A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele
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HÍREK

Konferencia 20 év eredményeirıl
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a Pécsi
Akadémiai Bizottság Ökológiai és Természetvédelmi
Munkabizottságával közösen konferenciát rendezett a
Duna Dráva Nemzeti Park megalapításának huszadik
évfordulója alkalmából. A november 18-án megtartott
esemény helyszíne a Magyar Tudományos Akadémia
Pécsi Területi Bizottságának székháza volt. A
résztvevıket Nagy Csaba, a Baranya Megyei
Közgyőlés elnöke köszöntötte, majd a nemzeti park
igazgatóság munkatársai, a Rippl Rónai Múzeum, az
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, valamint a
WWF Magyarország képviseletében felkért elıadók
áttekintették az alapítás óta eltelt 20 évben elért
szakmai eredményeket, valamint felvázolták a jövı
feladatait, teendıit.

(Fotó: Márkus András)

Hatalmas érdeklıdés a XVI. Tatai Vadlúd Sokadalom rendezvényen
Az idén 20 éves Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság díszvendégként vehetett részt a november
26-án megrendezett XVI. Tatai Vadlúd Sokadalom rendezvényen. Enyhe, szinte kora ıszi idıjárás,
valamint több tízezer vízimadár fogadta a programra érkezı több ezer látogatót.
Környezeti nevelési és ökoturisztikai munkatársaink
természetismereti
játékokkal
és
turisztikai
információkkal
várták
a
folyamatosan
érkezı
látogatókat, emellett kollégáink három ismeretterjesztı
elıadást is tartottak a nagyközönségnek: Závoczky
Szabolcs igazgató a vizes élıhelyek védelmérıl,
Fenyısi László osztályvezetı a kis csérrıl, valamint
Komlós Attila marketing és kommunikációs menedzser
a nemzeti park ökoturisztikai kínálatáról.
Az eseményen nyereményjátékot is meghirdettünk, a
játék szerencsés nyertesei részére postai úton juttatjuk
el nyereményeiket: családi belépıket az Abaligeti-barlangba, az İs-Dráva Látogatóközpontba,
valamint a Pintér-kert Arborétumba.
(fotó: www.vadludsokadalom.hu)
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Szezonzárás a Földvári-tó madarásztáborában
Novemberben véget ért az idei évre a madárgyőrőzı tevékenység a dávodi Földvári-tó
Természetvédelmi Területen. A tavaszi bemutató győrőzésekben, valamint a költési idıben és a nyáriıszi madárvonulás idıszakában végzett győrőzésekben összesen 72 faj 9280 egyedét jelölték meg a
szakemberek, és több mint 1000 visszafogást ellenıriztek.
A visszafogások között 7 külföldi (4 szerb, 1 olasz, 1
cseh, 1 francia) és 20 nem helyi jelöléső (Baja,
Bácsalmás, Bácsbokod, 3 Dinnyés, 3 Farmos,
Fenékpuszta, Gara, 4 Izsák, Nádasdladány, 2 Ócsa,
Sárszentmihály, Tihany) madár is volt. A fenti
madármennyiséget 100 győrőzési nap alatt 23 db (a
költési idıben 11) hálóval, 9 győrőzı és csapata fogta,
győrőzte, illetve ellenırizte. A látogatók, érdeklıdık,
segítık összlétszáma meghaladta a 120 fıt. A
leggyakoribb fajok: füsti fecske, cserregı nádiposzáta,
foltos nádiposzáta, barátposzáta, illetve a kékcinege.
Ritka, érdekes fajok: barna füzike, berki poszáta, réti
pityer, nagy ırgébics, illetve a citromsármány.
Fülemülesitkébıl az eddigi maximum dupláját, 183 példányt győrőztek, melyek közül már most
megkerült néhány egyed (Horvátországban, Albániában) az ún. „sitke expedíciókba”. A szakemberek
az adatgyőjtést jövıre is folytatják, az érdekességekrıl itt is beszámolunk majd.
Kapcsolódó fotógalériánk ide kattintva tekinthetı meg: http://bit.ly/2fxHH5M
Kép és szöveg: Mórocz Attila, természetvédelmi ır

EMBER ÉS TERMÉSZET

Téli madáretetés
Az etetési szezon elején jó tisztázni az ilyenkor felmerülı gyakori kérdéseket.
Mikor etessünk? Általában a tartós hideg beköszöntével kell az etetıket feltölteni. Az etetési idıszak
naptárhoz igazítva december elejétıl február végéig tart. Nagyon fontos, hogy ilyenkor ne csak
egyszer-egyszer, hanem folyamatosan tegyük ki a táplálékot, hiszen az etetéssel a szokásosnál jóval
több madarat vonzunk a területre. Ha a tél közepén hagyjuk magukra kis vendégeinket, és máshol
nem találnak eleséget, akkor akár egy napon belül éhen pusztulnak. Különösen nagy a veszélye
ennek ónos esık, havazások idején.
Mivel etessünk? A leggyakoribb a fekete napraforgó, de bármilyen olajos mag – dióbél, tökmag –
megfelelı, hiszen ezeket a legtöbb madárfaj elfogyasztja. Kifejezetten cinegéknek készíthetünk
olvasztott faggyú és különbözı magok keverékébıl madárkalácsot. Ez boltban is kapható, cinkegolyó
néven. Az állati zsiradékok, például faggyú, háj, szalonna is kedvelt étele madarainknak. A rigók,
vörösbegyek, poszáták szeretik a fıtt zöldséget, fıtt rizst, fıtt tésztát, almát. A pintyféléknek apróbb
magokat: kölest, muhart, durvára ırölt kukoricadarát, ocsút adjunk. Figyeljünk arra, hogy a kihelyezett
eleséget védjük az idıjárástól – legyen teteje az etetınek.
Mivel ne etessünk? Ne adjunk kenyérmorzsát, mert hamar megsavanyodik, és hasmenést okozhat.
Kerüljük a sózott vagy pirított magvakat, a sózott vagy fıtt szalonnát és romlott ételmaradékokat. A
madáretetésnek elsıdleges célja, hogy a madarakat a táplálékban szőkös idıszakon átsegítsük, de
az etetın zajló élet megfigyelése is sok örömet jelent.
Gregorits János, természetvédelmi ır
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ÜNNEP

Bemutatóhelyeink év végi ünnepi nyitva tartása
Ezúton tájékoztatjuk kedves vendégeinket bemutatóhelyeink ünnepi nyitva tartásáról.

Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum
Abaliget
• december 23-ig:
a hivatalos nyitvatartási rend szerint
• december 24-26.: zárva
• december 27-30.: 10.00-15.00
• december 31-január 1.: zárva
• január 2-tól:
a hivatalos nyitvatartási rend szerint

İs-Dráva Látogatóközpont
Szaporca
• december 23-ig:
a hivatalos nyitvatartási rend szerint
• december 24-29.: zárva
• december 30-31.: 10.00-16.00
• január 1.: zárva
• január 2-tıl:
a hivatalos nyitvatartási rend szerint

Dráva Kapu Bemutatóközpont
Barcs-Drávaszentes
• december 18-ig: elızetes bejelentkezéssel
• december 19-január 1.: zárva
• január 2-tıl: elızetes bejelentkezéssel

Pintér-kert Arborétum
Pécs
• december 18-ig:
a hivatalos nyitvatartási rend szerint
• december 19-január 1.: zárva
• január 2-tıl:
a hivatalos nyitvatartási rend szerint

Fehér Gólya Múzeum
Kölked
• december 17-ig:
a hivatalos nyitvatartási rend szerint
• december 18-január 2.: zárva
• január 3-tól:
a hivatalos nyitvatartási rend szerint

Szársomlyó, szakvezetéses túrák
Nagyharsány
• december 23-ig:
a hivatalos túrarend szerint
• december 24-január 1.: nem indul túra
• január 2-tól:
a hivatalos túrarend szerint

Mohácsi Nemzeti Emlékhely
Mohács-Sátorhely
• december 23-ig:
a hivatalos nyitvatartási rend szerint
• december 24-25.: zárva
• december 26-31.: 9.00-16.00
• január 1.: zárva
• január 2-tól:
a hivatalos nyitvatartási rend szerint

Tettyei Mésztufa-barlang
Pécs
• december 21-ig:
a hivatalos nyitvatartási rend szerint
• december 22-23.: 10.00-16.00
• december 24-26.: zárva
• december 27-30.: 10.00-16.00
• december 31.: 10.00-16.00
január 1.: zárva
• január 2-tól:
a hivatalos nyitvatartási rend szerint

Nagyharsányi Szoborpark
Nagyharsány
• december 23-ig:
a hivatalos nyitvatartási rend szerint
• december 24-január 1.: zárva
• január 2-tól:
a hivatalos nyitvatartási rend szerint
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PROGRAMAJÁNLÓ

Jelvénygyőjtı túrázók évzáró találkozója
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2006 óta hirdet meg jelvénygyőjtı túrasorozatot. Az évente
9 vagy 10 alkalommal meghirdetett szakvezetéses túrák résztvevıi a felkeresett védett területek
megismerése mellett egy játékban is részt vehetnek, a túrákon megszerzett jelvények számától
függıen különbözı értékő ajándéktárgyakat kapnak a decemberi évzáró találkozókon személyesen
megjelenı túrázók.
A jelvényeken minden esetben az adott túrához kapcsolódó
témában készült festmények képei láthatóak, a képek
alkotója idén Móritz Sára, a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság munkatársa – képünkön az egyik festmény
reprodukciója látható.
Az idei évzáró rendezvényt 2016. december 13-án kedden
tartjuk 17.00 órai kezdettel a Tettye Oktatási Központban
(Pécs, Tettye tér 8.). A programon fotóvetítéssel egybekötött
visszatekintést és élménybeszámolót tartunk 2016 túráiról. A
hagyományoknak megfelelıen a túrázóknak lehetıségük
lesz arra, hogy bemutassák 20 legkedvesebb felvételüket,
melyeket az idei jelvénygyőjtı túrákon készítettek.
A vetítéshez szükséges felszerelést (laptop, projektor, diavetítı) az igazgatóság biztosítja.
A rendezvény nyilvános, ingyenes, azon minden érdeklıdı részt vehet.

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2016.
decemberben és 2017. januárban
December 6.: DDNP Klub – Kirándulás Berlinben és környékén
Havasi Ildikó diavetítéses elıadása. Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra.
Ingyenes program.

December 9.: Madarak védelme a ház körül: téli madáretetés
A program lehetıséget biztosít arra, hogy a madáretetık téli vendégeinek életébe bepillantást
nyerjünk. A résztvevık megtudhatják, milyen táplálékkel szabad etetni a télen itt maradt kismadarakat
és saját etetıt is készíthetnek. Helyszín, idıpont: İs-Dráva Látogatóközpont, 10.00 óra. A program
idıtartama: 2-3 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı.

December 10.: Karácsonyváró kézmőves program a Fehér Gólya Múzeumban
A vidám, alkotó délelıtt a karácsonyi készülıdés jegyében telik. Természetes anyagokból alkothatnak
szebbnél szebb karácsonyfadíszeket, hőtımágnest, mécsestartót a gyermekek. A részvételhez
elızetes jelentkezés 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.

December 10.: Karácsonyváró kézmőves foglalkozás Drávaszentesen
A kézmőves program a karácsonyi készülıdés jegyében telik, saját készítéső ajándékok
megalkotásához nyújt hasznos segítséget. A programon való részvételhez elızetes regisztráció
szükséges! Tel.: 30/377-3393, 82/461-285. Helyszín, idıpont: Dráva Kapu Bemutatóközpont, BarcsDrávaszentes, 9.30 óra. A program idıtartama: 3 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı.
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December 16.: Karácsonyváró szöszmötölés az İs-Dráva Látogatóközpontban
A karácsonyváró foglalkozáson a gyerekek természetes anyagokból készítenek karácsonyfadíszeket
és apró ajándékokat. Helyszín, idıpont: İs-Dráva Látogatóközpont, 10.00 óra. A program idıtartama:
2-3 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı.

Január 3.: DDNP Klub – A nagydorogi Cikta-major
Szendi József diavetítéses elıadása. Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra.
Ingyenes program.

Január 14.: Rétisasok nyomában
Az év elsı hónapjában a rétisasok nyomába eredünk. A Fehér Gólya Múzeumban egy pohár meleg
tea mellett hasznos információt kaphatunk a gyönyörő madárról. Az ismeretek után gyalogtúrára
indulunk, és remélhetıleg, a természetben is szemügyre vehetjük a madarak királyát. A réti sasok
mellett az ártérrıl és a fokgazdálkodásról is sok új és hasznos információt kaphatunk.
Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 8.00 óra.
A túra hossza 5 km, idıtartama 3-4 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı

Január 21.: Téli dzsungeltúra – Jelvénygyőjtı túra
A Dráva mellékágai mentén úttalan utakon haladva az ember által szinte sosem járt ártér téli arcát
ismerhetik meg a résztvevık. Ebben az idıszakban olyan helyek bejárására is lehetıség nyílik, amit a
vízállás a nyári hónapokban általában nem tesz lehetıvé. A résztvevık az egyetlen olyan települést is
megismerhetik, amely a Dráva töltésén belül helyezkedik el. Helyszín, idıpont: Drávasztára, kikötı,
9.00 óra. A túra hossza 12 km, idıtartama 5 óra, a részvételi díj: 500 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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