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Szudánból jelentkezett a gemenci fekete gólya
Zoltán, az egyik gemenci fekete gólya mintegy 20 grammos jeladót kapott június folyamán. A jeladó a
GPS helymeghatározó által megadott földrajzi koordinátákat SMS üzenetként küldi el egy speciálisan
kialakított számítógépes rendszerbe, amelybıl az adatok bármikor letölthetıek és a madarak által
megtett út térképen is megjeleníthetı. A jeladót egy mellény rögzíti a madár hátára úgy, hogy az a
mozgásában ne korlátozza.
A Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság, a Gemenc Zrt., a
Magyar
Madártani
és
Természetvédelmi Egyesület és a
Bajai Ifjúsági Természetvédelmi
Egyesület célja, hogy a jeladók által
győjtött információk feldolgozásával
jobban megismerjük a fekete gólyák
életmódját, és olyan helyeken is
figyelemmel tudjuk kísérni a madár
útját, ahol a terepi megfigyelés nem
lehetséges.
Az
útvonal
kirajzolódásával
feltérképezhetıek a vonulás során
adódó veszélyforrások, valamint
pontos információk kaphatók arról,
hogy a madár nappal vagy éjjel
mozog, naponta mennyi idıt tölt
mozgással, mekkora utat tesz meg, a vonulás közben megszakítja-e az útját, és hogy hol telel.
Zoltán GPS jeladóval a hátán szeptember 20-án indult útnak Afrikába, így követni tudják, merre jár. A
fekete gólya a Márvány-tengert Rodostó mellett repülte át, majd Törökország, Szíria és Izrael
következett. Sarm es-Sejktıl keletre átrepült a Szuezi-öböl felett, majd Egyiptomból a Nílust követve
érkezett Szudánba.
Az alábbi linken megtekinthetı térképen látható a madár repülésének útvonala: http://bit.ly/2e6uePb
Gemencben körülbelül 40 pár fekete gólya fészkel, ami jelenlegi tudásunk szerint a világ legnagyobb
„népsőrőségő” állománya. (Forrás: TEOL.hu)
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Tizedszer Fekete István nyomában
2016. október 11-én jubileumi rendezvényre gyülekeztek Nagymátén a Fekete István szellemiségét,
irodalmi tevékenységét megbecsülı, az általa képviselt, a magyar táj, és a benne dolgozó kétkezi
emberek szeretetét fontosnak tartó általános iskolák 7.-8. osztályos tanulói. Immár tizedik alkalommal
került ugyanis megrendezésre a Baranya megyei Bakóca környékén létesített Fekete István
Emlékösvény útvonalain a Fekete István nyomában – Természetismereti és életrajzi terepi
akadályverseny.
2007-ben merült fel a gondolat, hogy az író kezdı
gazdász éveinek vidékén, a volt Mailath-uradalom
területén, ténylegesen Fekete István nyomában járva
vetélkedıt szervezzünk, amelyen a diákok az író
környékhez
kötıdı
emlékei
mellett
a
természetvédelemmel, az erdı- és vadgazdálkodással,
és a természetismerettel kapcsolatos kérdéseket,
feladatokat is megoldhatnak.
Azóta minden évben megrendezésre került a
vetélkedı, többnyire csodálatos ıszi idıjárási
körülmények között. Sajnos, pont a tizediknél esıs idı fogadta a
baranyaiak mellett a szomszédos megyékbıl is érkezı háromfıs
csapatokat. Ezért a szervezık gyors módosítással egy könnyített,
valamennyire sármentes útvonalat jelöltek ki a Fekete István
füvészkertben. Hála a főtött helységben megtartott fafaj- és
madárfelismerési feladatnak, valamint a forró teának és a finom
gulyásnak, remélhetıleg senki nem fázott meg, és az elızı
évekhez hasonló, szép élményekkel távozott Nagymátéról.
A tizenhat induló csapat közül a feladatokat legjobban a
Mindszentgodisai Általános Iskola Baglyok nevő csapatának
sikerült megoldani, ıket a pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és
Általános Iskola Lomha rókalábak elnevezéső csapata, és a
szennai Fekete László Általános Iskola Zsókaja fantázianevő
egysége követte.
Szomorú momentumként csendes búcsúzásra is sor került. Dr. Sánta Gáborra, a közelmúltban
fiatalon elhunyt szegedi irodalomtörténészre, az író életmővének legteljesebb és legalaposabb
kutatójára, legutóbbi válogatásköteteinek szerkesztıjére emlékeztünk.
A verseny szervezıinek
(Duna-Dráva
Nemzeti
Park
Igazgatóság,
Mecsekerdı Zrt. Sásdi
Erdészete, Ajkai Fekete
István Irodalmi Társaság,
Dombóvári Fekete István
Kulturális
Egyesület)
reményei
szerint
a
rendezvényt a jubileum
után továbbra is töretlenül
sikerül megrendezni és a
gyerekekbe oltani az író
örök érvényő felismerését:
„Kerestem az utat, a
patakot, a nádast, a
cserszagú
erdıt...
és
megtaláltam a Hazámat.”
Nagy Gábor
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Palackposta érkezett a Duna-Dráva Nemzeti Parkba
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa a Gemenci Tájegységben található Ó-Sükösdi
kövezésen egy uszadékkupacban egy kis üveget talált, amiben egy üzenet volt. A palackpostát egy
német diák dobta a Dunába tavaly júliusban, mintegy 150 kilométerrel feljebb, Budapesten.

Igazgatóságunk munkatársa felvette a kapcsolatot az üzenet küldıjével, kíváncsian várjuk válaszát.

Az E-tanösvény fotópályázatunk eredményei
A táblás és nyomtatott vezetıfüzetes tanösvények mellett a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
mőködési területén 10, úgynevezett „E-tanösvény” 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 a mőködési területünkön található e-tanösvények látogatói részére.
Az eredményes pályázók jutalma a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ajándékcsomagja volt. A
pályázat beadási határideje 2016. október 15. volt.
A zsőri a következı pályázókat részesítette elismerésben:
1. helyezett:
Kis Patrik (Bátaszék)
Írásunk mellett az ı felvétele
látható
2. helyezett:
Hidasi Márk
(Dabas-Gyón)
3. helyezett:
Édelmann-Streb Szilvia
(Bóly)
Minden résztvevınek köszönjük
pályázati
anyagát,
a
díjazottaknak gratulálunk!

Az e-tanösvényekrıl részletes információk a www.ddnp.hu/e-tanosvenyek linken érhetık el.
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Lezárult az İs-Dráva Látogatóközpont felfedezése címő játékunk
A játék résztvevıinek a február 16 - 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 Sógor-Ligeti
Gabriella 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
látogatóközpontról részletes információk a www.odlk.hu oldalon találhatók.

PROGRAMAJÁNLÓ

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2016.
novemberben és decemberben
November 8.: DDNP Klub - Zergevirágok a Mecsekben
Nagy Gábor diavetítéses elıadása.
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program.

November 15.: Az élı természetvédelem – Rózsa Anita elıadássorozata
A hegyvidéki erdık titkai – A Duna-Ipoly és az İrségi Nemzeti Park
Az elıadássorozat hazánk legszebb és leginkább védelemre szoruló tájait, a nemzeti parkokat mutatja
be. Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program.

November 19.: Regıs Sziránszki József – Barlangolás
Dobolás, ének, tánc a barlangban. Megéljük a fény erejét, milyen hatalmas tud lenni egy szál gyertya
a barlangban, majd a teljes sötétben hogyan mőködnek érzékszerveink. Két órás belsı utazás. A
résztvevık a program során állnak, aki nem bírja, kis széket hozzon magával. Kezdési idıpont: 16:00,
a részvételi díj: 2000 Ft, mely a barlangi belépıt is tartalmazza.

December 6.: DDNP Klub – Kirándulás Berlinben és környékén
Havasi Ildikó diavetítéses elıadása. Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra.
Ingyenes program.

December 9.: Madarak védelme a ház körül: téli madáretetés
A program lehetıséget biztosít arra, hogy a madáretetık téli vendégeinek életébe bepillantást
nyerjünk. A résztvevık megtudhatják, milyen táplálékkel szabad etetni a télen itt maradt kismadarakat
és saját etetıt is készíthetnek. Helyszín, idıpont: İs-Dráva Látogatóközpont, 10.00 óra. A program
idıtartama: 2-3 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı.

December 10.: Karácsonyváró kézmőves program a Fehér Gólya Múzeumban
A vidám, alkotó délelıtt a karácsonyi készülıdés jegyében telik. Természetes anyagokból alkothatnak
szebbnél szebb karácsonyfadíszeket, hőtımágnest, mécsestartót a gyermekek. A részvételhez
elızetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/846-6020. Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum,
10.00 óra. A program idıtartama: 3 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı.
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December 10.: Karácsonyváró kézmőves foglalkozás Drávaszentesen
A kézmőves program a karácsonyi készülıdés jegyében telik, saját készítéső ajándékok
megalkotásához nyújt hasznos segítséget. A programon való részvételhez elızetes regisztráció
szükséges! Tel.: 30/377-3393, 82/461-285. Helyszín, idıpont: Dráva Kapu Bemutatóközpont, BarcsDrávaszentes, 9.30 óra. A program idıtartama: 3 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı.

December 16.: Karácsonyváró szöszmötölés az İs-Dráva Látogatóközpontban
A karácsonyváró foglalkozáson a gyerekek természetes anyagokból készítenek karácsonyfadíszeket
és apró ajándékokat. Helyszín, idıpont: İs-Dráva Látogatóközpont, 10.00 óra. A program idıtartama:
2-3 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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