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Kedves Természetbarátok!
Jelen füzet a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2019-re 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 8.
DDNP Klub
Marokkóban jártam
Komlós Attila diavetítéses előadása
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra
Ingyenes

Január 19.
Téli túra a Dráva-parton
A drávasztárai kikötőtől a János-szigetig tartó túrán közvetlenül a Dráva partján – több helyen út
híján a part menti sűrűben – haladva ismerhetik meg a résztvevők a terület természeti értékeit.
Hideg idő esetén a Dráván telelő vízimadarak is megfigyelhetőek lesznek. A túrán egy kis
„nyomolvasásra” is lehetőség nyílik.
Helyszín, időpont: Drávasztára, kikötő, 10.00 óra
Túra hossza, időtartama: 12 km, 5 óra
Részvételi díj: 700 Ft/fő

Február 4.
Vizes élőhelyek világnapja
A világnap alkalmából a Duna és a Dráva jellegzetes élővilága mutatkozik be az érdeklődőknek. A
programon 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
Részvételi díj: 400 Ft/fő

Február 5.
DDNP Klub
Aranysakál megfigyelések – a vadkamerás felvételkészítés érdekességei és rejtelmei
Horváth Zoltán diavetítéses előadása
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra
Ingyenes

Február 16.
Vajon a fehér gólya és a gólyatöcs rokonok?
Februárban egy remek délelőttre hívjuk a gyereket a kölkedi Fehér Gólya Múzeumba. Az év
madaráról nagyon sok hasznos és fontos információt megtudhatunk. A bemutatóból az is kiderül,
hogy a fehér gólya és a gólyatöcs vajon rokonok-e. Az ismertető után mindenki szorgos kis kezével
kézműves foglalkozáson vehet részt.
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 10.00 óra
Program időtartama: 2 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fő

Március
Halvány sáfrány túra Csokonyavisontán
A PROGRAM IDŐPONTJÁRÓL HONLAPUNKON ÉS HIRDETMÉNYEINKBEN TÁJÉKOZTATJUK A
KÖZÖNSÉGET!
A többszáz éves tölgyfák között sétálva ismerkedhetünk meg az 1977 óta védett Csokonyvisontai
Fás Legelő Természetvédelmi Terület múltjával, tájtörténetével, élővilágával, valamint
megcsodálhatjuk a márciusban nagy tömegben nyíló halvány sáfrányt is.
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/377-3393, 82/461-285
Helyszín: Csokonyavisontai Fás Legelő, információs tábla
Túra hossza, időtartama: 5 km, 3-4 óra
Részvételi díj: 700 Ft/fő

Március 5.
DDNP Klub
Egy nap a Telašćica Természeti Parkban
Neubauer Norbert diavetítéses előadása
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra
Ingyenes

Március 11.
Tavaszváró foglalkozás a Tettye Oktatási Központban
A résztvevők a foglalkozáson megismerkedhetnek az ébredő erdő lakóival, valamint tavaszköszöntő
versek, színes ceruzák, textilfilcek segítségével magunk köré varázsoljuk a tavaszt.
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 10.00 óra
Program időtartama: 45 perc
Részvételi díj: 500 Ft/fő

Március 30.
Kockásliliom túra
A kora tavasz egyik ritka virága lesz túránk központi szereplője. A Duna-Dráva Nemzeti Park KeletDráva Tájegységében csak egy helyen előforduló védett kockásliliom mellett az ártéri erdő számos
tavaszi virágát is megcsodálhatjuk.
Helyszín, időpont: Gyűrűspusztai gátőrház, 10.00 óra
Túra hossza, időtartama: 5 km, 3 óra
Részvételi díj: 700 Ft/fő

Április 2.
DDNP Klub
Az év madara, a gólyatöcs
Wágner László diavetítéses előadása
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra
Ingyenes

Április 6.
Tavaszi tőzike túra Gyékényesen
Jelvénygyűjtő túra
A Dráva mentén fellelhető keményfás ligeterdők ritka és védett képviselőjét, a tavaszi tőzikét
csodálhatjuk meg sétánk során. A Gyékényestől délkeletre húzódó Lankóci-erdő a Dráva egykori
öntésterületén húzódik, és számos védett természeti értéket rejt. A túra végén szalonnasütésre lesz
lehetőség az erdőtömbben található erdészháznál.
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/377-3393, 82/461-285
Helyszín, időpont: Gyékényes községtől délkeleti irányban található egykori határőr őrs (GPS:
N46.220078 E17.039116), 10.00 óra
Túra hossza, időtartama: 6 km, 3-4 óra
Részvételi díj: 700 Ft/fő

Április 6.
Éjszakai túra a Zselici Csillagoségbolt-parkban
A ránk boruló éjszakában fényszennyezés-mentes területen ismerkedhetünk az éjszaka élővilágával
és csillagász segítségével az égbolt tavaszi látványosságaival. A túra végén kedvező időjárás esetén
távcsöves megfigyelésre is lehetőség lesz.
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/377-3388, 30/ 326-9459
Helyszín, időpont: Bánya, Panoráma panzió parkolója (GPS: N46.270141 E17.662916), 19.30 óra
(gyülekező: 19.00 óra). Túra hossza, időtartama: 5 km, 3-4 óra. Részvételi díj: 1500Ft/fő

Április 10.
Gyógyító növények az Ős-Dráva Látogatóközpontban
Számos ismert és kevésbé ismert gyógynövényt ismerhetünk meg az interaktív foglalkozáson, ahol
lehetőség lesz megkóstolni különleges gyógyteákat is.
Helyszín, időpont: Ős-Dráva Látogatóközpont, 9.00 óra
Program időtartama: 1,5 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fő

Április 13.
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 17.
Madarász nap a Pintér-kert Arborétumban
A madárgyűrűzési bemutatón 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 óra, 11.00 óra
Program időtartama: 1,5 óra
Részvételi díj: 400 Ft/fő

Április 27.
Tavaszi 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 érdekes tárlatvezetés
keretében ismerhetik meg e gyönyörű madarak életét.
A részvételhez 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

Május 7.
DDNP Klub
Az év fája
Merkei Gábor diavetítéses előadása
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra
Ingyenes

Május 10.
Madarak és Fák Napja
A jeles nap alkalmából egy különleges délelőttre várjuk az iskolásokat. A foglalkozáson hazánk ritka
madaraival és különleges fáival ismerkedhetnek meg a gyerekek.
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 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 11.
Emlékhelyek Napja
Helyszín: Mohácsi Nemzeti Emlékhely

Május 11.
„Árvíz vagy nem árvíz” kenutúra
A túrán 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: 1800 Ft/fő

Május 11.
Varázserdő
Májusban egy varázslatos sétára hívjuk a gyerekeket a bédai erdőbe. A kiránduláson
megismerkedhetünk az ártéri erdő csodálatos növény- és állatvilágával. Láttál már rétisast vagy
fekete gólyát repülni? Felismered a vaddisznó, a szarvas vagy a sakál nyomát? Meg tudod
különböztetni a tavaszi tőzikét a réti iszalagtól? Ha velünk tartasz ezen a délelőttön, betekintést
nyerhetsz egy meseszép erdő mindennapi életébe.
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra
Program időtartama: 2-3 óra
Részvételi díj: 700 Ft/fő

Május 11.
Odúnéző túra a Fekete harkály tanösvényen
A Madarak és Fák napjához kapcsolódóan a zselici erdőben túrázva ismerhetünk meg egy
odútelepet. A kihelyezett odúkba betekinthetünk, megfigyelhetjük a tojásokat, fiókákat.
Helyszín, időpont: Kaposvár-Töröcske déli vége (GPS: N46.298603 E17.779723), 10.00 óra
Túra hossza, időtartama: 5-6 km, 3-4 óra
Részvételi díj: 700 Ft/fő

Május 15.
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 18.
„Sárkány túra” – tavaszi kirándulás a nyugat-mecseki karszton
Jelvénygyűjtő túra
A Remete-rétről induló szakvezetéses túra a felszíni és a felszín alatti karsztjelenségek titokzatos
világát igyekszik megismertetni a résztvevőkkel. Érdemes fényképezőgépet is hozni, hiszen ebben
az időszakban izgalmas fotótémákban nincs hiány!
Helyszín, időpont: Remete-rét, 10.00 óra
Túra hossza, időtartama: 6 km, 4 óra
Részvételi díj: 700 Ft/fő

Június 1.
Túra a Kisinci-holtághoz
Magyar Nemzeti Parkok Hete
Ezen a kiránduláson az egyik legszebb drávai holtágat és annak történetét ismerhetjük meg. Igény
esetén túránkat a Dráva élővilága tanösvényen folytatjuk, amelyen a túra résztvevői a Dráva folyót
is megláthatják.
Helyszín, időpont: Ős-Dráva Látogatóközpont, 9.00 óra
Túra hossza, időtartama: 3,5 km (12 km), 2-3 óra (6-7 óra)
Részvételi díj: 700 Ft/fő

Június 2.
Magyar Nemzeti Parkok Hete
„Ragadozómadár-védelem Baranyában”
Az MME Baranya Megyei Helyi Csoportjával közösen szervezett program a veszélyeztetett fajokra és
élőhelyeik megőrzésére kívánja felhívni a figyelmet. A túrán 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: 700 Ft/fő

Június 3.
Környezetvédelmi Világnap
A jeles nap alkalmából megrendezett foglalkozáson az érdeklődők megismerkedhetnek a „Zéró
hulladék” gondolat részleteivel és a tudatos vásárlás környezetre gyakorolt kedvező hatásaival. A
foglalkozáson lehetőség nyílik egy saját bevásárlószatyor elkészítésére is.
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! (Maximális létszám: 16 fő/időpont) Tel.: 30/377-3383
Helyszín, időpont: Tettye Oktatási Központ, 9.00 óra, 11.00 óra
A program időtartama: 1 óra
Részvételi díj: 800 Ft/fő (amely tartalmazza a vászonszatyor költségét is)

Június 4.
Környezetvédelmi Világnap
A jeles nap alkalmából megrendezett foglalkozáson az érdeklődők megismerkedhetnek a „Zéró
hulladék” gondolat részleteivel és a tudatos vásárlás környezetre gyakorolt kedvező hatásaival. A
foglalkozáson lehetőség nyílik egy saját bevásárlószatyor elkészítésére is.
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/377-3383
Helyszín, időpont: Ős-Dráva Látogatóközpont, 10.00 óra
A program időtartama: 1,5 óra
Részvételi díj: 800 Ft/fő (amely tartalmazza a vászonszatyor költségét is)

Június 8.
Királyharaszt túra a Barcsi Borókásban
A túrán megismerkedhetünk a Barcsi Borókás élővilágával, és a területen található láptóhoz is
ellátogatunk. Megismerhetjük a fokozottan védett királyharasztot is, amely hazánkban kizárólag
ezen a területen él.
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/377-3393, 82/461-285
Helyszín, időpont: Barcsi Borókás parkolója (6. sz. főút 253 km-szelvény)
Túra hossza, időtartama: 5-6 km, 3 óra
Részvételi díj: 700 Ft/fő

Június 19.
Óvodás séták a Pintér-kert Arborétumban
Szimatolva, tapogatva ismerkedhetnek a gyerekek a Pintér-kert csodálatos növényeivel. A program
keretében az óvodások megismerhetik a Pintér-kert illatösvényét és a tavakban élő aranyhalakat is.
Helyszín, időpont: Pintér-kert Arborétum, 9.00 óra, 11.00 óra, 13.00 óra
Program időtartama: 1 óra
Részvételi díj: 300 Ft/fő

Június 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 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: 1800 Ft/fő

Június 23.
Hódító hód kenutúra
A túrán 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, 15.00 óra
Túra hossza, időtartama: 8 km, 3 óra
Részvételi díj: 1800 Ft/fő

Június 23.
Szent Iván-éj a Tettyei Mésztufa-barlangban
Helyszín, időpont: Pécs, Tettyei Mésztufa-barlang, 20.00 óra
Részvételi díj: a belépőjegy ára

Június 24-28.
Nyárkezdő Napközis Tábor a Tettye Oktatási Központban
Értékes természetismereti programokkal kitöltött tábor várja az általános iskolás korú gyermekeket
Pécsett, a Tettye Oktatási Központban. A foglalkozásokon tematikus napok keretében ismerhetik
meg a résztvevők a gyógynövényeket, a madarak életét, az erdők titokzatos világát.
Helyszín: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Tettye Oktatási Központ, Pécs, Tettye tér 8.
Időpont: hétfőtől péntekig 8.00-16.00 óráig

Június 29.
Denevérek szemtől szemben
Az érdeklődők denevérgyűrűző szakember segítségével testközelből ismerkedhetnek meg Baja és
Gemenc e misztikus és kissé félreismert lényeivel, védelmük fontosságával és lehetőségeivel. Az
este folyamán lehetőség nyílik a függönyhálóval befogott denevérek kézben történő
megtekintésére is.
Helyszín, időpont: Baja, Türr István híd jobb parti pillér alatti kősarkantyú (Potyka csárda mellett),
20.30 óra
Program időtartama: 3 óra
Részvételi díj: 700 Ft/fő
Hasznos: Magas vízállás esetén a program helyszíne a Cserta-Duna betonhídja lesz. A program előtt
kérjük, tájékozódjon a www.ddnp.hu oldalon!

Július 6.
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 6.
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: 1800 Ft/fő

Július 7.
Hódító hód kenutúra
A túrán 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: 1800 Ft/fő

Július 10.
Óvodás séták a Pintér-kert Arborétumban
Szimatolva, tapogatva ismerkedhetnek a gyerekek a Pintér-kert csodálatos növényeivel. A program
keretében az óvodások megismerhetik a Pintér-kert illatösvényét és a tavakban élő aranyhalakat.
Helyszín, időpont: Pintér-kert Arborétum, 9.00 óra, 11.00 óra, 13.00 óra
Program időtartama: 1 óra. Részvételi díj: 300 Ft/fő.

Július 13.
Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A részletes programot lásd: július 6.
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 13.
Ahol az Alföld véget ér
Jelvénygyűjtő túra
Töttös Baranya egyik soknemzetiségű falva a Nyárád-Harkányi síkon helyezkedik el. Túránk első
részében megtekintjük a községben élő népek használati tárgyaiból, viseletéből összeállított
gyűjteményt. Ezután sétát teszünk a Natura 2000 erdőben, ahol megismerkedünk annak növényés állatvilágával. Helyszín, időpont: Töttös, templommal szemközti parkoló, 10.00 óra
Túra hossza, időtartama: 5 km, 3 óra. Részvételi díj: 700 Ft/fő

Július 20.
Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A részletes programot lásd: július 6.
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 27.
Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A részletes programot lásd: július 6.
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 29-augusztus 2.
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 3.
Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A részletes programot lásd: július 6.
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 10.
Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A részletes programot lásd: július 6.
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 14.
Óvodás séták a Pintér-kert Arborétumban
Szimatolva, tapogatva ismerkedhetnek a gyerekek a Pintér-kert csodálatos növényeivel. A program
keretében az óvodások megismerhetik a Pintér-kert illatösvényét és a tavakban élő aranyhalakat.
Helyszín, időpont: Pintér-kert Arborétum, 9.00 óra, 11.00 óra, 13.00 óra
Program időtartama: 1 óra
Részvételi díj: 300 Ft/fő

Augusztus 17.
Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A részletes programot lásd: július 6.
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 24.
Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A részletes programot lásd: július 6.
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 24.
Magyar Pásztorkutyák Terelőversenye
Az egész napos rendezvényen a magyar pásztorkutyák őshonos juhaink hajtásában, terelésében
versengenek. A programon nem csak a képzett kutyákra számítunk, mód nyílik juhokat korábban
még nem látott pásztorkutyák terelési képességének felmérésére is.
Helyszín: Ős-Dráva Látogatóközpont

Augusztus 24.
„Nyárvégi hangulat” – kenutúra
A túrán a szemünkre és a fülünkre hagyatkozva figyelhetjük meg az ártéri erdő sajátos képi- és
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: 1800 Ft/fő

Augusztus 29.
Megemlékezés a mohácsi csata 493. 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

Augusztus 31.
Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A részletes programot lásd: július 6.
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 31.
Éjszakai csillagnéző túra szarvasok bőgésével
Boronka-mellék széles üde rétjein sétálva figyelhetjük meg a nyárvégi éjszaka jellegzetességeit, kis
szerencsével a szerelmes szarvasbikák bőgését is hallhatjuk. A fényszennyezéstől mentes nyárvégi
égbolt látnivalói közt csillagász segít tájékozódni. A túra végén kedvező időjárás esetén távcsöves
megfigyelésre is lehetőség lesz. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/326-9459,
30/377-3388. Helyszín, időpont: Hosszúvíz déli vége (GPS: N46.513471 E17.444240), 19.30 óra
(gyülekező: 19.00 óra). Túra hossza, időtartama: 5 km, 3-4 óra
Részvételi díj: 1500 Ft/fő

Augusztus 31.
Denevérest Abaligeten
Az esti program keretében 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

Szeptember 3.
DDNP Klub
Látogatás Izlandon
István Imre diavetítéses előadása
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra
Ingyenes

Szeptember 7.
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: 700 Ft/fő

Szeptember 7.
Aranysakál vs. Gímszarvas
A túrán 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: 700 Ft/fő
Hasznos: A túra kedvezőtlen időjárási körülmények esetén szeptember 14-ére lesz halasztva.
Kérjük, a program előtt tájékozódjon a www.ddnp.hu honlapon!

Szeptember 11.
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 óra, 11.00 óra
Program időtartama: 1,5 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fő

Szeptember 12.
Háziállatok nyomában az Ős-Dráva Látogatóközpontban
Magyar szürkemarhával, parlagi kecskével, racka birkával és hucul lóval is találkozhatnak az
érdeklődő gyerekek a programon, amelyen e különleges állatok életével lehet megismerkedni.
Helyszín, időpont: Ős-Dráva Látogatóközpont, 10.00 óra
Program időtartama: 1,5 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fő

Szeptember 14.
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.

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 1.
DDNP Klub
Békés egymás mellett élés? Madarak és emberek
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.
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/377-3383
Helyszín, időpont: Tettye Oktatási Központ, 9.00 óra, 11.00 óra, 13.00 óra.
A program időtartama: 1,5 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő.

Október 12.
Októberi rovartúra
Jelvénygyűjtő túra
A rovarvilág a Föld legnépesebb képviselői közé tartozik. A mikroszkopikus példányoktól a „gigászi
óriásokig” minden méretben előfordulnak. Programunk első részében a trópusok rovarvilágával
ismerkedünk meg, majd a Kenderáztató tansövényt járjuk be, melynek során a Dráva-parton
előforduló változatos rovarvilágot kutatjuk fel szakember segítségével.
Helyszín, időpont: Drávaszabolcs, Rovarmúzeum, Köztársaság tér 35. (GPS: N45.805795
E18.212187), 10.00 óra
Túra hossza, időtartama: 5 km, 4-5 óra
Részvételi díj: 700 Ft/fő + rovarmúzeum belépőjegy (felnőtt: 400 Ft/fő, gyermek: 200 Ft/fő. 20 fő
felett: felnőtt: 300 Ft/fő, gyermek: 100 Ft/fő)

Október 19.
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 26.
Őszi lombok túra Bélaváron
A Bélavár település határában található, bükkel elegyes erdők őszi lombszíneződését megcsodálva
barangolunk a Duna-Dráva Nemzeti Park területén. A Nyugat-Belső-Somogy és a Közép-Dráva-völgy
kistájak találkozásánál húzódó ún. magasparton vezet utunk, ahol az 1950-es években kialakított
futóárok-rendszert is érintjük. A túra végén az Igazgatóság vízvári kezelőépületénél hangulatos
környezetben szalonnasütésre is lehetőség nyílik.
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/377-3393, 82/461-285
Helyszín, időpont: Bélavár, templom (GPS: N46.122027 E17.2170535), 10.00 óra
Túra hossza, időtartama: 7 km, 3-4 óra
Részvételi díj: 700 Ft/fő

November 5.
DDNP Klub
Ragadozó madarak nyomában
Völgyi Sándor diavetítéses előadása
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra
Ingyenes

November 9.
Két hét ébrenlét – madárparadicsom halászat után
Jelvénygyűjtő túra
Az őszi lehalászást követően madarak százai (sirályok, kócsagok, gémek, kormoránok) lepik el a
Hónig-pusztai halastavakat, hogy kivegyék részüket a visszamaradó halakból. Nyomukban rétisasok
lesik a prédát. Őket pedig madarászok, fotósok kísérik, hogy kihasználják azt a két-három hetes
időszakot, amíg a madarak ekkora számban itt tartózkodnak. Jöjjön el Ön is, készítsen emlékül
remek természetfotókat!
Helyszín, időpont: Ladományi út – 6.sz. főútról a bonyhádszerdahelyi kereszteződésnél Ladomány
felé kanyarodva (GPS: N46.313252 E18.580714), 10.00 óra
Túra hossza, időtartama: 3 km, 2-3 óra
Részvételi díj: 700 Ft/fő

November 12.
Hírnévre vergődtek – Betyáremlékek a Dél-Dunántúlon
Varga Zsolt előadása
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra
Ingyenes

November 13.
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 16.
A madáretető vendégei
Az itt maradt madarainkról gondoskodnunk kell. Tudod-e, hogy kikre kell ilyenkor nagyobb
figyelmet fordítani? Játékos úton foglalkozunk a téli madáretetés tudnivalóival. A program végén
mindenki elkészítheti saját etetőjét.
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 10.00 óra
Program időtartama: 2 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fő

December 3.
DDNP Klub
„Szép város Kolozsvár”
Nagy Gábor diavetítéses előadása
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra
Ingyenes

December 11.
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 13.
Karácsonyvárás az Ős-Dráva Látogatóközpontban
A kézműves programon apró karácsonyi ajándékokat és díszeket készíthetnek a gyerekek.
Helyszín, időpont: Ős-Dráva Látogatóközpont, 10.00 óra, 15.00 óra
Program időtartama: 1,5 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fő

December 14.
Karácsonyi kézműves foglalkozás 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.: 30/377-3393, 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, 2018
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
Címlapfotó: Rőder Attila

