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Felhívás gyermekrajz pályázatra
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság gyermekrajz pályázat kiírásával fordul minden ügyes kezű
óvodáshoz és általános iskoláshoz, melynek jelmondata: „A fehér gólya". A beküldendő pályamunkák
maximum A/3 lapméretben készülhetnek, a mű elkészítésének technikája szabadon választott. A
pályamunkákat a Fehér Gólya Múzeum címére várjuk (cím: 7717 Kölked, Széchenyi u. 1.), a beadás
határideje 2009. július 6. A pályázatról részletes információ honlapunkon olvasható: www.ddnp.hu

Meseíró pályázat!
A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága a pécsi Eszperantó utcai "Zöld Óvoda" és a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI TÉMÁBAN MESEÍRÓ PÁLYÁZATOT
HIRDET, melyen korhatár nélkül, bárki pályázhat, legfeljebb két oldalas, környezet- vagy természetvédelmi
témában megírt mesével. A pályázatok beérkezésének határideje: 2009. november. 30. A legjobb meséket a
pécsi Eszperantó utcai "Zöld Óvoda" óvodásainak illusztrációival mesekönyvben jelentetjük meg. A legjobb
meseírók - a későbbi támogatások, ill. a felajánlott nyeremények függvényében - egyéni díjazásban is
részesülnek. A pályázatokat elektronikus levélben a denes.andrea@jpm.hu címre, postai úton: Dénes
Andrea, Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7601 Pécs, pf. 158. címre várjuk. További információ:
Dénes Andrea, BMMI Természettudományi Osztály. Telefon: 72-213419, e-mail: denes.andrea@jpm.hu

Albínó vízisikló a Duna mentéről
A hazánkban általánosan elterjedt vízisikló (Natrix natrix) egy meglehetősen ritka színezetű egyede került
kézre május közepén a Duna mentén. A sikló teljesen albínó, a fehéres testszín mellett a szemei is pirosak. A
mintegy 16 cm hosszú állat befogáshoz a Baranya megyei Kölked községbe kérték a természetvédelmi őr
segítségét, aki egy helyi lakos konyhájában be is gyűjtötte a hüllőt. Ezt követően néhány nap múlva, a
dokumentálást követően szabadon engedték egy vizes élőhelyen.

Attila - a jeladós kerecsensólyom
A kerecsensólyom-védelmi LIFE-program keretében újabb fiatal sólyom kapott műholdas jeladót. 2009. június
7-én ezúttal a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI) illetékességi területének keleti részén, Bajától
délre lévő revírben szereltek fel jeladót a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), a Bükki
Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) és a DDNPI munkatársai. A fiatal madár jó kondícióban lévő, életerős hím,
a szakemberek "Attila" névre keresztelték el.
"Attila" életútja hamarosan nyomon követhető lesz a www.kerecsensolyom.mme.hu honlapon, de az aktuális
érdekességekről saját honlapunkon (www.ddnp.hu) is beszámolunk. Reményeink szerint hasznos
információkat szolgáltat majd a sólymok kóborlási-, vonulási szokásairól, valamint a területhasználatukról.

Arizónai ciprus a Pintér-kertben
Május folyamán a Pintér-kert Arborétum gyűjteménye egy eredeti élőhelyéről származó arizónai ciprussal
bővült. A ciprus magját Dr. Debreczy Zsolt, a Nemzetközi
Dendrológiai Intézet (Boston) kutatási igazgatója gyűjtötte. Az arizónai ciprus változékony faj, mely
alakkörével együtt a Sziklás-hegység déli részétől Nevadáig és Kaliforniáig jut el 1, fő öve 750-2200 m között
van. A folyóvölgyekben és a magasabb övben megjelenő bordás kérgű, kevéssé gyantás hajtáspikkelyű
"alapfajt", a sivatagi, száraz szurdokokban a leggyakoribb típus, a felszínén vékony pikkelyekben leváló kérgű
simakérgű arizona-ciprus helyettesíti - e típusok olykor együtt is megtalálhatók. Az alapfaj dél-arizonai, újmexikói, nyugat-texasi, észak-mexikói szurdokokra korlátozódik. Közepes méretű fa (<23 m 5 <0,8 m);
hajtásai erőteljesek (<2,3 mm), a szórt állás rendjében sugárirány szerint állók, lekerekedő éllel
négyoldalasak, pikkelyei (1,5-3 mm) hamvasak, gyantanyílásuk feltűnő, de általában nem gyantás. Tobozai
(1-2,5 cm) kevés (6-8) pikkelyűek, barnák vagy fehéren viaszosak; főleg csúcsi pikkelypárjuk gyakran
szarvszerűen kinyúló csúcsú.

"Hódító hód" kenutúrák Gemencen
A nyár folyamán több alkalommal szervezünk kenutúrát a vadregényes Vén-Dunára, mely alig több mint száz
évvel ezelőtt a Duna fő ága volt. Megismerkedhetünk a területen élő hódok életmódjával, megcsodálhatjuk a
folyóparti ártéri erdőt és az itt élő vízimadarakat. Az egykori folyóág végén, egy nagyobbacska szigetet
megkerülve indulunk vissza a túra kiindulási pontjára. A maximális létszám 20 fő, előzetes bejelentkezés
szükséges! A túra hossza 8 km, időtartama kb. 3 óra. Részvételi díj: 1500 Ft/fő. A túra indulási helyéről és az
indulás időpontjáról a jelentkezők a túra előtt néhány nappal kapnak értesítést. Időpontok: 2009. június 28.,
vasárnap; 2009. július 25., szombat; 2009. augusztus 8., szombat. Információ, jelentkezés a kenutúrákra:
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság - 7625 Pécs, Tettye tér 9.
Telefon: 30/377-3388, 30/405-4571 e-mail: komlos@ddnp.kvvm.hu, wodtke@ddnp.kvvm.hu

Kenutúrák a Ferenc-csatornán
A kenutúra során a Mohácsi-szigetet keletről határoló Ferenc-csatorna változatos vízi világát csodálhatjuk
meg. Utunk erdő, gyep, nádasok mellett vezet. A kenuban ülve szemügyre vehetjük a térségben élő
vízimadarakat, és ha szerencsénk van, láthatjuk az itt élő európai hód rágásnyomait a fákon.
A maximális létszám 20 fő, előzetes bejelentkezés szükséges! A kenutúra indulási helyéről és az indulás
időpontjáról a jelentkezők a túra előtt néhány nappal kapnak értesítést. Túra hossza: 5 km, időtartama: 3 óra.
Részvételi díj: 1500 Ft/fő. Időpontok: 2009. június 13., szombat; 2009. július 11., szombat.

Kenutúrák 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 a fekete gólyák által
egyik "legsűrűbben lakott" területe. A program 2009. június 1. és augusztus 31. között minden pénteken 9:00
órakor a kölkedi Fehér Gólya Múzeum megtekintésével kezdődik, a résztvevők bepillantást nyerhetnek a
fehér gólyák életébe: érdekes részleteket tudhatnak meg a fészkelési szokásaikról, táplálkozásukról,
vonulásukról. A múzeumlátogatást követően fél tizenegytől kenuzás következik szakvezető kíséretével a
Duna hullámterén található mellékágon, a zegzugos Külső-Bédán. Kis szerencsével láthatóak lesznek a híres
és színes ártéri madárvilág képviselői is: barna kányák, szürke gémek, jégmadarak. Egyéni turisták
bejelentkezés nélkül vehetnek részt a programon, (maximum létszám 40 fő), csoportoknak más időpontokban
előzetes bejelentkezés alapján. Információ: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Rittlinger Nikoletta, tel.:
30-846-6020.

Idegenvezetés és íjászkodás a Mohácsi Történelmi Emlékhelyen
A nagy érdeklődésre való tekintettel a nyári időszakban minden pénteken 16 órakor garantált
idegenvezetéssel és íjászkodási lehetőséggel várjuk a kedves Látogatókat!
A Mohácsi Történelmi Emlékhely az 1526. augusztus 29-i mohácsi csata helyszínén, több mint 1.700 katona
végső nyughelye. A sírkertben elhelyezett sírjelek mellett megismerhető a harc történetileg rekonstruált
lefolyása a már ismert, tragikus végkifejletig. Program: 16.00 óra: az emlékhely bemutatása
idegenvezetéssel. 17.00 óra: íjászkodás. Részvételi díj diákoknak, nyugdíjasoknak 700 Ft/fő, felnőtteknek
900 Ft/fő. Információ:Mohácsi Történelmi Emlékhely, Varga György, tel.: 20/918-2779.

Kerékpártúra az Ormánságban
2009. június 20., szombaton kerékpártúrára invitálunk mindenkit, aki érdeklődik az Ormánság különleges
természeti és kultúrtörténeti értékei iránt. Az Ormánság területe jellemzően sík, nagy része a Dráva folyó
árterületéhez tartozik. Első lakói a vizenyős területekből kiemelkedő „Ormákra” építkeztek – a hagyomány
szerint innen ered a térség elnevezése. Határ menti elhelyezkedése elzárta a gazdasági fejlődés gyors
folyamataitól, ugyanakkor megőrizte természeti, táji, néprajzi értékeit.
Az égerláp, a szlavón tölggyel, magyar kőrissel ékes legelők, a ritka, védett virágok, állatok a felfedezés
örömét nyújtják a természet szerelmeseinek.
A kerékpártúrán az Ormánság természeti és kultúrtörténeti értékeit fedezhetjük fel. Útvonal: Sellye-BogdásaDrávafok-Felsőszentmárton-Révfalu-Drávasztára-Drávaiványi-Sellye (kb. 35 km) Saját kerékpár szükséges! A túra Sellyén, az
Arborétum bejáratánál indul, 10 órakor, a részvételi díj: 500 Ft/fő. A túráról további információ olvasható
honlapunkon: www.ddnp.hu

Magyar Nemzeti Parkok Hete - programok a Duna-Dráva Nemzeti Parkban
A Magyar Nemzeti Parkok Hete programsorozatot 2007-ben indította útjára a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium, azzal a céllal, hogy minél többen keressék fel hazánk nemzeti parkjait, ismerjék meg
lakókörnyezetük és a távolabbi tájak természeti értékeit. Az idei évben harmadik alkalommal meghirdetett
eseménysorozaton a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság is gazdag programkínálattal várja mindazokat,
akik szeretnék közvetlenül is megismerni természeti örökségünket vagy csak egy jó kirándulásra vágynak. A
június 22-28 közötti hét eseményei a Duna-Dráva Nemzeti Parkban és az Igazgatóság működési területén:









Június 22.: Szakvezetéses túra a Mecsekben, az Irma-úton
Június 23.: Látogatás szakvezetéssel a drávaszentesi Dráva Kapu Bemutatóközpontban
Június 24.: Diavetítéses előadás a Tettye Oktatási Központban Pécsett: A Duna-Dráva Nemzeti Park
természeti értékei
Június 25.: Madárodú készítés Pécsett, a Pintér-kertben
Június 26.: Tárlatvezetés a kölkedi Fehér Gólya Múzeumban
Június 27.: Múzeumok Éjszakája a Mohácsi Történelmi Emlékhelyen
Június 28.: Hódító hód kenutúra a Vén-Dunán

A programokról bővebb információ olvasható június közepétől a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
honlapján: www.ddnp.hu

A Zene Ünnepe a Tettyei Mésztufa-barlang előtt és a barlangban
A Zene Ünnepét 1982-ben tartották meg először Franciaországban, Maurice Fleuret francia zenetudós
javaslatára: „A nyár első napját a világon mindenütt köszöntsék zenével!” Mára a zene ünnepe európai, sőt
világméretűvé vált, több mint száz országban rendezik meg június 21-én. Ezen a napon rendhagyó koncertek
várják a közönséget rendhagyó helyszíneken, a város számos pontján. A Tettyei Mésztufa-barlang előtti
téren, majd bent a barlangban 18:00 órától fellép:
Takáts Eszter Pécsi dalszerző-énekes. Társszervező: Pécsi Kulturális Központ. A programon való részvétel
ingyenes.

Szent Iván-éj a Tettyei Mésztufa barlangnál
Június 24-én este 8 órától Szent Iván éjjelén izgalmas programmal várunk kicsiket és nagyokat a titokzatos
Tettyei Mésztufa-barlangba és környékére! A nyári napforduló idején a legtöbb európai nép tűzgyújtással
próbálja megsegíteni a Világosság Sötétséggel szembeni harcát. Örömtűzgyújtás a barlang előtt, tűzkerék
legurítása-megforgatása, tánccal, énekkel egybekötött mulatozás; összművészeti reakció Shakespeare
Szentivánéji álom című művére. Részvételi díj: a barlangi belépő ára (felnőtt: 700 Ft, 18 éves korig és
nyugdíjasoknak: 500 Ft, 2 éves kor alatt ingyenes). A barlang korlátozott befogadóképessége miatt
a programon való részvételhez előzetes bejelentkezés ajánlott! Telefon: 30/580-3424, 72/211-830 (10:00 és
18:00 között)

Magyar pásztorkutyák terelőversenye
Július 4-én szombaton ismét megrendezésre kerül Barcs-Drávaszentesen, a Dráva Kapu Bemutatóközpont
területén a Magyar pásztorkutyák terelőversenye. A változatos és érdekes programokat kínáló rendezvény az
őshonos magyar terelőkutya fajokra hívja fel a figyelmet. Az érdeklődők megismerhetik a terelő kutyákat,
bemutatót és versenyt láthatnak a profi juhnyáj-terelésből, valamint megtekinthetik a környék természeti
értékeit is. A rendezvény díszvendége osztrák partnerünk, a Dunau-Auen Nemzeti Park lesz! A rendezvény
10-16 óráig tartó.

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 tábor
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;
időpont: 2009. augusztus 24-28. A tábor indításához a minimális létszám: 10 fő, jelentkezési sorrendben
tudjuk fogadni a gyerekeket.
Információ kérhető a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságon Ferenczi Katalintól, tel.: 30-326-9459, 72-517222.

Tartsa rendezvényét Pécsett, a Tettyei Mésztufa-barlangban!
Izgalmas, új helyszínt ajánlunk kulturális programok, előadások, rendezvények lebonyolításához. A Tettyei
Mésztufa-barlang misztikuma, terei, befogadóképessége (50-60 fő), különleges akusztikája és fénytani
sajátosságai révén kiváló helyszínt nyújt művészeti előadások, felolvasóestek, koncertek megtartásához.
Jellegénél fogva tömegrendezvényeknek nem, de exkluzív, kiemelt kulturális eseményeknek ideális otthont
adhat. A Tettyei Mésztufa-barlang bérleti díja: 30.000 Ft/óra. Előzetes bejelentkezés, szervezés: 30/5254351.

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.

