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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele        2021. augusztus 
 
 
 

AKTUÁLIS 
 
 
 

Jubileum  
 
2021-ben ünnepli fennállásának 25. évfordulóját a Duna-Dráva Nemzeti Park. 
 
Az évforduló alkalmából idén számos akciót, játékot hirdetünk meg, 
visszatekintünk az elmúlt két és fél évtized eseményeire. Honlapunkon részletes 
tájékoztatást adunk aktuális, a jubileumhoz kapcsolódóan meghirdetett 
akcióinkról: https://ddnp.hu/igazgatosag/jubileum 
 
 
 

HÍREK 
 
 

Ifjú Kócsagőrök a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnál 
 
Idén rekordszámú jelentkezés érkezett az Agrárminisztérium által meghirdetett versenyre. Közülük 
választotta ki a szakmai zsűri azokat, akik az ország tíz nemzeti parkjának valamelyikében részt 
vehetnek a több hetes szakmai gyakorlaton. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság idén 3 ifjú 
jelöltet készített fel a megmérettetésre. 
 

Mindhárman a Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem hallgatói, Takács 
Zsófia és Balog Dorka természetvédelmi mérnök, míg Suri Emília 
agrármérnök és kertészmérnök szakokon. A fiatalok a természetvédelmi 
őrökkel közös munka során teljes körű betekintést nyerhettek a 
Természetvédelmi Őrszolgálat mindennapi tevékenységébe, részt vehettek 
a különböző terepi feladatokban, felmérésekben, területellenőrzésekben és 
egy-egy nemzeti parki bemutatóhely felkeresésével az ott folyó környezeti 
nevelési munkával is megismerkedhettek. Az ifjú kócsagőröket egy-egy 
természetvédelmi őr „Matula bácsiként” segítette eligazodni a természetben, 
a védett területeken. 

 
Az augusztusban megrendezett „házi” döntőben ők hárman vetélkedtek az elsőségért. Ezen verseny 
győztese Suri Emília lett, ami azt jelenti, hogy ő fogja képviselni a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóságot a szeptemberi országos döntőn, aminek házigazdája igazgatóságunk lesz, helyszíne 
pedig a Szaporcai Ős-Dráva Látogatóközpont. Az országos verseny győztes ifjú kócsagőr és a mentor 
jutalma 5 napos kirándulás a Csehországi Podyjí nemzeti parkba, valamint az év ifjú kócsagőre cím. 
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Történelmi lovas zarándoklat II. Lajos király seregének nyomában 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a mohácsi csata 495. évfordulója alkalmából idén is 
megszervezte a katonai zarándoklatot II. Lajos király seregének útvonalát követve Érdtől Mohácsig. 
Az útvonalat történelmi hagyományőrző lovas csoport járta be. 
 
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 lovas csoport idén augusztus 24-én indult, felkereste és megkoszorúzta az emléktáblákat, majd 
augusztus 29-én a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyre érkezett, ahol ünnepélyes fogadtatásban volt 
részük. 
 

 
Az augusztus 29-i megemlékezést követően a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen 
 
 
 

Emléktáblákat avattak Zrínyi Miklós téli hadjáratának fontosabb 
állomásain 
 
Július 29-én avatták fel Babócsán és Barcson 
Zrínyi Miklós 1664-es dicsőséges téli 
hadjáratának emlékére készített emléktáblákat. 
A téli hadjárat útvonala Somogy megyében a 
Dráva vonala mentén haladt, kiinduló állomása 
jelenleg a Duna-Dráva Nemzeti Park területén 
található Zrínyi-Újvár volt. 
 
Az emléktáblákat a Honvédelmi Minisztérium 
támogatásával a Honvéd Kulturális Egyesület 
készíttette. A táblákat Dr. Négyesi Lajos 
ezredes, hadtörténész tervezte, a helyüket pedig 
az illetékes önkormányzat készítette elő.  
 
Az avatóünnepségen Dr. Négyesi Lajos ezredes, a Honvéd Kulturális Egyesület Hadtörténelmi 
Tagozatának vezetője beszédében elmondta, hogy a téli hadjárat fontosabb állomásaihoz 
kapcsolódóan összesen 10 ilyen emléktáblát fognak kihelyezni a térségben, melyből kettőt avattak fel 
most. A táblák egy történelmi túraútvonal, katonai zarándokút részét is képezhetik majd, amely segít 
megismerni történelmünk egy fontos eseményét. A következő, az őrtilosi és a berzencei táblák 
kihelyezését és avatását szeptember 2-án tervezik. 
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SZEMELVÉNYEK A TERMÉSZETVÉDELEM TÖRTÉNETÉBŐL 
 
 

25 éve történt 
 
1996. június 18-án fogadta el az Országgyűlés az 1996. évi LIII. törvényt a természet védelméről. 
 
A hazai természetvédelmi történetírás az 1935. évi törvényt tartja 
az első természetvédelmi törvénynek, de az csak az erdőtörvény 
részeként jelent meg. A 1996. évi törvény mindenképp 
korszakalkotó volt, mivel ez volt az első hazai törvény, ami csak 
természet védelméről szólt. Korábban a természetvédelmet 
legfelsőbb szinten csak törvényerejű rendeletekkel szabályozták. 
Az 1996. évi LIII. törvény – bár néhány paragrafusa a kor 
változásait követve módosítva lett – ma is a természetvédelmi 
igazgatás jogi alapját képezi. 
 
 

Forrás: Rakonczay Zoltán: A természetvédelem története Magyarországon, Mezőgazda Kiadó, 
Budapest, 2009. 

Illusztráció: Az állatok védelme (szerk.: Herman Ottó), Franklin Társulat, Budapest, 1883. 
Sorozatszerkesztő: Varga Zsolt 

 
 
 
 

SZÍNES ÉLŐVILÁG 
 
 
 

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, szeptem-
ber elején, tehát nagyobb az 
esély a sikeres párosodásra. 
 
A párzás ősszel megtörténik, 
de a magzat fejlődése a téli 
álmot követően indul meg. 
 
Az egy, esetleg kettő kölyök 
május végén, június elején születik meg a nyári szálláshelyen, és egy hónap után lesz önálló. 
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PROGRAMAJÁNLÓ 
 
 
 

Magyar Nemzeti Parkok Hete nyitórendezvény Gödöllőn: 
díszvendég a Duna-Dráva Nemzeti Park! 
 
A Magyar Nemzeti Parkok Hete 2021 programsorozat keretében szeptember 13-19. között változatos 
programok várják a természeti élmények iránt érdeklődőket országszerte. Az eseménysorozat 
nyitóhétvégéjének szeptember 10-12. között a Gödöllői Királyi Kastély ad otthont, kapcsolódva a 
Nemzetközi Környezet- és Természetvédelmi Fesztivál rendezvényéhez, amelynek fővédnöke  
Dr. Áder János köztársasági elnök. 
 
A Gödöllői Királyi Kastélyban mutatkoznak be a Magyar Nemzeti Parkok: a „zöldforgatagban” átfogó 
képet kapnak látogatóink hazánk természeti, ökoturisztikai, kulturális kínálatáról, bekapcsolódhatnak a 
hagyományőrző kézművesek munkájába, nem utolsó sorban garantált ajándékokat, értékes 
ajándékcsomagokat nyerhetnek a kicsiknek és nagyoknak is szórakozást ígérő természetismereti 
játékokon. A látogatók a rendezvényen megkóstolhatják a különleges Nemzeti Parki Termék 
Védjegyes termékeket is. Erről érdemes tudni, hogy e védjegy a vásárlók és fogyasztók számára 
garanciát jelent, hogy a termék, szolgáltatás az adott régióból származik, környezetkímélő módon 
előállított, jó minőségű, és az adott területhez, kulturális örökséghez, helyi hagyományokhoz és 
értékekhez közvetlenül kapcsolódik. A rendezvényre az ország minden tájáról érkeznek termelők, 
hogy különleges termékeiket kóstoltassák, bemutassák, vásárlásra kínálják. 
 
A rendezvényen az idén 25 éves Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság díszvendégként jelenik 
meg. Az információs sátorban természetismereti programok várják a nagyközönséget, a látogatók 
megismerhetnek tradicionális halászati eszközöket és az ormánsági hagyományos gazdálkodáshoz 
kapcsolódó tárgyakat, bemutatkoznak a nemzeti park igazgatóság védjegyes termelői, valamint mini 
természetfotótárlat lesz megtekinthető. A közönség megismerheti az igazgatóság programkínálatát és 
nem utolsó sorban a Magyar Nemzeti Parkok Hetére meghirdetett túrákat, programokat. Ezekről az 
alábbiakban adunk összefoglalót. 
 
 
 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság szeptemberi programjai 
 
Szeptember 4.: „Nyárvégi hangulat” – kenutúra 
A túra során 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 részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! 
E-mail: komlos@ddnp.hu. Helyszín, időpont: Baja-Dunafürdő, Bárka pihenőház, 16.00 óra. A túra 
hossza, időtartama: 8 km, 3-4 óra, a részvételi díj: 1800 Ft/fő. 
 
Szeptember 11., 25.: Mecseki „cseppkörút” – Túra elektromos kerékpárral 
Ezt az e-bike túrát a Nyugati-Mecsek látványosságai köré szerveztük. Nem maradhatnak ki belőle az 
orfűi malmok a Vízfő tanösvény, az Abaligeti-barlang, a kővágószőlősi és a cserkúti Árpád-kori 
templom, és a Mecsek csodálatos erdei sem. Gyönyörű utakon, A Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet 
természeti és kultúrtörténeti értékekben gazdag erdeiben, hegyen-völgyön keresztül tekerünk, amely 
az e-bike-okkal könnyen megtehető. Most fogjuk csak érezni igazán a hegyi kerékpározás örömét, 
amikor nem kell tartani az emelkedőktől. Információ és jelentkezés: www.helian.hu 
 
 
Szeptember 13-19.: MAGYAR NEMZETI PARKOK HETE 
 
Az országos eseménysorozathoz természetesen igazgatóságunk is csatlakozik, változatos 
programokkal, túrákkal, helyismereti sétával, komolyzenei koncerttel. 
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Szeptember 14.: Kalandozások a Havi-hegyen 
A Havi-hegy élővilágának ismert és kevésbé ismert tagjaival lehet találkozni a programon. Szó lesz a 
hegyek kialakulásának folyamatáról és a Havi-hegyet alkotó kőzetek tulajdonságairól. A részvételhez 
előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 70/374-0295. Helyszín, időpont: Tettye tér buszmegálló, 10.00 
óra, a program időtartama: 60 perc, a részvételi díj: 500 Ft/fő. 
 
Szeptember 15-19, naponta: A Szársomlyó meghódítása 
A Villányi-hegység legmagasabbra emelkedő csúcsa a Szársomlyó. Erőteljes kiemelkedése sajátos és 
igen eltérő mikroklimatikus viszonyokat hoz létre a déli és északi oldalon, szubmediterrán 
klímaterületein botanikai ritkaságok élnek. A hegyen 75 védett növényfaj él, közülük 4 faj kizárólag itt 
fordul elő hazánkban. A fokozottan védett terület meglátogatására szakvezetővel nyílik lehetőség. 
Helyszín: Nagyharsányi Szoborpark, időpont 10.00 óra. A program időtartama 3 óra, a részvételi díj 
felnőtteknek 1200 Ft/fő, 18 év alattiaknak és nyugdíjasoknak 800 Ft/fő. 
 
Szeptember 18.: Kerékpárral és kenuval az őszi Bédán 
Kirándulásunkat kerékpározással indítjuk, az őszi bédai erdőn keresztül tekerve jutunk el a kenuzás 
helyszínéig. Külső-Bédán evezőket ragadva, kenukkal fedezzük fel az őszi táj élővilágát. 
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/846-
6020. A Fehér Gólya Múzeumban lehetőség van kerékpár kölcsönzésére. 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. 
 
Szeptember 18.: Zeneszó az arborétumban 
A közel egy évszázaddal ezelőtt alapított Pintér-kert Arborétum Pécs kedvelt kirándulóhelye. Árnyat 
adó fái, különleges növényei a turisták mellett sok helyi lakost is vonzanak. Itt adnak minikoncerteket 
az idén 25 éves jubileumát ünneplő PTE Művészeti Kar hallgatói. A kamarakoncertek helyszíne a 
felső tó melletti színpad, valamint a kerti pavilon lesz. Helyszín: Pécs, Pintér-kert Arborétum, időpont 
15.00. Esőnap: szeptember 19., 15.00. Az arborétumba a normál belépődíj érvényes (400 Ft/fő), a 
programon felár nélkül lehet részt venni. 
 
Szeptember 26.: E-bike túra a kelet-Mecsekben 
A Mecsek Magyarország talán legváltozatosabb felépítésű hegysége, amely természeti csodákkal, 
védett környezeti értékekkel rendelkezik és olyan belső hegyi utakat kínál, amelyre a legigényesebb 
bringások is csettinteni fognak. tekerünk a Zengő oldalában, kis aszfaltozott hegyi utakon a Mecsek 
erdeiben, érintjük az üvegesek útját, és benézünk a Pécsváradi várba, amely szépen felújított 
állapotban várja a látogatókat. Információ és jelentkezés: www.helian.hu 
 
Szeptember 29.: Komposztálás napja 
A komposztálás fontosságának hangsúlyozása mellett a programon a hazánkban található 
legismertebb gyógynövények megismerésére is lehetőség nyílik.  
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 70/374-0295. Helyszín, időpont: Ős-Dráva 
Látogatóközpont, 10.00 óra. A program időtartama: 60 perc, a részvételi díj: 500 Ft/fő. 
 
 
A programok résztvevőire a mindenkor érvényes koronavírus-veszélyhelyzettel összefüggő szabályok érvényesek. 
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. 
 

 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Ökoturisztikai és Környezeti nevelési Osztály 

7625 Pécs, Tettye tér 9. 
Tel.: 30/405-4571, 30/377-3388 

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! 


