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HÍREK

Megérkezett az első fekete gólya Gemencre
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, a Gemenc Zrt., valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület összefogása révén a tavalyi évben bekamerázásra került egy feketególya fészek a Gemenci Tájegység
északi területén. A szakemberek idén is kiépítették a rendszert, hogy a fekete gólyák eddig kevésbé ismert,
mindennapi életét figyelemmel tudják követni. Február 24-én reggel az egyik madár már megérkezett a fészkére,
várhatóan társa is hamarosan megérkezik. A kamera képe ide kattintva tekinthető meg:
http://bite.sugovica.hu/bshu05/wcmagyar.htm
A most a fészkét igazgató madár (gyűrűs) ugyanaz a példány, amelyik tavaly is ebben a fészekben költött. A
gyűrűje alapján már többször azonosították a madarászok Izraelben, a téli időszakban. Így vélhetően ez a
példány nem vonul el Közép-Afrikáig, ahol a fekete gólyák többsége telel. (Mórocz Attila)

Nyílik a tavasz egyik hírnöke
A korai tavasz, vagy inkább az enyhe tél miatt már napok óta virágzik a dunai csillagvirág (Scilla vindobonensis)
a Duna mentén, a gemenci erdőben. Elsősorban tölgy-kőris ligeterdőkben találkozhatunk ezzel a kora tavasszal
nyíló virággal, amely helyenként lila szőnyeget képez az ébredező erdő alatt. Csak csodáljuk, de ne bántsuk!
Védett növény, természetvédelmi értéke: 5000 Ft. (Mórocz Attila)

Március: Barlangok Hónapja!
Márciusban a szervezett természetismereti programok és kirándulások középpontjában országszerte a barlangok
állnak. A Barlangok Hónapja elnevezésű eseménysorozat a barlangok világára, a természet erőinek munkája
nyomán évmilliók alatt létrejött csodálatos felszín alatti képződményekre, valamint a barlangok élővilágának
titkaira hívja fel a figyelmet. A barlangok kedvezményes belépőkkel látogathatók, ráadásul a látogatók tartalmas
programokon, szakvezetéseken juthatnak sok hasznos információhoz. A programsorozat dél-dunántúli
eseményeinek helyszíne az Abaligeti-barlang, a Tettyei Mésztufa-barlang és az orfűi Mészégető-források
barlangja. A programok részletes bemutatása honlapunkon olvasható: www.ddnp.hu.
Kedvezmények:
- 10 % kedvezmény a belépők árából az Abaligeti-barlangban és a Denevérmúzeumban 2014. március hónapban

- 50 % kedvezmény a belépők árából az Abaligeti-barlangban és a Denevérmúzeumban 2014. március 17-23.
között.
- Tettyei Mésztufa-barlang: 10% kedvezmény a belépőjegyek árából 2014. márciusban
Garantált programok az Abaligeti-barlangban és a barlang környékén
(Minden programra előzetes jelentkezés szükséges, tel.: 72/498-766, 30/326-9459, 30/377-3388)
Március 1., szombat, 10.00 óra Tavasznyitó nap (Abaligeti-barlang, Denevérmúzeum, Denevér tanösvény
túra)
Részvételi díj: 1500 Ft/fő
Március 2., vasárnap, 9.00 óra Faluséta
Részvételi díj: 600 Ft/fő (Fizetés: Abaligeti-barlang pénztár)
Március 8., szombat, 10.00 óra Csodálatos karsztvilág (Abaligeti-barlang, Denevér tanösvény túra)
Részvételi díj: Felnőtt: 1000 Ft/fő, diák, gyerek, nyugdíjas: 800 Ft/fő
Március 9., vasárnap, 14.00 óra Meditáció és hangséta
Részvételi díj: Felnőtt: 1000 Ft/fő, diák, gyerek, nyugdíjas: 800 Ft/fő
Március 15., szombat, 10.00 óra Szezonnyitó családi nap (manótúra, Denevérmúzeum, madarászat)
Részvételi díj: felnőtt: 1250 Ft/fő; diák, nyugdíjas: 1000 Ft/fő
Március 16., vasárnap, 17.00 óra Meditáció és hangséta
Részvételi díj: Felnőtt: 1000 Ft/fő, diák, gyerek, nyugdíjas: 800 Ft/fő
Március 22., szombat, 10.00 és 12.00 óra Denevérek ébredése (manótúrák, Denevérmúzeum denevéres
foglalkozás)
Részvételi díj: Felnőtt: 1250 Ft/fő; diák, gyerek, nyugdíjas: 1000 Ft/fő
Március 23., vasárnap, 17.00 óra Meditáció és hangséta
Részvételi díj: Felnőtt: 1000 Ft/fő, diák, gyerek, nyugdíjas: 800 Ft/fő
Március 29., szombat, 10.00 óra Ébredő természet - fotós túra a Denevér tanösvényen.
Részvételi díj: 600 Ft/fő
Természetismereti programok diákoknak az Abaligeti-barlangban és a barlang környékén
(Előzetes jelentkezés szükséges, tel.: 72/498-766, 30/326-9459, 30/377-3388)
Március 5., 12., 19., 26., 11.00 óra, szerda rendhagyó barlangi biológiaóra
Március 4., 11., 18., 25., 11.00 óra, kedd rendhagyó barlangi földrajzóra
Részvételi díj: 1250 Ft/felnőtt; 1000 Ft/fő/gyerek.
Garantált overallos túrák a kiépítetlen Mészégető-források barlangjában Orfűn
(Előzetes jelentkezés szükséges, tel.: 30/535-4351)
Minden márciusi szombaton (márc. 1. 8. 15. 22. 29.) garantált barlangtúra (min. 3, max. 8 fő) 20%-os
kedvezménnyel.
Kedvezményes ár: 4240 Ft/fő

Garantált programok Pécsett a Tettyei Mésztufa-barlangban, a Tettyén és a Pintér-kert Arborétumban
(Előzetes jelentkezés szükséges, tel.: 30/377-3388)
Március 1., 8., 15., 22., 29-én 10.00 órakor látogatás vezetéssel a Tettyei Mésztufa-barlangban, helytörténeti séta
a Tettyén és szakvezetés a Pintér-kert Arborétumban. Részvételi díj: a Tettyei Mésztufa-barlang belépőjegy ára.

Szulejmán nyomában vetélkedősorozat
Szulejmán nyomában címmel honismereti és turisztikai játéksorozatot hirdet családok és iskolás csapatok
részére a Pécsi Kulturális Központ, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Janus Pannonius Múzeum.
A játéksorozat fő célja három baranyai város – Pécs, Szigetvár, Mohács – történelmi emlékeinek
megismertetése, a történelmi események átélése és megelevenítése, illetve egy lehetséges baranyai „Török
Tematikus Útvonal” turisztikai vonzerejének közvetítése. A kalandos játéksorozatra a szervezők családi, iskolai
csapatok, valamint felnőtt baráti társaságok jelentkezését várják. A három történelmi helyszínen a csapatoknak
játékos, izgalmas, gyakorlati vetélkedő-feladatokat kell teljesíteniük. A három versenynap közötti időszakban
pedig két levelezőforduló lesz, kreatív feladatok megoldásával.

A vetélkedősorozat elsődleges célja a helyszínek megismerése, a közösen átélt élmény, és nem maga a verseny
– de persze az sem marad el! A feladatokat eredményesen teljesítő családi csapatok jutalma egy- illetve
kétnapos kirándulás Mohácson, Szigetváron és az orfűi üdülőkörzetben, valamint tárgyjutalmak. Az iskolai
csapatok jutalma nyári táborozás, egynapos kirándulások, tárgyjutalmak. A baráti társaságok kategória
helyezettjei jelképes díjazásban részesülnek.
A játéksorozattal kapcsolatos részletes tudnivalók a www.pecsikult.hu, a www.ddnp.hu és a www.jpm.hu
honlapon találhatók meg.

Márciustól minden nap nyitva tart a Pintér-kert Arborétum
Március 1-jétől a pécsi Pintér-kert Arborétum főszezoni nyitvatartással várja vendégeit:
hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 óráig,
pénteken 8.00-14.00 óráig,
szombaton és vasárnap 10.00-18.00 óráig.
Az arborétumról részletes ismertetés hírlevelünk Programajánló rovatában olvasható!

EMBER ÉS TERMÉSZET

A tavasz hírnöke: a hóvirág
A hóvirág (Galanthus nivalis) az Amarilliszfélék (Amaryllidaceae) családjába tartozó növényünk, mely gyakran
még hófoltok között virágzik, így a tavasz egyik hírnökeként tartják számon. Jellegzetes alakú, három külső,
hosszabb és három belső, rövidebb lepellevélből álló, fehér színű bókoló virágaival februártól áprilisig
találkozhatunk az üde- és nedves lomboserdőkben, középhegységi gyertyános-tölgyesekben, bükkösökben,
patak- és folyómenti ligeterdőkben. Lombfakadás előtt virágzik, amikor még elegendő fény jut a talaj felszínére.
Májusban már termést érlel. A magok olajos függelékét a hangyák kedvelik, ezért előszeretettel gyűjtik és
hurcolják el azokat, segítve ezzel a hóvirág terjedését. A hóvirág termésérlelés után visszahúzódik, majd a
következő évben a hagymájában elraktározott tápanyagok segítségével hajt ki újra. Fontos tudnunk, hogy
hagymája és föld feletti részei nem ehetőek. A hagymájában termelődő anyag mérgező, ám a gyógyászatban
gyermekbénulás és Alzheimer-kór kezelése során tapasztalták kedvező hatását. Tudományos neve a görög gala
(tej), anthos (virág) szavak összevonásából származik.
A hóvirágot Európa-szerte veszélyezteti a kereskedelmi célú gyűjtés, amely révén nemcsak a faj egyedei, hanem
az élőhelyei is sérülnek. A hóvirág jellegzetes megjelenésű, ám az egy családba tartozó tavaszi tőzikével
(Leucojum vernum) esetlegesen összekeverhető. A tavaszi tőzike lepellevelei közel egyforma méretűek, harang
alakban összehajlók és csúcsuk zöldessárga vagy sárga. A hóvirág hazánkban nem őshonos rokonaival és kerti
változataival - melyek a kereskedelemben is kaphatóak - parkokban és kertekben is találkozhatunk. Védett,
természetvédelmi értéke 10.000,-Ft. Közösségi jelentőségű (NATURA 2000) faj.
(Forrás: www.vadonleso.hu)

Közeleg a tavasz, itt a békamentés szezonja!
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel karöltve 2003
óta végzi a békamentést Sikondán. A mentés ott szükséges, ahol a békák vonulási útvonalát forgalmas
közlekedési út keresztezi. 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. Ilyenkor a nőstény béka van különösen nagy veszélynek kitéve,
"aki" fajtól függően 800-12000 petét cipel magával, így mozgása különösen nehézkes. Ezt még nehezíti, hogy a

hímek gyakran már vonulás közben ráakaszkodnak a petehordozókra.
A békák útra jutását egy háló elhelyezésével akadályozzuk meg, amely Sikonda esetében 800 méter
hosszan van kifeszítve az út mentén. A hálóba került békákat naponta kétszer, napkeltekor és naplementekor kell
összegyűjteni, vödörbe tenni, majd átvinni az úton, és a tóba vagy a tó mellé helyezni.
A 2014-es évben korábban, már február 28-án pénteken helyezzük ki a békamentő hálókat. Minden segítséget
szívesen veszünk! Találkozás 10 órától a helyszínen, a Sikondai tó mellett. Ha valaki csak egy óra hosszra tud
jönni, az is számít, munkatársaink sötétedésig kint lesznek! Most elsősorban a kihelyezéshez, azután
folyamatosan a mentésekhez is várjuk a jelentkezőket! Az alábbi honlapon sok hasznos információ olvasható a
békamentéssel kapcsolatos tudnivalókról: http://sbeka.mlap.hu, illetve www.ddnp.hu.

FELHÍVÁS

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 érdeklődők. 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 kitöltői között a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ajándékcsomagját sorsoljuk ki. A
játék időtartama: 2014. március 1. - június 15. A nyertesek sorsolása 2014. június 21-én, szombaton, a
Barlangok Napja rendezvény keretében történik meg. A nyertesek értesítése és az ajándékcsomagok eljuttatása
postai úton történik.

PROGRAMAJÁNLÓ
Programajánlatok Pécsett és környékén
A természetkedvelők számára Pécsett is számos programlehetőséget kínál a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság. Az érdeklődők szakvezetéses séták, túrák, ismeretterjesztő előadások közül választhatnak, és
megismerhetik a különleges hangulatú Tettyei Mésztufa-barlangot is. A fiatalabb korosztályokat számos érdekes
természetismereti foglalkozás várja a Tettye Oktatási Központban.

Pintér-kert Arborétum
A Pintér-kert Arborétum Pintér János nyugalmazott pécsi banktisztviselőről kapta nevét, aki az 1920-as években
kezdte el itt a növények telepítését. Napjainkban az eredeti társulások és a díszfajok elegye alkotja a kert
növényzetét. A szépen gondozott arborétumban minden évszakban tartalmas szakvezetések segítségével
ismerhetik meg a látogatók a számos örökzöldet és a sok ritka, védett növényfajt, a diákok élményt adó
környezeti nevelési programokon bővíthetik ismereteiket.
Az alsó rész a gyűjteményes kert. A látogatók kanyargós utakon, lépcsőkön haladva barangolhatják be a kertet,
megcsodálva a fás- és légyszárú növényeket, a két kis tavat, valamint a Nagyharsányi Szoborparkban készült
műalkotásokat. A kert bejárati részén található a főként vakok és gyengénlátók számára kialakított "illat- és
színkert". Az alsó kertrész felső határát a filagória jelzi, ahonnan átlátás nyílik a Havi-hegyi kápolnára és Rétfalvi
Sándor Corpusára.

A felső rész, mely 2013 őszétől látogatható, a jellegzetes mecseki karsztbokorerdő látványát kínálja a
vendégeknek. Rekonstrukcióját és megnyitását követően a kert ezen parkerdő jelleget kapott részének első
számú attrakciója a természetes vegetáció és a városi panoráma. A parkerdő és természetszerű bokorerdő jelleg
megőrzése mellett a gyűjteményes karaktert folyamatos telepítésekkel fokozatosan itt is kialakításra kerül. A
kertnek ez a része igen meredek, a szintkülönbség néhány száz méteren belül több mint 70 méter. Jól
megfigyelhető, hogy a meredek lejtő vékony talajában megkapaszkodó fák (Pl. tölgyek) magas koruk ellenére
igen kis méretűek. A hegyoldalra felkúszó kőrakások látványa a régmúlt korok szőlőművelésének nyomai - a
gazdák a szőlőskertjüket határoló mezsgyék mellé hordták egykor a kapálás közben felszínre került köveket. A
hegyoldalon több kilátópont is található, ahonnan a Tettye és a környező területek látványa tárul a látogatók elé.
A kert ezen részének meglátogatásához strapabíró lábbeli (túracipő, túraszandál, sportcipő) viselése ajánlott.
Az arborétumban előzetes bejelentkezéssel igényelhető szakvezetés. Információ: 72/517-222, 30/377-3383

Tettye Oktatási Központ
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság nagy hangsúlyt fektet a természetvédő szemlélet kialakítására. A Tettye
Oktatási Központban változatos természetismereti programokat kínálunk mindenkinek az óvodás korcsoporttól a
felnőttekig. A programok időtartama és szakmai tartalma igazodik a résztvevők életkorához és egyéni igényeihez,
az érdekes foglalkozások a tantervi követelményekhez is kapcsolódnak. A tudás megszerzésére vágyó fiatalokat
2 db 30 fős multimédiás oktatóterem, izgalmas szemléltetőeszközök és felkészült oktatók várják. A Pintér-kert
közelsége gyakorlati vizsgálódásokra is lehetőséget kínál: a látogatók madarászaton, vízminőség vizsgálaton,
avarvizsgálaton, állat- és növénytan foglalkozásokon vehetnek részt. A gyerekcsoportok számos foglalkozás
közül választhatnak, melyeket a Tettye Oktatási Központban, illetve igény szerint az óvodákban, iskolákban lehet
megtartani. A választható programok megtalálhatóak a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság honlapján:
www.ddnp.hu.
Információ: 72/517-222, 30/377-3383

Tettyei Mésztufa-barlang
A Tettyei Mésztufa-barlang egyedülálló geológiai képződmény, mely részben a természet, részben az ember
munkája nyomán nyerte el mai formáját. Az 1900-as évek elején igazi turista-attrakció volt az akkor „pokol
kapujaként” emlegetett Tettye-barlang, belsejében egy félelmetes sárkánnyal. A misztikus, föld alatti
üregrendszer a berendezett interaktív kiállítással élményt adó idegenvezetés keretében tekinthető meg. A barlang
művészeti kiállításoknak, koncerteknek, összművészeti programoknak is otthont ad, valamint esküvők
helyszínéül is szolgál.
A barlang édesvízi mészkőben, mésztufában található, kialakulása a Tettye-forrásnak köszönhető. A forrás nagy
vízhozama miatt napjainkban is fontos szerepet tölt be Pécs ivóvízellátásában, de vizét már az ókorban a rómaiak
is hasznosították. A középkorban és az újkorban a karsztforrás vizére gabona-, papír-, lőpor-, tímármalmok
települtek. A forrás vizéből létezésének kezdetétől válik ki a forrásmészkő. A felszínre törő karsztvíz a szén-dioxid
elillanása következtében telítetté válik, s a víz mésztartalma a patak medrében található növényi részekre, ágakra
folyamatosan kirakódik, növekedik, és az évezredek folyamán jelentős vastagságú édesvízi mészkőpadok
jöhetnek így létre. A kőzet felszínen történő képződése 1892-ig, a forrás foglalásáig tartott. A forrás foglalása, a
vezetékes ivóvízellátás kiépítése után a völgyben megszűntek a malmok, s a bányászat is fokozatosan
visszaszorult. A XX. század elején a Tettye a pécsi polgárok közkedvelt kirándulóhelye lett.
Reéh György – városi tanácsos, a Mecsek Egyesület igazgatója – kezdeményezésére a természetes és
mesterséges üregek kiépítésével, bemutathatóvá tételével 1906-ban megnyitották a „Pokol kapujának” elnevezett
barlangot. A barlang csupán néhány évig volt látogatható, majd közel száz éven át zárva volt a nagyközönség
előtt. A különleges helyszín 2008 óta látogatható újra. Információ: www.barlangpecs.hu

Madarászat a Pintér-kert Arborétumban
A programon az érdeklődők madarász szakember segítségével ismerhetik meg az énekesmadarak életmódját,
szokásait, és a madárgyűrűzés gyakorlatába is betekintést nyerhetnek. A program időtartama: 1-2 óra. A
program költési időszakon kívül, augusztus 1- március 31. között kérhető. Információ, jelentkezés: 72/517-222,
30/377-3383E-mail: dunadrava@ddnp.kvvm.hu - www.ddnp.hu

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2014. márciusban és
április elején
Március 4.: DDNP Klub
Ég és föld között – a sziklakolostorok titkai – Rózsa Anita előadása
Diavetítéses előadás
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra
Ingyenes program.

Március 8.: Szabadság-zátony élőhelyrehabilitáció bemutatása
A túra során a 2013-ban befejeződött LIFE projekt eredményeit mutatjuk be az érdeklődőknek. A WWF
Magyarország által koordinált revitalizáció keretében a sziget mögötti mellékágban található kövezés részlegesen
megbontásra került, valamint a felhalmozódott hordalék egy részét is kikotorták. Ennek eredményeképp javult a
mellékág vízháztartása. A sziget területén az erdők természetességét próbáltuk növelni, az idegenhonos fajok
helyett hazai fafajokat telepítettünk, és folyik az inváziós fafajok, pl. zöld juhar visszaszorítása is.
A túra résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/3269459
Helyszín, időpont: Újmohács, kompkikötő parkoló, 10.00 óra. A túra hossza, időtartama: 6 km, 4 óra, a részvételi
díj: 500 Ft/fő.

Március 12.: Kis békakutató – pecsétgyűjtő program gyerekeknek
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tettye Oktatási Központja játékra invitálja a 7-13 éves diákokat! A játék
egy előadássorozat része, ahol a résztvevők rengeteg érdekességet tudhatnak meg a természetvédelem
gyakorlati tevékenységeiről, valamint a növényekről, a gombákról és az állatokról. Azok a gyerekek, akik a
pecsétgyűjtő sorozat hat programján részt vesznek, ingyenesen látogathatnak el családjukkal (max. 5 fő) a DunaDráva Nemzeti Park Igazgatóság egyik szabadon választott túrájára 2014-ben, vagy 2015-ben. A március 12-i
program témája: Ismerkedés a kétéltűek világával. Miért fontos a békamentés?
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 15.00 óra. A program időtartama: 1,5 óra, a részvételi díj: 300
Ft/fő

Március 17.: Kis Természetbúvárok Szakköre
A Kis Természetbúvárok Szakkörének foglalkozásain rátermett oktatók segítségével, élményt adó programokon
fedezhetik fel a gyerekek az élővilág titkait. A március 17-i program témája: Hegyi patakok élővilága
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 15.00 óra. A program időtartama: 1,5 óra, a részvételi díj: 300
Ft/fő.

Március 29.: Kamilla és Koszta kalandjai a gólyák birodalmában
Gólyabábos foglalkozás gyerekeknek a Fehér Gólya Múzeumban. Kamilla, a gondoskodó gólyamama bevezeti
fiókáját, a csintalan Kosztát a gólyák kalandos életébe. A program során a gyermekek bábok segítségével
ismerkedhetnek meg a gólyák táplálkozásával, fészkelési szokásaival és vonulásukkal. A bábozás végén a
résztvevők is kipróbálhatják, hogy milyen fészket építeni, gólyalábon járni és egy kis ügyességi játékon is
megmérkőzhetnek a lelkesebbek. Emlékül mindenki elkészítheti a saját gólya-pálcáját.
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 10.00 óra. A program időtartama: 2 óra, a részvételi díj: 500
Ft/fő.

Március 29.: Kakasdi Borókás túra – Jelvénygyűjtő túra
Sokan ismerik a barcsi vagy a bugaci borókásokat, de kevesen tudják, hogy Tolna megyében, Kakasd határában
is található ilyen. Számos védett növény élőhelye ez az eldugott kis terület. A túra végén a kakasdi tájház is
megtekinthető, ahol a magyarországi svábok és a bukovinai székelyek életébe kapunk betekintést.
Helyszín, időpont: Kakasd, faluház előtti parkoló, 10.00 óra. A túra hossza, időtartama: 7 km, 4 óra, a részvételi
díj: 500 Ft/fő.

Április 1.: DDNP Klub
A mediterráneum nádasainak téli madárvilága – Kováts László előadása
Diavetítéses előadás
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program.

Április 5.: Manótúra az Abaligeti-barlangban
A barlangok varázsát kínálja az óvodás, kisiskolás gyermekeknek a mesés elemekkel átszőtt program. A
bábelőadáson Moszanka és Pipisztrella segítségével ismerhetik meg a résztvevők a barlangok keletkezését, a
föld alatti rejtett élővilágot, megtudhatják, mi mindenre érdemes odafigyelni, amikor barlangokban járunk.
A túra résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 72/498766
Helyszín, időpont: Abaligeti-barlang, 10.00 és 12.00 óra. A program időtartama: 1 óra, a részvételi díj: a barlangi
belépő ára.

Április 5.: Vissza a múltba: régiek lábnyoma Dunaszekcsőn
A gyülekezőt követően csapatunk meglátogatja a dunaszekcsői Örökségházat, ahol a korábban magtárként
működő épületben régészeti feltárás során egy kora középkori templom maradványaira bukkantak. A falu
történelmének rövid ismertetése után a Duna-parton sétálunk, majd nekivágunk a Várhegy oldalában található
zegzugos utcáknak. A 60 méteres szintkülönbséget leküzdve a Duna és a Mohácsi-sziget csodálatos
panorámájában gyönyörködhetünk. A bronzkor óta lakott Várhegy történelméről itt izgalmas részleteket
hallhatunk. A szomszédos Szent János-hegy érintésével a löszmélyúton keresztül érünk vissza kiindulási
pontunkhoz.
Helyszín, időpont: Dunaszekcső, Sarlós Boldogasszony templom, 10.00 óra. A túra hossza, időtartama: 4-5 km,
3-4 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fő.

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!

