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HÍREK

Elkezdıdött a 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.

Lezajlott a kockás liliom rajzpályázat értékelése
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett, „Az év vadvirága: a mocsári kockásliliom”
rajzpályázatra 639 pályamő érkezett az ország minden részérıl. Minden rajzbeküldınek köszönjük a
részvételt és gratulálunk, hiszen rengeteg gyönyörő kockásliliomot nézhettünk meg papírra, selyemre
festve vagy vegyes technikával elkészítve.
A díjazottak:
Abszolút I. helyezett: Sprenger Dominika (İrbottyán)
Alsó tagozat díjazottjai: I. Várnagy Stefánia (Pécs); II. Dunai Lili
(Szeged) és Berki Lili (Budaörs) (megosztott II. díj); III. Süvegjártó
Édua Mirtill (Iregszemcse). Az alsó tagozat különdíjasai: Székely
Nikoletta (Kisbajom); Bogár-Szabó Mihály (Kecskemét).
A felsı tagozat díjazottjai: I. Fricska Dorka (Budapest); II. Ecsedi
Boglárka (Debrecen); III. Miklós Domonkos (Pécs) és Zsíros Titanilla
(Nagykökényes) (megosztott III. díj). A felsı tagozat különdíjasa:
Insperger Bársonyka Anna (Szentes).
A díjazottaknak külön gratulálunk! Jutalmaikat 2016. június 11-én
(szombat) vehetik át ünnepélyes díjkiosztó keretében, amelyre a
meghívót postán illetve e-mail-en küldjük el számukra. A díjkiosztó
helyszíne az İs-Dráva Látogatóközpont, Szaporca.
Sprenger Dominika alkotása
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FELHÍVÁSOK

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 DunaDráva Nemzeti Park Igazgatóság
ajándékcsomagját nyerhetik meg.
A pályázatról részletes információk a www.ddnp.hu/e-tanosvenyek linken érhetık el.
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EMBER ÉS TERMÉSZET

Ne vegyük magunkhoz az elhagyottnak tőnı ızgidákat!
Közeledik a nyár, és a szép idıvel egyre több városlakó indul szabadidejében a természetbe.
Azonban az erdı – a kikapcsolódni vágyó turisták mellett – elsısorban állandó lakóinak otthona.
Az állatok, akik ilyenkor nevelik utódjaikat, ilyenkor sokkal érzékenyebbek élıhelyük zavarására.
A madarak vagy épp a kotorékot ásó emlısök könnyen elfutnak az ember elıl, míg fiókáikat,
kölykeiket biztonságban tudják az embertıl.
Így tesznek az ızek is, akik május-június folyamán ellik meg 1-4 gidájukat. Az ızek nem építenek
menedéket, így a gida születés után lábra állva követi anyját. Az elsı néhány napban azonban lábai
még nem elég erısek, a fiatal állat gyakorlatilag védtelen. Élete elsı néhány hetében képtelen elfutni
a veszély elıl, inkább meglapul, míg anyja elszalad és próbálja magára vonni a ragadozók, vagy épp
az ember figyelmét. Az állatszeretı természetbarátok minden évben sok ilyen „elhagyott” ızgidát
vesznek magukhoz kirándulásaik során. Ezeket
az állatokat a veszély elmúltával visszatérı
anyjuk így nem találja.
A hazavitt állatoknak aztán a nemzeti park
igazgatóság munkatársai vagy az állatvédık
segítségével próbálnak „jó” helyet találni. Sajnos
a napi 24 órás törıdést és figyelmet igénylı
fiatal gidák felnevelése még tapasztalt
szakember számára is nehéz és kétséges
sikerő feladat. Ráadásul ezeknek az ızeknek
életük hátralévı részét – azaz gyakorlatilag
egész életüket – fogságban kell leélniük. Kérjük
tehát, ha ilyen elhagyottnak tőnı ızgidát
találnak, ne fogják meg, ne vigyék haza, hagyják
ıt ott, ahol az anyja hagyta. Vissza fog térni
hozzá.

Fotó: Wikipédia

PROGRAMAJÁNLÓ

Makrofotók Baranyából – Balogh László fotókiállítása június 5-tıl
A Magyar Nemzeti Parkok Hete programjaként 2016. június 5-én 16.00 órakor nyílik a szaporcai İsDráva Látogatóközpontban Balogh László
természetfotó kiállítása. Balogh László a DunaDráva Nemzeti Park Igazgatóság túravezetıje,
a Villányi-hegység szakavatott ismerıje.
Természetfotói
sikerrel
szerepelnek
pályázatokon, csoportos és önálló kiállításokon.
Az
İs-Dráva
Látogatóközpontban
megtekinthetı tárlata Baranya megyében –
elsısorban a Villányi-hegységben, valamint a
Mecsekben, a Dráva mentén – készült
természetfotókat vonultat fel. A kiállítást
megnyitja: Závoczky Szabolcs, igazgató, DunaDráva Nemzeti Park Igazgatóság.
Balogh László: İrszem
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Június 24.: Szent Iván-éj
A nyári napforduló a Nap évenként ismétlıdı látszólagos útjának egyik fontos állomása. A Nap, amely
a téli napfordulótól kezdve fokozatosan egyre magasabbra hág az égen, ezen a napon éri el
pályájának csúcsát. Európa számos vidékén még napjainkban is él a nyárközépi tőzgyújtás szokása.
E szokást megırizve, Pécsett a Tettyei Mésztufa-barlang elıtti téren június 24-én a nyári napforduló
alkalmából idén is örömtüzet gyújtunk. Már a
tőzgyújtás elıtt is rendkívüli látogatási
lehetıségekkel várjuk a látogatókat a Pintér-kert
Arborétumba és a barlangba.
A Pintér-kert Arborétum rendkívüli nyitva
tartással és félárú belépési lehetıséggel várja a
látogatókat 14.00-20.00 között. A Tettyei
Mésztufa-barlangban
rendkívüli
idegenvezetések indulnak 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 órakor, a látogatók 50% kedvezményt
kapnak a belépıjegy árából. 21.00 órakor a
Tettyei Mésztufa-barlang elıtt tőzugrás lesz, a
barlang bejárati falát fényfestés díszíti.

Hódító hód kenutúrák
Idén is meghirdeti a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság az elmúlt években hatalmas
népszerőségnek örvendı gemenci kenutúrákat a Baja mellett található Vén-Dunán.
A 8 km hosszú túrán a résztvevık szakvezetı
kalauzolásával járják be kenuikkal a Gemenci
erdıben,
Baja
közelében
található
vadregényes Vén-Dunát, mely alig több mint
száz évvel ezelıtt a Duna fı ága volt.
Megismerkedhetnek a területen élı hódok
életmódjával, megcsodálhatják a folyóparti
ártéri erdıt és az itt élı vízimadarakat. Az
egykori folyóág végén, egy nagyobbacska
szigetet megkerülve indulnak vissza a túra
kiindulási pontjára. A kenutúra idıtartama 3
óra; a részvételi díj 1500 Ft/fı. A kenutúrák
négyszemélyes túrakenukkal zajlanak, a túra
idıtartamára a résztvevık mentımellényt és
evezılapátot kapnak, a résztvevık saját
maguk eveznek.
Amirıl fontos gondoskodni: sapka, naptej, valamint a szúnyogok és kullancsok elleni védekezés!
A túrán mindenki saját felelısségére vesz részt. A túrákat a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Természetvédelmi İrszolgálatának tagja vezeti.
Idıpontok: 2016. június 25., 9.30; 2016. július 9., 9.30; 2016. július 10., 14.30; 2016. július 23., 9.30;
2016. július 24., 14.30.
A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért elızetes bejelentkezés szükséges.
E-mail: komlos@ddnp.kvvm.hu, evahorvath@ddnp.kvvm.hu.
Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459.
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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 kenu- valamint 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

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2016. júniusban
és július elején
Június 1. és június 2.: 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. (A Magyar Nemzeti Parkok Hete programja.)

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. (A Magyar Nemzeti Parkok Hete programja.)
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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. (A Magyar Nemzeti Parkok Hete programja.)

Június 4.: 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, idıtartama: kb. 10 km, 3-4 óra, helyszín: İs-Dráva
Látogatóközpont, Szaporca. Találkozó idıpontja: 10.00 óra. Elızetes jelentkezés szükséges: Tel.:
30/551-6710, E-mail: info@helian.hu.

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 Magyar Nemzeti Parkok Hete programja.)

Június 8.: ABC-séta a Pintér-kertben
A foglalkozás során a kisiskolások megismerhetik, illetve átismételhetik az ABC betőit a Pintér-kerti
fajok segítségével. Helyszín, idıpont: Pécs, Pintér-kert Arborétum, 10.00 óra. A program idıtartama 1
óra, a részvételi díj 300 Ft/fı.

Június 15.: ABC-séta a Pintér-kertben
A foglalkozás során a kisiskolások megismerhetik, illetve átismételhetik az ABC betőit a Pintér-kerti
fajok segítségével. Helyszín, idıpont: Pécs, Pintér-kert Arborétum, 10.00 óra. A program idıtartama: 1
óra, a részvételi díj: 300 Ft/fı.

Június 18.: A nyári éjszaka titokzatos hangjai túra a Barcsi Borókásban
„20 év, 20 túra” programsorozat
Hangulatos sétát tehetünk a telihold fényénél az éjszakai erdıben. Megismerhetjük a Barcsi
Borókásban élı, csak éjszaka látható-hallható állatokat. Kis szerencsével hallhatunk lappantyút,
aranysakált, macskabaglyot, békákat. A programon való részvételhez elızetes bejelentkezés
szükséges! Tel.: 30/474-3591, 82/461-285. Helyszín, idıpont: Barcsi Borókás parkolója (6-os sz. fıút
253 km-szelvény), 18.30 óra. A túra hossza 2-3 km, idıtartama 3-4 óra. A részvételi díj: 500 Ft/fı.

Június 24.: Szent Iván-éj
A Pintér-kert Arborétum rendkívüli nyitva tartással és félárú belépési lehetıséggel várja a látogatókat
14.00-20.00 között. A Tettyei Mésztufa-barlangban rendkívüli idegenvezetések indulnak 20.00, 21.00,
22.00, 23.00 órakor, a látogatók 50% kedvezményt kapnak a belépıjegy árából. 21.00 órakor a
Tettyei Mésztufa-barlang elıtt tőzugrás lesz, a barlang bejárati falát fényfestés díszíti.

Június 25.: Hódító hód kenutúra
A túra során kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelıtt a Duna fıága
volt. A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért elızetes bejelentkezés szükséges.
Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459. Helyszín, idıpont: Baja - Vén-Duna, 9.30 óra.
A túra hossza, idıtartama: 8 km, 3 óra, a részvételi díj: 1500 Ft/fı.

6

Június 25.: Kolokán túra az İs-Dráva Látogatóközpontban
„20 év, 20 túra” programsorozat
A túrán az ártéri növényvilág jeles képviselıit ismerhetik meg a résztvevık.
Helyszín, idıpont: İs-Dráva Látogatóközpont, 10.00 óra. A túra hossza, idıtartama: 4-5 km, 3-4 óra, a
részvételi díj: 500 Ft/fı.

Július 2.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A résztvevık elıször kenutúrát tehetnek a Duna hullámterén található varázslatos Külsı-Béda
mellékágon, majd a Fehér Gólya Múzeumban érdekes tárlatvezetés keretében ismerhetik meg e
gyönyörő madarak életét. A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben
elızetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/846-6020. Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum,
9.00 óra. A program idıtartama: 4 óra. A részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fı, 14 éves kor felett:
2200 Ft/fı.

Július 4.: Óvodás nap a Pintér-kertben
Szimatoljunk! Tapogassunk! Ismerjük meg a Pintér-kert élıvilágát! A program keretében az óvodások
megismerhetik a Pintér-kert illatösvényét, különleges tapintású növényeit és a tavakban élı
aranyhalakat. Helyszín, idıpont: Pintér-kert Arborétum, 9.00 óra. A program idıtartama 1 óra, a
részvételi díj 300 Ft/fı.

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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