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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele            2022. március 
 
 
 

HÍREK 
 
 
 

A nagyhangú kis vöcsök 
 

Március végén, április elején már madaraktól 
zsonganak a vadvizek. A nyári ludak a tojásokon 
ülnek, vonuló récék tarka csapatai úsznak a 
hullámzó vízen, a nádas fölött barna rétihéják 
járőröznek, és búbos vöcskök járják szép 
násztáncukat a védett öblökben. Ismerős 
hangokkal telik meg a vízpart, melyeknek 
gazdáit nem minden esetben pillantjuk meg. 
 
A telelőhelyéről ekkortájt visszaérkező kis 
vöcsök nevéhez illően apró termetű madár, ám 
hangja annál feltűnőbb. Hangos, gyorsan pergő 
trillája, melyet a nászidőszakban előszeretettel 
hallat, jellegzetes eleme a tavaszi vízparti 

koncertnek. Búbos rokonához képest nyíltan ritkábban mutatkozik, jobban kedveli a növényzettel 
benőtt, sekélyebb vizeket. Erőteljes hangja a revírfoglalásban játszik szerepet. A pár így tudatja a 
fajtársakkal területének határait. Ha ebből nem értenek a szomszédok, a kis madár nem rest a harcra 
sem, és villámgyors rohammal utasítja rendre a határsértőt. A kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis) 
Magyarországon védett faj, természetvédelmi értéke 50.000 Ft. 

(Szöveg és kép: Völgyi Sándor) 
 
 

Virágzik a farkasboroszlán 
 
Tél végén megjelennek az első virágok a még 
lombtalan fák alatt. A Zselici és Boronka-melléki 
Tájvédelmi Körzet természetszerű üde erdeiben nem 
csak hóvirággal, májvirággal és tavaszi tőzikével 
találkozhatunk. Ilyenkor nyílik a beporzó rovarokat már 
távolról csábító, cserjék közül elsőnek virágzó védett 
fajunk, a farkasboroszlán is. A hajtások végén 
füzérszerűen ülő rózsaszínes virágaira legkönnyebben 
szélcsendes napsütötte időben messziről felfedezhető 
édes illata alapján találhatunk. Virágai, levelei, 
hajtásai, később piros termése is erősen mérgezőek. 
Erre utalnak a népnyelvben a kígyófa, farkasbors, 
cudarvér vagy ördögcserje elnevezések. 
 

(Szöveg: Szegvári Zoltán, fotó: Nyemcsok Tamás) 
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Érkeznek az első halászsasok (Pandion haliaetus) 
 
A tavasz közeledtével egyre több vonuló 
madárfajjal találkozhatunk. Az elmúlt hetekben 
bíbicek, pajzsos cankók, böjti récék, darvak és 
kanalasgémek kisebb-nagyobb csapatai 
érkeztek meg a hazai vizes élőhelyekre. A 
többség csak megpihen, átutazóban megáll, 
hogy táplálkozzon a hosszú úton, majd folytatja 
a vonulást. 
 
Így van ez a halászsasoknál is. Az első 
példányok a napokban érkeztek 
Magyarországra, ahol elsősorban a nagyobb 
halastórendszerek térségében tűnik fel egy-egy 
madár. Ahogy a neve is elárulja, a fő tápláléka a 
hal. A levegőből lecsapva, lábával ragadja meg áldozatát, amelyet aztán egy közeli oszlopon vagy fán 
elfogyaszt. Egy ilyen sikeres vadászatnak voltunk szemtanúja Nagybaracskán, ahol Igazgatóságunk 
természetvédelmi őrszolgálata éppen biotikai adatgyűjtést végzett a falu melletti halastórendszeren. 
 
A halászsas Magyarországon nem költ, a tavaszi és az őszi vonulás során figyelhető meg a 
leggyakrabban. Európában a legnagyobb állománya a skandináv országokban fészkel. 
 
Hazánkban fokozottan védett, természetvédelmi értéke 250.000 Ft. 
 

(Szöveg és fotó: Mórocz Attila) 
 
 
 

Március közepén megjelentek a földi piroska virágai 
 
A hóvirágok és tavaszi tőzikék mellett más 
védett növények is virágzásba kezdenek kora 
tavasszal. Egyik ilyen – jellegzetes, más fajjal 
össze nem téveszthető – vadvirágunk a 
kakasmandikó, mely tudományos nevét – dens-
canis – onnan kapta, hogy gumója kutyafogra 
hasonlít. Népies nevei többek között: Szent 
György virág, tavaszciklámen, fogasgyökerű fű, 
földi piroska. 
 
Lilás-rózsaszínes bókoló virága harang alakú, a 
nyílás kezdetekor a szirmok előrenéznek, de a 
virágzás előrehaladtával hátrahajlanak, melynek 
köszönhetően jól láthatóak lesznek a kékes-szürke porzók. Két húsos levele jellegzetes sötétzöld 
színű, barna foltokkal, melyek virágzás után kifakulnak. Termései májusban érnek be, a magokat 
hangyák terjesztik, melyért „jutalmul” hangyakalácsot kapnak. Ezek a ragacsos képződmények 
számukra értékes tápanyagokban gazdagok, melyekkel nem csak saját magukat, hanem lárváikat is 
táplálják. A hangyakalács elfogyasztása után a virágmagokat otthagyják, és ha adottak a feltételek, 
azok csírázásnak indulhatnak és ezáltal új élőhely alakulhat ki. 
 
A kakasmandikó bükkösök, gyertyános-tölgyesek, száraz tölgyesek, hegyi és nedves rétek virága. 
Erdélyben él egy világos, majdnem fehér színű változata is. 
 
Védett, természetvédelmi értéke 50.000 Ft. 
 

(Szöveg és fotó: Schulcz Andrea) 
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Fiatalok a természetvédelemben – idén is várják az Ifjú 
Kócsagőröket a nemzeti parkok 
 
Az Ifjú Kócsagőr Program évről-évre egyre népszerűbb a természetvédelem iránt elkötelezett diákok 
körében. 2022-ben már 9. alkalommal kerül részükre meghirdetésre a program, hogy a 
természetvédelmi őrök munkáján keresztül ismerhessék meg a szakmai kihívásokat és lehetőségeket. 

 
A programra 2022. március 22-től április 22-ig – a Víz Világnapjától a Föld Napjáig – várjuk azon 18 és 
24 év közötti fiatalok jelentkezését, akik első kézből ismernék meg a természetvédelem gyakorlati 
oldalát, és betekintenének az őrszolgálati munka kulisszái mögé. A jelentkezéseket a 
www.ifjukocsagor.furgediak.hu weboldalon keresztül várják a nemzeti parkok. 
 
A résztvevő diákok az általuk kiválasztott nemzeti parkban tölthetnek el egy tíz napos szakmai 
gyakorlatot. A legjobbak – természetvédelmi őr mentorukkal közösen – a szeptemberi országos 
döntőben mérik össze tudásukat, hogy elnyerjék a 2022 Matula és Tutajos elnevezésű díjat, illetve az 
ötnapos tanulmányutat az Erdélyi-középhegység Natúrparkba. 
 
A program sikerét mutatja, hogy a korábbi résztvevők közül már többen dolgoznak valamely nemzeti 
park igazgatósági kötelékében, karrierútjukra pedig a szervezők is rendkívül büszkék. Az Ifjú Kócsagőr 
Program a korábbi évekhez hasonlóan a Fürge Diák Iskolaszövetkezet, a 30Y zenekar, az 
Agrárminisztérium, a tíz nemzeti park igazgatóság, valamint a Hortobágyi Természetvédelmi és 
Génmegőrző Nonprofit Kft. összefogásával valósul meg. 
 
Az országos döntővel egybekötött háromnapos záróeseményt szeptember 21-23. között a Körös-
Maros Nemzeti Park Igazgatóság rendezi meg. 
 
További információk és az idei felhívás elérhető a www.ifjukocsagor.furgediak.hu weboldalon. 
Érdemes még az ifjú kócsagőrök facebook csoportjához is csatlakozni, ahol rengeteg fotó, 
élménybeszámoló található az elmúlt évek nyári gyakorlatairól 
(https://www.facebook.com/groups/ifjukocsagor). 

 
 
 

https://www.facebook.com/groups/ifjukocsagor
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Elkezdődött a békák vándorlása 
 
A március végi enyhe időjárás következtében a 
sikondai tavaknál megindult a békák vándorlása. 
 
A szárazföldi békák élete csak a peterakás idején 
van vízhez kötve, ezen az időszakon kívül többnyire 
erdőben élnek. Kora tavasszal a napsugarak első 
melengető hatására, a telelőhelyükről tömegesen 
megindulnak e kétéltűek a vizek felé. A mentés ott 
szükséges, ahol a békák vonulási útvonalát 
forgalmas közlekedési út keresztezi. 
 
A tevékenységgel kapcsolatos alapvető tudnivalókat 
ezen ezeken az oldalakon foglaltuk össze: 
https://ddnp.hu/termeszetvedelem/bekamentes_sikondan 
 

(Fotó: Mórocz Attila, a képen barna varangy látható) 
 
 
 

SZEMELVÉNYEK A TERMÉSZETVÉDELEM TÖRTÉNETÉBŐL 
 
 
100 éve történt 
 
100 éve állt szolgálatba az első kócsagőr 
 
Az 1891. évi budapesti Nemzetközi Ornitológiai 
Kongresszus résztvevőit Herman Ottó a Kis-
Balatonra vitte, hogy bemutassa nekik 
Magyarország legnagyobb kócsagtelepeit. A 
későbbiek során az 1893-ban alapított Magyar 
Királyi Madártani Intézet és főképp annak 
igazgatója, Vönöczky Schenk Jakab szervezett 
kitartó és eredményes mentőakciót és gyűjtést 
a kis-balatoni kócsag- és gémtelepek 
megmentése érdekében. Schenk Jakab egy 
1918-ban megjelent dolgozatában arra hívta fel 
a hazai és a nemzetközi közvélemény 
figyelmét, hogy a nagy kócsag a kipusztulás szélére jutott. Egyedül a kis-balatoni fészkelő telepe nyújt 
némi esélyt a megmentésre, tehát azt a helyet feltétlenül meg kell védeni.  
 
Német nyelvű publikációi hatására először külföldről, Hollandiából érkezett anyagi segítség, 
kifejezetten a Kis-Balaton kócsagtelepének a megóvására, majd az angol és a hazai ornitológusok és 
egyéb adakozók jóvoltából fogadták fel 1922-től a Kis-Balatonra hazánk első fizetett, függetlenített 
természetvédelmi őrét, id. Gulyás József kócsagőrt. Ő, vörsi halászgazda lévén, igen jól ismerte 
területét. E mentőakciónak és az őrzésnek is köszönhetjük, hogy a Kis-Balatonon nem pusztultak ki a 
magyar természetvédelem címermadarai. 
 
A kócsagőr munkájának a megkezdésétől számítjuk a hazai gyakorlati természetvédelem kezdetét. A 
védelem azonban nem merült ki a kócsagőr őrzési feladataiban, hanem a fészkelőtelep közelében 
figyelmeztető táblákat is elhelyeztek, sőt az esetleges tojásgyűjtők, pusztítók ellen a csendőrséget is 
mozgósították. Id. Gulyás József a háború végéig látta el a kócsagőri feladatokat. 
 

Forrás: Vass Krisztián: Kis-Balatoni krónika-Természetőrzésünk bölcsőjéről, Püski Kiadó, 2021. 
Illusztráció: Az állatok védelme (szerk.: Herman Ottó), Franklin Társulat, Budapest, 1883. 

Sorozatszerkesztő: Varga Zsolt 
 

https://ddnp.hu/termeszetvedelem/bekamentes_sikondan
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ÖKOTURIZMUS 
 
 
 

Föld Napja rendezvény – két év után újból! 
 
Egész napos családi rendezvény Pécsett, a Tettyén április 23-án 10.00 és 17.00 között 
 
Az 1970 óta ezernél több szervezet közreműködésével világszerte megrendezett Föld Napja 
eseményei bolygónk környezet- és természetvédelmi problémáira hívják fel a figyelmet és kínálnak 
megoldási javaslatokat azokra. 
 
Évek óta hagyomány már, hogy Pécsett ilyenkor a Tettyén színes forgatag vár mindenkit a Föld Napja 
alapeszméje szellemében. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, valamint pécsi és Pécs környéki 
intézmények, szolgáltatók, civil szervezetek izgalmas foglalkozásokkal, játékokkal, ismeretterjesztő 
előadásokkal várnak kicsiket-nagyokat. A részvétel ingyenes!  
 

 
Ízelítő a programokból:  
 

 Természetismereti játékok 

 Ismeretterjesztő előadások 

 Kézműves bemutatók 

 Népi játékok 

 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Védjegyes termékek 

 Idegenvezetések a Pintér-kert Arborétumban 

 Lepkézés a kutyafuttatón 

 Túra a Tettye környékén 

 Ügyességi játékok 

 Lívi zeneovi 

 Retro könyvvásár és olvasóléiget 

 Kisállat simogató 

 Animáció készítés 

 Hulladékok újrahasznosítása 

 Alkotói piac 
 
Főszervező: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság. 
A részletes program, a kezdési időpontokkal a rendezvényt megelőző héten honlapunkon lesz 
megtalálható (www.ddnp.hu). 

http://www.ddnp.hu/
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A természetes pihenés háza: a Kolokán Szálló 
 
Magyarország talán legcsendesebb, legérintetlenebb természeti környezetében, az Ormánság 
szívében található az ország egyik legmodernebb turistaszállója, a Kolokán Szálló.  
 
A névadás nem véletlen, a térségben elterjedt kolokán 
hazánk egyik őshonos, egzotikus megjelenésű 
vízinövénye. A szálló organikus stílusa egyszerre képviseli 
a hagyományokat és nyújt különleges látványt 
megjelenésével, akárcsak névadója. Az épületbe belépő 
vendégeket az Ormánságra jellemző kulturális elemek 
köszöntik: Szatyor Győző Kós Károly-díjas népi 
iparművész aulát díszítő festett fakazettái szervesen 
illeszkednek a letisztult, funkcionális környezetbe. Ezek a 
fajta népi építészeti elemek nagyon jellemzőek a régióra, 
megtalálhatók számtalan templom mennyezetén.  
 
A modern kor igényeinek megfelelő, 2020-ban átadott épület külső és belső kialakításakor nem csak a 
természetjárók, hanem a természet igényét is figyelembe vették. A tervezés és kivitelezés során a 
környezetbarát üzemeltethetőség, illetve a megújuló energiák használata kiemelt fontosságú volt: a 
fűtést levegő-víz hőszivattyúkkal, az ehhez szükséges áramot napelemek állítják elő, a tetőkön 
összegyűlő csapadékvíz pedig részben felhasználásra kerül az épület mellékhelyiségeiben.  

A szálláshely tizenegy légkondicionált szobájában összesen ötven fő szállásolható el, így mind az 
egyéni vendégek, mind a nagyobb csoportok szállásigényét ki tudja elégíteni. Két, jól felszerelt 
apartmanban, hat darab négyfős és három darab hatágyas szobában találhatnak nyugalmas 
kikapcsolódást a vendégek és természetesen azok házi kedvencei is, hisz a szálló kutyabarát. A 
szobák mindegyikéhez saját fürdőszoba tartozik. 

Az épület azonban nem csak szálláshelyként funkcionál, hanem konferenciák, megbeszélések, 
csapatépítő tréningek zavartalan helyszíneként is, de akár családi rendezvények, 
osztálykirándulások, táborok lebonyolítására is alkalmas, hisz minden lehetőség adott. 
Megbeszélések, oktatások vagy akár társasjátékok, baráti beszélgetések ideális helyszíne az 
emeleten kialakított társalgó. A csoportos rendezvények igényeit melegítőkonyha, és hozzá 
kapcsolódó 48 fős étkező, a vendégek kényelmét pedig a kerti pihenők hivatottak kiszolgálni.  

Családoknak, baráti társaságoknak további kikapcsolódási lehetőséget nyújt a játszótér, valamint a 
szabadtéri tűzrakóhely, ahol grillezés, bográcsozás közben kiváló lehetőség nyílik a szomszédos 
Villányi borvidék borainak a kóstolgatására. Aki távolabbra kíván pillantani, megteheti a helyi 
kilátótoronyból, ahonnan a magasból csodás panoráma nyílik a környező területekre.  

A szálló az Ős-Dráva Látogatóközpont területén található, melynek főépületében egy interaktív, 
négy nyelven elérhető kiállítás mutatja be a térség természeti és kultúrtörténeti érdekességeit, 
hagyományait. A kiállítás a szállóvendégek számára kedvezményesen látogatható.  

A látogatóközpont majorjában hagyományos tartási körülmények közt láthatók a térségre egykor 
jellemző régi magyar háziállatok: többek közt őshonos szürkemarha, kecske, parlagi szamár, 
hortobágyi racka- és cikta juhok, valamint több régi magyar baromfifajta is. Az Ős-Dráva 
Látogatóközponthoz tartozó három különböző hosszúságú és tematikájú tanösvényen a látogatók 
élményekkel és ismeretekkel gazdagodva fedezhetik fel a Dráva természeti kincseit, a hagyományos 
gazdálkodás világát, valamint az Ős-Dráva programot. A látogatóközpont munkatársai számos további 
érdekes programlehetőséggel várják a látogatókat: az érdeklődők tartalmas szakvezetések keretében 
ismerhetik meg a terület természeti értékeit, nyáron kalandos kajak- és kenutúrákon lehet részt venni 
a Dráván és a Fekete-vízen, a madarak különleges világába madármegfigyelő és madárgyűrűző 
programokon lehet bepillantani, a gyerekek pedig változatos és érdekes környezeti nevelési 
foglalkozások keretében ismerhetik meg a természet titkait. Az Ős-Dráva Látogatóközpontban az 
aktív turizmus szerelmesei is megtalálhatják a fontos kiegészítőket: bérelhető kerékpárok mellett 
kenuk, kajakok és gyermekek számára alkalmas sporteszközök is várják az ide látogatókat. 

Ha Ön is szeretné megtapasztalni a zavartalan nyugalmat a természet ölelésében, látogasson el 
Dél-Baranya egyik legszebb és legnyugodtabb fekvésű gyöngyszemébe, az Ormánság szívébe, 
Szaporcára és foglalja le szállását még ma! E-mail: kolokan@ddnp.hu; Telefon: 30/334-6703 
Honlap hasznos információkkal, fényképekkel: www.ddnp.hu/kolokanszallo        (Fotó: Juhász Balázs) 

mailto:kolokan@ddnp.hu
http://www.ddnp.hu/kolokanszallo
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Túrák elektromos kerékpárral 
 
Áprilistól ismét az elektromos kerékpárok nyergébe lehett pattanni és felfedezni a Mecsek természeti 
és kultúrtörténeti látnivalóit.  
 
A vezetett túrák elkalauzolnak Abaliget és Orfű 
térségébe, érintik az orfűi malmokat, a Vízfő 
tanösvényt, az Abaligeti-barlangot, a 
kővágószőlősi és a cserkúti Árpád-kori 
templomot. A résztvevők vadregényes erdőben 
tekerhetnek, megkóstolhatják a legjobb mecseki 
mézeket, sajtokat vagy látogatást tehetnek egy 
működő malomban. A Kelet-Mecsek 
vadregényes világa a másik kedvelt úti cél: 
kerépkpározhatunk a Zengő oldalában, kis 
aszfaltozott hegyi utakon a Mecsek erdeiben, 
érintve az üvegesek útját és a Pécsváradi várat. 
 
A Haibike Sduro trekking/MTB elektromos 
pedelec kerékpárokat az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda, valamint az Aktív- és 
Ökoturisztikai Fejlesztési Központ az E-Kerékpár Program keretében biztosítja. 
 
A programokról információk a Túrák, rendezvények, előadások áprilisban cikkünkben adunk 
tájékoztatást. 
 
 
 

Túrák, rendezvények, előadások áprilisban 
 
 
Őrtilos védett vadvirágai 
A program időpontjáról honlapunkon és hirdetményeinkben tájékoztatjuk a közönséget. 
A túrán a résztvevőknek lehetőségük nyílik megtekinteni a nyugat-balkáni flóratartomány hazánk 
területén is fellelhető botanikai ritkaságait A programon való részvételhez előzetes bejelentkezés 
szükséges! 30/377-3393, 82/461-285. Helyszín, időpont: Őrtilos-Szentmihályhegy, Három Sárkány 
Fogadó, 10 óra. A túra hossza 6 km, időtartama kb. 4 óra, a részvételi díj: 700 Ft/fő. 
 
Április 2. és április 30.: E-bike túra a Mecsekben - Cseppkörút 
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, jelentkezés: www.helian.hu 
 
Április 3. és április 9.: E-bike túra a Közép-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. A Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet vadregényes erdeiben 
tekerhetünk, kipróbálhatjuk a legjobb mecseki mézeket, sajtokat vagy látogatást tehetünk egy működő 
malomban. Közben olyan belső régi bányász útvonalon is végig tekerünk, amelynek a létezéséről se 
tudtál. A túravezető pedig csak mesél és mesél... Információ, jelentkezés: www.helian.hu 
 
Április 6.: Gyógynövények réten és legelőn 
A környezetünkben is megtalálható gyakoribb gyógyhatású, házilag is felhasználható növényeket 
lehet megismerni az interaktív foglakozáson. A programot kiegészíti az Ős-Dráva Látogatóközpontban 
található gyógy- és fűszernövénykert bemutatása és gyógynövényes szappangolyó készítése. 
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 70/374-0295. Helyszín, időpont: Ős-Dráva 
Látogatóközpont, 10.00 óra. A program időtartama: 90 perc, a részvételi díj: 500 Ft/fő. 
 

http://www.helian.hu/
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Április 10.: 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, jelentkezés: www.helian.hu. 
 
Április 15.: Láttál-e már valaha... racka bárányt a majorban? 
A program középpontjában egy régi magyar háziállatfajta áll, a racka bárány. Látogatóinknak most 
lehetőségük nyílik Szaporcán, az Ős-Dráva Látogatóközpont majorjában, hogy kollégánk 
szakvezetésével közelebbről is szemügyre vegyék az apró jövevényeket, illetve a szülők pörge 
szarvait, tincses gyapjúját. Helyszín: Szaporca, Ős-Dráva Látogatóközpont, időpont: 10.00. A program 
időtartama 1 óra. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges: E-mail: info@odlk.hu. 
 
Április 23.: Hosszúhetény legszebb vadvirágai 
Kellemes tavaszi séta várja az érdeklődőket Hosszúhetény közvetlen közelében a Nagy-mező, Arany-
hegy Természetvédelmi Területen. A művelt földekkel, kiskertekkel övezett zöld sziget számtalan 
botanikai ritkaságot őriz, köztük a fokozottan védett bánáti bazsarózsát. A túra során fényképezőgép, 
telefon és az emlékezet segítségével képzeletbeli csokrot köthetünk védett vadvirágainkból. A 
program második felében Hosszúhetény múltjával, a korábban itt élt emberek mindennapjainak 
bemutatásával ismerkedhetünk meg a tájházban. Az egyedülálló gyűjtemény bemutatása mellett 
lepény kóstolással zárul és lesz felejthetetlen a nap. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! 
E-mail: attila.komlos@ddnp.hu, eva.horvath@ddnp.hu. Helyszín, időpont: Hosszúhetény, vásártér, 
10.00 óra. A túra hossza 6 km, időtartama 5 óra, a részvételi díj: 700 Ft/fő (+ tájház bemutató és 
lepény: 1300 Ft/fő) 
 
Április 23.: A FÖLD NAPJA – szemléletformálás a mindennapokban  
A szabadtéri rendezvény környezetünk természeti értékeire, azok megóvására kívánja felhívni a 
figyelmet. A látogatókat több szervezet képviselői várják hangulatos és interaktív programelemekkel.  
Helyszín, program kezdete: Pécs, Tettye tér, 10.00 óra 
 
Április 23.: Tavaszi kenutúra Külső-Bédán 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa a Duna magyarországi alsó szakaszának kiemelkedő 
értékét képviselő élőhelyeit foglalja magába. A program erre a különleges területre kalauzolja az 
érdeklődőket. 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, 
10.00 óra. A program időtartama: 4 óra, a részvételi díj: 2-14 éves korig: 2200 Ft/fő, 14 éves kor felett: 
2500 Ft/fő. 
 
Április 24.: Szent György napi kihajtás 
Szent György napja hagyományosan az állatok legelőre hajtásának első napja. Az erre az alkalomra 
szervezett túrán résztvevők betekintést nyerhetnek az Igazgatóság természetvédelmi 
gyepkezelésébe. A hagyományos pásztoreszközök mellett láthatják (és akár ki is próbálhatják) a 
birkanyírás, körmölés menetét, és részt vehetnek a cikta nyáj kihajtásában is. Helyszín, időpont: 
Nagybajom homokpusztai tanösvény indító tábla (61-es főút, 147-es kilométer tábla) 10.00 óra. A túra 
hossza 5 km, időtartama 3-4 óra, a részvételi díj: 700 Ft/fő. 
 
Április 27.: Óvodás séták a Pintér-kert Arborétumban 
Szimatolva, tapogatva ismerkedhetnek a gyerekek a Pintér-kert csodálatos növényeivel. A program 
keretében az óvodások megismerhetik a kert illatösvényét és a tavakban élő aranyhalakat. 
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 70/374-0295. Helyszín, időpont: Pintér-kert 
Arborétum, 9.00 óra, 11.00 óra, 13.00 óra. A program időtartama: 60 perc, a részvételi díj: 400 Ft/fő.  
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Április 29.: Fény és zene a tavaszi napéjegyenlőség idején 
Napjainkban óriási népszerűségnek örvend a fényfestés, különböző építmények színes fényekkel 
történő megvilágítása. E produkciók egyre inkább a digitális technikákra épülnek, előre 
beprogramozott rend szerint valósulnak meg, mintegy gombnyomásra. Rendezvényünkön 
visszatérünk az analóg megoldásokhoz: a Pintér-kert Arborétum szobrait, fáit, bokrait egyedi, élőben 
megszülető fényinstallációkkal „öltöztetjük fel”. A hangulatot elektronikus zenei produkciók fokozzák, a 
Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának oktatói és diákjai jóvoltából. 
Helyszín, program kezdete: Pécs, Pintér-kert Arborétum, 19.00 óra. A részvételi díj: a Pintér-kerti 
belépő ára. Esőnap: április 30. 
 
Április 30.: Szentegáti erdő túra 
A túra során a szentegáti ősbükkös természeti értékeit ismerhetik meg az érdeklődők a tavaszi erdő 
virágainak pompájában. Szerencsés esetben ragadozó madarakat – barna kányát, vörös kányát, 
rétisast – is láthatnak a résztvevők. Helyszín, időpont: Galambospuszta (GPS: 45.957145, 
17.819316), 10.00 óra, a túra hossza 5 km, időtartama 3-4 óra, a részvételi díj: 700 Ft/fő. 
 
Április 30.: Zergevirág körséta a Vörös-hegyen 
A Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet egyik keleti zergevirág állományának felkeresése. A séta 
alkalmával, más természeti értékek mellett megismerkedhetünk a tavaszi Mecsek egyik jellegzetes 
védett vadvirágával, mely bizonyos helyeken szép mezőt alkotva hullámzik a tavaszi szélben. A túrán 
lehetőség lesz a kedves tavaszi hangulat megörökítésére, növényfotózásra, ezért várjuk a fotós kedvű 
érdeklődőket is. Helyszín, időpont: Pécs, Remete-rét, nyugati parkoló, 10.00. A túra hossza 4-5 km, 
időtartama 3-4 óra, a részvételi díj: 700 Ft/fő. 
 
Április 30.: Éjszakai túra a fénylő sötétben 
Napnyugtakor, a túra elején a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet sajátos táji- és természeti értékeivel 
ismerkedhetünk meg. A ránk boruló éjszakában lámpák használata nélkül tapasztalhatjuk meg az 
éjszaka sajátos világát, miközben érdekességeket tudhatunk meg a fényszennyezés hatásairól. 
Felhőmentes idő esetén csillagász segítségével tájékozódhatunk az égbolt fénylő jelenségei között.  
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! E-mail: attila.komlos@ddnp.hu, 
eva.horvath@ddnp.hu. Helyszín, időpont: Nagybajom homokpusztai tanösvény indító tábla (61-es 
főút, 147-es kilométer tábla), 19.30 óra. A túra hossza 5 km, időtartama 3-4 óra, a részvételi díj: 1500 
Ft/fő. 
 
Április 30.: Tavaszi kenutúra a Vén-Dunán 
A túra során 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! E-mail: attila.komlos@ddnp.hu, 
eva.horvath@ddnp.hu. Helyszín: Baja-Dunafürdő, Bárka pihenőház, időpont: 9.00 óra, a túra hossza 8 
km, időtartama 3-4 óra, a részvételi díj: 2000 Ft/fő. 
 
 
A programok résztvevőire a mindenkor érvényes koronavírus-veszélyhelyzettel összefüggő szabályok érvényesek. 

 
 

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

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

E-mail: szilvia.wodtke@ddnp.hu, attila.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! 
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