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Legmagasabb szintő elismerést kapott a DanubeParks hálózat!
Jelentıs elismerésben részesült a DanubeParks, a
Duna menti védett területeket összefogó hálózat,
melynek a Duna-Dráva Nemzeti Park is tagja. A
NATURA2000-díjat Karmenu Vella, az Európai
Bizottság
tagja
Brüsszelben
nagyszabású
ünnepségen adta át a DanubeParks hálózat
képviselıjének május 21-én. A DanubeParks
hálózatot kereken 100 jelölt közül nemzetközi zsőri
választotta ki gyıztesnek a határon átnyúló
együttmőködés és hálózatépítés kategóriában.
A díj a Duna menti védett területek és NATURA2000
élıhelyek védelme és bemutatása érdekében több
év óta töretlenül zajló eredményes munka, valamint
a határokon átnyúló sikeres együttmőködés legmagasabb szintő európai elismerése. A díj egyúttal
lehetıséget biztosít arra, hogy a hálózat képviselıi részletesen bemutassák az Európai Bizottság
tagjai számára a további terveket a Duna menti élıhelyek védelme vonatkozásában.
Az indoklás szerint a 10 országot érintı Duna a világ „leginkább nemzetközi” folyója, mely változatos
élıhelyeivel Délkelet-Európa gerincét adja. A DanubeParks hálózat 2009 óta több mint 150 akciót
hajtott végre a folyó mentén, melyek érintik az élıhelyek védelmét, a kiemelkedı jelentıségő védett
fajok megırzését, folyómeder-rekonstrukciókat, az ökoturizmus fejlesztését, valamint a közvéleményformálást. A DanubeParks tevékenysége példamutató a sikeres nemzetközi együttmőködések terén,
mely kiterjed a természetvédelem mellett a víziutak, az erdészet és a turizmus fejlesztésére is. A
hálózat tagjai által szervezett, nagy érdeklıdés mellett lezajlott rendezvények igazolják azt, hogy a
védett területek rendkívül fontos szerepet játszanak a közvélemény formálásában.
Karmenu Vella díjátadón elhangzott beszéde itt olvasható: http://bit.ly/1Q9FBjn
A fotón balról jobbra: Karmenu Vella; Anatolie Risina és Georg Frank (DanubeParks); Hubert de
Schorlemer (az Európai Erdıtulajdonosok Szövetségének elnöke)

Május 12-én hivatalosan megnyitotta kapuit az İs-Dráva
Látogatóközpont
2015. május 12-én Dr. Fazekas Sándor földmővelésügyi miniszter, Tiffán Zsolt országgyőlési
képviselı, az İs-Dráva Programért felelıs miniszteri biztos és Závoczky Szabolcs, a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója átadta az İs-Dráva Látogatóközpontot a Baranya megyei
Szaporca településen. A beruházás 1,038 milliárd forint európai uniós támogatás segítségével valósult
meg.
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A létesítmény a Duna-Dráva Nemzeti Park területe és a Dráva folyó bemutatása mellett nagy
hangsúlyt fektet az ormánsági élet, a tradicionális gazdálkodási formák, a hagyományok
nagyközönséggel való megismertetésére, valamint a természetvédelmi, gazdálkodási, tájhasználati
problémákra való figyelemfelkeltésre.
A látogatóközpont fıépületébe lépve
máris a híres ormánsági templombelsık
motívumait idézı festett fakazettás
mennyezetet lehet megcsodálni, a
festmények
védett
növényeket
jelenítenek meg. A fogadótérbıl balra
indulva a térség természeti értékeit
bemutató kiállítás várja a látogatókat.
Az
ormánsági
táj,
a
folyó
mederváltozásai, a mocsarak, a legelık
és az erdık élıvilága tárul fel elıttünk
és
közben
szinte
észrevétlenül
tudatosul
bennünk,
hogy
milyen
leleményesen hasznosították a térség
lakói a múltban a természet kínálta
erıforrásokat. Korszerő eszközökkel
felszerelt oktatóterem ad otthont az érdekes környezeti nevelési programoknak, ismeretterjesztı
elıadásoknak. Az épület körül játszótér, és tőzrakóhelyek szolgálják a kikapcsolódást.
A látogatóközpontban szemügyre vehetjük az állattartás, rétgazdálkodás, gyümölcstermesztés,
méhészkedés, kosárfonás, főszer- és gyógynövénytermesztés eszközeit. Bárki kézbe veheti,
kipróbálhatja a tárgyakat és megtapasztalhatja, miként hasznosították ıseink a természet adományait
fenntartható módszerekkel, harmóniában a környezettel. A régi magyar háziállatokat bemutató
majorban a térségre egykor jellemzı háziállatokat lehet megtekinteni.
Hogyan használták egykor az itt élık a természet erıforrásait? Milyen hatást gyakorolt a környezetre
és az élıvilágra a folyószabályozás? Mit lehet tenni annak érdekében, hogy a rossz irányba indult
folyamatokat megfordítsuk? Mindezekre a kérdésekre választ kaphatunk, ha végigjárjuk az İs-Dráva
tanösvényt. A sőrő nádason átvezetı hídon végigsétálva megtapasztalhatjuk a természet ıserejét, az
érintetlen vadon élményét. A Dráva-partra vezetı útvonalon a terület különleges élıvilágával
ismerkedhetünk, madarak énekét hallhatjuk, míg kiérünk a folyópartra. A nyílt vízfelületektıl a part
menti mocsaras területeken át a színpompás vadvirágokkal borított fás legelıkig sokféle élıhelyet
megszemlélhetünk. A kilátóba felmászva a magasból szemlélhetı a táj, de ha a madaraknak nem
csupán a hangjára vagyunk kíváncsiak, hanem látni is szeretnénk ıket, akkor leskunyhóból
figyelhetjük meg ıket, vagy készíthetünk róluk szebbnél szebb felvételeket.
A látogatóközpont az İs-Dráva Program részeként épült fel a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
projektjeként, a DDOP Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása pályázati konstrukció
keretében 1 038 386 480 Ft támogatással.
Az İs-Dráva Látogatóközpont elérhetısége: 7843 Szaporca - Telefon: 72/223-015
Email: info@odlk.hu - Honlap: www.odlk.hu
(A fotón Dr. Fazekas Sándor földmővelésügyi miniszter átvágja a nemzetiszín-szalagot)

Elindult az Ó-Dráva LIFE projekthonlap
A Dráva hazánk legkevésbé szabályozott folyója. A horvát-magyar határon húzódó folyó hosszú
évtizedek óta ırzi érintetlenségét, a hozzá kapcsolódó holtágak és mellékágak egyaránt páratlan
szépségő vizes élıhelyek. A Dráva bal partján a leghosszabb holtág a Barcs közelében található ÓDráva, melynek vízellátása, fıleg a hosszú aszályos idıszakok során nem megfelelı. Emiatt a holtág,
akárcsak a partja mentén található ártéri erdı állapota sokat romlott az elmúlt évtizedekben.
Az Európai Unió LIFE+ pályázati alapjának támogatásával 2014-ben négyéves projekt kezdıdött el az
élıhely megmentésére. A projekt fı célja, hogy az Ó-Dráva vízellátása javuljon, a partján lévı
keskeny, de értékes ártéri erdı jobb állapotba kerüljön. A beavatkozásnak köszönhetıen reményeink
szerint minimumra csökken azoknak az idıszakoknak a hossza, amikor a Dráva alacsony vízállása
miatt a holtágban is egyre kevesebb a víz, és az Ó-Drávában az átlagos vízszint a jelenleginél
magasabb lesz.
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Gruber Tamás, a WWF Magyarország vizesélıhely-védelmi programvezetıje hangsúlyozta: „az ÓDráva LIFE projekt többek között azért nagy jelentıségő, mert ez az elsı horvát-magyar határon
átnyúló LIFE projekt, melyben mindkét országból vesznek részt partnerek. Az Ó-Dráva a határokon
átnyúló Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum területén van, és helyreállításával párhuzamosan
megtörténnek az elsı lépések a holtág kezelésének összehangolására. Ennek köszönhetıen a több
mint 800.000 hektárra kiterjedı bioszféra rezervátum kis mintaterülete lehet, és ezért tanulságokkal
fog szolgálni a közös kezelési gyakorlat kifejlesztéséhez” – nyomatékosította a szakember.
Az Ó-Dráva projekt most induló honlapja részletesen bemutatja a projekt céljait és az együttmőködı
partnerszervezeteket. A munkálatok elırehaladtát cikkek, fotók és videók mutatják be. A honlap itt
érhetı el: www.olddrava.com. (forrás: Greenfo)

Zsákmányállatból mostohatestvér
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai
az idei évben is tovább folytatták a rétisas fiókák
győrőzését Somogy megyében, a Dráva mentén. Az
idei érdekességek közül külön figyelmet érdemel, hogy
az egyik fészekbıl a rétisas fiókák mellett egerészölyv
fióka is elıkerült. Ez már a negyedik ilyen eset. A
rétisas a szomszédos egerészölyv fészekbıl vitte
zsákmányként a fiókát saját fészkébe. Ha a fióka nem
tanúsít ellenállást, az öreg madár nem öli meg, csak
behelyezi a fészekbe, mint táplálékot. Mivel hasonló a
környezet, az éhes fióka eleséget kérı hangjára az
öreg sas anyai ösztönöktıl vezérelve megeteti. Az
elmúlt három esetben kirepültek az ölyv fiókák is, mert
a gyorsabb növekedésük miatt utolérték a fejlıdésben
a sasfiókát.

Fokozottan védett faj a házak között
Van Pécsett egy társasház, amely közös kis udvarának gyepje óriási értéket ıriz. A
főbıl a hazánkban csak a déli végeken elıforduló, fokozottan védett szarvasbangó
tövei kandikálnak ki. Ez a rovarformát utánzó mézajakkal rendelkezı orchidea
hihetetlenül sérülékeny, már csak pár, apró populációval rendelkezik a Mecsekben
és a Villányi-hegységben. Szerencsére a ház lakói büszkék a kincsekre, amik a
kertjükben kerestek menedéket, és kérés nélkül tudják, hogy a terület kaszálásával
addig várni kell, amíg a bangók el nem virágoztak és mikroszkopikus mérető
magjaikat el nem szórták. Emellett persze minden pécsi is büszke lehet arra, hogy
az évezredes kultúrtörténeti értékek mellett a város a természeti értékek sokaságát
is óvhatja.

„Embrionális” majomkosbor a Mecseken
Még a szakembereket is zavarba ejtette az a kosbor,
amelyet Deákné Endrédi Mária, amatır botanikus fedezett
fel a Mecseken. Az elsısorban orchideákat ábrázoló
akvarelljeirıl is ismert hölgy az idén szokatlan tömegben
virágzó
majomkosborok
közelében
bukkant
egy
magányos, fehér színő példányra. Ez a színváltozat
rendkívül ritkán ugyan, de elı szokott fordulni e faj egyedei
között is, azonban a most felbukkant példány mézajkai
elsı ránézésre egyáltalán nem mutatták a jellegzetes
bélyegeket. A majomkosbor a kis majmocskát utánzó
mézajkáról kapta mind a magyar, mind a tudományos
nevét (simia), azonban ebben az esetben a mézajak
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degradálódott és csak dudorok jelezték azt, ahonnan a piciny karoknak és lábaknak kellett volna
„kinıni”. Kis fantáziával gondolhatjuk azt is, hogy a majmocska megmaradt embrionális állapotában.
Ez az éles szemre valló felfedezés azt is bizonyítja, hogy az orchideák milyen nagy számú
változatosságra, variációra, hibrid-képzıdésre képesek.

Jutalmat kapott a sasmentı
A Békalencse áprilisi számában beszámoltunk arról,
hogy két mérgezett rétisasra bukkant Vékény
térségében Kovács László, a bikali Királykút
Vadásztársaság
sportvadásza.
Kulcsár
Péter,
tájegységvezetı
kollégánk
felé
tett
jelzésének
köszönhetıen a sasokat sikerült megmenteni. Azóta már
a szabadon bocsátásuk is megtörtént. Ezen rendkívül
ritka természeti értékek védelme érdekében megtett
cselekedetét megköszönve, a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság munkatársai átadtak Kovács Lászlónak egy
értékes ajándékcsomagot, felhívva ezzel az ilyenkor
elvárható magatartás fontosságára is a figyelmet.

Vadász- és Horgásznap a Cikta Majorban, Vadásznap Szaporcán
A vadászok és horgászok Tolna megyei összejövetele idén a nagydorogi Szenes-legelın, a DunaDráva Nemzeti Park Igazgatóság Cikta Majorjában került megrendezésre. A megyei
Vadászkamarával és Horgászszövetséggel közösen lebonyolított eseményen a látogatóknak
lehetısége volt a hagyományos vadásznapi programok mellett megismerkedni a nemzeti park
igazgatóság cikta juh érdekében végzett génmegırzı tevékenységével, a Szenes-legelın kialakított
Cikta tanösvény lovasfogatos bejárásával a homokpuszta élıvilágával, valamint a madárgyőrőzés
rejtelmeivel is. Emellett a vadászkutya-, és solymász bemutató, az íjászat és a légpuska lövés
kipróbálása, a lovaglás, a bárányok és kecskegidák simogatása, a lovaglás, néptánc együttesek
fellépése, valamint a 115 éve született Fekete István emlékére, az íróról elnevezett Berkesdi Általános
Iskola tanulóinak mősora sem maradhatott el.
Szaporcán,
a
Duna-Dráva
Nemzeti
Park
Igazgatóság
újonnan
átadott
İs-Dráva
Látogatóközpontjában tartották május 16-án a Baranya megyei vadásznapot. A rendezvény a
hagyományos Hubertus szentmisével vette kezdetét, majd a hivatalos megnyitóval és díjak átadásával
folytatódott az események sora. Nagy érdeklıdés mellett zajlott a vadászkutya fajtabemutató és az
agárverseny, melyet solymászbemutató követett. A délután fénypontja volt a vadászkürtös verseny,
melyen három korosztályban mérték össze tudásukat a résztvevık. Különleges színfoltot jelentett a
szarvashívó (bıgı) verseny is, mely az ártéri erdık koraıszi hangulatát idézte meg a
látogatóközpontban. A szép idıben, jó hangulatban telt rendezvényt a Baranya Vadászkürt Együttes
bemutatója zárta.

Júniusban zárul a nyereményjáték az Abaligeti-barlang és
Denevérmúzeum látogatóinak
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság játékra invitálja az Abaligeti-barlang és a Denevérmúzeum
látogatóit. A barlangi szakvezetéses séta és a múzeum meglátogatása során rengeteg új, érdekes
információval lehetnek gazdagabbak az érdeklıdık. Aki szeretne részt venni a játékban és a
nyereménysorsoláson, nincs más dolga, mint a barlang pénztáránál, vagy a Denevérmúzeumban
elkérni egy pályázati lapot, helyesen kitölteni, majd leadni az Abaligeti-barlang pénztárában vagy a
Denevérmúzeum épületében!
A helyes válaszlapok kitöltıi között a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ajándékcsomagjait
sorsoljuk ki. A játék idıtartama: 2015. március 15. - június 19. A nyertesek sorsolása 2015. június 20én, szombaton történik meg, az ajándékcsomagokat postai úton küldjük el a nyerteseknek.
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EMBER ÉS TERMÉSZET

Ne vegyük magunkhoz az elhagyottnak tőnı ızgidákat!
Közeledik a nyár, és a szép idıvel egyre több városlakó indul szabadidejében a természetbe.
Azonban az erdı – a kikapcsolódni vágyó turisták mellett – elsısorban állandó lakóinak otthona. Az
állatok, akik ilyenkor nevelik utódjaikat, ilyenkor sokkal érzékenyebbek élıhelyük zavarására. A
madarak vagy épp a kotorékot ásó emlısök könnyen elfutnak az ember elıl, míg fiókáikat, kölykeiket
biztonságban tudják az embertıl.
Így tesznek az ızek is, akik május-június folyamán ellik meg 1-4 gidájukat. Az ızek nem építenek
menedéket, így a gida születés után lábra állva követi anyját. Az elsı néhány napban azonban lábai
még nem elég erısek, a fiatal állat gyakorlatilag védtelen. Élete elsı néhány hetében képtelen elfutni
a veszély elıl, inkább meglapul, míg anyja elszalad és próbálja magára vonni a ragadozók, vagy épp
az ember figyelmét. Az állatszeretı természetbarátok minden évben sok ilyen "elhagyott" ızgidát
vesznek magukhoz kirándulásaik során. Ezekhez az állatokhoz a veszély elmúltával visszatérı anyjuk
így nem találja.
A hazavitt állatoknak aztán a nemzeti park igazgatóság munkatársai vagy az állatvédık segítségével
próbálnak "jó" helyet találni. Sajnos a napi 24 órás törıdést és figyelmet igénylı, fiatal gidák
felnevelése még tapasztalt szakember számára is nehéz és kétséges sikerő feladat. Ráadásul
ezeknek az ızeknek életük hátralévı részét - azaz gyakorlatilag egész életüket - fogságban kell
leélniük. Kérjük tehát, ha ilyen elhagyottnak tőnı ızgidát találnak, ne fogják meg, ne vigyék haza,
hagyják ıt ott, ahol az anyja hagyta. Vissza fog térni hozzá.

PROGRAMAJÁNLÓ

Magyar Nemzeti Parkok Hete
A június 15-21. között megszervezett Magyar Nemzeti Parkok Hete hazánk természeti és kulturális
értékeire, nemzeti parkjaink ökoturisztikai programjaira kívánja felhívni a figyelmet. Az egyhetes
programsorozat keretében a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai, madárgyőrőzési
bemutatóval, gyermekprogrammal és szakvezetéses túrákkal várják a természetbarátokat. A
programok részletesebb ismertetése a hírlevélben alább olvasható.

Kis természetvédık napközis tábor Pécsen
Érdekes természetismereti programokkal kitöltött tábor várja a 8-12 éves korú gyermekeket Pécsen, a
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tettye Oktatási Központjában. Címszavak a tematikából: a
Pintér-kert felfedezése; élet a vízben; élet a levegıben; természettudományos kísérletek; élet az
erdıben; İshonos magyar háziállatok; kézmőveskedés a zöld szemlélet jegyében (sok szép ajándék
készítésével); emléktáska készítés; kirándulás a szaporcai İs-Dráva Látogatóközpontba.
Az augusztus 10-14 között megrendezésre kerülı tábort a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
munkatársai vezetik, akiknek céljuk, hogy minden gyerek jól érezze magát, sokat nevessenek és
közben érdekes, tartalmas, szórakoztató programokon vegyenek részt, ahol megismerhetik a
körülöttünk élı élıvilágot!
A részletes program és jelentkezési lap letölthetı honlapunkról: www.ddnp.hu.

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2015. júniusban
és július elején
Június 3.: ABC-séta a Pintér-kertben
A foglalkozás során a kisiskolások megismerhetik, illetve átismételhetik az ABC betőit a Pintér-keti
fajok segítségével.
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Helyszín, idıpont: Pintér-kert Arborétum, 10.00 óra.
A program idıtartama: 1 óra, a részvételi díj: 300 Ft/fı.

Június 5.: Környezetvédelmi Világnap
A jeles nap alkalmából környezetünk, természetünk védelmével kapcsolatos játékos feladatokkal
várjuk a gyerekeket.
Helyszín: İs-Dráva Látogatóközpont, Szaporca
Idıpont: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 óra
A program idıtartama: 1 óra. A részvétel ingyenes.

Június 6.: Dunaszentgyörgyi láperdı túra – Jelvénygyőjtı túra
A túra során a Dunaszentgyörgyi láperdı TT természeti értékeit – égereket, füzeseket, kaszálókat –
ismerhetik meg a résztvevık.
Helyszín, idıpont: Dunaszentgyörgy-Paks között a 6-os sz. fıút mellett, Csámpa, 10.00 óra.
A túra hossza, idıtartama: 5 km, 3óra. A részvételi díj: 500 Ft/fı.

Június 10.: Kis környezetvédı – kis természetvédık programsorozat
A Környezetvédelmi Világnap kapcsán a gyerekek megismerkednek környezetünk védelmének
fontosságával. Játékos feladatok, fejtörık segítségével játékos formában vezetjük be a gyerekeket a
környezetvédık lelkes táborába.
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 15.00 óra.
A program idıtartama: 1,5 óra, a részvételi díj: 300 Ft/fı.

Június 15-21.: Magyar Nemzeti Parkok Hete
Június 19.: Madárgyőrőzés Drávaszentesen
Magyar Nemzeti Parkok Hete
A természetvédelmi ır által vezetett programon a Dráva Kapu Bemutatóközpont
szomszédságában futó Gyöngyös-patak mentén egy elıre kifeszített madárfogó hálóba repülnek
be a madarak, amelyet a résztvevık közremőködésével óránként ellenırzünk. A hálóba repült
madarakat begyőjtjük, majd egyedi jelölıgyőrővel való ellátásuk közben a vezetı bemutatja a
fajokat, melyeket testközelbıl is megcsodálhatnak a résztvevık.
Helyszín, idıpont: Dráva Kapu Bemutatóközpont, Barcs-Drávaszentes, 17.00 óra.
A program idıtartama: 3 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı.

Június 20.: Tutajos és Bütyök kalandjai a Boki-Dunánál
Magyar Nemzeti Parkok Hete
A Béda-Karapancsán található Boki-Duna holtág az 1800-as években főzıdött le a Dunáról.
Hatalmas nádasaival és mély, tiszta vizével, tündérrózsa telepeivel gyönyörő látvány. Az ártéri
élet fontos eleme volt a halászat évszázadokon keresztül. Ennek hangulatával, tárgyi emlékével
ismerkedhetnek meg a gyerekek a program során. A halászati ismeretek mellett
madármegfigyelésre is lehetıség nyílik. Játékos feladatsorok segítségével mélyítjük el a
hallottakat. Végül a program kézmőves foglalkozással zárul.
A programon való részvételhez elızetes bejelentkezés szükséges! Tel.: 30/846-6020
Helyszín, idıpont: Boki-Duna, Erdıfőn haladva 1,5km-re (GPS: N45.900000 E18.780000), 09.00
óra. A program idıtartama: 3 óra, a részvételi díj: 900 Ft/fı.

Június 20.: Látjuk-e a fától az erdıt? - túra a ropolyi erdırezervátumban
Magyar Nemzeti Parkok Hete
A fokozottan védett erdırezervátumok önállóan nem, kizárólag szakvezetéssel látogathatók. A
túrán néhol úttalan utakon haladva megtapasztalhatjuk a zselici erdık természetes mőködését, és
hallhatunk az erdırezervátumok jelentıségérıl. A túrát 10 évesnél fiatalabbaknak (a nehezen
járható szakaszok miatt) nem ajánljuk.
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Helyszín, idıpont: Zselici TK, ropolyi rakodó (N46° 15' 17.00" E 17° 48' 07.00"), 10.00 óra.
A túra hossza, idıtartama: 5 km, 3-4 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı.

Június 20.: Tündérfátyol nap
Magyar Nemzeti Parkok Hete
A szakvezetéses túra során az ártéri növényvilág jeles képviselıit ismerhetik meg a résztvevık,
majd a túra után diavetítéses elıadás várja a résztvevıket a látogatóközpontban.
Idıpont: 10.00 óra. A túra hossza, idıtartama: 4 km, 3-4 óra. A részvételi díj: 500 Ft/fı.

Június 24.: Szent Iván-éj a Tettyei Mésztufa-barlangban
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettyei Mésztufa-barlang, 20.00 óra
Részvételi díj: a belépıjegy ára

Június 27.: Hódító hód kenutúra
A túra során kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelıtt a Duna fıága
volt.
A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben elızetes bejelentkezés
szükséges.
Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459
Helyszín, idıpont: Baja - Vén-Duna, 9.30 óra.
A túra hossza, idıtartama: 8 km, 3 óra, a részvételi díj: 1500 Ft/fı.

Június 27.: Mit adtak nekünk a rómaiak?
„Mesés” túra az ókoriak nyomán, amelynek során régész szakember vezetésével könnyő séta során
ismerkedünk a Limes vonalán fekvı Dunaszekcsı római kori értékeivel.
Helyszín, idıpont: Dunaszekcsı, templom, 11.00 óra.
A túra hossza, idıtartama: 4-5 km, 3-4 óra, a részvételi díj: 500 Ftfı.

Július 4.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegysége a Duna magyarországi alsó szakaszának
kiemelkedı értékét képviselı élıhelyeit foglalja magába. A program erre a különleges területre
kalauzolja az érdeklıdıket. A résztvevık elıször kenutúrát tehetnek a Duna hullámterén található
varázslatos Külsı-Béda mellékágon, majd a Fehér Gólya Múzeumban érdekes tárlatvezetés
keretében ismerhetik meg e gyönyörő madarak életét.
A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben elızetes jelentkezés szükséges!
Tel.: 30/846-6020
Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra.
A program idıtartama: 4 óra, a részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fı, 14 éves kor felett: 2200
Ft/fı.

Július 6.: Óvodás nap a Pintér-kertben
Szimatoljunk! Tapogassunk! Ismerjük meg a Pintér-kerti tavak élıvilágát! A program keretében az
óvodások megismerhetik a Pintér-kert illatörvényét, különleges tapintású növényeit, és a tavakban élı
aranyhalakat.
Helyszín, idıpont: Pintér-kert Arborétum, 9.00 óra.
A program idıtartama: 1 óra, a részvételi díj: 300 Ft/fı.
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A DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG BEMUTATÓHELYEI
Pécs, Pintér-kert Arborétum
Pécs, Tettyei Mésztufa-barlang
Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum
İs-Dráva Látogatóközpont
Mohácsi Történelmi Emlékhely
Kölked, Fehér Gólya Múzeum
Boki-Duna, halászati bemutatóhely
Barcs-Drávaszentes, Dráva Kapu Bemutatóközpont
Szársomlyó
Nagyharsányi Szoborpark
Zselici Csillagoségbolt-park - Éjszakai túrák elıre meghirdetett idıpontokban - Éjszakai túrák igény
szerint

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!
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