Barcsi kistérség
Régió: Dél-Dunántúli
Megye: Somogy

A Barcsi kistérséget Somogy déli
határrészén
találjuk,
melyet
keletrıl Baranya megye, északról
a Nagyatádi kistérség, délrıl
Horvátország
határol.
Ez
a
kistérség
az
úgynevezett
„végeken” helyezkedik el. Ez
bizonyos elzártságot jelentett a
történelem egyes idıszakaiban, s
meghatározta az itt kialakult
életformát, társadalmi fejlıdést. A
terület életében a fıszerepet
többek között az itt kanyargó
Dráva, és a bele ömlı Rinya
jelentette,
meghatározva
a
természetföldrajzi és a gazdasági környezetet. A sebes folyású Dráva, mely hazánk
harmadik legnagyobb folyója, határfolyóként szerepel, de medrének egy része folytonos
mozgásban van, İrtilostól Barcsig terjedı szakasza még szabályozatlan, ezért kiemelkedı
természetvédelmi értékő területek alakulhattak ki. Itt még szabadon érvényesülhet a folyó
építı-romboló munkája. Homokos szélő partját állandóan mossa a víz sodra. Hordalékából
számtalan szigetet, homokzátonyt alakít ki, szétteríti az iszapot, amin páratlanul gazdag
növény-,
és
állatvilág
honosodhat meg, azonban a
kialakuló
kis
szigetecskék,
zátonyok gyakran növelték az
árvízveszélyt a folyó mentén. A
homokpadok,
morotvák,
nádasszegélyek jó búvó-, és
élıhelye nagyon sok madárnak,
többek között a vörösgémnek,
kiskócsagnak
(figyelmesen,
csendesen járva ezeket meg
tudjuk pillantani), a homok
partfalakban pedig több ezer
parti fecske él csoportosan, de
ugyanitt fészkel a jégmadár és a
gyurgyalag is.
A hazánk legtisztább viző folyójának holtágai mentén a lassan áramló víznél lián-szerő
növényekkel átszıtt, szinte járhatatlan főz-, és nyárfákból álló puhafa ligeterdıket
találhatunk, míg a folyótól távolabb keményfa ligeterdıket, melyre a kocsánytalan tölgy,
magas kıris és a szil jellemzı. Az erdık között mocsárrétek jöttek létre, melyek szintén
gazdag növény-, és állatvilágot teremtettek meg.
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Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás
7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
dravamen@enternet.hu
82/565-195

Ajánlás:
Az ország egyik legérintetlenebb természeti területe, vadregényes kirándulásokra, vízitúrákra
ad lehetıséget, természetet kedvelı és szeretı tanulók és tanárok, illetve kalandtúrákra járó
szüleik, baráti társaságok részére. Az egyedülálló darányi gólya- és gyepprogram
megtekintése példaadó lehet a hasonló kísérletekre fogékony, ötleteket keresı pedagógusok
számára.
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A Dráva más területein a szabályozás már az 1700-as évek végén elkezdıdött a gyakori
áradások miatt, de igazán sikert csak a 19. század eleji nagy munkálatok hoztak, mikor a
kanyarokat úgy metszették át, hogy a településeket minél jobban védjék az áradásoktól.
A kistérségben található települések kialakulása a középkorig vezethetık vissza, akkor már
várakat is említenek ezen a területen a korabeli iratok. A török hódoltság után „soknyelvővé”
vált ez a környék, mert a megfogyatkozott lakosság pótlására Württenbergbıl német, a
Dráván túlról horvát telepeseket hívtak ide.
A terület 1996 óta a Duna-Dráva Nemzeti Park része. Érdemes itt barangolni,
megismerkedni az egyedi kincseket is rejtı természeti környezettel, melyben nagy
segítséget adnak a kialakított tanösvények, információs és irányító táblái.

Barcs
Közigazgatási rangja: város (népesség: 12007 fı)

A múzeumban látott régészeti leletek alapján i.e. 5. évezredik vezethetı vissza az ember
megjelenése ezen a területen. Találtak itt réz-, bronz-, vaskorból származó leleteket, laktak
itt hunok, avarok, szlávok. A város nevével elıször egy 1389-ben kelt oklevélen találkozunk.
A 15. században birtokközpont volt, a középkortól pedig már várral rendelkezett. A török
idıben a település szinte teljesen elnéptelenedett, ezután horvátokat, németeket telepítettek
be.

Dráva Múzeum
A vasútállomáshoz közel
található múzeum épületben
rendezett kiállításon a város
és környékének régészeti,
történeti, néprajzi emlékeirıl
és a Dráva-mente természeti
értékeirıl kapunk képet. A
múzeum átalakított, eredeti
stílusát
megtartó
három
szintes 1870-es években
emelt
magtár
épületben
kapott helyet.
Széchenyi u. 22.
Tel. 82/463-207
drava.barcs@museum.hu
Nyitva tartás: (de: 8-12 óráig,
du: 13-16 óráig) H: du., K: dedu, SZ: de-du, CS: de, P: de-du, v: elızetes egyeztetés alapján

Barcsi borókás
vagy ısborókás (mind a két
elnevezést használják)
A 3700 hektáros tájvédelmi körzet a
város határában a 6-os út két
oldalán helyezkedik el. A borókás
egy része – fıként a 6-os úthoz
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Barcs a Somogy déli kapuja, a Dráva „fıvárosa”, mely a Duna-Dráva Nemzeti Park területén
fekszik, Szigetvártól vasúton és közúton 32 km-re, Nagykanizsától szintén vasúton és
közúton 73 km-re. Fejlıdését meghatározta és meghatározza a Dráva, jelenleg pedig a
határmenti elhelyezkedés, a nemzetközi útvonalakhoz való csatlakozása is. A város
kereskedı jellege már a múlt században kialakult. Jelenének fejlıdését meghatározza az
egyre erısödı hazai és nemzetközi turizmus is, melyet egyrészt a kiemelkedı természeti
értékeinek, másrészt a határ közelségének köszönhet. (Horvátországból a „bevásárló
turizmus”.) Napjainkban a Dráván egyre erısödik a vízi turizmus, ahol egyéni és csoportos
vízi túrák mellett már sétahajózásra is van lehetıség, ezek segítenek a vízparti élıvilág
megfigyelésében.

Borókás tanösvény
Belsı-Somogy homokpusztáinak jellegzetes növénytársulásait és állatvilágát ismerhetjük
meg a 2 km hosszú tanösvényen, irányító és tájékoztató táblák segítségével. A tanösvény a
6-os fıút Darány-Barcs közötti szakaszán található autós pihenı parkolója mellıl indul. Ha
szerencsénk van, megfigyelhetjük a területen legelı rackanyájat is, mely a nemzeti park
tulajdona. Ez a terület szabadon látogatható.

Dráva Kapu Bemutatóközpont – Barcs (Drávaszentes)
Barcstól
4
km-re
lévı
bemutatóközpont
számos
lehetıséget kínál a Dráva-menti
védett területek természeti és
kultúrtörténeti
értékeivel
való
ismerkedésre, mindemellett igazi
kikapcsolódást
nyújt
minden
korosztály
számára.
Külön
programokat szerveznek az iskolás
csoportok részére.

•

Terepi programok
• Üde Rétek Tanösvény
Szakvezetéses túrák a
tanösvényen, a réten legelı
szürkemarha gulya megtekintése. A tanösvény végén egy madármegfigyelı
toronyból szemlélhetik egy vizes élıhely élıvilágát.
İshonos háziállat bemutató
A Bemutatóközpont közelében kialakított gazdaságban többek között rackajuhokat,
szamarakat, hucul lovakat és mangalicákat láthatnak a tanulók.
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közeli területek – szabadon látogathatók, más terület nem, illetve csak engedéllyel. A
borókások kialakulása a legelıerdı gazdálkodás eredménye, ezt támasztja alá, hogy a
legeltetés megszőnését követıen a beerdısítés és a beerdısülés visszaszorította a borókát.
Az elhagyott legelı területén kialakult borókások (ısborókás) értékeire 1923-ban hívta fel a
figyelmet Boros Ádám botanikus, aki a somogyi területen végzett kutatásokat,
megfigyeléseket és ezen a területen is különleges értékekre bukkant. 1974-ben 34 km2-nyi
területen kialakították a Barcsi İsborókás Tájvédelmi Körzetet, 1996 óta pedig a DunaDráva Nemzeti Park kiemelt jelentıségő értéke ez a terület. Az örökzöld fák tőlevelő lombjai
alatt változatos az aljnövényzet, melyek között ritkaságokat is találunk: a homoki pimpó, a
fekete kökörcsin (védett növények) tavasszal virít, a kék csillag, és a kakukkfüvek nyáron
díszlenek, de megfigyelhetünk különbözı pajzsikákat, főzlevelő gyöngyvesszıt, stb. A terület
egyharmadát erdei fenyvesek borítják, de találunk itt akácot, bálványfát, kései meggyet. A
sok botanikai érdekesség mellett különleges helyet foglal el a csak itt található királypáfrány.
A borókást átszeli a Drávába ömlı Rigóc patak, illetve az ennek felduzzasztásával keletkezı
halastó rendszer. Érdemes felkeresni a Kisbók nevő Dráva holtágat, ahol szintén érdekes a
vegetáció.
A területen található homokhátak közötti mélyedésekben láptavak, égeres láperdık alakultak
ki, jellemzı hínáros és zsombékos területekkel. A homokos területek ritka, védett fajokat
rejtenek, mint homoki kocsord, homoki kökörcsin, homoki szalmagyopár, a rovarvilág közül
pedig figyelemreméltó a homokfutrinka, borókacincér, sisakos sáska, és az ájtatos manó.
Nagyon ügyelni kell, hogy csak a kijelölt helyen rakjunk tüzet, mert 2000-ben szinte teljesen
leégett. Azóta fontos szerepet tölt be a terület kezelésében a nemzeti park rackajuh nyája.

A bemutatóközpont kiváló lehetıséget biztosít a természettudatos környezeti neveléshez, a
szakvezetık a programok elıadásainál alkalmazkodnak a tanulók életkorához.
7570 Barcs-Drávaszentes, Fı u. 1. Tel.: 82/461-285, 30/474-3591

Megközelítés:
Gépjármővel: Barcstól 4 km-re a Barcs-Csurgó közúton
Kerékpárral: Barcsról aszfaltozott kisforgalmú közúton 4 km kerekezéssel
Menetrendszerinti buszjárattal a barcsi vasútállomásról induló buszokkal

A bemutatóközpont egyéb szolgáltatásai (elızetes bejelentkezés alapján)
Szállás és kempingezési lehetıség, étkezés, kerékpárkölcsönzés, drávai
vízitúrák szervezése, egynapos drávai vízitúrák szervezése, szakvezetéses túrák a DunaDráva Nemzeti Park drávai szakaszán.
Nyitva tartás
március 15-október 31., keddtıl vasárnapig 9.00-17.00
november 1-tıl elızetes bejelentkezéssel látogatható
Információ és jelentkezés:
Schulcz Andrea - Tel.: 30/377-3393
Borián György - Tel.: 30/474-3591
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Dráva Kapu Bemutatóközpont
7570 Barcs-Drávaszentes, Fı u. 1.
Tel/fax: 82/461-285
E-mail: dszentes@enternet.hu
5. 6. 9. évf. természetismeret,
7. 10. évf. földünk és környezetünk (földrajz, biológia),
6. 7. 10. 12. évf. ember és társadalom (történelem, társadalomismeret, gazdasági ismeretek)
hon-, és népismeret, néphagyomány, illetve természet-, és környezetvédelem témakörökkel foglalkozó
szakkörök, önképzıkörök, táborok résztvevıi számára.

Barcsi Gyógyfürdı és Rekreációs Központ
Nyitva egész évben minden nap 8.00 - 20.00 óráig.
Barcs, Május 1. u. 2.
Telefon/Fax
Tel.: +36 82 565 500
Fax: +36 82 463 143
Email cím:
gyogyfurdobarcs@fibermail.hu
http://www.barcs.hu/termal/index.
php

A Barcsi Gyógyfürdı a régió
legújabb és legmodernebb
fürdıje,
Európai
Uniós
támogatással épült, közel 3 haos
területen
a
város
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Természetismereti elıadások
• A Duna-Dráva Nemzeti Park természeti értékei
• A Dráva folyó
• Film és diavetítés a Dráváról. Vízminıség-vizsgálatok
Kiállítás:
A Dráva folyó természeti értékeinek bemutatása.

Hotel Boróka*
Összes férıhely: 49 fı
Cím: 7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 39.
Tel: (82) 463-322, (20) 262-4845 T/F: (82) 463-321
DRÁVA VÖLGYE KÖZÉPISKOLA KOLLÉGIUMA
7570 Barcs, Latinca S. u. 13.
Tel.: +36 82 462 611
SZÉCHÉNYI FERENC KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
7570 Barcs, Tavasz u. 3.
Tel.: +36 82 463 326

Boróka Étterem
Összes férıhely: 240 fı
Cím: 7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 41.
Email: csillagetterem@csillagetterem.hu
Web: www.csillagetterem.hu
Tel: (82) 463-091
Csillag Étterem
Összes férıhely: 110 fı
Cím: 7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 80.
Email: csillagetterem@csillagetterem.hu
Web: www.csillagetterem.hu
Tel: (82) 463-057
Kalmár Kisvendéglı
Összes férıhely: 50 fı
Cím: 7570 Barcs, Felszabadulás u. 16.
Tel: (82) 462-748
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tradicionális középpontjában. Érdemes elmenni, mert itt is lehet tanítani (a termálvíz
kialakulása, ásványi anyagok hatása a szervezetre, egészséges életmód, stb.) – mindezt
tehetjük szép környezetben, és akár meg is tapasztalhatjuk az 1317 méterrıl feltörı, 55 oC
hımérséklető, nátrium- hidrogén-karbonátos jellegő vízkincset. Tanulmányozhatjuk, hogy
hogyan lehet gazdálkodni, hogyan lehet kialakítani egy korszerő gyógyfürdıt, mi szükséges
a gyógyturizmus fejlesztéséhez. A medencék mellett strandröplabda és lábtengó pályák,
játszótér, étterem és büfé is található.
A Gyógyfürdı melletti kemping közvetlen átjárást biztosít a fürdıhöz.

Babócsa
Közigazgatási rangja: község (népesség: 1773 fı)

Várdomb és környéke
Babócsa fontos szerepet játszott a végvárrendszerek védelmében. Három vár (erıdített hely)
is épült, kettı a Rinya bal oldalán, egy a jobb oldalán. Az elsı várat a Tibold nemzetséghez
tartozó Babócsai család építette, melynek nyugati oldalát a Rinya patak határolta a többi
részen árok és sánc húzódott.
Okleveleinkben a várat – melyet az 1400-as években a Marczali család épített - elıször
1450-ben említik „Castrum Babolcza” alakban, mely azután örökösödési szerzıdés alapján a
Báthory család tulajdonába került, és fontos szerepet játszott a végvárak rendszerében. A
Báthoriak Mátyás 1490-ben bekövetkezı halála után kiverik a megyébe benyomuló Miksa,
német-római császár csapatait, illetve legyızik Corvin Jánost. Ezért a király, II. Ulászló 1496ban személyesen is megjelenik Babócsán, hogy Báthori György fılovászmestert somogyi
fıispánná nevezze ki. Az erıdítményeket a török korban is használták, feldúlták, kifosztották,
majd újraépítették, s egyfajta török megyeközpontként mőködött, közben a várat Zrínyi
György és Zrínyi Miklós többször visszafoglalta. Végül 1664-ben Zrínyi Miklós, a költıhadvezér szabadította föl a várat, amely ezután jelentıségét veszítve pusztulásnak indult.

Basa-kert (Nárciszos)
A településen a régmúlt idık nagyon sok építészeti hagyatéka látható, de mégis a
legjelentısebb értéke a 12,5 hektáros csillagos nárciszkert. A terület bejáratát faragott tábla
jelzi, mely a falu határán
kívül,
mintegy
másfél
kilométerre található. A
história szerint e területet a
török hódoltság idején a
helyi basa ültettette be
nárcisszal
háremhölgyei
gyönyörködtetésére. Valami
lehet a legendában, mert a
régészek
ennek
környezetében találtak török
eredető
négyszögletes
épületet,
melyrıl
feltételezhetı, hogy szeráj
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A település közvetlenül a horvát határ mellett helyezkedik el, Barcstól 13 km-re
északnyugatra, és 2-3 km-re a Dráva folyótól, melybe itt ömlik a Rinya patak. Régészeti
leletek alapján feltehetı, hogy már az ıskortól lakott ez a terület. 900 után a honfoglaló
magyarok is eljutottak ide, a lázadó Koppány halála után István király a hő embereit
telepítette itt le. Babócsa a bencéseké lett, és itt alakult ki a német eredető Tibold nemzetség
birtokközpontja. A 11. század közepén alapított román kori apátságot a tatárjárást követıen
a 14. században újjáépítették és kibıvítették. Így a román templomot egy nagyobb mérető
gótikus templom váltotta fel, mert az ide látogató zarándokok száma megnövekedett. A 130
évig tartó hódoltsági idıszak 1686-ban fejezıdött be, A régészeti feltárások is igazolják, hogy
a török hódoltságot rombolás és építés is egyaránt jellemezte. Lerombolták a bencés
kolostor templomát, de építettek gızfürdıt, szeráj épületet, stb.

NÁRCISZNAP
Szervezı neve: Babócsa Község Önkormányzata
Telefonszám: 82/491-404; 82/491-012
E-mail: konyvtar@freemail.hu;babocsa@somogy.hu

Erdei tanösvény
Babócsa Mérus-erdı és Erzsébet-sziget
A Mérus-erdıhöz a babócsai vasútállomástól indul egy kijelölt útvonal, melyet megtehetünk
gyalogosan, vagy kerékpárral is. Ezen az útvonalon elıször egy vizes élıhelyre jutunk, ahol
egy madármegfigyelı toronyból tanulmányozhatjuk a terület madárvilágát, innen vezet az út
az erdei tanösvényre, amelyen a természetközeli erdıgazdálkodást ismerhetjük meg, az
„örök erdıvé” kijelölt Mérus-erdıben. A tanösvényen 25 információ segíti a tájékozódást és
az ismeretek bıvítését.

Kútház, vagy törökkút
A török idınek sok emléke van Babócsán, ezt örökíti meg a török türbét utánzó kútház, vagy
törökkút, ami nem a török idıkbıl való, hanem a 18-19. században készült, mőemléki
védelem alatt áll. A törökkút környékén a régészeti feltárások során török kori
épületmaradványt találtak, ezt bizonyítja, hogy a régi „Török-vár” területe ebben az idıben
lakott volt.
A Kútház a Basa-kerttel szemben, a közút másik oldalán az 1820-ban klasszicista stílusban
épült Somssich-kastély parkjában található (Szabadság tér 6.).

Prinke kastély
A Babócsa belterületén található 6 hektáros angolparkban épült az úgynevezett „Török-vár”
(ma mindössze néhány földhalom jelzi a vár helyét), ettıl délnyugatra áll a Prinke-kastély,
melybe 1983-ig iskola mőködött, majd a Babócsáért Egyesület Helytörténeti Győjteményt,
falumúzeumot hozott létre termeiben. A kiállításon Babócsa különbözı részeibıl származó
régészeti tárgyakat láthatunk, de megismerhetjük a 18. század, és az azt követı idıszak
tárgyi emlékeit is. A kastélyban berendezett kiállítás a tanulóknak egy más jellegő
érdekességet is tartogat a hely: mezıgazdasági és ipartörténeti tárgyak bemutatását, például
csiga formájú csúszdás szerkezet, melyben egykor a gabonaszemeket választották szét az
ocsútól, vagy a hordó-, és kerékkészítés okos szerszámait, kukoricamorzsolót, festékırlıt,
profilgyalut, stb. A vesszıfonási munkafolyamat egész technológiáját tanulmányozhatjuk az
áztatástól a fonásig.
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épület volt, de itt állt egykor a megye legnagyobb földvára is. A csillagos nárcisz virágszınyegként borítja a területet április végén, május elején. Az idelátogatók úgy érzik, a
virágoknak nem számít az idı múlása, évszázadokon át megırizték a csodát, minden évben
újra meg újra kibontják szirmaikat. Egész Európában nincs ekkora nagy kiterjedéső,
összefüggı nárciszmezı. Ezen a védett területen természetesen a nárciszon kívül sok más
vadvirágot is láthatunk. A Basa-kert területén több régészeti ásatás folyt, ahol Dr. Magyar
Kálmán (a hely egyik legjelentısebb kutatója) itt találta meg a 11-14. századi udvarház és
kegyúri monostor, a temetı és a hozzá tartozó település maradványait. Innen kerültek elı az
Árpád-kori Babócsa falu és a középkori mezıváros házainak régészeti emlékei, a hozzá
tartozó temetı, fal-, és sírmaradványokkal.
Minden évben, amikor kigyúlnak a fehér „nárciszcsillagok” sok érdeklıdı ember látogat el a
településre, ezért évek óta megrendezik a Nárcisz Napokat, melynek része a Nárcisz
Futás. A Nárcisz Napon a nyíló nárciszok látványa mellett kulturális programmal is várják az
idelátogatókat.

5. 6. 9. évf. természetismeret,
7. 10. évf. földünk és környezetünk (földrajz, biológia),
6. 10. 11. évf. ember és társadalom (történelem, társadalomismeret, gazdasági ismeretek)
hon-, és népismeret, néphagyomány, természet-, és környezetvédelem, illetve had-, és
technikatörténet témakörökkel foglalkozó szakkörök, önképzıkörök, táborok résztvevıi számára.

Egyéb program:
Babparádé
Egyre nagyobb érdeklıdésre számot tartó augusztusi rendezvény a településen a
Különleges asztali örömök Somogyban rendezvénysorozat keretében meghirdetett
Babparádé, ahol neves szakácsok mutatják be a bab elkészítésének ízletes és változatos
formáit. Az ízletes ételek mellett kulturális rendezvények és kirakodóvásár is szórakoztatja az
idelátogatókat.

Hársfa Hotel
A 70 férıhelyes épületben 1-5 ágyas szobákban helyezik el a vendégeket. Étkezés
önellátással oldható meg az itt található konyha segítségével. Az udvaron kempingezési
lehetıség is van.
Hársfa u. 1.
Tel: 82/491-543

Fürdı
A 2005-2006-ban felújított fürdı, - melyet a múlt század közepén talált termálvízre alapítottak
- az osztálykirándulás során felüdülési lehetıséget biztosít. Különösen érdemes felkeresni,
ha a mellett lévı kempingben szállunk meg.
Nyitva tartás: nyáron 9-19 óráig, télen 9-17 óráig, kedd szünnap.
A termálfürdı tulajdonosa és üzemeltetıje: Babócsa Község Önkormányzata.
A fürdı területén telefon nem található. Információ:
Babócsa Község Önkormányzata
7584 Babócsa, Rákóczi u. 12.
Tel: 82/491-012
e-mail: babocsa@somogy.hu
Honlap: www.babocsa.hu
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A kastély a kiállítás mellett
nyaranta
helyet
ad
képzımővészeti
alkotótábornak, ekkor hetente
váltogatják
egymást
a
különbözı mővészeti ágak
jeles képviselıi. A kortárs
mővészet
alkotásaiból
idıszaki
kiállításokat
rendeznek.

Darány
Közigazgatási rangja: község (népesség: 1032 fı)

Drávamenti Körzeti Közoktatási Intézmény
Darányi
tagiskolája (DKKI)
A darányi „Gólya program” – A
sokszorosan hátrányos helyzető
településen lévı általános iskola
2006-ban tett szert országos és
nemzetközi hírnévre, az iskola
kéményén fészkelı gólyapár
révén,
melyet
egy
tetıtér
beépítés „fenyegetett”. Lelkes
tanárok
és
gyerekek
gólyakamerát és gólyanaplót
készítettek,
amellyel
folyamatosan megfigyelték a
fiókák születését és életét.
Mára már több mint 1millió
600ezer külsı látogató olvasta el
a
gólya
megfigyeléseket
bemutató honlapot. Japántól az Egyesült Államokig számtalan virtuális és valós látogató
érkezett az iskolába. A program jó példája annak, hogy egy véletlen adta lehetıséget kreatív
pedagógusok, az IKT-s eszközök felhasználásával, hogyan tudnak az iskola és a település
hasznára fordítani, hogyan lehet nagyon nehéz motivációs környezetben lelkes tanulni vágyó
ifjakat, és a cél érdekében összefogó felnıtt közösséget létrehozni.
Az
iskola
tagja
a
CICONIA
Nemzetközi
Gólyaprogramnak
(Európa-Afrika),
melynek
célkitőzése,
hogy
a
természet-,
és
környezetvédelemhez a gólyák fészkelıhelyeinek,
vonulási útvonalainak és téli szálláshelyeinek
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A község Barcstól 10 km-re keletre a 6-os fıút, és a Nagykanizsa–Pécs-vasútvonal mellett
található, Szigetvártól pedig 23 km-re délkeletre.
Környéke rendkívül gazdag növény-, és állatvilággal rendelkezik. Ezek közül is kiemelkedı a
barcsi borókás, amely jelenleg a Duna-Dráva Nemzeti Park része. Közvetlenül a falu
határában található az a famatuzsálem, amely Somogy második legnagyobb fája, a több
mint 400 évesre becsült kocsányos tölgy védelem alatt áll. A 6,5 méter törzskerülető fát a
helyi lakosság a híres somogyi betyárról, Patkó Bandiról nevezte el. Különleges növényei
közül kiemelkedik még a királypáfrány, mely hazánkban csak a darányi erdıségekben
található. A több mint 3000 fajt fölsorakoztató állatvilágából kiemelkedıen védett a réti sas,
de találunk itt szürke gémet, fekete gólyát, vízityúkot, kabasólymot, de elıfordulnak hollók,
énekes hattyú, jégmadár is. Jellemzı állata még a gímszarvas és a vaddisznó.
A község elsı írásos emléke 1437-bıl származik, késıbb Daron alakban tőnik föl 1455-ben.
A Marczaliak, a Nádasdyak, majd a Széchenyiek birtoka volt. A török megszállás alatt
folyamatosan szerepel az adónyilvántartásokban. Történelme földrajzi, stratégiai
elhelyezkedésének következtében a késı középkorban és az újkorban több viszontagságos
korszakot is átélt.
A község a 2006-ban indított általános iskolai „Gólya-programjáról” elıször országos, késıbb
nemzetközi hírővé vált.

A program nevelési és oktatási szempontból kiemelkedıen jelentıs, hiszen nem csak a
diákoknak és tanároknak, hanem a diákok szüleinek és rajtuk keresztül az egész falu
közösségének új környezettudatos összefogási lehetıséget teremtett.
A programvezetı pedagógus Cseresznyés Géza nagyon szívesen áll rendelkezésére
minden érdeklıdı diáknak és tanárnak.
http://kki-darany.hu/
darany@axelero.hu
7988 Darány, Rákóczi u. 92.
Telefon: 82/466 - 939
Cseresznyés Géza: e-mail: csgeza@truenet.hu

5. 6. 9. évf. természetismeret,
7. 10. évf. földünk és környezetünk (földrajz, biológia),
7. 11. 12. évf. ember és társadalom (társadalomismeret, gazdasági ismeretek)
hon-, és népismeret, illetve természet-, és környezetvédelem témakörökkel foglalkozó szakkörök,
önképzıkörök, táborok résztvevıi számára.
Kiemelten ajánljuk a terület meglátogatását a mezıgazdasági szakiskolák
és szakközépiskolák tanulói és tanárai részére.

Polgármesteri Hivatal:
Darány, Rákóczi u. 72.
82/466-926
pmdarany@enternet.hu
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megóvásával járuljon hozzá. Fı tevékenysége a fiatalok környezettudatos gondolkodásának
kialakítása, a gólyák élıhelyeinek megóvása, javítása és új fészkelési lehetıségek
megteremtése. Mőködési területe Marokkótól Ukrajnáig húzódik. A több, mint 10 éves múlttal
rendelkezı CICONIA Alapítvány lichtensteini székhellyel mőködik, hazai tevékenységét
2007-ben Pro Natura Emlékplakettel ismerték el. Az Alapítvány, a Somogy
Természetvédelmi Szervezet és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság szervezi a DélMagyarországi Gólya Program környezeti képzésének tevékenységét. Az itt élı fehér gólya
és más védett fajok állományának életterét a mezıgazdasági termelés intenzitása és a
hagyományos legeltetéses gazdálkodás felhagyása veszélyezteti, ezért a természetvédelmi
területek egy részén – Uniós támogatással - újra indították a korábbi gazdálkodási
tevékenységet: a természetbarát gyepgazdálkodást. Ennek fı színtere a Darány és Barcs
környékén jellemzı borókás, a kontinentális léptékben is igen ritka élıhely-együttes.

