
 1 

 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele               2022. június 
 
 
 

HÍREK 
 
 
 

Sikeres vándorsólyom költés Szekszárdon 
 
Az elmúlt években többször sikerült megfigyelni Szekszárd belvárosa felett repülő vándorsólymot, de 
költésre bizonyíték eddig nem volt. Az idei évben viszont bebizonyosodott, hogy a madarak költőhelyet 
találtak Szekszárd belterületén, és sikeresen röptették ki fiókáikat. 
 
Az egyik idei vándorsólyom-fióka a fészek 
elhagyása után egy, a Keselyűsi út mellett 
található üzlet udvarára landolt, és kb. fél 
órát ott pihent, miközben hagyta magát 
lefényképezni, majd elrepült. 
 
A vándorsólyom a múlt században, mint 
fészkelőfaj, eltűnt Magyarországról, sok 
fészket kifosztottak, a fiókákat pedig 
kicsempészték az országból. A legnagyobb 
problémát a mára már betiltott DDT 
(rovarirtószer) mérgezés jelentette. Az első 
sikeres költés csak 1997-ben volt a Pilisben. 
Azóta növekszik a költőpárok száma, 
elsősorban középhegységeink sziklafalaira 
és felhagyott kőbányákba fészkel. Tápláléka 
szinte kizárólag madarakból áll, gyakori 
prédaállatai a varjúfélék, seregélyek és a 
galambok. Zsákmányát rendszerint 
magasból indított támadással, nagy 
sebességű üldözés után fogja meg, vagy 
rúgja le úgy, hogy az sérülten a földre 
zuhan. Erőteljes szárnycsapásokkal 
gyorsított zuhanása közben akár a 320 
km/h-s sebességet is elérheti. Ezzel a 
sebességgkel „a világ leggyorsabb madara” 
címet is kiérdemelte. Jelenleg közel 100 pár 
a hazai fészkelő állománya, a sikeres 
védelemben bízva remélhetőleg tovább 
emelkedik a költőpárok száma. A vándorsólyom 2018-ban az év madara volt, fokozottan védett, 
természetvédelmi értéke 500.000 Ft. A szekszárdi költésnek a jelentősége az, hogy ez az első 
regisztrált költés Tolna megyében. 
 

(Szöveg: Varga Zsolt, fotó: Dubovszky Zoltán) 
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Poszméh Monitoring Program a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság területén 
 
A virágos növények terjedését és sokszínűségének kialakulását közel 100 millió éve, a kréta 
időszakban is a rovarok beporzó tevékenysége segítette. A rovarok és a virágos növények ez idő alatti 
közös fejlődése tette lehetővé az emberiség közel 30%-ának táplálékul szolgáló, kimagasló 
tápértékkel bíró növények termesztését. 
 
A beporzást igénylő növények (gyümölcsök, 
bogyósok, hüvelyesek, napraforgó, repce, stb.) 
rohamos területi növekedése mellett a 
rovarbeporzók (legyek, méhek, poszméhek, 
lepkék, stb.) száma évtizedek óta jelentősen és 
rohamosan csökken a világ számos, így Európa 
és hazánk mezőgazdasági és természetes 
élőhelyén. A méhpopulációk fogyatkozásának 
legfontosabb oka valószínűleg a mezőgazdasági 
tájak egyre intenzívebb használata, a beporzók 
természetes élőhelyeinek csökkenése, illetve a 
szaporodási ciklusukhoz nem illeszkedő 
gazdákodás (kaszálás, legeltetés) folytatása. 
 
A méhek létfontosságú beporzási szolgáltatásokat nyújtanak a legtöbb virágzó növény számára, mind 
a természetes, mind a mezőgazdasági rendszerekben. Sajnos mind az őshonos, mind a kezelt 
méhpopulációk csökkenése egyre jobban fenyegeti e növények és a haszonnövények fennmaradását. 
 
A kutatások kimutatták, hogy a tenyésztett mézelő méhekre, mint egyetlen beporzó fajra támaszkodni 
az élelmiszertermelésben nemcsak kockázatos, de egyre inkább nem is hatékony, mivel számos 
növény esetében a sikeres beporzás egyértelműen növekszik a vadméhek tevékenységének 
következtében. Ez arra utal, hogy a vadméhek kompenzálhatják a mézelő méhek folyamatos 
veszteségét, de a mézelő méhek nem helyettesíthetik a vadméhek szerepét. 
 
A beporzó rovarok közül a lepkék után világszerte talán a legnagyobb figyelem a poszméhekre 
irányul, elsősorban színes megjelenésük és a virágos mezőkhöz kötődésük miatt. A poszméhek 
világállománya a beporzó rovarokon belül vizsgálva is, egyes régiókban kritikus csökkenést mutat. 
 
Ezen csökkenés egyik legfontosabb oka az intenzív vegyszerek, rovarölő és gombaölő szerek jelentős 
használata, amely hozzájárul a méhek létszámának csökkenéséhez. Még a méhek számára általában 
biztonságosnak tartott gombaölő szerekről is kimutatták, hogy megzavarják a mézelő méhek 
fejlődését és a poszméhek viselkedését. A poszméhek kolóniái ugyanis kevesebb munkást termelnek, 
kevesebb méhbiomasszát hoznak létre, és kisebb anyakirálynőkkel rendelkeznek a gombaölő szerrel 
való érintkezést követően. Ez azért is végzetes, mert a poszméhek esetében csak a királynők telelnek 
át, és egy királynő a következő évben mindössze 50-100 példányos kolóniát hoz létre. 
 
A poszméhek többé-kevésbé virág specialisták. Nagytestű méhek, igen hosszú nyelvük van, tavasszal 
elsősorban a pillangósok (zsályák, gyűszűvirág, ínfű, sisakvirág, zanótok, herefélék, stb.), míg nyár 
végén és ősszel a fészkesek (aszatok, bogáncsok) beporzásában van jelentős szerepük. Ezért a 
természetes, természetközeli gyepek érzékeny indikátorfajai. Életciklusuk miatt a gyepek kétszikű 
virágkészletének tavaszi és nyárvégi, őszi erőforrásaira is szükségük van. Tavasszal, nyár elején a 
kolóniák kialakításához, míg nyár végén a hímek felneveléséhez, ősszel pedig a megtermékenyített 
fiatal királynők teleléséhez létfontosságú táplálékforrásokra kell támaszkodniuk. 
 
Hazánkban 26 poszméh faj él, több mint a fele ritkának számít. Sok faj elterjedéséről, 
állománynagyságáról szinte alig van információnk. Egy terület fajösszetétele hűen tükrözi az élőhely 
ökológiai állapotát, aminek ismerete fontos lehet pl. a természetvédelmi kezelések tervezése során is. 
Ezért igazgatóságunk elindít egy adatgyűjtési Poszméh Monitoring Programot (PMP). A monitoring 
adatgyűjtés a méheknek az élőhelyükön történő lefényképezését jelenti. Egy kép elkészítésével 
keletkezik egy előfordulási adat. Az elkészített kép a PMP adatbázisába kerül, az így kapott 
információk remélhetőleg hozzásegítenek élőhelyük és az egyes fajok védelméhez. 
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Vegyen részt Ön is a poszméhek felmérésében! 
 
Hírlevelünk második oldalán számoltunk be részletesen a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságon 
zajló Poszméh Monitoring Programról. A programhoz kapcsolódóan nyereményjátékkal egybekötött 
akciót hirdetünk meg, amelyben minden természetkedvelő, természetjáró ember részt vehet, 
poszméhekről készült képek beküldésével. Az akció célja, hogy a beérkező adatok segítségével minél 
alaposabban megismerhető legyen az állomány létszáma, elterjedése. 
 
Adatgyűjtési (fotózási) útmutató: 
Kérünk mindenkit, hogy a poszméheket természetes élőhelyükön fotózzák le és egy jobb kép 
készítése reményében se fogják be az egyedeket! 
 
A képeket a poszmeh@ddnp.hu e-mail címre kérjük küldeni. Egy példányról maximum 4 képet lehet 
feltölteni, képenként maximum 1 MB méretben. 
 
A fényképek mellé kérjük az elkészítő nevét, az e-mail címét, a helyszín gps koordinátáját, a dátumot 
és a település nevét mellékelni. Amennyiben nincs lehetőség koordináta felvételére, akkor bármilyen 
földrajzi adatot (dűlőnév, hegy, vízfolyás neve stb.) is meg lehet adni.  
 
Egy példányról, ha lehet, készüljön oldalról (a-b) és felülről (c) is kép. Törekedjünk, hogy a hátsó láb jó 
látható (d) legyen, sok fajnál ugyanis ez segíti a határozást. Ha nem sikerül minden oldalról elkészíteni 
a képeket, akkor is várjuk az elkészült fotókat, ha lehetséges, megpróbáljuk a fajt meghatározni! 
 
A faj meghatározása után az eredményről visszajelzést küldünk. Márciustól október végéig 
keresgélhetjük a poszméheket. 
 
A résztvevők között a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság három értékes ajándékcsomagját 
sorsoljuk ki az akció zárását követően. A játék 2022. október 31-én éjfélig tart, eddig várjuk a képeket 
és a hozzájuk tartozó adatokat. A sorsolás véletlenszám-generátorral történik; a megadott adatokat 
kizárólag a sorsolás időpontjáig tároljuk, azt követően töröljük. A Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság adatvédelmi tájékoztatója ide kattintva érhető el: www.ddnp.hu/adatvedelem. 
 
 
Mintaképek  
a,               b, 

     
 
c,       d, 

     



 4 

KÖRNYEZETI NEVELÉS 
 
 

Természetiskola címet kapott az Ős-Dráva Látogatóközpont 
 
Természetiskola minősített oktatóhely címet 
kapott a Szaporcán található Ős-Dráva 
Látogatóközpont. 
 
A több hónapos előkészítő munka során az 
alsó, valamint felső tagozatosok részére 
összeállított, „A Dráva élővilága”, a „Gyógyító 
füveink”, valamint a „Hulladékgazdálkodás” 
elnevezésű programok kapták meg a 
minősítést. A minősítést tanúsító 
dokumentumot a Magyar Nemzeti Parkok Hete 
nyitórendezvényén vehette át Závoczky 
Szabolcs, a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság igazgatója. 
 
A programok részletes ismertetése ide kattintva tekinthető meg: 
https://ddnp.hu/kornyezeti_neveles/igenyelheto_foglalkozasok 
 

(Kép: a hazai nemzetipark-igazgatóságok vezetői átveszik a minősített oktatóhely okleveleket. 
Fotó: Simon Beatrix) 

 
 
 
 

FELHÍVÁS 
 
 

Felhívás Duna-Dráva Nemzeti Parki Termék védjegy kérelmezésére 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Nemzeti Parki Termék Védjegyet kíván adományozni azon 
termékekre, melyeket az igazgatóság működési területén, természetvédelmi oltalom alatt álló területen 
(nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, Natura 2000) termeltek és előállításuk a 
természet védelmével összhangban történik. 
 
A pályázatokat az alábbi termékkörökben várjuk: 
 
Kézműves termékek:  
- a térség természeti, táji és kulturális sajátosságainak megfelelő, 
kézműves hagyományaira épülő, helyi motívumokat megjelentető, 
hagyományos technológiával készült kézműves tárgyi eszközök 
 
Élelmiszerek:  
- lekvár, szörp, aszalvány, sör, krém, paszta, egyéb gyümölcs- vagy zöldségtermék 
- gyógy-, fűszernövényekből készült termékek (pl. tinktúra, fűszersó, tea) 
- méhészeti termék (kivétel akác, aranyvessző, bálványfa és selyemkóró méz) 
- tehén-, juh- vagy kecsketejből készült termékek  
 
A Nemzeti Parki Termék védjegy használatának célja a védett természeti területeken működő helyi 
vállalkozások, gazdálkodók, gazdálkodó szervezetek támogatása, termékeik megbecsülésének 
növelése, piaci lehetőségeik bővítése, a környezettudatosság, a térség természeti, táji és kulturális 
sajátosságainak, hagyományainak megőrzése jegyében. 
 
Információ, dokumentumok letöltése: www.ddnp.hu 
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SZEMELVÉNYEK A TERMÉSZETVÉDELEM TÖRTÉNETÉBŐL 
 
 

50 éve történt 
 

1972-ben nevezték ki az Országos 
Természetvédelmi Hivatal (OTvH) élére 
Rakonczay Zoltánt, akinek irányításával 
magyar természetvédelem új szakasza 
kezdődött, amit a kibontakozási szakasznak 
hívunk. 
 
A szakma Rakonczay Zoltán érdemének tartja 
a jelenleg 10 igazgatóságból álló 
magyarországi nemzeti park-hálózat 
kialakítását, a szükséges jogszabályi 
hátterének és működtetési rendszerének 
megteremtését.  
 
Bár az előkészítés már zajlott, a Hortobágyi Nemzeti Park 1973-as megalapítása így neki is 
köszönhető. Ahogy a ma már Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületként ismert 
madártani egyesület 1974-es megalapítása is, amelynek bejegyzését ő járta ki a Minisztertanácsnál.  
 
Rakonczay elnökségének második évében 96 gerinces állatfaj (48 emlős, 18 hal, 15–15 hüllő és 
kétéltű) került országos védelem alá – a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően pénzben is 
meghatározva az így már korántsem csupán eszmei értéküket. 
 

Egy évvel később, 1975-ben a Duna–Tisza közén 
megalakult a Kiskunsági Nemzeti Park, az OTvH pedig a 
hatékonyság jegyében ésszerűsítette a természetvédelmi 
kategóriákat, országos és helyi jelentőségűekre osztva az 
természeti értékeket. 
 
Ugyanebben az évben létrejött a speciális törődést igénylő 
barlangoknak szentelt Barlangtani Intézet. 
 
Rakonczay vezetésével készült el az az irányaiban máig 
érvényes 15 évre szóló távlati program is, amely az 1970-es 
évek közepén meglévő védett területek megötszörözését 
irányozta elő 1990-re. 
 
A két évvel később alapított Bükki Nemzeti Park mellett az 
évtized végére harmincnál is több tájvédelmi körzet, közel 
száz országos és félezer helyi jelentőségű 
természetvédelmi terület létesült az országban 450 ezer 
hektáron; a természetvédelem fennhatósága így az ország 
területének 5 százalékára terjedt ki. 
 
A 2018-ban elhunyt Rakonczay Zoltánt méltán nevezhetjük 
a intézményes természetvédelem magyarországi atyjának. 
 

Forrás: https://termeszetvedelem.hu/ 
Kép forrása: Soproni Egyetem 

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

 
A VAD SZIGETEK 

ÉS A NEMZETI PARK ÉLŐVILÁGA 
 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 
a Dunai Mosás – Pranje na Dunavu rendezvényen 

2022. JÚLIUS 2., SZOMBAT, MOHÁCS, SOKAC-RÉV 
 
A mohácsi Sokacok Olvasóköre 2022. július 2-án, szombaton rendezi meg a hagyományos gasztro-
kulturális nagyrendezvényét, a Pranje na Dunavu – Dunai mosást. A rendezvényen a Duna-Dráva 
Nemzeti Park Igazgatóság bemutatja a védett dunai szigetek élővilágát, és bemutatkozik a Fehér 
Gólya Múzeum is. A programra kilátogató gyerekeket játékos természetismereti foglalkozások várják. 
 
 

A DUNAI MOSÁS PROGRAMJA: 
 

15.00 Tűzgyújtás 
16.00 Vonulás – mosási eszközökkel, zenével, tánccal – a Sokackör épületétől a Sokacrévbe 

16.30 A hagyományos mosás bemutatása 
17.00 Ünnepélyes megnyitó – kulturális kavalkád 

20.00 Bál, táncház a Glasovi zenekarral 
 

 
 

A DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG PROGRAMJAI A „ZÖLD SÁTORBAN” 
 

15.00-20.00 között folyamatosan: 
LIFE WILDisland – mi zajlik a Dunai szigetek ökológiai állapotának javítását célzó projekt keretében? 

A gólyák birodalma - a Fehér Gólya Múzeum bemutatkozása 
A Mohácsi Nemzeti Emlékhely látnivalói 

Grassland – avagy a füves területek élővilága 
Népi játékok, természetismereti foglalkozások, poszterkiállítás, dia- és filmvetítések 

„Kece, vejsze, villing” – régi halászati eszközök bemutatása 
 

 
 

A programon való részvétel ingyenes. 
 

Információ: www.ddnp.hu 
E-mail: eva.horvath@ddnp.hu, attila.komlos@ddnp.hu 
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ÖKOTURIZMUS 
 
 

A nyári hőségben kellemes a hőmérséklet az Abaligeti-barlangban 
 
 
Közel fél kilométer a hegy gyomrában 
 
A Mecsek egyik legismertebb és legnépszerűbb természeti látnivalója az Abaligeti-barlang. A barlang 
az emberi szem számára láthatatlanul, ma is folyamatosan változik. Erről a járat teljes hosszában 
folyó patak gondoskodik. A barlang jelentős denevérpihenő, a téli időszakban a kis- és nagy 
patkósdenevérek százai figyelhetők meg. A barlang 466 méter hosszú, kiépített főága gyalogosan, 
utcai ruhában kényelmesen végigjárható. A 
mellékágakat a nagyközönség nem, csak 
kutatók látogathatják. 
 
Különleges formájú képződményei közül több 
nevet is kapott, így látható itt többek között a 
Pisai ferdetorony, a Flórián-kút, a Kálvária, az 
Elefántfej, a Karthágó romjai, vagy a Niagara-
vízesés. A barlang átlagosan 12 °C fokos 
hőmérsékletű, klímája a légúti, allergiás és 
asztmatikus betegségekben szenvedőknek hoz 
enyhülést. A barlang vezetéssel látogatható, 
melyek óránként indulnak. Az utolsó vezetés 
zárás előtt egy órával kezdődik. 
 
 
Ismerkedés a denevérek titokzatos világával 
 
A denevérek több ezer éve foglalkoztatják az emberek fantáziáját, de az eltérő kultúrák a világ 
különböző részein teljesen más módon viszonyulnak hozzájuk. A sarkvidékek kivételével mindenütt 
élnek denevérek. Mintegy 1000 fajuk ismert, ebből Európában 38 fordul elő rendszeresen. Hazánkban 
28 faj él, melyek mindegyike – közöttük 8 faj fokozottan is – védett. Az Abaligeti-barlang közvetlen 
közelében elhelyezkedő Denevérmúzeum a 
repülő emlősök világát tárja a látogatók elé. 
 
A látogatók egy kalandos séta közben – 
háztetők fölött, udvarban, műhelyben járva – 
gyűjthetnek sok esetben meghökkentő 
ismereteket a denevérekről. Látványos, 
interaktív, gondolkodásra késztető installációk 
mutatják be többek között az ember és a 
denevér testfelépítése közötti hasonlóságot, a 
repülő emlősök táplálkozását és élőhelyeit, a 
világon elforduló denevérfajok jellemzőit. Nem 
kevésbé titokzatos a denevérek tájékozódása, 
erről is sok érdekességet árul el a kiállítás. 
 
 
Barangolás a Denevér tanösvényen 
 
A fokozottan védett Abaligeti-barlang környékén kialakított tanösvény végigjárásával a terület 
természeti és kultúrtörténeti értékeivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A tanösvény állomásokat 
fákra vagy kövekre festett denevér emblémák és számok jelzik. Az egyes állomáshelyekhez tartozó 
ismertetőket a túrázók az alábbi linkről letölthető vezetőfüzetből olvashatják el: 
https://ddnp.hu/okoturizmus/tanosvenyek/denever_e-tanosveny 
 
Részletes információk belépődíjakról, kedvezményekről: 
www.ddnp.hu/abaliget • www.ddnp.hu/denevermuzeum 
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Magyar Pásztorkutyák Terelőversenye – Szaporca, július 9. 
 
2022. július 9-én szombaton, a Bőköz Fesztiválhoz kapcsolódóan 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 belépés a programra és a látogatóközpontba a nap 
folyamán ingyenes! 
 
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 
lábasjószágok 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 különleges színfoltja lesz a rendezvénynek. 
 
 
A nap programjai: 
09.00: Regisztráció versenyzők részére 
09.30: Megnyitó 
10.00 Terelőverseny MEOESZ szabályok szerint 
A nap folyamán terelési képességvizsga (ösztönpróba) 
15.00 Ünnepélyes eredményhirdetés 
 
 
Kedvcsináló fotók az elmúlt évek rendezvényeiről: 
2018: https://www.flickr.com/photos/dunadrava/albums/72157699787568724 
2019: https://www.facebook.com/odlkszaporca/photos/?tab=album&album_id=2480096095384252 
2021: https://www.flickr.com/photos/dunadrava/albums/72157719691622216 
 
 
 

Túrák, rendezvények júliusban 
 
Július 2.: Szemtől szemben a denevérekkel 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság denevérgyűrűző szakemberének segítségével testközelből 
ismerkedhetnek meg az érdeklődők Pécs misztikus és kissé félreismert lényeivel, védelmük 
fontosságával és lehetőségeivel. Az este folyamán lehetőség nyílik a denevérkutatás módszereinek 
megismerésére és a függönyhálóval befogott denevérek kézben történő megtekintésére, 
barátkozásra, a félelmek levetkőzésére. Helyszín, időpont: Pintér-kert Arborétum, a program 
időtartama 3 óra, a részvételi díj: 700 Ft/fő. 
 
Július 2.: Bőközi drótszamár túra 
Két keréken ismerkedünk a Kelet-Ormánság természeti- és néprajzi értékeivel. Tájház, festett 
kazettás templomok, fáslegelő lesznek megállóhelyeink. Utunk során betekintést kapunk az 1930-as 
évek síremlékeinek költészetébe. Megmérjük a térség legnagyobb fekete nyarát (a 2012-es méréskor 
810 cm volt a kerülete). A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 72/223-015. Kerékpárok 
korlátozott darabszámban bérelhetők az Ős-Dráva Látogatóközpontban. Helyszín, időpont: Ős-Dráva 
Látogatóközpont, 8.00 óra. A túra hossza, időtartama: 25 km, 5-6 óra, a részvételi díj: 1500 Ft/fő + 
belépők (+ kerékpárbérlés díja, kedvezményes áron 1000 Ft/db). 
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Július 2., 9., 23.: Egynapos vízitúra a Dráván 
Egy természeti szépségekben különösen gazdag vízi túrát ajánlunk Vejti és Drávaszabolcs között a 
Dráván. A Dráva Európa egyik legtisztább vizű folyója, ahol a magyarországi halfajok 2/3-a 
megtalálható. A program során a terület természeti értékeit ismerhetik meg a résztvevők, szerencsés 
esetben az ártéri madárvilág képviselői – szürke gémek, nagy kócsagok, ritkán jégmadár és rétisas is 
a szemünk elé kerülhet. Információ és jelentkezés: www.helian.hu 
 
Július 2., 9., 16., 23., 30.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán 
A Duna-Dráva Nemzeti Park területén fekvő 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 előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/846-6020. Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya 
Múzeum, 9.00 óra. A program időtartama: 4 óra. Részvételi díj: 2-14 éves korig: 2200 Ft/fő, 14 éves 
kor felett: 2500 Ft/fő. 
 
Július 3., 10., 27.: Vízitúra a Fekete-vízen 
A Fekete-víz a Dráva egy kisebb mellékfolyója, amely kellően vadregényes, kacskaringós, a 
vízmélység azonban elérheti a két métert is. Ennek ellenére kezdőknek, családoknak ideális, mert 
nincs sodrás, és az állatvilág legalább olyan bőségben van jelen, mint a Dráván. A túra hossza attól is 
függ, hogy a felső vagy az alsó szakaszt tudjuk evezni (7-10 km), ami kb. 3-3,5 órát vesz igénybe. 
Információ és jelentkezés: www.helian.hu 
 
Július 9.: 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. 
Ingyenes program. Részletek a Békalencse 8. oldalán olvashatók a programról. 
 
Július 13.: 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. 
 
Június 16.: Hódító hód kenutúra  
A túrán kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelőtt a Duna főága volt. 
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért előzetes bejelentkezés szükséges. 
E-mail: attila.komlos@ddnp.hu, eva.horvath@ddnp.hu. Helyszín, időpont: Baja - Vén-Duna, 9.00 óra. 
A túra hossza, időtartama: 8 km, 3 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! 


