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Megújul a pécsi Pintér-kert arborétum
A közel száz éve létesített, és több mint 30 éve országos védelem alatt álló pécsi Pintér-kert felújítására az elmúlt
időszakban csak kisebb részletekben kerülhetett sor, teljes körű rehabilitációja mindeddig elmaradt. Ennek
következményeként az elmúlt évtizedekben a kertben előretörtek az agresszív fajok, miközben a védett vagy
fokozottan védett növény- és állatfajok élőhelyeinek területe csökkent.
A Környezet és Energia Operatív Program pályázati támogatása segítségével a közeljövőben lehetővé válik a kert
rehabilitációja. A projekt előkészítési szakasza – amely magába foglalja a szükséges felmérések elvégzését, a
tervezést, az engedélyeztetést, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását – 2011 első felében zárul, majd ezt
követően kezdődik a kivitelezés. A 90 millió forint költségvetésű projekt elsődleges oka és célja természet- és
műemlékvédelmi jellegű. Meghatározott növényfajok és állományok ritkítása és élőhelyek létesítése fog megtörténni,
továbbá felújítják a kerítést, a növények átmeneti elhelyezését szolgáló épületet és a kert támfalait. A kerti tó és a
pavilon szintén felújításra kerül.
A megújuló kert eredményesen szolgálhatja a természeti és a történeti értékek megőrzését, a szemléletformálást, az
oktatási feladatok színvonalasabb ellátását. Mindezeken túl a megújuló kert szolgálhatja a város polgárai és a
városba látogatók napi felüdülését.

Rétisas-védelmi tanácskozás Béda-Karapancsán 8 ország szakembereinek
részvételével
Nyolc ország 23 szakembere találkozott január 14-én Kölkeden a DanubeParks – Duna menti védett területeket
összefogó – hálózat rétisas-védelmi tanácskozásán. A résztvevők a kölkedi Fehér Gólya Múzeumban ültek össze
csütörtökön, ahol először a saját területeiken élő rétisas-állományok helyzetét, állományváltozásait, valamint a
madarakat veszélyeztető tényezőket mutatták be egymásnak, majd néhány órás terepi programra indultak, melynek
során a Nagy-réttel, a Duna béda-karapancsai szakaszával ismerkedtek. Délután a közös problémák és tennivalók
áttekintésével folytatódott a munka. A beszámolókból kiderült, hogy a mérgezett csalétkek okozta pusztulások az
egész Duna mentén komoly veszélyt jelentenek a rétisas állományára, valamint az erdőgazdálkodás és a
sasvédelem összeegyeztetése is mindenütt fejtörést okoz. A tapasztalatcserének köszönhetően sokan gazdagodtak
új információkkal náluk még fennálló, de másutt már megoldott (ilyen például a hazánkban már jelentősen korlátozott
ólomsörét okozta mérgezés), vagy éppen a közeljövőben várhatóan megjelenő problémákkal kapcsolatban –
utóbbira példa a szélerőmű parkok jelentős madárpusztulással járó terjedése Ausztriában. A nap végén egy közös,
határokon átnyúló rétisas-védelmi stratégia kidolgozását határozták el – és kezdték meg – a jelenlévők.

1

Ökoturisztikai tanácskozás a Kopácsi-réten
Január 14-én és 15-én került sor a 12 Duna-menti természetvédelmi területet ill. nemzeti parkot összefogó
DanubeParks hálózat ökoturisztikai munkacsoportjának tanácskozására. A találkozón hat ország 15 szakembere vett
részt.
A Duna-menti védett területek ökoturisztikai hasznosításának lehetőségeiről szóló tanácskozás helyszíne a
horvátországi Kopácsi-rét Természetvédelmi Park látogatóközpontja volt. A résztvevők többek között áttekintették a
július elején megrendezendő Duna-Fesztiválra elkészülő „Duna hangjai” (Sound Map of the Danube)című kiállítás
megvalósításának feladatait. Tárgyaltak a tavaszi hónapokban megvalósuló, „A chance for the Blue Danube”
elnevezésű nemzetközi kiállításról, valamint a vízitúrázáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztéséről.
A szakmai tanácskozást tanulmányút egészítette ki, ahol a különböző Duna-menti országok ökoturisztikai
szakemberei felkeresték Béda-Karapancsán a megújult Nagypartosi tanösvényt, terepbejáráson vettek részt a
Kopácsi-réten, valamint megtekintették a kölkedi Fehér Gólya Múzeumot. A szakmai program résztvevői a
rendezvénnyel párhuzamosan lezajlott rétisas-védelmi tanácskozáson tevékenykedő szakemberekkel találkoztak.

PROGRAMOK

A barlang, és ami fölötte van - kirándulás Abaligeten
Januártól áprilisig havonta egy alkalommal új programmal várjuk a nagyközönséget az Abaligeti-barlangban és a
barlang környékén. Az elsősorban családok, és a téma iránt komolyabban érdeklődők számára meghirdetett
programunkon lehetőség nyílik vezetéssel, egy kibővített barlangi túra keretében megtekinteni az Abaligeti-barlangot.
A barlanglátogatást követően a Denevérmúzeumban, tárlatvezető kalauzolásával ismerkedhetünk meg a denevérek
titokzatos világával. A programot túra zárja a Denevér-tanösvényen, ahol szakvezető segítségével fedezhetjük fel a
barlang fölötti terület természeti és kultúrtörténeti értékeit.
A következő időpont február 6-án, szombaton lesz. Találkozó helyszíne: Abaligeti-barlang előtti tér, a program
10:30-kor kezdődik (jegyváltás 10:10-10:30-ig). A részvételi díj 2000 Ft/fő, gyerekjegy (18 éves korig) 1100 Ft/fő; 2
éves korig ingyenes. Előzetes bejelentkezés szükséges, a 72/498-766 telefonszámon, a résztvevők maximális
létszáma 30 fő. A túra időtartama várhatóan három és fél óra. Az évszaknak és az időjárásnak megfelelő öltözet
szükséges. A felszíni túra nehezebben járható szakaszokat is érint, a program az időjárás függvényében
módosulhat.

Duna-Dráva Nemzeti Park Klub 2010
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai 2010-ben is színes ismeretterjesztő előadásokkal várják a
nagyközönséget. Az ingyenes előadásokon betekintést nyerhetünk Dél-Dunántúl természeti és kulturális értékeibe,
távoli vidékeken tett utazások szakmai tapasztalatait, élményeit hallgathatjuk meg. Szeretettel várjuk a kedves
érdeklődőket minden hónap első keddjén, délután 5 órára, a Tettye Oktatási Központba!
A következő előadást Nagy Gábor tartja, A nagymátéi Fekete István Emlékösvény és túraverseny - Fekete István
gazdászévei Baranyában címmel, február 2-án.

Magyar földrajzi felfedezők
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a 2010. évben új ismeretterjesztő előadássorozattal várja a
nagyközönséget. Varga Zsolt, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának vezetője
híres és kevésbé ismert magyar felfedezők életét, kalandjait mutatja be színes előadásokon. Szeretettel várjuk a
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kedves érdeklődőket 2010-ben 5 alkalommal, délután 5 órára, a Tettye Oktatási Központba!
A következő előadás március 16-án lesz, címe: Sass Flóra, Teleki Sámuel – Afrika tájai 1.
A programokról részletes leírás - teljes évre vonatkozóan az előadók és az előadások címeivel - honlapunkon
olvasható.

Kikerics túrák a Szársomlyóra
A tavasz közeledtével ismét virágzik a magyar kikerics a Szársomlyón. Február folyamán két alkalommal szervezünk
szakvezetéses túrákat (február 6., február 13.), melyek célja a Szársomlyó csúcsa és a virág megtekintése. A
három, meghirdetett napon kivételes alkalom nyílik a szintén fokozottan védett Szársomlyó földtani, növénytani,
állattani és kultúrtörténeti értékeinek megtekintésére, valamint a magyar kikerics megtekintésére és
lefényképezésére, szakvezetéses túra keretében. A részvételi díj a túrákon egységesen 400 Ft/fő. A maximális
létszám 50 fő, előzetes jelentkezés szükséges! A helyszínről és az időpontról a túra előtt néhány nappal kapnak
értesítést a jelentkezők.
A nagy érdeklődésre való tekintettel a fent meghirdetett napokon kívül csoportoknak és egyéni turistáknak, szerdai,
csütörtöki, pénteki és vasárnapi napokon lehetőségük nyílik szakvezetéses túrán résztvenni. A túrák a Villányi
(Nagyharsányi) Szoborparkból indulnak, 10:00 órakor. A részvételi díj ezeken a túrákon felnőtteknek 700 Ft, 18 éves
korig 350 Ft/fő.
További információk a túrákról a www.ddnp.hu honlapon olvashatók.

Barlangi manó túrák az Abaligeti-barlangban
A nagy érdeklődésre való tekintettel ismét meghirdetjük a gyerekeknek szóló barlangi manótúrákat az Abaligetibarlangban. E manótúra a barlangok varázsát kínálja elsősorban óvodásoknak és kisiskolásoknak, egy mesés
elemekkel átszőtt programon. A résztvevők megszemélyesített barlangi denevérfi segítségével ismerhetik meg a
barlangok keletkezését, a föld alatti rejtett élővilágot, és ebben segítségükre lesz egy helyes kis manó. A programra
előzetes bejelentkezéssel 10-40 fős csoportokat várunk. A túrák ajánlott kezdési időpontja 11 óra, mely
alkalmazkodik a helyközi autóbusz menetrendjéhez (a Pécsről induló busz 10:35-kor ér Abaligetre, a barlanghoz). A
program 2010. április 30-ig kérhető. További információk a www.ddnp.hu honlapon olvashatók.

Látogassa meg a Mohácsi Történelmi Emlékhelyet és a kölkedi Fehér Gólya
Múzeumot a Busójáráskor!
A korábbi évekhez hasonlóan a Busójárás idején ismét várja vendégeit az 1526-os mohácsi csata helyszínén a
Mohácsi Történelmi Emlékhely, valamint Kölkeden a Fehér Gólya Múzeum. A bemutatóhelyek nyitva tartása:
Mohácsi Történelmi Emlékhely - február 12., 13., 15., 16: 9:00-16:00; február 14.: 8:00-16:00
Kölkedi Fehér Gólyaí Múzeum: február 12., 13., 16.: 10:00-16:00, február 14.: 8:00-14:00.

FELHÍVÁSOK

Versenyfelhívás
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, az MME Baranya Megyei Csoportja és a Baranya Természeti Értékeiért
Alapítvány Megyei Versenyt hirdet a „Madarak és fák napja” alkalmából. A verseny lehetőséget biztosít a természet
iránt érdeklődő tanulóknak tudásuk játékos felmérésére, összevetésére. A verseny tartalma az év madarai, a
fecskék; az év fája, az ezüst hárs, valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park természeti értékei. A versenyzőknek
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madarakat, fákat és cserjéket, madárhangokat kell felismerni. Fontos téma továbbá a 30 éves Sumonyi
Madárvonulás-kutató Állomás tevékenységének megismerése. A verseny időpontja 2010. május 11-én lesz,
helyszíne a DDNPI Tettye Oktatási Központja. További információk a www.ddnp.hu honlapon olvashatók.

Felhívás meseíró pályázatra
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság meseíró pályázatot hirdet, melynek témája a Tettyei Mésztufa-barlang,
annak lakói, manók, sárkányok és kalandjaik.
Ezért felhívással fordulunk minden általános iskolás felső tagozatos gyerekhez, hogy ragadjon tollat, engedje
szabadjára fantáziáját és töltse meg élettel, izgalmakkal a Tettyei Mésztufa-barlang járatait, termeit, vagy éppen
barlanglakását.
A pályázatról részletes információ honlapunkon (www.ddnp.hu) olvasható.

Felhívás képzőművészeti pályázatra
A NOÉ Bárkája Egyesület és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság képzőművészeti pályázatot hirdet az állatok
védelmének népszerűsítése céljából. Ezért felhívással fordulunk az általános iskolák felső tagozatos tanulóihoz
képzőművészeti pályázat kiírásával, melynek jelmondata:
„ÁLLATOK A KERTBEN"
A körülöttünk élő, védelemre szoruló gerinctelen és gerinces fajok ismeretére kívánjuk felhívni a figyelmet
pályázatunkkal. A téma aktualitását az egyes fajok iránt tanúsított gyűjtési szenvedély vagy indokolatlan ellenszenv is
adja. Nem csupán madáretetők, odúk, itató-és fürdőhelyek elkészítését várjuk, hanem, denevérház, sünvár,
fátyolkák és fülbemászók, kígyók, békák, lábatlangyíkok téli menedékét is. A pályázatról részletes információ
honlapunkon (www.ddnp.hu) olvasható.

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.
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