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A Duna-Dráva Nemzei Park Igazgatóság hírlevele          2019. december 
 
 
 

AKTUÁLIS 
 
 

Ünnep 
 
Az év vége az ünnepek mellett mindig az összegzés, a visszatekintés időszaka is. Számos 
emlékezetes program van a hátunk mögött a túráktól kezdve a környezeti nevelési foglalkozásokon, 
versenyeken, pályázatokon, kiállításokon és előadásokon át a nagyrendezvényekig. Az intenzív 
munkában gazdag év vége felé közeledve szeretnénk megköszönni a Duna-Dráva Nemzeti Parkban 
és más, igazgatóságunk működési területén található védett területeken tett látogatásukat, valamint 
nem utolsó sorban a hozzánk intézett kérdéseiket és visszajelzéseiket! Együttműködő partnereinknek 
megköszönjük támogatásukat, segítségüket, valamint a közös gondolkodást és cselekvést! 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság csapata békés karácsonyi ünnepeket és boldog, sikerekben, 
egészségben és eredményekben gazdag új esztendőt kíván Önöknek! 
 
 

Fotó: Simon Beatrix 
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Megkezdődik a Mohácsi Nemzeti Emlékhely tömegsírjainak 
tudományos vizsgálata 
 
2019 decemberében antropológusok és régészek közreműködésével megkezdődik a Mohácsi 
Nemzeti Emlékhely tömegsírjainak tudományos vizsgálata. A 2025-ig tartó munkálatokat az emlékhely 
fenntartója, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság az Agrárminisztérium támogatásával 
kezdeményezte és finanszírozza. A feltárásokat a Janus Pannonius Múzeum régészei és a Magyar 
Természettudományi Múzeum antropológusai végzik. 
 
A kutatási program és a feltárás minden egyes eseménye a Nemzeti Örökség Intézetével előzetesen 
egyeztetésre kerül, a feltárások és a kutatások ideje alatt a Nemzeti Emlékhely változatlan 
nyitvatartási idővel a szokott rendben működik tovább. 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság célja, hogy a hős katonák fél évezreddel a csatát követően 
méltó módon kapják meg a végtisztességet, továbbá, hogy a Mohácsi Nemzeti Emlékhely méltó 
módon, a nemzeti kegyeleti szempontoknak megfelelően egy teljesen új interaktív kiállítás keretében – 
a legújabb antropológiai, régészeti, történészi kutatások eredményeit felhasználva – mutassa be a 
látogatóknak a magyarság egyik legfontosabb sorsfordító történelmi eseményét. 
 
 
 

EMBER ÉS TERMÉSZET 
 
 

Téli madáretetés 
 
Az etetési szezon elején jó tisztázni az ilyenkor felmerülő gyakori kérdéseket. 
 
Mikor etessünk? Általában a tartós hideg beköszöntével kell az 
etetőket feltölteni. Az etetési időszak naptárhoz igazítva december 
elejétől február végéig tart. Nagyon fontos, hogy ilyenkor ne csak 
egyszer-egyszer, hanem folyamatosan tegyük ki a táplálékot, 
hiszen az etetéssel a szokásosnál jóval több madarat vonzunk a 
területre. Ha a tél közepén hagyjuk magukra kis vendégeinket, és 
máshol nem találnak eleséget, akkor akár egy napon belül éhen 
pusztulnak. Különösen nagy a veszélye ennek ónos esők, 
havazások idején. 
 
Mivel etessünk? A leggyakoribb a fekete napraforgó, de 
bármilyen olajos mag – dióbél, tökmag – megfelelő, hiszen ezeket 
a legtöbb madárfaj elfogyasztja. Kifejezetten cinegéknek 
készíthetünk olvasztott faggyú és különböző magok keverékéből 
madárkalácsot. Ez boltban is kapható, cinkegolyó néven. Az állati 
zsiradékok, például faggyú, háj, szalonna is kedvelt étele 
madarainknak. A rigók, vörösbegyek, poszáták szeretik a főtt 
zöldséget, főtt rizst, főtt tésztát, almát. A pintyféléknek apróbb 
magokat: kölest, muhart, durvára őrölt kukoricadarát, ocsút 
adjunk. Figyeljünk arra, hogy a kihelyezett eleséget védjük az időjárástól – legyen teteje az etetőnek. 
 
Mivel ne etessünk? Ne adjunk kenyérmorzsát, mert hamar megsavanyodik, és hasmenést okozhat. 
Kerüljük a sózott vagy pirított magvakat, a sózott vagy főtt szalonnát és romlott ételmaradékokat. A 
madáretetésnek elsődleges célja, hogy a madarakat a táplálékban szűkös időszakon átsegítsük, de 
az etetőn zajló élet megfigyelése is sok örömet jelent. 
 

Gregorits János, természetvédelmi őr 
Kép: óvodások madáretetőt töltenek fel a pécsi Pintér-kert Arborétumban 
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Bemutatóhelyeink nyitvatartása a karácsonyi-újévi időszakban 
 
Az év végi ünnepek alatt bemutatóhelyeink nyitvatartási rendje az alábbiak szerint alakul: 
 
 
Pécs – Pintér-kert Arborétum 
• december 15-ig: a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
• december 16 – január 5.: zárva 
• január 6-tól: a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
 
 
Mohácsi Nemzeti Emlékhely 
• december 18.: zárva 
• december 23-ig: a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
• december 24-25-26.: zárva 
• december 27-30.: a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
• december 31 - január 1.: zárva 
• január 2-tól: a hivatalos nyitvatartási rend szerin 

 
 

Kölked – Fehér Gólya Múzeum 
• december 18.: zárva 
• december 20-ig: a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
• december 21 – január 1.: zárva 
• január 2-tól: a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
 
 
Drávaszentes, Dráva Kapu Bemutatóközpont 
• december 15-ig: a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
• december 16 – január 1.: zárva 
• január 2-tól: a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
 
 
Pécs – Tettyei Mésztufa-barlang 
• a téli időszakban (március 15-ig) zárva 
 
 
Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum 
• december 18.: zárva 
• december 23-ig: a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
• december 24., 25., 26.: zárva 
• december 27-30-ig: a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
• december 31., január 1.: zárva  
• január 2-tól: a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
 
 
Szaporca – Ős-Dráva Látogatóközpont 
• december 17-ig: a hivatalos nyitvatartási rend szerint  
• december 18 – január 1.: zárva 
• január 2-tól: a hivatalos nyitvatartási rend szerint 
 
 
Nagyharsányi Szoborpark 
Építkezési munkálatok miatt zárva 
 
 
Szársomlyó, túrák 
Építkezési munkálatok miatt zárva 
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PROGRAMAJÁNLÓ 
 
 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 
2020. januárban 
 
Január 11.: „Vágjunk bele!”-avagy erdőgazdálkodás a természetvédelemben (Jelvénygyűjtő túra) 
A túrán a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében lévő, a Boronka-melléki Tájvédelmi 
Körzetben található erdőrészletekben folyó erdőgazdálkodásba nyerhetnek bepillantást a résztvevők. 
A séta közben sor kerül a faanyagok fafajonkénti bemutatására is, illetve hasznos információk 
hangzanak el a tűzifa vásárlásról, kezelésről, illetve a helyes tüzeléstechnikáról is. A túra végén 
szalonnasütésre is lehetőség lesz. 
Helyszín, időpont: Nagybajom-Homokpuszta, tanösvény indítótábla (61-es út 147-es km-tábla), 10.00 
óra. A túra hossza, időtartama: 6 km, 3-4 óra, a részvételi díj: 700 Ft/fő. 
 
Január 18.: Túra a Dráva medrében 
A túra a Dráva Cún és Majlátpuszta közötti szakaszán halad. Az ilyenkor jellemző alacsony 
vízállásnak köszönhetően az út nagy részében a mederben, illetve az ártéren haladva 
ismerkedhetnek a résztvevők a terület természeti értékeivel. 
A túra előtt a Dráva élővilága kiállítás megtekintésére is lehetőség nyílik 10.00 órai kezdettel. 
Helyszín, időpont: Ős-Dráva Látogatóközpont, 10.30 óra. A túra hossza, időtartama: 13 km, 5-6 óra, a 
részvételi díj: 700 Ft/fő. 
 
Január 25.: Téli madármegfigyelés a Dunán 
A túrán a Dunán éjszakázó és pihenő liba- és récefajok megfigyelésére nyílik lehetőség spektív és 
távcsövek segítségével.  
Helyszín, időpont: Kölked határában, a Nagypartosi tanösvény indító táblája a Duna-töltésen (Tojtai 
lejáró), 6.30 óra. A túra hossza, időtartama: 3-4 km, 2-3 óra, a részvételi díj: 700 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 
• Mészégető-források barlangja, Orfű – http://www.kalandbarlang.hu 
• Mohácsi Nemzeti Emlékhely – http://www.ddnp.hu/mte 
• Nagyharsányi Szoborpark – http://www.ddnp.hu/szoborpark 
• Ős-Dráva Látogatóközpont, Szaporca – http://www.odlk.hu 
• Pintér-kert Arborétum, Pécs – http://www.ddnp.hu/pinter-kert 
• Szársomlyó – http://www.ddnp.hu/szarsomlyo-2 
• 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.hu, komlos@ddnp.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! 


