
 

A programot a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai vezetik. A programon mindenki saját felelősségére vesz részt.  

A résztvevők tudomásul veszik, hogy a programon kép-, illetve videofelvétel készülhet. A részvevők a programon való részvételükkel hozzájárulnak a kép-, 

videofelvétel készítéséhez, és annak a DDNPI weboldalaira és Facebook oldalaira történő feltöltéséhez, valamint a DDNPI kommunikációjához, 

marketingjéhez történő időbeli korlátozás nélküli felhasználásához. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság általános adatkezelési tájékoztatóját az alábbi 

linken ismerheti meg: www.ddnp.hu/adatvedelem 

 

 
 

A BARLANGOK HÓNAPJA PROGRAMJAI 
ABALIGETEN ÉS PÉCSETT 

 
A 2020. márciusában megrendezésre kerülő Barlangok Hónapja kampány célja hazánk különleges barlangjainak 
bemutatása, népszerűsítése. A hónap során a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság különleges programokkal várja a 
látogatókat az Abaligeti-barlangban, a megújult Denevérmúzeumban, valamint Pécsett, a Tettyei Mésztufa-barlangban. 
 

Márciusban hétfőtől péntekig 50% kedvezménnyel látogatható az Abaligeti-barlang és a Denevérmúzeum! 
 
Március 11., Abaliget, 11.00: Barlangi biológiaórával kiegészített túra 
A szakvezetéses túra a barlang élővilágával kapcsolatos ismeretterjesztéssel egészül ki. Szó lesz denevérekről, pókokról, 

bogarakról és természetesen a különleges vakbolharákokról is. Az 50 perces barlangi séta után a barlang bejáratánál található 

tó vízének kémiai és biológiai vizsgálatára nyílik lehetőség az általános iskoláskorú gyerekek számára. 

Találkozó: Abaligeti-barlang, 10.45. Részvételi díj: a barlangi belépő ára. 

 
Március 14., Abaliget, 10.00: Tavaszi túra a Denevér tanösvényen és a Denevérmúzeum megtekintése 
Abaligeten a barlang környezete is számos természeti és kultúrtörténeti értéket rejt. A szakvezetéses túra résztvevői sok új 

információt hallhatnak a karsztosodásról és a területen található különleges élővilágról. A túra végeztével lehetőség nyílik a 

megújult Denevérmúzeum megtekintésére is. Találkozó: Abaligeti-barlang, 9.45. Részvételi díj: 1.000 Ft/fő. 

 

Március 18., Abaliget, 11.00: Barlangi földrajzórával kiegészített túra 
Az izgalmas programon a gyerekek és az érdeklődő felnőttek megismerkedhetnek a barlang természeti képződményeivel és a 

cseppkövek növekedésének folyamatával. A barlangi földrajzóra után lehetőség nyílik a denevérek életének megismerésére a 

megújult Denevérmúzeum bemutatásával. Találkozó: Abaligeti-barlang, 10.45. Részvételi díj: a barlangi belépő ára. 

 

Március 21., Pécs, 11.00: Időutazás a Tettyén – barlanglátogatás és séta a Tettye téren 
A program első felében a résztvevők a Tettyei Mésztufa-barlangot tekintik meg barlangi idegenvezetés keretében, majd 

vezetett sétán ismerhetik meg a Tettye értékeit a török kortól a huszadik század elején itt tartott népünnepélyeken át a 

kortárs építészeti megoldásokig. Találkozó: Tettyei Mésztufa-barlang, 10.45. Részvételi díj: a barlangi belépő ára. 

 

Március 24., Abaliget, 11.00: Barlangi földrajzórával kiegészített túra 
Az izgalmas programon a gyerekek és az érdeklődő felnőttek megismerkedhetnek a barlang természeti képződményeivel és a 

cseppkövek növekedésének folyamatával. A barlangi földrajzóra után lehetőség nyílik  a denevérek életének megismerésére 

a megújult Denevérmúzeum bemutatásával. Találkozó: Abaligeti-barlang, 10.45. Részvételi díj: a barlangi belépő ára. 

 

Március 26., Abaliget, 11.00: Barlangi biológiaórával kiegészített túra 
A szakvezetéses túra a barlang élővilágával kapcsolatos ismeretterjesztéssel egészül ki. Szó lesz denevérekről, pókokról, 

bogarakról és természetesen a különleges vakbolharákokról is. Az 50 perces barlangi séta után a megújult Denevérmúzeum 

megtekintésére lesz lehetőség. Találkozó: Abaligeti-barlang, 10.45. Részvételi díj: a barlangi belépő ára. 

 

További információk: www.ddnp.hu 


