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Újraéled a Rezéti-Duna
A Duna-Dráva Nemzeti Park Gemenc tájegységében a következő hetekben fog elindulni a folyót érintő legnagyobb
élőhely-revitalizációs beavatkozás a Rezéti-Duna területén. Az elmúlt évtizedek alatt feltöltődött folyómeder
kikotrása után a mellékágon ismét át tud folyni a víz, a lassú folyású vízhez köthető fajok megtalálják az
életfeltételeiket.
A 14 km hosszú Rezéti-Duna a régióban a Duna leghosszabb mellékága, aminek ma még mind az alsó, mind a
felső vége élő kapcsolatban van a főmederrel. A ma már csak 30-50 méter széles, gyakran félig kiszáradó meder
másfél évszázada még a Duna fő medre volt. A kanyarulat levágásával a folyó hossza megrövidült és a
főmederben a víz folyása felgyorsult. Most a Duna a főmedret folyamatosan mélyíti, az árvizeknél pedig a hosszú,
így lassabb folyású mellékágat feltölti.
A beavatkozás során a lerakott hordalékot, elsősorban homokot fogjuk kikotorni a leginkább feltöltődött
szakaszokon. A mellékágból mintegy 200.000 m3 hordalékot fogunk eltávolítani, ezzel a meder jelenlegi
küszöbszintjét 
vagyis azt a szintet, amikor a Duna vize már keresztül tud folyni 
a tengerszint feletti 82 méterre
csökkentjük a jelenlegi 84-ről, azaz a Duna vize nemcsak a mostani 300 cm-es bajai vízállásnál, hanem már 100
cm körül is be fog folyni a mellékágba. A kikotort mederanyag a Duna főmedrében kerül végleges lerakásra.
A kotrás természetesen nem szünteti meg a mellékág feltöltődését kiváltó fő okot, vagyis a kanyarulat átvágását,
de középtávon kezelni tudja a feliszapolódás problémáját és ad pár újabb évtizedet a Rezéti-Dunának. Abból a
célból, hogy a jövőben a mellékágba kerülő hordalék könnyebben eltávolítható legyen, egy úgynevezett
hordalékcsapda kerül kialakításra. Ez gyakorlatilag a mellékág torkolatának szélesebbre és 1 méterrel mélyebbre
történő kotrását jelenti, így a Rezéti-Dunába érkező víz hamar lelassul és a szállított hordalék nagy része a
torkolat közelében, a hordalékcsapda területén kiülepszik, így egy esetleges fenntartó kotrásnak nem három
kilométer hosszból kell eltávolítania a homokot.
Az élőhelyrevitalizáció után a Rezéti-Duna evezős vízijárművekkel ismét látogatható lesz, sőt a küszöbszint
süllyesztésnek köszönhetően az év sokkal hosszabb időszakában lehet majd keresztülevezni rajta, mint jelenleg.
A tevékenység a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság által elnyert Élőhelyrehabilitációs célú mederkotrás a
Rezéti-Duna területén a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0008 pályázat finanszírozásával kerül megvalósításra, a

kivitelezés költsége nettó 439 millió Ft.
A projekt részletes, térképpel és fotókkal illusztrált bemutatása ide kattintva olvasható:
http://www.ddnp.hu/index.php?pg=news_111_2218

Nemzetközi egyezmény természetvédelmi monitoring adatok
megosztásáról
A Mura-Dráva-Duna határon átnyúló Bioszféra-rezervátum létrehozását 2012-ben magyar és horvát
kezdeményezésre fogadta el az UNESCO. A nemzetközi védett terület lefedi a három folyó közös érdekeltségű
szakaszait, a hullámtereket és mentett oldali élőhelyeket is. A bioszféra rezervátum kialakításának
vezérgondolata az volt, hogy mivel sem a folyók, sem a fajok nem ismernek határokat, ezért célszerű
kezdeményezést elindítani, ami segítené az országhatár által elmetszett élőhelyek egységes kezelését. Már a
nevezési dokumentációban megfogalmazódott az a felvetés, hogy hasznos lenne egyes kiválasztott, jellemző
fajok monitorozása, főleg olyanoké, amelyek rendszeresen előfordulnak a határ mindkét oldalán, esetleg
fészektelepeiket osztja ketté az országhatár vagy rendszeresen járnak át költés, táplálkozás céljából.
2014. július 11-én a horvátországi Dubrava Noskovacka-ban került aláírásra egy egyezmény egyes
természetvédelmi monitoring adatok megosztásáról. A magyar oldalt a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
képviselte, horvát oldalról az érintett megyék, a Kopácsi-rét Természeti Park valamint a horvát Környezet- és
Természetvédelmi Minisztérium képviselője volt jelen. A most aláírt keretmegállapodás alapján várhatóan az
ősszel a felek kidolgoznak egy közös monitoring tervet, kiválasztva azokat a fajokat, amelyek állományit jelenleg
is felmérik a határ mindkét oldalán így az adatok megosztásával mindkét fél teljesebb képet kap az adott faj
populációjának, állományának méretéről és annak alakulásáról is. A szóba jöhető fajok a rétisas, fekete és fehér
gólya, partifecske, gyurgyalag, kis és küszvágó csér, de a lista a jövőben, az együttműködés tapasztalatait
kihasználva, tovább bővülhet.

Élőhelyrevitalizáció Barcsnál
A Mura-Dráva-Duna Határon átnyúló Bioszféra Rezervátum megalapítása óta a magyar és horvát területek
természetvédelmi kezelői folyamatosan keresték a lehetőséget közös természetvédelmi projektek indítására.
Most az EU LIFE+ támogatásával egy élőhelyrevitalizációs projekt indulhat el a barcsi Ó-Dráva területén.
Az Ó-Dráva egy hozzávetőlegesen 12 km hosszú balparti holtág, amit hosszában metsz ketté a magyar-horvát
államhatár. A Dráva jelentős medereróziója miatt a holtág jelenleg a Drávánál magasabb térszínen helyezkedik el,
a víz pedig a Dráva irányába távozik. Bár a Rinya patakból kap utánpótlást, szárazabb időszakokban olyan
alacsony vízszintek is kialakulnak, amelyek veszélyeztetik a vízi élővilágot, és a partmenti ligeterdőkre is negatív
hatással vannak.
A projekt fő célja, hogy megfelelő vízmennyiséget tudjunk visszatartani a holtágban, amelynek köszönhetően a
károsan alacsony vízállások gyakorisága is csökken. Ennek érdekében egy vízvisszatartó fenékküszöb építését
tervezzük, a vízpótlást pedig egy csatorna kialakításával oldjuk meg a Dráva és a holtág felső szakasza közt. A
fejlesztések több védett és Natura 2000 jelölő fajnak is kedveznek, mint például a szivárványos ökle, vágó csík,
gőte fajok, bakcsó, vörös gém, sulyom, tündérfátyol.
A terület természetvédelmi állapotának javítása érdekében emellett számos régi, rossz állapotú horgászstéget
bontunk fel vagy újítunk meg, a galériaerdőbe őshonos fafajok csemetéit ültetjük, valamint Natura 2000
információs pontot és tanösvényeket alakítunk ki.
A közös pályázat erősíti az együttműködést a magyar és a horvát természetvédelmi kezelők, a helyi és országos
államigazgatási szervek, egyesületek, civil szervezetek között is.
A projekt főbb adatai:
Időtartam: 2014. 06. 01- 2018. 05. 31. Teljes költségvetés: 833 985 
(ebből közösségi hozzájárulás 623 674 
)
Vezető kedvezményezett: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett partnerek: Horgász Egyesületek Somogy megyei Szövetsége; Javna ustanova za upravljanje
za
tićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske 
upanije; Municipality of Pitomaca; VIDRA - Virovitica-

Podravina County's Regional Development Agency; WWF Magyarország Alapítvány
Társfinanszírózó: Földművelésügyi Minisztérium

Összefogás a Dráva mentén
A Dráva mentén élőknek a térség fellendítése és a társadalmi-gazdasági lemaradás csökkentése érdekében a
folyó jövőjével kapcsolatos elvárásait, javaslatait tartalmazza az az állásfoglalás, melyet ünnepélyes keretek
között írtak alá Sellyén.
A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szervezésében a magyarországi partnerek több érdekegyeztető tanácskozás
és szakterületi megbeszélés eredményeként jutottak közös nevezőre számos, korábban vitákat kiváltó
kérdésben.
A folyószabályozás témájában megszületett javaslatok a medererózió, medersüllyedés megállítását helyezték
előtérbe és kihangsúlyozták a tervezések összehangolásának szükségességét.
Az árvízvédelem kapcsán egy átfogó, a tájhasználat váltás iránti igényt is figyelembe vevő rendszer
koncepciójának kidolgozását szorgalmazták. A hajózás területén a horvát-magyar együttműködés erősítésének
szükségességét vetették fel, a kijelölt közös drávai hajóút állapotának megvizsgálását, majd a fejlesztési
lehetőségek kidolgozását. A horgászat-halászat eltérő magyar és horvát előírásainak egységesítését javasolták.
A Dráva és mellékágai elérhetőségének és a vízpart megközelíthetőségének biztosítását kérték, valamint a
kisszerszámos halászat engedélyezését, mely a helyieknek megélhetést biztosíthat. Szükségesnek tartották a
Dráva halfaunájának megőrzése érdekében egy átfogó tanulmány elkészítését.
A környezet- és természetvédelem optimális biztosítása érdekében egy tájrekonstrukciós és egy tájhasználati
terv kidolgozását tűzték ki feladatul. Szorgalmazták a természeti környezet határon átnyúló használatáról és
hasznosításáról szóló területrendezési terv elkészítését is az összes érintett szakma részvételével, térképekkel,
ajánlásokkal intézkedési tervvel. A mezőgazdasági termelés, mint húzó gazdasági tevékenység és a
feldolgozóipari háttérrendszer kialakításának támogatását fontosnak tartották. Javasolták egy munkacsoport
létrehozását a tájszerkezet helyreállítását célzó projektek kidolgozására. (Ilyen pl. a 
Zöld-pont
rendszer
bevezetési feltételeinek vizsgálata és a támogatási rendszer kidolgozása, illetve egy tájhasználat-váltási terv
elkészítése, valamint a terület alapú támogatásnak a Zöld-pont rendszerrel való felváltása.)
Javasolták a vízgazdálkodási kerettervek, vízgyűjtő-gazdálkodási tervek, illetve vízgyűjtő-fejlesztési tervek
kidolgozását is a vízgyűjtőn elhelyezkedő többi ország elképzeléseinek figyelembe vételével. A turizmust illetően
egyetértettek abban, hogy a térség általános társadalmi- gazdasági fejlődésének alapjait kell megteremteni
ahhoz, hogy egy működő és versenyképes turisztikai fogadási rendszer alakulhasson ki. Szükséges a helyi
szereplőket összefogó, a turisztikai fogadást és a népszerűsítést kezelő, a lakosságot képzésekkel,
szemléletformálással támogató szakmai koordináció megteremtése.
A szelíd turizmus, kiemelten a kerékpáros és a falusi turizmus, valamint az örökség turizmust tartották a
kívánatos turisztikai irányoknak, a terület értékeinek megőrzése, helyreállítása, elérhetőségének biztosítása, és a
turisztikai háttér infrastruktúra megteremtése mellett. A szakmai és ágazati fejlesztések, szabályozások sikere
érdekében kihangsúlyozták a helyi igények és vélemények figyelembe vételének, a területek közötti eltérések
kezelésének, ugyanakkor a határokon átnyúló léptékben való gondolkodás fontosságát. A résztvevők
egyetértettek abban is, hogy lobbi tevékenységre volna szükség ahhoz, hogy a Dráva korridort kiemelt tervezési
területté nyilvánítsák.
Forrás, további információ: www.ddvizig.hu

EMBER ÉS TERMÉSZET

Itassuk a nyári hőségben a madarakat!
A kánikula idején nem csak nekünk embereknek, hanem a körülöttünk élő madaraknak is sok folyadékra van
szükségük. A kertben a madarak gyülekezőhelye lehet egy jól elkészített itató. Az itató kialakításakor szabadon

szárnyalhat a fantáziánk. Ügyelni kell azonban arra, hogy az itató lassan mélyüljön, a közepére pedig egy lapos
követ érdemes tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. A lényeg, hogy minél inkább természethű lesz
az itatónk, annál inkább kedvelni fogják a madarak is. A természetközeli látvány megalkotásához kiválóak a
patakkövek, a sóderágy, a betelepített vízi növények. Az itató elhelyezésénél ügyeljünk rá, hogy a kertünkbe
tévedő macskák számára elérhetetlen legyen, másképp könnyen a madarak vesztőhelyévé válhat. Az
énekesmadarak számára fontos, hogy az itató közelében találjanak búvóhelyül szolgáló cserjéket, fiatal fákat,
ahová veszély esetén gyorsan elérhetnek. Az ilyen 
menekülő útvonalak
biztosítása garancia lehet itatónk
népszerűségére. A madáritatóban szeretnek fürdeni a rigók, a kék cinegék, a vörösbegyek. A madarak számára a
fürdés, a tollazat tisztán tartása állandó, létfontosságú tevékenység, az itató ezért is lényeges eleme kertünknek.
Fontos ügyelni arra, hogy az itató vizét, amennyiben nincs átfolyása a medencének, rendszeresen cseréljük.
Itatásra legmegfelelőbb az esővíz. Lényeges tudni, hogy miután az itatóhoz szoktattuk a madarakat, az itató
vízutánpótlása legyen folyamatosan megoldott, nem szabad becsapni a madarakat.

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. augusztus 1. - október 15. A nyertesek sorsolása 2014. október 20-án. A nyertesek
értesítése és az ajándékcsomagok eljuttatása postai úton történik.

PROGRAMAJÁNLÓ

Séta a Nagyharsányi Szoborparkban művészettörténész vezetésével
A Nagyharsányi Szoborpark története 1967-ig nyúlik vissza. A kezdeti években hazai pályakezdő művészeket
hívtak meg, majd később külföldi szobrászok is bekapcsolódtak az alkotó munkába. A környékből származó
kőből, a lehető legtágabb műteremben, a szabad ég alatt készült művek szinte életre kelnek a szoborparkban, a
felhagyott kőbánya a műalkotások igazi otthonává vált. A közel 130 szobor többsége nonfiguratív: magányos
tömbök, csavart oszlopok, furcsa bálványok, óriások játékszereire emlékeztető kövek. Némelyik a látogatóktól
kapott nevet, ilyen például a Villányi Vénusz, a Kolumbusz tojása, vagy az Emlék.
A Nagyharsányi Szoborparkban tett sétán a műalkotások szimbólumait, a szobrok keletkezésének körülményeit
1-1,5 óra időtartamú vezetésen ismerhetik meg az érdeklődők. Találkozás a szoborpark bejáratánál. Időpontok
2014. augusztus végéig: minden szombaton 16.00 órakor és minden vasárnap 10.00 órakor. Részvételi díj (mely a
belépő árát is tartalmazza): 800 Ft/fő, 10 éves korig ingyenes. További információ a Szoborparkról:
www.ddnp.hu/szoborpark, http://facebook.com/szoborpark.

Ördögtúrák, szoborparki idegenvezetések az Ördögkatlan Fesztivál idején
Augusztus 5-9. között kerül megrendezésre a Villányi-hegység közelében fekvő településeken az Ördögkatlan
Fesztivál. Magyarország legdélibb hegyvidékének, a Villányi-hegységnek legmagasabb tömbje a Szársomlyó.
Területén botanikai ritkaságok élnek: a Szársomlyón 75 védett növényfajt találtak, közülük 4 faj kizárólag itt fordul
elő hazánkban. A sziklagyepeken fordul elő a hegy legféltettebb kincse, a január-februárban nyíló, fokozottan
védett magyar kikerics. Az augusztus 6., 7., 8., 9-én induló "ÖRDÖGTÚRÁN" lehetőség nyílik a fokozottan védett
Szársomlyó földtani, növénytani, állattani és kultúrtörténeti értékeinek megismerésére, valamint gyönyörködni a
csodálatos panorámában, szakvezető kalauzolásával. A túrán az Ördögkatlan karszalaggal rendelkezők 50%
kedvezménnyel vehetnek részt.
A Nagyharsányi Szoborpark a fesztivál teljes időtartama alatt féláron látogatható fesztivál-karszalaggal, továbbá
az augusztus 9-én 16.00 órakor kezdődő idegenvezetésre szintén érvényes az 50%-os kedvezmény a fesztiválkarszalaggal rendelkezőknek.

Hódító hód kenutúra Gemencen augusztus 16-án
A június-júliusi kenutúrák után már csak egy időpont maradt a Gemenci erdőben előre meghirdetett
szakvezetéses kenutúrán résztvenni. A túra során szakvezető kalauzolásával kenuinkkal bejárjuk a vadregényes
Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelőtt a Duna fő ága volt. Megismerkedhetünk a területen élő hódok
életmódjával, megcsodálhatjuk a folyóparti ártéri erdőt, és az itt élő vízimadarakat. Az egykori folyóág végén, egy
nagyobbacska szigetet megkerülve indulunk vissza a túra kiindulási pontjára.
A maximális létszám 40 fő, előzetes bejelentkezés szükséges. A jelentkezőket a kenutúra előtt néhány nappal
értesítjük a találkozás helyéről és az indulási időpontról! Helyszín: Baja - Vén-Duna; a túra hossza 8 km,
időtartama 3 óra, a részvételi díj: 1500 Ft/fő.
A kenutúra négyszemélyes túrakenukkal zajlik, a túra időtartamára a résztvevők mentőmellényt és evezőlapátot
kapnak, a résztvevők saját maguk eveznek. Amiről fontos gondoskodni: sapka, naptej, valamint a szúnyogok és
kullancsok elleni védekezés! A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt. A túrát a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának tagja vezeti.
Információ, bejelentkezés: Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459. E-mail: komlos@ddnp.kvvm.hu,
evahorvath@ddnp.kvvm.hu

Gólyák nyomában Béda-Karapancsán - augusztusban minden szombaton!
A Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegysége 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.
Időpontok: Augusztus 2., 9., 16., 23., 30. A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért előzetes
jelentkezés szükséges - tel.: 30/846-6020. A program előtt a találkozási pont Kölkeden, a Fehér Gólya Múzeum
előtt, 9.00 órakor. A program időtartama: 4 óra. A részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett:
2200 Ft/fő. Az ár tartalmazza a kenu, az evezők és a mentőmellények bérlését és a szakvezetést, valamint a
belépőt a Fehér Gólya Múzeumba és a tárlatvezetést a múzeumban. A kenutúra négyszemélyes túrakenukkal
zajlik, a túra időtartamára a résztvevők mentőmellényt és evezőlapátot kapnak, a résztvevők saját maguk
eveznek. Amiről fontos gondoskodni: sapka, naptej, valamint a szúnyogok és kullancsok elleni védekezés! A
túrán mindenki saját felelősségére vesz részt. A túrákat a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa
vezeti.

A barlangokban nyáron sincs hőség!
Abaligeti-barlang
A Mecsek egyik legismertebb és legnépszerűbb természeti látnivalója az Abaligeti-barlang. A barlang kiépített,
466 méter hosszú főága gyalogosan, utcai ruhában kényelmesen végigjárható. 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 sziklákhoz, cseppkőalakzatokhoz gyakran kapcsolódnak legendák,
hiedelmek, melyeket a túrán a vezető elmesél. Ilyen például a magasban található 
Lebegő-kő
, amely megmozdul,
ha egy hűtlen túrázó halad el alatta. 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. Információ, bejelentkezés csoportoknak: 72/498-766.
Honlap: http://www.ddnp.hu/abaliget

Barlangi kalandtúra Orfűn
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. 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. Honlap: www.kalandbarlang.hu
Figyelem! Augusztus 2-án garantált túra indul a barlangba! Információ alább, a programajánló rovatunkban
olvasható.

Pécs, Tettyei Mésztufa-barlang
A Tettyei Mésztufa-barlang kora geológiai mércével mérve igen fiatal, az üregrendszer a körülbelül tízezer éves,
laza szerkezetű, vastag mésztufában alakult ki. A járatokat az évszázadok folyamán mesterségesen kibővítették,
további folyosókat vájtak ki a hegy belsejében. Egykor ezek a föld alatti üregek lakóhelyként is funkcionáltak.
Napjainkban a barlang a természeti és a kultúrtörténeti értékek komplex bemutatóhelye. A barlang fő attrakciója a
hatalmas sárkány, melynek elődje az 1900-as évek elején még a barlang rémisztő figurája volt, ma viszont "békés
jószágként" ismeretterjesztő kisfilmet vetít a vendégeknek. Érdekes látványosság a rekonstruált barlanglakás,
továbbá a tettyei és más mecseki kőzetek bemutatója, valamint a barlangok kialakulását szemléltető működő
makett. A Tettye múltját, kultúrtörténetben betöltött szerepét színes tablók mutatják be. A misztikus
üregrendszer minden egész és fél órában induló, élményt adó vezetéssel látogatható. Információ, bejelentkezés
csoportoknak: 72/211-830, 30/580-3424. Honlap: http://www.ddnp.hu/tettyei-mesztufa-barlang

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2014. augusztusban és
szeptember elején
Augusztus 2.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegysége 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 minden esetben előzetes jelentkezés szükséges! Tel.:
30/846-6020.
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra. A program időtartama: 4 óra, a részvételi díj: 2-14
éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő.

Augusztus 2.: Fedezzük fel a Mészégető-források barlangját!
A Mészégető-források barlangja változatos szélességű, aktív patakos barlang, egyediségét az oldásos formák,
vízesések adják, jellegzetessége a kőzet felszínét borító mangánkiválás okozta fekete bevonat. A kiépítetlen 
vad
barlangban megtett túra hossza 400 m, a szükséges felszerelést a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
biztosítja a látogatók részére. A barlangtúrán 14 év felettiek vehetnek részt, 14-18 év közöttiek esetében írásos
szülői engedély szükséges.
A résztvevők létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes bejelentkezés szükséges! A túra minimum 3 fő
jelentkezése esetén indul. Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459. A helyszínről és az időpontról a túra előtt néhány
nappal kapnak értesítést a jelentkezők. A túra időtartama: 3-4 óra, a részvételi díj: 5300 Ft/fő.

Augusztus 9.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A részletes programot lásd: augusztus 2.
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges! Tel.:
30/846-6020.
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra. A program időtartama: 4 óra, a részvételi díj: 2-14
éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő.
Augusztus 9.: Hol terem az örménygyökér? 
Jelvénygyűjtő túra
Szederkény, a Karasica vízfolyás két oldalára épült település ma 1800 lelket számlál. Környékéről az őskorból is
kerültek elő leletek. A történetét bemutató kiállításnak a régi mozi épülete ad otthont. A Falumúzeum a község
híressé vált szülötteinek is emléket állít. A gyűjtemény megtekintése után sétát teszünk a falutól délre található
réten. Utunk nádasok, magaskórósok között és üde kaszálóréteken visz, miközben megismerkedünk a terület
gazdag élővilágával. Megtudhatjuk, milyen eredménnyel járt a vörös vércsék mesterséges odútelepítése, láthatjuk
a védett örménygyökér impozáns, néha embermagasságúra növő példányait.
Helyszín, időpont: Szederkény, Falumúzeum (Dózsa György u.), 9.00 óra. A túra hossza, időtartama: 3 km, 3
óra, a részvételi díj: 500 Ft/fő.

Augusztus 11-15.: Napközis tábor a Tettye Oktatási Központban
Értékes természetismereti programokkal kitöltött tábor várja az általános iskolás korú gyermekeket Pécsett, a
Tettye Oktatási Központban. A terepi és foglalkoztató terembe tervezett foglalkozásokon, tematikus napok
keretében ismerhetik meg a résztvevők a gyógynövényeket, a vizek apró lakóit, a madarak életét, az erdők
titokzatos világát. Játékos feladatok, izgalmas vetélkedők várják a gyerekeket. Kirándulások és kézműves
foglalkozások is színesítik a programot.
Időpont: hétfőtől péntekig 8.00-16.00 óráig.
Helyszín: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Tettye Oktatási Központ, Pécs, Tettye tér 8.

Augusztus 16.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A részletes programot lásd: augusztus 2.
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges! Tel.:
30/846-6020.
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra. A program időtartama: 4 óra, a részvételi díj: 2-14
éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő.

Augusztus 16.: Hódító hód kenutúra
A túra során kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelőtt a Duna főága volt.
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes bejelentkezés szükséges. A
jelentkezőket a kenutúra előtt néhány nappal értesítjük az indulási időpontról! Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459.
Helyszín: Baja - Vén-Duna. A túra hossza, időtartama: 8 km, 3 óra; a részvételi díj: 1500 Ft/fő.

Augusztus 23.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A részletes programot lásd: augusztus 2.
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges! Tel.:
30/846-6020.
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra. A program időtartama: 4 óra, a részvételi díj: 2-14
éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő.

Augusztus 23.: Csillagnéző túra a Zselicben
A Zselicben a lakott területektől, 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
égbolt esetén az ismert csillagképek mellett a halványabb csillagok sokaságát és a Tejutat is lehet látni. A
résztvevők csillagász szakember segítségével ismerhetik meg az égbolt csodáit, és kis szerencsével számos
hullócsillagban is gyönyörködhetnek. A résztvevők távcsővel figyelhetik meg a szabad szemmel nem látható
jelenségeket, és számtalan érdekes információt tudhatnak meg a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
természetvédelmi őrétől.
A túra résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges! Telefon:
30/405-4571.
Helyszín, időpont: Zselic, Bánya, Panoráma Panzió parkolója, 19.30 óra (Gyülekező: 19.00 óra). A túra hossza,
időtartama: 5-6 km, 3-4 óra, a részvételi díj: Felnőtt: 1000 Ft/fő.

Augusztus 29.: Megemlékezés a mohácsi csata évfordulóján
Az 1526. augusztus 29-i mohácsi csata helyszínén, Sátorhely határában elterülő emlékhely több mint 1500
katona végső nyughelye. Az évforduló napján a csatában elesett hősökre emlékezünk. Helyszín, időpont:
Mohácsi Történelmi Emlékhely, 17.00 óra. Ingyenes program.

Augusztus 30.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A részletes programot lásd: augusztus 2.
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, a részvételi díj: 2-14
éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő.

Augusztus 30.: Denevérest Abaligeten
Az esti program során a denevérek különleges és titkokkal körüllengett világát ismerhetik meg a látogatók
szakavatott denevérkutató segítségével. Az Abaligeti-barlangnál hálóval befogott denevéreket lehet közelről
megnézni, ismerkedve a fajok egyedi jellemzőivel.
Helyszín, időpont: Abaligeti-barlang, 20.00 óra. Ingyenes program.

Szeptember 2.: DDNP Klub
Természet és kultúra a Felső-Duna mentén 
Komlós Attila előadása
Diavetítéses előadás
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program.

Szeptember 6.: Madárgyűrűzés a Földvári-tavon
A program során a Duna bal partján található természetvédelmi területen a madárgyűrűzés elméletével és
gyakorlatával ismerkedhetnek meg az érdeklődők.
Helyszín, időpont: Dávod, Hiezl tanya, 7.00 óra (Gyülekező: 6.45 óra)
A túra hossza, időtartama: 6 km, 3 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!

