A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele
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HÍREK

20 éves a Duna-Dráva Nemzeti Park
Áprilisban lesz a huszadik évfordulója annak, hogy megalakult a Duna-Dráva Nemzeti Park.
A folyókhoz kötıdı, különösen értékes élıhelyek védetté nyilvánításának folyamata 1962-ben
kezdıdött meg természetvédelmi területek és tájvédelmi körzetek kijelölésével elıször a Dráva, majd
a Duna mentén.
A Duna-Dráva Nemzeti Park létrehozásáról a
környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter a
7/1996. (IV. 17.) KTM sz. rendeletével rendelkezett. A
miniszter védetté nyilvánította a Duna-Dráva Nemzeti
Park néven a Duna Sió torkolat és a déli országhatár
közötti, valamint a Dráva mellett lévı 20560,8 ha
területet, illetve a nemzeti park területéhez csatolta a
korábban már védetté nyilvánított 28918 ha területet.
Így a Nemzeti Park területe 49478,8 ha lett, melybıl
fokozottan védett terület 13431,6 ha. A nemzeti park
kezelıjének
a
Dél-Dunántúli
Természetvédelmi
Igazgatóságból annak jogutódjaként létrehozott DunaDráva Nemzeti Park Igazgatóságot nevezte meg.
Az Igazgatóság különös hangsúlyt fektet a vizes élıhelyek
kezelésére. Az egyedülállóan nagy kiterjedéső folyómenti vizes
élıhelyek hosszú távú megırzése és rehabilitációja elsıdleges
szempont. Ennek keretében kerültek kijelölésre a Duna menti
Ramsari területek (18023 ha) valamint hazánkban az elsık közt a
Cún-Szaporcai Ramsari Terület (257 ha). A jelen és a jövı egyik
legfontosabb feladata, hogy felülvizsgálva a korábbi vízügyi
elképzeléseket a lehetıségekhez képest a természetvédelem
érdekei is megjelenjenek a vizekkel való gazdálkodás keretein belül.
Átfogó rehabilitációs programmal kell a meglévı élıhelyeket
(holtágakat, mellékágakat) megırizni a jövı számára, hiszen sajátos
helyzetükbıl adódóan a gátak közé szorított folyók újakat kialakítani
nem képesek.
Fontos feladata a nemzeti park igazgatóságnak a területén
megtalálható néprajzi értékek megırzése, a még fellelhetı ısi
foglalkozások védelme. A sárközi, mohács-szigeti és drávai
halászati emlékek, a kishalászok tevékenysége, a ladik- és
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bárkaépítés mővelıinek felkutatása. A Dráva menti területek erdısültsége a honfoglalás idején még
60-80 %-os lehetett, késıbb az erdıterület kiterjedését az irtások fokozatosan csökkentették. A kiirtott
erdık nyomán mocsárrétek alakultak, melyeket kaszálással és/vagy legeltetéssel hasznosítottak. Az
itt élı népek ısi foglalkozása volt az állattartás. E táj jellemzı, sajátos elemei a településeket kísérı
fás legelık. A puhafás ártéri erdık nyarai és füzei a teknıvájók és kosárfonók számára is jó
alapanyagot kínáltak, messzi tájakra szállították a Dráva mentén készült „tekenıket”, fakanalakat,
kosarakat. A keményfás erdık méretes és kiváló faanyagot adtak. Ezt a végvári idıkben palánkvárak
építésére és megerısítésére használták, illetve hatalmas mennyiséget termeltek ki és égettek el
hamuzsírfızés céljaira. Ezek az emlékek ma már csak nyomokban fedezhetık fel.
Az Európában növekvı jelentıségő természetkímélı
ökoturizmus – a mely célzottan a különleges
természeti értékek felkeresésre irányul – elıtérbe
került az elmúlt évtizedekben. A Duna és a Dráva
folyó mentén rendelkezésre álló létesítmények és
bemutatóhelyek (Vízvár, Drávatamási, Szentborbás,
Szaporca, Drávaszentes, Érsekcsanád, Kölked)
alkalmasak az ökoturizmus igényeinek kielégítésére.
Sajátos a vízi turizmus, amely az utóbbi években
szinte robbanásszerően terjedt el a Duna és a Dráva
térségében. Megfelelı szabályozással és a túrák rendjének kialakításával a természeti értékek
bemutatására is kitőnı alkalom.
Célunk és törekvésünk, hogy a világon a leginkább veszélyeztetett vizes élıhelyek a Duna-Dráva
Nemzeti Park területén megfelelı állapotban ırizzék meg egykori jellegzetességeiket, és természeti
értékeik megırzése hosszútávon biztosítható legyen úgy, hogy az eljövendı nemzedékek is
rácsodálkozhassanak a természet szépségeire.
(Závoczky Szabolcs, igazgató)

Kikelt az elsı fióka a rétisas fészekben
A Békalencse elızı számában már beszámoltunk a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság mőködési
területén található bekamerázott rétisas-fészekrıl. Örömmel jelentjük, hogy húsvétkor kikelt a fióka az
elsı tojásból. Elkezdıdött a fiókanevelés idıszaka.
Nemzeti Parkunk egyik zászlós faja a fokozottan védett rétisas (Haliaeetus albicilla), melynek
legerısebb kárpát-medencei állománya éppen mőködési területünkön, a Dél-Dunántúlon található.
A kamera segítségével betekintést nyerhetünk e
ritka, méltóságteljes ragadozó madár család
mindennapjaiba,
a
fészeképítéstıl
a
tojásrakáson és költésen át a fiókák
felneveléséig.
Láthatjuk
a
fiókanevelés
szépségét és küzdelmes napjait egyaránt.
Reméljük, az itt felcseperedı fióka/fiókák végül
egészségesen kirepülnek, és így egy újabb
sikeres lépést tesz a hazai természetvédelem és
a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Magyarország természeti értékeinek hatékony
védelméért.
Ide kattintva tekinthetı meg a kamera képe: http://www.ustream.tv/channel/mH8RY5a8JLt.
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Miniszteri elismerı oklevelet kapott a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság munkatársa
Dr. Fazekas Sándor földmővelésügyi miniszter úr az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc
Évfordulója alkalmából Miniszteri Elismerı Oklevelet adott át Krémerné Katics Máriának, a DunaDráva Nemzeti Park Igazgatóság munkaügyi elıadójának, kiemelkedı színvonalú humánpolitikai
munkája elismeréseként.

FELHÍVÁSOK

Fotópályázat E-tanösvényeink látogatói részére
A táblás és nyomtatott vezetıfüzetes
tanösvények mellett a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság mőködési
területén
10,
úgynevezett
„Etanösvény” várja a látogatókat,
melyek
a
www.ddnp.hu/etanosvenyek
címrıl
letölthetı
vezetıfüzetek segítségével járhatóak
végig. Mindegyiken egy általános
tájékoztató, indító tábla található,
majd az útvonalakon az állomásokat
fákra, vagy kövekre festett számok
jelzik. Az egyes állomáshelyekhez
tartozó ismertetıt a túrázók a letöltött
vezetıfüzetekbıl olvashatják el. A vezetıfüzetek tartalmát folyamatosan aktualizáljuk, azok naprakész
ismeretanyagot tartalmaznak.
2016-ban fotópályázatot írtunk ki ezen tanösvények látogatói részére, a szerencsés pályázók a DunaDráva Nemzeti Park Igazgatóság ajándékcsomagját nyerhetik meg. A pályázatról részletes
információk a www.ddnp.hu/e-tanosvenyek linken érhetık el.

VERSengı ürgeképek
A Vadonlesı Program, valamint a tíz hazai nemzeti park igazgatóság a Földmővelésügyi Minisztérium
Természetmegırzési Fıosztályával, a Nemzeti Parki és Tájvédelmi Fıosztályával, a Fıvárosi Állat- és
Növénykerttel, a Magyar Természettudományi Múzeummal és a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesülettel karöltve, 2015. AZ ÜRGE ÉVE alkalmából ürge-vers illusztrációs
pályázatot hirdetett. A pályázat célja az volt, hogy kortárs költık ez alkalomra írt verseit a gyerekek
rajzos formában megjelenítsék. A pályázatra érkezett több ezer gyermekrajz legjobbjaiból született
meg a „VERSengı ürgeképek” kiállítás, amely vándorkiállításként bejárja Magyarországot! Az elsı
helyszín az İs-Dráva Látogatóközpont, ahol 2016. március 29 – április 20-ig tekinthetı meg a tárlat.

Kockás liliom rajzpályázat
Rajzpályázatot hirdet a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság általános iskolás diákok részére.
A pályázat témája a nemzeti park területén élı védett tavaszi virág, 2016-ban az Év Vadvirága, a
kockás liliom. A pályázattal kapcsolatban részletes információk elérhetıek honlapunkon: www.ddnp.hu
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Nyereményjáték az İs-Dráva Látogatóközpont vendégei számára
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság játékra invitál mindenkit, aki felkeresi az İs-Dráva
Látogatóközpontot. A látogatás során egy kérdıívet kell kitölteni és leadni. A kérdések a
látogatóközpontra, a Dráva élıvilágára és az ıshonos magyar háziállatokra vonatkoznak. A helyesen
válaszolók között egy értékes ajándékcsomagot sorsolunk ki. A válaszlapokat az İs-Dráva
Látogatóközpont pénztárában kell leadni. A játék idıtartama: 2016. február 16. – szeptember 30.
Sorsolás: 2016. október 3. A nyertesek értesítése és az ajándékcsomagok eljuttatása postai úton
történik, a nyertes nevét a www.odlk.hu honlapon feltüntetjük.

PROGRAMAJÁNLÓ
Föld Napja rendezvény a Tettyén április 23-án
46 évvel ezelıtt, 1970. április 22-én Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató e szavakkal indított
mozgalmat a Föld védelmében: „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”. A Föld Napja
mozgalom mára az egyik legismertebb környezet- és
természetvédelmi megmozdulás világszerte, ezernél
több szervezet vesz részt benne.
Évek óta hagyomány már, hogy Pécsett ilyenkor a
Tettyén színes forgatag vár mindenkit a Föld Napja
alapeszméje szellemében - idén április 23-án, 10.00 és
15.00 óra között. A házigazdák a hagyományoknak
megfelelıen a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság,
valamint pécsi és Pécs környéki szolgáltatók, civil
szervezetek lesznek. A programok középpontjában a
környezettudatos életmód népszerősítése áll, a
„zöldköznapok” jegyében.
Játékos formában ismerkedhetünk a szelektív hulladékgyőjtés fontosságával, a hulladékhasznosítás
lehetıségeivel. Megtudhatjuk, miért fontos takarékoskodni az energiával – nem csak a pénztárcánk,
hanem a természeti értékek védelme miatt is. A gyerekek vidám kézmőves foglalkozásokon,
természetes alapanyagokból készíthetnek játékokat és használati tárgyakat. A természetvédelem
gyakorlati munkáit is megismerhetjük, például a madárgondozás teendıit.
Részletes információk: www.ddnp.hu/foldnapja2016

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2016. áprilisban
és május elején
Április 2.: Stara Drava
A túrán bepillantást nyerhetünk a Dráva leghosszabb hazai holtágának élıvilágába, és megtudhatjuk,
hogyan menthetjük meg a vizes élıhelyet horvát-magyar összefogással.
Helyszín, idıpont: Barcsi Ó-Dráva, gázfogadó állomás (N45.9586944 E17.4022944), 10.00 óra
A túra hossza, idıtartama: 8 km, 4 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı.

Április 5.: DDNP Klub – PROGRAMVÁLTOZÁS!
Tutajos kalandok – A vízimadárfotózás kulisszái
Völgyi Sándor diavetítéses elıadása.
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program.
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Április 12.: Mosonyi Szabolcs természetfilmes elıadása
Mosonyi Szabolcs munkáit számos külföldi és hazai televíziós csatorna sugározza, filmszínházak
vetítik, illetve több tucat fesztiváldíjjal jutalmazták.
Helyszín, idıpont: Dráva Kapu Bemutatóközpont, Barcs-Drávaszentes, 15.00 óra. Ingyenes program.

Április 15.: Csillagnézés a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetben
A résztvevık az égbolt csodáit ismerhetik meg Európa egyik legkisebb fényszennyezettségő területén.
A részvételhez elızetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/405-4571
Helyszín, idıpont: Nagybajom, víztározó, 18.00 óra (gyülekezı: 17.30)
A túra hossza, idıtartama: 5-6 km, 3-4 óra, a részvételi díj: 1000 Ft/fı.

Április 16.: Szója helyett gólyahír – avagy vízivilág a szántók helyén
A túrán a drávaszentesi mocsárrét helyreállítása céljából végzett beavatkozások eredményeit, a
szántó helyén kialakított vizes élıhelyet ismerhetik meg a résztvevık.
Helyszín, idıpont: Dráva Kapu Bemutatóközpont, Barcs-Drávaszentes, 10.00 óra.
A túra hossza, idıtartama: 6 km, 3-4 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı.

Április 16.: A régi Duna nyomában
„20 év, 20 túra” programsorozat
Gemenc északi részén az egykori Duna medre és az élı Duna mentén haladva a terület természeti
értékeit és a jellegzetes ártéri tájat ismerhetik meg a résztvevık.
Árvíz esetén a túra elmarad! Kérjük, a túra elıtt tájékozódjanak a DDNPI honlapján!
Helyszín, idıpont: Gemenc, Holt-Sió parkolója (N46.3337694 E18.8619083), 9.00 óra.
A túra hossza, idıtartama: 9 km, 6 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı.

Április 22.: Föld Napja az İs-Dráva Látogatóközpontban
A rendezvény környezetünk természeti értékeire, azok megóvására kívánja felhívni a figyelmet.
Helyszín, idıpont: İs-Dráva Látogatóközpont, 10.00 óra.

Április 23.: A FÖLD NAPJA – szemléletformálás a mindennapokban
A szabadtéri rendezvény környezetünk természeti értékeire, azok megóvására kívánja felhívni a
figyelmet.
A látogatókat több szervezet képviselıi várják hangulatos és interaktív programelemekkel.
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye tér, 10.00 óra.

Április 23.: Gólyaköszöntı
A programon a gólyák életével ismerkedhetnek meg a résztvevık, és a gyerekeket számos érdekes
játék, feladat, kézmőves foglalkozás várja a Fehér Gólya Múzeumban.
Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 10.00 óra. A program idıtartama: 2-3 óra, a
részvételi díj: 600 Ft/fı.

Április 23.: Hármaslevelő szellırózsa túra
„20 év, 20 túra” programsorozat
Jelvénygyőjtı túra
A résztvevıknek lehetıségük nyílik megtekinteni a nyugat-balkáni flóratartomány hazánk területén is
fellelhetı botanikai ritkaságait (hármaslevelő szellırózsa, pofók árvacsalán, keleti zergevirág,
turbánliliom), melyek élıhelye hazánkban az ırtilos-zákányi vasútoldal és az e területhez tartozó
patakvölgyek.
Helyszín, idıpont: İrtilos, Szentmihályhegy, Három Sárkány Fogadó, 10.00 óra.
A túra hossza, idıtartama: 7 km, 5 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı.
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Április 30.: Bazsarózsa túra
„20 év, 20 túra” programsorozat
A világon már csak hazánkban találkozhatunk a fokozottan védett bánáti bazsarózsa életképes
populációival.
A túra résztvevıi a különleges növény legjelentısebb állományaiban gyönyörködhetnek.
Helyszín, idıpont: Hosszúhetény, Vásártér, 10.00 óra.
A túra hossza, idıtartama: 5 km, 3-4 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı.

Május 3.: DDNP Klub
Az év madara: a haris
Wágner László diavetítéses elıadása
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program.

Május 7.: Csicsergı erdı túra
„20 év, 20 túra” programsorozat
A jelvénygyőjtı túrán az erdılakó madarak rejtett életébe pillanthatnak be a résztvevık.
Helyszín, idıpont: Magyaregregy, Máré-vár parkolója, 8.00 óra.
A túra hossza, idıtartama: 5 km, 3 óra, a részvételi díj: 500 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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum – http://www.ddnp.hu/abaliget
Boki-Duna, halászati bemutatóhely – http://www.ddnp.hu/boki-duna
Dráva Kapu Bemutatóközpont, Barcs-Drávaszentes – http://www.ddnp.hu/drava-kapu
Fehér Gólya Múzeum, Kölked – http://www.ddnp.hu/feher-golya-muzeum
Mohácsi Nemzeti Emlékhely – http://www.ddnp.hu/mte
Nagyharsányi Szoborpark – http://www.ddnp.hu/szoborpark
İs-Dráva Látogatóközpont, Szaporca – www.ddnp.hu/odlk
Pintér-kert Arborétum, Pécs – http://www.ddnp.hu/pinter-kert
Szársomlyó – http://www.ddnp.hu/szarsomlyo
Tettyei Mésztufa-barlang, Pécs – http://www.ddnp.hu/tettyei-mesztufa-barlang

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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