A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele

2017. december

AKTUÁLIS
Ünnep
Az év vége az ünnepek mellett mindig az összegzés, a visszatekintés időszaka is. Számos
emlékezetes program van a hátunk mögött a túráktól kezdve a környezeti nevelési foglalkozásokon,
versenyeken, pályázatokon, kiállításokon és előadásokon át a nagyrendezvényekig. Az intenzív
munkában gazdag év vége felé közeledve szeretnénk megköszönni a hozzánk intézett kérdéseiket és
visszajelzéseiket, valamint nem utolsó sorban a Duna-Dráva Nemzeti Parkban és más,
igazgatóságunk működési területén található védett területeken tett látogatásukat! Megköszönjük
együttműködő partnereinknek támogatásukat, segítségüket, valamint a közös gondolkodást és
cselekvést!
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság csapata békés karácsonyi ünnepeket és boldog, sikerekben,
egészségben és eredményekben gazdag új esztendőt kíván Önöknek!

A Dráva télen - Fotó: Bakó Csilla
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Programajánló – 2018
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai 2018-ban is
szakvezetéses túrákkal, gyerekprogramokkal, előadásokkal várják az
érdeklődőket.
A www.ddnp.hu/esemenynaptar címről letölthető füzetben a programok
vázlatos bemutatása szerepel, azok részletes ismertetése – térképpel és
hasznos tudnivalókkal – mindig az adott eseményt megelőző hetekben kerül
fel honlapunkra, valamint facebook-oldalunkra.
Programjaink egy része természeti jelenségekhez (például virágzás,
madárvonulás) és időjárási körülményekhez kapcsolódik, ezért az előre
meghirdetett időpontokban változások lehetségesek.

Bemutatóhelyeink nyitvatartása a karácsonyi-újévi időszakban
Pécs – Pintér-kert Arborétum
• december 21-ig:
a hivatalos nyitvatartási rend szerint
• december 22 – január 1.: zárva
• január 2-tól:
a hivatalos nyitvatartási rend szerint

Pécs – Tettyei Mésztufa-barlang
• a téli időszakban (március 15-ig) zárva
Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum
• december 23-ig:
a hivatalos nyitvatartási rend szerint
• december 24., 25., 26.: zárva
• december 27-30-ig:
a hivatalos nyitvatartási rend szerint
• december 31., január 1.: zárva
• január 2-tól:
a hivatalos nyitvatartási rend szerint

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

Szaporca – Ős-Dráva Látogatóközpont
• december 23-ig:
a hivatalos nyitvatartási rend szerint
• december 24 – január 2.: zárva
• január 3-tól:
a hivatalos nyitvatartási rend szerint

Kölked – Fehér Gólya Múzeum
• december 21-ig:
a hivatalos nyitvatartási rend szerint
• december 22 – január 1.: zárva
• január 2-tól:
a hivatalos nyitvatartási rend szerint

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

Drávaszentes
Dráva Kapu Bemutatóközpont
• december 17-ig:
a hivatalos nyitvatartási rend szerint
• december 18 – január 1.: zárva
• január 2-tól:
a hivatalos nyitvatartási rend szerint

Szársomlyó, túrák
• december 23-ig:
a hivatalos túrarend szerint
• december 24 – január 2.: nem indul túra
• január 3-tól:
a hivatalos túrarend szerint
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Túrabérlet 2018-ra!
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kedvezményes részvételi lehetőséget nyújt rendszeresen
visszalátogató vendégeinek 2018-ban is.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság pécsi központjában, valamint a túrákon megvásárolható
túrabérlet kedvező lehetőséget jelent mindenkinek, aki gyakran vesz részt az igazgatóság
szakvezetéses túráin, természetismereti programjain.
A bérlet a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2018. évi eseménynaptárában meghirdetett
gyalogos szakvezetéses túrák közül tíz alkalomra érvényes. Kedvezményes ára 3000 Ft – tíz túra – 6
áráért!

Kölcsönözhető fotókiállítások
A korábbi években nagy népszerűségnek örvendő, számtalan települést megjárt természetfotó
vándorkiállítások idén ősztől tovább folytatódhatnak. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság az
alábbiakban bemutatásra kerülő kiállítások anyagát térítésmentesen rendelkezésre bocsátja
művelődési intézmények, kiállítótermek részére.
Varázslatos Magyarország fotókiállítás
A Varázslatos Magyarország kezdeményezés alapvető célja, hogy
népszerűsítse hazánk nemzeti parkjait, valamint az, hogy a
természetfotósoknak új pályázati lehetőséget biztosítson. A
kölcsönözhető tárlat anyaga 14 darab műanyag lapra kasírozott,
színes felvételből áll, mely felvételek a Duna-Dráva Nemzeti
Parkban, illetve az Igazgatóság működési területén készültek.
Makrofotók Baranyából
Balogh László fotókiállítása
Balogh László, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
túravezetője, kinek természetfotói sikerrel szerepelnek pályázatokon
és kiállításokon egyaránt. A kölcsönözhető kollekció 28 darab
paszpartuzott, színes felvételből áll, a képek elsősorban a Villányihegységben, valamint a Mecsekben, illetve a Dráva mentén
készültek.
A vadon élménye élő folyók mentén
Dr. Kalotás Zsolt fotókiállítása
Dr. Kalotás Zsolt agrármérnök és vadgazdálkodási szakmérnök. A
természetvédelem és a természetfotózás területén elért kimagasló
eredményeinek elismeréseképpen 2004-ben Pro Natura Díjjal
tüntették ki. A kölcsönözhető tárlat 32 darab műanyag lapra
kasírozott, színes felvételből áll.
A fotók oda-vissza szállítása, valamint a kiállítótérben történő elhelyezése a kölcsönző fél/intézmény
feladata. Információ, egyeztetés a kiállításokkal kapcsolatban: Komlós Attila, Duna-Dráva Nemzeti
Park Igazgatóság Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály 7625, Pécs, Tettye tér 9.,
Tel.: 72/518-222, 30/377-3388, E-mail: komlos@ddnp.kvvm.hu.

3

EMBER ÉS TERMÉSZET

Téli madáretetés
Az etetési szezon elején jó tisztázni az ilyenkor felmerülő gyakori kérdéseket.
Mikor etessünk? Általában a tartós hideg beköszöntével kell az etetőket feltölteni. Az etetési időszak
naptárhoz igazítva december elejétől 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 esők, havazások idején.
Mivel etessünk? A leggyakoribb a fekete napraforgó, de bármilyen olajos mag – dióbél, tökmag –
megfelelő, hiszen ezeket a legtöbb madárfaj elfogyasztja. Kifejezetten cinegéknek készíthetünk
olvasztott faggyú és különböző magok keverékéből madárkalácsot. Ez boltban is kapható, cinkegolyó
néven. Az állati zsiradékok, például faggyú, háj, szalonna is kedvelt étele madarainknak. A rigók,
vörösbegyek, poszáták szeretik a főtt zöldséget, főtt rizst, főtt tésztát, almát. A pintyféléknek apróbb
magokat: kölest, muhart, durvára őrölt kukoricadarát, ocsút adjunk. Figyeljünk arra, hogy a kihelyezett
eleséget védjük az időjárástól – legyen teteje az etetőnek.
Mivel ne etessünk? Ne adjunk kenyérmorzsát, mert hamar megsavanyodik, és hasmenést okozhat.
Kerüljük a sózott vagy pirított magvakat, a sózott vagy főtt szalonnát és romlott ételmaradékokat. A
madáretetésnek elsődleges célja, hogy a madarakat a táplálékban szűkös időszakon átsegítsük, de
az etetőn zajló élet megfigyelése is sok örömet jelent.
Gregorits János, természetvédelmi őr

VÉDJEGYES TERMÉKEK

Nemzeti Parki Termék Védjegy – kérdőív
A Nemzeti Parki Termék védjegy a védett természeti területeken, vagy Natura 2000 területeken
megtermelt termékek és szolgáltatások elismerő címe, azoké, akik a természetvédelem elveit
figyelembe véve állítják elő termékeiket, illetve nyújtják szolgáltatásaikat. Kérjük, segítse munkánkat
azzal, hogy egy rövid online kérdőívet tölt ki számunkra, amely a védjegy ismertségének felmérését
célozza meg. A válaszadás teljes mértékben névtelen és önkéntes, személyes jellegű kérdéseket nem
tartalmaz. A kérdőív kitöltésével nagyban hozzájárul a felmérés sikeréhez, válaszaival közvetlenül is
segíti munkánkat!

A kérdőív ide kattintva érhető el:
http://ripet.hu/feedback.php?kid=e925561c9b5ed17c004a8c61d653262d
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PROGRAMAJÁNLÓ

Hamarosan elkezdődik a magyar kikerics virágzása a Szársomlyón
A Villányi-hegység legmagasabb tömbje a Szársomlyó. Az éles kelet-nyugat irányú gerinc sajátos és
igen eltérő mikroklimatikus viszonyokat hoz létre a déli és északi oldalon, szubmediterrán klímájú
területén zoológiai és botanikai ritkaságok jelentős számban előfordulnak. A hegyen 75 védett
növényfajt találtak, közülük 4 faj kizárólag itt fordul elő hazánkban – ez utóbbiak közé tartozik a
fokozottan védett magyar kikerics. Ide, a fokozottan védett Szársomlyó csúcsára indít a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság heti öt alkalommal szakvezetéses túrát a Nagyharsányi Szoborparktól.
Egyéni turistáknak és csoportoknak egész évben lehetőségük nyílik a Szársomlyó meglátogatására a
hét öt napján garantáltan induló szakvezetéses túrákon. Túranapok egész évben: szerda, csütörtök,
péntek, szombat, vasárnap. Indulás helye: Nagyharsányi Szoborpark. Indulás időpontja: 10:00 óra
(gyülekező: 9:45-kor). A túra hossza kb. 5 km, időtartama 3 óra.
Január-február folyamán, a magyar kikerics virágzása idején a szombati napokon induló túrák
esetében előzetes regisztráció szükséges a nagy érdeklődés miatt.
Ezen időpontok 2018-ban: január 6., 13., 20., 27., valamint február 3., 10., 17., 24.

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai
2018. januárban és február elején
Január 9. DDNP Klub – Ókori vidékeken – San Marino, Róma, Pompeii
Neubauer Norbert diavetítéses előadása.
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program.
Január 13.: Fütyülő réce, kerceréce, nagy bukó, avagy telelő vízimadaraink a Dunán
Jelvénygyűjtő túra
Telelő vízimadaraink nyomába eredünk az év első hónapjában. A Fehér Gólya Múzeumban egy pohár
meleg tea mellett hasznos információt kaphatunk a színes lúdalakúak életéről. Az ismeretek
megszerzése után gyalogtúrára indulunk, és a természetben is szemügyre vehetjük a Duna vándorait.
A madarak mellett az ártérről és a fokgazdálkodásról is sok új és hasznos információt kaphatunk.
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 8.00 óra.
A túra hossza 5 km, időtartama 3-4 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fő.
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Január 20.: Szarvasgombászat a Sebesi-völgyben
A túrán a Zselic déli nyúlványán található Sebesi-völgyben kalandozva ismerkedhetünk a terület
természeti értékeivel és a szarvasgombák világával képzett szarvasgombász segítségével.
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges, a résztvevők száma maximum 20 fő.
Telefon: 30/377-3388, 30/326-9459.
Helyszín, időpont: Nagypeterd, gabonaszárító üzem (Nyugotszenterzsébet felé), 11.00.
A túra hossza, időtartama: 3-4 km, 3 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fő.
Február 2.: Vizes élőhelyek világnapja
A világnap alkalmából a Duna és a Dráva jellegzetes élővilága mutatkozik be az érdeklődőknek. A
program hangsúlyos szerep jut a természetvédelemnek, hiszen a tiszta víz kiemelkedően fontos az
élőlények és az egész ökoszisztéma szempontjából. A résztvevők a gólyák, gémek és hódok
gyönyörű világával is megismerkedhetnek.
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 9.00 és 11.00 óra. A program időtartama: 45 perc.
Ingyenes program.
Február 6.: DDNP Klub
Az év madara, a vándorsólyom
Wágner László diavetítéses előadása
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra
Ingyenes program

A programokon mindenki saját felelősségére vesz részt. A résztvevők tudomásul veszik, hogy a programon kép-, illetve
videofelvétel készülhet. A részvevők a programon való részvételükkel hozzájárulnak a kép-, videofelvétel készítéséhez, és
annak a DDNPI weboldalaira és Facebook oldalaira történő feltöltéséhez, valamint a DDNPI kommunikációjához,
marketingjéhez történő időbeli 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
Ős-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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