A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele
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HÍREK

Diákok a Földvári-tónál tartott madárgyőrőzésen
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Bács-Kiskun megyei helyi csoportja szervezésében bemutató madárgyőrőzést és természetismereti
foglalkozást tartottunk a dávodi Földvári-tónál. A Föld
Napja alkalmából rendezett eseményen a helyi
általános iskolások felsı tagozatosai vettek részt 27
fıvel. A madárgyőrőzés során 11 faj 55 egyedét
vizsgáltuk meg közelebbrıl, köztük olyan fajokkal,
mint az örvös légykapó, a nádi tücsökmadár, vagy a
kis vízicsibe. Több olyan madár is kézre került,
amelyet már 3-4 évvel ezelıtt ugyanitt megjelöltünk.
A természetismereti foglalkozás keretében a terepi
madármegfigyelésen túl, számos érdekességgel
sikerült a fiatalok érdeklıdését lekötni. Ezek közül is a
vízminıség vizsgálat és az erre az eseményre
összeállított foglalkoztató füzet kitöltése volt a
legnépszerőbb.
A teljes délelıttöt kitöltı foglalkozás elnyerte az ifjúság és a kísérı tanárok tetszését, így várhatóan a
Madarak és Fák Napja alkalmával az alsó tagozatos diákok is hasonló élményeket szerezhetnek
majd.
Szöveg és fotó: Mórocz Attila

Sok béka az átereszeken mehetett át
A vártnál kevesebb, 1383 békát sikerült megmenteni Sikondán, ahol április 7-én szedték be a
kétéltőek felfogásához használt hálókat. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság civil
természetvédelmi szervezetekkel közösen 2003 óta végez békamentést a 66-os fıútról Sikonda felé
vezetı útszakaszon, ahol február 18-án 800 méter hosszúságban mintegy fél méter magas hálót
feszíttek ki, hogy megakadályozzák a békák útra jutását, ezzel mentve meg a vizek felé szaporodni
igyekvı kétéltőeket a gázolástól. Idén 131 erdei békát (Rana dalmatina) és 1252 barna varangyot
(Bufo bufo) győjtött össze a mentésben résztvevı mintegy kétszáz önkéntes, köztük több általános
iskolás csoport segítette az akciót. Míg évekkel ezelıtt 2500 és 3000 közötti egyedet regisztráltak,
addig tavaly mintegy 1700 békát sikerült megmenteni. A csökkenés lehetséges oka, hogy idén
korábban, már februárban beköszöntött az enyhe tavaszi idıjárás, így korábban indultak meg a
kétéltőek a vizek felé. Emiatt feltehetıen sok egyed idı elıtt élte fel tartalékait és még a vándorlás
során elpusztulhatott. Mindemellett a sikondai szakaszon négy olyan átereszt is létesítettek,
amelyeken keresztül a békák szabadon tudnak biztonságban közlekedni a vizek felé.
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Magyar Nemzeti Parkok Hete
A május 28-tól június 5-ig megszervezett Magyar
Nemzeti Parkok Hete hazánk természeti és kulturális
értékeire, nemzeti parkjaink ökoturisztikai programjaira
kívánja felhívni a figyelmet. A programsorozat
keretében a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
munkatársai változatos programokkal, kedvezményekkel várják a természetbarátokat.
A programok részletesebb ismertetése a hírlevél
programajánló rovatában olvasható.

Miniszteri elismerı oklevél két kollégánknak
Dr. Fazekas Sándor földmővelésügyi miniszter április 21-én a Föld Napja alkalmából Miniszteri
elismerı oklevelet adományozott a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság két munkatársának.
Komlós Attilának, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság marketing és kommunikációs
menedzserének, az igazgatóság természetvédelmi és ökoturisztikai tevékenységének népszerősítését
szolgáló szóvivıi tevékenységéért, sajtóanyagainak elıkészítéséért.
Kulcsár Péternek, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezetıjének, a Mecsek
Tájegység természeti értékeinek védelme érdekében végzett tevékenysége, vagyonkezelıi,
ökoturisztikai és környezeti nevelıi munkája elismeréseként.

FELHÍVÁSOK

Kockás liliom rajzpályázat
Rajzpályázatot hirdet a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság általános iskolás diákok részére.
A pályázat témája a nemzeti park területén élı védett tavaszi virág, 2016-ban az Év Vadvirága, a
kockás liliom.
A pályázattal kapcsolatban részletes információk elérhetıek honlapunkon: www.ddnp.hu

„Puha szárnyakon száll…”
A Vadonlesı Program valamint a tíz hazai nemzetipark-igazgatóság
a Földmővelésügyi Minisztérium Természetmegırzési Fıosztályával,
a Nemzeti Parki és Tájvédelmi Fıosztályával, a Fıvárosi Állat- és
Növénykerttel, a Magyar Természettudományi Múzeummal és a
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel karöltve 2016ban, AZ ÉV EMLİSE: A DENEVÉR programsorozat keretében
„Puha szárnyakon száll…” címmel denevérmese-röptetı pályázatot
hirdet 6-15 évesek számára.
A feladat: ismert költık, meseírók (Finy Petra, Gryllus Vilmos, Lackfi
János, Molnár Krisztina Rita, Tóth Krisztina) által elkezdett,
denevérekrıl szóló, vagy hozzájuk kapcsolódó mesék folytatása.
Részletes információ a pályázatról honlapunkon olvasható:
www.ddnp.hu
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Az Év emlıse a denevér – kreatív pályázat
A Magyar Természettudományi Múzeum és a Földmővelésügyi Minisztérium által mőködtetett
Vadonlesı Program közös pályázata.
A denevérek sokfélék. Kreatív pályázatunkon ezekrıl a sokat
emlegetett, de kevéssé ismert emlısök Magyarországon élı
képviselıirıl készült rajzod, festményed, vagy bármilyen más
technikával készült alkotásod várjuk. A nyertesek jutalma a Magyar
Természettudományi Múzeum 2017-es kiállításaira szóló bérletei
mellett izgalmas ismeretterjesztı könyvek, denevér-játékok, a
Vadonlesı Program és a hazai nemzeti parkok ajándékcsomagjai. A
nyertesek rajzait a Magyar Természettudományi Múzeumban
rendezett kiállításon mutatjuk be, ahol a díjazott mővek mellett az
alkotó nevét és életkorát is feltüntetjük.
A pályázati feltételeket és az adatlap honlapuinkon elérhetı: www.ddnp.hu

Fotópályázat E-tanösvényeink látogatói részére
A táblás és nyomtatott vezetıfüzetes tanösvények mellett a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
mőködési területén 10, úgynevezett „E-tanösvény” várja a látogatókat, melyek a www.ddnp.hu/etanosvenyek címrıl letölthetı vezetıfüzetek segítségével járhatóak végig.
Mindegyiken egy általános tájékoztató, indító tábla
található, majd az útvonalakon az állomásokat fákra,
vagy kövekre festett számok jelzik. Az egyes
állomáshelyekhez tartozó ismertetıt a túrázók a
letöltött
vezetıfüzetekbıl
olvashatják
el.
A
vezetıfüzetek tartalmát folyamatosan aktualizáljuk,
azok naprakész ismeretanyagot tartalmaznak.
2016-ban fotópályázatot írtunk ki ezen tanösvények
látogatói részére, a szerencsés pályázók a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság ajándékcsomagját nyerhetik
meg.
A pályázatról részletes információk a www.ddnp.hu/e-tanosvenyek linken érhetık el.

PROGRAMAJÁNLÓ

Vízitúrák a Dráván és a Fekete-vízen
Az İs-Dráva Látogatóközpont májustól kenus és
kajakos programokkal is várja a vendégeket.
A különbözı nehézségő és hosszúságú kenuvalamint kajaktúrák közül mindenki biztosan talál
magának kedvére való lehetıséget. A program során
a terület természeti értékeit ismerhetik meg a
résztvevık, szerencsés esetben az ártéri madárvilág
képviselıivel – szürke gémekkel, nagy kócsagokkal is
találkozni lehet. Részletes leírás a túrákról ide
kattintva érhetı el: http://www.ddnp.hu/viziturak
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Május 14.: Emlékhelyek Napja
A Nemzeti Örökség Intézete Emlékhelyek Napja 2016 elnevezéssel országos rendezvényt szervez
2016. május 14-én. Az esemény célja az emlékhelyek népszerősítése, valamint hogy az egyes
emlékhelyek programjain keresztül a köztudatba mindinkább beépüljön a magyarországi emlékhelyek
létezése. Ezen a napon a nemzeti és történelmi emlékhelyek különleges programokkal várják a
történelem és kultúra iránt érdeklıdı látogatókat szerte az országban.
Magyarország bıvelkedik a magyarság és a Magyarországon élı nemzetiségek
történelméhez, emlékezetéhez kapcsolódó helyszínekben, amelyek kulturális és
szimbolikus jelentısége páratlannak mondható. A kulturális örökség védelmérıl
szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján 14 nemzeti emlékhelyet és 46 történelmi
emlékhelyet tartunk számon országszerte. Az emlékhelyek, mint az emlékezet és
a közösségi emlékezés helyei végigkísérik Magyarország történetét az
államalapítástól egészen a 20. század második feléig. A dicsıség és gyász terei
ugyanúgy megtalálhatók köztük, mint a békés építkezésre emlékeztetı
szimbolikus helyszínek. Emlékhelyeink legalább annyira sokfélék, mint amennyire tragikus vagy dicsı
fordulatokban gazdag volt hazánk történelme. E páratlan jelentıségő, szimbolikus helyszínek lényegi
és megszüntethetetlen sokszínőségét, az évszázadok, évtizedek alatt egymásra rakódó jelentését a
maguk komplexitásában szükséges megismernünk és megismertetnünk a fiatalabb generációkkal.

A Mohácsi Nemzeti Emlékhely programja
Egész napos program:
• Történelmi hagyományırzık bemutatkozása – hiteles, jól felszerelt katonai tábor, amelyben
minden felszerelés, ruházat korabeli források alapján készült, a legnagyobb hitelességgel.
• Történelmi játszóház – malomjáték, ügyességi játékok és játékkardos vívási lehetıség.
A programokat a Mathias Rex Történelmi Hagyományırzı Egyesület biztosítja.
Facebook: http://bit.ly/21c0IIF
• Kézmőves foglalkozás, játszóház: – a vendégek hagyományos eszközökbıl régi használati
tárgyakat, játékokat készíthetnek, melyet utána haza is vihetnek.
Elıadások:
13.00, kupola: Négyesi Lajos hadtörténész: Kilátás a csatatérre egy hadtörténész szemével
14.30, kiállítótér: B. Szabó János hadtörténész: A Mohácsi csata hadtörténeti szemszögbıl

Részletes információ: www.mohacsiemlekhely.hu, www.emlekhelyeink.hu
Facebook: www.facebook.com/emlekhelyeknapja

A Mohácsi Nemzeti Emlékhely
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Tettye vitéz legendája – elıadás és animációs foglalkozás
A Pécsett található Tettyei Mésztufa-barlangban május 21-én megelevenedik a régi baranyai monda,
a Tettye vitéz legendája.
A történetet a pécsi Babits Pódium diákszínjátszó
szakkör tagjai adják elı 15 percben – 10.00, 11.00 és
12.00 órai kezdettel, közremőködik Bánki Benjámin, a
2015. évi Ki Mit Tube verseny gyıztese. Az elıadás
látványelemeiként megjelenı animációkat a PanimArt
Animációs Mőhely tagjai készítették. A 10.00 és 13.00
óra között megtartásra kerülı programon a barlang
elıtt folyamatosan lehetıség lesz animációk
készítésére, a több évtizedes históriával rendelkezı
pécsi animációsfilm-készítés történetét felkaroló és
bemutató Total Art Egyesület tagjainak vezetésével. A
programon való részvétel díja felnıtteknek 900 Ft/fı,
18 éves kor alatt 700 Ft/fı.
Információ: www.barlangpecs.hu

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2016. májusban
Május 3.: DDNP Klub – Az év madara: a haris
Wágner László diavetítéses elıadása
Helyszín: Pécs, Tettye Oktatási Központ; idıpont: 17.00 óra.
Ingyenes program.

Május 7.: Csicsergı erdı túra - „20 év, 20 túra” programsorozat
A jelvénygyőjtı túrán az erdılakó madarak rejtett életébe pillanthatnak be a résztvevık.
Helyszín: Magyaregregy, Máré-vár parkolója; idıpont: 8.00 óra.
A túra hossza, idıtartama: 5 km, 3 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı.

Május 7.: Kenuzás a Fekete-vízen
Kezdıknek, családoknak is ideális, könnyő kenutúrát ajánlunk a szaporcai İs-Dráva Látogatóközpont
közelében elhelyezkedı Fekete-vízen. A program során a terület természeti értékeit ismerhetik meg a
résztvevık, szerencsés esetben az ártéri madárvilág képviselıivel – szürke gémekkel, nagy
kócsagokkal is találkozni lehet.
A túra hossza kb. 10 km, idıtartama 3-4 óra. A találkozó helyszíne: İs-Dráva Látogatóközpont,
Szaporca, idıpontja: 10.00 óra. Létszám: maximum 40 fı, elızetes jelentkezés szükséges!
A részvételi díj: 3400 Ft/fı egységesen, mely tartalmazza a túravezetést, a kenuk, evezık és
mentımellények bérleti díját.

Május 9.: Madarak és Fák Napja
A jeles nap alkalmából egy rendhagyó madárfelismerési és madárgyőrőzési programra várjuk az
iskolásokat.
Helyszín: İs-Dráva Látogatóközpont; idıpont: 10.00 óra.
A program idıtartama: 1,5 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı.

Május 10.: Az élı természetvédelem – Rózsa Anita elıadássorozata
A vizek világa – a Duna-Dráva és a Fertı-Hanság Nemzeti Park
Az elıadássorozat hazánk legszebb és leginkább védelemre szoruló tájait, a nemzeti parkokat mutatja
be.
Helyszín: Pécs, Tettye Oktatási Központ; idıpont: 17.00 óra. Ingyenes program.
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Május 11.: ABC-séta a Pintér-kertben
A foglalkozás során a kisiskolások megismerhetik, illetve átismételhetik az ABC betőit a Pintér-kerti
fajok segítségével.
Helyszín: Pécs, Pintér-kert Arborétum; idıpont: 10.00 óra.
A program idıtartama: 1 óra, a részvételi díj: 300 Ft/fı.

Május 14.: Cikta túra – „20 év, 20 túra” programsorozat
Madárgyőrőzési bemutatóval egybekötött séta a nagydorogi Szenes-legelın, amelynek végén a
„gyepkezelı” állatokkal lehet megismerkedni.
Helyszín: Nagydorog, Cikta major; idıpont: 9.00 óra.
A túra hossza 5 km, idıtartama 3 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı.

Május 14.: Nemzeti Emlékhelyek Napja
Az egész napos program keretében az emlékhely megismerésén kívül számos program – elıadások,
családi játszóház, kézmőves foglalkozás – várja az érdeklıdıket.
Helyszín, idıpont: Mohácsi Nemzeti Emlékhely, 10.00 óra, a program idıtartama: 5 óra.

Május 18.: ABC-séta a Pintér-kertben
A foglalkozás során a kisiskolások megismerhetik, illetve átismételhetik az ABC betőit a Pintér-kerti
fajok segítségével.
Helyszín: Pécs, Pintér-kert Arborétum; idıpont: 10.00 óra.
A program idıtartama 1 óra, a részvételi díj: 300 Ft/fı.

Május 21.: Tettye vitéz legendája
Dramatizált elıadás és animációs foglalkozás a Tettyei Mésztufa-barlangban.
Idıtartam: 10.00-13.00, a részvételi díj felnıtteknek 900 Ft/fı, 18 éves kor alatt 700 Ft/fı.

Május 21.: Királyharaszt túra a Barcsi Borókásban – „20 év, 20 túra” programsorozat
Jelvénygyőjtı túra
A túrán megismerkedhetünk a Barcsi Borókás élıvilágával, és a területen található láptóhoz is
ellátogatunk. Megismerhetjük a fokozottan védett királyharasztot is, mely hazánkban kizárólag ezen a
területen él. A programon való részvételhez elızetes bejelentkezés szükséges! Tel.: 30/474-3591,
82/461-285. Helyszín: Barcsi Borókás parkolója (6-os út 253 km-szelvény); idıpont: 10.00 óra.
A túra hossza 5-6 km, idıtartama 3 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı.

Május 28 – június 5.: Magyar Nemzeti Parkok Hete
Május 28.: Gemenc féltett titkai – „extrém” túra
„20 év, 20 túra” programsorozat
A nehezebb terepen haladó gumicsizmás túrán a résztvevık a gemenci ártér rejtett zugait és
élıvilágát ismerhetik meg.
Helyszín: Baja-Dunafürdı, Bárka pihenıház; idıpont: 14.00 óra.
A túra hossza 9 km, idıtartama 5 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı.

Május 29 – június 2. (minden nap): Garantált szakvezetés az İs-Dráva Látogatóközpontban
A program résztvevıi a fenti napokon kedvezményes áron, szakvezetés keretében ismerhetik meg az
Ormánság természeti és kulturális értékeit a látogatóközpont interaktív kiállításán és a Hagyományos
gazdálkodás tanösvényen.
Helyszín: İs-Dráva Látogatóközpont; idıpont: 10.00 óra.
A program idıtartama: kb. 3 óra, a részvételi díj: 1500 Ft/fı.
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Június 3.: Környezetvédelmi Világnap
A környezetünk védelme a jövı legfontosabb kihívása, ezért ezen a napon az érdeklıdı gyerekek és
felnıttek gyakorlati példákon keresztül ismerkedhetnek meg a hulladék újrafelhasználási technikákkal.
Helyszín: İs-Dráva Látogatóközpont; idıpont: 10.00 óra.
A program idıtartama: 1,5 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı.

Június 4.: Csele forrás túra
„20 év, 20 túra” programsorozat – Jelvénygyőjtı túra
A változatos programon a mohácsi csata kapcsán ismert Csele-patak forrásán kívül a környék
természeti értékeit és egy különleges, freskókkal díszített szobát is megismerhetnek az érdeklıdık
Kisgeresden.
Helyszín: Kisgeresd, harangláb; idıpont: 10.00 óra.
A túra hossza 6 km, idıtartama 3-4 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı.

2016. június 5.: Makrofotók Baranyából – Balogh László fotókiállítása
Balogh László a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság túravezetıje, a Villányi-hegység szakavatott
ismerıje. Természetfotói sikerrel szerepelnek pályázatokon, csoportos és önálló kiállításokon. Az İsDráva Látogatóközpontban megtekinthetı tárlata Baranya megyében – elsısorban a Villányihegységben, valamint a Mecsekben, a Dráva mentén – készült természetfotókat vonultat fel.
A kiállítást megnyitja: Závoczky Szabolcs, igazgató, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság.
Helyszín: İs-Dráva Látogatóközpont; idıpont: 16.00.

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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