A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele
2010. július

AKTUÁLIS HÍREINK

Dunai Mosás – Duna Fesztivál
Sokac népviseletben mosták ruháikat a Duna vizében az asszonyok, a parton tolongó népes közönség vidám
bekiabálásaitól kísérve július első szombatján Mohácson. A "mosónők" természetesen nem hagyták magukat, a
bekiabálásokra horvát-magyar "keveréknyelven" sziporkáztak a válaszok, melyeket hangos nevetések követtek.
Július 3-án szombaton egész nap és vasárnap délelőtt zajlott a mohácsi Sokac-révnél a „Népek kavalkádja”. A
gyermekeket a Duna-menti védett területek munkatársai játszóházzal, különféle környezeti nevelési foglalkozásokkal,
kézműveskedéssel várták. A fesztivál egyik csúcspontja volt a Duna-parton megtartott tradicionális mosási bemutató,
mely az évszázados hagyományokat elevenítette fel, látványos eseményt kínálva a közönség számára. A mosást
követően néptánccsoportok, népi együttesek fellépése következett, majd este „Duna-menti ízek” címmel ételkostolón
ismerkedhetett a népes vendégsereg a Duna-menti országok gasztronómiai különlegességeivel. A napot este 8 órától
hajnalig tartó sokac bál zárta a nagysátorban, a talpalávalót a Juice zenekar szolgáltatta.
A fesztivál óta egy képzeletbeli utazásra is elindulhatunk a Duna mentén a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig. A
kölkedi Fehér Gólya Múzeumban meghallgathatjuk a Duna Hangjait. Az angol nevén „A Sound Map of the Danube”
installáció egy hangok segítségével történő virtuális utazást kínál a Duna mentén, a forrástól a torkolatvidékig.
Mohácson, a Kanizsai Dorottya Múzeumban Teppert Ferenc fényképein megelevenednek a sokac kultúra jelenetei a
busójárástól a babfőző fesztiválig.
A közönségprogramokat két természetvédelmi szakmai rendezvény kísérte a Duna-menti védett területeket irányító
szervezetek munkatársainak részvételével. Az igazgatóságok vezetői a DanubeParks hálózat aktuális feladatairól
tanácskoztak, a védett területek turisztikai munkatársai az ökoturizmus fejlesztésének kérdéseit vitatták meg. Szintén
a természetvédelmi értékek megismerését szolgálta az a paraván kiállítás, melyen a Duna-mente gazdag élővilágából
kaphattak ízelítőt a Sokac-révhez ellátogatók.
A program szervezői: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Mohács Város Önkormányzata, Magyarországi
Horvátok Szövetsége, Baranya Megyei Horvátok Egyesülete, Mohácsi Sokacok Olvasóköre

A Dráva Kapu Bemutatóközpont sikere az „Év ökoturisztikai létesítménye"
pályázaton
Az Önkormányzati Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi
Szakállamtitkársága a Magyar Turizmus Zrt-vel együttműködésben pályázatot hirdetett az év ökoturisztikai
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létesítménye cím elnyerésére. A versenyben nemzeti park igazgatóságok, erdőgazdaságok, önkormányzatok,
társadalmi szervezetek, társas és magánvállalkozások pályázhattak különféle ökoturisztikai létesítményeikkel, hogy
megmérettessék szolgáltatásaik színvonalát a kínálat látogató- és családbarát jellege alapján. A címet
látogatóközpont és tanösvény kategóriában hirdették ki. A látogatóközpont kategóriában a verseny második
helyezettje a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság létesítménye, a Dráva Kapu Bemutatóközpont lett. Az
elismeréseket a „Nemzetei Parkok Hete 2010." rendezvény keretén belül 2010. június 11-én adták át
Őriszentpéteren, a Harmatfű Oktató- és Látogatóközpontban.

Egységben volt az erő Gyótapusztán
Valószínűleg már nem lennének meg Boronkán a fokozottan védett területen lévő tavaink, ha nem kapunk ekkora
mértékű segítséget a helyi lakosságtól és más tájegységekben dolgozó kollégáinktól.
Ez már a harmadik vészhelyzet volt az utóbbi hetekben, eddig saját erőből illetve a vadásztársaság segítségével meg
tudtuk oldani az errefelé még sosem látott nagy vizek "kormányzását". Utolsó alkalommal a hosszantartó védekezési
munkákhoz szükség volt munkatársaink segítségére, akik a Közép-Drávai, a Nyugat-Drávai és a Tolnai tájegységből
érkeztek. Külön köszönetünket szeretnénk kifejezni Varga Zsolt őrszolgálatvezetőnknek, aki koordinálta a csapatokat.
Két töltésen folytak a munkálatok, a munkagépeket egy helyi vállalkozó, Szencz József és a helyi vadőrök, Horváth
Róbert és Szehágel István biztosították számunkra.
Homokzsákokat a Katasztrófavédelem marcali szervezete adott nekünk illetve a marcali malomból tudtunk vásárolni
kisebb-nagyobb nehézségek árán.
Mindösszesen 24 ember fáradozott azon nappal és éjjel, hogy a tavak és vele együtt eddigi munkánk ne vesszen
kárba. Említést érdemel az a tény, hogy a körülöttünk lévő tavakat kivétel nélkül elvitte az ár.
A Somogyi Tájegység dolgozói

Különleges szülés Gemencen
Éppen hogy visszavonulóban az ár a Dunán. Az erdészek, vadászok az elhullott állatok tetemeit keresik a Gemenci
erdő szúnyogoktól hemzsegő rengetegében, az üdülőtulajdonosok készülnek az árvíz utáni takarításra. Újra nagy a
nyüzsgés Baján, a Duna mentén. Ebben a nagy kavalkádban, sürgés-forgásban a természet ismét megmutatta
kiszámíthatatlanságát, és nagyszerűségét. A Türr István híd lábánál, Baja-Dunafürdő oldalán a Potyka csárdával
szemben, a nagy emberi forgatagban egy vaddisznó koca megszülte malacait június 14-én délután. A mama és az
újszülöttek jól vannak. Szórtak nekik morzsolt kukoricát. Aki erre jár, halkabbra veszi a hangját, hiszen a „szülőszoba”
közelében senki sem kiabál. Valószínű, hogy még egy-két napig megcsodálhatjuk a természet erejét a malacokban
gyönyörködve, itt a beton és kerítés birodalmában. Amint megerősödnek, és a víz is visszavonul, birtokba vehetik
Gemenc hatalmas és titokzatos erdejét – az otthonukat.

PROGRAMOK

„Egy kis Svájc Európa Kulturális Fővárosában”
Jódli koncert a Tettyei Mésztufa-barlangban
Július 21-én Pécsett, a misztikus, titokzatos légkörrel, sajátos akusztikával rendelkező Tettyei Mésztufa-barlangban
lép fel a svájci Rotbach Chörli énekegyüttes 18 órától. Az 1971-ben alapított együttes koncertjén tradicionális alpesi
népi dallamok csendülnek fel. A középpontban a hegyvidékre oly jellemző, virtuóz éneklési mód, a jódli dallamai
lesznek, miközben hallhatjuk a hegyi legelőket megidéző kolompok hangját is. Az együttes 18 órai kezdettel három
dalt énekel a barlang előtti téren, majd 20 perces műsort ad a barlangban, majd végül ismét a téren énekelnek
mindenki örömére. Az együttes honlapja: www.rotbach-choerli.ch
Részvételi díj a barlangi belépő ára. A barlang korlátozott befogadóképessége miatt a programon való részvételhez
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előzetes bejelentkezés ajánlott! Telefon: 30/580-3424, 72/211-830 (10:00 és 17:00 között). Elhelyezkedés: Pécs,
Tettye tér déli része, GPS: N 46°5,128’ E18°14,085’ www.barlangpecs.hu

Grábóc – egyházművészeti értékek nyomában
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2010. július 24-én, szombaton indítja következő jelvénygyűjtő túráját.
A Szekszárdi-dombság zöld oázisként bújik meg a szántóföldek, szőlők és egyéb kultúrtájak gyűrűjében. Cseres,
gyertyános-tölgyes és bükkös erdei menedékként szolgálnak a rendkívül ritka békászósasnak, a fekete gólyának,
számos védett lepkefajnak, csodálatos orchideáknak. Ez a sokak számára kevésbé ismert vadregényes dombvidék
csalogat bennünket egy izgalmas, felfedező kirándulásra. A program első felében Magyarország egyetlen működő
szerb ortodox kolostorát, valamint a templomot tekintjük meg. Ezt követően túrázni indulunk a települést övező
grábóci erdőbe. A gyülekező Grábócon akolostor előtt lesz, 10 órakor, a program időtartama 4 óra. Részvételi díj:
400 Ft/fő + kolostori belépő.
Fontos a kényelmes túracipő/bakancs és az időjárásnak megfelelő túrafelszerelés megválasztása, valamint a
kullancsok elleni védelem! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Grábócon nincs térerő mobil telefonáláshoz, így
egymással, illetve a túravezetővel való kapcsolattartás mobiltelefonon nem oldható meg.
Információ, bejelentkezés csoportoknak: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Telefon: 30/377-3388,
30/326-9459. E-mail: evahorvath@ddnp.kvvm.hu, komlos@ddnp.kvvm.hu.

Idegenvezetés és íjászkodás a Mohácsi Történelmi Emlékhelyen, minden nap
11 és 16 órakor!
A nagy érdeklődésre való tekintettel 2010. november 7-ig minden nap 11 és 16 órakor garantált idegenvezetéssel és
íjászkodási lehetőséggel várjuk a kedves Látogatókat! A Mohácsi Történelmi Emlékhely az 1526. augusztus 29-i
mohácsi csata helyszínén, régészeti feltárásokat követően, 1976-ban nyílt meg. A park területe több mint 1700
katona végső nyughelye. A sírkertben elhelyezett sírjelek mellett megismerhető a harc történetileg rekonstruált
lefolyása a már ismert, tragikus végkifejletig. Az emlékhely attrakciói közül alapvető fontosságú maga a sírkert,
amely szimbólumrendszerével, kialakításával rendkívül sok információt hordoz. A fogadótérben elhelyezett tablók a
csata előzményeit, lefolyásának körülményeit és következményeit mutatják be a látogatóknak. Az Emlékhely
különleges lehetőséget nyújt a korabeli fegyvermásolatok és íjak kipróbálására - a fegyverek kézbe is vehetők! Az
emlékhelyen működő ajándékboltban a látogatók egyrészt a helyszín szellemiségéhez igazodó emléktárgyakat
vásárolhatnak (többek között korabeli fegyverek másolatait, ólomkatonákat), másrészt a térség természeti, kulturális
értékeit bemutató kiadványokat, könyveket szerezhetnek be, illetve a térség hagyományos termékeiből válogathatnak
(pl. busómaszkokat, Duna-Dráva Nemzeti Park területén élő juhok gyapjújából készült fonalat).
Program: 11 és 16 órakor az emlékhely bemutatása idegenvezetéssel, majd íjászkodás
Az idegenvezetés alkalmával megismerhetjük a sírkert titkait. Feltárulnak a rejtett szimbólumok, melyek amellett,
hogy megjelenítik a csata egyes mozzanatait,
képet adnak a korszakra jellemző társadalmi viszonyokról, a csatának a lakosság mindennapi életére gyakorolt
hatásairól. A korabeli fegyverek másolatait kézbe véve
és kipróbálva az íjászatot, megtapasztalhatjuk, milyen komoly tudomány a hadviselés; az egyszerűnek tűnő fegyverek
kezelése nem is olyan könnyű, mint első ránézésre gondolnánk...
Részvételi díj: Diákoknak, nyugdíjasoknak: 700 Ft/fő – felnőtteknek: 900 Ft/fő. Utazás: egyénileg
Információ: Mohácsi Történelmi Emlékhely, Varga György: 20/918-2779. Honlap: www.ddnp.hu

Kenutúrák a nemzeti parkban minden pénteken 9:00 órakor
2010. július 1. és szeptember 30. között minden pénteken Béda-Karapancsán és a Fehér Gólya Múzeumban.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegysége a Duna magyarországi alsó szakaszának kiemelkedő
értékét képviselő élőhelyeit foglalja magába. Itt van hazánk rétisasok és fekete gólyák által egyik „legsűrűbben lakott”
területe. A háborítatlan ártéri erdők mélyén zavartalanul pihennek meg a gémfélék, kis és nagy kócsagok, kanalas
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gémek. Ligeterdeiben kockás liliom, jerikói lonc és fürtös gyűrűvirág is előfordul. A mocsárrétek, legelők növényei a
réti iszalag és a mocsári aggófű.
09.00: találkozó a kölkedi Fehér Gólya Múzeumnál, majd kenuzás a Külső-Bédán
A program során szakvezető kíséretével, kenuval járjuk be Béda-Karapancsa Tájegységben a Duna hullámterén
található mellékágat, és a zegzugos Külső-Bédát. Ha szerencsénk van, találkozhatunk a híres és színes ártéri
madárvilág képviselőivel is: barna kányákkal, szürke gémekkel, jégmadarakkal.
11.00: Tárlatvezetés a Fehér Gólya Múzeumban
A Mohácstól délre fekvő Kölked lakossága évszázadok óta együtt él a gólyákkal. A dunai ártér határában fekvő
községben mindig biztos fészkelő és táplálkozó helye volt a fehér gólyáknak. 2002-ben létesült az országban
egyedülálló Fehér Gólya Múzeum, mely egyetlen faj – a fehér gólya – köré szervezte tárlatát. A bemutatás során
bepillantást nyerhetünk a fehér gólyák életébe: érdekes részleteket tudhatunk meg a fészkelési szokásaikról,
táplálkozásukról, vonulásukról.
12.00: program vége
Utazás: egyénileg, saját gépjárművel. A helyszínen kerékpárbérlési lehetőség van. Szúnyogok és kullancsok elleni
védekezés javasolt.
Részvételi díj: 2-14 éves korig 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő. Maximum létszám: 40 fő, egyéni turisták
részére. Csoportoknak más időpontokban előzetes bejelentkezés alapján. Információ: Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság, Rittlinger Nikoletta, 30-846-6020

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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