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Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Hosszú évek előkészítő munkája után, 2009. április 25-i hatállyal megalakult a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi
Körzet, így oltalom alá került hazánk utolsó, még nem védett karszt-területe is.
A Nyugat-Mecsek talán kevésbé háborítatlan, mint a nagyvárostól távolabbi keleti része, de éppen emiatt,
lehet, hogy közelebb is áll a környékbeli emberek szívéhez. Sok-sok pécsi kisgyereknek a Mandulás, az
Állatkert, a Misina-tető környéke jelentette az erdővel való találkozás első élményét, de a komlói családok fő
kirándulási célpontjai között is biztosan előkelő helyen szerepel a Melegmány-völgy.
Emellett persze a természettel picit szorosabb kapcsolatban élő falusi emberek számára is természetes, hogy
esők után a gombát kutassa, az ebéd mellé a medvehagymát szedje, ősszel pedig csodálatos somlekvárt
készítsen az erdő javaiból.
Ezen kirándulások, erdőjárások, erdei munkák során valószínűleg csak az erdő szépségét, oltalmát és
hasznát értékelték az emberek, nem tudatosult bennük – és miért is kellett volna –, hogy mennyi természeti
érték, mennyi barlang, víznyelő, zsomboly, mennyi ritka, védett növény- és állatfaj veszi őket körül. Nem
mindenki tudhatta, hogy több száz barlangot, víznyelőt rejt a föld mélye, milyen szép a vörös homokkő
keresztrétegzettsége, hogy csak itt él a világon a pécsi zergevirág, a magyar vakcsiga vagy a mecseki
őszitegzes.
Sajnos azonban nem csak jószándékú emberek teszik a lábukat az erdei ösvényekre, így a szakemberek –
akik ismerik az előbb említett természeti értékeket –, tíz egynéhány évvel ezelőtt elindították a terület védetté
nyilvánítási folyamatát, azért, hogy az esetleges káros folyamatok, beavatkozások megelőzhetők,
elkerülhetők legyenek.
Nyilvánvaló, hogy egy védett területnek a természeti értékek oltalma mellett elsősorban a térség embereiről,
az ő érdekeikről, segítésükről kell szólnia. Minden bizonnyal még hatékonyabban kiajánlható egy falusi
szálláshely, ha bele lehet írni a hirdetésbe, hogy tájvédelmi körzet határán fekszik, ha színes nemzeti parki
programok kapcsolódnak a helyi rendezvényekhez, ha tiszta, ipartól mentes levegőn lehet kirándulásokat
szervezni.
Ezért nagy jelentőségű, hogy a Mecsek újabb, tízezer hektáros része került védelem alá, legalább 11
önkormányzatnak kínálva így a turizmus, az idegenforgalom fellendülésének lehetőségét!
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzettel kapcsolatos sajtóanyag és a
területet ábrázoló térkép a mellékletben olvasható! Az eseményről fotókat a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság honlapjáról május 12-én délutántól lehet letölteni.

Miniszteri elismerést kapott Ács Lászlóné,
a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa a Föld Napja
alkalmából
A Föld Napja alkalmából Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter PRO NATURA
EMLÉKPLAKETTET adományozott Ács Lászlónénak, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság agrárreferensének, a helyi lakossággal összehangolt agrár-környezetgazdálkodási célprogramok őshonos
állatállomány fejlesztésével való megvalósítása érdekében kifejtett munkája elismeréseként.

"Madarak és Fák Napja" Városi Verseny
2009. május 8-án rendeztük meg a "Madarak és Fák Napja" Városi Versenyt a Duna-Dráva Nemzeti Park
Tettye Oktatási Központjában, melyet Závoczky Szabolcs igazgató úr nyitott meg. A verseny a
Környezetünkért Közalapítvánnyal közös szervezésű és lebonyolítású. Most nyolc iskolából érkezett hozzánk
egy-egy háromfős csapat. Ebben az évben a 2. évfolyamosok mérték össze tudásukat és oldották meg a
játékos feladatokat. A zsűri elnöke Wágner László, a Kelet-Dráva Tájegység vezetője volt. A színvonalas és
szoros verseny győztese a PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola csapata lett. Második
helyen a Pázmány Péter Általános Iskola tanulói végeztek. A harmadik helyet a Pécsi Református Kollégium
és Gimnázium Általános Iskolájának csapata szerezte meg. Köszönjük az Intézményvezetőknek, hogy
lehetővé tették a gyerekek részvételét a programon. Ezúton szeretnénk megköszönni a tanító néniknek
tanítványaik eredményes felkészítését.
Ötvös Károlyné
oktató

Lezajlott a "Madarak és Fák Napja" Országos Verseny területi fordulója
2009. március 27-én rendeztük meg a Duna-Dráva Nemzeti Park Tettye Oktatási Központjában a „Madarak
és Fák Napja” Országos Verseny területi fordulóját. A versenyen 13 csapat vett részt, csapatonként három,
10-14 éves korú tanuló szerepelt. Így összesen 39 gyermek mérte össze a tudását. A központi feladatlap az
év madaraival és fájával foglalkozott részletesen. Kaptak feladatot a tananyagból is, de a madártani
ismeretekkel is tisztában kellett lenniük. A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság értékeit is tanulmányozták
felkészüléskor a résztvevők. Az egy órás benti munkát váltotta a feladat a Pintér-kertben, itt 10 fa- és cserje
fajt kellett felismerniük a gyerekeknek. Majd diaképeken madarak és fák felismerésével és madárhangok
beazonosításával folytatódott a program. A háromtagú zsűri (Wágner László DDNPI, Lukács Zoltán MME,
Poór Kata Környezetünkért Alapítvány) szerint minden csapat jó eredményt produkált, az élen is szoros volt a
verseny.
I. helyen végzett az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola csapata, II. helyen végzett a Pázmány
Péter Utcai Általános Iskola 1.sz. csapata, III: helyen végzett az Anikó Utcai Általános Iskola 1.sz.csapata.
2009-ben Baranya megyét tehát, az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola csapata képviseli az
országos döntőn Dombóváron. Minden résztvevő és felkészítő tanár oklevelet illetve emléklapot és jutalmat
kapott az MME és a DDNPI jóvoltából. Köszönjük az Intézményeknek és a felkészítő tanároknak, hogy a
gyerekek itt lehettek a versenyen. Gratulálunk a nyertes csapatok tagjainak és tanáraiknak.

Béda-Karapancsán megkezdődött a Világbank támogatásával megvalósuló
GEF program
Több éves előkészítő munka után megkezdődött a Globális Környezetvédelmi Alap (GEF) program
végrehajtása, a Duna-Dráva Nemzeti Park Gemenc és Béda-Karapancsa Tájegységeinek hidrológia
rehabilitációja, a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság bonyolításában.
A projekt fő célja az, hogy segítse a Duna-ártér mellék- és holtágai vízforgalmának megjavítását annak
érdekében, hogy alkalmassá váljanak a folyó tápanyagterhelésének csökkentésére. Alapvető fontosságú a
holtágak és belső tavak jelenleginél nagyobb mennyiségű vízzel és nagyobb gyakorisággal való ellátása,
mivel azok természetes élővilága a nitrogén- és foszforterhelés csökkentésével javítani tudja a folyó vizének
minőségét, melynek eredményeként csökken a Fekete-tenger tápanyagterhelése és eutrofizációja, de a folyómenti természeti értékekben gazdag területek élővilágának életfeltételei is javulnak.
A rehabilitáció Gemenc és Béda-Karapancsa területeinek 10 vízrendszerét érinti, helyszínenként változó
számú beavatkozással, melyek kotrási munkákat és különböző műszaki tartalmú műtárgyépítéseket
tartalmaznak, finanszírozásukat a Világbank biztosítja.
A GEF program pilot projektje a Belső-Béda Holt Duna és Vizslaki főcsatorna torkolatának kotrása, a
mederben és a csatornában fennálló szakaszoló akadályok megszüntetése, a vízforgalom javítása és a
vízmélység növelése. Ezen a helyszínen hidromechanizációs technológiával a szerves tápanyagban dús
mederanyag (iszap) kikotrásra és kültéren kialakított zagykazettákban elhelyezésre kerül, ahol kiszikkad. A
kiszikkadást követően felhasználható földút, nyárigát megerősítésre, de mezőgazdasági hasznosításra -az
elhelyező területen alászántásra - is kerülhet.
A projekt eredményeként azt várjuk, hogy az érintett területek vízellátásának, vízborításának javításával a
tápanyag visszatartó képesség jelentősen növekedni fog, valamint számolni lehet az erdőgazdálkodási

hozamok növekedésével, a horgász- és ökoturizmus feltételeinek javulásával, így a program a környezet- és
természetvédelmi előnyök mellet, a hatásterület gazdasági fejlődésére is kedvező hatással lehet.

Fekete hétvége a tanösvényeken
A május eleji hosszú hétvégén ismét elemükben voltak a vandálok. Szakemberek hosszú szellemi és fizikai
munkáját pár perc alatt a sárba tiporták. Szinte egy időben tették tönkre Hosszúhetény és Püspökszentlászló
között, valamint Mánfa közelében, a Kőlyuk-barlangnál kihelyezett tájékoztató táblákat. A távolság
valószínűsíti, hogy nem egy csoportról lehetett szó, amely tény sajnálatosan azt mutatja, hogy nem
elszigetelt, hanem már-már általános jelenségről van szó. Míg a hosszúhetényi táblának eddig „csak” a
feliratát rongálták meg, addig a kőlyuki tábla már harmadszor-negyedszer lett tönkretéve.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság rendkívül fontos feladatának tekinti, hogy a kirándulókat,
természetjárókat mind színvonalasabban, érdekesebben kiszolgálja, a helyszínen mutassa be a természeti
értékeket, magyarázza el az élővilág működésének sajátosságait. Sajnos azonban a rendkívül csekély anyagi
lehetőségek miatt semmiképpen sem tartható egy-egy ilyen, körülbelül 150 ezer forintos tájékoztató tábla
havonkénti cseréje. Így pedig a rombolók a jószándékú, érdeklődő erdőjárókat fosztják meg az információktól.
Nagy Gábor
területi osztályvezető

Éjszakai csillagnéző túra a Zselicben - 2009. május 16., szombat
2009 a Csillagászat Nemzetközi Éve, Galilei első távcsöves megfigyeléseinek négyszázadik évfordulója
alkalmából. A Magyar Csillagászati Egyesület és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság esti programja a
csillagászat jegyében fog telni, Európa egyik legkisebb fényszennyezésű területén, a tervezett Zselici
Csillagos Égbolt Parkban. A program első részében a völgyben meghúzódó tavak madárvilágát figyelhetjük
meg. Utunk során az éjszakai állatvilág hangjaival is találkozhatunk. Naplemente után, 2-3 kilométeres túrát
követően, egy domb tetejére érnek a résztvevők, ahonnan tiszta idő esetén csillagász segítségével a
csillagos égbolt megfigyelésére lesz lehetőség. A tervek szerint 4-5 óra időtartamú program előtti találkozó a
Lipótfától Bánya felé vezető úton lesz az erdészeti aszfaltút kereszteződésénél, a Gólya-völgyi tavak mellett,
19 órakor.

Európai Nemzeti Parkok Napja - Poloskaszagú kosbor túra - 2009. május
24., vasárnap
A természeti értékek megőrzésén munkálkodó nemzeti parkok jelentőségére emlékeztető napon szervezett
túrán megismerkedhetünk a Dráva közelében élő különleges orchideafajjal. Mindezen túl, megismerhetjük a
folyó építő és romboló munkájának jellegzetességeit, a folyószabályozás következményeit - a növénytakaró
változásait. A túra Tótújfalun, a templom előtt indul, 10 órakor. A túra hossza 4 km, időtartama 3 óra lesz.

TE.IS.S-tábor
Természetismereti sátortábor a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai közreműködésével minden érdeklődő gyermek
bepillanthat a nemzeti park titkainak legmélyére, szakemberek irányításával. Akiket érdekel a végtelen világ
egy kis hazai szelete, a Dráva csodálatos élővilága, aki szeretné látni természeti kincseinket, a vizekben élő
érdekes élőlényeket, a madarak rejtett világát, annak köztünk a helye!
Nálunk értékes természetismereti programokkal kitöltött tábor várja a 10-14 év közötti fiatalokat
Drávaszentesen, a Dráva Kapu Bemutatóközpont sátortáborában. Lesz még kincskeresés, térképészet,
állatszobrászat, terepi foglalkozások, vetélkedő, falusi kalandozás, kenyérsütés, marha hajtás, sport, mozi,
valamint több kirándulás és kézműves foglalkozás is, mely színesíti a programot vasárnaptól szombatig.
Címszavak a tematikából: falu kutatás, vízminőség vizsgálat, madárgyűrűzés (+távcsöves és szabadszemes
megfigyelés), térképészet, geocaching, éjjeli természet (éjszakai kincskereséssel megspékelve), íjászat,
projektoros filmvetítés, strandolás, az Abaligeti-barlang és a DenevérMúzeum, valamint az Orfűi

Malommúzeum meglátogatása, kézműves foglalkozás (papírmerítés, jelvény, ökopénztárca és csuhéfigurák
készítése...), csapatépítő játékok és vetélkedők.
A 2009-ES TE.IS.S-tábor időpontja: 2009. június 21-27.
Jelentkezési határidő: 2009. június 10.
A táborról részéetes információ a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság honlapján található: www.ddnp.hu

Napközis táborok
Értékes természetismereti programokkal kitöltött tábor várja az általános iskolás korú gyermekeket Pécsett, a
Tettye Oktatási Központban. A terepi és foglalkoztató terembe tervezett foglalkozásokon változatos módon
ismerhetik meg a tanulók a gyógynövényeket, a vizek apró lakóit, a Mecsek csodálatos élővilágát, a madarak
rejtett világát. Önálló feladatokat is végezhetnek játékosabb vagy komolyabb formában a résztvevők naponta
8-16 óráig. Lesz még kincskeresés, állatszobrászat, vetélkedő, valamint több kirándulás és kézműves
foglalkozás is, mely színesíti a programot hétfőtől péntekig. A tábor nem tartalmaz étkezést. Korábbi
tapasztalataink alapján arra az elhatározásra jutottunk, hogy az ebédrevalót a gyerekek hozzák magukkal,
mintegy közös piknikezésre. A tábor helyszíne Pécsett, a Tettye Oktatási Központ lesz; időpontok: 2009.
június 15-19., augusztus 24-28. A táborok indításához a minimális létszám: 10 fő, jelentkezési sorrendben
tudjuk fogadni a gyerekeket.
Jelentkezési határidő: 2009. június 5. Információ kérhető a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságon
Ferenczi Katalintól, tel.: 30-326-9459, 72-517-222.

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Turisztikai és Közkapcsolati 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.

