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Elismerések a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársainak
Március 15-én természetvédelmi tevékenységéért a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság két munkatársa kapott
állami kitüntetést.
Szabó Imre miniszter javaslatára a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést
adományozta Pintér Andrásnak, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Zselici Tájvédelmi Körzet
természetvédelmi őrkerület vezetőjének, Somogy megye természeti értékeinek felmérése és védelme érdekében
kifejtett több mint két évtizedes eredményes munkájáért.
Szabó Imre Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Ujvári Zsoltnak, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
térinformatikusának, az Igazgatóság térinformatikai rendszere és térképállománya kialakítása, működtetése során
kifejtett munkájáért.

Egyszerű, mint a villany lekapcsolása
A Föld Órája 2009 egy világméretű felhívás, hogy minden egyes ember, minden üzleti vállalkozás és minden
közösség cselekedjen. Felhívás a felelősségvállalásra, a fenntartható jövőért való munkálkodásra. Ezen az estén
Európától Amerikáig szimbolikus épületek és terek fognak sötétbe borulni. Az emberek a világ minden táján
lekapcsolják a villanyt egy órára, és csatlakoznak ahhoz a mozgalomhoz, melynek célja a természet megóvása,
bolygónk jövőjének biztosítása.
A Föld Órája (Earth Hour) 2007-ben indult hódító útjára Sydneyben, Ausztráliában, amikor is 2,2 millió család és üzleti
vállalkozás kapcsolta le a villanyokat egy órára. Egy évvel később az esemény már globális mozgalommá vált, több
mint 100 millió ember és 35 ország részvételével. 2008-ban elsötétült a Golden Gate híd San Francisco-ban, a római
Kolosszeum, illetve a Vár és a Lánchíd Budapesten, jelképezvén egy olyan ügyet, amely minden órával egyre
sürgetőbbé válik. Idén több, mint 64 ország vesz részt a Föld Órája akcióban. 2009. március 28-án, helyi idő szerint
20.30-kor a világ minden táján lekapcsolják a villanyt egy órára - a Föld Órájára. A szervezők célja, hogy egymilliárd
ember és több mint 1000 város csatlakozzon az akcióhoz. Bizonyítsuk be együtt, hogy globális összefogással
eredményesen léphetünk fel a klímaváltozás ellen!
Ezen az estén, március 28-án szombaton, a Zselici Tájvédelmi Körzetben, mely Európa egyik legkisebb
fényszennyezésű területe, és kontinensünk első Csillagos Égbolt Parkja lesz, tiszta idő esetén a csillagos égbolt
megfigyelésére lesz lehetőség, csillagász segítségével. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar
Csillagászati Egyesület közös programja 17:00 órakor kezdődik a Hotel Kardosfa mellett (megközelítés a 67-es úton,
Bőszénfától északra található leágazáson), ahonnan szakvezető segítségével a résztvevők a Zselic belsejébe
mennek. Itt, a lakott területektől, városoktól távoli, világítás nélküli helyen olyan látvány tárul a túrázók elé, amilyen
nemcsak Magyarország, hanem egész Európa területén is ritkán adatik meg. Derült égbolt esetén az ismert
csillagképek mellett a halványabb csillagok sokaságát, és a Tejutat is lehet látni. A program során a csillagos égbolt
megfigyelése mellett számos érdekességet tudhatnak meg a résztvevők a fényszennyezésről, arról, hogy mi
"hétköznapi" emberek, mit tehetünk annak érdekében, hogy mindennapi tevékenységünkkel, a mesterséges

világítással minél kevésbé zavarjuk a környezetünket. Az élővilág számára a mesterséges világítás rendkívül káros
hatást gyakorol, az éjszakai világosság megzavarja az állatok napi életritmusát, a fényforrások nehezítik a
tájékozódásukat, gyakran pusztulásukat okozva - utóbbira példa amikor a rovarok a lámpa körül körbe-körbe repülnek
végkimerülésig. Információ a programról a honlapunkon olvasható.
A Föld Órája a remény és a tettek üzenete.
Mindenki változtathat.
Csatlakozzon Ön is a Föld Órájához, kapcsolja le a világítást 2009. március 28-án, szombaton, 20.30-kor!
Forrás: www.earthhour.org

Változatos természeti programok áprilisban
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság áprilisban is változatos programokkal vár minden kedves érdeklődőt!
Az alkotó kedvű gyermekek húsvétváró kézműves foglalkozásokon vehetnek részt április 3-án 13 órától Pécsett a
Tettye Oktatási Központban, és április 4-én 10 órától Kölkeden, a Fehér Gólya Múzeumban.
Április 5-én, Virágvasárnap, 10 órakor Pécsváradról indulva, a Mecsek legmagasabb csúcsát, a 682 méter magas
Zengőt hódíthatják meg a túrázók, akik ezután a Szelídgesztenyésen át Zengővárkonyba érkeznek, ahol a hangulatos
település kulturális nevezetességeit tekinthetik meg, és részt vehetnek a húsvétváró rendezvényen a Tájház és a
Míves Tojás Múzeum udvarán.
Pécsett, a Tettyei Mésztufa barlangban ugyanezen a napon, valamint április 24-én szintén, különleges művészeti
programot rendeznek. Erre a rendezvényre előzetes bejelentkezés szükséges, a 30/580-3424, vagy a 72/211-830-as
telefonszámon.
A húsvéti ünnepeket követő hétvégén, április 18-án a Mecsek erdeibe szervezett túrán megismerhetik a résztvevők a
vágásos erdőgazdálkodási mód természetre gyakorolt hatásait, valamint ennek alternatívájaként a természetközeli
erdőgazdálkodási lehetőségek is bemutatásra kerülnek. A túra a Pécshez közeli Árpád-tetőn indul 10:00 órakor, a
túra Mánfán ér véget.
Az április 26-i túra középpontjában a bánáti bazsarózsa áll, a hosszúhetényi vásártérről induló túra célpontja a
Nagymező-Aranyhegy természetvédelmi terület lesz, ahol a résztvevők megcsodálhatják a bánáti bazsarózsa
csodálatos virágait.
A szabadtéri programok mellett két alkalommal is ismeretterjesztő előadások várják az érdeklődőket a Tettye Oktatási
Központban Pécsett. A Duna Dráva Nemzeti Park Klub április 7-én 17 órakor kezdődő előadásának témája Új-Zéland
lesz. Április 21-én szintén 17 órai kezdettel a Barlangász Klubban mindenki megismerheti az ovarallos barlangi
túrázás lehetőségeit, a Mészégető-források barlangja példáján.

Föld Napja 2009
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében 2009. április 25-én 10-15 óra között kerül lebonyolításra a
Föld Napja rendezvény Pécsett. A korábbi évek hagyományainak megfeleően a Tettye tér lesz a programok
helyszíne. A rendezvényen a környezettudatos életmód népszerűsítése áll a középpontban – többek között
a természetes anyagok használata a háztartásban, szelektív hulladékgyűjtés, hulladék hasznosítás,
energiatakarékosság, természeti értékek megóvása, összességében: „zöld szemlélet a mindennapokban”.

TE.IS.S-tábor
TErmészetISmereti Sátortábor a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai közreműködésével minden érdeklődő gyermek bepillanthat a
nemzeti park titkainak legmélyére, szakemberek irányításával. Akiket érdekel a végtelen világ egy kis hazai szelete, a
Dráva csodálatos élővilága, aki szeretné látni természeti kincseinket, a vizekben élő érdekes élőlényeket, a madarak
rejtett világát, annak köztünk a helye!
Nálunk értékes természetismereti programokkal kitöltött tábor várja a 10-14 év közötti fiatalokat Drávaszentesen, a
Dráva Kapu Bemutatóközpont sátortáborában. Lesz még kincskeresés, térképészet, állatszobrászat, terepi
foglalkozások, vetélkedő, falusi kalandozás, kenyérsütés, marha hajtás, sport, mozi, valamint több kirándulás és
kézműves foglalkozás is, mely színesíti a programot vasárnaptól szombatig. Címszavak a tematikából: falu kutatás,
vízminőség vizsgálat, madárgyűrűzés (+távcsöves és szabadszemes megfigyelés), térképészet, geocaching, éjjeli
természet (éjszakai kincskereséssel megspékelve), íjászat, projektoros filmvetítés, strandolás, az Abaligeti Barlang és
a DenevérMúzeum, valamint az Orfűi Malommúzeum meglátogatása, kézműves foglalkozás (papírmerítés, jelvény,
ökopénztárca és csuhéfigurák készítése...), csapatépítő játékok és vetélkedők.
A 2009-ES TE.IS.S-tábor időpontja: 2009. június 21-27.
Jelentkezési határidő: 2009. június 10.
A táborról részletes információ a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság honlapján található: www.ddnp.hu

Folytatódtak a Pro Silva előadások
A 2008-ban a Pro Silva Hungaria Egyesületi tagjává vált Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságon, elsősorban a
belső kollégák tájékoztatására, ismereteinek bővítésére, természetes erdődinamikai folyamatok elemzésével,
természetközeli erdőgazdálkodás kérdéseivel foglalkozó előadás-sorozat indult.
Elsőként a tavalyi évben Varga Bélának, a Pro Silva Hungaria Egyesület tiszteletbeli elnökének bemutatóját
hallgathattuk meg a természetközeli gazdálkodás átfogó ismertetéséről, majd szerencsénk volt vele még egy majd két
napos terepi programon is részt venni, ahol főként az igazgatóság vagyonkezelésében lévő erdőterületeink
kezeléséről folytattunk eszmecserét.
Ősszel egy rendkívül tanulságos kiránduláson vettünk részt az Ipolyerdő Zrt. Királyréti Erdészeténél, ahol Barton Zsolt
műszaki vezető előadása után a terepen is megtapasztalhattuk, hogy működhet üzemi méretekben is a természetes
folyamatokhoz közelítő erdőkezelés.
Az előadás-sorozat folytatásaként februárban dr. Csóka György, az Erdészeti Tudományos Intézet Erdővédelmi
Osztályának vezetője tartott egy szuggesztív, látványos és nem utolsó sorban meggyőző előadást “A természetesség
néhány erdővédelmi vonatkozásáról”. A téma érdekességét jelezheti, hogy a belső kollégákon kívül voltak érdeklődők
a Baranya megyei Mezőgazdasági Hivatal Erdészeti Igazgatóságától és a Mecseki Erdészeti Zrt.-től is.
Terveink szerint a következőkben szeretnénk közösen megtekinteni a Pro Silva Hungaria Egyesület körülbelül egy
órás dokumentumfilmjét a természetközeli erdőgazdálkodásról, valamint sikerült előadónak megnyerni Csépányi
Pétert a Pilisi Parkerdő Zrt. erdőgazdálkodási és természetvédelmi főmérnökét, a Pro Silva Hungaria Egyesület
vezetőségi tagját, aki ismertetni fogja velünk azokat a gyakorlati módszereket, közgazdasági tapasztalatokat
amelyeket cégénél alkalmaznak a folyamatos erdőborítás mind nagyobb területi arányának eléréséért.
Nagy Gábor, osztályvezető

Világbanki támogatással valósul meg a Duna tápanyagcsökkentése
Az ipari tevékenység környezetkárosító hatása miatt értékes természeti területek kerülnek veszélybe, szennyeződnek
a talajok és a vizek. Ezt érzékelve napjainkban egyre erősödik az igény az egészséges, természetes környezet iránt,
és megkülönböztetett figyelem övezi a ritka természeti értékeket. Világszerte egyidejűleg folyik a szennyezések elleni
küzdelem és zajlanak a ritka természeti értékek megőrzését célzó erőfeszítések. A Dunát sem kerülik el a
szennyezések, vize elsősorban növényi tápanyagokat tartalmaz káros mennyiségben. Mindez az elmocsarasodásért,
az oxigénhiányos állapotok kialakulásáért, végső soron az élő szervezetek pusztulásáért felelős. Ugyanakkor, a
jelentős szabad vízkészlettel rendelkező Duna mentén Gemenc és Béda-Karapancsa nagy kiterjedésű területein
gazdag élővilággal rendelkező vizes élőhelyek találhatók, amelyeket a tartós kiszáradás fenyeget.
A térséget érintő két környezeti probléma együttes megoldásaként adódik a lehetőség a Duna vizének kivezetésére a
fentiekben megnevezett területekre. Így az élőhelyek gyakoribb vízborítása megoldható, és egyben a Duna vizének
tisztulása is elősegíthető. Ezen célok megvalósítására Világbanki támogatással program indult, amelynek alapvető
célja a Duna és ezen keresztül a teljes vízrendszer, és ezen keresztül a Fekete-tenger vízminőségének javítása,
valamint a gemenci és Béda-Karapancsai területek vízzel való ellátása. Az előzetes számítások alapján a terület
vízellátásának, vízborításának javításával a tápanyag visszatartó képesség jelentősen növelhető. A jelenleg közel
3800 tonnára becsült éves nitrogén visszatartó-képesség akár 5500 tonnára is nőhet, és a foszfor esetében is több
mint 40 %-os hatásfok-javulás érhető el. Az elérendő fontos célok mellett, ami az érintett területek revitalizációját,
vizes élőhelyeinek megmentését célozza, számolni lehet az erdőgazdasági, vadgazdasági hozamok növekedésével,
a horgász- és ökoturizmus fellendülésével. Összességében a környezet- és természetvédelmi előnyök mellet, a
terület gazdasági fejlődésére is pozitív hatással lehet a program.

Esőbeálló készült az Abaligeti-barlang előtt
Március elején átadták az Abaligeti-barlang előtt az újonnan elkészült esőbeállót. A természetes anyagokból, tájba illő
formában megvalósult létesítmény a barlangi vezetésre esős időben várakozók számára kulturált várakozási
lehetőséget biztosít.

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.

