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Kétnyelvű környezeti nevelés a Dráva-medencében
A Magyarország-Horvátország IPA - Határon Átnyúló Együttműködési Program (2007-2013) pályázatán a
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a horvát Zeleni Osijek szervezet horvát-magyar nyelvű közös
környezeti nevelési program megvalósítására nyert támogatást. A program célja a Dráva folyó mellett élő
magyarországi horvát és horvátországi magyar fiatalok környezeti nevelési központjainak kialakítása, a
szükséges oktatási infrastruktúra megvalósítása, ideértve a humánerőforrás képzést és a tárgyi eszközök,
oktatási segédanyagok megvalósítását is.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kiemelt feladata az oktatás, az ismeretterjesztés és a
környezetbarát, természetközeli idegenforgalom fejlesztése – a nemzeti parki területek természetvédelmi
kezelése, saját területeinek és infrastruktúrájának vagyonkezelése, a védett természeti területekre vonatkozó
természetvédelmi igazgatási feladatok ellátása mellett. A horvát Zeleni Osijek fő tevékenysége a
természetvédelem, természeti nevelés, az ökoturizmus; Szlavónia és a Baranya-régió természeti és kulturális
értékeinek megőrzése és bemutatása. Legfontosabb projektje a Kopácsi Rét közelében található Zlatna
Greda elnevezésű öko-központ, mely az ökoturizmus, a természetismereti programok szervezése mellett a
helyi hagyományok – köztük a gasztronómiai tradíciók – megőrzésén és fenntartásán is dolgozik.
A megvalósult magyar-horvát közös projekt keretében két oktatási központ került felújításra, fejlesztésre –
egy Horvátországban (Zlatna Greda), egy pedig Magyarországon (Szentborbás). A Zlatna Greda oktatási
központban egy a Dráva-menti természeti és kulturális értékeket bemutató kiállítás is kialakításra került. Az
oktatási központok körül és a környező településeken kétnyelvű információs táblákat helyeztünk ki, amelyek
nemcsak a fiatalok, hanem a felnőtt lakosság tájékoztatását is szolgálják. Az oktatási program megvalósítását
több nyomtatott anyag segíti: elkészült egy színvonalas kiadvány, mely a Dráva-menti térség természeti és
kulturális értékeit mutatja be magyar és horvát nyelven, valamint egy kétnyelvű természetvédelmi szótár, mely
a környezeti nevelési foglalkozások alapját szolgáló szókincset tartalmazza. A projekt részeként pedagógus
továbbképzések valósultak meg – a nyertes pályázat keretében négy alkalommal. A pedagógusok számára
több olyan oktatási program került bemutatásra (gólya-program, BISEL, térinformatika), amelyeket önállóan
folytathatnak a későbbiekben. A pályázat megvalósítása során két ötnapos tábor került megrendezésre a
Dráva magyar illetve horvát oldalán. Hosszú távon az oktatási központok magyar-horvát ifjúsági táborok,
oktatási programok, továbbképzések és természetismereti foglalkozások helyszínei lesznek.
A projekt eredményeképpen megvalósult infrastruktúrát, oktatási anyagokat és programokat a kisebbségek, a
kisebbséget oktató pedagógusok mellett a többségi helyi lakosság is használni tudja majd. A két ország
fiataljai a környezeti nevelési programok, táborok, kirándulások során anyanyelvükön ismerkedhetnek a saját
és a másik ország természeti értékeivel. A magyar és horvát nyelvet egyaránt beszélők száma jelentősen
növekedhet. Olyan látogatóbarát határmenti terület jött létre, ahol a természeti, kulturális és gazdasági javak
megosztása könnyebbé válik. Így nagy esély van arra, hogy Horvátország EU-hoz és a schengeni zónához
való csatlakozásának idejére a határmenti lakosság mind a magyar, mind a horvát oldalon egymás felé
nyitott, egymás természeti- kulturális értékeit jól ismerő közösséggé válik, ahol a Dráva összekötő kapcsot,
valódi közös értéket fog jelenteni a két ország állampolgárainak.

Parrag Tibor, a DDNPI osztályvezetője Pro Natura Emlékplakettet kapott
Soha nem látott összefogást sürgetett a vidékfejlesztési miniszter a világ országai, illetve ember és ember
között a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Dráva Kapu Bemutatóközpontjában tartott Föld napi
rendezvényen április 19-én. Fazekas Sándor hangsúlyozta: ez a szövetségkötés ott kezdődik, hogy senki
sem dobja el a szemetet, az emberek szelektíven gyűjtik a hulladékot és ott kell folytatódnia, hogy minden
ország felelős vezetői határozott intézkedéseket hoznak az ipari szennyezés, a károsanyag-kibocsátás
csökkentésére, valamint a megújuló energiák hasznosítására, a hulladékgazdálkodásra, a természet
megóvására. A vidékfejlesztési tárca vezetője felhívta a figyelmet arra is, hogy a természeti kincsek védelme
nem lehet pártpolitikai kérdés, és emlékeztetett rá, hogy a most elfogadott alkotmány tartalmazza az
egészséges környezet, a természeti erőforrások, a biológiai sokféleség védelmét. Fazekas Sándor a Föld
Napja alkalmából azt is fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a magyar mezőgazdasági termékek külföldön is
felértékelődnek a jövőben. A Nemzeti Vidékstratégia olyan többfunkciós mezőgazdaságra, környezet- és
tájgazdálkodásra épít, amely úgy állít elő értékes, egészséges és biztonságos élelmiszereket, hogy közben
megőrzi a talajt, az ivóvízbázist, az élővilágot, a tájat és benne az embert. Egyúttal munkát, megélhetést
biztosít a lehető legtöbb embernek – tette hozzá a vidékfejlesztési miniszter.
A Föld napja alkalmából a vidékfejlesztési tárca vezetője Pro Natura Díjat és Emlékplakettet, valamint
Miniszteri Oklevelet adott át. A kitüntetésekkel olyan szakemberek munkáját ismerték el, akik sokat tettek a
környezetvédelemért, hozzájárultak a természeti értékek megóvásához. Parrag Tibor, a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság Természetmegőrzési Osztályának vezetője Pro Natura Emlékplakettet vehetett át
az ünnepségen. Parrag Tibor az elismerést a Dél-Dunántúl Natura2000 területeinek kijelölésében és a DunaDráva Nemzeti Park Igazgatóságon folyó élőhely-megörzési tevékenységek irányításában kifejtett magas
színvonalú munkájáért, továbbá a Duna és a Dráva folyó vizes élőhelyeit érintő és nemzetközi
együttműködés keretében végzett élőhelyrehabilitációs tevékenységéért kapta.

Pénzérme a Duna-Dráva Nemzeti Parkról
A VM Drávaszentesen tartott Föld Napja ünnepségén mutatták be a Magyar Nemzeti Bank által „Duna-Dráva
Nemzeti Park” megnevezéssel kibocsátott pénzérmét. Az 5000 forint címletű ezüst emlékérme fekvő téglalap
alakú, 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, mérete 39,6x26,4 mm, széle sima. Az
emlékérme előlapján, a középmezőben egy repülő fekete gólya átlósan elhelyezkedő ábrázolása látható. A
gólya ábrázolásától jobbra, három vízszintes sorban az „5000” értékjelzés, a „FORINT” felirat és a „2011”
verési évszám, balra a „BP.” verdejel, a gólya ábrázolása alatt a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat
olvasható. Az emlékérme hátlapján, a középmezőben a Duna-Dráva Nemzeti Park egyik jellegzetes táji
eleme, a partifecske üregeivel teli szakadópart ábrázolása látható. A szakadópart ábrázolása fölött, egymás
alatti vízszintes sorokban balra zártan a „DUNA-DRÁVA” és a „NEMZETI PARK” felirat, középre zártan a
„szakadópart” felirat olvasható. Az emlékérme jobb alsó sarkában Kereszthury Gábor tervezőművész
mesterjegye található. Az emlékérméből 8000 darab készült, amelyből 5000 darab különleges – ún. proof –
technológiával valósult meg. Az érme a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság központjában is
megvásárolható (Pécs, Tettye tér 9.).
Kép az érméről.

Föld Napja a Tettyén
A Föld Napja mozgalom mára az egyik legismertebb környezet- és természetvédelmi megmozdulás
világszerte, ezernél több szervezet vesz részt benne. Évek óta hagyomány már, hogy Pécsett ilyenkor a
Tettyén egész napos színes forgatag vár mindenkit a Föld Napja alapeszméje szellemében. A program idén
április 20-án, 14 és 18 óra között került megtartásra. A házigazdák a hagyományoknak megfelelően a DunaDráva Nemzeti Park Igazgatóság, valamint pécsi és Pécs környéki szolgáltatók, civil szervezetek, biotermelők
voltak. A programok középpontjában a környezettudatos életmód népszerűsítése állt, a „zöldköznapok”
jegyében. A program a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Szivárvány Gyermekház projekt építő
versenyének eredményhirdetésével kezdődött. A délután folyamán a térre látogatók többek között játékos
formában ismerkedhettek a szelektív hulladékgyűjtés fontosságával, a hulladékhasznosítás lehetőségeivel;
megtudhatták, miért fontos takarékoskodni az energiával – nem csak a pénztárcánk, hanem a természeti
értékek védelme miatt is. A gyerekek vidám foglalkozásokon, játékos formában bővíthették ismereteiket a
természet- és környezetvédelem témakörében. A Pintér-kert Arborétum 14-18 óra között minden egész

órában induló vezetéssel ingyenesen volt látogatható. Becsléseink alapján a programon résztvevők száma
500 fő volt, nagy részük iskolai osztályok tagjai, valamint egyéni látogatók, családok. A program keretében
megtartott pecsétgyűjtő játékban a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság standján összesen 170
menetlevelet adtak le. A rendezvényről készült fotók megtekinthetők a DDNPI honlapján:
http://ddnp.nemzetipark.gov.hu/index.php?pg=media6741_hu

Horvát-magyar kiadványok a Dráva-mente természeti értékeiről
A közelmúltban két olyan kiadvány készült el, mely a Dráva mentén élő magyar és horvát nemzetiség
természetismereti és kulturális képzését, a szemléletformálást segíti. A 10000 példányban megjelent A5
méretű 52 oldalas, Irány a Dráva című kiadvány átfogóan mutatja be a Dráva magyarországi és horvátországi
szakaszainak természeti értékeit, az itt élők hagyományait, néprajzi, építészeti értékeit. Az 1000 példányban
megjelent, 52 oldalas horvát-magyar Természetismereti szótár a Dráva térségére jellemző növény-, gombaés állatfajok szószedete mellett az általános, természetvédelemmel kapcsolatos kifejezések magyarázataival
és a terület rövid ismertetésével egészül ki. Mindkét kiadvány a Magyarország-Horvátország IPA - Határon
Átnyúló Együttműködési Program (2007-2013) pályázatán nyert támogatás segítségével készült el. A Dráva
kiadvány ingyenesen szerezhető be a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság bemutatóhelyein, továbbá a
térség Tourinform irodáiban.

Elindult a GEF Duna tápanyacsökkentési program keretében megvalósuló
élőhelyrevitalizáció kivitelezési munkálata
Több éves előkészítő munka, tervezés és engedélyezés után indul meg a kivitelezés a Bátai-Duna
elnevezésű holtág területén. A Magyar Állam és a Világbank által finanszírozott projekt célja, hogy a Duna, és
ezen keresztül a Fekte-tenger tápanyagterhelését csökkentse. Ennek keretében Budapesten szennyvíztisztító
került építésre, a Duna-Dráva Nemzeti Park területén pedig a vizes és vízi élőhelyek revitalizációja fog
megvalósulni.
Korábbi tanulmányok rámutattak arra, hogy az ártereknek, hullámtereknek szerepük van a folyók nitrogén és
foszfor tartalmának csökkentésében. A Nemzeti Park területén végrehajtandó beruházásoknak kettős
szerepük lesz, egyrészt szerepet játszanak a főág tápanyagcsökkentésében, másrészt javulni fog a számos
védett fajnak is teret biztosító vizes és vízi élőhelyek állapota. Ennek érdekében egyrészt az erősen
feltöltődött, feliszapolódott holt- és mellékágszakaszok megkortásra kerülnek, másrészt olyan vízvisszatartást
szolgáló műtárgyak (küszöbök, zsilipek) lesznek megépítve, amelyek az árvizekkel beérkező víztömeget nem
engedik visszafolyni a főmederbe. A fenti beavatkozásoknak köszönhetően nőni fog a tartósan nyílt
vízfelületekkel rendelkező területek nagysága, ami elsősorban a kisvizes, aszályos időszakokban lesz igazán
jelentős. A tervezésnél fontos szempont volt, hogy csak olyan vízszinteket állítsunk be, amelyek a holtágak
helyrajzi számain belül maradnak, mivel a környező állami területek nincsenek nemzeti parki kezelésben és a
jelenlegi kezelő erdészeti károktól tartott a hullámtér területén is.
A Bátai-Holt-Duna a négy terület közül az első, ahol a kivitelezési munkák megindultak. Itt a híd alatti, erősen
feliszapolódott szakaszon 950 m hosszban mintegy 25.000 m3 anyag kerül kikotrásra és a meder szélén
elhelyezésre. A víz visszatartása céljából a tervezett, de soha meg nem épült vasútvonal két hídpillére közé
kerül egy zsilip, melynek segítségével +300 és +470 cm bajai vízállások között lehet szabályozni a holtág
felsőbb szakaszainak vízszintjét. Mivel a holtág a Szekszárd-Bátai főcsatornán beérkező belvizek befogadója
is egyben, ezért a revitalizációt úgy kellet megtervezni, hogy szükség esetén a belvízelvezetés biztosítható
legyen. Ennek érdekében az épülő zsilip üzemeltetési rendjét is közösen fogja kidolgozni a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazatóság és belvízcsatornát üzemeltető Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság. A tél végi időszakban megtörtént a mederben felnőtt és a kotrás útjában lévő fák kivágása.
Jelenleg a meder kotrása folyik, amit a két beton hídpillér közé tervezett zsilip megépítése fog követni. A
beavatkozás eredményeképpen egy mintegy 1 km hosszú, 50-70 méter széles, az év nagy részében vízzel
borított mederszakasz fog kialakulni, ami hasonlítani fog a feltöltődés előtti természetes állapotra. Fényképek
a munkálatokról.

„Madarak és fák napja” Országos Verseny területi fordulója
A március 25-én megtartott esemény a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tettye Oktatási Központjának
két termében került megrendezésre, mivel 12 csapat jelentkezett a versenyre. A megnyitót Buchert Eszter, a
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság igazgatóhelyettese a tartotta. A központi feladatlap megírása után a
Pintér-kertben 10 fásszárú növényt kellett felismerniük a csapatoknak. A terembe visszatérve 20 diaképet
vetítettünk madarakról, majd meghallgattunk 10 madárhangot. A zsűri elnöke Wágner László a Kelet-Dráva
Tájegység vezetője értékelésében kiemelte a résztvevők fegyelmezett magatartását, a sikeres
felkészülésüket. A családias hangulatú, de színvonalas versenyen az I. helyezett a Ciszterci Rend Nagy Lajos
Gimnáziumának „Turulmadár” csapata lett. A II. helyezett csapat a Mecsekaljai Iskola Bánki Donát Általános
Iskolájából érkezett. A III. helyen az Árpád Fejedelem Gimnázium csapata végzett. A tanulók és a felkészítő
tanáraik ajándékot kaptak. Az első két csapat továbbjutott az országos döntőbe, ahol képviselik Baranya
megyét. Köszönjük a kollegák munkáját. Ezúton szeretnénk megköszönni az Iskolák vezetőinek, hogy
lehetővé tették a diákok és tanáraik részvételét a tartalmas, sok felkészülést igénylő versenyen. Fényképek a
versenyről.

Ismét várja a vízitúrázókat a Béda-Karapancsa Tájegység!
A tavalyi évben a - már korábban is népszerű - vízitúráink kényelmesebbé tétele érdekében a Külső-Béda
holtág partján kenutároló pontont helyeztünk vízre. A ponton a hajók és kiegészítő felszerelések
(mentőmellények, evezők) biztonságos és szakszerű tárolása mellett kényelmessé és biztonságossá teszi a
ki- és beszállásokat.
A kissé hosszúra nyúlt téli álmot követően az elmúlt hetekben a tájegység dolgozói újra összeszerelték az
impozáns pontont; ezzel kezdetét vette az idei vízi szezon, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Bővebb információ: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 7625 Pécs, Tettye tér 9. Tel.: 30/377-3388,
30/326-9459.
E-mail: komlos@ddnp.kvvm.hu, evahorvath@ddnp.kvvm.hu
http://www.ddnp.hu/index.php?pg=menu_2473
összeállította: Sztellik Endre, terület-felügyelő/vízitúra-vezető

„Koronát” helyeztek a Mohácsi Történelmi Emlékhelyre
Látványos részéhez érkezett a Mohácsi Történelmi Emlékhely megújítása. A Sátorhelyen található,
többhektáros sírkert impozáns, épülő fogadóépületének fémszerkezeti része elkészült. A Szent Koronára
emlékeztető és utaló építményen a további fémszerkezeti munkálatok után nagyméretű üvegek kerülnek a
helyükre.
Az elmúlt néhány évtized egyik legjelentősebb építésze, a Kossuth- és Ybl-díjas építész, Vadász György
tervei alapján készülő fogadóépület 4 szintes lesz, mely állandó és időszaki kiállításoknak, továbbá
ajándékboltnak és kávézónak egyaránt helyet ad. A kupola formájú felső szinten kilátó létesül, ahonnan a
vendégek a magasból teljes egészében láthatják a virágszirmot formázó sírkertet.
A sírkertben április utolsó hetében a mohácsi csata hőseinek földi maradványait rejtő három tömegsírra
összesen 310 piros levelű begónia került kiültetésre.
A beruházás a "Siklós-Mohács Turisztikai tengely" című pályázat keretében valósul meg, a pályázat
főkedvezményezettje a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság.
Fényképek a munkálatokról.

Újjászületik a Péterhidai fáslegelő
A hagyományos fáslegelő jelleg visszaállítása érdekében a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 3.5 hektár
területen megkezdte a Péterhidai fáslegelő rehabilitációját. A területen folyó munkában elsősorban az
Igazgatóság által alkalmazott, közmunkában résztvevő munkavállalók és a helyi lakosság képviselői vesznek
részt. A majdani kaszálást lehetővé tevő tuskóvisszavágást az Igazgatóság önerőből, vállalkozó bevonásával
végzi.
A tervek szerint évente hasonló nagyságrendben, mintegy öt év időtartam alatt sikerül a teljes rehabilitáció.

Péterhidai fáslegelő: a mintegy 30 ha kiterjedésű, idős kocsányos tölgy, gyertyán és mezei juhar hagyásfákkal
díszített fáslegelőt egykoron mindenféle legelő jószággal hasznosították, területi kiterjedése elérte a jelenlegi
kétszeresét. A vasfüggöny időszakában, a szigorodó határőrizet és a csökkenő állatlétszám miatt megindult a
terület beerdősülése és termőföld nyerés céljából nagy részét szántóvá alakították át. A fennmaradt gyepes
foltokat jelenleg legeltetéssel és kaszálással tartja fenn a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság.

Befejeződött a tavaszi erdősítési idény
A kezdetben kedvezőtlen időjárás ellenére sikeresen befejeződött a tavaszi erdősítési idény a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság somogyi erdőterületein. Az Igazgatóság 17,5 hektáron végzett erdőszerkezet
átalakítást, azaz az elegyetlen idegenhonos és tájidegen állományokat letermelésük után az adott
termőhelyre jellemző fafajok felhasználásával újította fel, valamint a tavalyi vízkárok felszámolása végett
további 8.5 hektáron végezte el a korábbi erdősítések pótlását.
Az ültetés során 190 000 db facsemete került felhasználásra, mely mennyiségben különböző arányban a
következő fajok képviseltették magukat: kocsányos tölgy, cser, fehér nyár, magyar kőris, rezgő nyár, nyír,
vadkörte, vadalma, madárcseresznye, mezei juhar, vénic szil, mezei szil, gyertyán. Fényképek a
munkálatokról.

Új bemutató útvonal a Boronkán: Tőzike tanösvény
Március 12-én került sor a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetben létrehozott új bemutató útvonal avatására.
A Tőzike Tanösvény elnevezésű 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.
Az 1991-ben alapított tájvédelmi körzet a Marcali-hát és Nyugat-Külső-Somogy között elhelyezkedő
hordalékkúp-síkságon található. A tanösvény végigjárása során terepi megfigyelések útján a látogatók új
ismeretekkel gazdagodhatnak. A táj minden évszakban változatos: tavasszal virágokban lehet gyönyörködni,
nyáron a patak hűsítő csobogása hallatszik, ősszel a lombszíneződést és a gombákat figyelhetjük meg, a téli
hóban állatok nyomaira bukkanhatunk. A tanösvény legegyszerűbben a mesztegnyői vasútállomásról induló
erdei kisvasúttal közelíthető meg, melyről útközben is rengeteg látnivaló tárul a turisták szeme elé. A
tanösvény a kisvasút kakpusztai végállomásáról indul. A terület hosszantartó aszályos időszak, vagy jelentős
csapadékhullás utáni néhány nap kivételével Nagybajom és Mesztegnyő felől kerékpárral is megközelíthető.
Fényképek a tanösvény avató túráról.

PROGRAMOK, FELHÍVÁSOK

Siklós-Mohács történelmi diákverseny
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Országos Online Diákversenyt hirdet az általános iskolák felső
tagozatos tanulói (5.-8. osztály) és középiskolások részére történelmi, kulturális témában, az újonnan induló
Siklós-Mohács élményúthoz kapcsolódóan. A verseny apropója a Siklós-Mohács élményút megszületése,
melynek keretén belül a Dél-Dunántúli régió kulturális turizmusának legnépszerűbb célpontjait fűzik láncra,
mint a Mohácsi Történelmi Emlékhely, a Siklósi Vár, a Malkocs Bej Dzsámi és még számos egyéb történelmi,
kulturális helyszín. A verseny célja a mohácsi csatához, a Siklósi várhoz kapcsolódó történelmi események
felfrissítése, a Siklós-Mohács élményút, és hozzá kapcsolódóan a régió nevezetességeinek és a környékben
rejlő lehetőségek megismerése, népszerűsítése. A verseny kategóriái iskolaszintek szerint
egységesek. További információk elérhetőek: www.siklos-mohacs.hu

Természetismereti sátortábor a Dráva mentén
Idén nyáron újból szervez természetismereti sátortábort 10-14 éves diákok részére a Duna-Dráva Nemzeti
Park Igazgatóság a Dráva Kapu Bemutatóközpontban, Barcs-Drávaszentesen. A tábor időpontja 2011.
június 19-24. A tábor tematikája: falukutatás, vízminőség vizsgálat, madárgyűrűzés és madármegfigyelés
távcsővel, térképészet, éjjeli kincskeresés, filmvetítés, strandolás, kézműves foglalkozás, csapatépítő játékok
és vetélkedők. Részletes információ a táborról honlapunkon olvasható (www.ddnp.hu).

Réti iszalag túra
Május 7-én a Réti iszalag jelvénygyűjtő túrán ártéri élőhelytípusokat, vizes élőhelyeket ismerhetnek meg
az érdeklődők a Gemenci Tájegység területén. A programon a réti iszalag sötét ibolyaszínű virágainak
megtekintésére is lehetőség nyílik. A programról részletes információ honlapunkon olvasható: www.ddnp.hu.

Utazás a mesés Keleten
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
május 10-i programján Germanus Gyuláról és Kőrösi Csoma Sándorról hallhatnak a vendégek érdekes
előadást. Az előadás helyszíne a Tettye Oktatási Központ, kezdési időpontja 17:00 óra. A programsorozatról
részletes információ honlapunkon olvasható: www.ddnp.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 negyedik foglalkozásán a madarak életével kapcsolatos érdekességeket ismerhetik meg a
résztvevők május 11-én 15:00 órai kezdettel.
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

Szakvezetéses túra a Csokonyavisontai Fás Legelő Természetvédelmi
Területen
A program során a résztvevők megismerkedhetnek az 1977 óta védett Csokonyavisontai Fás Legelő
Természetvédelmi Terület természeti értékeivel, számos érdekességet tudhatnak meg a
legelőgazdálkodásról, és szerencsés esetben kosborfélékkel is találkozhatnak.
Helyszín, időpont: Csokonyavisontai fás legelő, információs tábla, május 14., szombat, 10.00 óra
Túra hossza, időtartama: 5-6 km, 3-4 óra
Részvételi díj: 450 Ft/fő

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 május 16-án 15:00
órakor kezdődik, témája a hüllők és a kétéltűek 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

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.

