségesen visszajuttatni élőhelyükre, így is segítve fennmaradásukat. 
 

Szöveg: Mezei Ervin 
Kép: Zöldvári Ákos 

 
 
 
 

EMBER ÉS TERMÉSZET 
 
 
 

Két fa a működési területünkről az Év Fája szavazáson 
 
Az Év Fája versenyben a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területéről ezúttal két fa is 
részt vesz. 
 
A kaposvári Szabadságfa a Berzsenyi Dániel Tagiskola udvarán álló kocsányos tölgy, amelyet a 
helyiek Szabadságfa néven ismernek. A fát 1929. április 18-án, épp 90 évvel ezelőtt ültették az 1927-
ben átadott iskolaépület udvarán. A csemete a kőszegi polgármester jóvoltából a trianoni határról, az 
Írott-kőről került Kaposvárra, s az ültetéskor a fa gyökereire Kassa, Kolozsvár és Nagyvárad földjét 
hintették. Az évek múltával a tölgyfa a szabadon álló legelőfákhoz hasonlóan alacsonyan elágazó, 
szélesen terülő koronát növesztett. 
 
A Somogy megyei Jákó szeretettől gyógyuló Platánját 1900-ban ültették sok más csemetével 
együtt, az akkori Bíró-kúria díszkertjében. Idősek visszaemlékezéseiből lehet tudni, hogy már 1940. 
előtt egy hatalmas üreg tátongott a fa törzsén. Az üreg bújócskázások alkalmával tökéletes búvóhelyet 
biztosított a gyerekeknek. Aztán úgy 10 éve valami történt. A tátongó lyuk kezdett összehúzódni. 
Egyre kisebb és kisebb lett. Már nem fértek be a gyermekek, a maradék résen mára csak 
bekukucskálni lehet. Lassan a lyuk teljesen eltűnik. Aki évtizedeken keresztül ennyi szeretet kap, 
ennyi gyermeki törődésben, figyelemben, örömben részesül, mi mást választhatott volna? Úgy döntött, 
begyógyítja sebét, hogy bár odú nélkül, de még sok-sok évtizedig „szolgálni” tudja csodálóit. 
 
A magyarországi győztes fa az Európai Év Fája versenybe jutva más országok győztes fáival 
versenghet. 
 
Szavazni a fákra az alábbi oldalon lehet: https://evfaja.okotars.hu/dontosfak 
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AUGUSZTUSBAN IS TART A VÍZITÚRA SZEZON 
 
 
 

Vízitúrák a Fekete-vízen és a Dráván 
 
Az Ős-Dráva Látogatóközpont a nyári szezonban kenus és kajakos programokkal is várja a 
vendégeket. A Dráva folyón és a Drávába torkolló Fekete-vízen induló vízitúrákon a terület természeti 
értékeit ismerhetik meg a résztvevők, szerencsés esetben az ártéri madárvilág képviselőivel – szürke 
gémekkel, nagy kócsagokkal is találkozni lehet. 
 
Vízitúra a Fekete-vízen 
Kezdőknek, családoknak is ideális, könnyű 
vízitúra a szaporcai Ős-Dráva Látogatóközpont 
közelében elhelyezkedő Fekete-vízen. 
 
Vízitúra a Dráván (Vejti-Drávaszabolcs) 
Egy természeti szépségekben különösen gazdag 
vízitúra Vejti és Drávaszabolcs között a Dráván. 
 
A kenutúrák előre meghirdetett időpontokban 
indulnak (Dráva: augusztus 17., szeptember 7.), 
de lehetőség van előzetes időpont-egyeztetéssel 
is részt venni túrákon. 
 
Részletes információk honlapunkon: www.ddnp.hu 
 
 
 

Kenutúrák a Külső-Bédán 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegysége a Duna magyarországi alsó szakaszának 
kiemelkedő értékét képviselő vizes élőhelyeit foglalja magába. A program erre a különleges területre 
kalauzolja az érdeklődőket. A program résztvevői 9.00 órakor találkoznak a kölkedi Fehér Gólya 
Múzeumnál. A kenutúra indulási helye a múzeumtól kb. 9 kilométerre helyezkedik el, ahová a 
résztvevők saját gépjárműveikkel jutnak el a Nemzeti Park Igazgatóság munkatársának 
„felvezetésével”. A kenutúrán szakvezető mutatja be a Duna egykori főágát, a Külső-Bédát. A 
kenuzást követően a résztvevők a Fehér Gólya Múzeumban tartott tárlatvezetésen ismerkedhetnek 
meg a fehér gólyák életével: érdekes részleteket tudhatnak meg a fészkelési szokásaikról, 
táplálkozásukról, vonulásukról. Időpontok 2019 nyarán: július 6., július 13., július 20., július 27., 
augusztus 3., augusztus 10., augusztus 17., augusztus 24., augusztus 31. A program résztvevőinek 
létszáma korlátozott, ezért előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/846-6020. A program időtartama 
4 óra, a részvételi díj 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő. 
Informácó: www.ddnp.hu. 
 
 
 

„Nyárvégi hangulat” – kenutúra a Vén-Dunán 2019. augusztus 24-én 
 
A túrán 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 
lebukik a horizont alá, és elterjed a sötétség a gemenci erdő felett. Ha szerencsénk van, Gemenc 
királyának szerelemtől fűtött hangját is meghallhatjuk. 
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/377-3388, 30/326-9459 
Helyszín, időpont: Baja-Dunafürdő, Bárka pihenőház, 17.00 óra. A túra hossza, időtartama: 8 km, 3-4 
óra, a részvételi díj: 1800 Ft/fő. 
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PROGRAMAJÁNLÓ 
 
 
 

Magyar Pásztorkutyák Terelőversenye – Szaporca, augusztus 24. 
 
2019. augusztus 24-én, szombaton kerül megrendezésre a Magyar Pásztorkutyák Terelőversenye a 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Duna-Tisza Magyar Pásztorkutyás Hagyományőrző és 
Sport Egyesület szervezésében a Harkány közelében található Szaporcán, az Ős-Dráva 
Látogatóközpontban a Bőköz Fesztivál programsorozat részeként. 
 
Hosszú évszázadokon át a legeltető állattartás képezte az ország mezőgazdaságának gerincét. A 
külföldre hajtott, itt felhizlalt jószágok sokasága miatt Európa éléskamrájának is nevezték hazánkat. A 
programnak helyszínt adó Ormánság is kiemelt szerepet játszott a lábas jószágok felnevelésében, 
amit a még máig is fellelhető pásztorhagyományok és eszközök jeleznek. 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. A 
hagyományos pásztorvise-
letek és eszközök alkalmazás 
közbeni használatát is láthat-
ják az érdeklődők, sőt első 
kézből ismerhetik meg a 
pásztorélet sokszor nem is 
olyan könnyű mivoltát. 
 
 
 
Programok a nap folyamán 
 
9.00 Regisztráció versenyzők részére 
9.30 Megnyitó 
10.00 TERELŐVERSENY MEOESZ SZABÁLYOK SZERINT; 

a nap folyamán TERELÉSI KÉPESSÉGVIZSGA (FCI NHAT, MEOESZ); 
valamint MUDI TENYÉSZSZEMLE (Fényes Mudi Klub) 

11.00 Szakvezetés a Hagyományos gazdálkodás tanösvényen 
13.00 Szakvezetés a Dráva élővilága kiállításban 
15.00 ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉS 
 
FOLYAMATOS PROGRAMOK: 
NATURA2000 játékok, NATURA2000 totó • kisállat simogató • természetismereti foglalkozások • 
gyerekprogramok 
 
Belépő a látogatóközpontba (tartalmazza a terelőverseny megtekintését is): 
- a versenyre regisztráló, tenyészszemlén vagy ösztönpróbán résztvevő kutyával érkezők 
számára (1 fő/kutya) ingyenes 
- a rendezvényre és a látogatóközpontba egész napra érvényes, rendkívüli, kedvezményes belépődíj 
felnőtteknek: 700 Ft/fő; diákoknak, 60 év felettieknek, 3-12 éves gyermekeknek: 400 Ft/fő 
 
Kedvcsináló fotók (2018): https://www.flickr.com/photos/dunadrava/albums/72157699787568724 
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Megemlékezés a Mohácsi csata 493. évfordulója alkalmából 
 
 
Lovas zarándoklattal emlékezünk a mohácsi hősőkre 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság  
a Honvéd Kulturális Egyesülettel együttműködve 
a mohácsi csata 493. évfordulója alkalmából idén 
is megszervezi történelmi hagyományőrzők 
részvételével a katonai zarándoklatot II. Lajos 
király seregének útvonalát követve Érdtől 
Mohácsig. 
 
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    Lovas zarándokok Érden 2018-ban 
Dunaszekcsőn avattak emlékhelyet. 
 
A lovasok 2019. augusztus 24-én indulnak az érdi II. Lajos emlékműtől, majd sorra felkeresik az 
emléktáblákat, amelyekre nemzeti színű szalagot kötnek, végül augusztus 29-én érkeznek a Mohácsi 
Nemzeti Emlékhelyre, ahol emlékünnepséggel tisztelegnek honvédő katonáink előtt.  
 
A zarándoklat nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat! 
 
 
 
Megemlékezés és koszorúzás a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen 
 
A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen minden évben megemlékezünk a tragikus végű mohácsi csata 
áldozatairól és megkoszorúzzuk a hősi halottak tömegsírjait. Az emlékhely idei programjai közül 
kiemelt figyelmet kap a mohácsi csata 493. évfordulóján tartandó ünnepség. A rendezvény időpontja 
2019. augusztus 29., 17.00 óra.  
 
Információk az eseményről: www.mohacsiemlekhely.hu 
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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 
2019. augusztusban és szeptember elején 
 
 
Augusztus 3.: 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, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 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 10.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán  
A részletes programot lásd: augusztus 3. 
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges! 
Tel.: 30/846-6020. Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 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 14.: Óvodás séták a Pintér-kert Arborétumban 
Szimatolva, tapogatva ismerkedhetnek a gyerekek a Pintér-kert csodálatos növényeivel. A program 
keretében az óvodások megismerhetik a Pintér-kert illatösvényét és a tavakban élő aranyhalakat. 
Helyszín, időpont: Pintér-kert Arborétum, 9.00 óra, 11.00 óra, 13.00 óra. 
A program időtartama: 1 óra, a részvételi díj: 300 Ft/fő. 

 
Augusztus 17.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán  
A részletes programot lásd: augusztus 3. 
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges! 
Tel.: 30/846-6020. Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 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 24.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán  
A részletes programot lásd: augusztus 3. 
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges! 
Tel.: 30/846-6020. Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 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 24.: Magyar Pásztorkutyák Terelőversenye 
Az egész napos rendezvényen a magyar pásztorkutyák őshonos juhaink hajtásában, terelésében 
versengenek. A programon nem csak a képzett kutyákra számítunk, mód nyílik juhokat korábban még 
nem látott pásztorkutyák terelési képességének felmérésére is. 
Helyszín: Ős-Dráva Látogatóközpont. 
Részletes program: www.odlk.hu 

 
Augusztus 24.: „Nyárvégi hangulat” – kenutúra 
A túrán 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 
lebukik a horizont alá, és elterjed a sötétség a gemenci erdő felett. Ha szerencsénk van, Gemenc 
királyának szerelemtől fűtött hangját is meghallhatjuk. 
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/377-3388, 30/326-9459 
Helyszín, időpont: Baja-Dunafürdő, Bárka pihenőház, 17.00 óra. A túra hossza, időtartama: 8 km, 3-4 
óra, a részvételi díj: 1800 Ft/fő. 

 
Augusztus 29.: Megemlékezés a mohácsi csata 493. évfordulóján 
Az 1526. augusztus 29-i mohácsi csata helyszínén, Sátorhely határában elterülő emlékhely több mint 
1700 katona végső nyughelye. Az évforduló napján a csatában elesett hősökre emlékezünk. 
Helyszín: Mohácsi Nemzeti Emlékhely, 17.00 
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Augusztus 31.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán  
A részletes programot lásd: augusztus 3. 
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges! 
Tel.: 30/846-6020. Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 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 31.: Éjszakai csillagnéző túra szarvasok bőgésével 
Boronka-mellék széles üde rétjein sétálva figyelhetjük meg a nyárvégi éjszaka jellegzetességeit, kis 
szerencsével a szerelmes szarvasbikák bőgését is hallhatjuk. A fényszennyezéstől mentes nyárvégi 
égbolt látnivalói közt csillagász segít tájékozódni. A túra végén kedvező időjárás esetén távcsöves 
megfigyelésre is lehetőség lesz. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/326-9459, 
30/377-3388. Helyszín, időpont: Hosszúvíz déli vége (GPS: N46.513471 E17.444240), 19.30 óra 
(gyülekező: 19.00 óra). A túra hossza, időtartama: 5 km, 3-4 óra. A részvételi díj: 1500 Ft/fő. 

 
Augusztus 31.: Denevérest Abaligeten  
Az esti program keretében a denevérek különleges és titkokkal körüllengett világát ismerhetik meg a 
látogatók szakavatott denevérkutató segítségével. Az Abaligeti-barlangnál hálóval befogott 
denevéreket lehet közelről megnézni, ismerkedve a fajok egyedi jellemzőivel. Helyszín, időpont: 
Abaligeti-barlang, 20.00 óra. Ingyenes program. 

 
Szeptember 3.: DDNP Klub  
Látogatás Izlandon 
István Imre 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! 


