A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele
2008. október
Sikeresen lezárult a Természetvédelmi Őrök II. Európai konferenciája
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, valamint a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium közös szervezésében 2008. szeptember 14-20. között került megrendezésre a Természetvédelmi őrök
II. Európai Konferenciája, az idei év legjelentősebb természetvédelmi szakmai rendezvénye.
Hazánkban először történt ilyen kiemelkedő jelentőségű természetvédelmi esemény, melynek a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság illetékességi területén fekvő helyszíne Tolna megyében szeptember 17-én és 18-án a Vén-Duna, a Nyéki HoltDuna tanösvény, valamint a Szekszárd mellett elhelyezkedő Bárányfoki látogatóközpont - az "Élet az ártéren" kiállítás és
környezete volt.
Albániától Norvégiáig, Írországtól Oroszországig Európa számos országából és nemzeti parkjából érkeztek
természetvédelmi őrök a rendezvényre, akik megismerkedtek hazánk természeti értékeivel, védett természeti területeivel,
valamint a Magyarországon folyó természetvédelmi szakmai munkával.

Dél-Dunántúl zöld szigetei - Konferencia a Mecsekért és a Villányi-hegységért
Második alkalommal kerül megrendezésre október 16-án Pécsett, a MTESZ székházban, a Mecsek-kutatás Konferencia.
2005-ben a város fölé magasodó hegység bemutatásával, kutatásának eredményeivel foglalkoztak az előadók, idén
azonban a szomszédos Villányi-hegység megismertetése is hangsúlyos feladat. Sok fontos és érdekes ismeret birtokába
juthatnak a konferenciára ellátogatók legdélibb szigethegységünkről: geológiától, botanikán és zoológián keresztül az
erdőgazdálkodásig és természetvédelemig.
Csakúgy, mint három éve, 2008-ban is a Mecsek Egyesület, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Mecseki
Erdészeti Zrt. közös szervezésében valósul meg a rendezvény, ahol az egyesület által meghirdetett ”csak TERMÉSZET”
című fotókiállítás díjnyertes képei is megtekinthetők lesznek.

Visszatért "az első" fekete gólya
Magyarország 1994-ben csatlakozott az Európai Feketególya-védelmi Programhoz. A csatlakozástól kezdve zajlik a fekete
gólya fiókák színes gyűrűvel való ellátása. 2008. augusztus közepén a kölkedi Nagyréten sikerült azonosítani azt a gólyát,
amely a programban elsőként kapott színes gyűrűt Magyarországon, még 1994-ben, fiókaként - az azonosság az adatbázis
leellenőrzésekor derült ki. A Kölked határában megfigyelt példány 14 évvel és és két hónappal ezelőtt kapott gyűrűt, a
megfigyeléstől kb. 40 km-re Szeremle határában.

Bemutatóhelyeink őszi-téli nyitvatartása
A főszezon végeztével a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság bemutatóhelyei az őszi-téli nyitvatartási rend szerint
üzemel:
Pintér-kert Arborétum, Pécs
Október 1-április 30.: munkanapokon: H-CS: 8.00-16.00, P: 8.00-14.00

Tettyei Mésztufa-barlang, Pécs
Október 1- április 30.: 10.00-18.00
Mohácsi Történelmi Emlékhely, Sátorhely
Március 21-től november 9-ig: naponta 9.00-18.00, más időpontokban előzetes bejelentkezéssel
Abaligeti-barlang
Október 16-március 14.: naponta 10.00-15.00. Az utolsó vezetés zárás előtt egy órával indul.
Denevérmúzeum, Abaliget
Október 16-március 14.: naponta 10.00-15.00
Fehér Gólya Múzeum, Kölked
október 1 - március 31.: K-Szo: 10-16, más időpontokban előzetes bejelentkezéssel
Dráva Kapu, Drávaszentes
Március 15-október 31.: K-V: 9-17, más időpontokban előzetes bejelentkezéssel
„Élet az ártéren” kiállítás, Szekszárd-Bárányfok
Előzetes bejelentkezéssel látogatható, tel.: 30/270-2635
Szársomlyó - szakvezetéses túrák
Indulás: SZE-V: 10 óra

Working for Nature (Munka a természetért) programzáró workshop októberben
Tizenkét európai védett területet választott ki pályázat útján az EUROPARC Szövetség a "Working for Nature - Nature for
Working" (Munka a természetért - Természet a munkáért) elnevezésű gyakornoki programba. Az érintett nemzeti parkok és
natúrparkok 2008 folyamán három hónapos időtartamra fogadtak fiatal gyakornokokat Európa különböző országaiból; a
gyakornokok kiválasztása szintén pályázat keretében történt. A tizenkét kiválasztott védett terület között hazánkat a DunaDráva Nemzeti Park képviseli a gyakornoki programban, a részt vevő európai fiatalok nyár folyamán végeztek gyakorlati
munkát a fogadó nemzeti parkokban, védett területeken. A Duna-Dráva Nemzeti Park munkájába Bogdan Tomozei
romániai önkéntes kapcsolódott be a program keretében. A program értékelésére október 16-19. között kerül sor
Csehországban az érintett védett területek és a résztvevő önkéntesek részvételével. A gyakornoki programról információ a
www.workingfornature.org honlapon olvasható. A programban részt vevő önkéntesek fényképekkel gazdagon illusztrált
naplója a www.workingfornature.org/blog címen tekinthető meg.

Sikeresek voltak a "Hódító hód" kenutúrák Gemencen
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság az idei évben több alkalommal szervezett szakvezetéses kenutúrát a
Gemencben. A túrák során a résztvevők kenuikkal bejárták a vadregényes Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel
ezelőtt a Duna fő ága volt. Megismerkedhettek a területen élő hódok életmódjával, megcsodálhatták a folyóparti ártéri erdőt,
és az itt élő vízimadarakat. A májustól augusztus végéig összesen hat alkalommal lebonyolított kenutúrákon több százan
vettek részt.

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.

