A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele

2015. október

HÍREK

Fekete István nyomába eredtek a diákok
Október 7-én, az Erdık Hete rendezvénysorozat keretében, a Baranya megyei Bakóca környékén
létesített Fekete István Emlékösvény körülbelül 5 km-es szakaszán immár kilencedik alkalommal
került lebonyolításra a Fekete István nyomában Természetismereti és életrajzi terepi akadályverseny.
Az általános iskolák 7-8. osztályos tanulóiból álló háromfıs csapatok
Berkesdrıl, Komlóról, Mecseknádasdról, Mindszentgodisáról, Nagyatádról
és Pécsrıl érkezve járták 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 tizennégy induló csapat közül a feladatokat legjobban a Mindszentgodisai
Általános Iskola Dr. Bubók nevő csapatának sikerült megoldani, ıket a
berkesdi Fekete István Általános Iskola İzlábak és pécsi Árpád Fejedelem
Gimnázium Fürge rókalábak elnevezéső csapata követte. A verseny
szervezıinek (Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Mecsekerdı Zrt.
Sásdi Erdészete, Dombóvári Fekete István Kulturális Egyesület, Ajkai Fekete István Irodalmi
Társaság) reményei szerint a rendezvénnyel évrıl-évre sikerül továbbvinni és a gyerekekbe oltani az
író örök törekvését, a magyar táj szeretetét és védelmét.

Fotók a szerbiai Tara nemzeti parkról
2015. október 14-én nyílt meg a Mohácsi Nemzeti
Emlékhelyen
a
Duna-Dráva
Nemzeti
Park
Igazgatóság, a Szerb Kulturális Központ és a Tara
Nemzeti Park Igazgatósága közös szervezésében
megvalósult Fotosafari Tara címő fotókiállítás.
A tárlat hét magyar fotómővész 20 munkáját
tartalmazza, melyek a szerbiai Tara Nemzeti Park
természeti szépségeit ábrázolják.
A kiállítás 2016 tavaszáig tekinthetı meg.
(Fotó: Szabó Béla)
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Dunai Halszabadító Nap
2015 október 3-án a Bajai Rotary Club ismét – immár 14. alkalommal – megrendezte a „Dunai
Halszabadító Napot”. Ezen a jeles napon 100 példány többnyaras kecsegét engedtek a Dunába
Baján, a Türr István emlékmőnél. A halivadékokat Homokmégy községben élı, és dolgozó
haltenyésztı biztosította a Rotary Club számára.
A kecsege a tokalkatúak (Acipenseriformes) rendjébe,
a tokfélék (Acipenseridae) családjába tartozó halfaj.
Testhossza az 1 métert is elérheti, tömege 6-7
kilogramm. 11-17 db hátvértje megnyúlt, hátrafelé
irányuló hegyben végzıdik. A 60-70 apró oldalvért
tetıcserép módjára fedi egymást, a hasvértek száma
10-18. Teste karcsú, orra keskeny, hosszú, gyengén
felfelé hajló. Négy rojtozott bajuszszála viszonylag
hosszú, lesimítva eléri a felsı ajkat. Mellúszója nagy
és erıs, a hátúszó a farokhoz közel, a farok alatti úszó
fölött helyezkedik el. Testének nagyobb része
sötétbarna, szürkésbarna, vagy feketés barna, esetleg
zöldes vagy kékes árnyalattal. A hasa sárga vagy
vörhenyes fehér színő. Vértjei elefántcsont színőek. A homokban, iszapban élı rovarlárvákkal,
kishalakkal, és növényi törmelékkel táplálkozik. Télre a kecsegék nagy csapatokban a meder mélyebb
gödreibe húzódnak. Ilyenkor jelent veszélyt számukra a csapatban halászó kárókatona. Az
ivarérettséget a hímek 4-5, a nıstények csak 5-6 éves korukban érik el. Május-júniusban az áramló
vízben kavicspadokon ívik. Egy-egy ikrás életkorától függıen 5000-100000 darab szürkésfehér színő
ikrát rak, átmérıjük 1,5-2,0 mm. A lárvák 4-5 nap alatt kelnek ki és megkezdik a Fekete-tenger felé
vándorlást, de a tengert nem érik el, visszafordulnak. Ezt a vándorlási formát „imitált migratio”-nak
hívják. A kecsege a régmúltban tengeri hal volt, és ennek bélyegeit a mai napig is hordozza. 30-40
évvel ezelıtt még mindennapos volt, hogy a halászok hálójába került, 2014-ben már csak 10-20
példányt fogtak belıle a Dunán.
A széles kárász, a kecsege és a vágó durbincs fogási tilalom alá került 2014. január 1-tıl, 2015-ben
az év halává a kecsegét választották.

Véget ért a Fotópályázat Fekete István emlékére címő
programsorozatunk
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2015 elején fotópályázatot hirdetett a Béda-Karapancsa
tájegység látogatói részére.
A pályázat célja az élıhely értékeinek bemutatása volt –
fotós szemmel. A pályázat a természet hı ábrázolójának,
Fekete Istvánnak állított emléket.
A 2015. év folyamán a Béda-Karapancsa Tájegységben
négy különbözı évszakban egy-egy szakvezetéses túrán
vehettek részt az érdeklıdık, melyeken lehetıség nyílt
szebbnél szebb felvételek elkészítésére.
A pályázat eredményhirdetését és a díjátadót október 17-én
tartottuk a kölkedi Fehér Gólya Múzeumban.
A díjazottak: I. díj: Rıder Attila, II. díj: Sere Anikó, III. díj: Szilágyi Imre; Különdíjat kapott: Ughy
Krisztina, Szentiványi Gábor, valamint Sándor István.
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Lezárult az İs-Dráva Látogatóközpont felfedezése címmel júliusban
meghirdetett játékunk
A játék résztvevıinek a július 20 - szeptember 30. közötti idıszakban egy kérdéssort kellett helyesen
megválaszolniuk – a kérdések a Látogatóközpontra, a Dráva élıvilágára és az ıshonos magyar
háziállatokra vonatkoztak. A játék szerencsés nyertese Imre Boróka Eszter Budapesti lakos lett,
nyereménye: İs-Dráva Látogatóközpont ajándékcsomag. A nyertesnek ezúton gratulálunk!
A Harkánytól 15 km-re az Ormánság területén elhelyezkedı İs-Dráva
Látogatóközpont a Duna-Dráva Nemzeti Parkot, a Dráva folyót, az egykori
ormánsági életet és a tradicionális gazdálkodási formákat mutatja be. A
látogatóközpont fıépületében található látványosan kialakított kiállítás az
ormánsági táj jellegzetes élıhelyeit, néprajzi hagyományait, illetve a természet
erıforrásainak egykori, természetközeli hasznosítását ismerteti meg a
látogatóval. Az épület körül kialakított, hagyományos tájfajtákból álló
gyümölcsös, valamint főszer- és gyógynövénykert további ismeretbıvítésére
kínál lehetıséget. A kikapcsolódást népi iparmővész által készített játszótér és
tőzrakó helyek is szolgálják, a környezı területeket kilátótoronyból lehet megtekinteni. A
látogatóközpont majorjában ıshonos magyar háziállatokkal találkozhatunk. A három, interaktív
elemekkel gazdagított tanösvény bejárásával a Dráva élıvilága, a hagyományos gazdálkodás,
valamint az İs-Dráva program ismerhetı meg. Az aktuális programok elérhetık a www.odlk.hu
oldalon.

Új helyre került négy szobor a Pintér-kert Arborétumban
A Pécsett található Pintér-kert Arborétum elsısorban különleges növényeirıl ismert – a lombos fák,
örökzöldek, cserjék és évelık, a védett növényfajok, orchideák, valamint a bánáti bazsarózsa évrıl
évre látogatók ezreit vonzza. A növények mellett az arborétum változatosságát és esztétikai értékét
tovább fokozzák a kerti tavak, a meredek hegyoldalra felkúszó panorámautak, valamint a sétautak
mentén található szobrok. A kertben elhelyezett kıszobrokat a Nagyharsányi Szoborparkban
készítették hazai és külföldi szobrászmővészek az 1960-as, 1970-es években. Október folyamán a
tizennégy szobor közül négy új helyre került.
A mőalkotások közül kettı (Boris Dunimagloski: Háló alatt madarak, Anyisztratov Alexandrov:
Lovacska) eddig eldugott helyen állt, mostantól viszont szem elıtt vannak, a sétautak közelében. Két
további mő (Fritz Mihály: Szerelem, valamint Kutas László: Anya gyermekkel) a parkon belül más
helyre került. Így a négy mőalkotás mindegyikét a látogatók mostantól közelebbrıl is megszemlélhetik
a sétautakon.

Háló alatt madarak, Lovacska, Szerelem, Anya gyermekkel

A Pintér-kert Arborétum 2015. november 1-tıl 2016. február 29-ig hétköznapokon látogatható, hétfıtıl
csütörtökig naponta 8.00-16.00 között, pénteken 8.00-14.00 között; 2016. március 1-tıl a hét minden
napján nyitva tart.
Információ: www.ddnp.hu/pinter-kert
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PROGRAMAJÁNLÓ

Meditáció és hangséta az Abaligeti-barlangban
A csodálatos cseppköveirıl méltán híres Abaligeti-barlang az ıszi-téli
idıszakban is érdekes programkínálattal várja a vendégeket. A 14 év
feletti korosztály számára különleges meditációs túrákat és hangsétákat
kínálunk. A meditációs túra keretében a barlang megismerése mellett a
résztvevıknek alkalmuk nyílik 30 percen át gondolatokba, meditációba
mélyülni, ezáltal a hétköznapok zajaitól, problémáitól eltávolodni a Bodóhegy belsejében, 40 méterrel a felszín alatt.
A hangséta során a barlangi patak megannyi hangjára koncentrálva,
csendben, lassan járhatják végig a résztvevık a barlangot. A program
során a vizuális élmények mellett kiemelt szerepet kap a hangok
különleges, sajátos világa. A kétféle túra kombinációjára is lehetıség
nyílik.
Az egyórás programokon 14 év felettiek vehetnek részt. A részvételi díj
felnıtteknek 1000 Ft/fı; diákoknak, nyugdíjasoknak: 800 Ft/fı. A
maximális létszám 15 fı. A túrákon való részvételhez minden esetben
elızetes bejelentkezés szükséges, legalább egy héttel a tervezett túra
elıtt! A túrák a 2015. október 16. és 2016. március 14. közötti idıszakban, 10.00 és 14.00 óra között
kérhetık. Tel.: 72/498-766.

Manótúrák az Abaligeti-barlangban
Október közepétıl ismét megszervezi a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a korábbi években
nagy sikernek örvendett Barlangi manó túrákat. A manótúra a barlangok varázsát kínálja
gyermekeknek egy mesés elemekkel átszıtt programon. A résztvevık Pipisztrella, a barlangi
denevérfi és barátja, a városi manó, Moszanka segítségével ismerhetik meg a barlangok keletkezését,
a föld alatti rejtett élıvilágot. Az Abaligeti-barlang belépıjegy ára tartalmazza a manóvezetés
részvételi díját. A manóvezetés idıtartama kb. egy óra. A barlang hımérséklete átlagosan 11-12 °C,
ennek megfelelı öltözet ajánlott. A túrákra elızetes bejelentkezéssel 10-40 fıs csoportokat várunk! A
túrák a 2015. október 15. és 2016. március 15. közötti idıszakban kérhetık. Tel.: 72/498-766.

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2015.
novemberben és december elején
November 3.: DDNP Klub
Évszakok a Dráva mentén – Hódossy Attila diavetítéses elıadása
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program.

November 3.: „Vad Magyarország” filmvetítés
Egy rétisas család mindennapjai és egy fiatal vidra kalandjai - valahol a magyar mocsarak mélyén.
Egész estés természetfilm Magyarország tájairól, állatvilágáról és természethez kötıdı
hagyományairól, látványos képekkel, szépséges zenével, Kulka János narrációjával.
Helyszín: İs-Dráva Látogatóközpont, Szaporca
Idıpont: 16.00 óra. A program idıtartama: 1 óra. Ingyenes program.
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November 7.: „Hogyan mőködik az erdı?” - Túra a Kismély-völgyi Pro Silva tanösvényen –
Jelvénygyőjtı túra
A túra során megismerkedhetünk a természetes erdık mőködésével, a változatos, összetett erdıkép
fontosságával, a túlszaporodott nagyvadállomány problémájával és a foglalatlan források és a
mesterséges fészekodúk jelentıségével is.
Helyszín, idıpont: Remete-rét, 10.00 óra. A túra hossza, idıtartama: 4 km, 2-3 óra. A részvételi díj:
500 Ft/fı.

November 10.: Rejtett világok – Testünk titkai: Élet az emberi szervezetben – Rózsa Anita
diavetítéses elıadása
Az elıadás-sorozat rejtett, titkos világokat tár fel, amelyek az emberi szem számára láthatatlanok,
mégis számtalan csodát rejtenek.
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program.

November 17.: A klímaváltozás hatásai a történelmi eseményekre – Varga Zsolt elıadása
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program.

November 18.: Kis csillagász – kis természetvédı programsorozat
A tájékozódás alapvetı iránymutatói voltak a csillagok. Hogyan lehet tájékozódni a csillagok
segítségével? Milyen csillagképeket ismerünk? Milyen eszközök segítségével lehet vizsgálni az
éjszakai égboltot?
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 15.00 óra. A program idıtartama: 1,5 óra. A
részvételi díj: 300 Ft/fı.

A programokon mindenki saját felelısségére vesz részt. A résztvevık tudomásul veszik, hogy a
programon kép-, illetve videofelvétel készülhet. A részvevık a programon való részvételükkel
hozzájárulnak a kép-, videofelvétel készítéséhez, és annak a DDNPI weboldalaira és Facebook
oldalaira történı feltöltéséhez, valamint a DDNPI kommunikációjához, marketingjéhez történı idıbeli
korlátozás nélküli felhasználásához.

A DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG BEMUTATÓHELYEI
Pécs, Pintér-kert Arborétum I Pécs, Tettyei Mésztufa-barlang I Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum
İs-Dráva Látogatóközpont I Mohácsi Nemzeti Emlékhely I Kölked, Fehér Gólya Múzeum I Boki-Duna,
halászati bemutatóhely I Barcs-Drávaszentes, Dráva Kapu Bemutatóközpont I Szársomlyó I
Nagyharsányi Szoborpark
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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