Duna-Dráva Nemzeti Park védett természeti területei és turisztikai bemutatóhelyei
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Duna-menti területek

Gemenc: A Duna-menti síkságon, a Sárközben található Gemenc morfológiáját és genetikáját tekintve az Alföld szerves része. A területet átszövik a "fokok", melyek részben természetes, részben
mesterséges keskeny csatornák. Ezeken keresztül biztosították hajdan a belső területek elárasztását, mely területeket a fokok híján a víz óriási rombolással öntene el. A folyó ártéri szukcessziójának
főbb stádiumait a bokorfüzesek, fűz-nyár ligetek, tölgy-kőris-szil ligeterdők jelzik. Különlegességük a Csepel-szigettől az Al-dunáig élő, endemikus fekete galagonya. Megtalálható itt a nyári tőzike, a
ligeti szőlő, a dunai csillagvirág, és a borostás sás. Állatvilágának kiemelkedő értékei a védett jégmadár, a fokozattan védett rétisas, fekete gólya és kerecsen sólyom. Gyakoriak a nagyvadak:
gímszarvas, dámvad, vaddisznó, ezért a Gemenc hazánk mindmáig egyik legjelentősebb vadászterülete. A festői szépségű, háborítatlan táj az idegenforgalom számára is nyitott.
Béda-Karapancsa: A Béda-Karapancsa a Duna magyarországi alsó szakaszának kiemelkedő értéket képviselő élőhelyeit foglalja magába. Itt van hazánk rétisasok és a fekete gólyák által
"legsűrűbben lakott" területe. A háborítatlan ártéri erdők mélyén zavartalanul pihennek meg a gémfélék, kis és nagy kócsagok, kanalas gémek. Ligeterdeiben kockás liliom, jerikói lonc és fürtös
gyűrűvirág is előfordul. A mocsárrétek, legelők növényei a réti iszalag és mocsári aggófű. A Mohácsi-szigeten található Riha-tó különleges értéke a kis kócsagok és a bakcsók fészkelő telepe.

Dráva-menti területek

A Dráva a Tiroli-Alpokban ered, hazánk területét Őrtilosnál éri el. A folyó gyors, esése jelentős, sok hordalékot hoz magával. Az esése a magyar szakaszon fokozatosan csökken, hordalékát lerakja. A
Dráva jellegzetes képződményei a zátonyszigetek, melyek folyamatosan épülnek és pusztulnak, ezáltal a helyüket is változtatják. A partot ártéri ligeterdők kísérik, ahol fehér fűz, fehér nyár és
fekete nyár a lombkoronaszint fái, gyakori cserje a veresgyűrű som, de van kányabangita is. A dús aljnövényzet védett harasztjai a kígyónyelv-páfrány és a téli zsurló. A szukcesszió következő
állomása a tölgy-kőris-szil ligeterdő a magasabb térszíneken. A lágyszárúak közül említést érdemel a nyugati csillagvirág, kontyvirág, kardos madársisak, pirítógyökér és a borostás sás. Hazákban
csak itt él a hármaslevelű szellőrózsa és a hármaslevelű fogasír, valamint a pofók árvacsalán. A hajdani erdőirtások helyén ma másodlagos élőhelyek: nedves rétek, mocsárrétek alakultak ki. Ritka
virágai a szibériai nőszirom, a hússzínű ujjaskosbor, pompás kosbor. A Barcsi Borókás növényritkaságai a fekete kökörcsin, a homoki kocsord és a homoki szalmagyopár. A lefolyástalan területein
láperdők tenyésznek. A "lábaségereken" tőzegmohák és tarajos pajzsika nő. Hazánkban csak itt találhatunk királyharasztot és fűzlevelű gyöngyvesszőt.
A nemzeti park Dráva-menti szakaszának változatos élőhelyein csaknem 4.500 állatfaj él. A drávai tegzes jelzi, hogy a Dráva még tiszta vizű folyó, itt él a Földön az egyetlen életképes populációja. A
fokozottan védett dunai galóca, a magyar bucó, a pénzes pér és a sima tok, halaink ritka képviselői. A kopár kavicszátonyokon újra költ a kis csér, a kis lile és a küszvágó csér is itt fészkel. A folyót
kísérő "magaspart", a függőleges löszfal lakótelepet biztosít a parti fecskéknek, gyurgyalagoknak, de fészkelnek itt jégmadarak és búbosbankák is. A lefűzött morotvák nádasaiban népes
szürkegém, bakcsó, kis kócsag telepek húzódnak meg. A dús lombú erdőkben fekete gólyák, rétisasok fészkelnek.

Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet

A Dunántúli-dombvidék nagy tájának a nyugati felében a Belső-Somogy középtájon helyezkedik el. A területen az első világháború után a Hunyadiak létrehozták a gazdasági kisvasutat, kialakították
a halastórendszert és bevezették a tervszerű erdőgazdálkodást. A nagyrészt erdők borította, vízfolyások szabdalta, halastavak tarkította Tájvédelmi Körzet természeti értékeinek fennmaradásában
is közrejátszott, hogy a németek 1944-ben háromszoros aknazárat telepítettek a területre melyet 1956-ig folyamatosan szervezett aknaszedő alakulatok semlegesítettek. Az Országos kéktúra
útvonala, valamint a Mesztegnyőről induló, egykori gazdasági vasút a terület felfedezésének legnépszerűbb módja. Az erdei kisvasút kakpusztai végállomásától indul a Tőzike tanösvény.
Domborzati viszonyai alapján csaknem sík vidék, növényvilága mégis rendkívüli változatosságot mutat. Néhány méteres szintkülönbség ugyanis azt eredményezheti, hogy a lápoktól a száraz homoki
gyepekig a legkülönbözőbb növénytársulások találhatók meg. A legjellemzőbb tájképi elemei a vízfolyások felduzzasztásával létesített halastavak láncolata, amelyeket üde erdők szegélyeznek.
Területén eddig közel 50 védett növényfajt mutattak ki. Közülük a legfigyelemreméltóbbak a békaliliom és a fehér tündérrózsa. Az égerlápok aljnövényzetében helyenként tömeges a tavaszi tőzike,
az üde gyertyános-tölgyesekben és a telepített erdei fenyvesekben a karéjos és díszes vesepáfrány, a mocsárrétek szélein a sárga sásliliom, a cseres tölgyesekben a kakasmandikó. A bükkösökből ez
idáig 15 védett növényfajt került elő, de még a védett fajoknál is nagyobb természeti értéket képvisel e homoki bükkös társulás, mely egy régebbi flóra- és vegetációtörténeti kor emlékének
tekinthető.
A nedves környezetben az élőhelyek nagyszámú kétéltűnek és hüllőnek biztosítják a létfeltételeket. A kétéltűek közül 12 faj figyelhető meg a területen (pl.:barna ásóbéka, hosszúlábú mocsári
béka). Sekélyebb vizekben gyakori, de tavasszal tócsákban is él a pettyes gőte. A hüllők közül jellemző a mocsári teknős és a fürge gyík. Kiemelkedő jelentőséggel bír az itt költő rétisas és fekete
gólya populáció. Népes állományt alkot a globálisan veszélyeztetett cigányréce, míg a fokozottan védett haris és törpevízicsibe csak a nedvesebb években marad vissza a fészkelési időszakban. Az
utóbbi évtizedekben jelent meg és állandó szaporodó népességet alkot az aranysakál. Itt él a Dunántúl talán legéletképesebb vidra állománya is.

Dél-Mezőföldi Tájvédelmi Körzet

Tolna és Fejér megye határán több védett és védelemre tervezett terület összevonásával 1999-ben jött létre. A vidék természeti értékeit, morfológiai adottságait a jégkorszak alatt vastagon
felhalmozódott löszréteg határozza meg. Az évezredek alatt összetömörödött, gyakran kőzetté vált porban különös felszínformák alakultak ki. Ezt a területet délen az Ős-Sárvíz és a Duna
hordalékaként itt maradt homoktalaj váltja fel. A tengelici homokvidék és a paksi Ürge-mező területein a Kiskunsághoz hasonló homokbuckás vidékek jöttek létre. Az alföldihez hasonló klíma és az
említett talajszerkezet miatt a Dél-Mezőföld vízben szegény terület. A tájvédelmi körzetben turistajelzésen, vagy az Ürge-mező tanösvényen lehet kirándulni. A védett területeken csoportok
részére a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság előzetes egyeztetés után szakvezetést biztosít.
A terület természetes növénytársulásai a homokpuszták, a homoki legelők, a kiszáradó láprétek és löszpuszta-rétek, melyek közé gyöngyvirágos tölgyesek, gyertyános tölgyesek és égerláperdők
ékelődnek. Csak az orchideáknak 10 faja fordul elő és helyenként tömeges a kornistárnics, valamint a szibériai nőszirom. Jelentős állományban megtalálható a fokozottan védett tátorján és a ritka
zergeboglár is. Említést érdemel hazai sáfrányunk, a tarkasáfrány.
Az állatvilágot tekintve a Dél-Mezőföld számos védett és fokozottan védett madár- és denevérfajnak fontos élőhelye. A láprétek ritka madarai a réti tücsökmadár és a haris, míg a homokgyepeken
parlagi pityer, vagy a színpompás gyurgyalagok vadásznak rovarokra. A vidék egyik legismertebb rágcsálója a szintén védett ürge. Természetes ellenségei közé tartoznak a tájvédelmi körzet
területén fészkelő ragadozó madarak, melyek közül kiemelkedik a hazánkban ritka kerecsensólyom előfordulása. A vízfolyások, tavak a kétéltűeknek és a nádasokat kedvelő énekes madaraknak
jelentenek otthont, de itt talál költőhelyet a barna rétihéja és vadászterületet a fokozottan védett vidra is.

Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet

A Mecsekre jellemző gyűrt, töréses szerkezetű triász és jura kori mészkő mellett a kelet-mecseki részeken a kréta időszaki vulkánosság hatására magmás kőzetek is keletkeztek. Ezen vulkáni kőzetek
képviselője a sajátos, csengő hangú fonolit és a vele együtt előforduló trachidolerit. A hegység változatos felépítését és bonyolult szerkezetét a Máré-vár tövében húzódó Várvölgyi Földtani
Tanösvényen is tanulmányozhatjuk.
A Kelet-Mecsek hatalmas erdőtömbjét É-ról és D-ről száraz gyepterületek övezik. Előfordul itt árlevelű-, borzas- és sárga len, csillag őszirózsa, kék atracél és a ritka szennyes ínfű is. A Pécsvárad
feletti gyepekben élő már említett kék atracél a gazdanövénye a hazánkban már csak egyedül itt megtalált védett cincérfajnak, az atracélcincérnek.
A terület erdeinek fő tömegét három erdőtársulás alkotja: a mecseki bükkös, a mecseki gyertyános-tölgyes és a mecseki cseres-tölgyes. Kora tavasszal bontja szirmait a májvirág, a szártalan
kankalin és a ma már védett illatos hunyor. Nagy területeket borít a szúrós csodabogyó, de a szintén piros bogyós rokonának, a lónyelvű csodabogyónak is felfedezhetjük télen is zöld csokrait. Ma
Magyarországon csak a Mecseken találkozhatunk a havasi tisztesfű nagytermetű, de mégis apró virágú példányaival. A szerény külsejű, szinte észrevehetetlen nőszőfüvek is képviseltetik magukat
egy-két unikális, ritka fajjal. Gyakoribb közülük a csőrös és a Tallós nőszőfű. Bükkösökben, gyertyános tölgyesekben találkozhatunk a csak a Mecsekre és a Villányi-hegységre jellemző
szubmediterrán olasz mügével. A meleg, déli oldalakat, száraz tetőket borító cseres-tölgyesekben és ezek vágásaiban díszlik a Kelet-Mecsek híressége, a világon már csak itt előforduló bánáti
bazsarózsa.
A háborítatlan öreg erdőkben fészkel a békászósas, a réti sas, a fekete gólya. Rendkívül fontos az idős erdők megőrzése a nagyfülű- , pisze- és a horgasszőrű denevér
zavartalan kölyöknevelésének biztosítása érdekében. Míg a gyönyörű havasi cincér a hűvös bükkösök lakója, az óriás énekes kabóca hímjeinek monoton pirregését a száraz, meleg tölgyesekben
hallhatjuk. A víztócsákban sárgahasú unkák tanyáznak, a nedves avarban erdei béka ugrál. Tavasszal megtelik az erdő a kék galambok búgásától, akik egyedüli galambféleként odúban költenek.
Nagy segítségükre vannak ebben a fekete harkályok, akik minden évben új üreget készítenek maguknak.

Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet

Geológiai értékei közül kiemelekedik a TK délnyugati részén elhelyezkedő Jakab-hegy és környéke. A meredek déli lejtők látványos morfológiai elemei a kipreparálódott konglomerátum tornyok, a
Babás szerkövek, illetve a Zsongorkő természetes kilátópont. Az észak felé lejtő területen található a Nyugat-Mecseki karszt, amelyet zömében jól karsztosodó középső-triász mészkőből épül fel. A
felszíni karsztjelenségekben (töbrök, víznyelők, források) terület látványossága a Melegmányi és a Nagy-mély-völgyben található mésztufa lépcsősor is. A Melegmány a Mecsek egyik gyöngyszeme
töbrök, víznyelők, mésztufagátas vízesések, zúgók, tavasszal a medvehegymatenger. A területen található több mint száz barlang közül 5 fokozottan védett. A leghosszabb és egyben legismertebb
a turisták számára is kiépített, mintegy 1,5 km hosszú Abaligeti-barlang.
A terület flórája szubmediterrán jellegű erre utalnak olyan, elterjedt védett növényfajok mint például a piritógyökér vagy a szúrós csodabogyó is. A meredek, száraz, déli oldalakon virágos kőrisesmolyhos tölgyes bokorerdők, a tetőkön zömében illír gyertyános tölgyesek, míg az északi oldalakon és a hűvös völgyekben bükkösök a jellegzetes erdőtípusuk. A déli oldalakon kisebb
sziklagyepfoltok, az északi hegylábnál nedves kaszálók fokozzák az élőhelyek változatosságát. Növénytani értékek közül- a teljesség igénye nélkül- kiemelhetünk több hazai orchideafajt
(majomkosbor, szarvasbangó, méhbangó, bíboros sallangvirág), a pécsi zergevirágot vagy a havasi tisztesfüvet is.
Az állatvilág is számos, védett fajjal rendelkezik. Az ízeltlábúak közül meg kell említeni a gyepterületekre jellemző magyar tarszát és a karsztvidék völgyeiben előforduló mecseki tegzest és
sárgafoltos hegyi szitakötőt. A madárvilágra alapvetően a lomberdei fajok a jellemzőek, pl. a hegyi billegető és a kis légykapó. A hegyi kaszálókon erős populációja van a fokozottan védett
harisnak is. Az emlősfajok közül kiemelkedően sok denevérfajjal találkozhatunk, mint például a csonkafülű denevér, kis- és nagy patkósorrú denevér. A denevérek életét Abaligeten egy tematikus
kiállítás is bemutatja. (Denevérmúzeum)

Zselici Tájvédelmi Körzet

Somogy és Baranya megyékben a Dunántúli-dombság nagytájon belül a Zselici kistáj északnyugati részén található. Geológiailag ókori kristályos és átalakult kőzetekre rakódott középkori üledékek,
majd újkori lazább tengeri üledékeket borító lösztakaró jellemzi. Részben szürke, részben barna erdőtalajok borítják. Éghajlata kissé hűvösebb és csapadékosabb a környezeténél, enyhe telű,
szubmediterrán jellegű. A zselici táj jellegzetességét a széles, lapos dombhátakat és a közöttük húzódó völgyeket borító, összefüggő erdőségek adják. A Zselic legkiemelkedőbb pontja, a keleti
részén fekvő 358 méter magas Hollófészek. Jellemző tájképi elemek a meredek falú lösz-szurdokok, helyenként homokkőkibúvásokkal. Egyedi táji értékek a területen található gémeskutak,
kőkeresztek, magányos idős fák és fasorok, hagyományos rakodók, magtárak.
A területen fellelhető különlegességnek számít az ezüsthársas bükkös erdőtársulás. Tavasszal, a lombkorona összezáródása előtt virágos növények bújnak elő és megélénkül az állatvilág is. A másik
jellemző erdőtársulás az ezüsthársas-gyertyános-tölgyes. Gyepszintjében jellemző a kisvirágú hunyor és a meténg. Ahogy az ezüsthársas-bükkösben, úgy itt is megtalálható örökzöld növények a
szúrós és lónyelvű csodabogyók. Szinte mindenütt előfordul a pettyegetett tüdőfű és kis egyedszámban, de szintén sok helyszínen találunk orchideákat. A Dél-Dunántúl természetes
növényzetében számos déli származású növényfaj él, ezek a növények adják a Tájvédelmi Körzet jellegzetességeit. A kelet-alpesi és a nyugat-balkáni (illír) növényvilág nyugat felől érkező fajai
például a zalai bükköny, a kakasmandikó és a nyugati csillagvirág; csak a dombvidék nyugati pereméig terjed a kelet-alpesi erdei ciklámen. A kelet-balkáni és dél-erdélyi (ún. dacikus) növényfajok
ezzel szemben délkelet vagy kelet felől, a Mecseken vagy a Villányihegységen keresztül érkeztek a Zselicbe, ilyenek például az örökzöld csodabogyók, a pirítógyökér, a kispárlófű.
Egyre kevesebb hely található a Földön és Magyarországon is, ahol a sötét éjszakai égbolt természetes állapotában megmaradt – ezek egyike a Zselicség. Hogy ez a kedvező állapot hosszabb távon
is fenntartható maradjon, a Zselici Tájvédelmi Körzet területén - Európában elsőként – a Nemzetközi Csillagoségbolt Szövetség (International Dark Sky Park) alapította csillagoségbolt-parkot
alakított ki a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága és a Magyar Csillagászati Egyesület. A park területéről felhőmentes, holdtalan éjszakákon szabad szemmel is több ezer csillag látható. Derült
nyári éjjeleken a Tejút derengése jelent meghatározó látványt. Tavaszi estéken naplemente után, illetve őszi hajnalokon napkelte előtt megpillantható a bolygóközi porról visszaverődő napfény, az
állatövi fény. Több, könnyen elérhető pontja van a Csillagoségbolt-parknak, ahol zavaró fényektől távol figyelhetjük meg az égbolt csodáit. Rendszeresek az éjszakai csillagnéző túrák.
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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.

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.

Halászati bemutatóhely

Bóki-Duna, Béda-Karapancsa

69/384-208,
30/846-6021

info@fehergolyamuzeum.hu

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.

Dráva Kapu Bemutatóközpont

7570 Barcs-Drávaszentes, Fő
u. 1.

82/461-285,
30/377-3393,
30/474-3591

dravaszentes@gmail.com

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.
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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.
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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.

Szársomlyó

Nagyharsányi Szoborpark

Nagyharsányi Szoborpark

Nagyharsány és Villány között

20/913-7534

30/377-3388

info@ddnp.hu
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