A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele
2012. január
AKTUÁLIS HÍREINK

Pályázat a Fekete harkály tanösvény látogatói számára
Az idei évben ismét játékra invitáljuk a Töröcske határában található Fekete harkály tanösvény látogatóit:
újból lehetıség nyílik a Zselic természeti értékeinek megismerése mellett nyereményjátékon való részvételre is. A
részletes felhívás a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság honlapjáról letölthetı tanösvény vezetıfüzet 2-4. oldalán
szerepel. A tanösvényt végigjáró természetbarátok egy kérdéssor helyes megválaszolását követıen vesznek részt
sorsoláson, melynek fıdíja a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ajándékcsomagja. A tanösvényhez kapcsolódó
fotópályázaton két kategóriában lehet indulni, az egyéni kategória fıdíja szintén ajándékcsomag, a csoport
(osztályok, baráti társaságok, szervezett kirándulók) kategóriában pályázók közül a szerencsések jutalma ingyenes
látogatás Pécsett a Tettyei Mésztufa-barlangban, szakvezetés a Pintér-kert Arborétumban, foglalkozás a Tettye
Oktatási Központban. További információ: www.ddnp.hu
További információk az ún. "E-tanösvényekrıl": a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság mőködési területén immár
öt úgynevezett „e-tanösvény” található, melyek a www.ddnp.hu címrıl letölthetı vezetıfüzet segítségével járhatók
be. Amellett, hogy az útvonalakat felkeresı természetbarátok így folyamatosan aktualizált információkhoz juthatnak,
a füzetes tanösvények költségcsökkentési és rongálás elleni elınyeit kiegészíti egy kiemelten környezettudatos elem
is: az internetrıl letölthetı információs anyag kizárólag az érdeklıdık nyomtatják ki, lecsökkentve így a felesleges
papírfelhasználást, nyomtatást. A letölthetı útvonalvezetı és információs anyagok, valamint a tanösvények mentén a
fákra, vagy kövekre festett emblémák és állomás-jelzı számok segítik az önálló bejárást, de természetesen
igazgatóságunk szakembereitıl szakvezetés is igényelhetı.
A „letölthetı tanösvények” a következık:
KÖVIRÓZSA TANÖSVÉNY - Kıvágószılıs, Jakab-hegy (Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet)
AMMONITESZ TANÖSVÉNY - Villány (Templom-hegy Természetvédelmi Terület)
DENEVÉR TANÖSVÉNY - Abaliget (Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet)
TİZIKE TANÖSVÉNY - Kakpuszta (Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet)
FEKETE HARKÁLY TANÖSVÉNY - Töröcske (Zselici Tájvédelmi Körzet)

Bemutatóhelyeink nyitva tartása és a belépık árai
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság bemutatóhelyei a már megszokott nyitvatartási rend szerint várja látogatóit.
A belépıdíjak árai a költségek emelkedése, valamint az ÁFA változása miatt esetenként megváltoztak. Az
alábbiakban összefoglaljuk a legszükségesebb információkat.

Pécs - Pintér-kert Arborétum
Nyitva tartás
május 1-szeptember 30.: munkanapokon H-Cs: 8.00-16.00, P: 8.00-14.00
Szo-V és ünnepnapokon: 10.00-18.00
október 1-április 30.: munkanapokon H-Cs. 8.00-16.00, P: 8.00-14.00
Belépı
400 Ft/fı, 2 éves kor alatt ingyenes
Szakvezetés
Csoportoknak elızetes bejelentkezést követıen lehetıség van szakvezetés igénybevételére.
A szakvezetés díja 1500 Ft/csoport.

Pécs - Tettyei Mésztufa-barlang
Nyitva tartás
november 1 - március 14. - H-P: 11.00-16.00, Szo-V: 10.00-16.00
március 15 - április 30. - H-P: 10.00-17.00, Szo-V: 10.00-18.00
május 1 - október 31. - naponta 10.00-19.00
Vezetések fél óránként indulnak, az utolsó vezetés zárás elıtt 30 perccel.
Csoport létszám: maximum 30 fı.
Nagyobb létszámú csoportok esetében, elızetes egyeztetést követıen a Tettyei Mésztufa-barlang nyitvatartási idın
kívül is fogad vendégeket.
Belépı
felnıtt: 800 Ft/fı, 2-14 éves korig: 550 Ft/fı, diák, nyugdíjas: 600 Ft/fı
Nagycsaládos jegy (igazolvánnyal): 2700 Ft
2 éves kor alatt ingyenes
Üdülési csekk elfogadóhely
Hungary Card elfogadóhely

Abaligeti-barlang
Nyitva tartás
március 15-október 15.: naponta 9.00-18.00
október 16-március 14.: naponta 10.00-15.00
Az utolsó vezetés zárás elıtt egy órával indul.
Belépı
felnıtt: 1000 Ft; diák, gyerek, nyugdíjas: 800 Ft
kombinált jegy: felnıtt: 1250 Ft, diák, gyerek, nyugdíjas: 1000 Ft/fı
Nagycsaládos jegy (igazolvánnyal): 4500 Ft
2 éves kor alatt ingyenes
Csoportoknak a torlódások elkerülése végett elızetes bejelentkezés szükséges!
Üdülési csekk elfogadóhely
Hungary Card elfogadóhely

Denevérmúzeum, Abaliget
Nyitva tartás
március 15-október 15.: naponta 9.00-18.00
október 16-március 14.: naponta 10.00-15.00
Belépı
felnıtt: 450 Ft/fı; diák, gyerek, nyugdíjas: 350 Ft/fı
kombinált jegy: felnıtt: 1250 Ft/fı, diák, gyerek, nyugdíjas: 1000 Ft/fı

Nagycsaládos jegy (igazolvánnyal): 4500 Ft
2 éves kor alatt ingyenes
Üdülési csekk elfogadóhely
Hungary Card elfogadóhely

Mohácsi Történelmi Emlékhely
Nyitva tartás
április 1 – október 23. között: H-V 9-18 óráig
október 24 – március 31. között H-V 9-16 óráig
Belépı
felnıtt: 1700 Ft/fı
diák, nyugdíjas, pedagógus (igazolvánnyal): 1200 Ft/fı
Elızetesen bejelentkezett csoportok tagjainak (max 10 perc késés esetén):
felnıtt: 1500 Ft/fı
diák, nyugdíjas, pedagógus (igazolvánnyal): 1000 Ft/fı
Családi kedvezmény: 1 vagy 2 felnıtt + 2 vagy több gyermek esetén a 2. és minden további gyerek jegyének ára
500 Ft. A kedvezmények nem vonhatók össze.
Üdülési csekk elfogadóhely
Hungary Card elfogadóhely

Kölked - Fehér Gólya Múzeum
Nyitva tartás
szeptember 1 - április 30.: keddtıl szombatig 10.00-16.00
május 1 - augusztus 31.: keddtıl vasárnapig 9.00-17.00
Belépı (tartalmazza a szakvezetés díját)
felnıtt: 450 Ft/fı
18 éves korig: 350 Ft/fı
nyugdíjas: 350 Ft/fı
csoportkedvezmény: 20 fı felett 300 Ft/fı
óvodás csoportok: 200 Ft/fı
Hungary Card elfogadóhely

Drávaszentes - Dráva Kapu Bemutatóközpont
Nyitva tartás
Április 1 - október 15.: H: szünnap, K-V: 9-17
Október 16 - március 31.: elızetes bejelentkezéssel
Belépıjegy árak
Dráva Kapu kiállítás, ıshonos háziállat bemutató, Üde rétek tanösvény megtekintése önállóan
felnıtt: 600 Ft/fı;
diák, nyugdíjas: 400 Ft/fı
családi jegy: 1500 Ft
csoportkedvezmény: 20 fı felett 300 Ft/fı
Dráva Kapu Bemutatóközpont látogatása szakvezetéssel
Dráva-kapu kiállítás, ıshonos háziállat bemutató, séta az Üde rétek tanösvényen, multimédiás elıadás
csoport 20 fıig: 12000 Ft/csoport
csoport 20 fı felett: 600 Ft/fı
Hungary Card elfogadóhely

Szársomlyó
Szakvezetések indulnak szerdától vasárnapig naponta.
Indulás helye, idıpontja: Villányi (Nagyharsányi) Szoborpark, 10:00 óra, gyülekezı: 9:45-kor.
A túra hossza kb. 5 km, idıtartama 3 óra.
Részvételi díj:
felnıtt: 800 Ft/fı
18 éves korig: 400 Ft/fı.

PROGRAMOK, FELHÍVÁSOK

Kikerics túrák a Szársomlyón - 2012. február 4., február 11. (szombati
napokon)
Magyarország legdélibb hegyvidékének, a Villányi-hegységnek legmagasabb tömbje a Szársomlyó. Sajátos
kiemelkedése igen eltérı mikroklimatikus viszonyokat hoz létre a déli és északi oldalon. A hegy biztonságot és
védelmet nyújtó déli elıtere már 3000 éve lakott terület, a római birodalom telepesei is emeltek itt várost. A csúcson
az 1200-as évektıl vár állt, ma már csak az egykori várfalak maradványai láthatók. Az itt élı és gazdálkodó rómaiak
tették fejletté a máig meghatározó szılımővelést, melyet a késıbb betelepülı szláv, rác és német népcsoportok
formáltak tovább. A térség gazdaságához tartozik az 1910-tıl intenzíven folyó mészkıbányászat. A régebbi, keleti
bányát 1967-tıl fogva a szobrászok vették birtokukba, mővésztelepük a mai napig mőködik.
Hazánk szubmediterrán klímaterületén botanikai ritkaságok élnek. A Szársomlyón 75 védett növényfajt találtak,
közülük 4 faj kizárólag itt fordul elı hazánkban. A hegy gerincén ritkás karsztbokorerdı társulás látható. Az északi
oldalon található erdı aljnövényzetének érdekességei a szúrós és a lónyelvő csodabogyó, valamint az illatos hunyor.
A sziklagyepeken fordul elı a hegy legféltettebb kincse, a fokozottan védett magyar kikerics. Ezt a növényt
hazánkban sehol máshol nem találták meg. A növényvilághoz hasonlóan az állatvilág alakulásában is érzıdik a
mediterrán hatás.
A meghirdetett napokon kivételes alkalom nyílik a szintén fokozottan védett,
csak engedéllyel látogatható Szársomlyó földtani, növénytani, állattani és kultúrtörténeti értékeinek megismerésére,
valamint a magyar kikerics megtekintésére és lefényképezésére, szakvezetéses túra keretében.
A túrán való részvételhez elızetes jelentkezés szükséges!
A helyszínrıl és az idıpontról a túra elıtt néhány nappal kapnak értesítést a jelentkezık.
Túra hossza, idıtartama: kb. 5 km, 3 óra
Részvételi díj: 700 Ft/fı
A túra helyenként sáros, majd sziklás terepen halad, mely csapadékos idı esetén csúszóssá válhat.
Fontos a kényelmes bakancs és az idıjárásnak megfelelı túrafelszerelés megválasztása!
A túrán mindenki saját felelısségére vesz részt.
Jelentkezés, információ:
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Telefon: 30/326-9459, 30/377-3388
E-mail: evahorvath@ddnp.kvvm.hu, komlos@ddnp.kvvm.hu

Duna-Dráva Nemzeti Park Klub 2012 - február 7.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai 2012-ben is színes ismeretterjesztı elıadásokkal várják a
nagyközönséget. Az ingyenes elıadásokon a résztvevık betekintést nyerhetnek Dél-Dunántúl természeti és kulturális
értékeibe, távoli vidékeken tett utazások szakmai tapasztalatait, élményeit hallgathatják meg.
Az elıadások minden hónap elsı keddjén, 17:00 órakor kezdıdnek, Pécsett, a Tettye Oktatási Központban!
A következı elıadás február 7-én, 17:00 órakor kezdıdik, az elıadás címe: Ciprusi barangolások. Elıadó Laczik
Dénes.
Helyszín: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Tettye Oktatási Központ. Cím: 7625 Pécs, Tettye tér 8.
Információ: Telefon: 30/326-9459, 72/518-222, 72/518-732, 72/517-223, 30/377-3388
e-mail: otvosne@ddnp.kvvm.hu, komlos@ddnp.kvvm.hu, evahorvath@ddnp.kvvm.hu

„Kis természetvédık” programsorozat - február 15.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tettye Oktatási Központja játékra invitálja a 7-13 éves diákokat! A játék
egy elıadássorozat része, ahol a résztvevık rengeteg érdekességet tudhatnak meg a természetvédelem gyakorlati
tevékenységeirıl, valamint a növényekrıl, a gombákról és az állatokról. Azok a gyerekek, akik a pecsétgyőjtı sorozat
hat programján részt vesznek, ingyenesen látogathatnak el családjukkal (max. 5 fı) a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság egyik szabadon választott túrájára 2012-ben vagy 2013-ban.
Következı program: Kis hüllıkutató - Gyíkok, siklók, kígyók. Mi a közös bennük és mik a különbségek?
Idıpont: 2012. február 15., 15:00 óra. Részvételi díj: 200 Ft/fı/alkalom. A program idıtartama 1,5 óra.
Helyszín: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tettye Oktatási Központ, Pécs, Tettye tér 8.
Információ: Rózsa Anita, tel.: 30/377-3383, 72/517-222. E-mail: rozsaa@ddnp.kvvm.hu

Kis Természetbúvárok Szakköre 2011/2012 - február 20.
Kedves Gyerekek! Tudjátok-e, hogy mi történik a tavak vizében? Merre és miért vándorolnak a madarak? Mivel
táplálkoznak a rétisasok? Hogyan repülnek a denevérek? Mindezekre a kérdésekre választ kaphattok és sok új
érdekességet is megtudhattok, ha eljöttök a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tettye Oktatási Központjába a
Kis Természetbúvárok Szakkörének foglalkozásaira, ahol rátermett oktatók segítségével élményt adó programokon
fedezhetitek fel az élıvilág titkait.
A következı foglalkozás február 20-án lesz. Témája: A rákok, akikrıl a filmesek a jövı robotjait mintázták. A
foglalkozás 15:00 órakor kezdıdik, idıtartama 1,5 óra.
A foglalkozásokon való részvétel díja 200 Ft/fı/alkalom. A programsorozatot 8-13 éves diákoknak ajánljuk!
Helyszín: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tettye Oktatási Központ, Pécs, Tettye tér 8.
Információ: Telefon: 72/517-223, 30/300-3091. e-mail: otvosne@ddnp.kvvm.hu

Vad Magyarország – A vizek birodalma
Török Zoltán filmjének vetítése a Dráva Kapu Bemutatóközpontban - február 23.
A Vad Magyarország évtizedek óta az elsı nagyszabású egész estés természetfilm Magyarországról. A film
történetének középpontjában egy rétisascsalád áll. Láthatjuk, hogyan nevelik fel fiókáikat, akik aztán bebarangolják
az egész országot. Mellettük egy vidra és egy harcsa egy évét is végigkövethetjük a filmben, de feltőnik sok más
állat is, többek között az aranysakál vagy a fekete gólya. A drámai események, mint például az árvíz vagy a
szárazság mellett a stábnak sikerült több, korábban még senki által le nem filmezett természeti jelenséget és állati
viselkedést megörökítenie.
A filmet Horváth Zoltán, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa, egyben a film szakértıje mutatja be.
Helyszín, idıpont: Dráva Kapu Bemutatóközpont, Barcs-Drávaszentes, 15:00 óra
A programon való részvétel ingyenes. Információ: 82/461-285, www.ddnp.hu

Barangolás a Dráva hajdani medrében – JELVÉNYGYŐJTİ TÚRA - Február
25.
A 2012. év elsı jelvénygyőjtı túrájának helyszíne a Duna-Dráva Nemzeti Park Kelet-Dráva Tájegysége lesz.
A Dráva a Tiroli-Alpokban ered, hazánk területét İrtilosnál éri el. A folyó a felsı szakaszon gyors folyású, esése
jelentıs, sok hordalékot hoz magával. Esése a magyar szakaszon fokozatosan csökken, hordalékát lerakja. A Dráva
jellegzetes képzıdményei a zátonyszigetek, melyek folyamatosan épülnek és pusztulnak, ezáltal a helyüket is
változtatják.
A folyószabályozás ellenére a Dráva épít és rombol. Ezen a túrán az építı Drávát mutatjuk be, végigsétálunk a
hullámtérben meglévı folyómederben, ahol a résztvevık megismerhetik a természetes vegetáció térfoglalását.
Helyszín, idıpont: Mailáthpuszta, 10:00 óra. Túra hossza, idıtartama: 10 km, 4 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fı
Az idei esztendı jelvénygyőjtı túráiról az alábbiakban adunk áttekintést.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a hagyományoknak megfelelıen 2012-ben is megszervezi a jelvénygyőjtı
túrákat. A legtöbb jelvényt összegyőjtı túrázók idén is értékes ajándékokra tehetnek szert a fotóvetítéssel
egybekötött évzáró rendezvényen. A programok egy része természeti jelenségekhez (virágzás, madárvonulás stb.)
és idıjárási körülményekhez igazodik, ezért az elıre meghirdetett idıpontokban változások lehetségesek. Kérjük
Önöket, hogy elızetesen érdeklıdjenek a részletekért a www.ddnp.hu címen elérhetı honlapon vagy a DDNPI
elérhetıségeinek valamelyikén.

Tervezett programok:
Február 25., 10.00: Barangolás a Dráva hajdani medrében – Mailáthpuszta
Március 10., 9.30: Tavaszi kikelet – tájtörténeti túra Péterhidán – Péterhida, vasúti megállóhely
Április 7., 10.00: Kormorán túra Gordisán – Mattyi-tó, horgászház
Április 28., 10.00: Bazsarózsa, avagy a rackanyáj gondozza a virágoskertet – Hosszúhetény, Vásártér
Május 19., 10.00: Fehér tündérrózsa túra a Barcsi Borókásban – Barcsi Borókás parkolója
Június 16., 10:00: Cikta tanösvény avató túra – Nagydorogi Szenes-legelı
Augusztus 18., 10:00: Túra Nagynyárádon és a kékfestı mőhely megtekintése – Nagynyárád, temetı
Szeptember 8., 10.00: Sárkánytúra Remeteréttıl a Sárkány-szakadékig – Remeterét
Szeptember 22., 10.00: Hagyományos mesterségek Szálkán – Szálka, szarvas szobor
Október 6., 10.00: „Színes lombok” túra – Zobákpuszta, Vargánya tanya

A programok a meghirdetett idıpontokban kezdıdnek, gyülekezı 15 perccel a kezdési idıpont elıtt. Részvételi díj:
500 Ft/fı/alkalom.
A túrákat a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi İrszolgálatának tagjai vezetik. A túrákon
mindenki saját felelısségére vesz részt.
Információ: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, tel.: 30/377-3388, 30/326-9459. E-mail: komlos@ddnp.kvvm.hu,
evahorvath@ddnp.kvvm.hu - www.ddnp.hu

Éjszakai túrák elıre meghirdetett idıpontokban
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság csillagnézı túrái – 2012
A Zselici, valamint a Boronka-Melléki Tájvédelmi Körzetben a lakott területektıl, városoktól távoli, világítás nélküli
helyen olyan látvány tárul a túrázók elé, amilyen nemcsak Magyarország, hanem egész Európa területén is ritkán
adatik meg. Naplemente után derült, felhıtlen égbolt esetén a csillagos égbolt megfigyelésére lesz lehetıség Európa
egyik legkisebb fényszennyezéső területén, csillagász szakember segítségével, az év folyamán több alkalommal. A
résztvevık távcsıvel figyelhetik meg a szabad szemmel nem látható jelenségeket, és számtalan érdekes információt
tudhatnak meg a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi ırétıl.

Március 16.
Állatövi fény túra a Zselici Csillagoségbolt-parkban
Helyszín, idıpont: Zselic, Hotel Kardosfa, 17.30 óra

Túra hossza, idıtartama: 5-6 km, 3-4 óra

Április 20.
Csillagnézı túra a Zselici Csillagoségbolt-parkban
Helyszín, idıpont: Zselic, Hotel Kardosfa, 19.00 óra
Túra hossza, idıtartama: 5-6 km, 3-4 óra

Május 18.
Csillagnézı túra a Zselici Csillagoségbolt-parkban
Helyszín, idıpont: Zselic, Hotel Kardosfa, 19.00 óra
Túra hossza, idıtartama: 5-6 km, 3 óra

Június 22.
Csillagnézı túra a Zselici Csillagoségbolt-parkban – Magyar Nemzeti Parkok Hete
Helyszín, idıpont: Zselic, Hotel Kardosfa, 20.00 óra
Túra hossza, idıtartama: 5-6 km, 3-4 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fı

Július 21.
Csillagnézı túra kisvasutazással a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetben
Helyszín, idıpont: Mesztegnyı (kisvasút állomás), 19.00 óra (Találkozó: 18.30 óra)
Túra hossza, idıtartama: 6 km, 5-6 óra

Augusztus 17.
Csillaghullás túra a Zselici Csillagosbolt-parkban
Helyszín, idıpont: Zselic, a Gólya-völgyi tavaknál, Lipótfa és Bánya között az erdészeti út és az aszfaltút
keresztezıdésénél, 19.00 óra
Túra hossza, idıtartama: 5-6 km, 3-4 óra

Szeptember 15.
Csillagnézı túra a Zselici Csillagoségbolt-parkban
Helyszín, idıpont: Zselic, a Gólya-völgyi tavaknál, Lipótfa és Bánya között az erdészeti út és az aszfaltút
keresztezıdésénél, 18.00 óra
Túra hossza, idıtartama: 5-6 km, 3-4 óra

Október 19.
Csillagnézı túra a Zselici Csillagoségbolt-parkban
Helyszín, idıpont: Zselic, Hotel Kardosfa, 17.00 óra
Túra hossza, idıtartama: 5-6 km, 3-4 óra

A túrákon való részvételhez minden esetben elızetes jelentkezés szükséges!
A részvételi díj felnıtteknek 800 Ft/fı; 18 éves korig 600 Ft/fı (kivétel: a június 22-i program).
Információ, jelentkezés: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság – Telefon: 30/405-4571
E-mail: wodtke@ddnp.kvvm.hu

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Turisztikai és Közkapcsolati 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.

