A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele
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AKTUÁLIS

Felújítási munkálatok a Jakab-hegyi „Új templomnál”
A Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet legmagasabb régiójában, a Jakab-hegyen október 8-án
megkezdődtek az „Új templom” néven ismert esőbeálló-kilátó építmény felújítási munkálatai.
A túrázók, természetbarátok körében népszerű
pihenőhely állapota napjainkra jelentősen
leromlott. A környezetében található erdei
bútorok és szalonnasütők cserére és felújításra
szorulnak.
A Duna-Dráva Nemzeti Parki Igazgatóság
KEHOP-pályázati forrásból finanszírozza az
épület, illetve az építmények megújítását. A
munkálatok már javában zajlanak, így várhatóan
az év végére újra birtokba vehetik a kedvelt
mecseki kirándulóhelyet az erdőjárók.

Az épület múltját viszont kevesen
ismerik. Nem esőbeállónak vagy
erdei
pihenőhelynek
tervezték
eredeti építtetői. A pálos rend tagjai
új kolostor falait kezdték emelni
1947-ben, befejezni azonban nem
tudták,
mert
1950-ben
a
szerzetesrendeket az országban
újra feloszlatták.
A pusztulásnak indult épületeket az
erdőgazdaság
1985-ben
esőháznak
és
kilátótoronynak
alakította át. Az 1985-ös átépítés
óta az épületen átfogó felújítás
nem
történt,
csupán
kisebb
állagjavító munkálatokat végeztek
a mindenkori kezelők.
(Szöveg: Kulcsár Péter, fotó: Komlós Attila, archív kép forrása: www.palosepiteszet.hu)
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„A gyepek titkai” fotópályázat legjobb képei Szaporcán
A mérsékelt övi gyepek a leginkább veszélyeztetett, de a legkevésbé védett élőhelytípusok a
világon. Kevesen tudják, hogy fajgazdagságuk, biológiai sokféleségük a trópusi esőerdőkével
vetekszik. Hazánk első természetvédelmi LIFE integrált projektje, a GRASSLAND-HU azt a célt tűzte
ki, hogy a gyepes élőhelyek és az ezekhez kötődő fajok természetvédelmi helyzetét javítsa, és hosszú
távon megőrizze.

A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., a
projektben
résztvevő
nemzeti
park
igazgatóságok
és
a
Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara hagyományteremtő
szándékkal fotópályázatot hirdetett meg. A
fotópályázat célja az volt, hogy bemutatásra
kerüljenek a gyepes élőhelyek értékei,
jellemző növény- és állatfajai, és ezen
keresztül a felhívja a figyelmet védelmük,
illetve
megőrzésük
fontosságára.
A
felhívásra 149 alkotó több mint 600
fényképpel nevezett. Héttagú szakmai zsűri
választotta ki a legjobb alkotásokat, amelyeket a nagyközönség országjáró vándorkiállításon
telkinthet meg. A vándorkiállítás harmadik állomása 2020. november 4-től a szaporcai ŐsDráva Látogatóközpont lesz.
(A fotón Halász Alaexandra Leánykökörcsin c. közönségdíjas munkája)

E-kerékpárokon fedezhetjük fel hazánk nemzeti parkjait
Az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda, valamint az Aktív- és Ökoturisztikai
Fejlesztési Központ 2020-ban a hazai nemzeti parkok számára elindította az E-Kerékpár Programot,
melynek keretében elektromos rásegítésű kerékpárokat biztosított a nemzeti park igazgatóságok
számára. A program célja, hogy bővítse a nemzeti parkok aktív turisztikai kínálatát, így a látogatók
teljesen új, kényelmes és természetbarát módon ismerhetik meg Magyarország természeti értékeit.
Magyarország kormánya a Program
megvalósítására összesen 150 millió
forintot
biztosított,
amely
nemzeti
parkonként 15 e-kerékpárt, valamint a
szükséges kiegészítőket tartalmazza,
figyelembe véve a helyi igényeket.
A projekt keretében hazánk nemzeti park
igazgatóságai – így a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság is – olyan
turisztikai programcsomagokat állítottak
össze, melyek egy- vagy többnapos ekerékpáros túrákra épülnek. A program
bemutatására sajtótájékoztatón került sor
Abaligeten, 2020. október elsején délelőtt.
A fotón az esemény felszólalói: Petényi Mirkó kommunikációs igazgató (Aktív és Ökoturisztikai
Fejlesztési Központ), Nagy Csaba országgyűlési képviselő, valamint Závoczky Szabolcs igazgató
(Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság), fotó: Komlós Attila.
Előzetes időpont egyeztetéssel igényelhető e-bike túrák: https://www.ddnp.hu/okoturizmus/ajanlatok
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NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Erősödik az együttműködés
Rezervátumon belül

a

Mura-Dráva-Duna

Bioszféra

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság az Interreg V-A Magyarország-Horvátország
Együttműködési Program 2014-2020 keretében elnyert pályázattal jelentős fejlesztéseket valósít meg
magyarországi és horvátországi partner szervezetekkel együttműködve.
A projekt célja a hazánkban elsőként létrehozott
határon átnyúló Mura-Dráva-Duna Bioszféra
Rezervátumon
belüli
együttműködés
elmélyítése. Ennek keretében több kiválasztott
élőlénycsoport felmérése történik majd meg,
amit horvát partnerekkel közösen végzünk el.
Kisebb
léptékű
természetvédelmi
beavatkozásként
becserjésedett
területek
helyreállítását
fogjuk
elvégezni,
és
élőhelyvédelmi kotrásra is sor kerül a Kisinci-tó
nevű Dráva holtágban.
A bioszféra rezervátum jobb megismertetése
céljából részt veszünk a horvát partnerekkel
közös könyv és online térkép megjelentetésében, nyílt napot rendezünk a helyi lakosság számára,
valamint vízitúra táborhelyeket fogunk felújítani. A projekt során elkészülő magyar-horvát
természetvédelmi stratégia egyrészt segíteni fog az ágazaton belüli határmenti elképzelések
harmonizálásában, másrészt felhasználható lesz más ágazatok (vízügy, erdészet) vonatkozásában,
illetve az UNESCO felé történő jelentéstételekben.
A projekt teljes költsége: 954.250,40 EUR; ebből EU támogatás: 811.112,83 EUR
(Fotó: Komlós Attila)

NEMZETI PARKI TERMÉK VÉDJEGY

Duna-Dráva Nemzeti Parki Termék védjegy adományozása
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság felhívására
október 30-ig lehetett pályázni olyan jellegzetes helyi,
kereskedelmi forgalomba hozható élelmiszerekkel és
kézműves termékekkel, melyek többnyire természetes
alapanyagokból készülnek és igazoltan a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság működési területéről,
természetvédelmi oltalom alatt álló területről származnak.
A felhívásra beérkezett termékek bírálata és a védjegyek
odaítélése nobember folyamán fog megtörténni, az
eredményekről honlapunkon és facebook oldalunkon,
valamint a Békalencse következő számában adunk
tájékoztatást.
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ÖKOTURIZMUS

Rendkívüli nyitva tartás a Tettyei Mésztufa-barlangban és a Pintérkert Arborétumban
Az őszi szünet időszakában, november 1-jén rendkívüli nyitvatartással várja látogatóit Pécsett a
Tettyei Mésztufa-barlang (10.00-18.00 óráig), és a Pintér-kert Arborétum (10.00-16.00 óráig).

Bemutatóhelyeink nyitvatartása az őszi-téli időszakban
Az őszi-téli szezon kezdetével bemutatóhelyeink nyitvatartása megváltozik.
A nyitvatartási rend az alábbiak szerint alakul:
Pécs, Pintér-kert Arborétum
• november 1 – február 28.:
H-Cs 8.00-16.00, P 8.00-13.30
• március 1 – október 31.:
H-Cs 8.00-16.00, P 8.00-13.30,
Szo-V és ünnepnapokon: 10.00-18.00
Pécs, Tettyei Mésztufa-barlang
• november 1 – március 15.: zárva (rendkívüli nyitva tartás 2020. november 1-jén!)
• március 16 – május 31.: K-V 10.00-18.00
• június 1 – augusztus 31.: K-V 10.00-19.00
• szeptember 1 – október 31.: K-V 10.00-18.00
Mohácsi Nemzeti Emlékhely
• október 24 – március 31.: H-V 9.00-16.00
• április 1 – október 23.: H-V 9.00-18.00
Kölked, Fehér Gólya Múzeum
• szept. 1 – április 30.: K-Szo 10.00-16.00
• május 1 – augusztus 31.: K-Szo 8.00-16.00
Drávaszentes, Dráva Kapu Bemutatóközpont
• október 16 – április 30.: előzetes bejelentkezéssel látogatható
Tel.: 82/461-285, 30/474-3591.
• május 1 – október 15.: H-Cs 9.00-16.00, P 9.00-14.00
Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum
• október 16 – március 14.: H-V 10.00-15.00
• március 15 – október 15.: H-V 9.00-18.00
Az utolsó vezetés a barlangban zárás előtt egy órával indul.
Szaporca, Ős-Dráva Látogatóközpont
• november 1 – április 30.: K-V 10.00-16.00
• május 1 – június 30.: H-V 9.00-17.00
• július 1 – augusztus 31.: H-V 9.00-18.00
• szeptember 1 – október 31.: H-V 9.00-17.00
Nagyharsányi Szoborpark
• október 1 - március 31.: naponta 10.00-16.00
• április 1 - szeptember 30.: naponta 9.00-19.00
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PROGRAMAJÁNLÓ

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai – 2020.
november - december
November 7.: Márton napi libales a Boki-Dunánál – Jelvénygyűjtő túra
A Boki-Dunánál tartott előadás során bemutatásra kerül a nyári lúd életmódja, fészkelési szokásai,
valamint megismerkedhetünk a Márton napi népi hagyományokkal. A Boki-Duna bemutatóhelyről
indulva egy rövid gyalogtúra során – távcsövekkel felszerelve – megfigyelhetjük a tájegységben költő
és átvonuló nyári ludak népes tömegét. A program végén egy forró tea mellett zsíros kenyér
elfogyasztására is lehetőség nyílik. Helyszín, időpont: Boki-Duna (Erdőfűn áthaladva 1,5 km), 10.00
óra. A program időtartama: 2-3 óra, a részvételi díj: 700 Ft/fő.
December 5.: Karácsonyi kézműves foglalkozás Drávaszentesen
A kézműves program a karácsonyi készülődés jegyében telik, saját készítésű ajándékok
megalkotásához nyújt hasznos segítséget. A vidám, alkotó délelőttön karácsonyfadíszeket,
dekorációkat készíthetnek a gyerekek.
A programon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges! Tel.: 30/377-3393, 82/461-285
Helyszín, időpont: Dráva Kapu Bemutatóközpont, Barcs-Drávaszentes, 9.30 óra. A program
időtartama: 3 óra; a részvételi díj: 700 Ft/fő.
A programokon mindenki saját felelősségére vesz részt. A résztvevők tudomásul veszik, hogy a programon kép-, illetve
videofelvétel készülhet. A részvevők a programon való részvételükkel hozzájárulnak a kép-, videofelvétel készítéséhez, és
annak a DDNPI weboldalaira és Facebook oldalaira történő feltöltéséhez, valamint a DDNPI kommunikációjához,
marketingjéhez történő időbeli korlátozás nélküli felhasználásához.

A DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG BEMUTATÓHELYEI
 Abaligeti-barlang – https://ddnp.hu/okoturizmus/bemutatohelyek/abaligeti-barlang
 Abaliget, Denevérmúzeum - https://ddnp.hu/okoturizmus/bemutatohelyek/denevermuzeum
 Dráva Kapu Bemutatóközpont –
https://ddnp.hu/okoturizmus/bemutatohelyek/drava_kapu_bemutatokozpont
 Fehér Gólya Múzeum, Kölked – http://www.fehergolyamuzeum.hu
 Mészégető-források barlangja, Orfű – http://www.kalandbarlang.hu
 Mohácsi Nemzeti Emlékhely – http://www.mohacsiemlekhely.hu
 Nagyharsányi Szoborpark –
https://ddnp.hu/okoturizmus/bemutatohelyek/nagyharsanyi_szoborpark
 Ős-Dráva Látogatóközpont, Szaporca – http://www.odlk.hu
 Pintér-kert Arborétum, Pécs – https://ddnp.hu/okoturizmus/bemutatohelyek/pinter-kert_arboretum
 Tettyei Mésztufa-barlang, Pécs – http://www.barlangpecs.hu

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Ökoturisztikai és Környezeti nevelési Osztály
7625 Pécs, Tettye tér 9.
Tel.: 30/405-4571, 30/377-3388
E-mail: wodtke@ddnp.hu, komlos@ddnp.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!
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