A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele

2016. január

HÍREK

Rétisast ápoltak Drávaszentesen
Kisebb fejsérülésekkel és a tollára fagyott vízzel került lakossági bejelentést követıen a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság Dráva Kapu Bemutatóközpontjában mőködı madárrepatriálóba egy rétisas
január közepén.
Az ivarérett, most párba álló, körülbelül hat éves hím valószínőleg a táplálékon veszhetett össze egy
társával, esetleg a területbirtoklásért folytatott harcot. Miután vizes lett a tolla, nem tudott elrepülni, az
éjszaka folyamán a víz a szárnyára fagyott.
A madárrepatriálóban töltött néhány napos megfigyelés után, amikor már látszott, hogy jól repül, a
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei meggyőrőzték, majd szabadon engedték.

Eseménynaptár – 2016
2016-ban ünnepli a Duna-Dráva Nemzeti Park fennállásának 20. évfordulóját. Munkatársaink a
jubileumi esztendıben is rendezvényekkel, szakvezetéses túrákkal, gyerekprogramokkal,
elıadásokkal, valamint érdekes újdonságokkal – többek között az Élı természetvédelem címő
elıadássorozattal – várják az érdeklıdıket. A 20 éves jubileum kapcsán 20 év, 20 túra címmel
túrasorozatot is meghirdetünk. Megszervezzük a már hagyományosnak mondható jelvénygyőjtı
túráinkat, ahová szeretettel várjuk minden régi és új túratársunkat! A legtöbb jelvényt összegyőjtı
túrázókat ebben az évben is értékes ajándékokkal lepjük meg a fotóvetítéssel egybekötött évzáró
rendezvényünkön.
A www.ddnp.hu és a http://issuu.com/ddnp címen elérhetı programfüzetben a programok vázlatos
bemutatása szerepel, azok részletes ismertetése – térképpel és hasznos tudnivalókkal – mindig az
adott eseményt megelızı hetekben kerül fel honlapunkra, valamint facebook-oldalunkra.
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Az év hala 2016-ban a compó
A Magyar Haltani Társaság még tavaly internetes voksolást indított, hogy melyik halfaj legyen 2016.
hala. A legtöbb szavazatot a compó (Tinca tinca) kapta, megelızve a selymes durbincsot és a márnát
is. A fajról bıvebb leírást a MHTT honlapján olvashatunk: http://haltanitarsasag.hu/azevhala_hu.php.
A
Duna-Dráva
Nemzeti
Park
Igazgatóság
szempontjából
azért
is
érdekes
a
fenti
kezdeményezés, mert egyrészt mindhárom faj jelentıs
hazai állományai találhatók meg a nemzeti parkban,
másrészt ráirányíthatja a figyelmet a compó tipikus
élıhelyeire, a holtágakra, amelyekbıl mind a Duna,
mind a Dráva mellett még szép számmal találunk. A
compó ugyan nem védett halfaj, de vonatkoznak rá
bizonyos horgászati korlátozások, a megırzéséhez és
az állományok fenntartásához elengedhetetlenül
fontos az élıhelyek védelme is.
A folyószabályozások eredményeképp a holtágak vízellátása általában romlik, ezért Igazgatóságunk
kiemelten kezeli az ilyen vizes élıhelyek megóvását és rehabilitációját. Az elmúlt években több vizes
élıhely állapotának javítására is sor került, ilyen például a Mocskos-Duna Mohács térségében vagy a
Grébec-Duna Sükösddel átellenben. Mindkét víz adottságainál fogva alkalmas élıhelyet nyújt a
compónak is, de az állományokat veszélyeztette a sőrőn kialakuló túl alacsony vízszint, amit egy-egy
vízvisszatartó küszöb beépítésével sikerült kezelnünk.
Mivel horgászható fajról van szó, nem mehetünk el
ezen tevékenység jelentısége mellett sem. Bár a faj
természetes vízi élıhelyei magán a nemzeti parkon
belül
helyezkednek
el,
számos
víztesten
engedélyezett a horgászat, igaz a természet
megırzése
érdekében
több
szabályozással
találkozhatnak a horgászok, mint mondjuk egy
szokványos horgásztavon. Ezeknek a feltételeknek a
betartása nemcsak a halfauna védelme érdekében
fontos, de a parti növényzet, a vizeket körülvevı erdık
madárvilága szempontjából is elengedhetetlen.
Compós holtágak közül az igazgatóság halászati
hasznosításában van a Mohácstól délre található
Belsı-Béda holtág (l.: második kép), ahol tavaly fejezıdött be egy, a horgászati infrastruktúrát
megújító projekt. Itt a korábban épült, elhanyagolt, összedılt stégeket bontottuk el és építettünk új,
tájba illı, esztétikus horgászállásokat. A természetes vizek horgászatával kapcsolatban
igazgatóságunk azon a véleményen van, hogy – szemben az intenzíven hasznosított horgász és
halastavakkal – a hangsúlyt nem a minél nagyobb zsákmányra kell helyezni, hanem azt kell elıtérbe
helyezni, hogy a horgászok élvezzék azt az egyedülálló természeti környezetet is, amit a védett
természeti terület tud nyújtani.

A 2016. év állatai, növényei
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Országos bagolyszámlálás
Január második hétvégéjén a madarászok országszerte felkeresték azokat a helyeket, ahol
bagolycsapatok gyülekezésérıl tudnak, hogy számba vegyék a nálunk telelı baglyokat.
A számlálás során minden esetben elsısorban erdei fülesbaglyok
kerülnek a megfigyelık távcsövei elé, néha azonban akadnak
közöttük réti fülesbaglyok is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a tél
beköszöntével az emberi településekre behúzódó, ott csapatokba
verıdı fülesbaglyok a környéken költı állományból származnak, így
a tél közepén elvégzett számlálással természetvédelmi szempontból
fontos információhoz juthatunk a fészkelı állomány nagyságára
vonatkozóan.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság az országos akció
kapcsán adatgyőjtésbe kezdett, hogy összeállítsa az illetékességi
területére érvényes „bagolyleltárt”. Bízunk benne, hogy az eddig
ismert telelı- és fészkelıhelyek listája bıvülni fog. A védett
természeti értékek adatainak gondozásával megbízott szervként
pontosabb képet szeretnénk kapni a nálunk élı fajok elterjedésérıl,
állományuk nagyságáról.
A baglyok éjszakai életmódot folytató ragadozó madarak, életük
nagy részét a kíváncsi szemek elıl rejtetten élik. Nyomaikat azonban
felfedezhetjük, ha a közelünkben telepszenek meg: táplálékmaradványaikat (a szırt és a csontokat)
kis gombócok formájában felöklendezik, sokszor ezek a köpetek árulják el jelenlétüket. A párválasztás
idıszakában az alkonyati, kora esti órákban az öreg madarak gyakran hallatják fajra jellemzı
hangjukat, a fiókák pedig a fészek elhagyása utáni néhány hetes idıszakban hívják fel magukra
füttyögésükkel, visításukkal a táplálékkal érkezı szülık – és a környéken lakó emberek – figyelmét.
(Kép: erdei fülesbagoly, László Csaba felvétele)

Változatlan árak a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságon
2016-ban a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság bemutatóhelyeinek belépıdíjai, valamint a
szolgáltatások árai nem emelkednek.

KÖRNYEZETI NEVELÉS

Akciós osztálykirándulások márciusban és áprilisban
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a természeti értékek védelme mellett mindig is nagy
hangsúlyt fektetett az aktív kikapcsolódással egybekötött szemléletformáló, oktató tevékenységre.
Ennek jegyében ajánljuk akciós osztálykirándulásainkat, melyek keretében a gyerekek játszva tanulva
töltıdhetnek fel energiákkal és ismerkedhetnek meg a Nemzeti Park élıvilágával.
Pécsett, a Tettye Oktatási Központ, a Pintér-kert Arborétum és a Tettyei Mésztufa-barlang várja az
iskolás felfedezıket egy egynapos kirándulásra, ahol a Mecsek élıvilágának megismerése után a
barlangi életbe lehet betekintést nyerni. A napot egy idıjárás-vadászattal egybekötött séta zárja.
Pécstıl pár kilométerre, az Abaligeti-barlangban szakvezetéses sétán nyílik lehetıség arra, hogy a
gyerekek megismerkedjenek a barlangok különleges formakincsével és a barlanglakó állatok
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mindennapjaival. A Denevérmúzeum megtekintése után pedig kalandtúrára indulhat a csapat a
Denevér tanösvényre.
A kölkedi Fehér Gólya Múzeumban és a Nagypartosi tanösvényen élményben gazdag kirándulás várja
a kis tudósokat. A múzeumban és a szakvezetéses túra során új ismeretek szerezhetık a gólyák
életérıl, az árvíz hatásairól, a fokrendszer mőködésérıl, valamint megismerhetı a vizek világa.
A 2015-ben az Év Ökoturisztikai Látogatóközpontjának választott İs-Dráva Látogatóközpont is
izgalmas programokkal várja az érdeklıdı gyerekeket Szaporcán. Az egész napos
osztálykiránduláson lehetıség nyílik megismerni a Dráva csodás élıvilágát, valamint a hagyományos
gazdálkodási formákat. A 2015 tavaszán átadott központ majorjában magyar szürkemarhák, parlagi
szamarak, hucul lovak, valamint racka és cikta juhok élnek, és a velük való találkozás felejthetetlenné
teszi a szaporcai kalandokat!

A részletes ismertetık ide kattintva érhetık el: http://www.ddnp.hu/akcios-osztalykirandulasok.

PROGRAMAJÁNLÓ

Kikerics túrák a Szársomlyón
December végétıl február közepéig nyílik a
Szársomlyón a fokozottan védett magyar
kikerics. A Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság által szervezett garantált túrák
résztvevıi a ritka növény mellett a
Szársomlyó
növénytani,
állattani,
kultúrtörténeti értékeit is megismerhetik.
A túra helyenként sziklás, köves terepen
halad, amely nedves idıben csúszóssá
válhat, ezért feltétlenül szükséges a bokát jól
tartó, csúszásmentes lábbeli viselete!
Túranapok egész évben: szerda, csütörtök,
péntek, szombat, vasárnap. Indulás helye:
Nagyharsányi Szoborpark. Az indulás
idıpontja: 10:00 óra (gyülekezı: 9:45-kor). A
túra hossza kb. 5 km, idıtartama 3 óra. A
részvételi díj: Felnıtt: 800 Ft/fı, 18 éves
korig: 400 Ft/fı.
Január és február folyamán a szombati
napokon
induló
túrák
esetében
a részvételhez
elızetes
jelentkezés
szükséges! Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459
E-mail: komlos@ddnp.kvvm.hu,
evahorvath@ddnp.kvvm.hu
Információk, fényképek:
www.ddnp.hu/szarsomlyo
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Programajánlatok a Busójáráskor Mohács közelében
A mohácsi Busójárásra érkezı vendégek számára kínál a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
tartalmas programokat, a látványos forgatag elıtti délelıttre.
Február 7-én vasárnap a Mohácsi Nemzeti Emlékhely
már reggel 8 órától várja a látogatókat. Az emlékhely
idegenvezetéssel, csoportosan látogatható, egyéni
vendégeknek lehetıségük van a folyamatosan induló
csoportokhoz csatlakozni. A látogatók az ajándékbolt
bıséges kínálatából emléktárgyat, valamint a nemzeti
park területén nevelt szürkemarhák húsából készült
szalámit is vásárolhatnak.
Javasoljuk az érdeklıdıknek, hogy amennyiben
tehetik, akkor a zsúfolt vasárnap helyett egy nappal
korábban, február 6-án, szombaton keressék fel az
emlékhelyet! Információk: www.mohacsiemlekhely.hu

A
kölkedi
Fehér
Gólya
Múzeum
rendkívüli
nyitvatartással várja a látogatókat február 7-én
vasárnap, 8.00 és 12.00 óra között. A múzeumban a
látogatók élményt adó tárlatvezetés keretében
ismerkedhetnek meg a gólyák életmódjával, vándorlási
szokásaival, valamint a gólyagyőrőzés módszereibe is
betekintést nyerhetnek. Mindemellett a gólyák élıhelye,
az ártér mőködése interaktív eszközök és modellek
segítségével ismerhetı meg a múzeumban.
Információk: www.fehergolyamuzeum.hu

Manótúrák az Abaligeti-barlangban
Az Abaligeti-barlangban tartott, mesés elemekkel
átszıtt manótúra a barlangok varázsát kínálja
gyermekeknek. A résztvevık Pipisztrella, a barlangi
denevérfi és barátja, a városi manó, Moszanka
segítségével
ismerhetik
meg
a
barlangok
keletkezését, a föld alatti rejtett élıvilágot.
A nagy sikernek örvendı manótúrákat március
közepéig, elızetes bejelentkezést és idıpontegyeztetést követıen indítják a Duna-Dráva Nemzeti
Park Igazgatóság munkatársai. Az Abaligeti-barlang
belépıjegy ára tartalmazza a manóvezetés részvételi
díját.
A program idıtartama kb. egy óra. A barlang hımérséklete átlagosan 11-12 °C, ennek megfelel ı
öltözet ajánlott.
A túrákra elızetes bejelentkezéssel 10-40 fıs csoportokat várunk! A túrák a 2015. október 15. és
2016. március 15. közötti idıszakban kérhetık. Tel.: 72/498-766.
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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2016. februárban
és március elején
Február 2.: DDNP Klub – Kirándulások a Dél-Baranyai-dombságban
Gregorits János diavetítéses elıadása
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program.
Február 14.: Manótúra az Abaligeti-barlangban
Az óvodás, kisiskolás gyermekek a mesés elemekkel átszıtt barlangtúrán Moszanka és Pipisztrella
segítségével ismerhetik meg 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. A program idıtartama: 1
óra, részvételi díj: a barlangi belépı ára.
Február 26.: Tavaszi ébredés a Dráva mentén
Mi történik tavasszal a természetben? Hogyan ébrednek az állatok és növények a Dráva mentén?
Helyszín, idıpont: İs-Dráva Látogatóközpont, 10.00 óra. A program idıtartama 1 óra, a részvételi díj
500 Ft/fı.
Március 1.: DDNP Klub – Az éjszaka árnyai – a denevérek rejtelmes világa
Dombi Imre diavetítéses elıadása
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program.
Március 8.: Az élı természetvédelem – Rózsa Anita elıadássorozata
A sziklák és a barlangok világa – a Bükki és az Aggteleki Nemzeti Park
Az elıadássorozat hazánk legszebb és leginkább védelemre szoruló tájait, a nemzeti parkokat mutatja
be.
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program.
A programokon mindenki saját felelısségére vesz részt. A résztvevık tudomásul veszik, hogy a
programon kép-, illetve videofelvétel készülhet. A részvevık a programon való részvételükkel
hozzájárulnak a kép-, videofelvétel készítéséhez, és annak a DDNPI weboldalaira és Facebook
oldalaira történı feltöltéséhez, valamint a DDNPI kommunikációjához, marketingjéhez történı idıbeli
korlátozás nélküli felhasználásához.

A DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG BEMUTATÓHELYEI

Pécs, Pintér-kert Arborétum I Pécs, Tettyei Mésztufa-barlang I Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum
İs-Dráva Látogatóközpont I Mohácsi Nemzeti Emlékhely I Kölked, Fehér Gólya Múzeum I Boki-Duna,
halászati bemutatóhely I Barcs-Drávaszentes, Dráva Kapu Bemutatóközpont I Szársomlyó I
Nagyharsányi Szoborpark

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály
7625 Pécs, Tettye tér 9.
Tel.: 72/518-221, 72/518-222
E-mail: wodtke@ddnp.kvvm.hu, komlos@ddnp.kvvm.hu
www.ddnp.hu
Köszönjük, hogy meggondolja, kinyomtassa-e papírra ezt a levelet.
Amennyiben Ön nem kíván a továbbiakban hírlevelet kapni a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságtól,
kérjük jelezze ezt számunkra "Hírlevél leiratkozás" tárgyú e-mailben! Köszönjük!
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