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Horvát szellemi-kulturális örökség az UNESCO listáján
- kiállítás a Mohácsi Történelmi Emlékhelyen
Április 13-án, pénteken 16 órakor nyílik a „Horvát szellemi-kulturális örökség az UNESCO listáján” című kiállítás a
Mohácsi Történelmi Emlékhely fogadóépületében. A kiállítás bemutatja többek között a tradicionális csipkekészítést, a
dubrovniki Szent Balázs Fesztivál eseményeit, az észak-horvátországi mézeskalács-készítést és a sinj-i lovagi torna, az
Alka-játékok történetét.
A megnyitón köszöntőt mond Szekó József, Mohács Város polgármestere, parlamenti képviselő; Závoczky Szabolcs, a
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója; Ljiljana Pancirov, a Horvát Köztársaság Pécsi Főkonzul asszonya. A
kiállítást bemutatja: dr.sc. Ines Biškupić Bašić, a kiállítás alkotója, a Zágrábi Néprajzi Múzeum főmunkatársa. A kiállítást
megnyitja: mr.sc. Vesna Jurić Bulatović, a Horvát Köztársaság Kulturális Minisztériumának miniszterhelyettes asszonya.
A megnyitón közreműködik a Mohácsi Sokacok Olvasókörének Gyermektánc-együttese és a mohácsi Šokadija
Tamburazenekar.
A kiállítás rendezői: a Horvát Köztársaság Kulturális Minisztériuma, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Horvát
Köztársaság Pécsi Főkonzulátusa. A kiállítás fővédnöke: az UNESCO.
A kiállítás megtekinthető 2012. április 26-ig minden nap 9-18 óráig.

Javában zajlik a békamentés Sikondán
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel karöltve 2003 óta végzi
a békamentést Sikondán. A mentés ott szükséges, ahol a békák vonulási útvonalát forgalmas közlekedési út keresztezi.
A szárazföldi békák élete csak a peterakás idején van vízhez kötve, ezen az időszakon kívül többnyire erdőben élnek.
Kora tavasszal a napsugarak első melengető hatására a telelőhelyükről tömegesen megindulnak e kétéltűek a vizek felé.
Ilyenkor a nőstény béka van különösen nagy veszélynek kitéve, "aki" fajtól függően 800-12000 petét cipel magával, így
mozgása különösen nehézkes. Ezt még nehezíti, hogy a hímek gyakran már vonulás közben ráakaszkodnak a
petehordozókra.
A békák útra jutását egy háló elhelyezésével akadályozzuk meg, amely Sikonda esetében 800 méter hosszan van
kifeszítve az út mentén. A hálóba került békákat naponta kétszer, napkeltekor és naplementekor kell
összegyűjteni, vödörbe tenni, majd átvinni az úton, és a tóba vagy a tó mellé helyezni. Várjuk önkéntesek jelentkezését az

alábbi honlapon, ahol sok hasznos információ is olvasható a békamentéssel kapcsolatos tudnivalókról:
http://sbeka.mlap.hu, illetve www.ddnp.hu.
Az Abaligeti-barlang előtti tónál szintén zaljik békamentés. Az itteni akcióról információ az Abaligeti-barlang pénztárában
kérhető. tel.: 72/498-766.

Lezajlott a „Madarak és fák napja” Országos Verseny területi fordulója
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tettye Oktatási Központjában 11 csapat részvételével zajlott le március 23-án a
„Madarak és fák napja” Országos Verseny területi fordulója. A verseny résztvevőinek a központi feladatlap megírása
után a Pintér-kertben 10 fásszárú növényt kellett felismerniük. A terepi feladatok megoldását követően a terembe
visszatérve a feladat madarak felismerése volt diaképek és hangjuk alapján. A zsűri elnöke – Wágner László a
Kelet-Dráva Tájegység vezetője – értékelésében kiemelte a résztvevők fegyelmezett magatartását, a sikeres
felkészülésüket.
A családias hangulatú, színvonalas versenyen az I. helyezett a VKI Mátyás Király Utcai Általános Iskolájának csapata
lett. A II. helyezett csapat a Mecsekaljai Iskola Kovács Béla Általános Iskolájából érkezett. A III. helyen MTÁMK
Brodarics István Általános Iskola csapata végzett. Az első helyezett csapat továbbjutott az országos döntőbe, ahol
képviselik Baranya megyét. Ezúton szeretnénk megköszönni az Iskolák vezetőinek, hogy lehetővé tették a diákok és
tanáraik részvételét a tartalmas, sok felkészülést igénylő versenyen.

Duna Kincsei - Vetélkedő diákoknak
Duna kincsei címmel indít természetismereti és honismereti vetélkedőt a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság az
IPA Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében. A vetélkedő célja a DDNPI
Béda-Karapancsa Tájegysége, valamint a Kopácsi-rét természeti és néprajzi értékeinek megismertetése Baranya és
Tolna megye felsőtagozatos korosztályával. Az ismereteket bővítő és a gyerekek képességeit sokoldalúan fejlesztő
játéksorozat keretében két levelezőfordulót és az ezekhez kapcsolódó kreatív feladatok megoldását, illetve a két
megyében egy-egy akciónapi részvételt kell teljesíteni a csapatoknak.
A válogató fordulók során legkiválóbban szereplő csapatok juthatnak be az élővetélkedő formájában megrendezett
döntőre, melyet felkészítő szakmai kirándulás előz meg. A döntőn legsikeresebb hat csapat nyeri el a vetélkedő fődíját: a
Kopácsi-rét Natúrpark területére szervezett jutalomkirándulást.
A feladatlapok a DDNPI honlapján (www.ddnp.hu/dunakincsei) jelennek meg a kiírás szerinti időpontokban.
A felkészülést segítik a Régió Rádióban (FM101,7MHz) a DDNPI szakembereivel folytatott tájismertető beszélgetések
is.
A játékra április 16-ig lehet jelentkezni a dunakincsei@gmail.com e-mail címen.
További információ: Temesi Andrea kulturális programszervező, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Turisztikai és
Közkapcsolati Osztály. E-mail: temesia@ddnp.kvvm.hu, Telefon: 30/509-7053.

„Szelek szárnyán...”
Rajzpályázat óvodásoknak és általános iskolás diákoknak
„Szelek szárnyán...” címmel hirdet rajzpályázatot a Pécsi Kulturális Központ Szivárvány Gyermekháza és a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság a megújuló energiák népszerűsítése céljából óvodások és általános iskolás tanulók részére.
A szervezők maximálisan 50x70 cm méretű alkotásokat várnak; a pályázatra beadható grafika, festmény, kerámia és
egyéb vegyes technikával készült mű. A beadás határideje 2012. április 13. péntek, 20.00. Cím: Szivárvány Gyermekház,
7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 6.
A díjazás három korcsoportban történik: óvodás, alsó tagozatos, felső tagozatos korcsoport. A beadott pályamunkákon
a szervezők kérik feltüntetni a mű címét; a pályázó nevét, címét, életkorát; iskolájának nevét, címét, telefonszámát; a
felkészítő tanár nevét és telefonszámát; a pályázat jelmondatát.
A díjazott pályamunkákból a Föld Napja alkalmából 2012. április 21-én, 15.00 órakor nyílik kiállítás Pécsett, a Szivárvány

Gyermekházban, a díjátadó ünnepségre is ekkor kerül sor.
Részletes információ a pályázatról a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság honlapján olvasható: www.ddnp.hu

Négy éve látogatható a Tettyei Mésztufa-barlang
Több évtizedes "Csipkerózsika-álom" után, 2008. március 28-án nyitotta meg kapuit Pécsett a Tettyei Mésztufa-barlang.
Az egyedülálló barlangrendszer a mintegy tízezer éves, laza szerkezetű, vastag mésztufában alakult ki. A járatokat az
évszázadok folyamán mesterségesen kibővítették, további folyosókat vájtak ki a hegy belsejében, kisebbfajta
labirintusrendszert létrehozva. Egykor ezek a föld alatti üregek lakóhelyként is funkcionáltak. Az 1900-as évek elején igazi
turista-attrakció volt az akkor "pokol kapujaként" emlegetett Tettye-barlang, belsejében egy félelmetes sárkánnyal. A
misztikus üregrendszer minden egész és fél órában induló, élményt adó vezetéssel látogatható.
A barlang nyitva tartási rendje az év folyamán: március 15 - április 30. - K-P: 10.00-17.00, Szo-V: 10.00-18.00; május 1 október 31. - K-V: 10.00-19.00; november 1 - március 14. - K-P: 11.00-16.00, Szo-V: 10.00-16.00. A hétfőre eső
ünnep-, szabad- és munkaszüneti napokon (így Húsvét hétfőn is) a barlang nyitva tart!
Vezetések fél óránként indulnak, az utolsó vezetés zárás előtt 30 perccel. A csoportlétszám maximum 30 fő. (Telefon:
72/211-830, 30/580-3424, 30/525-4351).
Belépő felnőtteknek 800 Ft/fő, 2-14 éves korig: 550 Ft/fő; diákoknak és nyugdíjasoknak: 600 Ft/fő. Nagycsaládos jegy
(NOE igazolvánnyal): 2700 Ft; 2 éves kor alatt ingyenes. A belépőjegyeket Üdülési csekkel is lehet fizetni, a Hungary
Card és az Irány Pécs! kártya birtokosai kedvezményes belépőjegyet válthatnak.

Egész évben várja a látogatókat a Mohácsi Történelmi Emlékhely
Az 1526. augusztus 29-i mohácsi csata helyszínén, régészeti feltárásokat követően, 1976-ban nyílt meg a Történelmi
Emlékhely. A park területe több mint 1700 katona végső nyughelye. A tömegsírok között II. Lajos király, Szulejmán
szultán, Tomori Pál, Kanizsai Dorottya, és sok-sok névtelen vitéz fából kifaragott szobrait láthatjuk. A fegyvereket, lovakat
megidéző sírjelek sokasága eleven mozgást teremt a csendes sírkertben. Megkondíthatjuk a kis lélekharangot, amelynek
hangja tovább fokozza a sírkert magasztos hangulatát.
Az emlékhely 2011-től megújult formában várja a látogatókat. A Szent Koronát formázó új impozáns kiállító- és
kilátóépület több szinten ad helyet kiállításoknak, melyek között a korabeli fegyverek ugyanúgy megtalálhatóak, mint a
technika XXI. századi színvonalának köszönhető interaktív terepasztal. A kupola formájú felső szinten lévő kilátóból a
vendégeknek lehetőségük nyílik a magasból megtekinteni a virágszirmot formázó sírkertet.
Nyitva tartás: április 1 – október 23. között: H-V 9-18 óráig; október 24 – március 31. között H-V 9-16 óráig.
Belépő: felnőtt: 1700 Ft/fő; diák, nyugdíjas, pedagógus (igazolvánnyal): 1200 Ft/fő.
Előzetesen bejelentkezett csoportok tagjainak (max 10 perc késés esetén): felnőtt: 1500 Ft/fő; diák, nyugdíjas,
pedagógus (igazolvánnyal): 1000 Ft/fő. Családi kedvezmény: 1 vagy 2 felnőtt + 2 vagy több gyermek esetén a 2. és
minden további gyerek jegyének ára 500 Ft. A kedvezmények nem vonhatók össze. Cím: Mohács-Sátorhely, Tel.:
69/382-130, 20/918-2779.
A belépőjegyeket Üdülési csekkel is lehet fizetni, a Hungary Card birtokosai kedvezményes belépőjegyet válthatnak.

Programajánlatok a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetben
A Belső-Somogyban elhelyezkedő Boronka-mellék erdők borította, vízfolyások szabdalta területe igen változatos
növényvilággal rendelkezik. A terület természeti értékeit szakvezetéses túrákon fedezhetjük fel. A kisvasutas kirándulás
alkalmával barangolhatunk a valamikori puszták helyén, egykor sokak által lakott tájban, ahol ma erdők zöldellnek,
patakok csordogálnak. A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet területén a Zselici Csillagoségbolt-parkhoz hasonlóan

alacsony a fényszennyezés, így itt is remek lehetőség kínálkozik éjszakai csillagnéző túrák megtartására. Az
alábbiakban bemutatásra kerülő programokon egész évben lehetőség nyílik a részvételre előzetes jelentkezést követően.
Kisvasutazás és túra a Tőzike tanösvényen
A túrára erdei kisvasúttal indulnak a résztvevők Mesztegnyőtől a kakpusztai végállomásig, ezt követően gyalogosan járják
be a tanösvényt. A valamikori puszták helyén, egykor sokak által lakott tájban napjainkban már embertől szinte
háborítatlan fiatal és öreg égeresek, tölgyesek mélyén, olykor patakok, lápok mellett haladva ismert és ritkán látott
növényfajokkal találkozhatnak a látogatók. A kellemes séta során kis szerencsével számtalan virágzó növényfajt –
kakasmandikót, májvirágot, farkasboroszlánt, tavaszi csillagvirágot és tavaszi tőzikét – is meg lehet csodálni.
A program időtartama: 3-4 óra, a túra hossza: 7 km. Helyszín: Mesztegnyő, kisvasút állomás. Közlekedés: egyénileg,
gépkocsival
Részvételi díj: 20 főig: 10000 Ft/csoport; 20 fő felett: 500 Ft/fő + kisvasút jegyára. Hasznos: Fontos a szúnyogok és
kullancsok elleni védelem, a kényelmes bakancs és az időjárásnak megfelelő túrafelszerelés megválasztása.
Csillagnéző túra kisvasutazással a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetben
Lakott területektől, városoktól távoli, világítás nélküli helyeken olyan látvány tárul a túrázók elé, amely nem csak
Magyarország, hanem egész Európa területén is ritkán adatik meg. Derült égbolt esetén, Holdtalan éjszakán az ismert
csillagképek mellett a halványabb csillagok sokaságát és a Tejutat is lehet látni. A résztvevők napnyugta előtt erdei
kisvasúttal indulnak a tájvédelmi körzet belsejébe, majd a kakpusztai végállomástól kellemes sétát tesznek az erdőben. A
program során az érdeklődők csillagász segítségével ismerkedhetnek az égbolt rejtett csodáival, és távcsövekkel
vizsgálhatják a szabad szemmel nem látható jelenségeket. A túrát a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
természetvédelmi őr kollégája vezeti.
A program időtartama: 5-6 óra, a túra hossza: 6 km. Helyszín, időpont: Mesztegnyő (kisvasút állomás). Közlekedés:
egyénileg, gépkocsival. Részvételi díj: 20 főig: 12000 Ft/csoport; 20 fő felett: 600 Ft/fő + a kisvasút jegyára. Hasznos:
Fontos a szúnyogok és kullancsok elleni védelem, a kényelmes bakancs és az időjárásnak megfelelő túrafelszerelés
megválasztása.
Információ, jelentkezés a programjainkra: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, tel.: +36 (30) 405-4571.
E-mail: wodtke@ddnp.kvvm.hu

Barlangi kalandtúra a Mecsekben
Tegye próbára magát! Fedezze fel a Mészégető-források kiépítetlen barlangját!
A Mészégető-források barlangja Orfűn található, az Orfűi-tó közelében. Változatos méretű, aktív patakos barlang.
Egyediségét az oldásos formák, vízesések adják, jellegzetessége a kőzet felszínét borító fekete bevonat. A kiépítetlen
„vad” barlang vezetéssel, előzetes bejelentkezést követően, térítés ellenében látogatható. A túra hossza 400 méter. A
szükséges felszerelést a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság biztosítja a látogatók részére. A barlang átlagos
szélessége 1 méter, magassága 1,5-3 méter közötti. Bejárata alacsony, mintegy 60 cm magas, 2 m széles, négykézláb
haladással érjük el az első szifon előtti, 2 méter átmérőjű másfél méter magas termet. Az első szifonon átjutva helyenként
20-30 cm vastag iszapréteggel kell megküzdeni, szűkületeken préseljük át magunkat, majd helyenként térdig érő vízben
haladunk! A nehézségeket feledteti a látvány: vízesések, kőpengék, üstök, karrok, áramlási kagylók, kisebb-nagyobb
cseppkövek, mikrotetaráták.
Részvételi feltételek: A barlangtúrákon 14 év felettiek vehetnek részt. 14-18 év közöttiek esetében írásos szülői engedély
szükséges.
A résztvevőket szakképzett túravezető kíséri. Részvételi díj: 5300 Ft/fő, mely tartalmazza a túravezetést, az overál, a
kobak és a fejlámpa használati díját, valamint a biztosítást. Résztvevők létszáma: minimum 4, maximum 8 fő
Információ, jelentkezés: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, 7625 Pécs, Tettye tér 9.
Tel.: 30/326-9459, 30/377-3388. E-mail: evahorvath@ddnp.kvvm.hu, komlos@ddnp.kvvm.hu
www.ddnp.hu - www.kalandbarlang.hu

Föld Napja rendezvény Pécsett, a Tettyén április 21-én
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében immáron nyolcadik alkalommal kerül lebonyolításra
együttműködő partnereink aktív közreműködésével a Föld Napja rendezvény Pécsett, a Tettye téren. Célunk, hogy a

programok során minél szélesebb tömegeket, de elsősorban családokat mozgassunk meg. A rendezvény időpontja:
2012. április 21., 10 és 15 óra között.
A rendezvényen a környezettudatos életmód népszerűsítésére helyezzük a fő hangsúlyt – például természetes anyagok
használata a háztartásban, szelektív hulladékgyűjtés, hulladék hasznosítás, energiatakarékosság, természeti értékek
megóvása, összességében: „zöld szemlélet a mindennapokban”. A rendezvényen a korábbi évek hagyományainak
megfelelően pecsétgyűjtő játékot is szervezünk. Ennek lényege, hogy a játékban résztvevő kiállítók standjainál feladatot
oldanak meg a vendégek, akik a helyes megoldásért cserébe gyűjtőlapjukra pecsétet kapnak, majd a betelt pecsétgyűjtő
lapokat a központi információs sátornál a játékban résztvevő intézmények, szervezetek által felajánlott ajándéktárgyra
válthatják be.

AZ ELMÚLT HÓNAPBAN TÖRTÉNT

A felsőmocsoládi öreg hárs az Év Fája Európában
Hét európai fa közül a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Somogyi Tájegységében található Felsőmocsolád 400
éves hársfája lett az első helyezett, és ezzel az interneten szavazók döntése alapján elnyerte az Európai Év Fája díjat.
Vogl Szilvia, a település polgármestere szerint azzal, hogy valóra váltak a reményeik, és nyertek, új távlatok tárultak fel
az ötszáz lelkes falu előtt. „Régóta vártunk már arra, hogy adódjon lehetőség a turizmus fellendítésére, értékeink
bemutatására" – mondta Vogl Szilvia, hozzátéve: a győzelem lendületet ad, máris elkezdtek gondolkodni azon, miként
tudnának pályázni parkolóhelyekre, rendezett fogadóhelyre az öreg hárs környékén. A falun két turistaút is átvezet, ezt is
szeretnék kihasználni.
A versenyre Csorba Simon Mária, a felsőmocsoládi birtok egykori tulajdonosainak egyik leszármazottja nevezte be az
öreg hársfát. Az egykori Bánó-kastély ma ismét a család tulajdonában van, és jelenleg szállodaként működik. Az öreg
hárs végig fölényesen vezetve, 11 158 szavazattal nyerte meg a február végéig tartó versenyt, 1300 szavazattal maga
mögé utasítva a második helyezett köpeci (Románia) szilt. Harmadik helyen, hatezer szavazattal, a bulgáriai Kívánságfa
végzett.
A döntőbe azok a fák jutottak be, amelyeknek érdekes története van. A legenda szerint a felsőmocsoládi öreg hárs
mágikus erejével védelmezi az őt körülvevő erdőt. Történetét a környékről származó Bánó család őrizte meg. A család
máig élő hagyománya, hogy legfiatalabb tagjaikat bemutatják a fának.
A több száz éves matuzsálemek történetei a Treeoftheyear.org weboldalon magyar nyelven is megismerhetők. A
szavazatokat is itt lehetett leadni. Az Európai Év Fája díjra azok a fák pályázhattak, amelyek saját hazájukban a
közönség segítségével elnyerték az Év Fája címet.
A cseh kezdeményezésű versenyen hét ország vett részt, a magyarországi szervező az Ökotárs Alapítvány volt. Az
ismert cseh művész, Martin Patřičný által készített díjat május 23-án Brüsszelben vehetik át a győztes fa nevezői.
(Forrás: MTI)

Újabb rétisas-mérgezések Dél-Dunántúlon
Néhány hét leforgása alatt négy rétisas pusztult el a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, a
madarakat valószínűleg megmérgezték.
Az egyik rétisast Berzencénél találták meg február 20-án. Az állat nem tudott lábra állni, ezért a Hortobágyi
Madárkórházba vitték, ahol sajnos elpusztult. Március 5-én Mecseknádasd közelében egy róka teteme mellett két
egerészölyv, valamint egy rétisas tetemére bukkantak. Valószínűsíthető, hogy az állatok pusztulását ebben az esetben is
mérgezés okozhatta. Ugyancsak március 5-én találtak a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai egy sérült,
öreg rétisas hímet, azonban a madarat akkor nem sikerült befogni. Néhány nappal később Péterhida mellett, legyengült
állapotban találtak rá. Valószínűleg abból az elpusztult hollóból ehetett, amely mellett megtalálták. Bár a sast sikerült
állatorvoshoz szállítani, az életét már nem lehetett megmenteni. Minden valószínűség szerint mindkét madarat
megmérgezték. Március 14-én Bátmonostor községhatárában egy öreg rétisas tetemére bukkantak. A madarat 2007
áprilisában a horvátországi Kopácsi-réten gyűrűzték. Külsérelmi nyomok nem voltak rajta, azonban a vizsgálat során

kiderült, hogy begye tele volt, ami azt jelenti, hogy halála előtt nem sokkal táplálkozott. Mindezekből valószínűsíthető,
hogy mérgezés végzett vele. A madarak jelenleg folyamatban levő toxikológiai vizsgálata ad majd választ a rétisasok
elhullásának okaira.
A rétisas hazánk legnagyobb ragadozó madara, fokozottan védett, természetvédelmi eszmei értéke egymillió forint.
Feltételezéseink szerint a rétisas mérgezések hátterében az áll, hogy a gazdák, állattartók mérgezett állattetemek
kihelyezésével próbálják védeni a haszonállatokat a ragadozóktól (pl. rókák, aranysakálok) és csökkenteni a károkat.
Közben nem gondolnak arra, hogy fokozottan védett természeti értékekben is kárt okozhatnak. Amennyiben az elhullott
madarak vizsgálata során bizonyosságot nyer, hogy a pusztulásuk oka mérgezés, és az elhullás területén ugyanazt a
méreganyagot mutatják ki állatok teteméből, természetvédelmi bűncselekmény miatt az eset rendőrségi feljelentést von
maga után.
A rétisasok pusztulását több más tényező is előidézheti. Az elmúlt évben a kedvező időjárás következtében a rágcsálók
nagy mértékben elszaporodtak. A rágcsálóirtásra használt csalétkek egyikének elfogyasztása a rétisas számára ugyan
nem jelent halálos dózist, azonban a sok kis mennyiség összeadódva már végzetes. Az ólommérgezés szintén lehet oka
a rétisasok pusztulásának. Az apróvad vadászathoz kapcsolódóan, az elhullott vadban megtalált és elfogyaszott sörétek
méreganyagainak mennyisége összeadódik. A hosszú, kemény tél során a madarak szervezete legyengül, ilyenkor már
egy enyhébb mérgezés, vagy paraziták, vírusok, baktériumok is az állat pusztulását okozhatják.
A tudomásunkra jutott madárpusztulások mellett a tapasztalatok szerint rendszeresen előfordulnak további rétisas
elhullások is. Sokszor nehezen megközelíthető élőhelye, illetve a dögevők tevékenykedése miatt nem minden tetemet
sikerül megtalálni. Sok esetben csak az üresen maradt fészek, revír ad jelt arról, hogy elpusztulhatott egy rétisas.

A DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG PROGRAMJAI ÁPRILISBAN ÉS
MÁJUS ELEJÉN

Április 3.: DDNP Klub
Gólyák útján Törökországba – Szegvári Zoltán és Nyemcsok Tamás előadása
Diavetítéses előadás. Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes.

Április 7.: Kormorán túra Gordisán – JELVÉNYGYŰJTŐ TÚRA
A kormoránok, más néven kárókatonák nem tartoznak a halászok, horgászok kedvenc madarai közé. A Dél-Dunántúl
egyetlen kárókatona fészkelő telepének életébe pillanthatunk be ezen a túrán.
Helyszín, időpont: Mattyi-tó, horgászház, 10.00 óra. A túra hossza, időtartama: 10 km, 4-5 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő.

Április 11.: Kis természetjáró - Pecsétgyűjtő program gyerekeknek
Hogyan tájékozódjunk a természetben? Mit tegyünk akkor, ha eltévedtünk? Mit ehetünk meg és mit nem a
természetben?
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 15.00 óra. A program időtartama: 1,5 óra. Részvételi díj: 200 Ft/fő.

Április 14.: Nyári tőzike túra Drávaszentesen
A program résztvevői a Dráva Kapu Bemutatóközponthoz tartozó állattartó telepen régi magyar háziállatokkal
(szürkemarha, rackajuh) ismerkedhetnek meg. Az állatbemutatót túra követi az Üde rétek tanösvényen, amely a nyári
tőzikékkel tarkított réten, keményfa ligeterdőn vezet át. Madarak megfigyelésére is lehetőség nyílik.
Helyszín, időpont: Dráva Kapu Bemutatóközpont, Barcs-Drávaszentes, 10.00 óra. A túra hossza, időtartama: 5 km, 3-4
óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő.

Április 16.: Kis Természetbúvárok Szakköre
Lepkék, szitakötők, hangyalesők, fátyolkák és még sokan mások
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 15.00 óra. A program időtartama: 1,5 óra. Részvételi díj: 200 Ft/fő.

Április 20.: Csillagnéző túra a Zselici Csillagoségbolt-parkban
A Zselicben a lakott területektől, városoktól távoli, világítás nélküli helyen olyan látvány tárul a túrázók elé, amilyen
nemcsak Magyarország, hanem egész Európa területén is ritkán adatik meg. Naplemente után derült, felhőtlen égbolt
esetén a csillagos égbolt megfigyelésére lesz lehetőség Európa egyik legkisebb fényszennyezésű területén, csillagász
szakember segítségével. A résztvevők távcsővel figyelhetik meg a szabad szemmel nem látható jelenségeket, és
számtalan érdekes információt tudhatnak meg a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrétől.
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/405-4571
Helyszín, időpont: Zselic, Hotel Kardosfa, 19.00 óra. A túra hossza, időtartama: 5-6 km, 3-4 óra. Részvételi díj: Felnőtt:
800 Ft/fő; 18 éves korig: 600 Ft/fő.

Április 21.: A FÖLD NAPJA – szemléletformálás a mindennapokban
A szabadtéri rendezvény környezetünk természeti értékeire, azok megóvására kívánja felhívni a figyelmet. A látogatókat
több szervezet képviselői várják hangulatos és interaktív programelemekkel. A résztvevők megismerhetik azokat a
módszereket is, amelyekkel környezetünk védelme mindennapjaink részévé válhat. Helyszín, program kezdete: Pécs,
Tettye tér, 10.00 óra.

Április 21.: Kamilla és Koszta kalandjai a gólyák birodalmában
Gólyabábos foglalkozás gyerekeknek a Fehér Gólya Múzeumban.
Kamilla, a gondoskodó gólyamama bevezeti fiókáját, a csintalan Kosztát a gólyák kalandos életébe. A program során a
gyermekek bábok segítségével ismerkedhetnek meg a gólyák táplálkozásával, fészkelési szokásaival és vonulásukkal. A
bábozás végén a résztvevők is kipróbálhatják, hogy milyen fészket építeni, gólyalábon járni és egy kis ügyességi játékon
is megmérkőzhetnek a lelkesebbek. Emlékül mindenki elkészítheti a saját gólya-pálcáját.
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 10.00 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő.

Április 28.: Bazsarózsa, avagy a rackanyáj gondozza a virágoskertet – JELVÉNYGYŰJTŐ TÚRA
Országos kitekintésben is jelentős botanikai értéket őriz a 100 hektáron elterülő Nagy-mező, Arany-hegy
Természetvédelmi Terület. A egykori gyümölcsösök, legelők, ritkás erdőfoltok védett növények sokaságának jelentenek
élőhelyet napjainkban. A világon már csak hazánkban találkozhatunk a fokozottan védett bánáti bazsarózsa életképes
populációival. A túra során a különleges növény legjelentősebb állományaiban gyönyörködhetnek a túrázók. A védett
területek kezelését, megőrzését az Igazgatóság legeltetéses állattartás segítségével biztosítja. Az érdeklődők
megtudhatják, milyen szerepet kap a juh a természeti és tájtörténeti értékek megőrzésében. Helyszín, időpont:
Hosszúhetény, Vásártér, 10.00 óra. A túra hossza, időtartama: 5 km, 3-4 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő

Április 29.: Odúnéző túra a Fekete harkály tanösvényen
A túra során a résztvevők érdekes – akár kézzel fogható - információkat kaphatnak a zselici erdő életéről: változatos
élőhely-típusokat, különféle fafajokat, csodás lágyszárú növényeket és akár rejtett életmódú állatokat ismerhetnek meg.
A varázslatos hangulatú égerligetben kanyargó patak felett pallósorról nyílik lehetőség a vizes élőhely megfigyelésére. A
túrán különösen sok érdekes információt lehet megtudni a madárodú-telep jelentőségéről, és közelről lehet megfigyelni
az odúlakó fajok fiókáit is.
Helyszín, időpont: Kaposvár-Töröcske déli vége, 10.00. A túra hossza, időtartama: 5 km, 3-4 óra. Részvételi díj: 500
Ft/fő.

Május 2.: A biológia úttörői – kutatók itthon és a nagyvilágban – Temesi Andrea előadássorozata
James D. Watson, Francis Crick, Richard Dawkins. Vendégelőadó: Rózsa Anita
Diavetítéses előadás. Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes

Május 5.: Hármaslevelű szellőrózsa túra
A túra során a résztvevőknek lehetőségük nyílik megtekinteni a nyugat-balkáni flóratartomány hazánk területén is
fellelhető botanikai ritkaságait (hármaslevelű szellőrózsa, pofók árvacsalán, keleti zergevirág, turbánliliom), melyek
élőhelye hazánkban az őrtilos-zákányi vasútoldal és az e területhez tartozó patakvölgyek. A kellemes erdei séta során a
látogatók megtekinthetik a Zrínyi-Újvár történelmi emlékhelyet, visszafelé pedig a Mura árterének érintésével érkeznek
vissza a kiindulási pontra.
A kirándulás végén igény szerint étkezési lehetőség is rendelkezésre áll a Három Sárkány Fogadóban.

Helyszín, időpont: Őrtilos, Szentmihályhegy, Három Sárkány Fogadó, 10.00 óra
Túra hossza, időtartama: 7 km, 5 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fő

Május 8.: DDNP Klub
Barangolások Délkelet-Lengyelországban – Komlós Attila előadása
Diavetítéses előadás
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra
Ingyenes

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.

