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III. Dél-Dunántúl Zöld Szigetei - Konferencia a Zselicért
Idén már harmadik alkalommal kerül megrendezésre a „Dél-Dunántúl Zöld Szigetei” tanácskozás. A Pécsett
lebonyolított, a Mecsek, majd a Villányi-hegység természeti és kultúrtörténeti értékeit bemutató, a legújabb
kutatási eredményeket ismertető konferenciák után, 2009. október 14-én, a Kaposvári Egyetemen a Zselic
lesz a középpontban. A „Konferencia a Zselicért” elnevezésű szakmai találkozón a térség földtanával,
növény- és állatvilágával, valamint az ember jelenlétéhez kapcsolódó régészeti, néprajzi, gazdálkodási,
kultúrtörténeti, turisztikai tudnivalókkal, érdekességekkel ismerkedhetünk meg a témák kitűnő ismerőinek
színes előadásaiból. Információkat gyűjthetünk a Zselic európai jelentőségű botanikai értékeiről éppúgy, mint
az itteni erdők nagygombáiról, vagy veszélyeztetett lepkéiről. Megtudhatjuk, hogy milyen volt itt a tájhasználat
a múlt században, milyen erdőhasználati módokat alkalmaztak és milyen a Zselic néprajzi szemszögből. De a
jelen eredményei, törekvései is szerepelni fognak a tanácskozáson. Kiderül milyen ma a természetvédelem
helyzete, lehet-e, érdemes-e ökofalut létesíteni és hogy megvalósul-e a közeljövőben Európa első Csillagoségbolt parkja a zselici dombok ölelésében. A témák sokasága és az előadások véges száma miatt poszterszekció is kiegészíti majd az ismeretterjesztést és fotókiállítás is színesíteni fogja a programot.
A konferencia megszervezésében a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, a Kaposvári Egyetem, a SEFAG
Zrt., a Mecsek Egyesület, a Somogy Megyei Erdész és Természetvédő Egyesület, a Somogy Megyei
Múzeumok Igazgatósága és a Magyar Csillagászati Egyesület vesz részt.
Információ: Nagy Gábor, területi osztályvezető, Duna-Dráva nemzeti Park Igazgatóság. Tel.: 30/377-3392, Email: nagyg@ddnp.kvvm.hu

Megjelent a Zselici kirándulások turistatérkép
A Dél-Dunántúl Zöld Szigetei - Konferencia a Zselicért tanácskozás alkalmából jelent meg a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság, a Kaposvári Egyetem és a SEFAG Zrt. kiadásában a Zselicet bemutató
turistatérkép. A fényképekkel illusztrált A3 méretű térkép hasznos információkat tartalmaz a terület természeti
értékei mellett az igénybevehető turisztikai szolgáltatásokról, a természetismereti-oktatási-szemléletformálási
lehetőségekről. A térkép ingyenesen hozzáférhető a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság bemutatóhelyein,
a kaposvári, pécsi Tourinform irodákban. A kiadványból előzetesen egyeztetett példányszámot tudunk
partnereink rendelkezésére bocsátani, a terület további népszerűsítése céljából - kérjük szívesekedjenek
jelezni ezirányú igényüket a Békalencse impresszumában megadott elérhetőségeink egyikén.

Fekete István nyomában - III. Természetismereti, életrajzi terepi
akadályverseny
Idén immár harmadik alakalommal hirdette meg általános iskolás (7-8. osztályos) diákok háromfős csapatai
számára a Mecseki Erdészeti Zrt. Sásdi Erdészete, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Fekete István
Kulturális Egyesület (Dombóvár), Fekete István Irodalmi Társaság (Ajka) a Fekete István nyomában című
versenyt.
Az október hetedikén, az "erdők Hete" keretében megrendezett verseny a „Fekete István Emlékösvény”
körülbelül 5 km-es szakaszán került lebonyolításra. Az emlékösvény az iró kezdő gazdász éveinek vidékén,
Nagymáté, Alsókövesd környékén található. A résztvevőknek természetismereti (növény- és állatfajok
felismerése, természetjárás, természetvédelem, erdő- és vadgazdálkodás) és az író életével, különösen a

környékhez kapcsolódó emlékeivel, írásaival kapcsolatos feladatokat kellett megoldaniuk. A verseny rajtja a
Tormás és Szágy közötti országútról leágazó, Nagymátéra vezető erdőgazdasági aszfaltút mentén található
Alsókövesden volt. A csapatok 5-10 percenként egymás után rajtoltak, és a Nagymátén található Fekete
István Fűvészkertbe érkeztek. A verseny helyezettjei:
I. helyezett csapat: Magyar Vándor, Mintszentgodisa
II. helyezett csapat: Gallytörők, Mintszentgodisa
II. helyezett csapat: Tüskevár, Mecseknádasd

Verseny az Állatok Világnapja alkalmából
2009. október 5-én tartottuk meg a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tettye Oktatási Központjában az
„Állatok Világnapi” Városi Versenyt. Kilenc iskolából érkeztek a 3. osztályos résztvevők. A versenyt Závoczky
Szabolcs igazgató úr nyitotta meg. A vizek élővilágának néhány fontos állatával már előzetesen
megismerkedtek a gyerekek, így senki nem hibázott az élőhelyen való elhelyezésükben. Kifejező és szép
álarcok készültek a tápláléklánc eljátszásához. A vízibolhát vizsgálhatták szabad szemmel valamint
nagyítóval és a mikroszkóppal is, majd rajzon is megörökítették. Ezen kívül még sok érdekes és játékos
feladatot kaptak a versenyzők, melyet sikeresen teljesítettek. A szoros versenyben I. helyezést ért el a PTE
Deák Ferenc Gimnázium és Általános Iskola csapata, II. helyen a Bánki Donát Utcai Általános Iskola csapata
végzett és III. lett a PTE 1. számú Gyakorló Általános Iskola csapata. Természetesen minden résztvevő
jutalmat is kapott.
A tanulságokkal teli és hangulatos játék és egyben verseny a Környezetünkért Közalapítvánnyal közösen
került megrendezésre. Köszönjük az Iskoláknak, hogy lehetőséget adtak a tanulóiknak és pedagógusaiknak a
részvételre. Külön köszönjük a szülőknek a segítséget.

Szénatárolót adtak át a nagydorogi Szenes legelőn
A „Pannon gyepek élőhelykezelése Magyarországon” című, 2006-2010 között megvalósuló LIFE-projekt
keretében a nagydorogi Szenes-legelőn 2009 szeptember 29-én került átadásra a projekt megvalósulását
szolgáló, újonnan felépült szénatároló.
A „Pannon gyepek élőhelykezelése Magyarországon” című Life pályázat 2006-ban indult és a 2010. évben
zárul le. A pályázat négy partner, két nemzeti park igazgatóság és két magángazdálkodó részvételével a
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület koordinációjával folyt, teljes költségvetése mintegy 1,5
millió euro. A pályázat célja egyrészt az, hogy anyagi segítséget nyújtson a Natura 2000 területeken történő
természetbarát gyepgazdálkodáshoz, másrészt a különböző gazdálkodási módoknak a Natura 2000
élőhelyekre gyakorolt hatását vizsgálja és ez alapján javaslatokat dolgozzon ki a természetbarát
gyepkezelésre.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság esetében három mintaterület szerepelt a pályázatban, ezek a
Nemzeti Park részét képező Darányi-borókás valamint a Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzeten belül található
Leányvári-völgy és a nagydorogi Szenes-legelő. Az itt épült szénatároló átadása a pályázat egyik záró akciója
volt. A pályázati forrásból mind a legeltetéses, mind a kaszálásos gyepfenntartás támogatásra került a
Szenes legelő esetében. Ez részben az itt található tolnai cikta juh állományunk állattartási infrastruktúrájához
szükséges eszközök, kisebb gépek beszerzését jelentette. Ennek eredményeként az állomány növekedését
várjuk, hogy azok rendszeres legelésükkel a terület gyeptársulásait folyamatosan karban tartsák. Az időjárási
viszonyoktól függő mértékben sor kerül a terület kaszálására is, részben széna betakarítás céljából, részben
a gyomfajok visszaszorítása miatt, ami elsősorban a legelőbe ékelődő visszagyepesített szántó karbantartása
miatt nélkülözhetetlen. Pályázati forrásból ehhez a tevékenységhez szükséges gép került beszerzésre illetve
megépült a szénatáróló is. A pályázat megindulásakor a korábbi alacsony volumenű gazdálkodás miatt a
legelő egy jelentős része elcserjésedett, ezzel visszaszorítva az értékes gyeptársulások arányát és az
azokban megtalálható növény és állatfajokat. A pályázati évek alatti cserjeirtásnak köszönhetően a
legeltethető vagy kaszálható terület kiterjedése megnőtt, ezzel biztosítva a Natura 2000 élőhelytípusok
hosszú távú fenntarthatóságát.
A Szenes-legelőn található homoki gyep fűhozama nagymértékben függ a csapadékviszonyoktól, mivel a
vizet jól áteresztő homoktalaj vízmegtartó képessége igen alacsony. Csapadékosabb években a területről
jelentős mennyiségű széna takarítható be, ez a mennyiség a visszagyepesített szántó fűhozamának
növekedésével gyarapszik. A most megépülő szénatároló lehetőséget biztosít arra, hogy a lekaszált szénát
minőségromlás nélkül tárolhassuk. A széna igény szerint helyben, vagy az Igazgatóság más állattartó
telepein az állatállomány kiegészítő téli takarmányozására kerül felhasználásra.

A Zselic az első Európában jelölt nemzetközi sötét égbolt park
A gyerekek jó része úgy nő fel napjainkban, hogy nem ismeri meg az igazi csillagos égbolt, a Tejút látványát.
Ahhoz, hogy megőrizzenek olyan szigeteket, ahonnan biztosan láthatók az égbolt csodái akár szabad
szemmel is, egy éjszakai természetvédelmi programot indítottak. Ehhez az akcióhoz csatlakoztak hazai
védett területek is, melyek közül az első a Zselici Csillagoségbolt-park lehet, amit nemzetközileg is
elismernek.
Szeptember 17-19 között rendezték meg Armaghban (Írország) a "9. Európai Szimpózium az Éjszakai Égbolt
Védelméért" című konferenciát. A rendezvényen számos előadás hangzott el a fényszennyezés témakörében
– köztük a hazai égbolt minőség felmérésekről is. A konferencia a Nemzetközi Sötét Égbolt Szövetség
(International Dark-Sky Association – IDA) európai találkozója.
Kim Patten, az IDA programigazgatója a szervezet "nemzetközi sötét égbolt területek" programjáról tartott
előadást. A magyar részvevők ezt az alkalmat használták ki, hogy hivatalosan is benyújtsák a Zselici
Tájvédelmi Körzet felterjesztését “Nemzetközi Sötét Égbolt Park” címre. A hivatalos dokumentumot Kolláth
Zoltán, a Magyar Csillagászati Egyesület elnöke, és Szegvári Zoltán, a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság somogyi tájegységvezetője adta át az IDA programigazgatójának.
A felterjesztés tartalmazza számos szervezet és IDA tag támogató levelét, a Zselici Tájvédelmi Körzet
Kezelési Tervének éjszakai környezettel kapcsolatos részeit, az ehhez tartozó Világítási Tervet és az égbolt
minőségének közel 3 éves felmérését. Ez az első felterjesztés, ami Európából érkezett az IDA részére,
hasonló címeket eddig csupán észak-amerikai védett területek kaptak. A cím odaítéléséről az IDA Igazgató
Tanácsa dönt – feltehetően november közepéig. Pozitív döntés esetén még a Csillagászat Nemzetközi
Évében felavathatják a Zselici Csillagoségbolt-parkot – ez utóbbi lesz a éjszakai égboltot védő terület
hivatalos elnevezése.
A skóciai "Galloway Forest Park" is jelezte a konferencián, hogy rövidesen elkészülnek a terület
felterjesztésével – de ők már csak másodikok lehetnek Európában. Hazánkból a Hortobágyi Nemzeti Park
lesz a következő, amely hasonló, nemzetközileg is elismert védelmet nyújt a csillagos égboltnak.

Pécsi kismama az ezredik Vadonleső
Az egy hónappal ezelőtt indult Vadonleső program (www.vadonleso.hu) egy Európában egyedülálló
természet-megfigyelő rendszer, melyet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hozott létre és tart fenn.
Az internet-alapú program lehetővé teszi számos állat- és növényfaj adatainak gyűjtését, az interaktív
szemléletformálást és a megfigyelések műholdfelvételek segítségével történő helymeghatározását és
rögzítését.
A program iránti nagy érdeklődést mutatja, hogy az ország területéről hétről hétre több száz megfigyelést
regisztrálnak a lelkes természetkedvelők. A programban egy pécsi kismama ikreivel volt az ezredik
regisztráló, akik egy sün megtalálását jelentették be. Az ezredik regisztációért jutalom jár, a jutalom átadása
október 11-én történt a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tettye Oktatási Központjában.

Ritka madárfaj, a batla 18 példányát figyelték meg Gemencen
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának tagja szeptember 15-én kedden
egy nálunk ritkán előforduló madárfaj, a batla 18 példányát figyelte meg a Gemenci Tájegységben. A
madarak egyik példányán színes madárgyűrű volt, amelyet sikerült leolvasni - a gyűrű és ezáltal a madár
azonosítása a Magyar Madárgyűrűzési Központon keresztül a közeljövőben fog megtörténni.

Horvát-magyar közös kormányülés Barcson
A szeptember 17-én, 2006 óta harmadik alkalommal megtartott együttes ülés előtt katonai tiszteletadással
fogadta Bajnai Gordon miniszterelnök horvát kollégáját a barcsi Városháza előtt. A magyar és a horvát
kormány együttes ülésének résztvevői a zárt ajtók mögött megtartott ülést követően a sajtó nyilvánossága
előtt összesen 12 dokumentumot írtak alá melyek gazdasági, közlekedési, integrációs, kereskedelmi,
természetvédelmi szakterületeket egyaránt érintenek. Természetvédelmi szempontból kiemelkedő
jelentőségű az a nyilatkozat melyet Bozo Biskupic kulturális miniszter és Szabó Imre, a környezetvédelmi
tárca vezetője látott el kézjegyével a magyar-horvát határon átnyúló Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum
létrehozásáról.

Októberi programok a Duna-Dráva Nemzeti Parkban
Október közepén jelvénygyűjtő túrával, művészeti programmal és ismeretterjesztő előadással várják a

nagyközönséget a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai.
17-én a Kőszegi-forrás környéki erdőrezervátumban tett túra résztvevői a természetes erdőműködtető
folyamatokkal ismerkedhetnek meg.
19-én a Tettyei Mésztufa-barlang különleges művészeti programnak ad otthont.
20-án a Barlangász Klub előadásán a Magyar Barlangi Mentőszolgálat Dél-magyarországi Területi
Egységének munkájával lehet megismerkedni.
A programokról részletes információ honlapunkon olvasható: www.ddnp.hu

Honlapunk megváltozott
Kedves Olvasóink! Honlapunkon a közelmúltban formai és technikai jellegű átalakítást hajtottunk végre.
Bízunk abban, hogy Olvasóink így áttekinthetőbb, könnyebben kezelhető módon tudnak informálódni a DunaDráva Nemzeti Park területével kapcsolatos aktualitásokról, programlehetőségekről. Ezúton jelezzük: az
átállás miatt előfordulhat, hogy a honlap nem minden eleme jelenik meg tökéletesen, az esetlegesen
jelentkező hibák kijavításán folyamatosan dolgozunk. Köszönettel fogadjuk olvasóink észrevételeit, javaslatait
a honlappal kapcsolatban a dunadrava@ddnp.kvvm.hu e-mail címre.

Hívja ingyen a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságot!
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a www.telefonkönyv.hu „Click to Call – Ingyenes hívás”
szolgáltatása segítségével ingyenesen elérhető telefonon. Az ingyenes telefonhíváshoz kattintson erre a
linkre: http://www.telefonkonyv.hu/portal/hirdetes/4039219/Duna-Drava_Nemzeti_Park_Igazgatosag, majd az
Igazgatóság telefonszáma mellett látható "Hívja ingyen!" mondatra kattintva máris kezdeményezheti a
beszélgetést. A telefonhíváshoz az Ön mobilszámának, vagy vezetékes telefonszámának megadására van
szükség, és a rendszer a kért időpontban (akár azonnal) összekapcsolja Önt Igazgatóságunkkal.

Meseíró pályázat
A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága a pécsi Eszperantó utcai "Zöld Óvoda" és a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI TÉMÁBAN MESEÍRÓ PÁLYÁZATOT
HIRDET, melyen korhatár nélkül, bárki pályázhat, legfeljebb két oldalas, környezet- vagy természetvédelmi
témában megírt mesével. A pályázatok beérkezésének határideje: 2009. november. 30. A legjobb meséket a
pécsi Eszperantó utcai "Zöld Óvoda" óvodásainak illusztrációival mesekönyvben jelentetjük meg. A legjobb
meseírók - a későbbi támogatások, ill. a felajánlott nyeremények függvényében - egyéni díjazásban is
részesülnek. A pályázatokat elektronikus levélben a denes.andrea@jpm.hu címre, postai úton: Dénes
Andrea, Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7601 Pécs, pf. 158. címre várjuk. További információ:
Dénes Andrea, BMMI Természettudományi Osztály. Telefon: 72-213419, e-mail: denes.andrea@jpm.hu

Bemutatóhelyeink téli nyitva tartása
Pécs - Pintér-kert Arborétum
október 1-április 30.: munkanapokon H-Cs. 8.00-16.00, P: 8.00-14.00
Pécs - Tettyei Mésztufa-barlang
október 31 -ig - naponta 10.00-19.00
november 1 - március 14. - H-P: 11.00-16.00, Szo-V: 10.00-16.00
Abaligeti-barlang
október 16-március 14.: naponta 10.00-15.00
Denevérmúzeum - Abaliget
október 16-március 14.: naponta 10.00-15.00
Mohácsi Történelmi Emlékhely
november 8-ig látogatható, naponta 9.00-18.00
Kölked - Fehér Gólya Múzeum
szeptember 1 - április 30.: keddtől szombatig 10.00-16.00

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.

