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Megérkezett az első gólya
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának tagja, Wágner László a Pécs
közelében található pellérdi II-es halastónál az elmúlt héten a fehér gólya egy példányát figyelte meg. A tó
lehalászása kapcsán a tó vizét leeresztették, a visszamaradó halakból előszeretettel lakmároznak a
vízimadarak. A nagykócsagok, szürkegémek, kanalasgémek és dankasirályok társaságában egy fehér gólya
is látható volt. A fehér gólya felnőtt példány, repül, jelölés (gyűrű) nincs rajta - utóbbi miatt nem lehet tudni, hol
járt az elmúlt hónapokban. Elképzelhető, hogy a madár a téli időszakot a Földközi-tenger térségében
töltötte, ami nem ritka a fehér gólyák esetében. Ez lehet a magyarázat arra is, hogy a gólyák egy része
bizonyos években a szokásosnál hamarabb érkezik vissza Magyaroszágra. A gólyák vándorlását a széljárás
is nagy mértékben befolyásolja: a Boszporusz felől érkező madarak számára a huzamosabb ideig tartósan
fújó keleti szél nagy segítséget jelent, kedvező légáramlat segítségével az állomány egyharmada rövid időn
belül "hazaér". Ellenkező esetben, különösen északnyugati szél esetén a gólyák visszatérése késhet.

Ritka halfajok a Dráván
A Duna-Dráva Nemzeti Park Kelet-Dráva Tájegységében, Drávapalkonya közelében található Szerb-sziget
alatti homokpadon dunai ingola felbukkanását regisztrálta március elsején a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának tagja, Wágner László. A vízszint csökkenésével szárazra
került homokpad bemélyedéseiben összegyűlt vízben 6 dunai ingola, 2 vágó csík és 8-10 tarka géb vergődött.
A dunai ingola fokozottan védett, természetvédelmi eszemi értéke 100.000 Ft, a vágó csík és a tarka géb
védett fajok.

Az „Év vadvirága” 2011-ben a leánykökörcsin
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az „Év madarát”, a Nyugat-magyarországi Egyetem
pedig az „Év fáját” választja meg minden évben. E mozgalmak nyomán a honi botanikusok az idei évtől
megválasztják az „Év vadvirágá”-t. A kezdeményezés célja, hogy évről-évre ráirányítsa a figyelmet egy
látványos és veszélyeztetett vadon élő virágos növényünkre. A magánkezdeményű ötletet követő internetes
vita, majd szavazás eredményeként 2011-ben, a leánykökörcsinre (Pulsatilla grandis) esett a választás. A
remények szerint a következő évtől már egy szakmai intézmény vagy szervezet irányításával folytatódik és
válhat hagyományteremtő mozgalommá ez a természetszeretetre, természetvédelemre nevelő
kezdeményezés.
A kora tavasszal virító leánykökörcsin megkapó szépségű növény, melyet sokan ismernek, szeretnek. A

kékesibolya különböző árnyalataiban játszó feltűnően nagy virágok a még szalmasárga, látszólag élettelen
gyepekben mindenkinek felejthetetlen látványt nyújtanak. Ez a bársonyosan szőrös vadvirág ma még hazánk
jelentős részén elterjedt. Egyes előfordulási helyei kirándulók és fotósok tavaszi zarándokhelyévé váltak.
Sokan óvják, ugyanakkor sajnos állományai – különösen települések közvetlen közelségében –
fogyatkozóban vannak vagy akár már el is tűntek. A veszélyeztető tényezők között említhető a lelőhelyek
beépítése, az egykor legeltetett termőhelyek becserjésedése, az illegális motocrossozás és quadozás, a
gyepek télvégi felégetése, valamint virágainak leszedése és töveinek kiásása is.
Kökörcsin szavunk ótörök eredetű, az elfogadott magyarázat szerint a „kök”, azaz kék szóból ered. A
nemzetség tudományos neve – Pulsatilla – a harang alakú virágokra utal (pulsare = rázni, harangozni); a
leánykökörcsin pedig tudományos fajnevét – grandis – feltűnően nagy virágai után kapta.
Számos népi elnevezése – lókökörcsin, kikirics, kükörics, tikdöglesztő, alamuszvirág, kokasharang,
varjúkikerics – arra utal, hogy a magyar nép egyik régtől fogva jól ismert vadvirága. A növény minden része
mérgező, de a népi gyógyászat egykor felhasználta: a virágából és leveléből készült teát asztmás görcsök és
fejfájás csillapítására, valamint vesebetegségek, köszvény, csúz gyógyítására is alkalmazták. Egy 16. századi
kódex tanúsága szerint juhok himlőjét gyógyították vele és festéket készítettek belőle. Hazánkban a
leánykökörcsin mellett további 4 kökörcsinfaj – a tátogó, a magyar, a fekete és a Zimmermann-kökörcsin –
fordul elő. Mindegyik védett növény. A leánykökörcsin természetvédelmi értéke 10 000 Ft.
Az „Év vadvirága” kezdeményezés sikerének záloga az összefogás és tenni akarás. Botanikusok és nem
szakmabeliek, hivatásos és amatőr természetvédők, pedagógusok és diákok egyaránt sokat tehetnek az év
vadvirágáért. A leánykökörcsin, többi honos vadvirágunkkal együtt a nemzeti vagyon része, megóvása közös
érdek és közös feladat.
(Farkas Sándor – Molnár V. Attila)

Rövidesen indulhat a Duna-menti vizes élőhely rehabilitáció
A megvalósulás küszöbén áll a Duna-Dráva Nemzeti Park dunai hullámterére tervezett vizes élőhely
rehabilitációs projekt. A több éves tervezési és engedélyezési folyamat végeredményeképp a következő
hetekben várható a vízjogi engedély kiadása, ami alapján a beruházás megindítható lesz. A Dél-dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szervezésében a Világbank és a magyar állam támogatásával
megvalósuló rehabilitáció célja egyes holtágak és mellékágak vízháztartásának javítása. A Duna korábbi
szabályozásának következményeképp a hullámtéren található vizes élőhelyek vízháztartása
természetvédelmi szempontból kedvezőtlen irányba mozdult el, a Dunán levonuló árhullámok nem minden
esetben képesek feltölteni vízzel ezeket a víztesteket és az árhullámok levonulása után sok esetben a
mellékágakból, holtágakból is igen hamar visszafolyik a víz a főmederbe. A holtágak természetes vagy
emberi hatásra kialakuló feliszapolódása tovább ront ezen a helyzeten. Az úgynevezett GEF projekt
keretében a mintaként kiválasztott víztesteken élőhelyfenntartási célú kotrás kerül megvalósításra, valamint
az árhullámokból származó víz visszatartására alkalmas műtárgyak kerülnek kialakításra. A projekttől azt
várjuk, hogy a megcélzott holtágakban a mostaninál hosszabb ideig tudunk vízborítást biztosítani, a kotrások
eredményeképp pedig a vizes élőhelyekben tárolt víz mennyisége is növekedhet. A projekt kifejezetten a már
meglévő, a hivatalos nyilvántartásokban is valamilyen vizes élőhelyként számon tartott területeket céloz meg,
nem kerül sor új medrek kialakítására vagy erdőterületek elárasztására sem.
Az első helyszín, ahol a beavatkozások megkezdődnek a Bátai Holt-Duna lesz. Itt a Közép-dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal egyeztetett módon a „hídpillérek” közé kerül beépítésre egy
zsilip, ami részben alkalmas lesz a holtág felsőbb részein a vízvisszatartásra, szükség esetén azonban nem
fogja akadályozni a Szekszárd-Bátai főcsatornán érkező belvizek levezetését. A tervezett műtárgy
segítségével +300 és +470 cm-es bajai vízállások között lesz szabályozható a holtág zsilip feletti
szakaszának vízállása. A Bátai-szigetre vezető híd és a zsilip közötti, erősen feltöltődött 950 m hosszú
mederszakaszról mintegy 25.000 köbméter kerül kikotrásra és a meder partján elhelyezésre. A projekt első
lépéseként a feltöltődött mederszakaszon felnőtt fák eltávolítására lesz szükség, hogy a tervezett kotrás
kivitelezhető legyen. A rehabilitációs munkák eredményeképp az érintett szakaszon egy, a mainál nagyobb és
állandóbb nyílt vízfelület fog kialakulni.

Szép idő, virágzó kikericsek, hatalmas érdeklődés a Szársomlyó iránt
A szubmediterrán klímaterületű Szársomlyó a magyar kikerics egyetlen hazai élőhelye. A január végén és
február folyamán nyíló virág sok turista számára jelent vonzerőt évről évre. Nem volt ez másképp idén sem, a
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett szakvezetéses túrákra az ország távolabbi

vidékeiről is érkeztek résztvevők. A túrákon a magyar kikerics jelentette a legfőbb vonzerőt, de a Szársomlyó
csúcsára vezető túrán több védett növényt is megtekinthettek és lefényképezhettek a vendégek, többek
között illatos hunyort, szúrós csodabogyót. A terület természeti értékei mellett a túravezetők a hegy
legendáját is elmondták, valamint bemutatták a hegyet felépítő és a felszínen is jól látható mészkő sajátos
formakincsét.
Idén már nem lesz több kikerics túra, azonban a Szársomlyó hétfő és kedd kivételével minden nap
látogatható az év folyamán. Az indulás helye minden esetben a Villányi (Nagyharsányi) Szoborpark. A túrák
10:00 órakor indulnak. A részvételi díj felnőtteknek 700 Ft/fő, 18 éves korig 350 Ft/fő. Információ: Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság, Balogh László, tel.: 20/913-7534.

A Zselici Csillagoségbolt-park a táji örökség megőrzéséért
Az Európa Tanács 2000. júliusában fogadta el az Európai Táj Egyezményt, melyhez hazánk 2005-ben
csatlakozott hivatalosan is. Az Egyezmény fő célja, hogy elősegítse a táj védelmét, kezelését és tervezését
valamint, hogy hozzájáruljon a tájak vonatkozásában megvalósuló európai együttműködéshez. Ez az első
olyan nemzetközi egyezmény, amely kizárólag a táj védelmével, kezelésével és továbbfejlesztésével
foglalkozik.
Az Egyezményhez egy nemzetközi pályázat is kapcsolódik, az „Európa Tanács Táj Díja”. Országonként csak
egy pályamű küldhető be, ezért Magyarországon egy helyi fordulóban választják ki az egyedüli továbbjutót. A
Zselici Csillagoségbolt-park létrehozása nagyon sok tekintetben illeszkedett a kiíráshoz, ezért a Magyar
Csillagászati Egyesület (MCSE) is benyújtott egy pályázati anyagot, amelyben a Zselica Szövetség is partner
volt. A pályázat eredményhirdetésére és egy kapcsolódó kiállítás megnyitójára február 3-án került sor a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatalban.
Habár nem az MCSE és a Zselica Szövetség közös pályázata lehet az, amely képviseli az országot a
nemzetközi porondon, nagyon jó vélemény alakult ki a „Nemzetközi Csillagoségbolt-park létrehozása a Zselici
Tájvédelmi Körzetben” című pályaműről, amint azt a bírálóbizottság értékelése is jelzi: 'Kitűnő pályázati
program, jó pályázat, amely erős szakmai alapokon nyugszik. A téma a tájvédelem-tájfejlesztés szűk területét
érinti, arra vonatkozóan nemzetközi szinten is példaértékű. A pályázat erőssége, hogy a szakmai
közönséggel és a településvezetőkkel jó az együttműködés. Különösen értékes, hogy egy kevés figyelmet
kapó tájelem-együttes védelmét és népszerűsítését célozza meg...”
A program elismeréseképpen dr. Rácz András, az Európai Tájegyezmény Nemzeti Koordinációs Bizottság
elnöke, helyettes államtitkár adta át az okleveleket a sikeres pályázóknak, köztük Dr. Kolláth Zoltánnak, az
MCSE elnökének.
A hazai fordulón résztvevők pályaműveit vándorkiállításon mutatják be. Az első állomás az Örökség Galéria
(Budapest I. Táncsics Mihály u 1.), ahol március hatodikáig tekinthetők meg az egyes pályázatokat bemutató
poszterek.
A pályázati kiírás egyik fontos eleme az volt, hogy a programnak példaértékűnek kell lennie. Éppen az
eredménykihirdetést megelőző napokban vált nyilvánossá a „Hortobágyi Csillagoségbolt-park” hivatalos
minősítése, igazolva ezt a pontot is. Bízunk benne, hogy az ilyen porondon történt megmérettetésünk segít
abban is, hogy a fényszennyezés kockázatait egyre többen komolyan vegyék.
Dr. Kolláth Zoltán (MCSE)

Paeonia 2009
Paeonia, azaz bánáti bazsarózsa a címe a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság gondozásában megjelent
tudományos dolgozatokat tartalmazó kötetnek. A publikációk szerzői a Természetvédelmi Őrszolgálat
tagjai, az Igazgatóság kutatói, botanikusa, zoológiai, geológiai referense, továbbá más szakmai szervezetek
kutatói, tudományos munkatársai. A tanulmányokban leírt szakmai ismeretek, kutatási eredmények
értelmezhetőségét kiegészítő táblázatok, diagramok, fényképek szolgálják. A tanulmánykötet egy három
évenként megjelenő sorozat részét képezi, a 2003-ban megjelent első, a 2006-ban megjelent második kötet
után, harmadikként. A publikált tanulmányok további kutatásokhoz hasznos információkat, kutatási
eredményeket tartalmaznak. A legutóbbi megjelenés óta eltelt időszak új tudományos eredményei így válnak
hozzáférhetővé, szolgálják a tudományos ismeretterjesztést, és jelenthetik további kutatások kiindulási

alapját. A kötet ingyenesen beszerezhető a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság központjában (Pécs,
Tettye tér 8.).

Elkészült a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság idei eseménynaptára
Márciustól hozzáférhető a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2011. évi nyomtatott eseménynaptára. A
naptár olvasóit az Év madara, a széncinege kalauzolja végig a programlehetőségek között. A kiadványban
összegyűjtött programlehetőségek a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság dunai és drávai nemzeti parki
szakaszának, tájvédelmi körzeteinek, valamint számos további természeti és kulturális értékének
megismerését kívánják elősegíteni. Olyan programokat, látnivalókat – előre meghirdetett és szakvezetéses
túrákat, kenutúrákat, bemutatóhelyeket – ajánl a nagyközönségnek, amelyek segítenek változatossá,
emlékezetessé tenni a nálunk eltöltött időt. A kiadvány első része tájegységeink kínálatát mutatja be, a
második részben a 2011-es év programjait soroljuk fel. Az eseménynaptárhoz az Utazás Kiállítást követően
bemutatóhelyeinken, valamint a dél-dunántúli régió Tourinform irodáiban lehet ingyenesen hozzájutni.

Márciustól az Abaligeti-barlang előtti parkolót a buszok nem használhatják
Az Abaligeti Önkormányzat képviselőtestületének döntése értelmében 2011. március 1-jétől az Abaligetibarlang előtti parkolóban a buszok parkolási lehetősége megszűnt. A turistabuszok utasai a barlang
közelében elhelyezkedő buszmegállót leszállás céljára igénybe vehetik; a kijelölt új parkolóhelytől, mely a falu
központjában található, a barlang 10-15 perces gyaloglással érhető el. Felhívjuk tisztelt látogatóink figyelmét
arra, hogy a gyaloglási időt számítsák be a barlanglátogatás tervezésekor. A barlangban a vezetések minden
egész órában indulnak a hirdetményeinkben olvasható nyitvatartási rend szerint. A rajtunk kívül álló okok
miatt adódó kellemetlenségekért elnézést kérünk minden érintettől!

PROGRAMOK, FELHÍVÁSOK

Világjáró polihisztorok
A Magyar földrajzi felfedezők című ismeretterjesztő előadássorozaton Varga Zsolt, a Duna-Dráva Nemzeti
Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának vezetője híres és kevésbé ismert magyar felfedezők
életét, kalandjait mutatja be színes előadásokon Pécsett, a Tettye Oktatási Központban. Az előadássorozat
március 8-i programján 17:00 órai kezdettel Jankó Jánosról és Biró Lajosról hallhatnak a vendégek színes
előadást.
Információ: Komlós Attila, 72/518-222, 30/377-3388. E-mail: komlos@ddnp.kvvm.hu

Tavaszi virágszőnyeg túra és tanösvény avatás
Jelvénygyűjtő program 2011. március 12-én, szombaton
A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetben új bemutató útvonal várja a természetkedvelőket: a Tőzike
Tanösvény. A túraútvonal különlegessége, hogy nem ismertető táblák találhatók az út mentén, hanem az
állomáshelyeket jelző tőzike emblémák és számok; az állomáshelyekhez tartozó információk a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság honlapjáról letölthető vezető füzetből olvashatók el. A jelvénygyűjtő túra résztvevői
erdei kisvasúttal indulnak Mesztegnyőtől. A kakpusztai vasútállomásnál kerül sor a Tőzike Tanösvény
avatására, majd ezt követően a résztvevők gyalogosan járják körbe az újonnan kialakított útvonalat,
szakvezető kíséretével.
A valamikori puszták helyén, egykor sűrűn lakott tájban, napjainkban már embertől szinte háborítatlan elterülő
fiatal és öreg égeresek, tölgyesek mélyén, olykor patakok, lápok mentén haladva, ismert és ritkán látott
növényfajokkal találkozhatnak a résztvevők. A kellemes, nem megerőltető séta során kis szerencsével

számtalan virágzó növényfajt – kakasmandikót, májvirágot, farkasboroszlánt, tavaszi csillagvirágot és tavaszi
tőzikét – is meg lehet csodálni.
A vonat 10:00-kor indul Mesztegnyőről Felsőkakra. A túrát követően 15:00-kor indul vissza a kisvonat.
Várható visszaérkezés Mesztegnyőre 15:45-kor. Találkozás: Mesztegnyő, kisvasút állomás, 9:30-9:45 között.
A kisvasút indulása miatt kérjük ügyeljenek a megjelölt időpontok betartására! A túra hossza: 7 km,
időtartama: 3-4 óra. A részvételi díj: 450 Ft/fő. A vonatjegy ára felnőtteknek 600 Ft/fő, kedvezményes jegy:
300Ft/fő. Információ, bejelentkezés csoportoknak: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság. Telefon: 30/3269459, 30/377-3388. E-mail: evahorvath@ddnp.kvvm.hu, komlos@ddnp.kvvm.hu

Kis természetvédők programsorozat
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tettye Oktatási Központja játékra invitálja a 8-13 éves diákokat! A
játék egy előadássorozat része, ahol a résztvevők rengeteg érdekességet tudhatnak meg a
természetvédelem gyakorlati tevékenységeiről, valamint a növényekről, a gombákról és az állatokról. A
programsorozat második foglalkozásán a meteorológia rejtelmeit ismerhetik meg a résztvevők 2011. március
16-án 15:00 órai kezdettel.
Azok a gyerekek, akik a pecsétgyűjtő sorozat mind a hat programján részt vesznek, ingyenesen látogathatnak
el családjukkal (max. 5 fő) a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság egyik, szabadon választott túrájára 2011.
novemberében, vagy 2012-ben.
A programok helyszíne a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tettye Oktatási Központja, cím: Pécs,
Tettye tér 8. A részvételi díj: 200 Ft/fő/alkalom.
Információ: Rózsa Anita, tel.: 30/377-3383, 72/517-222. E-mail: rozsaa@ddnp.kvvm.hu

Kis Természetbúvárok Szakköre
Kedves Gyerekek! Tudjátok-e, hogy mi történik a tavak vizében? Miért olyan színesek a tavaszi rét virágai?
Milyen szerepük van a békáknak a táplálékláncban? Merre és miért vándorolnak a madarak? Mivel
táplálkoznak a rétisasok? Mindezekre a kérdésekre választ kaphattok és sok új érdekességet is
megtudhattok, ha eljöttök a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tettye Oktatási Központjába a Kis
Természetbúvárok Szakkörének foglalkozásaira, ahol rátermett oktatók segítségével élményt adó
programokon fedezhetitek fel az élővilág titkait. A programsorozat következő foglalkozása 2011. március 21én 15:00 órakor kezdődik, témája az ízeltlábúak világa. A foglalkozásokon való részvétel díja 200
Ft/fő/alkalom. A programsorozatot 8-13 éves diákoknak ajánljuk!
Helyszín: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tettye Oktatási Központ, Pécs, Tettye tér 8. Információ:
Telefon: 72/517-223, 30/300-3091. e-mail: otvosne@ddnp.kvvm.hu

Csillagnéző túra a Zselici Csillagoségbolt-parkban
A lakott területektől és azok közeléből a csillagos égbolt legtöbb látványossága eltűnt napjainkra a
fényszennyezés miatt. Egyre kevesebb hely található a Földön és Magyarországon is, ahol a sötét égbolt
szinte zavartalanul látható – ezek egyike a Zselic, Európa első Csillagoségbolt-parkja. A Hotel Kardosfa
mellől indulunk 5-6 kilométeres sétára, csillagász vezetésével. Az éjszakai erdőben megtapasztalhatjuk, hogy
lámpa nélkül mennyire jól lehet tájékozódni, miután szemünk megszokja a sötétséget. A séta közben gyakran
megállva – derült égbolt esetén – lehetőség lesz a csillagos égbolt megfigyelésére, a tavaszi égbolt
csillagképeinek megtekintésére Európa egyik legkisebb fényszennyezésű területén, a Zselici Csillagoségboltparkban.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság is csatlakozik az egész világra kiterjedő klímavédő akcióhoz, „A
Föld Órájához”. A Természetvédelmi Világalap (WWF) kezdeményezésének célja, hogy felhívja a figyelmet a
globális felmelegedés elleni összefogás fontosságára. Ennek érdekében március 26-án, szombaton 20:3021:30-ig világszerte várhatóan több tízmillió ember kapcsolja ki egy órára a világítást és a televíziót. Helyszín,
időpont: Zselic, Hotel Kardosfa, 2011. március 26., szombat, 18.00 óra. GPS: N46° 14,623' E17° 45,421'. A
túra hossza 5-6 km, időtartama 3 óra. A részvételi díj: 450 Ft/fő. 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

Kamilla és Koszta kalandjai a gólyák birodalmában
Gólyabábos foglalkozás lesz gyerekeknek a kölkedi Fehér Gólya Múzeumban 2011. március 26-án
szombaton, 10:00 órától. Kamilla, a gondoskodó gólyamama bevezeti fiókáját, a csintalan Kosztát a gólyák
kalandos életébe. A program során a gyermekek bábok segítségével ismerkedhetnek meg a gólyák
táplálkozásával, fészkelési szokásaival és vonulásukkal. A bábozás végén a résztvevők is kipróbálhatják,
hogy milyen fészket építeni, gólyalábon járni és egy kis ügyességi játékon is megmérkőzhetnek a
lelkesebbek. Emlékül mindenki elkészítheti a saját gólya-pálcáját. A program helyszíne a kölkedi Fehér Gólya
Múzeum (Széchenyi u. 1.). GPS: N45° 56,968' E18° 42,651'. A kezdési időpont: 10:00, a részvételi díj: 450
Ft/fő. Információ: Fehér Gólya Múzeum. Telefon: 30/846-6020. E-mail: info@fehergolyamuzeum.hu,
www.fehergolyamuzeum.hu, www.ddnp.hu.

Kockás liliom túra
A március 26-án, szombaton induló jelvénygyűjtő túra a mattyi Madár Emlékpark megtekintésével kezdődik,
majd ezt követően a Kormorános erdő tanösvényen tett sétával folytatódik.
A Mattyi Madár Emlékpark a hazánk területéről eltűnt – kipusztult vagy új élőhelyre vándorolt – madárfajoknak
állít emléket. A résztvevők az út során betekintést nyerhetnek a Dráva árterén folyó gazdálkodási formákba
és a Mattyi Erdőrezervátumba, valamint a tavasz színpompás virágát, a kockás liliomot is megcsodálhatják. A
kockás kotuliliom 10-25 cm magasra megnövő hagymás, évelő növény. Tulipánra emlékeztető, bókoló,
harang alakú, 3-5 cm-es virágai magánosak, néha párosával fejlődnek március-április környékén. A virág
színe bíbor vagy rózsaszínű, néha fehér (f. Alba változat), igen látványos. A 6 egyforma lepellevél szabadon
áll, rózsaszín vagy néha fehéres alapszínüket sakktáblaszerűen barnásvörös foltok tarkítják. Főleg Közép- és
Délkelet-Európában található meg, de általában csak szórványosan, a rétgazdálkodás változása miatt sok
helyen a kihalás fenyegeti. Hazánkban védett, természetvédelmi eszmei értéke 10.000 Ft.
Helyszín, időpont: Matty, szökőkút, 10.00 óra (gyülekező: 9:45-kor). A túra hossza, időtartama: 6 km, 4 óra; a
részvételi díj: 450 Ft/fő. Információ, bejelentkezés csoportoknak: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság,
telefon: 30/326-9459, 30/377-3388. E-mail: evahorvath@ddnp.kvvm.hu, komlos@ddnp.kvvm.hu.
www.ddnp.hu

Pedagógus továbbképzés Drávaszentesen - 2011. április 15-én
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kirándulással egybekötött térítésmentes továbbképzést tart
pedagógusok számára Drávaszentesen, a Dráva Kapu Bemutatóközpontban.
Az egész napos program során a résztvevők megismerkedhetnek a biológiai vízminőségvizsgálat részleteivel,
betekintést nyerhetnek a térinformatikai megoldások használatába és megtanulhatják, hogy mindezeket
hogyan lehet alkalmazni a természetismereti oktatásban.
A program a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a Magyarország-Horvátország IPA - Határon Átnyúló
Együttműködési Program (2007-2013), „Kétnyelvű környezeti nevelés a Dráva-medencében” című pályázat
keretében valósul meg.
Részletes információ a továbbképzésről honlapunkon olvasható: www.ddnp.hu

A turisztikai főszezon kezdetével egyes bemutatóhelyeink nyitva tartási
rendje változik
A tavasz közeledtével bemutatóhelyeink nyitvatartási rendje megváltozik. A növekvő vendégforgalomhoz
igazodva korábban nyit, illetve később zár az Abaligeti-barlang, a Denevérmúzeum, a Tettyei Mésztufabarlang és a Mohácsi Történelmi Emlékhely.
Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum
március 15 - október 15.: naponta 9.00-18.00 (a barlangban az utolsó vezetés zárás előtt egy órával indul).
október 16 - március 14.: naponta 10.00-15.00
Tettyei Mésztufa-barlang
március 15 - április 30. - H-P: 10.00-17.00, Szo-V: 10.00-18.00

május 1 - október 31. - naponta 10.00-19.00
november 1 - március 14. - H-P: 11.00-16.00, Szo-V: 10.00-16.00
Mohácsi Történelmi Emlékhely
március 12 - március 15-ig naponta: 9.00-16.00
április 1 - október 23-ig naponta 9.00-18.00
október 24 - november 6-ig naponta 9.00-16.00
(Az új fogadóépület építési munkálatai a látogathatóságot nem befolyásolják, a sírkert látogatható)

Zöldi Ákos és a Földvigyázók - Játékostársakat keresünk!
Országra szóló játék indul általános iskolások és iskoláik részére a környezettudatosság jegyében. A Zöldi
Ákos és a földvigyázók program online vetélkedője 2011. február 28-tól május 27-ig tart, melynek végén a
diákok közötti egyéniben, az iskolák között pedig régiók szerint is eredményt hirdetünk. Regisztrálni már
2011. február 15-től lehet, a www.zoldiakos.hu¸ www.foldvigyazo.hu, www.zoldiákos.eu oldalakon. A játék
szervezője az Egyszervolt a Magyar Gyermekkultúráért Közhasznú Alapítvány, szakmai partnere a Magyar
Környezeti Nevelési Egyesület. A felhívással kapcsolatban további információk honlapunkon olvashatók:
www.ddnp.hu

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.

