
Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Programajánló 2023

Jelen dokumentum a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2023. évre tervezett program-
jainak vázlatos bemutatását tartalmazza. A programok részletes ismertetése – térképpel és 
hasznos tudnivalókkal – mindig az adott eseményt megelőző hetekben kerül fel honlapunk-
ra (https://ddnp.hu/okoturizmus/programok).

Programjaink egy része természeti jelenségekhez (például virágzás, madárvonulás) és idő-
járási körülményekhez kapcsolódik, ezért az előre meghirdetett időpontokban változások 
lehetségesek.

A meghirdetett programok kedvezőtlen időjárási körülmények között is megvalósulnak. 
A programok balesetveszélyes helyzetekben maradnak el (pl. kenutúra esetén zivatar, szél-
vihar, vagy erdei túráknál szélvihar, nagy mennyiségű hó, ami faágak letörésével, fák kidő-
lésével veszélyt jelent).

Kérjük Önöket, hogy előzetesen érdeklődjenek a részletekért honlapunkon vagy személyesen!

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

A túrák címeinél alkalmazott színek magyarázata:

zöld – gyalogtúra
piros – gyerekprogram
kék – vízitúra
lila – rendezvény, szakmai- vagy kulturális program

További információk: www.ddnp.hu
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Január 14.
DZSUNGELTÚRA A DRÁVA ÁRTERÉBEN

A túrán a Dráva árterében lévő ligeterdőkön át ve-
zet az út. Néhány helyen teljesen természetes úton 
létrejött erdőkkel is találkozhatunk, összehasonlít-
hatjuk őket a szintén megfigyelhető kezelt erdők-
kel. A drávai zátonyokon és az ártérben fekvő holtá-
gak mellett az ott élő állatok (hód, vidra, aranysa-
kál, madarak) életnyomait kereshetjük és figyelhet-
jük meg. Ha szerencsénk van, rétisast, jégmadarat 
és hideg idő esetén a Dráván tartózkodó vízimada-
rakat is megfigyelhetjük. A Dráván lévő mestersé-
ges kövezések környékén megfigyelhetjük azok me-
deralakító hatását és azt, hogy ez milyen hatást 
gyakorol a környező élővilágra.

Előzetes jelentkezés szükséges!
✉ attila.komlos@ddnp.hu, eva.horvath@ddnp.hu

Min. létszám: 10 fő Korhatár: minimum 10 év
📍 Ős-Dráva Látogatóközpont
🕐 8.00 óra
Túra hossza, időtartama: 18-20 km, 6-8 óra
💵 2000 Ft/fő

Március 4.
TAVASZKÖSZÖNTŐ TÚRA A LANKÓCZI- 
ERDŐBEN

A túra során Gyékényes községhatárban, a Drá-
va magas ártéri szintjén található keményfás lige-
terdőben megfigyelhető kora tavaszi lágyszárú nö-
vényfajokat keressük fel. Az itt nagy tömegben 
megtalálható tavaszi tőzikét, csillagvirágot és koc-
kás liliomot nagy valószínűséggel virágzása idején 
tudjuk megfigyelni. Rácsodálkozhatunk az ébredő 
tavaszi erdőre, kétéltű és egyéb hüllőfajok megjele-
nésére is számíthatunk. A túra végén igény szerint 
szalonnasütési lehetőséget biztosítunk.

Előzetes jelentkezés szükséges!
📞30/377-3393, 82/461-285

📍 Gyékényes, Polgármesteri Hivatal
(8851 Gyékényes, Szabadság tér 7.)
🕐 9.00 óra
Túra hossza, időtartama: 6 km, 4 óra
💵 1000 Ft/fő

Február 2.
VIZES ÉLŐHELYEK VILÁGNAPJA

A világnap alkalmából a Duna és a Dráva jellegze-
tes élővilága mutatkozik be az érdeklődőknek. A 
programon fő szerep jut a természetvédelemnek, 
hiszen a tiszta víz kiemelkedően fontos az élőlé-
nyek és az egész ökoszisztéma szempontjából, 
ezért kémiai vízminőség-vizsgálattal zárul a foglal-
kozás.

Előzetes jelentkezés szükséges!
📞 70/374-0295

📍 Ős-Dráva Látogatóközpont
🕐  10.00 óra
Program időtartama: 60 perc
💵 500 Ft/fő
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Március 10.
BEPORZÓK NAPJA

A programon megismerkedhetnek az érdeklődők a 
rovarok által végzett beporzási munka fontosságá-
val, a méhek szerepével és a méhek által készített 
termékek egészségre gyakorolt hatásaival.

Előzetes jelentkezés szükséges!
📞 70/374-0295

📍 Ős-Dráva Látogatóközpont
🕐 10.00 óra
Program időtartama: 60 perc
💵 500 Ft/fő

Március 10.
FOTÓS TÚRA AZ ABALIGETI-BARLANGBAN

A program során fotós szakvezető segítségével lesz 
lehetőség a cseppkövekben gazdag barlang kép-
ződményeinek fényképezésére.

Előzetes jelentkezés szükséges!
✉ attila.komlos@ddnp.hu, eva.horvath@ddnp.hu

📍 Abaligeti-barlang
🕐  15.00 óra
Program időtartama: 2 óra
💵 a barlangi belépő ára

Március 11.
A BEPORZÓK NAPJA A FEHÉR GÓLYA 
MÚZEUMBAN

Egy előadás keretében megtudhatjuk, hogy meny-
nyire fontos a növények, az állatok és az emberek 
életében, elsősorban a méhek jelenléte. A méhész 
elmeséli a méz készítésének folyamatát, megmu-
tatja eszközeit, a méhcsaládok életét, majd meg is 
kóstolhatjuk a folyékony aranyat. A bemutató vé-
gén vásárlási lehetőség is lesz.

📍 Kölked, Fehér Gólya Múzeum
🕐  10.00 óra
Program időtartama: 2-3 óra
💵 1000 Ft/fő
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Március 18.
TŐZIKE TÚRA HOSSZÚVÍZEN

A túrán Hosszúvízről északra indulunk, a gyótai ha-
lastavakhoz. A Boronka-völgy üde gyertyános töl-
gyeseiben ilyenkor a védett lágyszárúak mellett 
megcsodálhatjuk egy védett cserje, a farkasborosz-
lán virágait is. Visszafelé tavaszi tőzike szőnyeg bo-
rította égeresek mellett vezet utunk.

📍 Hosszúvíz, temető parkoló
🕐 10.00 óra
Túra hossza, időtartama: 7km, 3-4 óra
💵 1000 Ft/fő

Március 25.
KOCKÁSLILIOM TÚRA

A kora tavasz legnagyobb virágának segítségével 
bepillantunk az ébredő hullámtéri erdő minden-
napjaiba. Ha szerencsénk lesz a Dráva túloldalán 
fészkelő rétisasok életébe is betekinthetünk.

📍 Gyűrűspusztai gátőrház (45.765295 18.286793),
🕐 10.00
Túra hossza, időtartama: 3 km, 3 óra
💵 1000 Ft/fő

Március 22.
A VÍZ VILÁGNAPJA

A jeles nap alkalmából szóba kerülnek a Duna-Drá-
va Nemzeti Park kiemelt természetvédelmi jelentő-
ségű vizes élőhelyei, megtudhatjuk, milyen nélkü-
lözhetetlen szerepe van a víznek az életünkben, va-
lamint egy vízminőség-vizsgálatra is sor kerül.

Előzetes jelentkezés szükséges!
📞 70/374-0295

📍 Ős-Dráva Látogatóközpont
🕐 10.00 óra
Program időtartama: 60 perc
💵 600 Ft/fő
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Április 5.
GYÓGYNÖVÉNYEK RÉTEN ÉS LEGELŐN

A környezetünkben is megtalálható gyakoribb 
gyógyhatású, házilag is felhasználható növénye-
ket lehet megismerni az interaktív foglakozáson. A 
programot kiegészíti az Ős-Dráva Látogatóközpont-
ban található gyógy- és fűszernövénykert bemuta-
tása és gyógynövényes szappangolyó készítése.

A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges!
📞 70/374-0295

📍 Ős-Dráva Látogatóközpont
🕐 10.00 óra
Program időtartama: 90 perc
💵 600 Ft/fő

Április 22.
A FÖLD NAPJA – SZEMLÉLETFORMÁLÁS 
A MINDENNAPOKBAN

A szabadtéri rendezvény környezetünk természeti 
értékeire, azok megóvására kívánja felhívni a figyel-
met. A látogatókat több szervezet képviselői várják 
hangulatos és interaktív programelemekkel.

📍 Pécs, Tettye tér
🕐 10.00 óra

Április 22.
ÉNEKEL AZ ERDŐ

Szakvezetőnk kíséretével bejárjuk a védett bédai 
erdő egy kis szegletét. Énekük alapján megismerke-
dünk az itt élő erdei madarakkal, tájékoztatást ka-
punk azok életmódjáról, szaporodási szokásaikról.

📍 Kölked, Fehér Gólya Múzeum
🕐 7:30 óra
Program időtartama: 2-3 óra
💵 1000 Ft/fő
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Április 26.
ÓVODÁS SÉTÁK A PINTÉR-KERT 
ARBORÉTUMBAN

Szimatolva, tapogatva ismerkedhetnek a gyerekek 
a Pintér-kert csodálatos növényeivel. A program ke-
retében az óvodások megismerhetik a kert illatös-
vényét és a tavakban élő aranyhalakat.

Előzetes jelentkezés szükséges!
📞 70/374-0295

📍 Pintér-kert Arborétum
🕐 9.00 óra, 11.00 óra, 13.00 óra
Program időtartama: 60 perc
💵 500 Ft/fő

Május 10.
MADARAK ÉS FÁK NAPJA AZ ŐS-DRÁVA 
LÁTOGATÓKÖZPONTBAN

A jeles nap alkalmából várjuk az iskolásokat egy 
rendhagyó madárfelismerési és madárgyűrűzési 
programra.

Előzetes jelentkezés szükséges!
📞 70/374-0295

📍 Ős-Dráva Látogatóközpont
🕐  10.00 óra
A program időtartama: 60 perc
💵 600 Ft/fő

Április 29.
ZERGEVIRÁG KÖRSÉTA A VÖRÖS-HEGYEN

A túra célja a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet 
egyik keleti zergevirág állományának felkeresése. 
A séta alkalmával, más természeti értékek mellett 
megismerkedhetünk a tavaszi Mecsek egyik jel-
legzetes védett vadvirágával, mely bizonyos helye-
ken szép mezőt alkotva hullámzik a tavaszi szélben. 
A túrán lehetőség lesz a kedves tavaszi hangulat 
megörökítésére, növényfotózásra, ezért várjuk a 
fotós kedvű érdeklődőket is.

📍 Pécs, Remete-rét, nyugati parkoló
🕐 9.00
Túra hossza, időtartama: 4-5 km, 3-4 óra
💵 1000 Ft/fő
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Május 11.
MADARAK ÉS FÁK NAPJA A PINTÉR-KERTBEN

A jeles nap alkalmából várjuk az iskolásokat egy kü-
lönleges délelőttre, amikor megismerkedhetnek 
hazánk ritka madaraival és különleges fáival. 

Előzetes jelentkezés szükséges!
📞 70/374-0295

📍 Pintér-kert Arborétum
🕐 10.00 óra
A program időtartama: 60 perc
💵 600 Ft/fő

Május 13.
GYEREKJÓGA AZ ÁLLATOK VILÁGÁBAN

A program elején megismerkedhetünk az állatok 
mozgásformáival, a testtartások jelentésével. A jó-
ga segítségével mi is kipróbáljuk ezeket a gyakorla-
tokat, ezzel mi is beleolvadunk az állatok és a ter-
mészet világába.

📍 Kölked, Fehér Gólya Múzeum
🕐  9.00 óra
Program időtartama: 4 óra
💵 1000 Ft/fő

Május 13.
EMLÉKHELYEK NAPJA

Az országos eseménysorozat keretében idén is 
rendhagyó programok nyújtanak bepillantást az ér-
deklődőknek a mohácsi csata történetébe.

📍 Mohácsi Nemzeti Emlékhely
🕐 9.00 óra
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Május 20.
NYÁR ELEJI SÉTA AZ ORSZÁG PEREMÉN

A tavasz előrehaladtával a Dráva hullámterében 
olyan mértékben feldúsul a növényzet, hogy na-
gyon nehéz áthatolni rajta. Viszont az erdő sok 
szépséget rejt ebben az időszakban is. Fűzligetek, 
fekete nyarasok között vezet az utunk. Nyári tőzike, 
kánya bangita virágzik ebben az időszakban. Az ál-
lamhatár kitisztított nyiladékán lehetőség van be-
tekinteni ebbe a rejtett világba.

📍 Kisinci pihenő (45.781591, 18.102999)
🕐 10.00 óra
Túra hossza, időtartama: 6 km, 5 óra
💵 1000 Ft/fő
Szükséges személyi igazolványt hozni!

Június 3.
POLOSKASZAGÚ KOSBOR TÚRA

A nyár elejének legkisebb virágú orchideáját mutat-
juk be ezen a túrán. A Mailáthpusztai holtág élővi-
lágát megismerve túránkat a Dráva parton folytat-
juk, majd a poloskaszagú kosbor legjelentősebb ál-
lományát tekintjük meg.

📍 Mailáthpuszta, horgásztó (45.785222 18.059864)
🕐 9.00 óra
Túra hossza, időtartama: 3,5 km, 3 óra
💵 1000 Ft/fő

Május 25.
GYÓGYÍTÓ NÖVÉNYEK A KERTBEN

A Pintér-kert Arborétumban tett szakvezetéses tú-
ra alkalmával az érdeklődők megismerkedhetnek 
az itt előforduló gyógyhatású növényekkel, vala-
mint ezek egészségre gyakorolt jótékony hatásiról 
is megtudhatnak új információkat. 

Előzetes jelentkezés szükséges!
📞 70/374-0295

📍 Pintér-kert Arborétum
🕐 10.00 óra
A program időtartama: 60 perc
💵 600 Ft/fő
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Június 14.
ÓVODÁS SÉTÁK A PINTÉR-KERT 
ARBORÉTUMBAN

Szimatolva, tapogatva ismerkedhetnek a gyerekek 
a Pintér-kert csodálatos növényeivel. A program ke-
retében az óvodások megismerhetik a kert illatös-
vényét és a tavakban élő aranyhalakat.

Előzetes jelentkezés szükséges!
📞 70/374-0295

📍 Pintér-kert Arborétum
🕐 9.00 óra, 11.00 óra, 13.00 óra
Program időtartama: 60 perc
💵 500 Ft/fő 

Június 19-23.
NYÁRKEZDŐ NAPKÖZIS TÁBOR A TETTYE 
OKTATÁSI KÖZPONTBAN

Érdekes természetismereti és kézműves progra-
mokkal kitöltött tábor várja az általános iskolás ko-
rú gyermekeket Pécsen, a Tettye Oktatási Központ-
ban. A foglalkozásokon, tematikus napok kereté-
ben ismerhetik meg a résztvevők a gyógynövénye-
ket, a madarak életét és az erdők és az árterek ti-
tokzatos világát. 

Előzetes jelentkezés szükséges!
✉ norbert.neubauer@ddnp.hu 

🕐 hétfőtől péntekig 8.00-16.00 óráig
📍 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Tettye 
Oktatási Központ

Június 17.
HÓDÍTÓ HÓD KENUTÚRA

A túrán kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig 
több mint száz évvel ezelőtt a Duna főága volt.

Előzetes jelentkezés szükséges!
✉ attila.komlos@ddnp.hu, eva.horvath@ddnp.hu 

Minimum létszám: 15 fő
📍 Baja - Vén-Duna
🕐 9.00 óra
Túra hossza, időtartama: 8 km, 3 óra
💵 2500 Ft/fő
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Június 24-25.
GEMENC KÉT NAPJA

Két napos gyalogtúra a Duna árterében, ahol a Nap 
nyugszik és kel.
A túránk során délutáni kezdéssel érintünk számos 
holtágat és mellékágat, cserkelünk a közel százéves 
gemenci tölgyfák tövében, beolvadunk az ártér éle-
tébe egy napra. Alszunk a fedett szarvas etető ár-
nyékot adó fedele alatt, sült szalonna lesz a vacso-
ránk, és csodálattal nézzük a Napfelkeltét a Duna 
partján. 

Előzetes jelentkezés szükséges!
✉ attila.komlos@ddnp.hu; eva.horvath@ddnp.hu 

Minimális létszám: 5 fő, Maximális létszám: 15 fő
📍 Bárka Pihenőház (Baja-Dunafürdő, Bárka utca 75.)
🕐 15.00 óra
Várható visszaérkezés a kiindulási ponthoz: másnap 
16.00 óra
Táv: első nap: 15 km, második nap: 24 km
💵 10.000 Ft/fő

Július 1.
TÚRA A DENEVÉR TANÖSVÉNYEN

A program során az Abaligeti-barlang felett húzó-
dó Denevér tanösvényen teszünk egy felszíni túrát, 
ahol megismerkedünk a mészkőterületekre jellem-
ző formavilággal, valamint a területen elforduló ál-
lat és növényvilággal. 

Előzetes jelentkezés szükséges!
📞 70/374-0295

📍 Abaligeti-barlang pénztárépület
🕐 10.00 óra
Program időtartama: 90 perc
💵 1000 Ft/fő 

Június 24.
A NYÁRI ÉJSZAKA TITOKZATOS HANGJAI 
A BARCSI BORÓKÁSBAN

Hangulatos sétát tehetünk az éjszakai erdőben. 
Megismerhetjük a Barcsi Borókásban élő, csak éj-
szaka látható-hallható állatokat. Kis szerencsével 
hallhatunk lappantyút, aranysakált, macskabag-
lyot, békákat.

Előzetes jelentkezés szükséges!
📞 30/377-3393, 82/461-285

📍 Barcsi Borókás parkolója 
(6-os főút 253 km-szelvény)
🕐  19.00 óra
Túra hossza, időtartama: 2-3 km, 2-3 óra
💵 1000 Ft/fő
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Július 1.
GÓLYÁK NYOMÁBAN BÉDA-KARAPANCSÁN

A Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa a Du-
na magyarországi alsó szakaszának kiemelkedő ér-
tékét képviselő élőhelyeit foglalja magába. A prog-
ram erre a különleges területre kalauzolja az érdek-
lődőket. A résztvevők először kenutúrát tehetnek a 
Duna hullámterén található varázslatos Külső-Béda 
mellékágon, majd a Fehér Gólya Múzeumban érde-
kes tárlatvezetés keretében ismerhetik meg e gyö-
nyörű madarak életét.

Előzetes jelentkezés szükséges!
📞 30/846-6020

📍 Kölked, Fehér Gólya Múzeum
🕐 9.00 óra
Program időtartama: 4 óra
💵 2-14 éves korig: 2500 Ft/fő, 14 éves kor felett: 
3000 Ft/fő
Csak kenutúra (múzeumlátogatás nélkül): 2-14 
éves korig: 2000 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2500 Ft/fő

Július 8.
GÓLYÁK NYOMÁBAN BÉDA-KARAPANCSÁN 

A részletes programot lásd: július 1.

Előzetes jelentkezés szükséges!
📞 30/846-6020

📍 Kölked, Fehér Gólya Múzeum
🕐 9.00 óra
Program időtartama: 4 óra
💵 2-14 éves korig: 2500 Ft/fő, 14 éves kor felett: 
3000 Ft/fő
Csak kenutúra (múzeumlátogatás nélkül): 2-14 
éves korig: 2000 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2500 Ft/fő

Július 1.
SZEMTŐL SZEMBEN A DENEVÉREKKEL

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság denevér-
gyűrűző szakemberének segítségével testközelből 
ismerkedhetnek meg az érdeklődők Pécs misztikus, 
és kissé félreismert lényeivel, védelmük fontossá-
gával és lehetőségeivel. Az este folyamán lehetőség 
nyílik a denevérkutatás módszereinek megismeré-
sére és a függönyhálóval befogott denevérek kéz-
ben történő megtekintésére, barátkozásra, a félel-
mek levetkőzésére.

📍 Pintér-kert Arborétum, parkoló
🕐 20.30 óra
Program időtartama: 3 óra
💵 💵 1000 Ft/fő
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Július 12.
ÓVODÁS SÉTÁK A PINTÉR-KERT ARBORÉTUMBAN

Szimatolva, tapogatva ismerkedhetnek a gyerekek 
a Pintér-kert csodálatos növényeivel. A program ke-
retében az óvodások megismerhetik a kert illatös-
vényét és a tavakban élő aranyhalakat.

Előzetes jelentkezés szükséges!
📞 70/374-0295

📍 Pintér-kert Arborétum
🕐 9.00 óra, 11.00 óra, 13.00 óra
Program időtartama: 60 perc
💵 500 Ft/fő 

Július 15.
GÓLYÁK NYOMÁBAN BÉDA-KARAPANCSÁN 

A részletes programot lásd: július 1.

Előzetes jelentkezés szükséges!
📞 30/846-6020

📍 Kölked, Fehér Gólya Múzeum
🕐 9.00 óra
Program időtartama: 4 óra
💵 2-14 éves korig: 2500 Ft/fő, 14 éves kor felett: 
3000 Ft/fő
Csak kenutúra (múzeumlátogatás nélkül): 2-14 éves 
korig: 2000 Ft/fő, 14 éves kor felett:
2500 Ft/fő

Július 8.
HÓDÍTÓ HÓD KENUTÚRA

A túrán kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig 
több mint száz évvel ezelőtt a Duna főága volt.

Előzetes jelentkezés szükséges. 
✉ attila.komlos@ddnp.hu, eva.horvath@ddnp.hu 

Minimum létszám: 15 fő
📍 Baja - Vén-Duna
🕐 9.00 óra
Túra hossza, időtartama: 8 km, 3 óra
💵 2500 Ft/fő
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Július 22.
GÓLYÁK NYOMÁBAN BÉDA-KARAPANCSÁN 

A részletes programot lásd: július 1.

Előzetes jelentkezés szükséges!
📞 30/846-6020

📍 Kölked, Fehér Gólya Múzeum
🕐 9.00 óra
Program időtartama: 4 óra
💵 2-14 éves korig: 2500 Ft/fő, 14 éves kor felett: 
3000 Ft/fő
Csak kenutúra (múzeumlátogatás nélkül): 2-14 éves 
korig: 2000 Ft/fő, 14 éves kor felett:
2500 Ft/fő

Augusztus – később meghirdetett napon és hely-
színen
ISMERKEDÉS A CSILLAGOS ÉGBOLTTAL

A program pontos időpontjáról honlapunkon és 
hirdetményeinkben tájékoztatjuk a közönséget!
Ezen az estén egy csillagásztávcső segítségével ba-
rangoljuk be az éjszakai égboltot. A program első 
felében a nyári csillagképekkel ismerkedünk egy lé-
zeres mutatópálca segítségével, majd ezt követően 
a távcsőbe nézve a Naprendszertől az intergalakti-
kus térig figyelünk meg bolygókat, csillagködöket, 
csillaghalmazokat és távoli galaxisokat.

Előzetes jelentkezés szükséges!
📞30/377-3393, 82/461-285

Maximális létszám: 20 fő
📍 Csokonyavisontai Fás Legelő, információs tábla/ 
Barcsi Borókás parkolója (6-os főút 253 km-szelvény)
🕐 21.00 óra
Program időtartama: 3 óra
💵 1000 Ft/fő

Július 29.
GÓLYÁK NYOMÁBAN BÉDA-KARAPANCSÁN 

A részletes programot lásd: július 1.

Előzetes jelentkezés szükséges!
📞 30/846-6020

📍 Kölked, Fehér Gólya Múzeum
🕐 9.00 óra
Program időtartama: 4 óra
💵 2-14 éves korig: 2500 Ft/fő, 14 éves kor felett: 
3000 Ft/fő
Csak kenutúra (múzeumlátogatás nélkül): 2-14 éves 
korig: 2000 Ft/fő, 14 éves kor felett:
2500 Ft/fő
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Augusztus 5.
GÓLYÁK NYOMÁBAN BÉDA-KARAPANCSÁN

A részletes programot lásd: július 1.

Előzetes jelentkezés szükséges!
📞 30/846-6020

📍 Kölked, Fehér Gólya Múzeum
🕐 9.00 óra
Program időtartama: 4 óra
💵 2-14 éves korig: 2500 Ft/fő, 14 éves kor felett: 
3000 Ft/fő
Csak kenutúra (múzeumlátogatás nélkül): 2-14 éves 
korig: 2000 Ft/fő, 14 éves kor felett:
2500 Ft/fő

Augusztus 9.
ÓVODÁS SÉTÁK A PINTÉR-KERT ARBORÉTUMBAN

Szimatolva, tapogatva ismerkedhetnek a gyerekek 
a Pintér-kert csodálatos növényeivel. A program ke-
retében az óvodások megismerhetik a kert illatös-
vényét és a tavakban élő aranyhalakat.

Előzetes jelentkezés szükséges!
📞 70/374-0295

📍 Pintér-kert Arborétum
🕐 9.00 óra, 11.00 óra, 13.00 óra
Program időtartama: 60 perc
💵 500 Ft/fő 

Augusztus 4.
IDEGENVEZETÉS A NAGYHARSÁNYI SZOBOR-
PARKBAN

Az Ördögkatlan Fesztiválon minden évben lehető-
ség nyílik idegenvezető kalauzolásával megismer-
ni a Szoborpark gyűjteményét. Idén is így lesz ez: 
egy rövid ráhangoló kiselőadást követően elindu-
lunk egy sétára a Szoborparkban, érintve az egyes 
alkotói periódusok legjellemzőbb munkáit. Többek 
között helyet foglalunk a Szimpozion asztal körül, 
megtekintjük az Esőbeállót, bekukkantunk a Medi-
táció kertjébe és megtekintjük a Kőesést, majd fel-
baktatunk a panorámasétányra és a magasból te-
kintünk le a szobrokra, miközben „G-dúrban zúgják 
a fákról a kabócák, hogy láss csodát”. 

📍 Nagyharsányi Szoborpark
🕐 17.00 óra
Program időtartama: 1,5 óra
Ingyenes
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Augusztus 12.
GÓLYÁK NYOMÁBAN BÉDA-KARAPANCSÁN

A részletes programot lásd: július 1.

Előzetes jelentkezés szükséges!
📞 30/846-6020

📍 Kölked, Fehér Gólya Múzeum
🕐  9.00 óra
Program időtartama: 4 óra
💵 2-14 éves korig: 2500 Ft/fő, 14 éves kor felett: 
3000 Ft/fő
Csak kenutúra (múzeumlátogatás nélkül): 2-14 éves 
korig: 2000 Ft/fő, 14 éves kor felett:
2500 Ft/fő

Augusztus 19.
GÓLYÁK NYOMÁBAN BÉDA-KARAPANCSÁN

A részletes programot lásd: július 1.

Előzetes jelentkezés szükséges!
📞 30/846-6020

📍 Kölked, Fehér Gólya Múzeum
🕐  9.00 óra
Program időtartama: 4 óra
💵 2-14 éves korig: 2500 Ft/fő, 14 éves kor felett: 
3000 Ft/fő
Csak kenutúra (múzeumlátogatás nélkül): 2-14 éves 
korig: 2000 Ft/fő, 14 éves kor felett:
2500 Ft/fő
Program időtartama: 3 óra
💵 1000 Ft/fő

Augusztus 12.
MAGYAR PÁSZTORKUTYÁK TERELŐVERSENYE

Idén is megrendezésre kerül a régi magyar pásztor-
kutya fajták izgalmas megmérettetése.

📍 Ős-Dráva Látogatóközpont, Szaporca
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Augusztus 26.
GÓLYÁK NYOMÁBAN BÉDA-KARAPANCSÁN 

A részletes programot lásd: július 1.

Előzetes jelentkezés szükséges!
📞 30/846-6020

📍 Kölked, Fehér Gólya Múzeum
🕐 9.00 óra
Program időtartama: 4 óra
💵 2-14 éves korig: 2500 Ft/fő, 14 éves kor felett: 
3000 Ft/fő
Csak kenutúra (múzeumlátogatás nélkül): 2-14 éves 
korig: 2000 Ft/fő, 14 éves kor felett:
2500 Ft/fő

Augusztus 26.
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 denevé-
reket lehet közelről megnézni, ismerkedve a fajok 
egyedi jellemzőivel.

📍 Abaligeti-barlang
🕐  20.00 óra
Ingyenes

Augusztus 19.
RÉVFALU TÚRA

A túra résztvevői megismerhetik a 90-es években 
elnéptelenedett, de azóta újra benépesülő Révfa-
lut, és az ott található, búcsújáró helyként jelenleg 
is ismert kápolnát. Ezt követően a közelben lévő, 
a Dráva Baranya megyei szakaszán töltésen belül 
egyedüliként megmaradt 140 éves kocsányos töl-
gyest, majd egy volt akácost, melyet az igazgatóság 
munkatársai tarvágás nélkül alakítottak őshonos fa-
jokból álló erdővé.

📍 Révfalu, Korcsina zsilip
🕐 10.00 óra
Túra hossza, időtartama: 5 km, 3 óra
💵 1000 Ft/fő
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Augusztus 29.
MEGEMLÉKEZÉS A MOHÁCSI CSATA 497. 
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.

📍 Mohácsi Nemzeti Emlékhely

Szeptember 9.
AMIRŐL AZ ÖREG VÖRÖSFENYŐK MESÉLNÉNEK

Kik hűsöltek a tettyei kisház kertjében? Miről be-
szélgethettek? Hogyan lett egy pécsi bankár hajda-
ni álmából arborétum? Többek között ezekre a kér-
désekre is fény derül kellemes, őszi sétánk alkalmá-
val, ahol Pintér János nyomába eredünk az öreg fák 
ölelésében.

📍 Pintér-kert Arborétum
🕐 10.00 óra
Program időtartama: 1-1,5 óra
💵 700 Ft/fő

Szeptember – később meghirdetett napon
AZ ŐSZ HANGJAI DRÁVASZENTESEN

A program pontos időpontjáról honlapunkon és 
hirdetményeinkben tájékoztatjuk a közönséget. 
Munkatársunk a program során tájékoztatást ad a 
nemzeti parkban folyó vadgazdálkodásról, majd a 
túra során nagy valószínűséggel hallhatjuk az erdő 
királyának – a gímszarvasnak – a hangját is.
A túrán résztvevők száma korlátozott. A programot 
8 éves kor alatt nem ajánljuk!

Előzetes bejelentkezés szükséges!
📞30/377-3393, 82/461-285

📍 Dráva Kapu Bemutatóközpont, Barcs-Drávaszentes
🕐 16.00 óra
Túra hossza, időtartama: 4 km, kb 4 óra
💵 1000 Ft/fő
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Szeptember 16.
ORMÁNSÁGI HANGULATOK 

A túra alkalmával megismerkedhetnek a résztve-
vők a Dráva sokszínű élővilágával, az ormánsági tá-
jra jellemző kultúrtörténeti értékekkel, valamint a 
majorban élő őshonos háziállatokkal.

Előzetes jelentkezés szükséges!
📞 70/374-0295

📍 Ős-Dráva Látogatóközpont, Szaporca
🕐  10.00 óra
Program időtartama: 90 perc
💵 1200 Ft/fő

Szeptember 17.
MŰVÉSZET A TERMÉSZETBEN

A Kulturális Örökség Napjai programsorozat része-
ként megvalósuló program a művészetről szóló rá-
hangoló kiselőadással indul, majd egy sétát teszünk 
a Szoborparkban, érintve az egyes alkotói periódu-
sok legjellemzőbb munkáit. Többek között helyet 
foglalunk a Szimpozion asztal körül, ellátogatunk 
a napjainkban is színházi előadások helyszíneként 
szolgáló Amfiteátrumhoz, valamint az annak kö-
zelében kialakított Pihenőtérhez, bekukkantunk a 
Meditáció kertjébe és megtekintjük a Kőesést.

📍 Nagyharsányi Szoborpark
🕐  14.00 óra
A program időtartama: 1,5 óra
Ingyenes

Szeptember 9.
SZARVASBŐGÉS BÉDA-KARAPANCSÁN

A nagyréten található „Harczi-kastélyhoz” vezető 
túránk során belehallgatunk az erdő esti életébe, 
melynek ilyenkor legfontosabb eseménye a szar-
vasok nászának hangjai. A program a Fehér Gólya 
Múzeumban egy előadással kezdődik, ahol sok ér-
dekességet megtudhatunk a gímszarvasokról. A be-
mutató végén pedig utána is járunk ennek a külön-
leges eseménynek.
Fontos a szúnyogok és kullancsok elleni védekezés, 
az esti órákra való tekintettel a réteges, időjárás-
nak megfelelő öltözködés. Elemlámpát, fejlámpát 
célszerű hozni a túrára! 7 éves kor alatt nem ajánl-
juk a részvételt.

📍 Kölked, Fehér Gólya Múzeum
🕐 18.00 óra
Túra hossza: 3-4 km
Program időtartama: 2-3 óra
💵 1000 Ft/fő
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Szeptember 23.
HALÁSZATI BEMUTATÓ A BOKI-DUNÁN

A program során őseink halászati módszereibe pil-
lanthatunk be, és az ehhez kapcsolódó eszközöket 
is megtekinthetjük.

📍 Boki-Duna
🕐  10.00 óra
Program időtartama: 1,5 óra
💵 1000 Ft/fő

Október 4.
ÁLLATOK VILÁGNAPJA A MAJORBAN

A program során a résztvevők bepillantást nyer-
hetnek az őshonos háziállatok (shagya-arab lovak, 
szürkemarhák, parlagi kecskék, parlagi szamarak, 
racka- és a cikta juhok) életébe.

Előzetes jelentkezés szükséges!
📞 70/374-0295

📍 Ős-Dráva Látogatóközpont
🕐  10.00 óra
A program időtartama: 60 perc
💵 700 Ft/fő 

Október 1.
IDŐSEK VILÁGNAPJA A PINTÉR-KERT ARBORÉ-
TUMBAN

A látogatók szakvezető kíséretével ismerhetik meg 
a kert életének sajátosságait, az ősz színeiben pom-
pázó növényvilágot.

📍 Pécs, Pintér-kert Arborétum
🕐  10.00 óra
Részvételi díj: a belépőjegy ára, nyugdíjasoknak 
igazolvánnyal ingyenes
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Október 7.
EURÓPAI MADÁRMEGFIGYELŐ NAP

A jeles nap alkalmából a résztvevők a madármegfi-
gyelés és a madárgyűrűzés titkait ismerhetik meg. 
Az esemény a Magyar Madártani Egyesülettel és a 
Gébics Természetvédelmi Egyesülettel közösen ke-
rül megrendezésre.

Előzetes jelentkezés szükséges!
📞 30/377-3423

📍 Dávod, Földvári-tó TT (EOV: 635996 71806) 
🕐  8.00 óra
Ingyenes

Október 7.
ALKOSSUNK CSUHÉBÓL! 

Az ősz a betakarítás időszaka, amikor igazolást nyer 
a mondás: ki mint vet, úgy arat. A bemutatóban 
láthatjuk a régi, hagyományos betakarítási formá-
kat, eszközöket, középpontban a kukorica szerepel. 
A kukorica felhasználásának sokrétűsége a művé-
szetben is megjelenik. Kisebb kiállítás során meg-
tekinthetjük egy helyi kézműves csuhéból készült 
munkáit, melyekből mi is elkészítünk néhányat.

📍 Kölked, Fehér Gólya Múzeum
🕐  10.00 óra
Program időtartama: 4 óra
💵 1000 Ft/fő

Október 5.
ÁLLATOK VILÁGNAPJA A PINTÉR-KERT ARBO-
RÉTUMBAN

A program során megismerhetőek a felelős állat-
tartás szabályai, valamint a foglalkozáson résztve-
vők bepillantást nyerhetnek a vadon élő állatok 
életébe. 

Előzetes jelentkezés szükséges!
📞 70/374-0295

📍 Tettye Oktatási Központ
🕐  10.00 óra
A program időtartama: 60 perc
💵 600 Ft/fő
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Október 11.
KOMPOSZTÁLÁS NAPJA

A komposztálás fontosságának hangsúlyozása 
mellett a programon a hazánkban található legis-
mertebb gyógynövények megismerésére is lehe-
tőség nyílik.

Előzetes jelentkezés szükséges!
📞 70/374-0295

📍 Ős-Dráva Látogatóközpont
🕐  10.00 óra
Program időtartama: 60 perc
💵 600 Ft/fő

November 4.
TERÍTETT ASZTAL AZ ISZAPON – MADARÁSZ 
SÉTA A CSERTŐI-TÓNÁL

Az őszi időszakban jellemző, hogy a halastavaknál 
elkezdődnek a lehalászási munkálatok. A tavakban 
nevelt halak befogásának könnyítésére a tómeder 
vízét lecsapolják, így szabaddá válik a tófenék, és 
az addig hullámzó vízzel borított terület egyszerre 
apró tócsákkal szabdalt iszapfelszínné változik. Míg 
a tómederben visszamaradó, sekély vízben rekedt 
apró halak a gémféléknek, rétisasoknak nyújtanak 
zsákmányt, addig a szabad iszappadokon megjelen-
nek a parti madarak. A túra célja ennek az alkalmi 
madárseregletnek a megfigyelése.

📍 Csertői-halastó, halőrház
🕐  9.00 óra
Túra hossza, időtartama: 4 km, 3 óra
💵 1000 Ft/fő

Október 14.
A ZENGŐ LÁTHATATLAN TITKAI

A Zengő új kilátóját 2020-ban adták át. A fák koro-
náján túl nyújtózó 22 m magas, 7 emeletes szer-
kezet négy méterrel tornyosul a korábbi kilátó-
szint fölé, így akadály nélkül csodálhatjuk a pano-
rámát. Tiszta időben a Balaton-felvidék jellegze-
tes tanúhegyeit szabad szemmel láthatjuk. A sétát 
megszakító pihenők során a tájvédelmi körzet ter-
mészeti értékeit mutatja be túravezetőnk. A Zen-
gő emellett egy mára szinte láthatatlan örökségről 
is tanúskodik: A hegy tetején árokkal, sánccal öve-
zett, kőtornyos, XIII. századi vár történetéről régész 
szakember mesél.

📍 Hosszúhetény, polgármesteri hivatal
🕐  10.00 óra
Túra hossza, időtartama: 8,5 km, 6 óra
💵 1000 Ft/fő
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November 10.
FOTÓS TÚRA AZ ABALIGETI-BARLANGBAN

A program során fotós szakvezető segítségével lesz 
lehetőség a cseppkövekben gazdag barlang kép-
ződményeinek fényképezésére.

Előzetes jelentkezés szükséges!
✉ attila.komlos@ddnp.hu, eva.horvath@ddnp.hu 

📍 Abaligeti-barlang
🕐  15.00 óra
Program időtartama: 2 óra
💵 a barlangi belépő ára

December 6.
MADARAK VÉDELME A HÁZ KÖRÜL: TÉLI MA-
DÁRETETÉS

A program lehetőséget biztosít arra, hogy a madá-
retetők téli vendégeinek életébe bepillantást nyer-
jünk. A résztvevők megtudhatják, milyen táplálék-
kel szabad etetni a télen itt maradt kismadarakat, 
valamint a résztvevők újrahasznosított anyagokból 
saját etetőt is készíthetnek.

Előzetes jelentkezés szükséges!
📞 70/374-0295

📍 Ős-Dráva Látogatóközpont
🕐  10.00 óra
A program időtartama: 60 perc
💵 600 Ft/fő 

November 8.
GYÓGYÍTÓ NÖVÉNYEK (ŐSZ)

Számos ismert és kevésbé ismert gyógynövény mu-
tatkozik be az interaktív foglalkozáson, ahol lehető-
ség lesz megkóstolni különleges gyógyteákat és el-
készíteni egy-egy saját teafiltert is.

Előzetes jelentkezés szükséges!
📞 70/374-0295

📍 Ős-Dráva Látogatóközpont
🕐  10.00 óra
A program időtartama: 60 perc
💵 600 Ft/fő 



Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság • Programajánló 2023 23

December 9.
ÉLET A MADÁRETETŐN

A program egy előadással kezdődik, ahol tájékozta-
tást kapunk a téli madáretetés szabályairól, lehető-
ségeiről. Ezt követően madárgyűrűzési bemutatón 
veszünk részt, ahol kézközelből is megismerkedhe-
tünk az etetőre járó leggyakoribb madárfajokkal.

📍 Kölked, Fehér Gólya Múzeum
🕐  9:00 óra
Program időtartama: 2-3 óra
💵 700 Ft/fő

December 16.
DZSUNGELTÚRA A DRÁVA ÁRTERÉBEN

A túrán a Dráva árterében lévő ligeterdőkön át ve-
zet az út. Néhány helyen teljesen természetes úton 
létrejött erdőkkel is találkozhatunk, összehasonlít-
hatjuk őket a szintén megfigyelhető kezelt erdők-
kel. A drávai zátonyokon és az ártérben fekvő holtá-
gak mellett az ott élő állatok (hód, vidra, aranysa-
kál, madarak) életnyomait kereshetjük és figyelhet-
jük meg. Ha szerencsénk van, rétisast, jégmadarat 
és hideg idő esetén a Dráván tartózkodó vízimada-
rakat is megfigyelhetjük. A Dráván lévő mestersé-
ges kövezések környékén megfigyelhetjük azok me-
deralakító hatását és azt, hogy ez milyen hatást 
gyakorol a környező élővilágra.

Előzetes bejelentkezés szükséges!
✉ attila.komlos@ddnp.hu, eva.horvath@ddnp.hu 

Minimum létszám: 10 fő, Korhatár: minimum 10 év
📍 Ős-Dráva Látogatóközpont
🕐  9.00 óra
Túra hossza, időtartama: 10 km, 4-5 óra
💵 1000 Ft/fő
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