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Rekordév a rétisasoknál
Nemzetközi rétisas-védelmi konferencia Szekszárdon 2011. október 18-19. között
Az idei év kedvezı idıjárásának köszönhetıen 2011-ben rendkívül sikeresek voltak a rétisas költések,
hosszú évek után idén elıször több olyan fészek is volt a Duna-Dráva Nemzeti Park területén, amelybıl 3
rétisas fióka repült ki.
Többek között a fenti eredményekrıl is hallhatnak beszámolót azon a nemzetközi konferencián, melyet a
Duna-Dráva Nemztei Pak Igazgatóság szervez Szekszárdon 2011. október 18-19-én, „Protection of WhiteTailed-Eagle in the Danube-valley” címmel. A konferencián nemcsak a pályázati partnerek foglalják össze az
eddig elvégzett munkájukat, de más, külsı szakemberek is elıadást tartanak. A rendezvényre 8 országból
várunk résztvevıket, akik szakmai kirándulás keretében megismerkedhetnek a Duna-Dráva Nemzeti Park
gemenci területeivel is.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság részese a 2012 elsı negyedévében záruló nemzetközi
„Danubeparks” pályázatnak, melynek célja a Duna menti védett területek összefogása Németországtól
Romániáig. A több elembıl álló pályázat egyik kiemelt célja a Duna menti rétisas állomány védelme. A
hazánkban is fokozott védelmet élvezı faj azért is lett a pályázat egyik kiemelt „zászlóshajója”, mert szinte
végig megtalálható a Duna mentén és erısen kötıdik az ártéri erdıkhöz valamint az ártér vizes élıhelyeihez.
A Duna menti rétisas állomány jelentıs része költ a Szekszárd és Eszék közötti szakaszon, a Duna-Dráva
Nemzeti Park, illetve a horvátországi Kopácsi Rét Természeti Park területén. A pályázaton belül ezért is vállat
vezetı szerepet a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság. Az elmúlt négy évben megerısítettük a monitoring
tevékenységünket, internet alapú nemzetközi adatbázist hoztunk létre, ismeretterjesztı kiadványt
szerkesztettünk és kísérleti jelleggel bekameráztunk sasfészket is.
A konferencia az EU SEE pályázati rendszere és a Magyar Állam támogatásával valósulhat meg.
Helyszín: PTE Illyés Gyula Fıiskolai Kar, 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Kezdési idıpont: 9:00
Információ: Parrag Tibor, természetmegırzési osztályvezetı, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, tel.:
30/377-3425.
www.danubeparks.org

Egész évben nyitva tart a Mohácsi Történelmi Emlékhely
A megújult Mohácsi Történelmi Emlékhelyen új nyitvatartási rend van érvényben:
április 1 – október 23. között: H-V 9-18 óráig, október 24 – március 31. között H-V 9-16 óráig.

Természeti értékek bemutatása a vadászati kiállításon
Marcali Város Önkormányzata vadászati kiállítást rendezett 2011. szeptember 30-a és október 2-a között,
amelyen a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság is képviseltette magát. A környék vadásztársaságai
legszebb, és legérdekesebb trófeáit tekinthette meg a közönség. Igazgatóságunk a Boronka-melléki
Tájvédelmi Körzet védett természeti értékeit mutatta be fényképeken. A rendezvény nagy sikert aratott a helyi
lakosság körében.

"Csillagoségbolt-parkok Magyarországon" címmel tartott szakmai
konferenciát a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Az összejövetel apropója az a törekvés, hogy a Bükki Nemzeti Park területén is létrejöjjön egy
csillagoségbolt-park A rendezvényen a Magyar Csillagászati Egyesülettıl Dr. Kolláth Zoltán, a Vidékfejesztési
Minisztérium Természetmegırzési Fıosztályától Csörgits Gábor, illetve a hazai nemzeti park igazgatóságok
munkatársai mellett miskolci csillagászok voltak jelen. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság saját példájukon keresztül szemléltette, hogyan lehet elnyerni a
Nemzetközi Sötétégbolt Szövetség (IDA) által adományozható címet. Értékes elıadások hangzottak el a
fényszennyezés ökológiai hatásairól is. A Zselici Csillagoségbolt-parkról tartott elıadásban hangsúlyosan
az éjszakai csillagnézı túrák tapasztalatairól, tanulságairól esett szó. A fórum végén a jelenlevık
megállapodtak abban, hogy közös erıvel munkálkodnak a zavaró fényektıl mentes éjszakai tájkép, a
csillagos égbolt megırzésén, valamint segítik egymást a csillagoségbolt-parkok létrehozásának
folyamatában.

Fekete István nyomában
Október 5-én csodálatos, napsütéses ıszi idıben, a Baranya megyei Bakóca környékén létesített „Fekete
István Emlékösvény” körülbelül 5 km-es szakaszán, immár ötödik alkalommal került lebonyolításra a „Fekete
István nyomában” – Természetismereti és életrajzi terepi akadályverseny. A majd száz általános iskolás a
Pest megyei Galgamácsáról, a Veszprém megyei Nagyalásonyról, a Fejér megyei Székesfehérvárról,
Mezıszilasról, a Tolna megyei Dombóvárról, a Somogy megyei Szennáról, Nagyatádról, a Baranya megyei
Abaligetrıl, Berkesdrıl, Bicsérdrıl, Kozármislenybıl, Komlóról, Mecseknádasdról, Mindszentgodisáról,
Pécsrıl és Siklósról érkezve járta végig a verseny távját, ahol természetismereti (növény- és állatfajok
felismerése, természetjárással, természetvédelemmel, erdı- és vadgazdálkodással kapcsolatos kérdések,
terepi feladatok) és az író életével, különösen a környékhez kapcsolódó emlékeivel, írásaival foglalkozó
kérdésekre, terepi feladványokra kellett válaszolniuk.
A háromfıs csapatok közül a feladatokat legjobban a szennai diákoknak sikerült megoldani, ıket az egyik
kozármislenyi és a dombóvári csapat követte.
A verseny szervezıinek (Duna-Dráva NPI, Mecsekerdı Zrt., Dombóvári Fekete István Kulturális Egyesület,
Ajkai Fekete István Irodalmi Társaság, Janus Pannonius Múzeum Természettudományi Osztálya) reményei
szerint a rendezvénnyel évrıl-évre sikerül továbbvinni és a gyerekekbe oltani az író örök törekvését, a
magyar táj szeretetét és védelmét.

Állatok Világnapja Városi Verseny
2011. október 4-én tartottuk hagyományos meghívásos versenyünket hatodik osztályos tanulók részvételével.
A versenyen 11, háromfıs csapat mérte össze tudását, gyorsaságát, pontosságát. A csapatok a vizek 15
élılényérıl olvastak, tanultak a versenyre. A gyerekek különbözı érdekes feladatot oldottak meg, mint
hangok, tojások, tollak, fészkek, csigaházak kiválasztása és felismerése. Játszottunk képekkel, néztünk
filmrészleteket, mikroszkóppal vizsgáltuk a „láthatatlan” vízi világot. A szoros versenyt a Pázmány Péter Utcai
Általános Iskola „Hangya” csapata nyerte. Második helyen az Anikó Utcai Általános Iskola „Törpeegér”
csapata végzett. A harmadik helyet a Deák Ferenc Gyakorló Általános Iskola „Panda” csapata szerezte meg.
Ezúton köszönjük meg a felkészítı tanárok munkáját, a szülık támogatását, valamint az
Intézményvezetıknek, hogy lehetıvé tették a tanulók és tanáraik részvételét az igényes versenyen. Fotók a
versenyrıl megtekinthetık ide kattintva.

Újabb "E-tanösvény" a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság mőködési
területén
A 2010-ben elindított szisztémát követve idén újabb tanösvény újult meg a korszerő technikai megoldások
által nyújtott lehetıségek felhasználásával. A korábbi táblás rendszerő villányi Templom-hegyi tanösvényt mely rendszeresen a vandál pusztítás áldozatává vált - füzetes tanösvénnyé alakította a Duna-Dráva Nemzeti
Park Igazgatóság. Az "Ammonitesz tanösvény" névre keresztelt bemutató útvonal végigjárásához
szükséges vezetı füzet az igazgatóság honlapjáról tölthetı le (www.ddnp.hu). Az internetrıl letölthetı
információs anyagot kizárólag az érdeklıdık nyomtatják ki, ezzel tovább csökkentve a felesleges
papírfelhasználást, nyomtatást. A tanösvény egy körbıl áll, a kör hossza körülbelül fél km, nincsenek rajta
extrém nehézségő szakaszok, bármely kiránduló teljesíteni tudja. Az információk megismerésével együtt egy
órát lehet eltölteni a bejárásával. A fákra, kövekre festett ammonitesz ábrák, útirány-jelzı nyilak, valamint az
állomások GPS koordinátái segítik az önálló bejárást, de természetesen igazgatóságunk szakembereitıl
szakvezetés is igényelhetı.

IV. Fényszennyezés Konferencia - Baja, október 14.
A Magyar Csillagászati Egyesület és az Eötvös József Fıiskola szervezésében 2011. október 14-én 10:00 és
17:00 óra között, Baján került megrendezésre a IV. Fényszennyezés Konferencia. A konferencia ez
alkalommal a fényszennyezés és az építészet kapcsolatára helyezte a hangsúlyt.
Napjainkban a gyermekek többsége úgy nı fel, hogy nem ismeri meg a háborítatlan csillagos égboltot. A
természetes égbolt látványa a városi fények sokszor felesleges elburjánzása miatt vész el. Az éjszakai
fényekre szükség van, modern életünk nem mőködne a közvilágítás nélkül, sokszor azonban öncélú,
tényleges világítási haszon nélküli fények is megjelennek. Az élıvilág sok faja kárvallottja a
fényszennyezésnek. A túlzó mesterséges világítás ezen kívül birtokháborító is lehet, amennyiben a fény a
megvilágításra szánt területet övezı ingatlanokra, épületekre esik, de kápráztathat is, amivel
kellemetlenséget okoz. Sok esetben már az építészeti tervekben megtaláljuk a rossz világítás forrását. A
legszennyezıbb megoldások elkerülhetıek lennének egy kis odafigyeléssel. Ehhez adott segítséget a
rendezvény, melyxen csillagáőszok, építészek, világítástechnikai szakemberek tartottak tartalmas
elıadásokat.

ÖKO-NAP Kaposváron október 18-án
A Kaposvári Egyetem Állattudományi Kara, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, valamint az MTA PAB
Ökológiai és Természetvédelmi Munkabizottság rendezésében 2011. október 18-án került megrendezésre a
II. „Mozdulj meg!” Öko-nap a Kaposvári Egyetemen. A program célja a Kaposvári „Öko”-Egyetem képzési
programjainak és tudományos eredményeinek bemutatása, a természettudatos gondolkozás, a természet- és
környezetvédelem népszerősítése és az öko- és biokultúra, a mozgás és az egészséges életmód
népszerősítése volt.
A program keretében nyílt meg az „Európa Tanács Táj Díja” címő vándorkiállítás is, melyben a Zselici
Csillagoségbolt-park tablója is szerepel. Az Európai Táj Egyezmény Nemzeti Koordinációs Bizottság által az
Európa Tanács Táj Díjára (2011) történı felterjesztésre 2010 ıszén kiírt pályázatra 12 pályamő érkezett. A
pályázatokból a Vidékfejlesztési Minisztérium közremőködésével vándorkiállítás készült, mely az ország
különbözı oktatási, kulturális intézményeiben kerül bemutatásra az év folyamán.

PROGRAMOK, FELHÍVÁSOK

„Színes lombok” túra
Az október 22-én, szombaton induló túra a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzetbe kalauzolja az érdeklıdıket.
Földrajzi, geológiai adottságainak köszönhetıen a terület természetes növény- és állatvilága fajokban igen
gazdag, emellett mőemlékekben, kultúrtörténeti és néprajzi emlékekben is bıvelkedik. Legjelentısebb
botanikai értéke a tavasszal virágzó bánáti bazsarózsa (Paeonia officinalis sp. Banatica). A vadregényes
területet túrútvonalak hálózzák be, így gyalogosan is jól bejárható. Az Óbányáról induló túra során
megtudhatjuk, mi a kapcsolat az üveges mesterség és az irtásfalvak kialakulása között. A fokozottan védett
patakos völgy élıvilágának felfedezése izgalmas ıszi kikapcsolódást kínál. A résztvevık megismerhetik a
völgy egyedülálló földtani képzıdményeit, például a Csepegı-sziklákat, valamint a Ferde-vízesést. A túra
„csúcsát” az 524 m magas Cigány-hegyi kilátón érjük el. A 2007-ben felújított kilátóról páratlan ıszi panoráma
kárpótol fáradozásainkért. Helyszín, idıpont: Óbánya, faluvég (volt strand), 10.00 óra (gyülekezı 9:45-kor),
a túra hossza 9 km, idıtartama: 4-5 óra. A részvételi díj: 450 Ft/fı. Fontos a kényelmes túracipı/bakancs és
az idıjárásnak megfelelı túrafelszerelés megválasztása, valamint a kullancsok elleni védelem! Információ és
bejelentkezés a fakultatív programra:
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, telefon: 30/377-3388, 30/326-9459. E-mail:
evahorvath@ddnp.kvvm.hu, komlos@ddnp.kvvm.hu

Adok Neked valamit - Ribizli bohóc mősora a Tettyei Mésztufa-barlangban
A különleges, kicsit talán misztikus hangulatú barlangban, ahol egy sárkány is lakik, Ribizli bohóc zenés
interaktív mősorral várja a gyerekeket, melyben olyan dalok csendülnek fel a gyerekek segítségével, melyet
anya, apa és a nagyik is örömmel hallgatnak. Aki többet szeretne megtudni Ribizli bohócról, látogasson el
honlapjára is: www.ribizlibohoc.hu. A program idıpontja október 23., 11:00 óra. A barlangi belépı díján kívül a
részvétel további költséget nem tartalmaz. Információ: 30/580-3424, 72/211-830 (11:00 és 16:00 óra között).
Honlap: www.barlangpecs.hu.

Igazi kaland - túra a Mészégetı-források barlangjában!
Kedveli Ön a valódi kalandokat? Járt már kiépítetlen barlangban? Ha nem, feltétlenül látogassa meg, fedezze
fel az Orfőn található Mészégetı-források barlangját, ahol felejthetetlen élmények, különleges
cseppkıképzıdmények várják! Garantált túra indul a barlangba 2011. október 29-én, szombaton 14:00
órakor!
A Mészégetı-források barlangja változatos szélességő, aktív patakos barlang, egyediségét az oldásos
formák, vízesések adják, jellegzetessége a kızet felszínét borító mangán-kiválás okozta fekete bevonat. A
kiépítetlen „vad” barlang szakképzett túravezetı kíséretében, elızetes bejelentkezést követıen látogatható. A
túra hossza 400 m, a szükséges felszerelést a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság biztosítja a látogatók
részére. A barlangtúrán 14 év felettiek vehetnek részt, 14-18 év közöttiek esetében írásos szülıi engedély
szükséges. A túrán való részvételhez elızetes jelentkezés szükséges! Jelentkezés: 30/525-4351. A részvételi
díj: 5300 Ft/fı. A részvételi díj tartalmazza a túravezetést, az overál, a kobak és a fejlámpa használati díját,
valamint a biztosítást. A túrán gumicsizma viselése ajánlott.

A Magyar Tudomány Ünnepe - ismeretterjesztı elıadássorozat a Tettye
Oktatási Központban
A Magyar Tudományos Akadémia alapításának napja, november 3. a magyar Országgyőlés határozata
értelmében „A magyar tudomány ünnepe”. Ehhez kapcsolódóan ismeretterjesztı elıadások sokasága várja
az érdeklıdı közönséget országszerte. Az ünnep alkalmából a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

munkatársai színes elıadások keretben mutatják be a nemzeti park különleges természeti értékeit az
érdeklıdı közönségnek Pécsett, a Tettye Oktatási Központban.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklıdıt november keddjein, délután 3 órára!
Az elıadások tematikája a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság honlapján október végétıl lesz olvasható
(www.ddnp.hu).
Az elıadásokon való részvétel ingyenes. Helyszín: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Tettye Oktatási
Központ. Cím: 7625 Pécs, Tettye tér 8. Információ: Telefon: 72/517-223, 30/300-3091, e-mail:
otvosne@ddnp.kvvm.hu.

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.

