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Kedves Természetbarátok!
Jelen füzet a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2018-ra meghirdetett programjainak időrendi
felsorolását és rövid ismertetését tartalmazza.
Programjaink egy része természeti jelenségekhez (például virágzás, madárvonulás) és időjárási
körülményekhez kapcsolódik, ezért az előre meghirdetett időpontokban változások lehetségesek.
A programok részletesebb ismertetése – térképpel és hasznos tudnivalókkal – mindig az adott
eseményt megelőző hetekben kerül fel honlapunkra, valamint facebook-oldalunkra.
Kellemes túrázást, tartalmas időtöltést kívánunk mindenkinek!

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság csapata

Január 9.
DDNP Klub
Ókori vidékeken – San Marino, Róma, Pompeii
Neubauer Norbert diavetítéses előadása
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra
Ingyenes

Január 13.
Fütyülő réce, kerceréce, nagy bukó, avagy telelő vízimadaraink a Dunán
Jelvénygyűjtő túra
Az év első hónapjában telelő vízimadaraink nyomába eredünk. A Fehér Gólya Múzeumban egy
pohár meleg tea mellett hasznos információt kaphatunk a színes lúdalakúak életéről. Az ismeretek
után gyalogtúrára indulunk, és remélhetőleg, a természetben is szemügyre vehetjük a Duna
vándorait. A madarak mellett az ártérről és a fokgazdálkodásról is sok új és hasznos információt
kaphatunk.
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 8.00 óra
Túra hossza, időtartama: 5 km, 3-4 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fő

Január 20.
Szarvasgombászat a Sebesi-völgyben
A túra során a Zselic déli nyúlványán található Sebesi-völgyben kalandozva ismerkedhetünk a
terület természeti értékeivel és a szarvasgombák világával képzett szarvasgombász segítségével.
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges, a résztvevők száma maximum 20 fő.
Telefon: 30/377-3388, 30/326-9459
Helyszín, időpont: Nagypeterd, gabonaszárító üzem (Nyugotszenterzsébet felé), 11.00
Túra hossza, időtartama: 3-4 km, 3 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fő

Február 2.
Vizes élőhelyek világnapja
A világnap alkalmából a Duna és a Dráva jellegzetes élővilága mutatkozik be az érdeklődőknek. A
program hangsúlyos szerep jut a természetvédelemnek, hiszen a tiszta víz kiemelkedően fontos az
élőlények és az egész ökoszisztéma szempontjából. A résztvevők a gólyák, gémek és hódok
gyönyörű világával is megismerkedhetnek.
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 9.00 és 11.00 óra
Program időtartama: 45 perc
Ingyenes

Február 6.
DDNP Klub
Az év madara, a vándorsólyom
Wágner László diavetítéses előadása
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra
Ingyenes

Március
Halvány sáfrány túra Csokonyavisontán
Jelvénygyűjtő túra
A PROGRAM IDŐPONTJÁRÓL HONLAPUNKON ÉS HIRDETMÉNYEINKBEN TÁJÉKOZTATJUK A
KÖZÖNSÉGET!
A többszáz éves tölgyfák között sétálva ismerkedhetünk meg az 1977 óta védett Csokonyavisontai
Fás Legelő Természetvédelmi Terület múltjával, tájtörténetével, élővilágával, valamint
megcsodálhatjuk a márciusban nagy tömegben nyíló halvány sáfrányt is.
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/474-3591, 30/377-3393, 82/461-285
Helyszín: Csokonyavisontai Fás Legelő, információs tábla
Túra hossza, időtartama: 5 km, 3-4 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fő

Március 2.
Tavaszváró foglalkozás a Tettye Oktatási Központban
A résztvevők a foglalkozáson megismerkedhetnek az ébredő erdő lakóival, valamint tavaszköszöntő
versek, színes ceruzák, textilfilcek segítségével tavaszt varázsolunk közvetlen lakókörnyezetünkbe.
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 10.00 óra
Program időtartama: 1,5 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fő

Március 6.
DDNP Klub
Kirándulás a Balaton-felvidéken
Pallos-Rózsa Anita diavetítéses előadása
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra
Ingyenes

Március 22.
Víz világnapja a Tettye Oktatási Központban
A Víz világnapja alkalmából az életteret adó víz áll a foglalkozás középpontjában. Vizes kísérletek és
vízminőségvizsgálat színesíti a programot.
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 10.00 óra
Program időtartama: 1,5 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fő

Március 24.
Húsvéti kézműveskedés Drávaszentesen
Szeretettel várunk mindenkit egy vidám, alkotó délelőttre a húsvétvárás jegyében! A program a
húsvéti készülődéshez nyújt hasznos segítséget.
A programon való részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges! Tel.: 30/377-3393, 82/461-285
Helyszín, időpont: Dráva Kapu Bemutatóközpont, Barcs-Drávaszentes, 9.30 óra
Program időtartama: 3 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fő

Március 24.
Újjáéledő Homokpuszta
Jelvénygyűjtő túra
A túrán az újonnan kialakított állattartó telepet, az ott élő rackákat, a környező erdők tavaszi
virágait ismerhetjük meg. Bepillantást nyerhetünk a somogyi pásztorkodás múltjába és jelenébe.
Helyszín, időpont: Nagybajom és Böhönye között a 61.sz. út homokpusztai bejárója, 10.00 óra
Túra hossza, időtartama: 5 km, 3-4 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő

Március 24.
Halászati bemutató a Boki-Dunán
A halászati bemutatóhelyen 500 évet ugrunk vissza a múltba, és egy ősi vízi világba pillanthatunk
be. A résztvevők megismerhetik az ártéri gazdálkodást, elődeink halfogási módszereit és eszközeit.
Helyszín, időpont: Boki-Duna, Erdőfűn áthaladva 1,5 km-re (N45.900000 E18.780000), 10.00 óra
Program időtartama: 2 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő

Április 3.
DDNP Klub
Albánia madarász szemmel
Kováts László diavetítéses előadása
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes.

Április 7.
Túra a péterhidai fás legelőn és a Rinya-völgyben
A túra során keresztülhaladunk az 1978 óta védett fás legelőn, ahol óriási famatuzsálemekben
gyönyörködhetünk. A Rinyán egy függőhídon átkelve Igazgatóságunk Rinya-völgyet érintő élőhelyrekonstrukciós munkáit ismerhetjük meg. A túra végén a Péterhidai Vízimalom mellett
megismerhetjük a hagyományos helyi halsütési módot, és lehetőségünk lesz a frissen sütött halak
megkóstolására is.
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/474-3591, 30/377-3393, 82/461285
Helyszín, időpont: Péterhida, vízimalom, 10.00 óra
Túra hossza, időtartama: 5-6 km, 3-4 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fő

Április 14.
A régi Duna nyomában
Gemenc északi részén az egykori Duna medre és az élő Duna mentén vezet a kirándulás. Láthatjuk,
hogy a szabályozás következtében, miként változott meg a táj képe és a Duna folyása. Érintünk
mellékágakat, élő folyót, és holtágat egyaránt. A Forgó tónál vízimadár megfigyelésre nyílik
lehetőség, de megtekintjük Gemenc egyik utolsó fás legelőjét, a Bezerédi síkot is. A túra során
megismerhetjük Gemenc növény- és állatvilágát, a jellegzetes ártéri tájat.
Javasolt távcsövet és szúnyogriasztó szereket hozni! Árvíz esetén a túra elmarad! Kérjük, hogy a
túra előtt tájékozódjanak Igazgatóságunk honlapján (www.ddnp.hu)!
Helyszín, időpont: Gemenc, Holt-Sió pakolója, 9.00 óra
Túra hossza, időtartama: 9 km, 6 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fő

Április 14.
„Hosszú lábú gólya bácsi, mit akar kend vacsorálni?”
Áprilisban egy remek délelőttre hívjuk a gyerekeket a Fehér Gólya Múzeumba. A gólyák
megérkezése előtt megismerkedhetünk azokkal a hüllőkkel, kétéltűekkel, akikkel a fehér gólya is
táplálkozik. Lesz itt bemutató, kézműves foglalkozás, és egy ügyességi játékon kiderül, hogy melyik
„béka” nem lesz a gólya vacsorája.
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 10.00 óra
Program időtartama: 2 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fő

Április 14.
Az éjszaka fényei Boronkán
Az éjszakai túrán (kedvező időjárás esetén) csillagász segítségével ismerkedünk az égbolt
látnivalóival. A széles réten fölénk terülő csillagos égbolt alatt ismerkedhetünk az éjszaka
élővilágával és szembesülhetünk a fényszennyezés problémájával. A túra végeztével távcsöves
bemutató várja az érdeklődőket.
Helyszín, időpont: Nagybajom és Böhönye között a 61.sz. út homokpusztai bejárója, találkozó
18.30 óra, indulás 19.00 óra.
Túra hossza, időtartama: 5 km, 3-4 óra
Részvételi díj: 1000 Ft/fő

Április 18.
Madarász nap a Pintér-kert Arborétumban
A madárgyűrűzési bemutató során a gyerekek megismerhetik a madarak vonulásának titkait,
testfelépítésüket, tollazatukat.
Az egész napos programhoz a megjelölt időpontokban lehet csatlakozni, előzetes bejelentkezést
követően. (Tel.: 30/377-3383)
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 9.00, 11.00, 13.00 óra
Program időtartama: 1,5 óra
Részvételi díj: 400 Ft/fő

Április 21.
A FÖLD NAPJA – szemléletformálás a mindennapokban
A szabadtéri rendezvény környezetünk természeti értékeire, azok megóvására kívánja felhívni a
figyelmet. A látogatókat több szervezet képviselői várják hangulatos és interaktív
programelemekkel. Helyszín, program kezdete: Pécs, Tettye tér, 10.00 óra

Április 27.
Méhek napja
Az interaktív program során a gyerekek megismerkedhetnek a méhek életével, megtudhatják,
hogyan készül a méz.
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 10.00 óra
Részvételi díj: 300 Ft/fő

Április 28.
Bazsarózsa túra
Jelvénygyűjtő túra
A világon már csak hazánkban találkozhatunk a fokozottan védett bánáti bazsarózsa életképes
populációival. A túra résztvevői a különleges növény legjelentősebb állományaiban
gyönyörködhetnek.
Helyszín, időpont: Hosszúhetény, vásártér, 10.00 óra. Túra hossza, időtartama: 6 km, 5 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fő

Május 5.
Megújuló Csombárdi-rét
Jelvénygyűjtő túra
A túrán megismerkedhetünk a vizes élőhelyek fontosságával, az ezekhez kötődő színes élővilággal,
az ember tájformáló szerepével.
Helyszín, időpont: Csombárd, gáztelep (Kossuth u. 116.), 10.00 óra
Túra hossza, időtartama: 4 km, 3-4 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő

Május 5.
Madarak és Fák Napja
A jeles nap alkalmából egy különleges délelőttre várjuk az iskolásokat, amely során hazánk ritka
madaraival és különleges fáival ismerkedhetnek meg.
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/377-3383
Helyszín, időpont: Tettye Oktatási Központ és Pintér-kert Arborétum, 10.00 óra
Program időtartama: 1,5 óra
Részvételi díj: 400 Ft/fő

Május 8.
DDNP Klub
Az év fája
Merkei Gábor diavetítéses előadása
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra
Ingyenes

Május 12.
Emlékhelyek Napja
Helyszín: Mohácsi Nemzeti Emlékhely

Május 12.
Madarak és Fák Napja
A jeles nap alkalmából egy rendhagyó madárfelismerési és madárgyűrűzési programra várjuk az
iskolásokat.
Helyszín, időpont: Ős-Dráva Látogatóközpont, 9.00 óra
Program időtartama: 1,5 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fő

Május 12.
„Árvíz vagy nem árvíz” kenutúra
A túra során megismerkedünk az ártér életét nagyban befolyásoló Duna vízjárásával, a víz jótékony
és rossz hatásaival. Magas vízállás esetén a part mentén húzódó füzes erdő fái között
megleshetjük a gázlómadarakat, amint az uszadékfákon egyensúlyozva próbálnak halat fogni
maguknak.
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/377-3388, 30/326-9459
Helyszín, időpont: Baja-Dunafürdő, Bárka pihenőház, 9.00 óra
Túra hossza, időtartama: 8 km, 3-4 óra
Részvételi díj: 1500 Ft/fő

Május 19.
„Medvehagyma gyűjtés fényképezőgéppel” – fotós túra a virágzó medvehagyma tenger
hullámain
A medvehagyma nem csak az ízlelőbimbóknak, de a szemnek is tud élményt adni. A májusban
tömegesen virágzó növény jó fotótéma lehet az ez iránt érdeklődőknek. Ebben az időszakban
néhány hétre fehérre változik az erdőtalaj. Ezt a jelenséget célozza meg a túra a Nyugat-Mecsek
Tájvédelmi Körzet szívében, melynek kimondottan a fényképezés a célja.
Helyszín, időpont: Orfű-tető, 9.00 óra
Túra hossza: 3-4 km
Időtartam: a fotós témákhoz igazodva, maximum 5 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő

Május 19.
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,
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
Program időtartama: 2 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fő

Május 29.
Arborétumok Napja a Pintér-kert Arborétumban
Magyar Nemzeti Parkok Hete
Az egész napos növényünnepen kedvezményes árú jegy megvásárlásával megcsodálható a kora
nyári pompájában tündöklő Pintér-kert Arborétum. Az arborétumi szabad séta mellé kijelölt
időpontokban ingyenes szakvezetést is biztosítunk a látogatók számára.
Helyszín: Pintér-kert Arborétum
Ingyenes szakvezetés időpontjai: 9.00 óra, 11.00 óra, 14.00 óra
Program időtartama: 1 óra
Részvételi díj: 200 Ft/fő

Június 2.
„Ragadozómadár-védelem Baranyában” Magyar Nemzeti Parkok Hete
Az MME Baranya Megyei Helyi Csoportjával közösen szervezett program a veszélyeztetett fajokra és
élőhelyeik megőrzésére kívánja felhívni a figyelmet. A túra során vörös vércse költőládák
ellenőrzésére is sor kerül.
Helyszín, időpont: Szederkény, buszmegálló melletti parkoló, 10.00 óra
Túra hossza, időtartama: 5-6 km, 4-5 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fő

Június 5.
Környezetvédelmi Világnap
A környezetünk védelme a jövő legfontosabb kihívása, ezért ezen a napon az érdeklődő gyerekek és
felnőttek gyakorlati példákon keresztül ismerkedhetnek meg a hulladék újrafelhasználási
technikákkal.
Helyszín, időpont: Ős-Dráva Látogatóközpont, 10.00 óra
A program időtartama: 1,5 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fő

Június 16.
A nyári éjszaka titokzatos hangjai a Barcsi Borókásban
Hangulatos sétát tehetünk az éjszakai erdőben. Megismerhetjük a Barcsi Borókásban élő, csak
éjszaka látható-hallható állatokat. Kis szerencsével hallhatunk lappantyút, aranysakált,
macskabaglyot, békákat.
A programon való részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges! Tel.: 30/474-3591, 82/461-285
Helyszín, időpont: Barcsi Borókás parkolója (6-os út 253 km-szelvény) 19.00 óra
Túra hossza, időtartama: 2-3 km, 2-3 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fő

Június 23.
Az éjszaka lámpásai – szentjánosbogár túra
Jelvénygyűjtő túra
A nyári éjszaka leglátványosabb eseménye a szentjánosbogarak rajzása. Sajnos ezt a kevésbé ismert
rovarcsaládot is egyre kevesebb helyen találhatjuk meg. A mezőgazdaságban, kertekben használt
rovarirtó szerek egyre több helyen kipusztítják az éjszaka lámpásait. Éjszakai túránk során ezeket a
kevéssé ismert élőlényeket szeretnénk bemutatni.
Helyszín, időpont: Szaporca, református templom, 21.00 óra
Túra hossza, időtartama: 6 km, 3-4 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fő

Június 24.
Szent Iván-éj a Tettyei Mésztufa-barlangban
Helyszín, időpont: Pécs, Tettyei Mésztufa-barlang, 20.00 óra
Részvételi díj: a belépőjegy ára

Június 25-29.
Nyárkezdő 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.
Helyszín: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Tettye Oktatási Központ, Pécs, Tettye tér 8.
Időpont: hétfőtől péntekig 8.00-16.00 óráig

Június 30.
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 előzetes bejelentkezés szükséges.
Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459
Helyszín, időpont: Baja - Vén-Duna, 9.00 óra
Túra hossza, időtartama: 8 km, 3 óra
Részvételi díj: 1500 Ft/fő

Június 30.
Éjszakai túra szentjánosbogarakkal
A ránk boruló éjszakában kedvező körülmények esetén a szentjánosbogarak kíséretében
ismerkedünk az éjszaka élővilágával, és csillagász segítségével az égbolt nyári látványosságairól is
ismereteket szerezhetünk. A túra végén távcsöves megfigyelésre is lehetőség lesz.
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/377-3388, 30/326-9459
Helyszín, időpont: Bárdudvarnok, Bánya és Lipótfa közötti horgásztó (N46.273142 E17.669563),
20.00 óra
Túra hossza, időtartama: 5-6 km, 3-4 óra
Részvételi díj: 1000 Ft/fő

Július 7.
Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
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
Program időtartama: 4 óra
Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő

Július 7.
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. Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459
Helyszín, időpont: Baja - Vén-Duna, 9.00 óra
Túra hossza, időtartama: 8 km, 3 óra
Részvételi díj: 1500 Ft/fő

Július 8.
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. Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459
Helyszín, időpont: Baja - Vén-Duna, 15.00 óra
Túra hossza, időtartama: 8 km, 3 óra
Részvételi díj: 1500 Ft/fő

Július 14.
Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A részletes programot lásd: július 7.
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés
szükséges! Tel.: 30/846-6020
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra
Program időtartama: 4 óra
Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő

Július 21.
Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A részletes programot lásd: július 7.
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés
szükséges! Tel.: 30/846-6020
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra. Program időtartama: 4 óra.
Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő

Július 21.
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. Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459
Helyszín, időpont: Baja - Vén-Duna, 9.00 óra
Túra hossza, időtartama: 8 km, 3 óra. Részvételi díj: 1500 Ft/fő

Július 22.
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. Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459
Helyszín, időpont: Baja - Vén-Duna, 15.00 óra
Túra hossza, időtartama: 8 km, 3 óra
Részvételi díj: 1500 Ft/fő

Július 28.
Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A részletes programot lásd: július 7.
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés
szükséges! Tel.: 30/846-6020
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra
Program időtartama: 4 óra
Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő

Július 30-augusztus 3.
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.
Helyszín: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Tettye Oktatási Központ, Pécs, Tettye tér 8.
Időpont: hétfőtől péntekig 8.00-16.00 óráig

Augusztus 4.
Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A részletes programot lásd: július 7.
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés
szükséges! Tel.: 30/846-6020
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra. Program időtartama: 4 óra.
Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő

Augusztus 11.
Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A részletes programot lásd: július 7.
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés
szükséges! Tel.: 30/846-6020
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra. Program időtartama: 4 óra
Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő

Augusztus 11.
Magyar Pásztorkutyák Terelőversenye
Helyszín: Ős-Dráva Látogatóközpont

Augusztus 15.
Óvodás séták a Pintér-kertben
Szimatoljunk! Tapogassunk! Ismerjük meg a Pintér-kert élővilágát! A program keretében az
óvodások megismerhetik a Pintér-kert illatösvényét, különleges tapintású növényeit és a tavakban
élő aranyhalakat.
Helyszín, időpont: Pintér-kert Arborétum, 9.00, 11.00, 13.00 óra
Program időtartama: 1,5 óra. Részvételi díj: 300 Ft/fő

Augusztus 18.
Madármegfigyelés a pellérdi halastavaknál
Bár a pellérdi halastavak egy nyüzsgő nagyváros mellett fekszenek, mégis meglepően gazdag
madárvilággal rendelkeznek, amelybe a résztvevők bepillantást nyerhetnek a program során.
Helyszín, időpont: Pellérd, halastavak keleti kapuja, 5.30 óra
Túra hossza, időtartama: 3 km, 2-3 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő

Augusztus 18.
Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A részletes programot lásd: július 7.
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés
szükséges! Tel.: 30/846-6020
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra
Program időtartama: 4 óra
Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő

Augusztus 25.
Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A részletes programot lásd: július 7.
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés
szükséges! Tel.: 30/846-6020
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra
Program időtartama: 4 óra
Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő

Augusztus 25.
„Nyárvégi hangulat” – kenutúra
A túra során a szemünkre és a fülünkre hagyatkozva figyelhetjük meg az ártéri erdő sajátos képiés hangvilágát. Evezve figyelhetjük, hogyan változik meg az ártér hangja, ahogy a Nap egyre jobban
bukik le a horizont alá, és terjed el a sötétség a gemenci erdő felett. Ha szerencsénk van, Gemenc
királyának szerelemtől fűtött hangját is meghallhatjuk.
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/377-3388, 30/326-9459

Helyszín, időpont: Baja-Dunafürdő, Bárka pihenőház, 17.00 óra
Túra hossza, időtartama: 8 km, 3-4 óra
Részvételi díj: 1500 Ft/fő

Augusztus 25.
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

Augusztus 29.
Megemlékezés a mohácsi csata 492. évfordulóján
Az 1526. augusztus 29-i mohácsi csata helyszínén, Sátorhely határában elterülő emlékhely több
mint 1700 katona végső nyughelye. Az évforduló napján a csatában elesett hősökre emlékezünk.
Helyszín: Mohácsi Nemzeti Emlékhely

Szeptember 1.
Aranysakál vs. Gímszarvas
Jelvénygyűjtő túra
A túra során a Kelet-Dráva árterének természeti értékeit, esti-éjszakai éjszakai életét, hangjait
ismerhetjük meg. Szerencsés esetben a bőgő szarvasbikák és az aranysakálok hangját egyaránt
hallhatjuk. A túra végén a kikötőbe visszaérve szalonnasütésre is lehetőség lesz.
Helyszín, időpont: Drávasztára, kikötő, 18.00 óra
Túra hossza, időtartama: 10 km, 5 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fő

Szeptember 4.
DDNP Klub
Ártéri gazdálkodás Béda-Karapancsán
Omacht Zoltán diavetítéses előadása
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra
Ingyenes

Szeptember 8.
Halászati bemutató a Boki-Dunán
A halászati bemutatóhelyen 500 évet ugrunk vissza a múltba, és egy ősi vízi világba pillanthatunk
be. A résztvevők megismerhetik az ártéri gazdálkodást, elődeink halfogási módszereit és eszközeit.
Helyszín, időpont: Boki-Duna, Erdőfűn áthaladva 1,5 km-re (N45.900000 E18.780000), 10.00 óra
Program időtartama: 2 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fő

Szeptember 12.
Madarász nap a Pintér-kert Arborétumban
A madárgyűrűzési bemutató során a gyerekek megismerhetik a madarak vonulásának titkait,
testfelépítésüket, tollazatukat.
Az egész napos programhoz a megjelölt időpontokban lehet csatlakozni, előzetes bejelentkezést
követően. (Tel.: 30/377-3383)
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 9.00, 11.00, 13.00 óra
Program időtartama: 1,5 óra
Részvételi díj: 400 Ft/fő

Szeptember 15.
Őszi kikerics túra az ártérben
Jelvénygyűjtő túra
Ez a virágait ősszel bontó növény vidám színfoltot jelent az ártérben. A kellemes őszi erdei séta
során megismerkedhetünk e gyönyörű virág jellemző tulajdonságaival, élőhelyével. A növények
látványa mellett az ártérről és a fokgazdálkodásról is sok új és hasznos információt kaphatunk.
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 10.00 óra
Túra hossza, időtartama: 4-5 km, 2-3 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fő

Szeptember 15.
Művészet a természetben – idegenvezetés a Nagyharsányi Szoborparkban
Kulturális Örökség Napjai
Séta és beszélgetés a szobrok között, amelynek során a régmúlt alkotómunkáiról, a szimpozionok
jelentőségéről, szerepéről, valamint a szobrok szimbolikájáról hallhatunk érdekességeket.
Helyszín, időpont: Nagyharsányi Szoborpark, 14.00 óra
Program időtartama: 1óra
Ingyenes

Október 1.
Idősek Világnapja a Pintér-kert Arborétumban
A látogatók szakvezető kíséretével ismerhetik meg a kert életének sajátosságait, az ősz színeiben
pompázó növényvilágot.
Helyszín, időpont: Pécs, Pintér-kert Arborétum, 10.00 és 14.00 óra
Részvételi díj: 400 Ft/fő, nyugdíjasoknak igazolvánnyal ingyenes

Október 2.
DDNP Klub
Párválasztás és ivadékgondozás a madárvilágban
Gregorits János diavetítéses előadása
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra
Ingyenes

Október 4.
Állatok világnapja a Pintér-kert Arborétumban
A program során megismerhetőek a felelős állattartás szabályai, valamint a foglalkozáson
résztvevők bepillantást nyerhetnek az őshonos állatok és a vadon élő állatok életébe.
Helyszín, időpont: Tettye Oktatási Központ, 9.00, 11.00, 13.00 óra
A program időtartama: 1,5 óra
Részvételi díj: 400 Ft/fő

Október 20.
Őszi kenutúra a Külső-Bédán
A Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegysége a Duna magyarországi alsó szakaszának
kiemelkedő értéket 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 egy tartalmas tárlatvezetés
során 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, 10.00 óra
Program időtartama: 4 óra
Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő

Október 27.
Töklámpás faragás Drávaszentesen
Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat egyaránt egy jó hangulatú délelőttre. Amíg faragjuk a
töklámpásokat, megsülnek a sütőtökök, amit utána jóízűen el is fogyaszthatunk.
A programon való részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges! Tel.: 30/474-3591, 82/461-285
Helyszín, időpont: Dráva Kapu Bemutatóközpont, Barcs-Drávaszentes, 9.30 óra
Program időtartama: 3 óra
Részvételi díj: 800 Ft/fő

November 6.
DDNP Klub
Vaddisznók a városban
Nagy Gábor diavetítéses előadása
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra
Ingyenes

November 14.
Élet az erdőben ősszel
A foglalkozáson résztvevő gyerekek bepillantást nyerhetnek az erdei állatok életébe. Kiderül, hogy
mely állatok készítenek élelmiszerraktárakat és melyek azok, amelyek téli álomra készítik fel
szervezetüket.
Helyszín, időpont: Tettye Oktatási Központ, 10.00 óra
Program időtartama: 1 óra
Részvételi díj: 400 Ft/fő

November 17.
Az ártér patikája
Náthás vagy, folyik az orrod, köhögsz…? Nem is gondolnád, hogy az ártérben sok bajodra gyógyírt
találsz. Novemberben egy remek délelőttre hívjuk a gyerekeket a kölkedi Fehér Gólya Múzeumba.
Megismerkedhetünk az ártér rejtett, és otthonaink gyakori gyógynövényeivel. Lesz itt bemutató,
játék, és finom teákat is kóstolhatnak a gyerekek.
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 10.00 óra
Program időtartama: 2 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fő

December 4.
DDNP Klub
Gyógyszerfogyasztás, természetes hatóanyagok
Pintér Erika és Vránics Éva előadása
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra
Ingyenes

December 7.
Madarak védelme a ház körül: téli madáretetés
A program lehetőséget biztosít arra, hogy a madáretetők téli vendégeinek életébe bepillantást
nyerjünk. A résztvevők megtudhatják, milyen táplálékkel szabad etetni a télen itt maradt
kismadarakat és újrahasznosított anyagokból saját etetőt is készíthetnek.
Helyszín, időpont: Tettye Oktatási Központ, 10.00 óra
A program időtartama: 2 óra
Részvételi díj: 400 Ft/fő

December 15.
Karácsonyi kézműveskedés Drávaszentesen
A kézműves program a karácsonyi készülődés jegyében telik, saját készítésű ajándékok
megalkotásához nyújt hasznos segítséget. A vidám, alkotó délelőttön karácsonyfadíszeket,
dekorációkat készíthetnek a gyerekek.
A programon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges! Tel.: 30/474-3591, 30/377-3393,
82/461-285
Helyszín, időpont: Dráva Kapu Bemutatóközpont, Barcs-Drávaszentes, 9.30 óra
Program időtartama: 3 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fő

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
7625 Pécs, Tettye tér 9.
E-mail: dunadrava@ddnp.kvvm.hu
www.ddnp.hu
www.facebook.com/dunadrava
www.instagram.com/dunadravanemzetipark
www.pinterest.com/dunadrava
Pécs, 2017
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
Címlapfotó: Rőder Attila

