A Duna-Dráva Nemzei Park Igazgatóság hírlevele

2018. 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 Duna-Dráva
Nemzeti Parkban és más, igazgatóságunk működési területén található védett területeken tett
látogatásukat, valamint nem utolsó sorban a hozzánk intézett kérdéseiket és visszajelzéseiket!
Együttműködő partnereinknek megköszönjük 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!

Tél a Dráva mellett – Fotó: ifj. Hódossy Attila
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Konferenciát tartottunk a mohácsi csatáról
A Mohácsi Nemzeti Emlékhely feladata, hogy kegyelettel és méltósággal ápolja a csatában elhunytak
emlékét, emlékeztesse az élőket a sorsfordító eseményre, és a legújabb ismereteket közvetítse az
idelátogatóknak, ezzel is alakítva a magyar történelmi identitást. Ennek érdekében a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság, mint az Emlékhely üzemeltetője tudományos konferenciát rendezett a
Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen 2018. december 7-én, „Hol sírjaink domborulnak” - A Mohácsi Nemzeti
Emlékhely szerepe az emlékezet ápolásában címmel.
A konferencia kedves gesztussal vette kezdetét, Szűcs József helytörténeti kutató vehette át a
Honvédelmi Minisztérium és az Agrárminisztérium elismerését. Szűcs József, „Józsi bácsi” időt,
energiát nem kímélő, több évtizeden át folytatott szorgalmas és alapos kutatómunkája jelentős
mértékben hozzájárult a Mohácsi Nemzeti Emlékhely létrehozásához és a csata emlékezetének
megőrzéséhez.
Az eseményen köszöntőt mondott Dr. Hargitai János országgyűlési képviselő és Szekó József,
Mohács Város Polgármestere.
A nyitóelőadást Dr. Rácz András, az
Agrárminisztérium
környezetügyért
felelős
államtitkára tartotta meg: a nemzeti parkokban
folyó örökségvédelmi munkákról részletes
áttekintést
adva.
Dr.
Négyesi
Lajos
hadtörténész, a HM kegyeleti diplomáciáért
felelős miniszteri biztos titkárságvezetője a
mohácsi emlékhely értelmezését mutatta be,
kitekintéssel más történelmi emlékhelyekre.
Dr. B. Szabó János történész, a Budapesti
Történeti Múzeum munkatársa a mohácsi csata
korszakról korszakra változó megítélését
mutatta be, azt, hogy a XVI. századtól napjainkig
terjedő időszak történelmi periódusaiban mit
emeltek ki, milyen aktuálpolitikai célok eléréséhez használták fel, és értelmezték újra a csatát és
annak résztvevőit.
A mohácsi csatával kapcsolatosan napjainkban jelentős kutatások folynak. Ezen kutatások legfrissebb
eredményeit Dr. Pap Norbert, a PTE TTK Földrajzi Intézet tanszékvezető egyetemi tanára, valamint
Dr. Bertók Gábor, a Janus Pannonius Múzeum régésze mutatták be az érdeklődő résztvevőknek.
A csatával kapcsolatos kutatásokat segítő új
adatbázisról Dr. Neumann Tibor, az MTA BTK
Történettudományi
Intézet
tudományos
főmunkatársa számolt be, majd Dr. Kovaliczky
Gergely
régész-főmuzeológus,
a
Janus
Pannonius
Múzeum
képviseletében
a
parasztvárak jelentőségéről beszélt. Gőzsy
Zoltán, a PTE BTK TTI tanszékvezető egyetemi
docense és Dr. Varga Szabolcs történész, az
MTA
BTK
Történettudományi
Intézet
tudományos munkatársa helytörténeti kutatások
eredményeit ismertették közös előadásukban, A
mohácsi csata emlékezete a 19. századi DélDunántúlon
címmel.
A
konferencia
záróelőadásán Dr. Kolutácz Andrea etnográfus, történész-muzeológus, a Kanizsai Dorottya Múzeum
munkatársa azt mutatta be, hogy miként él a mohácsiak emlékezetében, valamint milyen formában
jelenik meg a város épített, tárgyi és szellemi kultúrájában a sorsdöntő történelmi összecsapás.
Fotók: Duna-Dráva Nemzeti Pak Igazgatóság fotóarchívuma
További képek megtekinthetők az eseményről az alábbi linken:
https://www.flickr.com/photos/dunadrava/albums/72157674374326427
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Programajánló – 2019
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai 2019-ben is
szakvezetéses túrákkal, gyerekprogramokkal, előadásokkal várják az
érdeklődőket.
A www.ddnp.hu/esemenynaptar címen elérhető 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
Az év végi ünnepek alatt bemutatóhelyeink nyitvatartási rendje az alábbiak szerint alakul:
Pécs – Pintér-kert Arborétum
• december 16-ig:
a hivatalos nyitvatartási rend szerint
• december 17 – 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 24-25-26.: zárva
• december 27-30.:
a hivatalos nyitvatartási rend szerint
• december 31 - január 1.: zárva
• január 2-tól:
a hivatalos nyitvatartási rend szerint

Szaporca – Ős-Dráva Látogatóközpont
• december 21-ig:
a hivatalos nyitvatartási rend szerint
• december 22 – január 1.: zárva
• január 2-tól:
a hivatalos nyitvatartási rend szerint

Kölked – Fehér Gólya Múzeum
• december 14-ig:
a hivatalos nyitvatartási rend szerint
• december 15 – 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 16-ig:
a hivatalos nyitvatartási rend szerint
• december 17 – január 1.: zárva
• január 2-tól:
a hivatalos nyitvatartási rend szerint

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

PROGRAMAJÁNLÓ

Hamarosan elkezdődik a magyar kikerics virágzása a Szársomlyón
A Villányi-hegység legmagasabb tömbje a Szársomlyó. 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 (komlos@ddnp.kvvm.hu,
evahorvath@ddnp.kvvm.hu). Ezen időpontok: január 5., 12., 19., 26., valamint február 2., 9., 16., 23.
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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai
2019. januárban és február elején
2019. január 8.: DDNP Klub
Marokkóban jártam – Komlós Attila diavetítéses előadása
Helyszín: Pécs, Tettye Oktatási Központ, időpont: 17.00 óra. Ingyenes program.
Január 19.: Téli túra a Dráva-parton
A drávasztárai kikötőtől a János-szigetig tartó túrán közvetlenül a Dráva partján – több helyen út híján
a part menti sűrűben – haladva ismerhetik meg a résztvevők a terület természeti értékeit. Hideg idő
esetén a Dráván telelő vízimadarak is megfigyelhetőek lesznek. A túrán egy kis „nyomolvasásra” is
lehetőség nyílik.
Helyszín: Drávasztára, kikötő, időpont: 10.00 óra, a túra hossza, időtartama: 12 km, 5 óra, a részvételi
díj: 700 Ft/fő.
Február 4.: Vizes élőhelyek világnapja
A világnap alkalmából a Duna és a Dráva jellegzetes élővilága mutatkozik be az érdeklődőknek. A
programon 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: Pécs, Tettye Oktatási Központ, időpont: 9.00 és 11.00 óra. A program időtartama: 45 perc, a
részvételi díj: 400 Ft/fő.
Február 5.: DDNP Klub
Aranysakál megfigyelések – a vadkamerás felvételkészítés érdekességei és rejtelmei
Horváth Zoltán diavetítéses előadása
Helyszín: Pécs, Tettye Oktatási Központ, időpont: 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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