Duna-Dráva Nemzeti Park és turisztikai bemutatóhelyei
Fotó

Cég/szervezet megnevezése

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

Elérhetőségek/Információkérés
Cím

7625 Pécs, Tettye tér 9.

Telefonszám

72/517-200

E-mail cím

dunadrava@ddnp.kvvm.hu

Weboldal

http://www.ddnp.hu/

Kapcsolattartók

Závoczky Szabolcs, igazgató:
72/517-201

Tevékenység bemutatása/Rövid leírás
A Duna-Dráva Nemzeti Park 1996 tavaszán a Duna és a Dráva mentén jött
létre, mintegy 50.000 hektár kiterjedésű területen. Természeti képének
formálásában a víz játszotta a főszerepet. A két folyó, azok víztömege
határozta meg a sokféle élőhely kialakulását, melyeken színes élővilágot
találunk. A nemzeti park szinte teljes területe az egykori ártéren található. Az
Igazgatóság a Kormány által kijelölt védett természeti területek
természetvédelmi kezeléséért felelős.

Bemutatóhelyek BARANYA MEGYÉBEN
Fotó

Cég/szervezet megnevezése

Pintér-kert Arborétum

Tettyei Mésztufa-barlang

Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum

Elérhetőségek/Információkérés
Cím

7625 Pécs, Tettye tér 9.

7626 Pécs, Tettye utca vége

7678 Abaliget

Telefonszám

72/517-200

72/211-830,
30/580-3424,
30/525-4351

72/498-766

E-mail cím

info@ddnp.hu

info@barlangpecs.hu

info@ddnp.hu

Weboldal

www.ddnp.hu

Kapcsolattartók

Tevékenység bemutatása
Az arborétum Pintér János nyugalmazott pécsi banktisztviselőről kapta nevét,
aki az 1920-as években kezdte el itt a növények telepítését. Halála után a kert
nagy részét visszahódították a természetes erdőtársulások, növelve ezzel az
arborétum fajgazdagságát. Így napjainkban az eredeti társulások és a díszfajok
érdekes elegye alkotja a kert növényzetét. A szépen gondozott kertben számos
védett növényfaj is előfordul, többek között csodabogyók, pirítógyökér, sőt itt
megcsodálhatjuk pl. a fokozottan védett bánáti bazsarózsát is.

www.barlangpecs.hu

A Tettyei Mésztufa-barlang egyedülálló geológiai képződmény, az
üregrendszer a mintegy tízezer éves, laza szerkezetű, vastag mésztufában
alakult ki. A járatokat az évszázadok folyamán mesterségesen kibővítették,
további folyosókat vájtak ki a hegy belsejében, kisebbfajta labirintusrendszert
létrehozva. Egykor ezek a föld alatti üregek lakóhelyként is funkcionáltak. Az
1900-as évek elején igazi turista-attrakció volt az akkor "pokol kapujaként"
emlegetett Tettye-barlang, belsejében egy félelmetes sárkánnyal. A misztikus
üregrendszer minden egész és fél órában induló, élményt adó vezetéssel
látogatható.

www.ddnp.hu

A Mecsek egyik legismertebb és legnépszerűbb természeti látnivalója az
Abaligeti-barlang. Folyamatos kutatások nyomán vált ismertté a 466 méteres
főága, valamint a három, nehezen járható mellékága. A barlang az emberi
szem számára láthatatlanul, ma is folyamatosan változik. Erről a járat teljes
hosszában folyó patak gondoskodik. A barlang jelentős denevérpihenő, a téli
időszakban a kis- és nagy patkósdenevérek százai figyelhetők meg.
A barlang kiépített főága gyalogosan, utcai ruhában kényelmesen végigjárható.
Különleges formájú képződményei közül több nevet is kapott, így látható itt
többek között a Pisai ferdetorony, a Flórián-kút, a Kálvária, az Elefántfej, a
Karthágó romjai, vagy a Niagara-vízesés. A sziklákhoz, cseppkőalakzatokhoz
gyakran kapcsolódnak legendák, hiedelmek, melyeket a túrán a vezető
elmesél. Ilyen például a magasban található „Lebegő-kő”, amely megmozdul,
ha egy hűtlen túrázó halad el alatta.
A barlang átlagosan 12 °C fokos hőmérsékletű, klímája a légúti, allergiás és
asztmatikus betegségekben szenvedőknek hoz enyhülést. A barlang vezetéssel
látogatható, melyek óránként indulnak. Az utolsó vezetés zárás előtt egy
órával kezdődik.

Mohácsi Történelmi Emlékhely

Fehér Gólya Múzeum

Halászati bemutatóhely

Szársomlyó

7785 Mohács-Sátorhely

7717 Kölked, Széchenyi u. 1.

Boki-Duna, Béda-Karapancsa

Nagyharsányi Szoborpark

69/382-130,
20/918-2779

69/384-208,
30/846-6020

69/384-208,
30/846-6021

20/913-7534

info@mohacsiemlekhely.hu

info@fehergolyamuzeum.hu

info@fehergolyamuzeum.hu

info@ddnp.hu

www.mohacsiemlekhely.hu

Az 1526. augusztus 29-i mohácsi csata helyszínén, régészeti feltárásokat
követően, 1976-ban nyílt meg a Történelmi Emlékhely. A park területe 1700
katona végső nyughelye. A tömegsírok között II. Lajos király, Szulejmán
szultán, Tomori Pál, Kanizsai Dorottya, és sok-sok névtelen vitéz fából
kifaragott szobrait láthatjuk. A fegyvereket, lovakat megidéző sírjelek sokasága
eleven mozgást teremt a csendes sírkertben. Megkondíthatjuk a kis
lélekharangot, amelynek hangja tovább fokozza a sírkert magasztos
hangulatát.
Az emlékhely 2011-től megújult formában várja a látogatókat. A Szent Koronát
formázó új impozáns kiállító- és kilátóépület több szinten ad helyet
kiállításoknak, melyek között a korabeli fegyverek ugyanúgy megtalálhatóak,
mint a technika XXI. századi színvonalának köszönhető interaktív terepasztal. A
kupola formájú felső szinten lévő kilátóból a vendégeknek lehetőségük nyílik a
magasból megtekinteni a virágszirmot formázó sírkertet.
A 2012 óta hivatalosan Nemzeti Emlékhely rangot viselő helyszín rendszeresen
ad otthont különböző rendezvényeknek, melyek a csatát és történelmi
korszakát idézik meg.

www.fehergolyamuzeum.hu

A Mohácstól délre fekvő Kölked lakossága évszázadok óta együtt él a
gólyákkal. A dunai ártér határában fekvő község mindig biztos fészkelő és
táplálkozó helye volt a fehér gólyáknak. Itt található az országban egyedülálló
Fehér Gólya Múzeum. A 2002 óta működő, európai kitekintésben is
egyedülálló tematikus múzeum egyetlen állatfaj, a fehér gólya köré
szerveződött. Megismerkedhetünk a fehér gólyák táplálkozásával, fészkelési
szokásaival, vonulásukkal. Kitekintést kapunk a gólyák családjának valamennyi
tagjáról, melyek közül hazánkban csak két faj él. A gólya irodalmi, néprajzi
vonatkozásai is megtalálhatók itt. Költési időszakban a környező
villanyoszlopokon élőben is megtekinthető a gyönyörű madár. A Múzeumban
tárlatvezetéssel adnak élményszerű bemutatást. A Fehér Gólya Múzeum előre
meghirdetett időpontokban rendszeresen ad helyet különböző gyermek- és
családi programoknak, ajándékkészítő kézműves foglalkozásoknak, melyek
során a résztvevők természetes alapanyagokból készíthetnek szebbnél szebb
tárgyakat, szakértő segítők közreműködésével.

www.fehergolyamuzeum.hu

Ez a gyönyörű vízterület évszázadokkal ezelőtt a Duna egy túlfejlődött
kanyarulata volt, mely lefűződött és ma holtágként él tovább. Mivel a Dunából
csak közvetett úton és ritkán kap vizet, így a feltöltődése lassan halad előre. A
halászati bemutatóhelyen 500 évet ugrunk vissza a múltba, és egy ősi vízi
világba pillanthatunk be. Elődeink halfogási szokásait és eszközeit ismerhetjük
meg és próbálhatjuk ki. A kifogott zsákmány elkészítése és elfogyasztása teszi
emlékezetessé a nap során szerzett élményeinket.

www.ddnp.hu

Magyarország legdélibb hegyvidékének – a Villányi-hegységnek – legmagasabb
tömbje a Szársomlyó. Erőteljes kiemelkedése sajátos és igen eltérő
mikroklimatikus viszonyokat hoz létre a déli és északi oldalon, szubmediterrán
klímaterületein botanikai ritkaságok élnek.
A hegyen 75 védett növényfajt találtak, közülük 4 faj kizárólag itt fordul elő
hazánkban. Ide, a fokozottan védett Szársomlyó csúcsára indít a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság heti öt alkalommal szakvezetéses túrát a Villányi
(Nagyharsányi) Szoborparktól.

Balogh László: 20/913-7534

Nagyharsányi Szoborpark

Nagyharsány és Villány között

30/377-3388

info@ddnp.hu

1967-ben tartották fiatal pécsi művészek kezdeményezésére a Szársomlyó
egykori kőfejtőjében az első kőszobrász szimpoziont. A következő évben a
művészek állandó jellegű, nyári alkotótelepet létesítettek. Az alapítólevélben
foglaltak értelmében az alkotótelepen készült művekből minden művésznek
egy-egy alkotást a szimpozion közgyűjteményének kell átadni. Ez jelentette a
mai szabadtéri szoborpark alapját. A kezdeti években hazai pályakezdő
művészeket hívtak meg, majd később külföldi szobrászok is bekapcsolódtak az
alkotó munkába. A műtárgyegyüttes 2009-ben műemléki védettséget kapott.
Az alkotó művészek között olyan neves mestereket találunk, mint Bocz Gyula,
Bencsik István, Kígyós Sándor, illetve Wladislaw Tumkiewicz (Lengyelország),
Vittorio di Muzo (Olaszország), Pierre Székely (Franciaország/Magyarország). A
szobrok többsége nonfiguratív: magányos tömbök, csavart oszlopok, furcsa
bálványok, óriások játékszereire emlékeztető kövek. Némelyik a látogatóktól
kapott nevet, ilyen például a Villányi Vénusz, a Kolumbusz tojása, vagy az
Emlék.

www.ddnp.hu

Bemutatóhelyek SOMOGY MEGYÉBEN
Fotó

Cég/szervezet megnevezése

Dráva Kapu Bemutatóközpont

Zselici Csillagoségbolt-park

Fotók: www.ddnp.hu

Elérhetőségek/Információkérés
Cím

Telefonszám

82/461-285,
7570 Barcs-Drávaszentes, Fő u.
30/377-3393,
1.
30/474-3591

30/405-4571

E-mail cím

dravaszentes@gmail.com

wodtke@ddnp.kvvm.hu

Weboldal

Kapcsolattartók

Tevékenység bemutatása

www.ddnp.hu

A Barcs közelében található Dráva Kapu Bemutatóközpont számos lehetőséget
kínál a Dráva-menti védett területek természeti és kultúrtörténeti értékeivel
való ismerkedésre, mindemellett igazi kikapcsolódást nyújt minden korosztály
számára. Külön programokkal várják az óvodás csoportokat, iskolásokat, vagy
cégek kollektíváit.

www.ddnp.hu

A "nemzetközi csillagoségbolt-park" (International Dark Sky Park) címet a
Nemzetközi Csillagoségbolt Szövetség alapította. Európában elsőként a Zselici
Tájvédelmi Körzet nyerte el ezt az elismerést 2009. november 16-án a Magyar
Csillagászati Egyesület és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
együttműködésének eredményeképp. Az elmúlt évtizedekben rohamosan
csökkent azon területek mérete, ahonnan a csillagos égbolt, a Tejút zavaró
fényektől mentesen látható. Az emberi települések és létesítmények
növekedésével a fölösleges fényki-bocsátás is egyre növekszik. A csillagos
égbolt az emberiség kulturális örökségének is része, az éjszakai ég látványát is
meg kell óvni a jövő nemzedékei számára. Mindezeken túl nagyon sok faj él a
természetben - például rovarok, madarak, denevérek - amelyeket zavar az
ember által telepített mesterséges fényforrások által a természetbe
kibocsátott fény.

