
 
 
 

programajánló  

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

2015 



JANUÁR 
 
Január 6.  
DDNP Klub 
Utazások Dalmáciában – Neubauer Norbert diavetítéses elıadása 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra 
Ingyenes 
 
 
Január 13. 
Rejtett világok – Élet a földfelszín alatt: A barlangok és a talaj élıvilága – Rózsa Anita diavetítéses elıadása 
Az elıadás-sorozat rejtett, titkos világokat tár fel, amelyek az emberi szem számára láthatatlanok, mégis 
számtalan csodát rejtenek. 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra 
Ingyenes 
 
 
Január 18. 
Manótúra az Abaligeti-barlangban  
A barlangok varázsát kínálja az óvodás, kisiskolás gyermekeknek a mesés elemekkel átszıtt program. A 
bábelıadáson Moszanka és Pipisztrella segítségével ismerhetik meg a résztvevık a barlangok keletkezését, a 
föld alatti rejtett élıvilágot, megtudhatják, mi mindenre érdemes odafigyelni, amikor barlangokban járunk. 
A túra résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben elızetes jelentkezés szükséges! Tel.: 72/498-
766 
Helyszín, idıpont: Abaligeti-barlang, 10.00 óra 
Program idıtartama: 1 óra 
Részvételi díj: a barlangi belépı ára 
 
 
Január 24.  
Madármegfigyelés a „Téli berek”-ben 
A túrán a Dunán éjszakázó és pihenı liba- és récefajok megfigyelésére nyílik lehetıség spektív és távcsövek 
segítségével. A program egyúttal a Fekete István fotópályázat nyitórendezvényét és a Fehér Gólya Múzeum 
bemutatását is tartalmazza. 
Helyszín, idıpont: Fehér Gólya Múzeum, Kölked, 8.00 óra 
Program idıtartama: 4 óra 
Részvételi díj: 700 Ft/fı 
 
 
 
 
 
FEBRUÁR 
 
 
Február 3.  
DDNP Klub 
Gólyatábor Spanyolországban – Szegvári Zoltán és Nyemcsok Tamás diavetítéses elıadása 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra 
Ingyenes 
 
 
Február 7.  
Kikerics túra a Szársomlyón  
Hazánk területén egyedül a Szársomlyón él a fokozottan védett magyar kikerics. A 10. éve megrendezett kikerics 
túrán kivételes alkalom nyílik a szintén fokozottan védett, csak engedéllyel látogatható Szársomlyó földtani, 
növénytani, állattani és kultúrtörténeti értékeinek megtekintésére. 
A túra résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben elızetes jelentkezés szükséges! 
A helyszínrıl és az idıpontról a túra elıtt néhány nappal kapnak értesítést a jelentkezık. 
Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459 



Túra hossza, idıtartama: kb. 5 km, 3 óra 
Részvételi díj: 800 Ft/fı 
 
 
Február 11.  
Kis ökológus – kis természetvédık programsorozat  
A vizes élıhelyek élıvilágának megismerése áll a program középpontjában. A gyerekek meseszép tájakkal 
ismerkedhetnek, és fontos információkat szerezhetnek ezen területek védelmének fontosságáról. 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 15.00 óra 
Program idıtartama: 1,5 óra 
Részvételi díj: 300 Ft/fı 
 
 
Február 14.  
Kikerics túra a Szársomlyón  
Hazánk területén egyedül a Szársomlyón él a fokozottan védett magyar kikerics. A 10. éve megrendezett kikerics 
túrán kivételes alkalom nyílik a szintén fokozottan védett, csak engedéllyel látogatható Szársomlyó földtani, 
növénytani, állattani és kultúrtörténeti értékeinek megtekintésére. 
A túra résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben elızetes jelentkezés szükséges! 
A helyszínrıl és az idıpontról a túra elıtt néhány nappal kapnak értesítést a jelentkezık. 
Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459 
Túra hossza, idıtartama: kb. 5 km, 3 óra 
Részvételi díj: 800 Ft/fı 
 
 
Február 15. 
Manótúra az Abaligeti-barlangban  
A barlangok varázsát kínálja az óvodás, kisiskolás gyermekeknek a mesés elemekkel átszıtt program. A 
bábelıadáson Moszanka és Pipisztrella segítségével ismerhetik meg a résztvevık a barlangok keletkezését, a 
föld alatti rejtett élıvilágot, megtudhatják, mi mindenre érdemes odafigyelni, amikor barlangokban járunk. 
A túra résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben elızetes jelentkezés szükséges! Tel.: 72/498-
766 
Helyszín, idıpont: Abaligeti-barlang, 10.00 óra 
Program idıtartama: 1 óra 
Részvételi díj: a barlangi belépı ára 
 
 
 
Február 21. 
Kalandozás Bátán – Jelvénygyőjt ı túra 
Utunk során elıször a ma is mőködıképes, ipari mőemlékké nyilvánított fagázas szivattyútelepet látogatjuk meg. 
Továbbindulva a Szent Mihály plébániatemplom mellett elhaladva jutunk el a Fekete Gólya Házig, ahol a ritka, 
fokozottan védett madár életét bemutató kiállítást tekintjük meg. Innen egy meredek emelkedıt legyızve érünk 
fel a Csókás-hegy oldalába, ahonnan csodálatos panoráma nyílik a Duna árterére és a Gemenci-erdıre. 
Helyszín, idıpont: Báta, „Báta vendéglı” buszmegálló, 11.00 óra 
Túra hossza, idıtartama: 6 km, 3-4 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fı 
 
 
Február 28. 
Bagolylesen 
A Fehér Gólya Múzeumban a gólyák helyett a baglyok kerülnek fıszerepbe. A téli idıszakban néhány bagolyfaj 
összegyőlve vészeli át a hideg és táplálékhiányos idıszakot. A Magyarországon költı baglyok életérıl tartott 
gazdag ismertetı mellett a madarak táplálkozási szokásait is szemügyre vehetjük. Mikroszkóp segítségével 
lesünk bele e madarak mindennapi „étlapjába”, bagolyköpetek vizsgálata által. A program során minden kedves 
lelkes résztvevı elkészítheti saját baglyos emlékét. 
Helyszín, idıpont: Fehér Gólya Múzeum, Kölked, 10.00 óra 
Program idıtartama: 2 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fı 
 



 
Február 28. 
„Fenyves helyett molyhos tölgyes” – túra a Mecsek déli oldalán 
A túra során képet kaphatunk a Mecsek déli oldalának egykori és jelenlegi vegetációjáról, az ember által 
betelepített fekete fenyık sorsáról, betegségükrıl, a hozzájuk kapcsolódó és a bálványfák irtására irányuló 
élıhely-rekonstrukciós munkákról, azok eredményérıl és az ún. "down-hill" kerékpárosok okozta 
természetkárosítási problémákról. 
Helyszín, idıpont: Tettye Oktatási Központ parkoló, 10.00 óra 
Túra hossza, idıtartama: 5 km, 3-4 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fı 
 
 
 
 
MÁRCIUS 
 
Békamentés Sikondán  
A méltatlanul rossz hírben álló kétéltőek életét súlyosan veszélyeztetik a vonulási útjaikat keresztezı autóutak. A 
békamentés a védettséget élvezı békafajok megmentését szolgálja, egyben közelrıl megismerhetjük ezeket az 
apró és nagyon hasznos állatokat. Szakemberek adnak pontos információt az egyes békafajok életérıl és 
szerepükrıl a természet rendjében. 
A BÉKÁK VONULÁSÁNAK PONTOS IDİPONTJÁRÓL HONLAPUNKON TÁJÉKOZTATJUK A 
KÖZÖNSÉGET.   
 
 
Március 3.  
DDNP Klub 
Hőség és szabadság földje – Sopron és környéke – Rózsa Anita diavetítéses elıadása 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra 
Ingyenes 
 
 
Március 10.  
Rejtett világok – A mélységek titkai 1.: Hazai vizeink élıvilága – Temesi Andrea diavetítéses elıadása 
Az elıadás-sorozat rejtett, titkos világokat tár fel, amelyek az emberi szem számára láthatatlanok, mégis 
számtalan csodát rejtenek. 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra 
Ingyenes 
 
 
Március 14. 
Eltőnt kertek után kutatva az Eltőnt puszták nyomában tanösvényen – Jelvénygyőjt ı túra 
A mesztegnyıi erdei vasúttal utazunk a kakpusztai végállomásra, innen indul a gyalogtúra, melynek során 
láthatjuk az erdı tavaszi virágait, illetve az erdıben megbújó valamikori házak körüli kertekben még ma is nyíló 
virágokat és gyümölcsfákat. A túra résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért elızetes jelentkezés szükséges! 
Tel.: +36 (30) 405-4571 
Helyszín, idıpont: Mesztegnyı, kisvasút végállomás, 10.00 (gyülekezı: 9.30 óra) 
Túra hossza, idıtartama: 6 km, 3-4 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fı + a kisvasút jegyára 
 
 
Március 20. 
A víz világnapja 
A víz világnapja alkalmából vizes kísérleteket ismerhetnek meg a gyerekek, valamint a Pintér-kerti tóból vett 
vízminta elemzésére is sor kerül. A programot elsısorban az általános iskolás korosztály részére ajánljuk. A 
programon való részvételhez elızetes bejelentkezés szükséges! Tel.: +36 (30) 377-3383 
Helyszín, idıpont: Tettye Oktatási Központ, Pécs, 8.00, 10.00 és 14.00 óra 
Program idıtartama: 1 óra 
Részvételi díj: 300 Ft/fı 
 



 
Március 21. 
Túra a szálkai csodabogyós erdıkben 
A dombok, erdık, tavak találkozásánál barangolva e csodálatos táj természeti kincseit ismerhetik meg a 
résztvevık. 
Helyszín, idıpont: Szálka faluközpont, szarvas szobor, 10.00 óra 
Túra hossza, idıtartama: 4 km, 3 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fı 
 
 
Március 22.  
Manótúra az Abaligeti-barlangban  
A barlangok varázsát kínálja az óvodás, kisiskolás gyermekeknek a mesés elemekkel átszıtt program. A 
bábelıadáson Moszanka és Pipisztrella segítségével ismerhetik meg a résztvevık a barlangok keletkezését, a 
föld alatti rejtett élıvilágot, megtudhatják, mi mindenre érdemes odafigyelni, amikor barlangokban járunk. 
A túra résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben elızetes jelentkezés szükséges! Tel.: 72/498-
766 
Helyszín, idıpont: Abaligeti-barlang, 10.00 és 12.00 óra 
Program idıtartama: 1 óra 
Részvételi díj: a barlangi belépı ára 
 
 
Március 28.  
Húsvétváró kézmőves foglalkozás a Fehér Gólya Múzeumban  
Sok szeretettel várunk mindenkit egy vidám, alkotó délelıttre a húsvétvárás jegyében! A kézmőves program a 
húsvéti készülıdéshez nyújt hasznos segítséget. A kézmőves foglalkozást tárlatvezetés egészíti ki a múzeumban. 
A programon való részvételhez elızetes bejelentkezés szükséges! Tel.: 30/846-6020 
Helyszín, idıpont: Fehér Gólya Múzeum, Kölked, 10.00 óra 
Program idıtartama: 3 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fı 
 
 
Március 28. 
Húsvéti kézmőveskedés a Dráva Kapu Bemutatóközpontban 
A húsvétváró programon szebbnél szebb ajándékokat, dekorációkat készíthetnek a résztvevık. A programon 
való részvételhez elızetes bejelentkezés szükséges! Tel.: +36 (30) 377-3393, +36 (82) 461-285 
Helyszín, idıpont: Dráva Kapu Bemutatóközpont, Barcs-Drávaszentes, 10.00 óra 
Program idıtartama: 3 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fı 
 
 
Március 28. 
Források birodalmában – túra a Melegmányi-völgy környékén – Jelvénygyőjt ı túra 
A túra a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet vadregényes tájaira kalauzolja a résztvevıket, megismerhetik a 
Melegmányi-völgy, a Zsidó-völgy és a Kılyuk környékét. A kora tavaszi idıszakban várható magas vízállás 
különleges élményt ad a területen. 
Helyszín, idıpont: Pécs, Melegmányi út, Keresztkunyhó, 10.00 óra 
Túra hossza, idıtartama: 8 km, 4 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fı 
 
 
 
ÁPRILIS 
 
 
Április 7.  
DDNP Klub 
Az év madara, a búbos banka – Wágner László diavetítéses elıadása  
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra 
Ingyenes 



 
 
Április 12.  
Manótúra az Abaligeti-barlangban 
A barlangok varázsát kínálja az óvodás, kisiskolás gyermekeknek a mesés elemekkel átszıtt program. A 
bábelıadáson Moszanka és Pipisztrella segítségével ismerhetik meg a résztvevık a barlangok keletkezését, a 
föld alatti rejtett élıvilágot, megtudhatják, mi mindenre érdemes odafigyelni, amikor barlangokban járunk. 
A túra résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben elızetes jelentkezés szükséges! Tel.: 72/498-
766 
Helyszín, idıpont: Abaligeti-barlang, 10.00 és 12.00 óra 
Program idıtartama: 1 óra 
Részvételi díj: a barlangi belépı ára 
 
 
Április 15. 
Kis madarász – kis természetvédı programsorozat 
A foglalkozáson bemutatásra kerülnek Magyarország legszebb vonuló madarai, valamint megismerkedhetnek a 
résztvevık a madárgyőrőzés múltjával és jelenével. 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 15.00 óra 
Program idıtartama: 1,5 óra 
Részvételi díj: 300 Ft/fı 
 
 
Április 18.  
A FÖLD NAPJA – szemléletformálás a mindennapokban  
A szabadtéri rendezvény környezetünk természeti értékeire, azok megóvására kívánja felhívni a figyelmet. A 
látogatókat több szervezet képviselıi várják hangulatos és interaktív programelemekkel. A résztvevık 
megismerhetik azokat a módszereket is, amelyekkel környezetünk és a természet védelme mindennapjaink 
részévé válhat. 
Helyszín, program kezdete: Pécs, Tettye tér, 10.00 óra 
 
 
Április 18.  
Bazsarózsa túra 
Országos kitekintésben is jelentıs botanikai értéket ıriz a 100 hektáron elterülı Nagy-mezı, Arany-hegy 
Természetvédelmi Terület. A egykori gyümölcsösök, legelık, ritkás erdıfoltok védett növények sokaságának 
jelentenek élıhelyet napjainkban. A világon már csak hazánkban találkozhatunk a fokozottan védett bánáti 
bazsarózsa életképes populációival. A túra résztvevıi a különleges növény legjelentısebb állományaiban 
gyönyörködhetnek. 
Helyszín, idıpont: Hosszúhetény, Vásártér, 10.00 óra 
Túra hossza, idıtartama: 5 km, 3-4 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fı 
 
 
Április 18. 
Zselici éjszakai túra a csillagoségbolt-parkok elsı nemzetközi hetén 
2015 a  "Fény nemzetközi éve".  Zselici éjszakai túrára várja az érdeklıdıket a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság és a Zselici Csillagpark a csillagoségbolt-parkok nemzetközi hetén. A séta során a Tájvédelmi 
Körzet természeti és táji értékeit ismerhetjük meg, miközben a ránk boruló éjszakában mérésekkel ellenırizzük a 
fényszennyezés mértékét. Az egyre kevesebb helyrıl látható mesterséges világítástól zavartalan égbolt alatt 
csillagász mutatja be a tavaszi égbolt csillagképeit. 
A résztvevık létszáma korlátozott, ezért elızetes bejelentkezés szükséges! Tel.: +36 (30) 405-4571 
A résztvevık kedvezményes áron látogathatják a Csillagvizsgálót a túra elıtt és után. 
Helyszín, idıpont: Zselici TK, csillagvizsgáló (N46°14'12" E17°45'56"), 19.00 óra (gyülekezı: 18.30) 
Túra hossza, idıtartama: 5 km, 4 óra 
Részvételi díj: 1000 Ft/fı 
 
 
 
 



Április 25. 
Mővészet a természetben 
Szabadtéri tárlatvezetés a Nagyharsányi Szoborparkban mővészettörténész kalauzolásával. 
A Szársomlyó egykori kıfejtıjében 1967-ben létesítettek alkotótelepet fiatal pécsi szobrászmővészek, majd 
késıbb külföldi mővészek is bekapcsolódtak az alkotó munkába. A környékbıl származó kıbıl, a szabad ég alatt 
készült mővek szinte életre kelnek a szoborparkban. A szobrok többsége nonfiguratív: magányos tömbök, 
csavart oszlopok, furcsa bálványok, óriások játékszereire emlékeztetı kövek. 
Helyszín, idıpont: Nagyharsányi Szoborpark, 10.00 óra 
Túra hossza, idıtartama: 1 km, 1 óra 
Részvételi díj: 800 Ft/fı, 10 éves korig ingyenes 
 
 
Április 25. 
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 és vonulásukkal. A bábozás végén a 
résztvevık is kipróbálhatják, hogy milyen fészket építeni, gólyalábon járni és egy kis ügyességi játékon is 
megmérkızhetnek a lelkesebbek. Emlékül mindenki elkészítheti a saját gólya-pálcáját. 
Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 10.00 óra 
Program idıtartama: 2 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fı 
 
 
Április 25. 
Odúnézı túra a Fekete harkály tanösvényen 
A túrán a résztvevık érdekes – akár kézzel fogható – információkat kaphatnak a zselici erdı életérıl: változatos 
élıhely-típusokat, különféle fafajokat, csodás lágyszárú növényeket és rejtett életmódú állatokat ismerhetnek 
meg. Sok érdekes információt lehet megtudni a madárodú-telep jelentıségérıl, valamint közelrıl megfigyelhetık 
lesznek az odúlakó fajok fiókái is. 
Helyszín, idıpont: Kaposvár-Töröcske déli vége, 10.00 óra 
Túra hossza, idıtartama: 5 km, 3-4 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fı 
 
 
 
 
MÁJUS 
 
 
Május 2.  
Hajnal Bédában 
A hajnali program során az ártéri tanösvény bejárásával gyönyörködhetünk a bédai erdı lenyőgözı növény- és 
állatvilágában. A felkelı nap fényében fantasztikus képeket készítve szakvezetı segítségével járhatjuk be a 
területet. A fotózás mellett megismerkedhetünk az ártér mőködésével, ízelítıt kaphatunk az árvizek és az ártéri 
gazdálkodás összefüggéseirıl, ıseink életmódjáról. A tanösvény mentén, Magyarország egyik legnagyobb ártéri 
legelıjén megtekinthetı a ridegtartású, védett és ıshonos szürkemarha gulya. 
Helyszín, idıpont: Kölked határában, a Nagypartosi tanösvény indító táblája a Duna-töltésen (Tojtai lejáró), 5.00 
óra 
Túra hossza, idıtartama: 5 km, 3-4óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fı 
 
 
Május 5.  
DDNP Klub 
Delfinkaland Egyiptomban – Temesi Andrea diavetítéses elıadása 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra 
Ingyenes 
 
 



Május 6. 
ABC-séta a Pintér-kertben 
A foglalkozás során a kisiskolások megismerhetik, illetve átismételhetik az ABC betőit a Pintér-keti fajok 
segítségével. 
Helyszín, idıpont: Pintér-kert Arborétum, 10.00 óra 
Program idıtartama: 1 óra 
Részvételi díj: 300 Ft/fı 
 
 
Május 9.  
Erdılakó madarak nyomában 
A szakvezetéses séta során bepillanthatunk az erdılakó madarak rejtett életébe és megismerhetjük a terület 
természeti értékeit. A túra után lehetıség nyílik a vár és a benne található kiállítás megtekintésére is. 
Helyszín, idıpont: Magyaregregy, Máré-vár parkolója, 7.00 óra 
Túra hossza, idıtartama: 3 km, 3 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fı 
 
 
Május 12. 
Rejtett világok – A mélységek titkai 2.: Élet a tengerek mélyén, s legmélyén – Temesi Andrea diavetítéses 
elıadása 
Az elıadás-sorozat rejtett, titkos világokat tár fel, amelyek az emberi szem számára láthatatlanok, mégis 
számtalan csodát rejtenek. 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra 
Ingyenes 
 
 
Május 16. 
Mővészet a természetben 
Szabadtéri tárlatvezetés a Nagyharsányi Szoborparkban mővészettörténész kalauzolásával. 
A Szársomlyó egykori kıfejtıjében 1967-ben létesítettek alkotótelepet fiatal pécsi szobrászmővészek, majd 
késıbb külföldi mővészek is bekapcsolódtak az alkotó munkába. A környékbıl származó kıbıl, a szabad ég alatt 
készült mővek szinte életre kelnek a szoborparkban. A szobrok többsége nonfiguratív: magányos tömbök, 
csavart oszlopok, furcsa bálványok, óriások játékszereire emlékeztetı kövek. 
Helyszín, idıpont: Nagyharsányi Szoborpark, 10.00 óra 
Túra hossza, idıtartama: 1 km, 1 óra 
Részvételi díj: 800 Ft/fı, 10 éves korig ingyenes 
 
 
Május 16.  
Ébredı természet – túra a tavasz utolsó napjaiban 
A Nyéki Holt-Duna tanösvényen és a Nyéki Holt-Duna mögötti területen, az egykori Duna mederben kialakult 
nádasos-zsombékos részen fedezzük fel az ébredı természet csodáit. 
Helyszín, idıpont: Pörböly gátırház, 10.00 óra 
Túra hossza, idıtartama: 8 km, 4 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fı 
 
 
Május 23. 
Hısök Napja a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen 
Helyszín, idıpont: Mohácsi Nemzeti Emlékhely, Mohács-Sátorhely, 10.00 óra 
 
 
Május 23. 
Fehér tündérrózsa túra a Barcsi Borókásban – Jelvénygyőjt ı túra 
A túrán megismerkedhetünk a Barcsi Borókás élıvilágával, felkeressük a fokozottan védett Nagyberek láptavat, 
amelyen megfigyelhetjük a láptó szinte teljes felszínét elborító fehér tündérrózsát. Emellett megismerkedhetünk 
néhány, a lápokban elıforduló védett növényfajjal (tızegpáfrány, főzlevelő gyöngyvesszı). Lehetıség nyílik a 
láptó szélén elhelyezkedı madármegfigyelı kunyhóból vízimadarak megfigyelésére is, láthatunk nagy kócsagot, 
szürke gémet vagy fokozottan védett cigányrécét. 



Helyszín, idıpont: Barcsi Borókás parkolója (6-os sz. fıút 253 km-szelvény), 10.00 óra 
Túra hossza, idıtartama: 5-6 km, 3-4 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fı 
 
 
Május 30. 
Mővészet a természetben 
Szabadtéri tárlatvezetés a Nagyharsányi Szoborparkban mővészettörténész kalauzolásával. 
A Szársomlyó egykori kıfejtıjében 1967-ben létesítettek alkotótelepet fiatal pécsi szobrászmővészek, majd 
késıbb külföldi mővészek is bekapcsolódtak az alkotó munkába. A környékbıl származó kıbıl, a szabad ég alatt 
készült mővek szinte életre kelnek a szoborparkban. A szobrok többsége nonfiguratív: magányos tömbök, 
csavart oszlopok, furcsa bálványok, óriások játékszereire emlékeztetı kövek. 
Helyszín, idıpont: Nagyharsányi Szoborpark, 10.00 óra 
Túra hossza, idıtartama: 1 km, 1 óra 
Részvételi díj: 800 Ft/fı, 10 éves korig ingyenes 
 
 
Május 30. 
A régi Duna nyomában 
Gemenc északi részén az egykori Duna medre és az élı Duna mentén vezet a kirándulás. Láthatjuk, hogy a 
szabályozás következtében miként változott meg a táj képe és a Duna folyása. Érintünk mellékágakat, élı folyót 
és holtágat egyaránt. A Forgó tónál vízimadár megfigyelésre nyílik lehetıség, de megtekintjük Gemenc egyik 
utolsó fás legelıjét, 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 elıtt tájékozódjanak a DDNPI honlapján! 
Helyszín, idıpont: Gemenc, Holt-Sió parkolója (N46°20'1.57" E18°51'42.87"), 9.00 óra 
Túra hossza, idıtartama: 9 km, 6 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fı 
  
 
Május 31. 
Matula bácsi és Tutajos kalandjai a Boki- Dunánál 
Bábos foglalkozás a gyerekeknek a Boki-Dunánál. Matula, az öreg halász bevezeti Tutajost a halászok 
mindennapi életébe. A program során a gyerekek bábok segítségével ismerkedhetnek meg a Duna menti 
tradicionális halászati eszközökkel és azok használatával. A bábozás után játékos feladatokkal és kézmőves 
foglalkozással kerülünk közelebb a vízi élıvilághoz. 
A programon való részvételhez elızetes bejelentkezés szükséges! Tel.: 30/846-6020 
Helyszín, idıpont: Boki-Duna, Erdıfőn haladva 1,5km-re (GPS: N45.900000 E18.780000), 10.00 óra 
Program idıtartama: 2 óra 
Részvételi díj: 500Ft/fı 
 
 
 
 
JÚNIUS 
 
 
Június 3. 
ABC-séta a Pintér-kertben 
A foglalkozás során a kisiskolások megismerhetik, illetve átismételhetik az ABC betőit a Pintér-keti fajok 
segítségével. 
Helyszín, idıpont: Pintér-kert Arborétum, 10.00 óra 
Program idıtartama: 1 óra 
Részvételi díj: 300 Ft/fı 
 
 
Június 6. 
Dunaszentgyörgyi láperdı túra – Jelvénygyőjt ı túra 
A túra során a Dunaszentgyörgyi láperdı TT természeti értékeit – égereket, füzeseket, kaszálókat – ismerhetik 
meg a résztvevık. 



Helyszín, idıpont: Dunaszentgyörgy-Paks között a 6-os sz. fıút mellett, Csámpa, 10.00 óra 
Túra hossza, idıtartama: 5 km, 3óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fı 
 
 
Június 10. 
Kis környezetvédı – kis természetvédık programsorozat 
A Környezetvédelmi Világnap kapcsán a gyerekek megismerkednek környezetünk védelmének fontosságával. 
Játékos feladatok, fejtörık segítségével játékos formában vezetjük be a gyerekeket a környezetvédık lelkes 
táborába. 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 15.00 óra 
Program idıtartama: 1,5 óra 
Részvételi díj: 300 Ft/fı 
 
 
Június 15-21.  
Magyar Nemzeti Parkok Hete 
 
Június 19.  
Madárgyőrőzés Drávaszentesen  
Magyar Nemzeti Parkok Hete 
A természetvédelmi ır által vezetett programon a Dráva Kapu Bemutatóközpont szomszédságában futó 
Gyöngyös-patak mentén egy elıre kifeszített madárfogó hálóba repülnek be a madarak, amelyet a résztvevık 
közremőködésével óránként ellenırzünk. A hálóba repült madarakat begyőjtjük, majd egyedi jelölıgyőrővel való 
ellátásuk közben a vezetı bemutatja a fajokat, melyeket testközelbıl is megcsodálhatnak a résztvevık. 
Helyszín, idıpont: Dráva Kapu Bemutatóközpont, Barcs-Drávaszentes, 17.00 óra 
Program  idıtartama: 3 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fı 
 
 
Június 20.  
Tutajos és Bütyök kalandjai a Boki-Dunánál 
Magyar Nemzeti Parkok Hete 
A Béda-Karapancsán található Boki-Duna holtág az 1800-as években főzıdött le a Dunáról. Hatalmas nádasaival 
és mély, tiszta vizével, tündérrózsa telepeivel gyönyörő látvány. Az ártéri élet fontos eleme volt a halászat 
évszázadokon keresztül. Ennek hangulatával, tárgyi emlékével ismerkedhetnek meg a gyerekek a program során. 
A halászati ismeretek mellett madármegfigyelésre is lehetıség nyílik. Játékos feladatsorok segítségével 
mélyítjük el a hallottakat. Végül a program kézmőves foglalkozással zárul. 
A programon való részvételhez elızetes bejelentkezés szükséges! Tel.: 30/846-6020 
Helyszín, idıpont: Boki-Duna, Erdıfőn haladva 1,5km-re (GPS: N45.900000 E18.780000), 09.00 óra 
Program idıtartama: 3 óra 
Részvételi díj: 900 Ft/fı 
 
 
Június 20. 
Látjuk-e a fától az erdıt? - túra a ropolyi erdırezervátumban 
Magyar Nemzeti Parkok Hete 
A fokozottan védett erdırezervátumok önállóan nem, kizárólag szakvezetéssel látogathatók. A túrán néhol 
úttalan utakon haladva megtapasztalhatjuk a zselici erdık természetes mőködését, és hallhatunk az 
erdırezervátumok jelentıségérıl. A túrát 10 évesnél fiatalabbaknak (a nehezen járható szakaszok miatt) nem 
ajánljuk. 
Helyszín, idıpont: Zselici TK, ropolyi rakodó (N46° 15' 17.00" E17° 48' 07.00"), 10.00 óra 
Túra hossza, idıtartama: 5 km, 3-4 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fı 
 
 
Június 24.  
Szent Iván-éj a Tettyei Mésztufa-barlangban  
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettyei Mésztufa-barlang, 20.00 óra 
Részvételi díj: a belépıjegy ára 



Június 27.  
Hódító hód kenutúra  
A túra során kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelıtt a Duna fıága volt. 
A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben elızetes bejelentkezés szükséges. 
Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459 
Helyszín, idıpont: Baja - Vén-Duna, 9.30 óra 
Túra hossza, idıtartama: 8 km, 3 óra 
Részvételi díj: 1500 Ft/fı 
 
 
Június 27. 
Mit adtak nekünk a rómaiak? 
„Mesés” túra az ókoriak nyomán, amelynek során régész szakember vezetésével könnyő séta során ismerkedünk 
a Limes vonalán fekvı Dunaszekcsı római kori értékeivel. 
Helyszín, idıpont: Dunaszekcsı, templom, 11.00 óra 
Túra hossza, idıtartama: 4-5 km, 3-4 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fı 
 
 
 
 
 
JÚLIUS 
 
 
Július 4.  
Gólyák nyomában Béda-Karapancsán  
A Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegysége a Duna magyarországi alsó szakaszának kiemelkedı 
értékét képviselı élıhelyeit foglalja magába. A program erre a különleges területre kalauzolja az érdeklıdıket. 
A résztvevık elıször kenutúrát tehetnek a Duna hullámterén található varázslatos Külsı-Béda mellékágon, majd 
a Fehér Gólya Múzeumban érdekes tárlatvezetés keretében ismerhetik meg e gyönyörő madarak életét. 
A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben elızetes jelentkezés szükséges! Tel.: 
30/846-6020 
Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra 
Program idıtartama: 4 óra 
Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fı, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fı 
 
 
Július 6. 
Óvodás nap a Pintér-kertben 
Szimatoljunk! Tapogassunk! Ismerjük meg a Pintér-kerti tavak élıvilágát! A program keretében az óvodások 
megismerhetik a Pintér-kert illatörvényét, különleges tapintású növényeit, és a tavakban élı aranyhalakat. 
Helyszín, idıpont: Pintér-kert Arborétum, 9.00 óra 
Program idıtartama: 1 óra 
Részvételi díj: 300 Ft/fı 
 
 
Július 11.  
Gólyák nyomában Béda-Karapancsán  
A részletes programot lásd: július 4. 
A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben elızetes jelentkezés szükséges! Tel.: 
30/846-6020 
Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra 
Program idıtartama: 4 óra 
Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fı, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fı 
 
 
Július 11.  
Hódító hód kenutúra  
A túra során kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelıtt a Duna fıága volt. 



A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben elızetes bejelentkezés szükséges. 
Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459 
Helyszín: Baja - Vén-Duna, 9.30 óra 
Túra hossza, idıtartama: 8 km, 3 óra 
Részvételi díj: 1500 Ft/fı 
 
 
Július 11. 
Az ormánsági legelık nappali lepkéi 
A résztvevık a Drávaiványi mellett elterülı legelın ismerhetik meg e táj különleges lepkefaunáját. 
Helyszín, idıpont: Drávaiványi legelı (falutól délre), 8.00 óra 
Túra hossza, idıtartama: 1-2 km, 3 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fı 
 
 
Július 11. 
Boronkai csillagnézı túra 
2015 a  "Fény nemzetközi éve".  Napnyugtakor indulva a Boronka-melléki TK déli részén, vizek mentén, 
réteken és ligetes erdık között haladva borul ránk a nyári éjszaka. Meg-megállva hallgatjuk a természet hangjait 
és figyeljük az éjszakai égboltot. Derült idı esetén, a túra végén, a tóban tükrözıdı csillagok mellıl, 
távcsövekkel szemlélhetjük az égitesteket. 
Helyszín, idıpont: Nagybajomi horgásztó parkolója, 20.00 óra (gyülekezı: 19.30) 
Túra hossza, idıtartama: 5 km, 3-4 óra 
Részvételi díj: 1000 Ft/fı 
 
 
Július 12. 
Hódító hód kenutúra  
A túra során kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelıtt a Duna fıága volt. 
A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben elızetes bejelentkezés szükséges. Tel.: 
30/377-3388, 30/326-9459 
Helyszín: Baja - Vén-Duna, 15.00 óra 
Túra hossza, idıtartama: 8 km, 3 óra 
Részvételi díj: 1500 Ft/fı 
 
 
Július 13. 
Óvodás nap a Pintér-kertben 
Szimatoljunk! Tapogassunk! Ismerjük meg a Pintér-kerti tavak élıvilágát! A program keretében az óvodások 
megismerhetik a Pintér-kert illatörvényét, különleges tapintású növényeit, és a tavakban élı aranyhalakat. 
Helyszín, idıpont: Pintér-kert Arborétum, 9.00 óra 
Program idıtartama: 1 óra 
Részvételi díj: 300 Ft/fı 
 
 
Július 18.  
Gólyák nyomában Béda-Karapancsán  
A részletes programot lásd: július 4. 
A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben elızetes jelentkezés szükséges! Tel.: 
30/846-6020 
Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra 
Program idıtartama: 4 óra 
Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fı, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fı 
 
 
Július 19.  
Kastélypark a város közepén – Jelvénygyőjt ı túra 
Túránk elsı állomásán a neoromán-neogót stílusban épült Batthyány-Montenuovo mauzóleumot látogatjuk meg, 
ahol megismerkedünk a hercegi család és a bólyi uradalom történetével.  



A birtok hajdani központja felé haladva rövid kitérıt teszünk. Betekintünk a gyertyaöntés rejtelmeibe egy olyan 
mőhelyben, ahol még ma is kisipari módszerekkel készül a gyertya.  
Sétánk a kastélyparkban ér véget. Az alig 11 ha-os zöldterületen az ıshonos növények mellett kis számban, nem 
ıshonos fajok egyedei is megtalálhatók (pl. tulipánfa). Az öreg fák korhadt törzsükben otthont adnak az odúlakó 
madaraknak, denevéreknek, rovaroknak. Európa legtermetesebb darázsfaja, az óriás tırösdarázs is elıfordul a 
parkban. Az itt fészkelı madárfajok legnagyobbika a holló. A védett növények közül a fehér madársisak is 
tenyészik.  
Helyszín, idıpont: Bóly, Erzsébet Vigadó parkolója, 10.00 óra 
Túra hossza, idıtartama: 3 km, 3 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fı 
 
 
Július 25.  
Gólyák nyomában Béda-Karapancsán  
A részletes programot lásd: július 4. 
A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben elızetes jelentkezés szükséges! Tel.: 
30/846-6020 
Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra 
Program idıtartama: 4 óra 
Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fı, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fı 
 
 
Július 25.  
Hódító hód kenutúra  
A túra során kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelıtt a Duna fıága volt. 
A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben elızetes bejelentkezés szükséges. 
Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459 
Helyszín: Baja - Vén-Duna, 9.30 óra 
Túra hossza, idıtartama: 8 km, 3 óra 
Részvételi díj: 1500 Ft/fı 
 
 
Július 26.  
Pálosok a pálosokról – túra a Jakab-hegyre  
A túra elsı részében az egyedülálló geológiai értéket jelentı hegy bemutatására kerül sor. A déli hegyoldal 
letörpült, girbe-gurba fái mesebeli környezetet kölcsönöznek a meredek kaptatókkal nehezített kirándulásnak. 
A fennsíkon testi-lelki kikapcsolódás várja az érdeklıdıket. Akár a Pálosok ünnepi szentmiséjén vesznek részt, 
akár a szépen gondozott szabadtéri bemutatóhely idıs fái alatt pihennek, a felüdülés élményét kapják a 
résztvevık. A szentmisét követıen a pálos szerzetesek mesélnek az egykor itt élt rendtársaik mindennapjairól. A 
kolostorrom bemutatása során képzeletünk újjáépíti a sok évszázados falak maradványait, és felejthetetlen 
élményekkel gazdagodva térünk vissza megszokott mindennapjainkhoz. 
A túra résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért elızetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/326-9459 
Helyszín, idıpont: Kıvágószılıs, Lila akác vendéglı, 9.00 óra 
Túra hossza, idıtartama: 7 km, 5-6 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fı 
 
 
Július 26.  
Hódító hód kenutúra  
A túra során kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelıtt a Duna fıága volt. 
A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben elızetes bejelentkezés szükséges. 
Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459 
Helyszín: Baja - Vén-Duna, 15.00 óra 
Túra hossza, idıtartama: 8 km, 3 óra 
Részvételi díj: 1500 Ft/fı 
 
 
 
 
 



Július 26. 
Felfedezıút Kele birodalmában 
A Fehér Gólya Múzeum megtekintése után a résztvevık egy hosszú sétát tehetnek, Baranya megye gólyák által 
legsőrőbben lakott vidékén. A túra során a lemenı nap fényében lencsevégre kaphatjuk a gólyák mindennapi 
családi életét. Gyakorlatban is megfigyelhetjük a fehér gólya fészkelési és fiókanevelési szokásait. 
Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 17.30 óra 
Túra hossza, idıtartama: 2 km, 3 óra 
Részvételi díj: 500ft/fı 
 
 
 
AUGUSZTUS 
 
 
Augusztus 1.  
Gólyák nyomában Béda-Karapancsán  
A részletes programot lásd: július 4. 
A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben elızetes jelentkezés szükséges! Tel.: 
30/846-6020 
Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra 
Program idıtartama: 4 óra 
Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fı, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fı 
 
 
Augusztus 1. 
Telihold túra 
A túrán ezúttal – a csillagnézı túráktól eltérıen – a teliholdas éjszakát, és annak hangjait, hangulatát ismerhetik 
meg a résztvevık. 
Helyszín, idıpont: Drávaszabolcs, kikötı, 20.00 óra 
Túra hossza, idıtartama: 5 km, 4 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fı 
 
 
Augusztus 3. 
Óvodás nap a Pintér-kertben 
Szimatoljunk! Tapogassunk! Ismerjük meg a Pintér-kerti tavak élıvilágát! A program keretében az óvodások 
megismerhetik a Pintér-kert illatörvényét, különleges tapintású növényeit, és a tavakban élı aranyhalakat. 
Helyszín, idıpont: Pintér-kert Arborétum, 9.00 óra 
Program idıtartama: 1 óra 
Részvételi díj: 300 Ft/fı 
 
 
Augusztus 7. 
Óvodás nap a Pintér-kertben 
Szimatoljunk! Tapogassunk! Ismerjük meg a Pintér-kerti tavak élıvilágát! A program keretében az óvodások 
megismerhetik a Pintér-kert illatörvényét, különleges tapintású növényeit, és a tavakban élı aranyhalakat. 
Helyszín, idıpont: Pintér-kert Arborétum, 9.00 óra 
Program idıtartama: 1 óra 
Részvételi díj: 300 Ft/fı 
 
 
Augusztus 8.  
Gólyák nyomában Béda-Karapancsán  
A részletes programot lásd: július 4. 
A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben elızetes jelentkezés szükséges! Tel.: 
30/846-6020 
Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra 
Program idıtartama: 4 óra 
Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fı, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fı 
 



 
Augusztus 10-14.  
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 résztvevık a gyógynövényeket, a vizek apró lakóit, a madarak életét, az erdık 
titokzatos világát. Játékos feladatok, izgalmas vetélkedık várják a gyerekeket. Kirándulások és kézmőves 
foglalkozások is színesítik a programot.  
Idıpont: hétfıtıl péntekig 8.00-16.00 óráig 
Helyszín: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Tettye Oktatási Központ, Pécs, Tettye tér 8. 
 
 
Augusztus 15.  
Gólyák nyomában Béda-Karapancsán  
A részletes programot lásd: július 4. 
A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben elızetes jelentkezés szükséges! Tel.: 
30/846-6020 
Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra 
Program idıtartama: 4 óra 
Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fı, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fı 
 
 
Augusztus 15. 
„Istenadta természet” túra 
Rövid zarándoklat a Kelet-Mecsek szakrális helyszíneinek felkeresésével, melynek során a hit és a természet 
kapcsolatáról hallhatnak a résztvevık. A túrát istentisztelet, szerény vendéglátás (zsíros kenyér, tea) követi. 
Helyszín, idıpont: Hosszúhetény, Hetény vezér szobor, 10.00 óra 
Túra hossza, idıtartama: 9 km, 5 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fı 
 
 
Augusztus 15. 
Csillaghullás a Zselicben 
2015 a  "Fény nemzetközi éve".  Napnyugta után, a zselici dombok között sétálva csillagok ezrei tőnnek elı 
felettünk. A kellemes séta után egy dombtetın telepszünk le. Itt csillagász vezetésével, távcsıvel figyelhetjük 
meg a távoli objektumokat, miközben akár a főbe heveredve várhatjuk a csillagok hullását Európa egyik 
legszebb égboltja alatt. 
Helyszín, idıpont: Bánya, Panoráma panzió parkolója, 19.30 óra (gyülekezı: 19.00) 
Túra hossza, idıtartama: 5 km, 4 óra 
Részvételi díj: 1000 Ft/fı 
 
 
Augusztus 22.  
Gólyák nyomában Béda-Karapancsán  
A részletes programot lásd: július 4. 
A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben elızetes jelentkezés szükséges! Tel.: 
30/846-6020 
Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra 
Program idıtartama: 4 óra 
Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fı, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fı 
 
 
Augusztus 22. 
Erdık, mezık, vizek – túra Gyótán – Jelvénygyőjt ı túra 
Gyótapusztáról indulva a vörös-éri erdıkön át a gyótai tavakhoz érünk. Innen haladunk tovább a Sári-vízfolyás 
és a Boronka patak között elterülı rétekre. A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet legészakibb rétisas fészkét 
rejtı kalidiumi erdıkön keresztül érünk vissza Gyótára.  
Helyszín, idıpont: Marcali-Gyótapuszta, vadászház, 9.30 óra 
Túra hossza, idıtartama: 7 km, 4 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fı 



 
Augusztus 29.  
Gólyák nyomában Béda-Karapancsán  
A részletes programot lásd: július 4. 
A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben elızetes jelentkezés szükséges! Tel.: 
30/846-6020 
Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra 
Program idıtartama: 4 óra 
Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fı, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fı 
 
 
Augusztus 29. 
"Vízimadarak egy nagyváros tövében" - Madármegfigyelı séta a Pellérdi-halastavaknál 
Egy könnyed séta során bepillantást nyerhetünk a Pécshez közeli Pellérdi-halastavak madárvilágába. 
Bár a terület egy nyüzsgı nagyváros mellett fekszik, mégis meglepıen gazdag madárvilággal rendelkezik. Ebbıl 
kaphatnak ízelítıt a séta résztvevıi. 
Helyszín, idıpont: Pellérd, halastavak keleti kapuja, 6.00 óra 
Túra hossza, idıtartama: 3 km, 2-3 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fı 
 
 
Augusztus 29.  
Megemlékezés a mohácsi csata évfordulóján  
Az 1526. augusztus 29-i mohácsi csata helyszínén, Sátorhely határában elterülı emlékhely több mint 1500 
katona végsı nyughelye. Az évforduló napján a csatában elesett hısökre emlékezünk. 
Helyszín, idıpont: Mohácsi Történelmi Emlékhely, 17.00 óra 
Ingyenes 
 
 
Augusztus 29.  
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 közelrıl 
megnézni, ismerkedve a fajok egyedi jellemzıivel. 
Helyszín, idıpont: Abaligeti-barlang, 20.00 óra  
Ingyenes 
 
 
 
SZEPTEMBER 
 
Szeptember 1.  
DDNP Klub  
Bécstıl a Fekete-tengerig a Duna mentén – Komlós Attila diavetítéses elıadása 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra 
Ingyenes 
 
 
Szeptember 8. 
Rejtett világok – Ami a szem számára láthatatlan: Élılények a mikroszkóp alatt – Rózsa Anita diavetítéses 
elıadása  
Az elıadás-sorozat rejtett, titkos világokat tár fel, amelyek az emberi szem számára láthatatlanok, mégis 
számtalan csodát rejtenek. 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra 
Ingyenes 
 
 
 
 
 



Szeptember 9. 
ABC-séta a Pintér-kertben 
A foglalkozás során a kisiskolások megismerhetik, illetve átismételhetik az ABC betőit a Pintér-keti fajok 
segítségével. 
Helyszín, idıpont: Pintér-kert Arborétum, 10.00 óra 
Program idıtartama: 1 óra 
Részvételi díj: 300 Ft/fı 
 
 
Szeptember 16.  
Kis tudós – kis természetvédı programsorozat 
A foglalkozáson érdekes és egyszerő biológiai kísérleteket végezhetnek el a gyerekek. A természet jelenik meg 
egy-egy parányi kémcsıben. 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 15.00 óra 
Program idıtartama: 1,5 óra 
Részvételi díj: 300 Ft/fı 
 
 
Szeptember 26.  
"Jakab-hegy a régész szemével" – Túra a számtalan régészeti érdekességet tartogató Jakab-hegyre – 
Jelvénygyőjt ı túra 
A túra elsı részében az egyedülálló geológiai értéket jelentı hegy bemutatására kerül sor. A déli hegyoldal 
letörpült, girbe-gurba fái mesebeli környezetet kölcsönöznek a meredek kaptatókkal nehezített kirándulásnak, 
melynek a végén megpihenést kínál a látványos kilátást biztosító Zsongorkı kilátó. 
A túra során több olyan állomás is beiktatásra kerül, amelyekrıl szakavatott régész szakember segítségével sok 
érdekességet is megtudhatnak az érdeklıdık. 
Helyszín, idıpont: Kıvágószılıs, Lila akác vendéglı, 10.00 óra  
Túra hossza, idıtartama: 7 km, 5-6 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fı 
 
 
Szeptember 26. 
Lutra nyomában 
A Béda-Karapancsán található Boki-Duna holtág az 1800-as években főzıdött le a Dunáról. Hatalmas nádasaival 
és mély, tiszta vizével, tündérrózsa telepeivel gyönyörő látvány. Az ártéri élet fontos eleme volt a halászat 
évszázadokon keresztül. Ennek hangulatát és tárgyi emlékeit örökíthetjük meg a fényképezıgépünk segítségével.  
Helyszín, idıpont: Boki-Duna, Erdıfőn haladva 1,5km-re (GPS: N45.900000E18.780000) 10.00 óra 
Program idıtartama: 3 óra 
Részvételi díj: 500Ft/fı 
 
 
 
 
 
OKTÓBER 
 
 
Október 1.  
Idısek Világnapja a Pintér-kert Arborétumban  
A látogatók szakvezetı kíséretével ismerhetik meg a kert életének sajátosságait, az ısz színeiben pompázó 
növényvilágot. A szépen gondozott kertben számos növényfaj ebben az idıszakban látványos, többek között a 
szúrós csodabogyó, a pirítógyökér, a fehér tündérrózsa és a májvirág levele, a naspolya, a birs és a hólyagfa 
termése. 
Helyszín, idıpont: Pécs, Pintér-kert Arborétum, 10.00 és 14.00 óra 
Részvételi díj: 400 Ft/fı, nyugdíjasoknak igazolvánnyal ingyenes 
 
 
 
 
 



Október 6.  
DDNP Klub  
Szársomlyó – Dudás György diavetítéses elıadása 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra 
Ingyenes 
 
 
Október 10.  
Geotóp Nap a Tettyén  
A Geotóp Nap országszerte meghirdetett programjai hazánk földtudományi kincseire hívják fel a figyelmet. A 
pécsi programon a Tettye földtani értékeit ismerhetik meg az érdeklıdık geológus szakember 
közremőködésével. 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye tér, 10.00 óra 
Ingyenes 
 
 
 
 
 
NOVEMBER 
 
 
November 3.  
DDNP Klub 
Évszakok a Dráva mentén – Hódossy Attila diavetítéses elıadása 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra 
Ingyenes 
 
 
November 7. 
"Hogyan mőködik az erdı?" - Túra a Kismély-völgyi Pro Silva tanösvényen – Jelvénygyőjt ı túra 
A túra során megismerkedhetünk a természetes erdık mőködésével, a változatos, összetett erdıkép 
fontosságával, a túlszaporodott nagyvadállomány problémájával és a foglalatlan források és a mesterséges 
fészekodúk jelentıségével is. 
Helyszín, idıpont: Remete-rét, 10.00 óra 
Túra hossza, idıtartama: 4 km, 2-3 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fı 
 
 
November 10. 
Rejtett világok – Testünk titkai: Élet az emberi szervezetben – Rózsa Anita diavetítéses elıadása  
Az elıadás-sorozat rejtett, titkos világokat tár fel, amelyek az emberi szem számára láthatatlanok, mégis 
számtalan csodát rejtenek. 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra 
Ingyenes 
 
 
November 17. 
A klímaváltozás hatásai a történelmi eseményekre – Varga Zsolt elıadása 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra 
Ingyenes 
 
 
November 18.  
Kis csillagász – kis természetvédı programsorozat 
A tájékozódás alapvetı iránymutatói voltak a csillagok. Hogyan lehet tájékozódni a csillagok segítségével? 
Milyen csillagképeket ismerünk? Milyen eszközök segítségével lehet vizsgálni az éjszakai égboltot? 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 15.00 óra 
Program idıtartama: 1,5 óra 
Részvételi díj: 300 Ft/fı 



 
 
 
DECEMBER 
 
 
December 1.  
DDNP Klub  
Botanikai érdekességek a Dél-Dunántúlon – Márkus András diavetítéses elıadása 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra 
Ingyenes 
 
 
December 5.  
Karácsonyi kézmőveskedés Drávaszentesen  
A kézmőves program a karácsonyi készülıdés jegyében telik, saját készítéső ajándékok megalkotásához nyújt 
hasznos segítséget. A vidám, alkotó délelıttön karácsonyfadíszeket, dekorációkat készíthetnek a gyerekek. 
A programon való részvételhez elızetes regisztráció szükséges! Tel.: +36 (30) 377-3393, +36 (82) 461-285 
Helyszín, idıpont: Dráva Kapu Bemutatóközpont, Barcs-Drávaszentes, 10.00 óra 
Program idıtartama: 3 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fı 
 
 
December 5.  
Karácsonyváró kézmőves program a Fehér Gólya Múzeumban  
A vidám, alkotó délelıtt a karácsonyi készülıdés jegyében telik, természetes anyagokból alkothatnak szebbnél szebb 
karácsonyfadíszeket, hőtımágnest, mécsestartót a gyermekek. 
A programon való részvételhez elızetes regisztráció szükséges! Tel.: 30/846-6020 
Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 10.00 óra 
Program idıtartama: 3 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fı 



Munkatársaink a 2015. évben is szakvezetéses túrákkal, aktív természetvédelmi 
programokkal, elıadásokkal, valamint érdekes újdonságokkal – többek között a Rejtett 
világok címő elıadássorozattal – várják az érdeklıdıket. 
2015-ben is megszervezzük a már hagyományosnak mondható jelvénygyőjtı túráinkat, ahová 
szeretettel várjuk minden régi és új túratársunkat! A legtöbb jelvényt összegyőjtı túrázókat 
idén is értékes ajándékokkal lepjük meg a fotóvetítéssel egybekötött évzáró rendezvényünkön. 
Programjaink egy része természeti jelenségekhez (virágzás, madárvonulás, szarvasbıgés, stb.) 
és idıjárási körülményekhez kapcsolódik, ezért az elıre meghirdetett idıpontokban 
változások lehetségesek. 
Kérjük Önöket, hogy elızetesen érdeklıdjenek a részletekért honlapunkon vagy személyesen. 
 
 
 
Címlapfotó: Völgyi Sándor 
Gyurgyalag, az Év madara 2015-ben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Információ: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459 
E-mail: komlos@ddnp.kvvm.hu, evahorvath@ddnp.kvvm.hu 
www.ddnp.hu 
www.facebook.com/dunadrava 


