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Megemlékezés a mohácsi csata 486. évfordulóján
A Mohácsi csata 486. évfordulóján, 2012. augusztus 29-én megemlékezést tartottak a Mohácsi Történelmi
Emlékhelyen. Az ünnepségen beszédet mondott Szekó József országgyűlési képviselő, Mohács Város
polgármestere. Dr. Surján László, az Európai Parlament alelnöke beszédében kiemelte, hogy a mohácsi csata
nem egyenlő a gyásszal, sokkal inkább arra érdemes, hogy erőt merítsünk a harcok emlékezetéből. A
megemlékezésen részt vett az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete is. Beszédében Eleni
Tsakopoulos Kounalakis arra helyezte a hangsúlyt, hogy Magyarország ma a XVI. századi önmagával ellentétben
erős katonai szövetség, a NATO támogatását tudhatja magáénak, s ha egy tagországot megtámadnak, azt a
többiek is támadásként értékelik. A beszédeket követően Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mondott imát
az áldozatok emlékére, majd koszorúkat helyeztek el a történelmi emlékhelyen. [Fotók az eseményről]

Természetvédelmi beruházások indultak a Mecsek és a Villányi-hegység
barlangjaiban
A Nyugat-Mecsek 14 barlangjában és a Villányi-hegység két fokozottan védett barlangjában mintegy 66 millió
forint értékben valósulnak meg a természetvédelmi beavatkozások. E beavatkozások főként lezárásokat foglalnak
magukban, melyek célja az engedély nélküli behatolás megakadályozása, valamint a kezeléshez szükséges
műtárgyak – pl. a biztonságos bejárást elősegítő létrák – beépítése illetve felújítása. A mánfai Kőlyuk-barlang és
az orfűi Vízfő-barlang esetében, a valamikori vízmű általi hasznosításhoz kapcsolódó, napjainkban azonban már
nem használt műtárgyakat és szerelvényeket bontják el.
A projekt megvalósulásával a 16 fokozott illetve megkülönböztetett védett barlang és képződményeinek
megóvása, valamint a védett és fokozottan védett denevérek élő- és telelőhelyeinek védelme, továbbá a
barlangokban az élet- és balesetveszély elhárítása biztosítható.
A júliusban megkezdődött projekt az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program pályázat
keretében valósul meg.

Rétisasok kaptak műholdas jeladót a Duna-Dráva Nemzeti Parkban
Nyomon követhetővé válik a rétisasok világa, bepillanthatunk e fenséges madár különleges életébe! A
Danubeparks program keretében, két rétisasra helyeztek műholdas nyomkövetőt a Duna-Dráva Nemzeti Park
munkatársai. Az egyik madár a Dráva mentén, a másik a Duna magyarországi alsó szakaszának közelében bújt
ki idén a tojásból. A szakemberek a nemzetközi színesgyűrűzési program keretében helyeztek fel gyűrűt a
lábukra és egyúttal egy napelemes műholdas nyomkövetőt a madarak hátára.

Hazánkban ez az első eset, hogy rétisasokra szerelnek műholdas nyomkövetőt. Korábban a Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület jóvoltából, vagy épp az Európai Unió LIFE programjának keretében már jelöltek
parlagi sasokat, kerecsensólymot, vándorsólymot is. A mindössze 100 g-os jeladókat az Északi-tenger
partvidékén élő rétisasok követésére évek óta használják, és a tapasztalatok szerint semmiféle hátrányt nem
okoznak a madaraknak a táplálékszerzés, párosodás, fészeképítés, azaz a mindennapi élet során.
A sasok hátára szerelt készülékek tetszőleges időközönként tudnak adatot rögzíteni, a GPS által meghatározott
hosszúsági és szélességi adat mellett a magasságot és a hőmérsékletet is rögzítik, majd a mobiltelefon-hálózat
segítségével SMS-ben továbbítják az információt. A kapott adatokat aztán a megfelelő számítógépes programmal
dolgozzák fel. A napelemes töltés miatt a madarak mozgása remélhetőleg éveken át követhető lesz, így rengeteg
hasznos, új információt gyűjthetünk a közép-európai rétisas populációról.
A kapott adatok alapján képet kaphatunk a madarak kirepülés utáni kóborlásáról, a téli időszakban jellemző
mozgásmintázatukról, valamint később az ivarérettség elérése után a fészkelési, költési időszakban mutatott
viselkedésmintákról, a sasok napi ritmusáról, mozgáskörzetük nagyságáról. Ezek az eddig részben ismeretlen
információk jelentős segítséget nyújthatnak ezeknek a fenséges madaraknak a védelmében.

Fakitermelés az abaligeti Denevér Tanösvényen
Figyelem! Augusztus végétől az abaligeti Denevér Tanösvényen fakitermelési munkálatok zajlanak. A bemutató
útvonal egyes szakaszai esetenként lezárásra kerülhetnek. A munkálatokról és a látogatás korlátozásairól
tájékoztató táblák kerülnek kihelyezésre az útvonal mentén. Köszönjük megértésüket!

Felújítási munkálatok a pécsi Pintér-kertben
2012 augusztus elejétől 2013 őszéig a Pintér-kertben rekonstrukciós munkálatokat végeznek. A kert ez idő alatt
folyamatosan látogatható. A munkálatok közvetlen közelében időszakosan egyes sétautak lezárásra kerülhetnek.
Kérjük szíves türelmüket, megértésüket!

AZ ELMÚLT HÓNAPBAN TÖRTÉNT

Závoczky Szabolcs, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója két
kitüntetést kapott Augusztus 20. alkalmából
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából a
Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét adta át Závoczky Szabolcsnak, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
igazgatójának. A kitüntetéssel az intézményvezető közel két évtizeden át, a természetvédelem területén végzett
munkáját, különösen a Dráva-medence természeti értékeinek megőrzése, népszerűsítése érdekében kifejtett
tevékenységét ismerte el a miniszter.
Závoczky Szabolcs Augusztus 20. alkalmából a Baranya Megyei Önkormányzat elnöki kitüntető díját vehette át
az önkorányzat Kozármislenyben megtartott ünnepségén, szakmai munkája elismeréseként.

PROGRAMAJÁNLÓ

Töltsön egy napot a természettel a Tettye Oktatási Központban!
Hogyan repülnek a madarak, miért vállalkoznak tengerek átszelésére? Milyen stratégiákat alkalmaznak az állatok
a zord tél átvészelésére? Hogyan érzik meg az állatok az időjárás változását? Hogyan és mire hatnak a
legismertebb gyógynövények? Mi egy természetvédelmi őr feladata? Az érdeklődők mindezekre a kérdésekre a
Tettye Oktatási Központ programjain kaphatják meg a választ.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai a Tettye Oktatási Központ programkínálatának
összeállításánál a természetvédő szemlélet kialakítását tűzték ki fő célként. A szemléletformálás
nélkülözhetetlen része a védett természeti értékek bemutatása. Többféle tematika szolgál az egyes
programelemek kiindulópontjául, az élőhelyenkénti, az évszakonkénti, vagy éppen állat- és növénycsoportonkénti
ismeretszerzés egyaránt megvalósítható. Mindezt bármely korosztály igényeihez, előzetes ismereteihez igazodva
biztosítják a szakképzett kollégák, nemcsak az Igazgatóság jól felszerelt multimédiás oktatótermeiben, a Pintérkert Arborétumban és a környék erdei sétaútjain, hanem külső helyszíneken (óvodákban, iskolákban,
rendezvényeken) egyaránt.
A szakképzett oktatók bármilyen elképzeléshez, egyéni igényhez is tudnak alkalmazkodni. A kérésre, előzetes
időpont egyeztetéssel biztosított programokon kívül havi rendszerességgel garantált foglalkozásokra is várja az
érdeklődőket az Oktatási Központ. Szeptembertől júniusig a Kis természetvédők pecsétgyűjtő programsorozat
interaktív előadásain és a Kis természetbúvárok szakkörén okulhatnak az ifjú természetbarátok.
Információ: www.ddnp.hu Tel.: 72/517-222, 72/517-223.

Kalandtúra a Mészégető-források barlangjában
A Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet mészkőhegyei számos barlangot rejtenek, közülük legismertebb az utcai
ruhában is könnyen végigjárható Abaligeti-barlang. Azonban a barlangok világára nem jellemzőek a látogatást
megkönnyítő járdák, pallók, hidak. E helyett girbegurba, helyenként egészen szűk járatok, csepegő víz, sötétség,
felfedezésre váró titokzatosság jellemzi őket. Szakképzett, nagy tapasztalattal rendelkező barlangi túravezető
segítségével néhány órára bárkiből válhat titokzatos járatokat, lámpa fényében felsejlő cseppkőképződményeket,
mélyben csordogáló patakot felfedező "barlangkutató" az Orfűn található Mészégető-források barlangjában!
A barlang alacsony bejárati szakasza négykézláb küzdhető le, míg a résztvevők elérik az első szifon előtti, 2
méter átmérőjű másfél méter magas termet. Ezután kezdődnek a kalandok: a szifonon átjutva helyenként
iszapréteggel kell megküzdeni, a "felfedezők" szűkületeken préselik át magunkat, vagy derékig érő vízben
gyalogolnak! A nehézségeket feledteti a látvány, és az élmény. A túra során a barlangban oda és visszafelé
ugyanazon az útvonalon haladva összesen 400 méteres szakaszt lehet megtenni. A sikeres barlangi kalandtúra
után mindenki másképp fogja megítélni a barlangok világát, lesz összehasonlítási alapja a természetes és
a kiépített barlang között.
A barlangtúrákon 14 év felettiek vehetnek részt; 14-18 év közöttiek esetében írásos szülői engedély szükséges. A
résztvevőket szakképzett túravezető kíséri.
Ajánlatos gumicsizmát hozni! Túrák indulnak: 14.00 órakor kedden, csütörtökön, szombaton. A részvételi díj:
5300 Ft/fő, mely tartalmazza a túravezetést, az overál, a kobak és a fejlámpa használati díját, valamint a
biztosítást. A résztvevők létszáma egy túrán minimum 4, maximum 8 fő. Jelentkezni a tervezett túra előtt
minimum 3 nappal az info@kalandbarlang.hu e-mail címen, vagy a 30/525-4351-as telefonszámon lehet.

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai szeptemberben és
október elején
Szeptember 1.: Szarvasbőgés Szálkán
Tudja-e, hogy hol lőtték azt a szarvasbikát, amelyiknek a trófeája 60 éven keresztül volt világrekorder? Ez a hely a
Szekszárdi-dombság mélyén megbúvó gyöngyszem, Szálka. Szeptemberben már a falu határában is hallhatjuk a
szarvasbikák bőgő hangját, közben megcsodálhatjuk a települést és az azt körülvevő gyönyörű természeti
környezetet. Helyszín, időpont: Szálka, szarvas szobor, 19.30 óra. A túra hossza, időtartama: 4 km, 3-4 óra. A
részvételi díj: 500 Ft/fő.

Szeptember 1.: Gyűrűzőnap Sumonyban
1981 óta működik hazánk legrégebbi madárgyűrűző tábora a Sumonyi-halastavak mellett. Az elmúlt 30 évben
több mint 300 000 madarat fogtak be és jelöltek meg itt a madarászok. A programon lehetőség nyílik a befogott,
kézben tartott madarak jobb megismerésére. A madarak a reggeli órákban aktívabbak, ezért a program a
megszokottnál korábban kezdődik. Helyszín, időpont: Sumony, vasútállomás, 8.00 óra. A program időtartama: 45 óra. A részvételi díj: 500 Ft/fő.

Szeptember 4.: DDNP Klub
A természetvédelmi őrszolgálat története Magyarországon – Varga Zsolt előadása. Diavetítéses előadás.
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes.

Szeptember 5.: A biológia úttörői – kutatók itthon és a nagyvilágban – Temesi Andrea előadássorozata
Konrad Lorenz, David Attenborough, Dian Fossey, Jane Goodall. Diavetítéses előadás.
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes.

Szeptember 8.: Sárkánytúra Remeteréttől a Sárkány-szakadékig – barangolás az abaligeti karszton –
JELVÉNYGYŰJTŐ TÚRA
A túra résztvevői az abaligeti karsztfelszín változatos formáival – víznyelőkkel, dolinákkal, töbrökkel, patakokkal –
ismerkedhetnek meg. A túra útvonala érinti a fokozottan védett Szuadó-völgyet is, amely a Nyugat-Mecsek
Tájvédelmi Körzet egyik legszebb, legérdekesebb része. A kirándulást követően az érdeklődők az orfűi
Malommúzeumot is megtekinthetik.
A helyi néphagyomány szerint az egyik barlangban él egy sárkány. „Napokig, néha hetekig alszik, amikor aztán
fölébred, megfürdik a barlang mélyén egy nagy sziklamedence vizében. Ilyenkor úgy kinyomja a vizet a
medencéből, hogy vastag sugárban buzog föl a forrás. Még a fürdőző szörnyeteg lubickolása, szürcsölése is
fölhallatszik a mélyből. Amikor meg elapad a forrás vize, mindenki tudhatja, hogy nem fürdik a sárkány, hanem
vagy alszik, vagy valamerre messzebb, talán egészen Harkány alá bolyongott el óriási barlangjában.” (forrás:
www.orfu.hu).
Helyszín, időpont: Remeterét, 10.00 óra. A túra hossza, időtartama: 6 km, 4 óra. A részvételi díj: 500 Ft/fő.

Szeptember 11.: Öko-szemlélet a mindennapokban 4. – Buchert Eszter beszélgetéssorozata
A nyitott beszélgetés során a témában jártas meghívott vendégekkel keresünk választ arra, hogy egy kis
odafigyeléssel, néhány változtatással hogyan élhetjük környezettudatosabban mindennapjainkat, hogyan tehetjük
„zöldebbé” otthonunkat.
A beszélgetés vendége: Szentpéteri L. József, címzetes egyetemi tanár (PTE), a National Geographic
fotóriportere. Kutató és fotográfiai útjai kapcsán eddig 4 kontinensen járt, ám a természeti szépségek mellett
mindig nagy hatást tett rá az emberi pusztítás mértéke, mely bolygónkat sújtja. Ezért az évek során már
nemcsak a biológiai sokféleség bemutatásával foglalkozik, hanem a könnyen elsajátítható és alkalmazható
módszerek kidolgozásával és bemutatásával, melyek segítségével jelentősen csökkenthető egy átlagos háztartás
mindennapi környezeti terhelése.
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes.

Szeptember 12.: Kis etológus – Pecsétgyűjtő program gyerekeknek (II. sorozat)
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tettye Oktatási Központja játékra invitálja a 7-13 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. Azok a gyerekek, akik a
pecsétgyűjtő sorozat hat programján részt vesznek, ingyenesen látogathatnak el családjukkal (max. 5 fő) a DunaDráva Nemzeti Park Igazgatóság
egyik szabadon választott túrájára 2012-ben vagy 2013-ban.
A szeptember 12-i program témája: Tudnak beszélni az állatok? Az állatok viselkedésének vizsgálata. Híres
etológusok és híres barátaik!
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 15.00 óra. A program időtartama: 1,5 óra. A részvételi díj: 300
Ft/fő.

Szeptember 15.: Csillagnéző túra a Zselici Csillagoségbolt-parkban
A Zselicben a lakott területektől, városoktól távoli, világítás nélküli helyen olyan látvány tárul a túrázók elé,
amilyen nemcsak Magyarország, hanem egész Európa területén is ritkán adatik meg. Naplemente után derült,
felhőtlen égbolt esetén a csillagos égbolt megfigyelésére lesz lehetőség Európa egyik legkisebb
fényszennyezésű területén, csillagász szakember segítségével. A résztvevők távcsővel figyelhetik meg a szabad
szemmel nem látható jelenségeket, és számtalan érdekes információt tudhatnak meg a Duna-Dráva Nemzeti
Park Igazgatóság természetvédelmi őrétől.
A részvételhez előzetes jelentk ezés szük séges, létszámk orlátozás van! Telefon: 30/405-4571.
Helyszín, időpont: Bánya, Panoráma Panzió parkolója, 18.00 óra.
Túra hossza, időtartama: 5-6 km, 3-4 óra. Részvételi díj: Felnőtt: 800 Ft/fő; 18 éves korig: 600 Ft/fő.

Szeptember 17.: Kis Természetbúvárok Szakköre
A Kis Természetbúvárok Szakkörének foglalkozásain rátermett oktatók segítségével, élményt adó programokon
fedezhetik fel a gyerekek az élővilág titkait. Többek között megtudhatják mi történik a tavak vizében, merre és
miért vándorolnak a madarak, mivel táplálkoznak a rétisasok, hogyan tájékozódnak a denevérek.
A szeptember 17-i foglalkozás témája: A titokzatos éjszakai erdő.
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 15.00 óra. A program időtartama: 1,5 óra. A részvételi díj: 300
Ft/fő.

Szeptember 22.: Hagyományos mesterségek Szálkán – JELVÉNYGYŰJTŐ TÚRA
A természeti környezet és a kultúrtörténeti értékek mellett Szálkán további érdekességek is megtalálhatóak. Az
egyik közülük az itt élő és dolgozó mesteremberek, őstermelők tevékenysége. Kirándulásunk során
megismerkedünk a méhészet és a méztermelés titkaival, a sajtkészítéssel, és meglátogatunk egy népi
hangszerkészítő mestert is.
Helyszín, időpont: Szálka, szarvas szobor, 10.00 óra. A túra hossza, időtartama: 2 km, 3 óra. A részvételi díj:
500 Ft/fő.

Szeptember 29.: Túra a Bélavári tanösvényen
Utunk során a Közép-Dráva-völgy és a Nyugat-Belső-Somogy kistájak határán fogunk barangolni.
Megismerkedünk a napjainkra csak kis területen fennmaradt, ritkaságnak számító síkvidéki bükkössel és annak
élővilágával, az egykori homokpuszták legelőinek helyén ültetett erdőkkel és az azokban folyó gyakorlati
természetvédelmi munkálatokkal. Végigjárhatjuk a hazánk e tájegységében sok helyütt fellelhető egykori
futóárkok egy kisebb szakaszát, az oda épített lőállással (bunkerrel) együtt, amelyek sok évtizeddel ezelőtti idők
máig fennmaradt tanúi. Sétánk során érintjük a Kerék-hegyet, ahol a hagyományosan művelt szőlők és
gyümölcsösök mellett vezet majd utunk. Helyszín, időpont: Bélavár, templom, 10.00 óra. A túra hossza,
időtartama: 6 km, 2,5-3 óra. A részvételi díj: 500 Ft/fő.

Október 1.: Idősek Világnapja a Pintér-kert Arborétumban
A látogatók szakvezető kíséretével ismerhetik meg a kert életének sajátosságait,
az ősz színeiben pompázó növényvilágot. A szépen gondozott kertben számos növényfaj ebben az időszakban
látványos, többek között a szúrós csodabogyó, a pirítógyökér, a fehér tündérrózsa és a májvirág levele, a
naspolya, a birs és a hólyagfa termése.
Helyszín, időpont: Pécs, Pintér-kert Arborétum, 10.00 és 12.00 óra. A részvételi díj: 400 Ft/fő, nyugdíjasoknak

igazolvánnyal ingyenes.

Október 2.: DDNP Klub
Madarat mentettem – Wágner László előadása. Diavetítéses előadás.
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes.

Október 6.: „Színes lombok” túra – JELVÉNYGYŰJTŐ TÚRA
A Zobákpusztáról induló kirándulás során hamisítatlan erdei túrán vehetnek részt az érdeklődők. Megismerkedünk
az erdei életközösségek bonyolult, ám mégis egyszerű törvényszerűségek alapján működő rendszerével. Utunk
felénél felkapaszkodunk a Cigány-hegyi kilátóra, ahol lenyűgöző panoráma kárpótol fáradozásainkért. Utunk
második felében a vadregényes Hidasi-völgy bukdácsoló vízfolyását követve érünk a patakos völgy legjelentősebb
földtani értékét jelentő Csurgó mésztufa formációihoz. A kirándulás végén a Vargánya tanyán zsíros kenyér és
tea várja a jelentkezőket. Helyszín, időpont: Zobákpuszta, Vargánya tanya, 10.00 óra. A túra hossza, időtartama:
11 km, 5-6 óra. A részvételi díj: 500 Ft/fő.

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.

