A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele

2016. február

HÍREK

Élı közvetítés a rétisas fészekbıl
Nemzeti Parkunk egyik zászlós faja a fokozottan védett rétisas (Haliaeetus albicilla), melynek
legerısebb kárpát-medencei állománya éppen mőködési területünkön, a Dél-Dunántúlon található.
A kamera segítségével betekintést nyerhetünk e
ritka, méltóságteljes ragadozó madár család
mindennapjaiba,
a
fészeképítéstıl
a
tojásrakáson és költésen át a fiókák
felneveléséig.
Láthatjuk
a
fiókanevelés
szépségét és küzdelmes napjait egyaránt.
Reméljük, az itt felcseperedı fióka/fiókák végül
egészségesen kirepülnek, és így egy újabb
sikeres lépést tesz a hazai természetvédelem és
a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Magyarország természeti értékeinek hatékony
védelméért.
Ide kattintva tekinthetı meg a kamera képe: http://www.ustream.tv/channel/mH8RY5a8JLt.

Megérkezett az elsı fekete gólya Gemencre
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, a
Gemenc Zrt., valamint a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület összefogásával
2013-ban bekameráztunk egy fekete gólya
(Ciconia nigra) fészket a Gemenci Tájegység
északi területén. Február 26-án az egyik madár
már megérkezett a fészkére, várhatóan társa is
hamarosan követni fogja.
A fekete gólyák mindennapi életét idén is
figyelemmel lehet majd kísérni az interneten. Az
élı kamerakép a www.ddnp.hu honlapról
március elsı felétıl lesz elérhetı az elmúlt
évekhez képest megújult formában – ezekben a napokban zajlik az informatikai háttér véglegesítése.
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Március: Barlangok Hónapja!
Márciusban a szervezett természetismereti programok és kirándulások középpontjában országszerte
a barlangok állnak. A Barlangok Hónapja elnevezéső eseménysorozat a barlangok világára, a
természet erıinek munkája nyomán évmilliók alatt létrejött csodálatos felszín alatti képzıdményekre,
valamint a barlangok élıvilágának titkaira hívja fel a figyelmet.
A barlangok kedvezményes belépıkkel látogathatók, ráadásul a látogatók tartalmas programokon,
szakvezetéseken juthatnak sok hasznos információhoz. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
ehhez kapcsolódó akciójának és eseményeinek bemutatása Programajánló rovatunkban olvasható.

Nyílik Gemencen a dunai csillagvirág
A korai tavasz, vagy inkább az enyhe tél miatt
a Duna mentén, a Gemenci erdıben rengeteg
dunai csillagvirág (Scilla vindobonensis) nyílik.
A
csillagvirág
(Scilla)
a
spárgafélék
(Asparagaceae)
családjába
és
a
csillagvirágformák (Scilloideae) alcsaládba
tartozó nemzetség. Nagyjából 90 faj tartozik a
nemzetséghez.
Hagymás, évelı növények. Virágaik általában
kék színőek, de fehér, lila és rózsaszín virágú
fajok, alfajok és változatok is léteznek.
(Fotó: Mórocz Attila)

Elkezdıdött a békamentés Sikondán
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel
karöltve 2003 óta végzi a békamentést Sikondán. A mentés ott szükséges, ahol a békák vonulási
útvonalát forgalmas közlekedési út keresztezi. A szárazföldi békák élete csak a peterakás idején van
vízhez kötve, ezen az idıszakon kívül többnyire erdıben élnek.
Kora tavasszal a napsugarak elsı melengetı hatására
a telelıhelyükrıl tömegesen megindulnak e kétéltőek a
vizek felé. Ilyenkor a nıstény béka van különösen nagy
veszélynek kitéve, „aki” fajtól függıen 800-12000 petét
cipel magával, így mozgása különösen nehézkes. Ezt
még nehezíti, hogy a hímek gyakran már vonulás
közben ráakaszkodnak a petehordozókra. A békák útra
jutását egy háló elhelyezésével akadályozzuk meg,
amely Sikonda esetében 800 méter hosszan van
kifeszítve az út mentén. A hálóba került békákat
naponta kétszer, napkeltekor és naplementekor kell
összegyőjteni, vödörbe tenni, majd átvinni az úton, és a
tóba vagy a tó mellé helyezni.
A 2016-os évben a hálót február 18-án helyezték ki kollégáink. Az alábbi honlapokon sok hasznos
információ olvasható a békamentéssel kapcsolatos tudnivalókról: http://sbeka.mlap.hu, illetve
www.ddnp.hu.
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Idegenforgalmi díj Wodtke Szilviának
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara díjazta a 2015-ben Baranya megyében kimagasló
gazdasági tevékenységet végzı vállalkozókat, kézmőveseket, a szakképzés és idegenforgalom terén
dolgozókat. A február 19-én elsı alkalommal megrendezett Baranya Megyei Üzleti Estélyen Siklósi
Idegenforgalmi Díj elismerésben részesült a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
osztályvezetıje.
Az indoklás szerint az Ormánság természeti kincseit és kulturális értékeit, hagyományait
megismertetı İs-Dráva Látogatóközpont megvalósításában nagy szerepet vállalt Wodtke Szilvia, aki
nagy gondot fordít a térség turisztikai szolgáltatóival való szoros kapcsolat ápolására, valamint a
felépült látogatóközpont egyre szélesebb körben való megismertetésére, ezzel bevonva a központot
a térség turisztikai véráramába.

Megjelent nyomtatott eseménynaptárunk
A régi hagyományoknak megfelelıen az Utazás
Kiállításra elkészült a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság nyomtatott eseménynaptára.
A nagyközönség a kiadványból tájékozódhat a
rendezvényeinkrıl,
a
szakvezetéses
túrákról,
gyerekprogramokról,
elıadásokról,
valamint
a
bemutatóhelyekrıl és az azokon igénybe vehetı
szolgáltatásokról.
A kiadvány az Utazás Kiállításon (Hungexpo, Budapest,
2016. március 3-6.), valamint annak zárását követıen a
Pintér-kert Arborétum fogadóépületében, valamint
további bemutatóhelyeinken lesz hozzáférhetı.
Online verziója a www.ddnp.hu és a http://issuu.com/ddnp címen érhetı el.

FELHÍVÁSOK

Kirándulni csudajó, avagy kirándulás az erdıben
A Pécsi Kulturális Központ és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság alkotói pályázatot hirdet
gyermekek számára a Föld Napja (április 22.) alkalmából. Várjuk az óvodás, iskolás gyerekek
alkotásait! A pályázattal kapcsolatban részletes információk ide kattintva érhetık el:
http://bit.ly/1QbJvvH

Nyereményjáték az İs-Dráva Látogatóközpont vendégei számára
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság játékra invitál mindenkit, aki felkeresi az İs-Dráva
Látogatóközpontot. A látogatás során egy kérdıívet kell kitölteni és leadni. A kérdések a
látogatóközpontra, a Dráva élıvilágára és az ıshonos magyar háziállatokra vonatkoznak. A helyesen
válaszolók között egy értékes ajándékcsomagot sorsolunk ki.
A válaszlapokat az İs-Dráva Látogatóközpont pénztárában kell leadni. A játék idıtartama: 2016.
február 16. - szeptember 30. Sorsolás: 2016. október 3. A nyertesek értesítése és az
ajándékcsomagok eljuttatása postai úton történik.
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EMBER ÉS TERMÉSZET

A tavasz hírnöke: a hóvirág
A hóvirág (Galanthus nivalis) az
amarilliszfélék
(Amaryllidaceae)
családjába tartozó növényünk, mely
gyakran még hófoltok között virágzik, így
a tavasz egyik hírnökeként tartják
számon. Jellegzetes alakú, három külsı,
hosszabb és három belsı, rövidebb
lepellevélbıl álló, fehér színő bókoló
virágaival
februártól
áprilisig
találkozhatunk az üde és nedves
lomboserdıkben,
középhegységi
gyertyános-tölgyesekben, bükkösökben,
patak- és folyómenti ligeterdıkben.
Lombfakadás elıtt virágzik, amikor még
elegendı fény jut a talaj felszínére.
Májusban már termést érlel. A magok
olajos függelékét a hangyák kedvelik,
ezért elıszeretettel győjtik és hurcolják el
azokat,
segítve
ezzel
a
hóvirág
terjedését. A hóvirág termésérlelés után
visszahúzódik, majd a következı évben a
hagymájában elraktározott tápanyagok
segítségével hajt ki újra. Fontos tudnunk,
hogy hagymája és föld feletti részei nem
ehetıek. A hagymájában termelıdı
anyag mérgezı, ám a gyógyászatban
gyermekbénulás
és
Alzheimer-kór
kezelése során tapasztalták kedvezı
hatását. Tudományos neve a görög gala
(tej),
anthos
(virág)
szavak
összevonásából származik. A hóvirágot
Európa-szerte
veszélyezteti
a
kereskedelmi célú győjtés, amely révén
nemcsak a faj egyedei, hanem az élıhelyei is sérülnek. A hóvirág jellegzetes megjelenéső, ám az egy
családba tartozó tavaszi tızikével (Leucojum vernum) esetlegesen összekeverhetı. A tavaszi tızike
lepellevelei közel egyforma méretőek, harang alakban összehajlók és csúcsuk zöldessárga vagy
sárga. A hóvirág hazánkban nem ıshonos rokonaival és kerti változataival - melyek a
kereskedelemben is kaphatóak - parkokban és kertekben is találkozhatunk. Védett, természetvédelmi
értéke 10.000,-Ft. Közösségi jelentıségő (NATURA 2000) faj.
(Forrás: www.vadonleso.hu, fotó: Völgyi Sándor)

Hosszabb nyitva tartás bemutatóhelyeinken
Március elsejétıl minden nap nyitva tart a Pintér-kert Arborétum és a Tettyei Mésztufa-barlang, az
Abaligeti-barlangban és a Denevérmúzeumban március 15-tıl a fıszezoni nyitva tartás érvényes.
Március 1-jétıl a pécsi Pintér-kert Arborétum fıszezoni nyitva tartással várja vendégeit: hétfıtıl
csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-14.00 óráig, szombaton és vasárnap 10.00-18.00 óráig.
Az Abaligeti-barlang és a Denevérmúzeum március 15-tıl naponta 9.00-18.00 óráig tart nyitva, a
barlangban az utolsó vezetés zárás elıtt egy órával indul.
A Tettyei Mésztufa-barlang március 1-jétıl 10.00-18.00-ig várja a látogatókat.
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PROGRAMAJÁNLÓ

Március: Barlangok Hónapja!
Márciusban a szervezett természetismereti programok és
kirándulások középpontjában országszerte a barlangok állnak. A
Barlangok Hónapja elnevezéső eseménysorozat a barlangok
világára, a természet erıinek munkája nyomán évmilliók alatt
létrejött csodálatos felszín alatti képzıdményekre, valamint a
barlangok élıvilágának titkaira hívja fel a figyelmet. A barlangok
kedvezményes belépıkkel látogathatók, ráadásul a látogatók
tartalmas programokon, szakvezetéseken juthatnak sok hasznos
információhoz.
A programsorozat dél-dunántúli eseményeinek helyszíne az
Abaligeti-barlang és a Tettyei Mésztufa-barlang. A látogatók 20%
kedvezményt kapnak a belépıjegyek árából az Abaligetibarlangban, a Denevérmúzeumban és a Tettyei Mésztufabarlangban 2016. március hónap folyamán. A kedvezményt
jelszóval érkezı egyéni látogatók vehetik igénybe. A jelszó:
PIPISZTRELLA. A kedvezmények kizárólag a belépıjegyekre
vonatkoznak, más kedvezményekkel nem vonhatóak össze! A
kedvezmények
a
hónap
folyamán
meghirdetett
programajánlatokra nem érvényesek.

Programajánlatok a Barlangok Hónapja alkalmából
Március 5., szombat
10.00
Abaligeti-barlang

Március 12., szombat
10.00
Tettyei Mésztufa-barlang

Március 20., vasárnap,
10.00 és 12.00
Abaligeti-barlang

MEDITÁCIÓ
A BARLANGBAN

DÉLELİTT
A TETTYÉN

BARLANGI
MANÓ TÚRA

A csodálatos cseppköveirıl méltán
híres Abaligeti-barlang a 14 év
feletti korosztály számára
különleges meditációs túrát kínál.
A meditációs túra keretében a
barlang megismerése mellett a
résztvevıknek alkalmuk nyílik 30
percen át gondolatokba,
meditációba mélyülni, ezáltal a
hétköznapok zajaitól, problémáitól
eltávolodni. Maximális
csoportlétszám: 14 fı.

A program során a résztvevık
szakvezetés keretében ismerhetik
meg a különleges hangulatáról
ismert Tettyei Mésztufa-barlangot,
amely részben a természet,
részben az ember munkája
nyomán nyerte el mai formáját.
A barlanglátogatást helytörténeti
séta követi a Tettyén, végül a
Pintér-kert Arborétumot
látogathatják meg az érdeklıdık.

A barlangok varázsát kínálja
gyermekeknek a mesés elemekkel
átszıtt manótúra. A résztvevık egy
denevérfi segítségével ismerhetik
meg a barlangok keletkezését, az
Abaligeti-barlang különleges
cseppköveit, a barlangi élılényeket
és a barlangban való tartózkodás
összes szabályát. A földalatti rejtett
világ megismerésében a gyerekek
segítségére lesz egy helyes
kismanó is.

Részvételi díj:
felnıtteknek 1000 Ft/fı;
diákoknak, nyugdíjasoknak:
800 Ft/fı.

Részvételi díj:
felnıtt: 800 Ft/fı, 3-14 éves
korig: 550 Ft/fı,
nyugdíjas, diák: 600 Ft/fı.

Részvételi díj:
felnıtt: 1000 Ft/fı;
gyerek, diák, nyugdíjas:
800 Ft/fı.

Elızetes jelentkezés
szükséges, tel.: 72/498-766

Elızetes jelentkezés
szükséges, tel.: 30/377-3388

Elızetes jelentkezés
szükséges, tel.: 72/498-766

Részletes információk: www.ddnp.hu/barlangokhonapja
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Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2016. márciusban
és április elején
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 5. Meditáció az Abaligeti-barlangban (A BARLANGOK HÓNAPJA PROGRAMJA)
A csodálatos cseppköveirıl méltán híres Abaligeti-barlang a 14 év feletti korosztály számára
különleges meditációs túrát kínál. A meditációs túra keretében a barlang megismerése mellett a
résztvevıknek alkalmuk nyílik 30 percen át gondolatokba, meditációba mélyülni, ezáltal a
hétköznapok zajaitól, problémáitól eltávolodni a Bodó-hegy belsejében, 40 méterrel a felszín alatt.
Maximális csoportlétszám: 14 fı. A részvételi díj: felnıtteknek 1000 Ft/fı; diákoknak, nyugdíjasoknak:
800 Ft/fı.
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.
Március 12.: Húsvétváró kézmőveskedés Drávaszentesen
A vidám, alkotó délelıtt a húsvéti készülıdéshez nyújt hasznos segítséget.
A programon való részvételhez elızetes bejelentkezés szükséges! Tel.: 30/377-3393, 82/461-285
Helyszín, idıpont: Dráva Kapu Bemutatóközpont, Barcs-Drávaszentes, 9.30 óra. A program
idıtartama: 3 óra. A részvételi díj: 500 Ft/fı.
Március 12.: Túra a 25 éves Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet vizei között keresztbenhosszában - „20 év, 20 túra” programsorozat
A jelvénygyőjtı túrán a tavaszi virágok pompája között szeljük át a tocsogó, locsogó erdıt.
Helyszín, idıpont: Hosszúvíz, Fı u. északi vége (N46.5207733 E17.4409456), 10.00 óra
Túra hossza, idıtartama: 5-6 km, 3-4 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı.
Március 12., Délelıtt a Tettyén (A BARLANGOK HÓNAPJA PROGRAMJA)
A program során a résztvevık szakvezetés keretében ismerhetik meg a különleges hangulatáról
ismert Tettyei Mésztufa-barlangot, amely részben a természet, részben az ember munkája nyomán
nyerte el mai formáját. A barlanglátogatást helytörténeti séta követi a Tettyén, végül a Pintér-kert
Arborétumot látogathatják meg az érdeklıdık. A program kezdete: 10.00, találkozási pont: Tettyei
Mésztufa-barlang. A részvételi díj: felnıtt: 800 Ft/fı, 3-14 éves korig: 550 Ft/fı, nyugdíjas, diák: 600
Ft/fı.
Március 19.: Húsvétváró kézmőves program a Fehér Gólya Múzeumban
Sok szeretettel várunk mindenkit egy vidám, alkotó délelıttre a húsvétvárás jegyében! A kézmőves
foglalkozást tárlatvezetés egészíti ki a múzeumban. A programon való részvételhez elızetes
bejelentkezés szükséges! Tel.: 30/846-6020. Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 10.00
óra. A program idıtartama: 3 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı.
Március 19.: „Ébred a természet Péterhidán” túra – „20 év, 20 túra” programsorozat
Fedezzük fel közösen Péterhida rejtett szépségeit, közben pedig ismerkedjünk meg a helyi lakosok
tájhasználatának múltjával és jelenével! A túra végeztével a nemrég felújított vízimalom melletti
pihenıhelyen szalonnasütésre lesz lehetıség a helyi termelık termékeinek felhasználásával.
A programon való részvételhez elızetes bejelentkezés szükséges! Tel.: 30/474-3591, 82/461-285
Helyszín, idıpont: Péterhida, vízimalom, 9.00 óra. A túra hossza, idıtartama: 6 km, 3-4 óra, a
részvételi díj: 500 Ft/fı.
Március 20.: Manótúra az Abaligeti-barlangban (A BARLANGOK HÓNAPJA PROGRAMJA)
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!
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Tel.: 72/498-766. Helyszín, idıpont: Abaligeti-barlang, 10.00 és 12.00 óra. A pogram idıtartama: 1
óra, a részvételi díj: a barlangi belépı ára.
Március 22.: Víz Világnapja – túra a Kisinci-holtághoz
A szakvezetéses sétán a Dráva legnagyobb érintetlen holtágrendszerével és az éltetı víz szerepével
ismerkedhetnek a résztvevı iskolások. A részvételhez elızetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/4027654, 72/223-015. Helyszín, idıpont: İs-Dráva Látogatóközpont, 10.00 óra. A program idıtartama: 34 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı.
Április 2.: Stara Drava
A túrán bepillantást nyerhetünk a Dráva leghosszabb hazai holtágának élıvilágába, és megtudhatjuk,
hogyan menthetjük meg a vizes élıhelyet horvát-magyar összefogással.
Helyszín, idıpont: Barcsi Ó-Dráva, gázfogadó állomás (N45.9586944 E17.4022944), 10.00 óra.
A túra hossza, idıtartama: 8 km, 4 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı.
Április 5.: DDNP Klub
Kirándulás Berlinben és környékén
Havasi Ildikó diavetítéses elıadása
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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum – http://www.ddnp.hu/abaliget
Boki-Duna, halászati bemutatóhely – http://www.ddnp.hu/boki-duna
Dráva Kapu Bemutatóközpont, Barcs-Drávaszentes – http://www.ddnp.hu/drava-kapu
Fehér Gólya Múzeum, Kölked – http://www.ddnp.hu/feher-golya-muzeum
Mohácsi Nemzeti Emlékhely – http://www.ddnp.hu/mte
Nagyharsányi Szoborpark – http://www.ddnp.hu/szoborpark
İs-Dráva Látogatóközpont, Szaporca – www.ddnp.hu/odlk
Pintér-kert Arborétum, Pécs – http://www.ddnp.hu/pinter-kert
Szársomlyó – http://www.ddnp.hu/szarsomlyo
Tettyei Mésztufa-barlang, Pécs – http://www.ddnp.hu/tettyei-mesztufa-barlang

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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