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AKTUÁLIS

Magyar Pásztorkutyák Terelőversenye – Szaporca, augusztus 11.
2018. augusztus 11-én, szombaton kerül megrendezésre a Magyar Pásztorkutyák Terelőversenye a
Harkány közelében található Szaporcán, az Ős-Dráva Látogatóközpontban.
Az egész napos rendezvény nagyszerű
lehetőséget kínál arra, hogy a nagyközönség
megismerkedjen
a
régi
pásztorhagyományokkal,
izgalmas
versenyen
tapasztalja meg a juhászok romantikusnak tűnő,
ám valójában kemény, nagy odafigyelést és
komoly szaktudást igénylő munkáját. A nap fő
attrakciója során a magyar pásztorkutyák
őshonos juhaink hajtásában, terelésében
versengenek majd. A megmérettetésen fontos
szempont hogy a kutyák és gazdáik hogyan
tudnak együttműködni, miként oldják meg a
juhok végigvezetését az akadályokkal nehezített
útvonalon. A verseny mellett ösztönpróbát –
terelési képességvizsgát – is fognak tartani olyan
pásztorkutyák részvételével, amelyek még nem kerültek juhok közelébe.
A kutyás események mellett a rendezvényre ellátogató vendégek változatos programokon vehetnek
részt a nap folyamán: lesz íjászat, fafaragó bemutató, NATURA2000 gyereksarok, helyi termékek
bemutatója vásárlási lehetőséggel, tárlatvezetés a Dráva természeti értékeit és kultúrtörténeti
érdekességeit bemutató kiállításon, szakvezetés a Hagyományos Gazdálkodás tanösvényen, valamint
lehetőség lesz a régi magyar háziállatokat bemutató major megtekintésére is.
Kedvcsináló fotók (2017): https://www.flickr.com/photos/dunadrava/albums/72157685920695440
A versenyre és a képességvizsgára való nevezés az alábbi módokon szerint lehetséges:
1. Terelőverseny MEOESZ szabályok szerint
Részvétel kizárólag online nevezéssel (augusztus 8-ig)
2. Terelési képességvizsga
a) FCI NHAT (FCI által elismert terelési képességvizsga, kizárólag FCI származási lappal rendelkező,
szabályzatban rögzített kutyafajták vehetnek részt rajta, nemzetközileg elismert eredmény). Online
nevezés augusztus 8-ig.
b) MEOESZ (Terelési képességvizsga, nemzetileg elismert eredmény)
Online nevezés augusztus 8-ig, de ebben az esetben helyszíni nevezés is lehetséges!
Online nevezés: http://magyarpasztorkutya.weebly.com/nevezeacutesek.html

Belépő: A rendezvényre és a látogatóközpontba egész napra érvényes kedvezményes belépődíj
felnőtteknek 700 Ft/fő, diákoknak, 60 év felettieknek 400 Ft/fő. A terelőversenyre és az ösztönpróbára
nevezett kutyák gazdái részére (egy kutya – egy fő) ingyenes a belépés. Információk: www.odlk.hu
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EMBER ÉS TERMÉSZET

Legyen az Év Fája a havi-hegyi mandulafa!
Döntőbe került, és tartja rangos helyét a – Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
található – pécsi havi-hegyi templom bejárata előtt álló mandulafa az Év Fája versenyben.
A havi-hegyi templom bejárata előtt álló csavarodott törzsű,
135 év körüli öreg fát a pécsi Janus Pannonius Múzeum
Természettudományi Osztályának Jurassic családi túraklubja
fogadta örökbe, és a pécsiek nevében szeretné az Év Fájává
avatni, ezért nevezte be az Év Fája vetélkedőbe.
Már a rómaiak is ültethettek mandulafákat Sopianae-ban, de
Pécs a török hódoltság alatt vált először híressé
mandulatermesztéséről. Az 1880-as években, a filoxéra
járvány során kipusztult szőlők helyére is telepítettek sok
helyen mandulásokat a város környékén, leginkább ekkorra
tehető a Havi-hegy legöregebb fáinak ültetése is. Ezeket a
matuzsálemeket régóta nagy tisztelet és szeretet övezi, ezt
mutatja, hogy egyes régi magasztaló írások még öregebbnek
¬– a templommal egyidősnek, vagy a török kort is látott korú
fáknak – tartják őket. Az valószínű, hogy ezek a legöregebb
pécsi, talán a legöregebb dunántúli mandulafák, és talán
közöttük található a legnagyobb is a városban. Egy
csavarodott törzsű ős-öreg fogadja a hegy csúcsán álló, Pécsi
Havas Boldogasszony-templomhoz érkezőket. Most a hazai
első helyért van versenyben, ha első lesz – miért ne lehetne, hisz sokkal több, mint egy egyszerű
mandulafa – az Európai Év Fája versenybe jutva más országok győztes fáival versenghet.
Szavazni a mandulafára az alábbi oldalon lehet: https://evfaja.okotars.hu/dontosfak
(Fotó: Mánfai György, forrás: https://evfaja.okotars.hu)

Itassuk a nyári hőségben a madarakat!
A kánikula idején nem csak nekünk embereknek, hanem a körülöttünk élő madaraknak is sok
folyadékra van szükségük. A kertben a madarak gyülekezőhelye lehet egy jól elkészített itató. Az itató
kialakításakor szabadon szárnyalhat a fantáziánk. Ügyelni kell azonban arra, hogy az itató lassan
mélyüljön, a közepére pedig egy lapos követ érdemes tenni, ahol a madarak megállhatnak,
leszállhatnak. A lényeg, hogy minél inkább természethű lesz az itatónk, annál inkább kedvelni fogják a
madarak is. A természetközeli látvány megalkotásához kiválóak a patakkövek, a sóderágy, a
betelepített vízi növények.
Fontos, hogy az itató árnyékos vagy félárnyékos helyen legyen, így védhetjük a madarakat a tűző
napsütéstől, de az is lényeges szempont, hogy a víz kevésbé gyorsan párolog, ha árnyékban van. Az
itató elhelyezésénél ügyeljünk rá, hogy a kertünkbe tévedő macskák számára elérhetetlen legyen,
másképp könnyen a madarak vesztőhelyévé válhat. Az énekesmadarak számára fontos, hogy az itató
közelében találjanak búvóhelyül szolgáló cserjéket, fiatal fákat, ahová veszély esetén gyorsan
elérhetnek. Az ilyen „menekülő útvonalak” biztosítása garancia lehet itatónk népszerűségére. A
madáritatóban szeretnek fürdeni a rigók, a kék cinegék, a vörösbegyek. A madarak számára a fürdés,
a tollazat tisztán tartása állandó, létfontosságú tevékenység, az itató ezért is lényeges eleme
kertünknek. Fontos ügyelni arra, hogy az itató vizét, amennyiben nincs átfolyása a medencének,
rendszeresen cseréljük. Itatásra legmegfelelőbb az esővíz. Lényeges tudni, hogy miután az itatóhoz
szoktattuk a madarakat, az itató vízutánpótlása legyen folyamatosan megoldott, nem szabad becsapni
a madarakat.
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Gólyák nyomában Béda-Karapancsán – kenuzás a nemzeti parkban
A Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegysége a Duna magyarországi alsó szakaszának
kiemelkedő értékét képviselő élőhelyeit foglalja magába. Itt van hazánk rétisasok és fekete gólyák által
egyik „legsűrűbben lakott” területe. A háborítatlan ártéri erdők mélyén zavartalanul pihennek meg a
gémfélék, kis és nagy kócsagok, kanalas gémek. Augusztus folyamán is indít szombati napokon a
tájegységben kenutúrákat a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, a program résztvevői
tárlatvezetésen ismerhetik meg a fehér gólyák életét, vándorlását, táplálkozását.
Időpontok: 2018. augusztus 4., 11., 18., 25. http://www.ddnp.hu/index.php?pg=news_111_2710

Megemlékezés a Mohácsi csata 492. évfordulója alkalmából
A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen minden évben megemlékezünk a tragikus végű mohácsi csata
áldozatairól és megkoszorúzzuk a hősi halottak tömegsírjait. Az emlékhely idei programjai közül
kiemelt figyelmet kap a mohácsi csata 492. évfordulóján tartandó ünnepség. A rendezvény időpontja
2018. augusztus 29., 17.00 óra.
Információk az eseményről: www.mohacsiemlekhely.hu
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Vízitúrák a Dráván és a Fekete-vízen
A Dráván és a Fekete-vízen is elindult a
vízitúra szezon: kenus és kajakos
programokkal várjuk a vendégeket.
A különböző nehézségű és hosszúságú
kenu-, valamint kajaktúrák közül mindenki
biztosan talál magának kedvére való
programot.
A túrák során a terület természeti értékeit
ismerhetik meg a résztvevők, szerencsés
esetben az ártéri madárvilág képviselőivel
– szürke gémekkel, nagy kócsagokkal is
találkozni lehet.
Részletes leírást a túrákról honlapunkon lehet információkat olvasni:
http://www.ddnp.hu/viziturak-a-dravan-es-a-fekete-vizen

11. Ördögkatlan – programok a Nagyharsányi Szoborparkban
A július 31. és augusztus 4. között
megrendezésre kerülő 11. Ördögkatlan Fesztivál
egyik
helyszíne
lesz
a
Nagyharsányi
Szoborpark. A helyszín az idei fesztiválon a
tavalyihoz hasonlóan változatos programokat
fog kínálni. Délelőttönként az Ördögtúrán lehet
ismerkedni a Szársomlyó természeti kincseivel,
délutánonként
a
Szoborparkban
alkotó
workshopok, valamint idegenvezetés várja a
képzőművészet,
a
szobrászat
iránt
érdeklődőket. Esténként az Amfiteátrumban
színházi előadások és koncertek lesznek.
A Szoborpark részletes programja megtekinthető honlapunkon: www.ddnp.hu

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai
2018. augusztusban és szeptember elején
Augusztus 4.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A résztvevők először kenutúrát tehetnek a Duna hullámterén található varázslatos Külső-Béda
mellékágon, majd a Fehér Gólya Múzeumban érdekes tárlatvezetés keretében ismerhetik meg e
gyönyörű madarak életét. A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben
előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/846-6020. Helyszín: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, időpont:
9.00 óra. A program időtartama 4 óra, a részvételi díj 2-14 éves korig 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett
2200 Ft/fő.
Augusztus 11.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A részletes programot lásd: augusztus 4.
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges!
Tel.: 30/846-6020. Helyszín: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, időpont: 9.00 óra. A program időtartama 4
óra, a részvételi díj 2-14 éves korig 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett 2200 Ft/fő.
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Augusztus 11.: Magyar Pásztorkutyák Terelőversenye
Az egész napos rendezvény keretében a magyar pásztorkutyák őshonos juhaink hajtásában,
terelésében versengenek majd. A program alatt nem csak a képzett kutyákra számítunk, mert mód
nyílik a juhokat eddig még soha nem látott pásztorkutyák terelési képességének felmérésére is, ami
különleges színfoltja lesz a rendezvénynek. A hagyományos pásztorviseletek és eszközök alkalmazás
közbeni használatát is láthatják az érdeklődők, sőt első kézből ismerhetik meg a pásztorélet sokszor
nem is olyan könnyű mivoltát. Helyszín, időpont: Ős-Dráva Látogatóközpont, 09.00-16.00 között.
Augusztus 15.: Óvodás séták a Pintér-kertben
Szimatoljunk! Tapogassunk! Ismerjük meg a Pintér-kert élővilágát! A program keretében az óvodások
megismerhetik a Pintér-kert illatösvényét, különleges tapintású növényeit és a tavakban élő
aranyhalakat.
Helyszín, időpont: Pintér-kert Arborétum, 9.00, 11.00, 13.00 óra
Program időtartama: 1,5 óra. Részvételi díj: 300 Ft/fő
Augusztus 18.: Madármegfigyelés a pellérdi halastavaknál
Bár a pellérdi halastavak egy nyüzsgő nagyváros mellett fekszenek, mégis meglepően gazdag
madárvilággal rendelkeznek, amelybe a résztvevők bepillantást nyerhetnek a program során.
Helyszín, időpont: Pellérd, halastavak keleti kapuja, 5.30 óra
Túra hossza, időtartama: 3 km, 2-3 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő
Augusztus 18.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A részletes programot lásd: augusztus 4.
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges!
Tel.: 30/846-6020
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra
Program időtartama: 4 óra
Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő
Augusztus 25.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A részletes programot lásd: augusztus 4.
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges!
Tel.: 30/846-6020
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra
Program időtartama: 4 óra
Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő
Augusztus 25.: „Nyárvégi hangulat” – kenutúra
A túra során a szemünkre és a fülünkre hagyatkozva figyelhetjük meg az ártéri erdő sajátos képi- és
hangvilágát. Evezve figyelhetjük, hogyan változik meg az ártér hangja, ahogy a Nap egyre jobban
bukik le a horizont alá, és terjed el a sötétség a gemenci erdő felett. Ha szerencsénk van, Gemenc
királyának szerelemtől fűtött hangját is meghallhatjuk.
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/377-3388, 30/326-9459
Helyszín, időpont: Baja-Dunafürdő, Bárka pihenőház, 17.00 óra
Túra hossza, időtartama: 8 km, 3-4 óra
Részvételi díj: 1500 Ft/fő
Augusztus 25.: Denevérest Abaligeten
Az esti program során a denevérek különleges és titkokkal körüllengett világát ismerhetik meg a
látogatók szakavatott denevérkutató segítségével. Az Abaligeti-barlangnál hálóval befogott
denevéreket lehet közelről megnézni, ismerkedve a fajok egyedi jellemzőivel.
Helyszín, időpont: Abaligeti-barlang, 20.00 óra
Ingyenes
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Augusztus 29.: Megemlékezés a mohácsi csata 492. évfordulóján
Az 1526. augusztus 29-i mohácsi csata helyszínén, Sátorhely határában elterülő emlékhely több mint
1700 katona végső nyughelye. Az évforduló napján a csatában elesett hősökre emlékezünk.
Helyszín: Mohácsi Nemzeti Emlékhely
Szeptember 1.: Aranysakál vs. gímszarvas – Jelvénygyűjtő túra
A túra során a Kelet-Dráva árterének természeti értékeit, esti-éjszakai éjszakai életét, hangjait
ismerhetjük meg. Szerencsés esetben a bőgő szarvasbikák és az aranysakálok hangját egyaránt
hallhatjuk. A túra végén a kikötőbe visszaérve szalonnasütésre is lehetőség lesz.
Helyszín, időpont: Drávasztára, kikötő, 18.00 óra
Túra hossza, időtartama: 10 km, 5 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fő
Szeptember 4.: DDNP Klub
Ártéri gazdálkodás Béda-Karapancsán
Omacht Zoltán diavetítéses előadása
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra
Ingyenes

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
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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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