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Békés Karácsonyi Ünnepeket és Eredményes Új Esztendőt kívánnak a Duna-Dráva Nemzeti
Park Igazgatóság munkatársai!

AZ ELMÚLT HÓNAPBAN TÖRTÉNT
Újjáéledt a Szabadság-zátony
A 2013. november 18-19-én, Mohácson tartott konferenciával lezárult a Szabadság-zátony és a
mögötte található mellékág rehabilitációját célzó LIFE+ projekt. A WWF Magyarország által
vezetett, több szereplő bevonásával végrehajtott pályázat célja a szigeten található erdők
természetességének javítása, valamint a mellékág vízháztartásának helyreállítása volt.
Ennek keretében az alábbi főbb tevékenységek zajlottak az elmúlt 4 évben:
- A magántulajdonosoktól megvásárlásra, állami tulajdonba került a 47 hektáros sziget az itt
található erdőterülettel együtt, ez biztosította az alapot az erdőrehabilitáció végrehajtására.
- A szigeten, főleg annak északi részén amerikai kőrisből és nemesnyárból álló ültetvények
voltak, azok is igen rossz természeti és egészségi állapotban. Így az tűnt a legjobb
megoldásnak, hogy itt a maradék tájidegen állományokat teljes egészében letermeljük és
helyettük hazai nyarakból, vénic szilből, magyar kőrisből álló erdőt telepítünk. A telepítés során
két különböző módszert is alkalmaztunk, hogy azok eredményességét össze tudjuk hasonlítani.
- A Szabadság-zátony déli felére kevésbé voltak jellemzők a tájidegen faültetvények, de itt is
nagy arányban fordulnak elő inváziós fafajok, elsősorban a zöld juhar. A beavatkozás során itt a

magtermő zöld juhar faegyedek egy jelentős részét kivágtuk, a felverődő sarjakat pedig
eltávolítottuk, hogy valamennyi előnyt biztosítsunk a felnövő honos fafajoknak.
- A sziget mögötti mellékágrész az oda beépített kövezés hatására jelentősen feltöltődött és
kisvizes időszakokban már nem tudott a Duna vize átfolyni benne. Félő volt, hogy idővel a
mellékág teljesen feltöltődik és megszűnik vízi élőhelynek lenni. Ezt megakadályozandó,
mintegy 150.000 m3 hordalékot, zömében homokot kotortak ki a mellékágból. A kikotort
anyagot a Duna főmedrébe helyeztük vissza, kis mértékben ezzel is lassítva a Duna medrének
nem kívánt erozióját. A kotrás eredményeképpen még kisvizes időszakokban is 20-25 méter
széles és másfél méter mély víztest fog kialakulni.
- A megkotort mellékág kedvező áramlási viszonyainak hosszú távú megőrzése céljából az
elzáró kövezés szintjét is lecsökentettük úgy, hogy gyakorlatilag egész évben át tud rajta folyni a
Duna vize. A kövezés megbontása nem volt egyszerű feladat, mert két, nagy átmérőjű
csővezeték is fut benne, melyeket ki kellet váltani és mélyebb szintre áthelyezni őket.
- A pályázat során egy, a mellékágban csónakkal látogatható tanösvényt alakítottunk ki olyan
speciális táblák kihelyezésével, amelyekről az információk a vízről is jól elolvashatók, maguk a
táblák pedig a mindenkori vízállásnak megfelelően tudnak fel-le mozogni.
- Az erdészeti beavatkozások eredményeinek vizsgálatára egy botanikai monitoringot
indítottunk el. Ezzel a vizsgálatok természetesen nem fejeződhetnek be a projekttel együtt,
hiszen ilyen rövid idő alatt az erdőben értékelhető változásokat nem tudunk kimutatni. Ezeket a
vizsgálatokat az Igazgatóság saját szakemberei a következő években is folytatni fogják.
Fényképek a projektről megtekinthetők a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság honlapján:
www.ddnp.hu

Segítsük télen a madarakat!
Lezárult a Dráva Kapu Bemutatóközpont 
Segítsük télen a madarakat
címmel meghirdetett rajz
és madáretető készítő pályázata. A pályázat a téli madáretetés fontosságára irányította a
figyelmet, arra, hogy milyen madárfajokat lehet megfigyelni az etetőkön, és hogy milyen módon
segíthetjük a madarkat a téli időszak átvészelésében. Az összesen 12 iskolából, 35 osztályból
beérkezett 220 rajz közül a díjátadó ünnepségünkön az alsós és felsős kategóriában kiosztott
első három díjon túl 7 különdíjat is kiosztottunk. Az osztályok által benyújtott 12 db etetőnél is
nagy kreativitásról tettek tanúbizonyságot a pályázók, rendkívül ötletes, egyedi alkotások is
érkeztek. Az etetők elbírálásánál a zsűri figyelembe vette mennyire használható a madarak
szempontjából az etető, mennyire tartós az alapanyaga, a ragasztása, el lehet e helyezni benne
megfelelően az eleséget, nem szűk e a bejárata. A kiírásban a természetes anyagok
használatát tűztük ki célul, de néhány osztály nagyon ötletesen és környezettudatosan műanyag
hulladékok újrahasznosításával készítettek etetőt, végül ezek a munkák is szép helyezést értek
el.
A verseny díjazottjai:
Alsó tagozatosok
I. Ligeti Dorka
a barcsi Deák Ferenc Általános Iskola 4. osztályos tanulója
II. Boda Nóra
a Marcali Általános Iskola 2. osztályos tanulója
III. Raffai Balázs
a barcsi Arany János Általános Iskola 3. osztályos tanulója
Felsősök

I. Ábrahám Klaudia
a csokonyavisontai Xantus János Általános Iskola 8. osztályos tanulója
II. Iharosi Péter
nagyatádi Árpád Fejedelem Általános Iskola 5. osztályos tanulója
III. Szabó Petra
barcsi Deák Ferenc Általános Iskola 5. osztályos tanulója
Alsó tagozatosok különdíjasai:
Hebrang Benjamin 
Barcs Arany János Általános Iskola 3. osztály
Guzmics Péter 
Barcs Arany János Általános Iskola 2. osztály
Sárközi Szabolcs- Csokonyavisonta Xantus János Általános Iskola 3. osztály
Vilics Zsombor 
Barcs Deák Ferenc Általános Iskola 3. osztály
Bácskay Barnabás 
nagyatádi Árpád fejedelem Általános Iskola 3. osztály
Palotai Luca - barcsi Deák Ferenc Általános iskola 4. osztály
Felsősök különdíjasa:
Gara Janka - nagyatádi Árpád Fejedelem Általános Iskola 5.osztály
A madáretető készítő verseny díjazottjai:
I. helyen végzett: Barcsi Arany János általános Iskola 1/A osztálya
I. helyezett: Zákányi Zrínyi Miklós Általános Iskola 2/A osztálya
II. helyen végzett: a barcsi Deák Ferenc Általános Iskola 2/ A osztálya
II. helyezett: nagyatádi Árpád Fejedelem Általános Iskola 2/A osztálya
III. helyen végzett: a barcsi Deák Ferenc Általános Iskola 4/C osztálya
III. helyezett: Arany János Általános iskola 3/B osztálya Barcsról
Ezúton is gratulálunk a nyerteseknek!

HÍREK
Együttműködés a Tolna Megyei Rendőr-főkapitánysággal
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság között
tavasszal kötött együttműködési megállapodás értelmében a rendőrök és a természetvédelmi
őrök rendszeresen járőröznek, közös területellenőrzéseket tartanak Tolna megye védett
területein. Kiemelt figyelmet szentelnek a Duna-Dráva Nemzeti Park részét alkotó Gemencnek,
és a Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzetnek. Az ellenőrzések elsődleges célja most a téli
időszakban a falopások és az orvhalászat visszaszorítása.
A természetvédelmi őr intézkedésre jogosult, egyenruhával és megfelelő szolgálati eszközökkel
felszerelt hatósági személy. Jogköre sok mindenben megegyezik a rendőrével. Alapvető
feladata a természeti értékek és területek, kiemelten a védett természeti értékek és a védett
természeti területek hatósági őrzése.

Jogosultságuk kiterjed:
- a természetvédelemre vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése
- a természet védelmének érdekeit sértő, a természet értékeit és területét veszélyeztető,
károsító jogellenes cselekményt elkövető személy felszólítása a cselekménye abbahagyására
- igazoltatás, csomagátvizsgálás
- eljárás kezdeményezése
- a járművek feltartóztatása és átvizsgálása a közlekedésrendészeti szabályok betartásával, a
jármű utasainak igazoltatása
- a védett területen vadászó személy vadászjegyének, egyéni lőjegyzékének, vadászlőfegyvertartási engedélyének, ragadozó madárral vadászó engedélyének, vadászíj-tartási
engedélyének ellenőrzése
- az elejtett vad azonosító jegyének ellenőrzése
- horgász esetében az engedély, a fogási napló ellenőrzése
- jogellenes tevékenységen tetten ért személy elfogása, előállítása, vagy visszatartása a rendőr
megérkezéséig, a természeti értékek visszatartása
- a jogszerű intézkedéssel szembeni ellenszegülésnél kényszer alkalmazása
- helyszíni bírság kiszabása
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnál 100.000 ha védett területen 32 természetvédelmi
őr teljesít szolgálatot.

Eseménynaptár - 2014
Elkészült a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2014. évi eseménynaptára. A jövő évben is
számos izgalmas, érdekes túrára invitáljuk a természetbarátokat. Folyatódik a nagy
hagyományokkal bíró jelvénygyűjtő túra sorozat, lesznek szakvezetéses túrák, éjszakai túrák,
kenutúrák, barlangi kalandtúrák.
Olyan helyszínekre is el lehet jutni 2014-ben, ahová eddig nem indultak vezetett túrák. Bárki
bekapcsolódhat több alkalommal is a természetvédelmi munkákba, például a békamentésbe
vagy a madárgyűrűzésbe, és szakmai érdekességeket is megtudhatnak vendégeink a nemzeti
parkban zajló élőhelyrehabilitációs munkáról. A legfiatalabb korosztályt bábelőadásokkal és
játékos ismeretterjesztő foglalkozásokkal várjuk, a diákok és a felnőttek pedig érdekes
ismeretterjesztő előadásokon gyarapíthatják ismereteiket. Az eseménynaptár ingyenesen
beszerezhető a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság bemutatóhelyein, valamint egyes
Tourinform irodákban. Elekrtonikus formában letölthető honlapunkról (www.ddnp.hu) is.

E-tanösvény pályázatok nyertesei
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság júniusban pályázatot hirdetett meg a működési
területén található, internetről letölthető vezetőfüzettel látogatható tanösvényeket végigjáró
természetkedvelők számára. A pályázati lehetőségek a Fekete harkály (Töröcske), a Kövirózsa
(Jakab-hegy), és a Denevér (Abaliget) tanösvények látogatóit célozták meg. A pályázat két
részből állt: egyrészt fotópályázatból, másrészt kérdések megválaszolásából. A december 13-i
határidőig beérkezett pályázatok közül a fotópályázat nyertesét szakértő zsűri választotta ki, a
kérdéssor megválaszolói között pedig a szerencse döntött.
A Fekete harkály tanösvény pályázat nyertesei:
A kérdések megválaszolói közül Hellenpart Csaba lett a szerencsés nyertes.
Az egyéni fotópályázat nyertese Frekot Erika, budapesti lakos.

A csoportos fotópályázat nyertese a Malatinszky - Lobmayer család.
A Kövirózsa tanösvény pályázat nyertese:
A kérdések megválaszolói közül Albertini Szabolcs, szentlőrinci lakos lett a szerencsés nyertes.
A Denevér tanösvény pályázat nyertese:
Az egyéni fotópályázat nyertese Molnár Zsolt, budapesti lakos.
Az egyéni fotópályázat és a kérdéssor szerencsés megfejtőinek nyereménye egy-egy DDNPI
ajándékcsomag, a csoportos fotópályázatok nyertesei ingyenes szakvezetésen vehetnek részt
a Tettyei Mésztufa-barlangban és a Pintér-kert Arborétumban.
A pályázatok folytatódnak: 2014. elején újabb kérdésekre keressük a választ három Etanösvényen!

Bemutatóhelyeink év végi ünnepi nyitva tartása
Ezúton tájékoztatjuk kedves vendégeinket bemutatóhelyeink ünnepi nyitva tartásáról.
Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum
december 23-ig a hivatalos nyitvatartási rend szerint
december 24-26-ig zárva
december 27-31-ig a hivatalos nyitvatartási rend szerint
január 1.: zárva
január 2-től a hivatalos nyitvatartási rend szerint
Kölked, Fehér Gólya Múzeum
december 20-ig a hivatalos nyitvatartási rend szerint
december 21-január 1-ig zárva
január 2-től a hivatalos nyitvatartási rend szerint
Mohácsi Történelmi Emlékhely
december 24-ig a hivatalos nyitvatartási rend szerint
december 25-26.: zárva
december 27-31-ig a hivatalos nyitvatartási rend szerint
január 1.: zárva
január 2-től a hivatalos nyitvatartási rend szerint
Dráva Kapu Bemutatóközpont, Barcs-Drávaszentes
december 22-ig előzetes bejelentkezéssel
december 23 - január 1-ig zárva
január 2-től előzetes bejelentkezéssel
Szársomlyó, szakvezetéses túrák
december 23-ig: hivatalos nyitvatartási rend szerint
december 24-től január 1-ig nem indul túra
január 2-től a hivatalos nyitvatartási rend szerint
Nagyharsányi Szoborpark
minden nap a hivatalos nyitvatartási rend szerint

Pécs, Tettyei Mésztufa-barlang
december 23-ig: hivatalos nyitvatartási rend szerint
december 24-26: zárva
december 27-31-ig a hivatalos nyitvatartási rend szerint
január 1.: zárva
január 2-től a hivatalos nyitvatartási rend szerint
Pécs, Pintér-kert Arborétum
december 20-ig: hivatalos nyitvatartási rend szerint
december 21 - január 1.: zárva
január 2-től a hivatalos nyitvatartási rend szerint

Bemutatóhelyeink árai 2014-től
Január elsejétől a bemutatóhelyeink belépődíjai és a szolgáltatások árai megváltoznak.
Honlapunkon az egyes bemutatóhelyek oldalainál tekinthetők meg a részletes információk.

Túrabérlet 2014-re
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kedvezményes részvételi lehetőséget nyújt
rendszeresen visszalátogató vendégeinek 2014-ben is.
A bérlet érvényes 2014. évben a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság előre meghirdetett
programjai közül 10 alkalomra, az alábbiak szerint:

7-10 alkalommal szakvezetéses, vagy jelvénygyűjtő túrára

egy alkalommal a 
Halászati bemutató a Boki-Dunánál
programra

egy alkalommal a 
Kikerics túra a Szársomlyón
programra

egy alkalommal a Zselici Csillagoségbolt-parkba indított éjszakai túrára.
Kisvasutas utazást, múzeumlátogatást tartalmazó, és/vagy kerékpárbérléshez, belépőjegy
megváltásához kötött programok esetében a kisvasúti menetjegy, barlangi, múzeumi belépő
stb. árát külön kell fizetni. A létszámkorlátozással meghirdetett programok esetében előzetes
bejelentkezés szükséges.
A túrán való részvételt a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa az adott túra
indulása előtt jegyzi be. A bérletet egy alkalommal egy személy használhatja fel. A bérlet nem
érvényes: Kenutúrákra, barlangi programokra, a Mohácsi Történelmi Emlékhely rendezvényeire,
a Gólyák nyomában Béda-Karapancsán c. programra, bemutatóhelyek látogatására. A
túrabérlet ára: 4500 Ft.

EMBER ÉS TERMÉSZET
Téli madárgondozás
Az etetési szezon elején jó tisztázni az ilyenkor felmerülő gyakori kérdéseket. Mikor etessünk?

Általában a tartós hideg beköszöntével kell az etetőket feltölteni. Az etetési időszak naptárhoz
igazítva december elejétől február végéig tart. Nagyon fontos, hogy ilyenkor ne csak egyszeregyszer, hanem folyamatosan tegyük ki a táplálékot, hiszen az etetéssel a szokásosnál jóval
több madarat vonzunk a területre. Ha a tél közepén hagyjuk magukra kis vendégeinket, és
máshol nem találnak eleséget, akkor akár egy napon belül éhen pusztulnak. Különösen nagy a
veszélye ennek ónos esők, havazások idején.
Mivel etessünk? A leggyakoribb a fekete napraforgó, de bármilyen olajos mag 
dióbél, tökmag 
megfelelő, hiszen ezeket a legtöbb madárfaj elfogyasztja. Kifejezetten cinegéknek készíthetünk
olvasztott faggyú és különböző magok keverékéből 
madárkalácsot
. Ez boltban is kapható
cinkegolyó néven. Az állati zsiradékok, például faggyú, háj, szalonna is kedvelt étele
madarainknak. A rigók, vörösbegyek, poszáták szeretik a főtt zöldséget, főtt rizst, főtt tésztát,
almát. A pintyféléknek apróbb magokat: kölest, muhart, durvára őrölt kukoricadarát, ocsút
adjunk. Figyeljünk arra, hogy a kihelyezett eleséget védjük az időjárástól (Legyen teteje az
etetőnek).
Mit ne etessünk? Ne adjunk kenyérmorzsát, mert hamar megsavanyodik, és hasmenést
okozhat. Kerüljük a sózott vagy pirított magvakat, a sózott vagy főtt szalonnát és romlott
ételmaradékokat. A madáretetésnek elsődleges célja, hogy a madarakat a táplálékban szűkös
időszakon átsegítsük, de az etetőn zajló élet megfigyelése is sok örömet jelent.
Gregorits János, természetvédelmi őr

PROGRAMAJÁNLÓ
Barlangi manó túrák Abaligeten
Az óvodás és kiksiskolás korosztály számára ismét indulnak Barlangi manó túrák az Abaligetibarlangban. A manótúra a barlangok világát mutatja be a gyermekeknek, mesés formában. A
barlangban előadott bábelőadásban Pipisztrella, a barlangi denevér vendégül látja barátját,
Moszankát, a városi manót. Útjuk közben Pipisztrella bemutatja Moszankának - és a
gyerekeknek - a barlangot, annak keletkezését és a föld alatti titokzatos világot. A gyerekek
megtuthatják, hogy mire kell odafigyelni a barlangban - például nem szabad megérinteni a
cseppköveket, vigyázni kell arra, hogy ne ébreszük fel a téli álmukat alvó denevéreket. A
barlang hőmérséklete átlagosan 11-12 °C, ennek megfelelő öltözet ajánlott. A kb. egy óra
időtartamú program március 14-ig igényelhető, 10-40 fős csoportok részére. Az Abaligetibarlang belépőjegy ára tartalmazza az előadáson való részvételi díját. A részvételhez előzetes
bejelentkezés szükséges! Tel.: 72/498-766.

Barlangi kalandtúra a Mecsekben - ajándéknak,
csapatépítő programnak
A Mészégető-források barlangja Orfűn található, az Orfűi-tó közelében. Változatos méretű, aktív
patakos barlang. Egyediségét az oldásos formák, vízesések adják, jellegzetessége a kőzet
felszínét borító fekete bevonat. A kiépítetlen 
vad
barlang vezetéssel, előzetes bejelentkezést
követően, térítés ellenében látogatható. A túra hossza 400 méter. A szükséges felszerelést a

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság biztosítja a látogatók részére. A barlang átlagos
szélessége 1 méter, magassága 1,5-3 méter közötti. Bejárata alacsony, mintegy 60 cm magas,
2 m széles, a látogatók négykézláb haladással érik el az első szifon előtti, 2 méter átmérőjű
másfél méter magas termet. A barlangban helyenként szűkületeken kell átjutni, majd egyes
szakaszokon az "út" térdig érő vízben vezet! A nehézségeket feledteti a látvány: vízesések,
kőpengék, üstök, karrok, áramlási kagylók, kisebb-nagyobb cseppkövek, mikrotetaráták.
Egy barlangi kalandtúra lehetőség remek ajándék ismerősnek, barátnak/baráti társaságnak, de
egy céges csapatépítő tréning felejthetetlen programja is lehet! A részvételi díj 5.300 Ft/fő, mely
tartalmazza a túravezetést, az overál, a kobak és a fejlámpa használati díját. A résztvevők
létszáma: minimum 4, maximum 8 fő. Jelentkezés a túrákra: 30/525-4351,
info@kalandbarlang.hu. Információ az ajándékutalványokkal kapcsolatban: Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság, 7625 Pécs, Tettye tér 9. Tel.: 30/326-9459, 30/377-3388. E-mail:
evahorvath@ddnp.kvvm.hu, komlos@ddnp.kvvm.hu

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2014.
januárban és február elején
Január 7.: DDNP Klub
Utazások Erdélyben 
Buchert Eszter előadása
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program.
Január 11.: Rétisasok Béda-Karapancsán
Az évente megrendezésre kerülő Országos Sasszinkron célja a helyben költő, illetve hozzánk
telelni érkező ragadozó madarak felmérése egy összehangolt megfigyelés keretében. A
szinkronhoz kapcsolódó túránk során távcsövek, spektív segítségével figyeljük meg a ragadozó
madarakat, szerencsés esetben az ártéren fészkelő rétisast is megpillanthatjuk. A programon
szakemberekkel beszélgetünk e madarak érdekes világáról és felmérésük fontosságáról.
Helyszín, időpont: Kölked határában, a Nagypartosi tanösvény indító táblája a Duna-töltésen,
9.00 óra.
A túra hossza, időtartama: 5 km, 4 óra. A részvételi díj: 500 Ft/fő.
Január 18.: Hódok nyomában 
Jelvénygyűjtő túra
A Drávába, illetve mellékágaiba 2007-ben visszatelepített hódok azóta már meghódították a
Dráva Baranya megyei szakaszát is. Jellegzetes rágásnyomaik, fadöntéseik tájformáló
tényezővé váltak. A túrán a hódok életmódjával és az emberi beavatkozás következményeivel
ismerkedhetünk meg.
Helyszín, időpont: Felsőszentmárton, gátőrház, 10.00 óra
A túra hossza, időtartama: 4 km, 3 óra. A részvételi díj: 500 Ft/fő.
Január 20.: Kis Természetbúvárok Szakköre
A Kis Természetbúvárok Szakkörének foglalkozásain rátermett oktatók segítségével, élményt
adó programokon fedezhetik fel a gyerekek az élővilág titkait. A január 20-i program témája:
Téli madárgondozás, a madáretetők vendégei
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 15.00 óra. A program időtartama: 1,5 óra. A
részvételi díj: 300 Ft/fő.
Január 25.: Téli madármegfigyelés a Dunán
A túrán a Dunán éjszakázó és pihenő liba- és récefajok megfigyelésére nyílik lehetőség spektív
és távcsövek segítségével.
Helyszín, időpont: Kölked határában, a Nagypartosi tanösvény indító táblája a Duna-töltésen

(Tojtai lejáró), 7.00 óra
A túra hossza, időtartama: 3-4 km, 2-3 óra. A részvételi díj: 500 Ft/fő.
Február 1.: Kikerics túra a Szársomlyón
Hazánk területén egyedül a Szársomlyón él a fokozottan védett magyar kikerics. A 10. éve
megrendezett kikerics túrán kivételes alkalom nyílik a szintén fokozottan védett, csak
engedéllyel látogatható Szársomlyó földtani, növénytani, állattani és kultúrtörténeti értékeinek
megtekintésére.
A túra résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés
szükséges!
A helyszínről és az időpontról a túra előtt néhány nappal kapnak értesítést a jelentkezők.
Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459. A túra hossza, időtartama: kb. 5 km, 3 óra. A részvételi díj:
800 Ft/fő.
Február 1.: Baláta-tó túra - Vizes Élőhelyek Világnapja
Kaszói erdei barangolásunk bevezetéseként előadást hallhatunk belső-somogyi vizes
élőhelyeinkről, amelyek számos ritka és védett faj számára nyújtanak menedéket. A Balatontól
a Dráváig húzódó erdőségben a patakok, vízfolyások, mocsarak és lápok ugyan magukon
viselik az emberkéz átalakító törekvéseinek nyomait, ám alaposabban szemlélve őket még
felismerhető eredeti állapotuk. A Kaszói Erdőgazdaság erdeiben kanyargó patakvölgyben
tavasszal bókoló fogasírben gyönyörködhetünk, míg a kisebb-nagyobb lápok és láptavak 
köztük a Baláta-tó 
környezetében a zsombékoló sások akár embermagasságú zsombékjait
csodálhatjuk meg. Szerencsés esetben a fokozottan védett rétisast is megpillanthatjuk.
Helyszín, időpont: Kaszó Ökocentrum, 10.00 óra. A túra hossza, időtartama: 6 km, 3 óra, a
részvételi díj: 450 Ft/fő.
Február 4.: DDNP Klub - A Zselic csodálatos élővilága 
Pintér András előadása
Diavetítéses előadás
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program.

A DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK
IGAZGATÓSÁG BEMUTATÓHELYEI
Pécs, Pintér-kert Arborétum
Pécs, Tettyei Mésztufa-barlang
Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum
Mohácsi Történelmi Emlékhely
Kölked, Fehér Gólya Múzeum
Boki-Duna, halászati bemutatóhely
Barcs-Drávaszentes, Dráva Kapu Bemutatóközpont
Szársomlyó
Nagyharsányi Szoborpark
Zselici Csillagoségbolt-park - Éjszakai túrák előre meghirdetett időpontokban - 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!

