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45 gólyafióka kapott gyűrűt Baja térségében
Az előző évekhez hasonlóan idén is gyűrűvel látták el az újonnan világra jött fehér gólyákat Baja környékén. A
június 19-én lezajlott "Gólya Road Show" ezúttal is nyilvános volt, azon minden érdeklődő részt vehetett. A nagy
meleg ellenére az előre meghirdetett helyszíneken és időpontokban több mint 320 fő (többségük óvodások,
iskolások) kísérte figyelemmel a kis gólyák jelölését. Több helyszínen közvetlen közelről volt lehetőség a
madarak megfigyelésére, a fiókák megsimogatására. Az eseményről a Bajai TV, valamint a Petőfi Népe is
beszámolt.
Az eseményen 10 településen, összesen 20 fészeknél 45 fióka kapott egyedi azonosításra alkalmas gyűrűt. A
költésben nagy szórás mutatkozott, hiszen további 7 fióka még túl fejletlen volt a gyűrűzéshez, illetve az egyik
dávodi fészeknél már túl nagyok voltak a fiókák (3) a biztonságos jelöléshez. A fészkekben még 7, ki nem kelt
tojást számoltunk össze.
Az idei évben 2-3 fióka volt a jellemző fészkenként, de Csátalján egy 5 fiókás fészekalj is megfigyelhető volt. A
szokásosnál kevesebb számú fióka a kikelés időszakában tapasztalható kedvezőtlen időjárással magyarázható.
A rendezvény a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI) és a Baja Ifjúsági Természetvédelmi Egyesület
(BITE) szervezésében, valamint a magyar-szerb határon átnyúló IPA együttműködési program és a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület 7. sz. Helyi Csoportjának (MME 7.HCS) támogatásával valósult meg.
Fényképes beszámoló a gyűrűzési adatokkal honlapunkon tekinthető meg:
http://www.ddnp.hu/index.php?pg=news_111_2203

Bátaszéktől Kölkedig is gyűrűt kaptak a fehér gólya fiókák
Alsónyék, Bátaszék, Báta és Kölked településeken június 20-án zajlott az idei gólyafiókák gyűrűzése. A
munkához nélkülözhetetlen segítséget nyújtott az E-on, a cég emelőkosaras autót és a biztonságos
munkavégzéshez szükséges szakembergárdát biztosította.
Az eseményen 4 településen, összesen 21 fészeknél 44 fióka kapott egyedi azonosításra alkalmas gyűrűt. A
költésben nagy szórás mutatkozott, hiszen további 2 fióka még túl fejletlen volt a gyűrűzéshez. Magas volt a
záptojások száma, csak Kölkeden 5 db-ot jegyeztünk fel.
Az idei évben 2-3 fióka volt a jellemző fészkenként, de Kölkeden sok volt az egy fiókás fészekalj is. A
szokásosnál kevesebb számú fióka a kikelés időszakában tapasztalható kedvezőtlen időjárással magyarázható.
Reményeink szerint a gyűrűzés a következő években is folytatódik, nemcsak tudományos céllal, hanem
szemléletformálási szándékkal is.

A rendezvény a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI) és a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület szervezésében, az E-on támogatásával valósult meg.
Fényképes beszámoló a gyűrűzési adatokkal honlapunkon tekinthető meg:
http://ddnp.nemzetipark.gov.hu/index.php?pg=news_111_2207

Nagy érdeklődés mellett zajlott a Barlangok Napja rendezvény
A Magyar Nemzeti Parkok Hete programsorozat keretében június 21-én megtartott rendezvényen érdekes
programokkal vártuk az érdeklődőket az Abaligeti-barlanghoz. Kedvezményes áron lehetett látogatást tenni az
Abaligeti-barlangban, a vendégek érdekes bemutatón tekinthették meg a barlangászat történetét, a barlangi
kötéltechnika eszközeit, szakvezetéses túrán vehettek részt a Denevér tanösvényen; a Denevérmúzeumban
tartott tárlatvezetések és a háromdimenziós fényképbemutató szintén sok érdeklődőt vonzott. A gyerekek
barlangi manó túrán vehettek részt, a közönség megtekinthette a Barlangok és élőviláguk című rajzpályázatra
beérkezett művekből rendezett kiállítást, valamint lezajlott a március 1-től június 15-ig tartó nyereményjáték
sorsolása. A program megvalósításában közreműködött a Pro Natura Karszt- és Barlangkutató Egyesület, és a
Mecseki Karsztkutató Csoport.
Fényképek az eseményről megtekinthetők honlapunk galériájában.
Konferencia: http://www.ddnp.hu/index.php?pg=media14756_hu
Barlangok Napja: http://www.ddnp.hu/index.php?pg=media14759_hu

Emléktáblát avattunk Vass Béla barlangkutató tiszteletére
A Barlangok Napja kapcsán, az Abaligeti önkormányzattal együttműködve 2014. június 20-án pénteken
konferenciát rendezett a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság az Abaligeti-barlang Nagy-terme feltárásának 60.
évfordulója alkalmából "A Mecsek barlangjai" címmel. A konferenciát követően, 15.00 órakor került sor Vass Béla
emléktáblájának felavatására. Vass Béla nevéhez fűződik az Abaligeti-barlang Nagy-termének feltárása: 60 évvel
ezelőtt, 1954-ben kutatótársaival tárta fel a barlang legszebb, cseppkövekben rendkívül gazdag részét. A
Nagyterem falán elhelyezett emléktáblát Závoczky Szabolcs, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója
és Rónaki László barlangkutató leplezték le, valamint méltatták Vass Béla munkásságát.

Tündérváros könyvbemutató
Június 20-án tartották a pécsi Tettye Oktatási Központban P. Horváth Tamás frissen megjelent, Tündérváros című
könyvének bemutatóját. A rendezvényen a könyvből részleteket olvasott fel Matta Lóránt színművész, zongorán
közreműködött Borisz Jaksov zongoraművész. A kötetet bemutatta Péczely Dóra szerkesztő, P. Horváth Tamás
író és Balogh Endre kiadóvezető.
A részben valós, részben fiktív elemeket tartalmazó történet Zsolnay Miklós és a híres pécsi porcelángyár
történetét mutatja be, a regényben a pécsi Pintér-kert Arborétum is megjelenik,mint a cselekmény helyszíne. A
kötet megvásárolható a Pintér-kert Arborétum bejárati épületében.
A könyvbemutatón készült fényképek megtekinthetők honlapunk galériájában: http://www.ddnp.hu/index.php?
pg=media14758_hu

PÁLYÁZATOK

E-tanösvények - pályázatok, nyertesek
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság januárban pályázatot hirdetett meg a működési területén található,
internetről letölthető vezetőfüzettel látogatható tanösvényeket végigjáró természetkedvelők számára. A pályázati

lehetőségek a Fekete harkály (Kaposvár-Töröcske), a Kövirózsa (Jakab-hegy), Ammonitesz (Villány-Templomhegy) és a Denevér (Abaliget) tanösvények látogatóit célozták meg. A pályázat két részből állt: egyrészt
fotópályázatból, másrészt kérdések megválaszolásából. A június 16-i határidőig beérkezett pályázatok közül a
fotópályázat nyertesét szakértő zsűri választotta ki, a kérdéssor megválaszolói között pedig a szerencse döntött.
A Fekete harkály tanösvény pályázat nyertesei:
Az egyéni fotópályázat nyertese Kárász László, kaposvári lakos.
A csoportos fotópályázat nyertese a Kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző
Iskola 35 főt számláló csoportja.
A Kövirózsa tanösvény pályázat nyertese:
A kérdések megválaszolói közül Gál Balázs, szekszárdi lakos lett a szerencsés nyertes.
Az egyéni fotópályázat nyertese Király Ferenc, bajai lakos.
Az Ammonitesz tanösvény egyéni fotópályázatának nyertese: Dr. Gál Éva pécsi lakos.
A Denevér tanösvényre meghirdetett pályázati lehetőségekkel senki sem élt, nem érkezett pályamunka.
Az egyéni fotópályázat és a kérdéssor szerencsés megfejtőinek nyereménye egy-egy DDNPI ajándékcsomag, a
csoportos fotópályázatok nyertesei ingyenes szakvezetésen vehetnek részt a Pintér-kert Arborétumban.
A pályázatok folytatódnak: 2014. második félévében újabb kérdésekre keressük a választ, a nyerési esély
növekszik! A részvételi feltételek a pályázati kiírásokban olvashatók, melyeket a tanösvények vezetőfüzetei
tartalmaznak. A vezetőfüzetek a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság honlapjáról tölthetők le
(http://www.ddnp.hu/e-tanosvenyek).

PROGRAMAJÁNLÓ

Hódító hód kenutúrák Gemencen
A korábbi évekhez hasonlóan idén nyáron is több alkalommal lesz lehetőség a Gemenci erdőben kenutúrán
résztvenni. A túra során szakvezető kalauzolásával kenuinkkal bejárjuk a vadregényes Vén-Dunát, mely alig több
mint száz évvel ezelőtt a Duna fő ága volt. Megismerkedhetünk a területen élő hódok életmódjával,
megcsodálhatjuk a folyóparti ártéri erdőt, és az itt élő vízimadarakat. Az egykori folyóág végén, egy
nagyobbacska szigetet megkerülve indulunk vissza a túra kiindulási pontjára.
Időpontok: június 28., július 12., július 26., augusztus 16. A maximális létszám 40 fő, előzetes bejelentkezés
szükséges. A jelentkezőket a kenutúra előtt néhány nappal értesítjük a találkozás helyéről és az indulási
időpontról! Helyszín: Baja - Vén-Duna; a túra hossza 8 km, időtartama 3 óra, a részvételi díj: 1500 Ft/fő.
A kenutúra négyszemélyes túrakenukkal zajlik, a túra időtartamára a résztvevők mentőmellényt és evezőlapátot
kapnak, a résztvevők saját maguk eveznek. Amiről fontos gondoskodni: sapka, naptej, valamint a szúnyogok és
kullancsok elleni védekezés! A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt. A túrát a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának tagja vezeti.
Információ, bejelentkezés: Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459. E-mail: komlos@ddnp.kvvm.hu,
evahorvath@ddnp.kvvm.hu

Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegysége a Duna magyarországi alsó szakaszának kiemelkedő
értékét képviselő élőhelyeit foglalja magába. A program erre a különleges területre kalauzolja az érdeklődőket. A
résztvevők először kenutúrát tehetnek a Duna hullámterén található varázslatos Külső-Béda mellékágon, majd a

Fehér Gólya Múzeumban érdekes tárlatvezetés keretében ismerhetik meg e gyönyörű madarak életét.
Időpontok: Július 5., 12., 19., 26., Augusztus 2., 9., 16., 23., 30. A program résztvevőinek létszáma korlátozott,
ezért előzetes jelentkezés szükséges - tel.: 30/846-6020. A program előtt a találkozási pont Kölkeden, a Fehér
Gólya Múzeum előtt, 9.00 órakor. A program időtartama: 4 óra. A részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14
éves kor felett: 2200 Ft/fő. Az ár tartalmazza a kenu, az evezők és a mentőmellények bérlését és a szakvezetést,
valamint a belépőt a Fehér Gólya Múzeumba és a tárlatvezetést a múzeumban. A kenutúra négyszemélyes
túrakenukkal zajlik, a túra időtartamára a résztvevők mentőmellényt és evezőlapátot kapnak, a résztvevők saját
maguk eveznek. Amiről fontos gondoskodni: sapka, naptej, valamint a szúnyogok és kullancsok elleni védekezés!
A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt. A túrákatt a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa
vezeti.

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2014. júliusban és
augusztus elején
Július 5.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegysége a Duna magyarországi alsó szakaszának kiemelkedő
értékét képviselő élőhelyeit foglalja magába. A program erre a különleges területre kalauzolja az érdeklődőket. A
résztvevők először kenutúrát tehetnek a Duna hullámterén található varázslatos Külső-Béda mellékágon, majd a
Fehér Gólya Múzeumban érdekes tárlatvezetés keretében ismerhetik meg e gyönyörű madarak életét.
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges! Tel.:
30/846-6020
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra
A program időtartama: 4 óra, a részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő.

Július 5.: Fedezzük fel a Mészégető-források barlangját!
A Mészégető-források barlangja változatos szélességű, aktív patakos barlang, egyediségét az oldásos formák,
vízesések adják, jellegzetessége a kőzet felszínét borító mangánkiválás okozta fekete bevonat. A kiépítetlen „vad”
barlangban megtett túra hossza 400 m, a szükséges felszerelést a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
biztosítja a látogatók részére. A barlangtúrán 14 év felettiek vehetnek részt, 14-18 év közöttiek esetében írásos
szülői engedély szükséges.
A résztvevők létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes bejelentkezés szükséges! A túra minimum 3 fő
jelentkezése esetén indul. Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459. A helyszínről és az időpontról a túra előtt néhány
nappal kapnak értesítést a jelentkezők.
A túra időtartama: 3-4 óra, a részvételi díj: 5300 Ft/fő.

Július 12.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A részletes programot lásd: július 5.
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges! Tel.:
30/846-6020
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra
A program időtartama: 4 óra, a részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő.

Július 12.: Hódító hód kenutúra
A túra során kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelőtt a Duna főága volt.
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes bejelentkezés szükséges. A
jelentkezőket a kenutúra előtt néhány nappal értesítjük az indulási időpontról! Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459
Helyszín: Baja - Vén-Duna, a túra hossza, időtartama: 8 km, 3 óra, a részvételi díj: 1500 Ft/fő.

Július 12.: Csodálatos madárvilág – túra a Pacsmagi-tavaknál
A Pacsmagi-tavak Természetvédelmi Terület legjelentősebb értékét madárvilága jelenti. A résztvevők szakvezető
kalauzolásával járhatják körül a tavakat, a kilátótornyokból pedig cigányrécék, üstökös récék, gémek és számos

egyéb madárfaj megfigyelésére nyílik lehetőség.
Helyszín, időpont: Majsapuszta (Keszőhidegkút és Regöly között), 8.00 óra
A túra hossza, időtartama: 8 km, 4 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fő.

Július 19.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A részletes programot lásd: július 5.
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges! Tel.:
30/846-6020
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra.
A program időtartama: 4 óra, a részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő.

Július 19.: „Gazdálkodj okosan!” túra – Jelvénygyűjtő túra
Az igazgatóságunk vagyonkezelésében lévő területen az egykor kiterjedt legelők tájidegen fajokkal erdősültek be.
Ezeknek a természetvédelmi szempontból értékes területeknek a helyreállítását hat éve kezdtük el. Utunk során
ennek a munkának a fontosságát ismerhetik meg a résztvevők, illetve az eddig elért eredményeket is láthatják. A
Belső-Somogyra egykor jellemző fás legelők maradványain és a visszaállított gyepfoltokon a fenntartáshoz
elengedhetetlen külterjes állattartást, a legelésző rackanyájat is bemutatjuk. A nyári melegben a gyepfoltok
között húzódó tölgyesek és a völgyben megbúvó égermocsár erdők árnyékában pihenhetünk meg.
Helyszín, időpont: Nagybajom, horgásztó parkolója, 10.00 óra.
A túra hossza, időtartama: 7 km, 4-5 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fő.

Július 20.: Pálosok a pálosokról – túra a Jakab-hegyre
A túra első részében az egyedülálló geológiai értéket jelentő hegy bemutatására kerül sor. A déli hegyoldal
letörpült, girbe-gurba fái mesebeli környezetet kölcsönöznek a meredek kaptatókkal nehezített kirándulásnak.
A fennsíkon testi-lelki kikapcsolódás várja az érdeklődőket. Akár a Pálosok ünnepi szentmiséjén vesznek részt,
akár a szépen gondozott szabadtéri bemutatóhely idős fái alatt pihennek, a felüdülés élményét kapják a
résztvevők. A szentmisét követően a pálos szerzetesek mesélnek az egykor itt élt rendtársaik mindennapjairól. A
kolostorrom bemutatása során képzeletünk újjáépíti a sok évszázados falak maradványait, és felejthetetlen
élményekkel gazdagodva térünk vissza megszokott mindennapjainkhoz.
A túra résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/3269459.
Helyszín, időpont: Kővágószőlős, Lila akác vendéglő, 9.00 óra. A túra hossza, időtartama: 7 km, 5-6 óra, a
részvételi díj: 500 Ft/fő.

A DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG BEMUTATÓHELYEI
Pécs, Pintér-kert Arborétum
Pécs, Tettyei Mésztufa-barlang
Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum
Mohácsi Történelmi Emlékhely
Kölked, Fehér Gólya Múzeum
Boki-Duna, halászati bemutatóhely
Barcs-Drávaszentes, Dráva Kapu Bemutatóközpont
Szársomlyó
Nagyharsányi Szoborpark
Zselici Csillagoségbolt-park - Éjszakai túrák előre meghirdetett időpontokban - Éjszakai túrák igény szerint

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési 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.

Amennyiben Ön nem kíván a továbbiakban hírlevelet kapni a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságtól,
kérjük jelezze ezt számunkra "Hírlevél leiratkozás" tárgyú e-mailben! Köszönjük!

