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HÍREK

 
  
Együtt gondolkodás a Dráva és környéke jövőjéről 
  
A SEE River  projekt keretében a Dráva „használatában” érintett hazai szakemberek, valamint az ott élők ültek 
össze közös tanácskozásra a közelmúltban. Eddig két munkaértekezleten igyekeztek megfogalmazni az 
együttműködés lehetőségeit, a Drávával kapcsolatos közös jövőbeni elképzeléseket a folyó hazai alsó 
szakaszának kezelése, árvízvédelme, vízgazdálkodása, természetvédelme, környezetvédelme, mezőgazdasága, 
ipara, turizmusa területén. A résztvevők célja többek között az, hogy segítsék a döntéshozókat a komplex Dráva-
kép megismerésében, a sokoldalú megközelítés lehetőségeinek feltárásában, abban, hogy a döntéseket a Dráva 
fejlesztésére az ott élők és az érintett szakmák véleményének és érdekeinek figyelembevételével hozzák meg. 
  
A két munkaértekezletet, melyet Pécsett és Sellyén tartottak további fórumok követik majd az együtt gondolkodás 
jegyében. A projekt zárásaként egy közös Dráva akcióterv, megállapodás-tervezet készül 2014 tavaszán, mely 
várhatóan a Dráva folyó és környéke turisztikai fejlesztési irányaira is kitér majd. 
  
A Dráva, mint nemzetközi folyó, öt országot érint, így a  SEE River projekt is öt országot köt össze. 
Magyarországon és a Horvát Köztársaságon kívül Olaszország, Ausztria és Szlovénia vesz részt benne, valamint 
további öt nemzetközi, délkelet-európai folyó mentén további 7 ország dolgozik együtt a projektben. A 
magyarországi alprojekt felelőse a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Nemzeti Környezetügyi Intézet. 
  
A projektről bővebben: www.see-river.net, www.facebook.com/pages/SEE-River_Project 
  
 
Téli túrák nemzeti parkjainkban és védett természeti területeken 
  
A téli időszakban nemzeti parkjaink egészen más arcukat mutatják felénk. Akik a friss időben csatlakoznak az 
erdei túrákhoz, megismerhetik a természet igazi csendjét, a téli erdő varázsát. A túrák során az apró mozdulatok 
hangja is észrevehetővé válik: a friss hó ropogása a bakancstalpak alatt, a megfagyott levél zörgése és a jól 
megérdemelt forró tea szürcsölése a termoszból. Ilyenkor, mikor a túrázók száma kevesebb, az erdők, mezők és 
a vízpartok lakói is bátrabban előjönnek rejtekhelyükről. A természetvédelmi szakemberek ezeken a napokon 
olyan fokozottan védett területekre is elkalauzolnak minket, ahova más időszakban – az élővilág nyugalmának 
megőrzése érdekében – nem juthatunk el. A január 25. és február 8. közötti időszakban zajló események a Falusi 
és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) által koordinált Vidékjáró programsorozat részét képezik. 
  
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság három programját ajánljuk az időszakra: 
  
Február 1.: Baláta-tó túra 
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 fogasírban 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. Találkozási pont: Kaszó, Ökocentrum, 
időpont: 10.00. Táv: 6 km (3 óra), a részvételi díj: 450 Ft/fő. 
  
Február 1 és február 8.: Kikerics túra a Szársomlyón 
Hazánk területén egyedül a Szársomlyón él a fokozottan védett magyar kikerics. A 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. 
A progrm résztvevői ingyenesen tekinthetik meg a túrát követően a Nagyharsányi Szoborparkot. 
  
A túrákról a legfrissebb információk itt érhetők el: 
www.nemzetipark.gov.hu/okoturisztikai-rendezvenyek 
  
Keresse a Vendégváró Nemzeti Parkokat a Facebook-on is: 
www.facebook.com/VendegvaroNemzetiParkok 
  



 

 Eseménynaptár - 2014 
   
 
Elkészült a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2014. évi eseménynaptára. 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. 
   
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. 
 
Pályázat e- tanösvények látogatói számára 
  
2014-ben ismét játékra invitáljuk a villányi Ammonitesz tanösvény, az abaligeti Denevér tanösvény, a Töröcske 
határában található Fekete harkály tanösvény, illetve a Jakabhegy lábától induló Kövirózsa tanösvény látogatóit. 
Lehetőség nyílik a tanösvények természeti értékeinek megismerése mellett fotópályázatokon és 
nyereményjátékokon való részvételre is. A fotópályázatokon eredményesen résztvevők, illetve a kérdéseket 
helyesen megválaszolók jutalma: ajándékcsomag, ingyenes látogatás Pécsett a Tettyei Mésztufa-barlangban, 
szakvezetés a Pintér-kert Arborétumban, foglalkozás a Tettye Oktatási Központban. A részletes felhívások a 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság honlapjáról letölthető tanösvény vezetőfüzetekben szerepelnek. 
www.ddnp.hu, http://www.ddnp.hu/e-tanosvenyek. 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén immár nyolc úgynevezett „e-tanösvény” található, 
melyek a http://www.ddnp.hu/e-tanosvenyek címről letölthető vezetőfüzetek segítségével járhatók be. 
Amellett, hogy az útvonalakat felkereső természetbarátok így folyamatosan aktualizált információkhoz juthatnak, 
a füzetes tanösvények költségcsökkentési és rongálás elleni előnyeit kiegészíti egy kiemelten környezettudatos 
elem is: az internetről letölthető információs anyag kizárólag az érdeklődők nyomtatják ki, lecsökkentve így a 
felesleges papírfelhasználást, nyomtatást. A letölthető útvonalvezető és információs anyagok, valamint a 
tanösvények mentén a fákra, vagy kövekre festett emblémák és állomás-jelző számok segítik az önálló bejárást, 
de természetesen igazgatóságunk szakembereitől szakvezetés is igényelhető. 
  
Az e-tanösvények a következők: 
• AMMONITESZ TANÖSVÉNY – Villány (Templom-hegy Természetvédelmi Terület) 
• CIKTA TANÖSVÉNY –  Nagydorog, Szenes-legelő (Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet) 
• DENEVÉR TANÖSVÉNY – Abaliget (Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet) 
• ELTŰNT PUSZTÁK NYOMÁBAN TANÖSVÉNY (Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet) 
• FEKETE HARKÁLY TANÖSVÉNY – Töröcske (Zselici Tájvédelmi Körzet) 
• KÖVIRÓZSA TANÖSVÉNY – Kővágószőlős, Jakabhegy (Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet) 
• TŐZIKE TANÖSVÉNY – Kakpuszta (Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet) 
• ÜRGE TANÖSVÉNY –  Paks (Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet) 
  

 
EMBER ÉS TERMÉSZET 

 
  



 

Az év állatai, növényei 2014-ben 
  
 
Év madara: túzok 
A túzok hazánk és Európa legnagyobb termetű röpképes madara, a pusztai táj szimbóluma. Nyugat-Európa 
legtöbb országából kipusztult. A 20. század elején a Kárpát-medencében még összefüggő túzokpopuláció élt, az 
azóta eltelt időben azonban sok helyről eltűnt, vagy végnapjait éli. 
Az elmúlt négy évtizedben a magyar túzokállomány legfőbb veszélyeztetőjévé az élőhelyeiket felszámoló intenzív 
agrárgazdálkodás, az ütközésveszélyes elektromos vezetékek, a fészekragadozó rókák, vaddisznók és kóbor 
kutyák elszaporodása vált. 
Védelmének első lépése az ivararányt rendkívül kedvezőtlenül átalakító vadászat (kakasok kilövése) korlátozása, 
majd teljes tilalma, végül az 1970-es védetté nyilvánítás volt. Hazánkban a túzok jelenleg fokozottan védett madár, 
természetvédelmi értéke 1 000 000 forint. 
  
Év fája: mezei juhar 
A síkságtól a hegyvidékig számos erdőtársulás fontos elegyfája, viszont évszázadokon keresztül gyomfának 
tekintették, s ezért jelentősen visszaszorították. Felkarolása erdeink ökológiai értékét a jövőben jelentősen 
emelheti. Keskeny, oszlopos koronája miatt régóta alkalmazott fajta, amelyet elsősorban utak fásítására, 
határvonalak kijelölésére használtak, a leggyakoribb sorfánk volt. Az utóbbi negyed évszázadban alig ültetik. 
  
Év hala: magyar bucó 
A magyar bucó igazi különlegesség, amely kizárólag a Dunában és a Dnyeszterben, valamint ezek 
mellékfolyóiban él. Vizeink őshonos és bennszülött hala, ezért fokozottan védett. Véletlenül megfogott példányait 
haladéktalanul vissza kell engedni, ennek ellenére a horgászok körében is népszerű.  
  
Év hüllője: mocsári teknős 
Egy eurázsiai elterjedésű állatfaj, Magyarország egyetlen őshonos teknősféléje. Magyarországon elsősorban a 
síkvidékek iszapos álló- vagy lassan folydogáló vizeiben él. Kedveli a napsütötte, sűrűn benőtt erdei tavakat és a 
ligeterdőkkel szegélyezett holtágakat. Csak víz közelében él meg. A mocsári teknőst szerte Európában 
visszaszorítja a gyorsan terjeszkedő vetélytársa, a vörösfülű ékszerteknős. Állományát csökkenti a vizes 
élőhelyek szennyezése és pusztulása is. A kifejlett példányokat páncéljuk védi, de a kicsinyeket és a tojásokat 
sokszor felfalják a ragadozók. 
A magyarországi teknősállomány egyelőre stabil, de elkezdték felmérését, hogy adott esetben hatékonyan 
védhessék. Mint minden kétéltű és hüllő, Magyarországon ez a faj is védett, eszmei értéke 50 000 forint. 
  
Év rovara: földi poszméh 
Általában a föld fölött nehézkesen repülve közlekedik. Nevét onnan kapta, hogy méternyi mélységben lakik a 
földben, leggyakrabban egér- és vakondjáratokat használva, ahonnan csak akkor bújik ki, amikor a Nap melege 
már lehatolt a talajba. Testhossza 11-24 milliméter közötti. Szőrzetének alapszíne fekete, előtora és potrohának 
második hátlemeze sárga, potrohának vége fehér. 
  
Év vadvirága: szibériai nőszirom 
Mintegy méteres magasságú virágzó hajtásokat fejlesztő, 2-8 mm széles levelű, sarjtelepeket alkotó rizómás 
évelő. A hajtásai csúcsán május-júniusban 1-4 virág nyílik. A lepellevelek színe változatos, de legtöbbször 
ibolyáskék. A külső lepellevelek cimpái kiszélesedők,  fehéres mintázattal tarkázottak, tövük kissé rozsdás. 
Leginkább a kiszáradó kékperjés láprétekre jellemző az előfordulása, de megtalálható hegyi kaszálóréteken is. 
Leginkább termőhelyeinek szárazodása, átalakulása (cserjésedése, erdősülése) fenyegeti. 
  

(Forrás: internet) 
 

 
PROGRAMAJÁNLÓ 

 
   
Kiránduljunk - irány a Szársomlyó és a Nagyharsányi Szoborpark! 
 
A Villányi-hegység legmagasabb tömbje a Szársomlyó. Az éles kelet-nyugat irányú gerinc sajátos és igen eltérő 
mikroklimatikus viszonyokat hoz létre a déli és északi oldalon, szubmediterrán klímájú területén zoológiai és 
botanikai ritkaságok jelentős számban előfordulnak. A hegyen 75 védett növényfajt találtak, közülük 4 faj 
kizárólag itt fordul elő hazánkban. Ide, a fokozottan védett Szársomlyó csúcsára indít a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság heti öt alkalommal szakvezetéses túrát a Villányi (Nagyharsányi) Szoborparktól. Egyéni turistáknak 
és csoportoknak egész évben lehetőségük nyílik a Szársomlyó meglátogatására a szerdai, csütörtöki, pénteki, 
szombati és vasárnapi napokon garantáltan induló szakvezetéses túrákon. 
  
Indulás helye: Nagyharsányi Szoborpark. Indulás időpontja: 10:00 óra (gyülekező: 9:45-kor). A túra hossza kb. 5 
km, időtartama 3 óra. A részvételi díj felnőtteknek: 800 Ft/fő, 18 éves korig: 400 Ft/fő. A meghirdetett indulási 
időpontokon kívül igény szerint máskor is van lehetőség a túra megszervezésére, előzetes egyeztetést követően.  



 

 
 
Ebben az esetben a részvételi díj felnőtteknek 800 Ft/fő, 18 éves korig: 400 Ft/fő, a minimális díj 12.000 Ft. A 
szakvezetéses túra résztvevői a Nagyharsányi Szoborparkot ingyenesen tekinthetik meg! Információ, túrák 
egyeztetése: 20/913-7534. 
 
FIGYELEM! A 2014. február 1-jén és február 8-án (szombati napokon) induló túrákon a korábbi évek tapasztalati 
alapján idén is nagy érdeklődés várható. Ezért ezeken a napokon előzetes jelentkezés szükséges a túrán való 
részvételhez! Tel.: 30/326-9459, 30/377-3388. E-mail: evahorvath@ddnp.kvvm.hu, 
komlos@ddnp.kvvm.hu  
   
A Nagyharsányi Szoborpark története 1967-ig nyúlik vissza. Ekkor tartották fiatal pécsi művészek 
kezdeményezésére a Szársomlyó egykori kőfejtőjében az első kőszobrász szimpoziont. A következő évben a 
művészek a közeli Gyimóthy-villában állandó jellegű, nyári alkotótelepet létesítettek. Az alapítólevélben foglaltak 
értelmében az alkotótelepen készült művekből minden művésznek egy-egy alkotást a szimpozion 
közgyűjteményének kell átadni. Ez jelentette a mai szabadtéri szoborpark alapját. A kezdeti években hazai 
pályakezdő művészeket hívtak meg, majd később külföldi szobrászok is bekapcsolódtak az alkotó munkába. Az 
alkotói műhely kitűnő helyszínévé vált a kortárs képzőművészek számára a kapcsolatépítésre, tudásuk 
fejlesztésére. A műtárgyegyüttes 2009-ben műemléki védettséget kapott. Az alkotó művészek között olyan neves 
mestereket találunk, mint Bocz Gyula, Bencsik István, Kígyós Sándor, illetve Wladislaw Tumkiewicz 
(Lengyelország), Vittorio di Muzo (Olaszország), Pierre Székely (Franciaország/Magyarország). A környékből 
származó kőből, a lehető legtágabb műteremben, a szabad ég alatt készült művek szinte életre kelnek a 
szoborparkban, a felhagyott kőbánya igazi otthonává vált a műalkotásoknak. A szobrok 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 szobrok hátterét 
a felhagyott kőbánya felső jura kori mészkőrétegekből álló meredek fala adja. 
  
Elhelyezkedés: Nagyharsány és Villány között, a főútról északi irányban letérve. Tábla jelzi a helyszínt. Autóbusz 
megállóhely neve: Nagyharsány, kőbánya. Nyitva tartás: április 1 - szeptember 30.: naponta 9.00-19.00; október 
1 - március 31.: naponta 10.00-16.00. Belépő felnőtteknek: 400 Ft/fő, 18 éves kor alatt: 250 Ft/fő. IrányPécs! 
kártyával 20% kedvezmény. A Szársomlyóra induló szakvezetéses túra résztvevői a Nagyharsányi Szoborparkot 
ingyenesen tekinthetik meg! Információ: 30/377-3388. 
   
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2014. februárban és március elején 
  
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 a Vizes Élőhelyek Világnapján 
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. 
  
Február 8.: 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 12.: Kis halszakértő – pecsétgyűjtő program gyereknek 
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 Duna-
Dráva Nemzeti Park Igazgatóság egyik szabadon választott túrájára 2014-ben, vagy 2015-ben. A február 12-i 
program témája: Magyarországon élő halfajaink bemutatása. A Duna és a Dráva különleges halai. 
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 15.00 óra. A program időtartama: 1,5 óra, a részvételi díj: 300 
Ft/fő. 
 Február 17.: Kis Természetbúvárok Szakköre 
A Kis Természetbúvárok Szakkörének foglalkozásain rátermett oktatók segítségével, élményt adó programokon 
fedezhetik fel a gyerekek az élővilág titkait. A február 17-i program témája: A természet ébredése a téli álomból - 
a tavasz hírnökei 
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 15.00 óra. A program időtartama: 1,5 óra, a részvételi díj: 300 
Ft/fő. 
   
MÁRCIUS: Békamentés Sikondán 
A méltatlanul rossz hírben álló kétéltűek életét súlyosan veszélyeztetik a vonulási útjaikat keresztező autóutak. A 
program a védettséget élvező békafajok megmentését szolgálja, egyben közelről megismerhetjük ezeket az apró 
és nagyon hasznos állatokat. Szakemberek adnak pontos információt az egyes békafajok életéről és szerepükről 
a természet rendjében. 
A PROGRAM IDŐPONTJÁRÓL HONLAPUNKON ÉS HIRDETMÉNYEINKBEN TÁJÉKOZTATJUK A 
KÖZÖNSÉGET! 
 
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 
   
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.: 30/326-
9459 
Helyszín, időpont: Újmohács, kompkikötő parkoló, 10.00 óra, a túra hossza, időtartama: 6 km, 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  
 


