A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele

2016. július

HÍREK

Magyar pásztorkutyák terelıversenye augusztus 6-án
A szaporcai İs-Dráva Látogatóközpontban kerül megrendezésre 2016. augusztus 6-án a Magyar
pásztorkutyák 2016. évi országos terelıbajnokságának 5. minısítı fordulója.
Hosszú évszázadokon át a legeltetı állattartás képezte az
ország mezıgazdaságának gerincét. A külföldre hajtott, itt
felhizlalt jószágok sokasága miatt Európa éléskamrájának
is nevezték hazánkat. A programnak helyszínt adó
Ormánság is kiemelt szerepet játszott a lábasjószágok
felnevelésében, amit a még máig is fellelhetı
pásztorhagyományok és eszközök jeleznek. Az egész
napos rendezvény keretében a magyar pásztorkutyák
ıshonos juhaink hajtásában, terelésében versengenek
majd. A program alatt nem csak a képzett kutyákra
számítunk, mert mód nyílik a juhokat eddig még soha nem
látott pásztorkutyák terelési képességének felmérésére is,
ami különös színfoltja lesz a rendezvénynek. A
hagyományos pásztorviseletek és eszközök alkalmazás közbeni használatát is láthatják az
érdeklıdık, sıt elsı kézbıl ismerhetik meg a pásztorélet sokszor nem is olyan könnyő mivoltát.
A rendezvény sportesemény is egyben, hiszen a Magyar Országos Terelıbajnokság minısítı
fordulója, így a kitőnı eredményt elért párosok (kutya és gazdája) az év végén indulhatnak az
országos bajnoki címért is.
Programok:

Terelőverseny

Programok a nap folyamán

•
•

• 9:30 „Az év vadvirága: a mocsári kockásliliom”
rajzpályázat kiállításának megnyitója
• 11:00 Az Ős-Dráva Látogatóközpont
kiállításának megtekintése tárlatvezetéssel
• 11:00 Szakvezetés a Hagyományos Gazdálkodás
tanösvényen
• 13:00 Az Ős-Dráva Látogatóközpont
kiállításának megtekintése tárlatvezetéssel
• 14:00 Táncház

•
•

9:00 Regisztráció versenyzők részére
10:00 Ünnepélyes megnyitó,
a verseny kezdete
Terelőverseny, terelési képességvizsga
MEOESZ szabályok szerint
Online nevezés: http://bit.ly/2aFjW6h
15:00 Ünnepélyes eredményhirdetés

Folyamatos programok: természetismereti foglalkozások, gyerekprogramok, NATURA2000 élıhelyek
és jelölıfajok megismertetése.
Információ a rendezvényrıl: www.ddnp.hu, www.odlk.hu, www.facebook.com/odlkszaporca
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Ifjú Kócsagırök a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnál
A Földmővelésügyi Minisztérium és az Y Triász Mozgalom (30 Y zenekar, Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság és a Fürge Diák Iskolaszövetkezet) által meghirdetett versenyre idén is több tucat fiatal
jelentkezett. Közülük választotta ki a szakmai zsőri azokat, akik az ország tíz nemzeti parkjának
valamelyikében részt vehetnek a több hetes szakmai gyakorlaton. A Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság idén 3 ifjú jelöltet készít fel a megmérettetésre: Kelbert Bernadettet, Szórádi Zsófiát és
Hidas Andrást. A fiatalok a természetvédelmi ırökkel közös munka során teljes körő betekintést
nyerhetnek a Természetvédelmi İrszolgálat mindennapi tevékenységébe, részt vehetnek a különbözı
terepi faladatokban, felmérésekben, területellenırzésekben és egy-egy nemzeti parki bemutatóhely
felkeresésével az ott folyó környezeti nevelési munkával is megismerkedhetnek. Az ifjú kócsagıröket
egy-egy természetvédelmi ır Matula bácsiként segíti eligazodni a természetben, a védett területeken.
Kelbert Bernadett 1992-ben született. Egyetemi tanulmányait 2011-ben kezdte meg a Debreceni
Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán, biológus szakon. Kutatómunkáját az Ökológiai
Tanszéken végzi, ahol már több éve lelkes tagja a növényökológiai kutatócsoportjának. Jelenlegi
kutatásaik fıleg arra irányulnak, hogy a különbözı gyeptípusokban melyek a természetvédelmi
szempontból leginkább megfelelı legeltetési és kaszálási stratégiák. A 2014-es évben részt vett az
Országos Felsıoktatási Környezettudományi Diákkonferencián, amelynek természetvédelem
szekciójában II. helyezést ért el dolgozatával. Jelenleg a Kelet-Dráva Tájegységben végzi ifjú
kócsagıri teendıit Wágner László Tájegységvezetı irányítása mellett.
Szórádi Zsófia 1997-ben született. 2016-ban érettségizett a dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumban,
majd a Kaposvári Egyetem természetvédelmi mérnök szakára nyert felvételt. A Kaán Károly, Herman
Ottó és Madarak és fák napja megyei versenyeken hat alkalommal volt megyei elsı, az országos
döntıkön 2. és két alkalommal 5. ill. 6. helyezett lett. Évek óta tagja a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület Dombóvári Helyi Csoportjának. Szabadidejében rendszeresen részt
vesz különféle madarász programokban, mint pl. a Dombóvár környéki odútelepek kezelése,
természetvédelmi táborok szervezése, erdei iskolás csoportok programjának lebonyolítása,
madárgyőrőzés. 5 alkalommal nyerte el a Tolna Megye Talentuma címet. Völgyi Sándor
ırkerületvezetı mellett tölti gyakorlatát a Mecsek tájegységben.
Hidas András 1994-es születéső ifjú kócsagır jelölt. 2013-ban az Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Természettudományi Karán kezdte meg tanulmányait. Kutatómunkáját szakdolgozóként az MTA ÖK
Duna-kutató Intézetében végzi, ahol hidrobiológiai vizsgálatokban vesz részt. Eredményeit a 2015-ös
XXXII. OTDK Hidrobiológia tagozatában be is mutatta. Tagja a Magyar Hidrológiai Társaságnak és a
Kutató Diákok Országos Szövetségének. Jelenleg a Gemenci Tájegységben foglalatoskodik Dombi
Imre természetvédelmi ırkerület-vezetı irányításával.
Az augusztusban megrendezendı „házi” döntıben ık hárman fognak vetélkedni az elsıségért, ami
azt jelenti, hogy egyikük fogja képviselni a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságot az országos
döntın, ami a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnál kerül megrendezésre. A gyıztes ifjú kócsagır
és a mentor jutalma egy kirándulás a szerbiai Tara Nemzeti Parkba.

Colleen Bell tett látogatást a Duna-Dráva Nemzeti Parkban
Colleen Bell, az Amerikai Egyesült Államok
magyarországi nagykövete július 20-án látogatást tett a
Duna-Dráva Nemzeti Park területén. A nagykövet
asszony tájékozódott az ártérrıl és annak változatos
ökoszisztémájáról. A nemzeti park igazgatóság
munkatársainak prezentációja és a kölkedi Fehér Gólya
Múzeumban tett látogatás után a nagykövet kenuval
fedezte fel a Külsı-Béda holtágat. Ezután halászlevet
fogyasztott el a nemzeti park
igazgatójával,
természetvédelmi ıreivel és Kölked polgármesterével,
miközben beszélgettek Magyarország és az Egyesült
Államok
természetvédelmi
tevékenységérıl
és
változatos növény- és állatvilágáról.
(Forrás: facebook.com/hungary.usembassy)
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Vidrakölyköt mentett a Duna-Dráva Nemzeti
Park Igazgatóság természetvédelmi ıre
Július 25-én Völgyi Sándor, a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság természetvédelmi ıre telefonhívásból értesült, hogy
Orfő községben a Medvehagyma ház turisztikai központban egy
vidrát fogtak be. A helyszínre érve tapasztalta, hogy egy fiatal,
feltehetıen még szopós állatról van szó. A kis vidrának nem voltak
sérülései, de a több ember általi simogatásból származó szagok
miatt az anyja minden bizonnyal nem fogadta volna el. Az állatot
nem engedhették szabadon, mivel az valószínőleg pusztulásához
vezetett volna. A fiatal állat még speciális ellátásra szorul. Telefonos
egyeztetés után a Petesmalmi Vidrapark jelezte, hogy tudják fogadni
az állatot. A kis vidra a befogástól számítva néhány órán belül már
szakszerő ellátásban részesült a vidraparkban. A szakemberek a Cili
nevet adták a kölyöknek, mivel nıstény vidráról van szó.

Értelmetlen pusztítás
Talán kevés városlakó tudja, hogy európai összehasonlításban is Pécs környezete kiugróan magas
változatossággal, biodiverzitással rendelkezik. Köszönhetjük ezt elsısorban a várost északról
körülölelı, a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzetbe és helyi védett területekbe tartozó, bár Városi
Parkerdınek nevezett, valójában jórészt természetes növényzettel borított élıhelyeknek. A molyhos
tölgyes karsztbokorerdıkben, sziklagyepekben igen nagy számú védett és fokozottan védett növényés állatfaj fordul elı.
Ilyen többek között a rendkívüli
ritkasága miatt fokozottan védett,
250.000
Ft
eszmei
értékő,
csodálatos szépségő orchidea-féle,
a Janka-sallangvirág. E fajnak a
teljes mecseki állománya 4-6 tı
között mozgott, sajnos azonban a
közelmúltban ez lecsökkent 1-3
tıre, mivel ismeretlenek három
példányt kiástak.
Ez
összehasonlíthatatlanul
drasztikusabb károkozás, mint a
leszedés, mert így nem csak az
azévi magtermés megy kárba,
hanem megsemmisül az adott egyed, esetünkben pedig gyakorlatilag megfelezıdik, vagy inkább majd
lenullázódik a mecseki állomány.
Ráadásul, mint minden talajlakó orchidea-féle, a sallangvirágok is mikorrhiza (gyökér)-kapcsolatban
élnek gombákkal. A szimbiotikus (mindkét félnek kölcsönösen elınyös) kapcsolat során a
gombafonalak behálózzák a gazdanövény gyökereit, segítve egymást a tápanyaghoz jutásban. Így
tulajdonképpen bármilyen nagy földlabdával is ásunk ki egy orchideát, szinte teljesen biztosan
hamarosan el fog pusztulni új helyén, mivel a gombakapcsolat nem telepíthetı át és nem hozható
mesterségesen létre.
Ezért volt értelmetlen és teljesen felesleges pusztítás a növények kiásása, a természetkárosítás
bőntettének elkövetése. Örüljünk inkább városunk csodálatos és még viszonylag természetes
környezetének, és a csodás vadvirágokban csak a saját élıhelyükön gyönyörködjünk, emlékbe a
látványt vagy egy-egy fotót vigyünk magunkkal.
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Életmentés a Duna-Dráva Nemzeti Parkban
Július 13-án a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa délután öt óra körül
területellenırzést tartott a nemzeti parkban, Dunaszekcsı határában. Az erdıvel borított területen egy
középkorú, magatehetetlen, sérült, összefüggéstelenül beszélı asszonyt talált, aki a kiszáradás
szélén volt.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa vízzel itatta az asszonyt, valamint azonnal
értesítette a mentıket és a rendırséget. Ezután tájékoztatta a település polgármesterét is, aki szintén
segítségül ivóvizet hozva megérkezett a helyszínre. Polgármester úr elmondta, hogy az asszonyt négy
napja keresték, akkor tőnt el a településrıl. Igazgatóságunk munkatársa hívására a mentık is
megérkeztek a helyszínre, akik ellátták, majd elszállították a sérült asszonyt.

„Puha szárnyakon száll…”
A Vadonlesı Program, valamint a tíz hazai nemzetiparkigazgatóság
a
Földmővelésügyi
Minisztérium
Természetmegırzési Fıosztályával, a Nemzeti Parki és
Tájvédelmi
Fıosztályával,
a
Fıvárosi
Állatés
Növénykerttel, a Magyar Természettudományi Múzeummal
és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel
karöltve 2016-ban, AZ ÉV EMLİSE: A DENEVÉR
programsorozat keretében „puha szárnyakon száll …”
címmel denevérmese-röptetı pályázatot hirdetett 6-15
évesek számára. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
mőködési területérıl beérkezett nívós munkák közül három
szép mesét díjazott a szakértı zsőri.

Díjazottak:
1. helyezett: Szabó Tamara: Denevérkaland címő meséje
2. helyezett: Füstös János: Dani és a csodás találkozás címő meséje
3. helyezett: Mali Máté: Dani az állatkertben címő meséje
A nyertesek nemzeti parkos tárgyjutalomban részesülnek, valamint meghívást kapnak a 2016.
november 18-án szervezett Denevér gálára is a Magyar Természettudományi Múzeumba.

FELHÍVÁS

Fotópályázat E-tanösvényeink látogatói részére
A táblás és nyomtatott vezetıfüzetes tanösvények mellett a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
mőködési területén 10 „E-tanösvény” várja a látogatókat, melyek a www.ddnp.hu/e-tanosvenyek
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.
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PROGRAMAJÁNLÓ

Természet, képzımővészet, animáció a 9. Ördögkatlan Fesztiválon
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, a Vadonlesı és a Total Art Egyesület izgalmas
természetismereti, mővészeti programokkal várja a 9. Ördögkatlan Fesztivál vendégeit a
Nagyharsányi Szoborparkban. Az alábbiakban ismertetjük a naponta megrendezésre kerülı
programokat.
Ördögtúrák – A Szársomlyó meghódítása (augusztus 3., 4., 5., 6., 10.00-13.00)
A túrán szakvezetı kalauzolásával nyílik lehetıség a fokozottan védett NATURA2000 terület földtani,
növénytani, állattani és kultúrtörténeti értékeinek megismerésére. Ördögkatlan karszalaggal 50%
kedvezmény: felnıtteknek 400 Ft/fı; 18 éves kor alatt 200 Ft/fı a részvételi díj.
Az „Ördögszántotta hegy” különleges élıvilága (augusztus 3., 4., 5., 6., 15.00-18.00)
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai játékos természetismereti foglalkozásokon
mutatják be a NATURA2000 kiemelt jelentıségő, fokozottan védett terület, a Szársomlyó természeti
ritkaságait. (Ingyenes)
Idegenvezetés a Szoborparkban
(augusztus 3., 4., 5., 6., 15.00-16.00)
Séta szobrászmővésszel,
mővészettörténésszel, a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság
munkatársával a szobrok között,
ismertetés a régmúlt alkotómunkáiról,
a szimpozionok jelentıségérıl,
szerepérıl, a szobrok szimbolikájáról.
(Ingyenes)
Land Art a Szoborparkban
Alkotódélutánok a Pécsi Mőhely
szellemiségében
(augusztus 3., 4., 5., 6., 16.00-18.00)
Átfogó szabadtéri tablókiállítás a
Pécsi Mőhely történetérıl és jelentıségérıl. Alkotó workshop: kiszáradt fák, kövek megfestése,
animációs rövidfilmek készítése. (Ingyenes)
Életre kelnek a képek – Animáció készítés (augusztus 3., 4., 5., 6., 16.00-18.00)
Animációs eszközök interaktív szabadtéri bemutatása, egyedi animációk készítése a Total Art
Egyesület tagjainak vezetésével. Az animációk tematikája: szobrok, ördög, a Szársomlyó legendája.
(Ingyenes)
Vadonlesı – Szórakoztató természetvédelem (augusztus 3., 4., 5., 6., 14.00-18.00)
Százezer önkéntessel a Vadonlesı Magyarország legtöbb embert megmozgató természetvédelmi
kezdeményezése. Legyél Te is vadonlesı! Itt is, ott is… de hol is? – védett állatok nyomainak játékos
keresése, játékok „vadonlesıs” fajokkal. Denevérre ultrahangolódva – festés, nyomtatás és egyéb
denevéres pacsmagolás. (Ingyenes)
Augusztus 6-án Pólógyár Beck Zolival és a 30Y-nal: vadonlesıs és 30Y-os minták festése
pólókra!
Ördögkatlan karszalaggal a fesztivál teljes idıtartama alatt ingyenes belépés a Nagyharsányi
Szoborparkba!
A programok szervezıi: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Földmővelésügyi Minisztérium –
Vadonlesı,
Total
Art
Egyesület.
Információ:
www.ddnp.hu,
tel.:
30/858-7664,
www.facebook.com/szoborpark
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Napközis tábor általános iskolás gyerekeknek augusztusban
Érdekes természetismereti programokkal kitöltött tábor várja
a 8-12 éves korú gyermekeket Pécsett, a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság Tettye Oktatási Központjában
2016. augusztus 8-12-ig, naponta 8.00-16.00 óra között. A
tábor résztvevıi terepi és foglalkoztató terembe tervezett
foglalkozásokon, tematikus napok keretében ismerhetik meg
a gyógynövényeket, a vizek apró lakóit, a madarak életét, az
erdık titokzatos világát. Játékos feladatok, izgalmas
vetélkedık is várják a gyerekeket. A részletes programleírás
és a jelentkezési lap honlapunkról tölthetı le: www.ddnp.hu.

Gong játék a Tettyei Mésztufa-Barlangban
A Tettyei Mésztufa-barlangban augusztus 15-én, hétfın 19.00 órai kezdettel megvalósuló program
elsı részében a barlanggal ismerkedhetnek a résztvevık idegenvezetés keretében. A föld alatti
labirintusban tett sétát követıen lehet megismerkedni a gongokkal és a kristálypiramissal. Élvezhetjük
csodálatos hangjukat, megtapasztalhatjuk ellazító rezgésüket. A harmonikus rezgések jótékonyan
hatnak a belsı egyensúlyunk megteremtésére, a lelki békénk megtartására, energiatartalékaink
feltöltésére.
A programot vezeti: Susanna Kristo - http://about.me/susannakristo Részvételi díj: 2000 Ft (adomány),
mely tartalmazza a barlangi belépı árát és a programon való részvétel díját. Elızetes bejelentkezés
szükséges, a maximális létszám 15 fı. Tel.: 72/211-830, 30/580-3424. E-mail: info@barlangpecs.hu
Információ a programról: www.barlangpecs.hu, www.facebook.com/tettyebarlang

Programsorozat a Mohácsi csata 490. évfordulója alkalmából
A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen minden évben megemlékezünk a tragikus végő mohácsi csata
áldozatairól és megkoszorúzzuk a hısi halottak tömegsírjait. Az emlékhely idei programjai közül
kiemelt figyelmet kap a mohácsi csata 490. évfordulóján tartandó ünnepségsorozat. A programsorozat
célja, hogy megmutassuk: a Mohácsi Nemzeti Emlékhely a tiszteletadás, a fıhajtás és a
megemlékezés mellett a minıségi családi kikapcsolódás színhelye is. Az idei évben – a csata 490.
évfordulóján – emlékezetes programokkal kívánjuk felhívni az ország figyelmét honvédı elıdeink
hısies önfeláldozására.
Augusztus 27-én egész nap, valamint
28-án délelıtt katonai hagyományırzı
bemutató idézi fel a korabeli katonai
életet. A XVI. századra jellemzı viseleti
elemekkel,
fegyverekkel
rendelkezı
hagyományırzık a csatarekonstrukció, a
párviadal és a tüzérségi bemutató mellett
egy
középkori
katonai
tábor
létrehozásában, valamint élményszerő
bemutatásban
is
részt
vesznek.
A gyerekeket kézmőves udvar, valamint történelmi játszóház várja, ahol kipróbálhatják a kardvívást,
vagy az íjászatot. A nap folyamán Kátai Zoltán énekmondó kobozkísérettel XVI. századi históriás
énekekkel mutatja be a középkori Magyarország vitézeinek életét. Célunk, hogy minél több érdeklıdıt
vonjunk be a megemlékezésbe, s átélhetıvé tegyük a magyar középkor katonáinak életét,
mindennapjait.
A hivatalos megemlékezés augusztus 28-án 17.00 órakor kezdıdik, melynek során Bíró László
katonai tábori püspök úr közös imádsággal emlékezik az elhunyt hısökre.
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Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegysége a Duna magyarországi alsó szakaszának
kiemelkedı értékét képviselı élıhelyeit foglalja magába. Itt van hazánk rétisasok és fekete gólyák által
egyik „legsőrőbben lakott” területe. A háborítatlan ártéri erdık mélyén zavartalanul pihennek meg a
gémfélék, kis és nagy kócsagok, kanalas gémek. Ligeterdeiben kockásliliom, jerikói lonc és fürtös
győrővirág is elıfordul. A mocsárrétek, legelık növényei a réti iszalag és a mocsári aggófő.
09.00: találkozó a kölkedi Fehér Gólya Múzeumnál, majd kenuzás a Külsı-Bédán
A kenutúra indulási helye a múzeumtól kb. 9 kilométerre helyezkedik el, ahová a résztvevık saját
gépjármőveikkel jutnak el a Nemzeti Park Igazgatóság munkatársának „felvezetésével”.
A kenutúrán szakvezetı mutatja be a Duna egykori fıágát, a Külsı-Bédát. Kis szerencsével a híres és
színes ártéri madárvilág képviselıit is meg lehet pillantani: barna kányát, szürke gémet, jégmadarat.
12.00: Tárlatvezetés a Fehér Gólya Múzeumban
A Mohácstól délre fekvı Kölked lakossága évszázadok óta együtt él a gólyákkal. A dunai ártér
határában fekvı községben mindig biztos fészkelı és táplálkozó helye volt a fehér gólyáknak. 2002ben létesült az országban egyedülálló Fehér Gólya Múzeum, mely egyetlen faj – a fehér gólya – köré
szervezte tárlatát. A látogatók megismerkedhetnek a fehér gólyák életével: érdekes részleteket
tudhatunk meg a fészkelési szokásaikról, táplálkozásukról, vonulásukról.
13.00: program vége
Idıpontok: augusztus 6., 13., 20., 27.
Találkozási pont: Fehér Gólya Múzeum, Kölked, Széchenyi u. 1. Utazás: egyénileg, saját gépjármővel.
Szúnyogok és kullancsok elleni védekezés javasolt; sapka, naptej használata ajánlott. A részvételi díj:
2-14 éves korig 1900 Ft/fı, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fı. A maximum létszám: 40 fı. A programot
egyéni turistáknak ajánljuk, csoportoknak más idıpontokban elızetes bejelentkezés alapján van
lehetıség a programon részt venni. Információ, jelentkezés és idıpont egyeztetés: Fehér Gólya
Múzeum, telefon: 30/846-6020, 69/384-208. E-mail: info@fehergolyamuzeum.hu
Honlap: www.fehergolyamuzeum.hu
A programokon mindenki saját felelısségére vesz részt.

Kenu- és kajak túrák a Fekete-vízen
Az İs-Dráva Látogatóközpont kenus és
kajakos programokkal is várja a
vendégeket.
A Drávába torkolló Fekete-vízen induló
vízitúrákon a terület természeti értékeit
ismerhetik meg a résztvevık, szerencsés
esetben az ártéri madárvilág képviselıivel
– szürke gémekkel, nagy kócsagokkal is
találkozni lehet.
Részletes leírás a túrákról ide kattintva
érhetı el: http://www.ddnp.hu/viziturak

Elızetes jelentkezés szükséges: Tel.: 30/551-6710, E-mail: info@helian.hu.
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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2016.
augusztusban és szeptember elején
Augusztus 6.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A résztvevık elıször kenutúrát tehetnek a Duna hullámterén található varázslatos Külsı-Béda
mellékágon, majd a Fehér Gólya Múzeumban érdekes tárlatvezetés keretében ismerhetik meg e
gyönyörő madarak életét. A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért elızetes jelentkezés
szükséges! Tel.: 30/846-6020. Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra, a program
idıtartama: 4 óra, a részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fı, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fı.

Augusztus 6.: Magyar Pásztorkutyák Terelıversenye az İs-Dráva Látogatóközpontban
Az egész napos program során a pásztorkutyák terelıversenye változatos kiegészítı programokkal
várja a közönséget. Helyszín: İs-Dráva Látogatóközpont.

Augusztus 8-12.: Napközis Tábor a Tettye Oktatási Központban
Az általános iskolás gyermekek terepi és foglalkoztató terembe tervezett foglalkozásokon, tematikus
napok keretében ismerhetik meg a gyógynövényeket, a vizek apró lakóit, a madarak életét, az erdık
titokzatos világát. Játékos feladatok, izgalmas vetélkedık is várják a gyerekeket. Idıpont: hétfıtıl
péntekig 8.00-16.00 óráig. Helyszín: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Tettye Oktatási Központ,
Pécs, Tettye tér 8.

Augusztus 13.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A részletes programot lásd: augusztus 6.
A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért elızetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/8466020. Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra, a program idıtartama: 4 óra, a
részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fı, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fı.

Augusztus 13.: „Dzsungeltúra” a Dráva-parton
„20 év, 20 túra” programsorozat, Jelvénygyőjtı túra
A Dráva mellékágai mellett úttalan utakon haladva olyan varázslatos ártéri helyeket ismerhetnek meg
a résztvevık, ahol akár hónapokon át nem jár ember. A résztvevık megismerhetik az egyetlen, a
Dráva töltésén belül elhelyezkedı települést, Révfalut is. Helyszín, idıpont: Drávasztára, kikötı, 9.00
óra. A túra hossza 12 km, idıtartama 5 óra. A részvételi díj: 500 Ft/fı.

Augusztus 13.: Éjszakai túra a 40 éves Zselici Tájvédelmi Körzet hullócsillagai alatt
„20 év, 20 túra” programsorozat
Napnyugta után, a zselici dombok között sétálva csillagok ezrei tőnnek elı felettünk. A kellemes séta
után egy dombtetın csillagász vezetésével, távcsıvel figyelhetjük meg a távoli objektumokat,
miközben akár a főbe heveredve várhatjuk a csillagok hullását Európa egyik legszebb égboltja alatt.
A részvételhez elızetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/405-4571. Helyszín, idıpont: Bánya,
Panoráma panzió parkolója, 19.30 óra (Gyülekezı: 19.00 óra). A túra hossza, idıtartama: 5-6 km, 3-4
óra, a részvételi díj: 1000 Ft/fı.

Augusztus 15.: Óvodás nap a Pintér-kertben
Szimatoljunk! Tapogassunk! Ismerjük meg a Pintér-kert élıvilágát! A program keretében az óvodások
megismerhetik a Pintér-kert illatösvényét, különleges tapintású növényeit és a tavakban élı
aranyhalakat. Helyszín, idıpont: Pintér-kert Arborétum, 9.00 óra. A program idıtartama: 1 óra, a
részvételi díj: 300 Ft/fı.

Augusztus 15. Gong játék a Tettyei Mésztufa-barlangban
A Tettyei Mésztufa-barlangban augusztus 15-én, hétfın 19.00 órai kezdettel megvalósuló program
elsı részében a barlanggal ismerkedhetnek a résztvevık idegenvezetés keretében. A föld alatti
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labirintusban tett sétát követıen lehet megismerkedni a gongokkal és a kristálypiramissal. Kezdési
idıpont: 19.00, a részvételi díj: 2000 Ft/fı (adomány)

Augusztus 17.: Óvodás nap a Pintér-kertben
Szimatoljunk! Tapogassunk! Ismerjük meg a Pintér-kert élıvilágát! A program keretében az óvodások
megismerhetik a Pintér-kert illatösvényét, különleges tapintású növényeit és a tavakban élı
aranyhalakat. Helyszín, idıpont: Pintér-kert Arborétum, 9.00 óra. A program idıtartama: 1 óra, a
részvételi díj: 300 Ft/fı.

Augusztus 20.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A részletes programot lásd: augusztus 6.
A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért elızetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/8466020. Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra, a program idıtartama: 4 óra, a
részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fı, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fı.

Augusztus 27-28.: Rendezvénysorozat a mohácsi csata 490. évfordulóján
Az 1526. augusztus 29-i mohácsi csata helyszínén, Sátorhely határában elterülı emlékhely több mint
1500 katona végsı nyughelye. A programsorozaton a csatában elesett hısökre emlékezünk.
Helyszín: Mohácsi Nemzeti Emlékhely. Katonai hagyományırzı bemutató augusztus 27-én egész nap
és augusztus 28-án délelıtt. Megemlékezés és koszorúzás: augusztus 28., 17.00 óra

Augusztus 27.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A részletes programot lásd: augusztus 6.
A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért elızetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/8466020. Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra, a program idıtartama: 4 óra, a
részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fı, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fı.

Augusztus 27.: Denevérest Abaligeten
Az esti program során a denevérek különleges és titkokkal körüllengett világát ismerhetik meg a
látogatók szakavatott denevérkutató segítségével. Az Abaligeti-barlangnál hálóval befogott
denevéreket lehet közelrıl megnézni, ismerkedve a fajok egyedi jellemzıivel.
Helyszín, idıpont: Abaligeti-barlang, 20.00 óra. Ingyenes program.

Szeptember 3.: Velünk élı hagyományok
„20 év, 20 túra” programsorozat, Jelvénygyőjtı túra
A túrán a 250 éves Kisújbánya történetével, hagyományaival, a régi és újra velünk élı
hagyományokkal ismerkedhetnek a résztvevık. Helyszín, idıpont: Zobákpuszta-Kisújbánya, Cigányhegyi feljáró (N46.2120833 E18.3624444), 10.00 óra. A túra hossza, idıtartama: 5 km, 3-4 óra, a
részvételi díj: 500 Ft/fı.

Szeptember 6.: DDNP Klub
Természeti értékek és látnivalók Szentmihályhegytıl a Lankóczi-erdıig, avagy a Duna-Dráva Nemzeti
Park nyugati kapuja – Zöldvári Ákos diavetítéses elıadása.
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program.

Szeptember 10.: Denevér Fesztivál Abaligeten
Az Abaligeti-barlang környezetében megrendezésre kerülı program a denevérek köré szervezıdik.
Ismeretterjesztı játékos foglalkozásokkal várunk minden korosztályt.
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.
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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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