
 

 

 
                                                                               
 

 

Programok a Duna-Dráva Nemzeti Parkban 
Béda-Karapancsa 

 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegysége a Duna magyarországi alsó 
szakaszának kiemelkedő értékét képviselő élőhelyeit foglalja magába. Itt van hazánk rétisasok 
és a fekete gólyák által egyik „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 a mocsári aggófű.  
 
Béda-Karapancsa festői szépségű ártéri élővilágát gyalogosan, szervezett kenutúrán, vagy 
három eltérő hosszúságú és tartalmú kerékpáros úton fedezhetjük fel – egyénileg, vagy 
szakvezetéssel.  
 
Programlehetőségek: 
 
A kölkedi Fehér Gólya Múzeum megtekintése szakvezetéssel 
Mohácstól délre fekvő Kölked lakossága évszázadok óta együtt él a gólyákkal. A dunai ártér 
határában fekvő községben mindig biztos fészkelő és táplálkozó helye volt a fehér gólyáknak. 
2002-ben létesült az országban egyedülálló Fehér Gólya Múzeum, mely egyetlen faj – a fehér 
gólya köré szervezte tárlatát. A bemutatás során bepillantást nyerhetünk a fehér gólyák 
életébe: érdekes részleteket tudhatunk meg a fészkelési szokásaikról, táplálkozásukról, 
vonulásukról. A Múzeum kertjében élő fehér gólyák megtekintésére is lehetőség van. 
Nyitva: május 01 – augusztus 31.: keddtől vasárnapig 09:00-17:00-ig; szeptember 01 – április 
30.: keddtől szombatig 10:00-16:00; Ára: felnőtt 400 Ft/fő; 18 éves korig, nyugdíjas: 300 
Ft/fő 
 
Túra a Nagypartosi tanösvényen 
A tanösvény Mohács város közelében, Kölked határában található, a Fehér Gólya Múzeumtól 
könnyen megközelíthető. Útvonala a fokozottan védett Nagy-rét peremétől a Dunáig vezet. 
Az ismertető táblák és a szakvezetés segítségével megismerhetjük az ártér működését, ízelítőt 
kaphatunk az árvizek és az ártéri gazdálkodás összefüggéseiről, őseink életmódjáról. Az 
útvonal érinti a rekonstruált Belestye-fokot, valamint átvezet az Ásáson átívelő helyreállított 
kőhídon. Megismerhetjük a nedves réteket, kaszálókat, de az ismertető táblákon helyet kapott 
a fa lebomlási folyamatának bemutatása is. A tanösvény mentén, Magyarország egyik 
legnagyobb ártéri legelőjén megtekinthető a ridegtartású, védett és őshonos szürkemarha 
gulya. Szakvezetés igényelhető. 
Ára: csoport 20 főig 8000 Ft/1-4 óra, 16.000 Ft/5-8 óra 
20 fő felett 400 Ft/fő/1-4 óra, 800 Ft/fő/5-8 óra 
 
 
 



 

 

 
                                                                               
 

 

 
Kenuzás a Külső-Bédán 
Csak akkor mondhatjuk igazán büszkén az otthon maradt barátoknak, rokonoknak, hogy 
jártunk az ártéri területen, ha nem csupán gyalogosan, két keréken, vagy lovaskocsival 
barangoltunk benne, hanem ültünk kenuban is! Nem túlzás azt állítani, hogy a vízi világ új 
dimenziója nyílik meg előttünk, ha kenuba ülünk, evezőlapátot ragadunk, és útra kelünk a 
tündérrózsák, vízitökök, kócsagok hazájába. Szakvezető kíséretével kenuval bejárhatjuk a 
Béda-Karapancsa Tájegységben a Duna hullámterén található mellékágat, a zegzugos Külső-
Bédát (7km). Ha szerencsénk van, találkozhatunk a híres és színes ártéri madárvilág 
képviselőivel is: barna kányákkal, szürke gémekkel, jégmadarakkal, vízityúkokkal.  
Az ár tartalmazza a 7 vagy 4 személyes kenu, az evezők, valamint a mentőmellények bérlését. 
3000 Ft/ 7 személyes kenu, vagy 2400 Ft/ 4 személyes kenu + 8000 Ft kötelező szakvezetési 
díj. 
 
Kerékpárkölcsönzés  
Béda-Karapancsa festői szépségű ártéri élővilágát három eltérő hosszúságú és tartalmú 
kerékpáros körön fedezhetjük fel saját vagy az Igazgatóságtól bérelt kerékpárokkal. 
Kerékpárkölcsönzés ára: 800 Ft/nap 
 
Idegenvezetés a Mohácsi Történelmi Emlékhelyen 
Béda-Karapancsa közvetlen közelében terül el a Mohácsi Történelmi Emlékhely. Az 1526-
ban lezajlott csata helyszínén kialakított sírkert Sátorhely határában tekinthető meg. A park 
területe több mint 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.  
Idegenvezetés igényelhető. Ára: 2500 Ft/csoport 
Belépő: felnőtt 550 Ft/fő; diák, nyugdíjas 350 Ft/fő 
Nyitva: naponta 9:00-18:00, november 1- március 31. között előzetes bejelentkezés alapján.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Információ: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
Rittlinger Nikoletta, 30-846-6020 

www.ddnp.hu 
 


