A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele
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AKTUÁLIS

Denevér boom Bonyhádon:
közel ezer denevért sikerült megmenteni!
Január 22-én egy bonyhádi társasház szigetelése során 933 példány, téli álmát alvó rőt
koraidenevérre (Nyctalus noctula) bukkant a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi
őre. Előzőleg értesítette őt a szigetelést végző bátaszéki vállalkozó, mert a korábbi tapasztalatok, az
ürülék és a hangok alapján gyanítható volt denevérek jelenléte. Mivel védett állatokról van szó – egy
példány természetvédelmi értéke 25.000 Ft – nem akarták, hogy az állatok közül akár egy is
elpusztuljon a munkák során, ezért szakértő segítséget hívtak. Az attika fal palaborítása alatt
hihetetlen mennyiségű, 933 példány téli álmát alvó denevér került elő. A denevérek az utolsó
példányig kimentésre kerültek, így egyikük sem maradt a felkerülő szigetelés alatt.
Az enyhe időben a denevérek teljesen
felébredtek, átteleltetésükre nem volt
esély, ezért szabadon lettek engedve
egy közeli területen. Mivel a
denevérek
sok
szálláshely
lehetőséget ismernek, bizonyosan
találtak új alvóhelyet maguknak. A
denevérek ismert jelenléte miatt a
szigetelés
során
nem
zavaró
pontokon – egyeztetve a nemzeti park
igazgatóság
szakemberével
–
szálláshelyeket
alakított
ki
a
vállalkozó, így a későbbiekben is
biztosított a denevérek lakhelye.
A faj közel ezer példányos telelőkolóniája európai viszonylatban is igen jelentősnek számít! Ilyen
mennyiségű denevér inkább barlangokban szokott előfordulni.
A gyors beavatkozás eredményeképpen 23.325.000 Ft természetvédelmi értékű védett állatot sikerült
megmenteni. A denevérek hihetetlen mennyiségű rovart (szúnyogokat, molyokat, lepkéket,
cserebogarakat) fogyasztanak minden éjszaka, így az itt élő rőt koraidenevérek is nagy mértékben
segítik a bonyhádiakat. Ez a kolónia minden éjszaka mintegy 10 kg rovart pusztít el, megakadályozva
a károsítók túlszaporodását! Az októbertől március végéig tartó téli álom (hibernáció) alatt nem
táplálkoznak a denevérek, mert kevés a repülő rovar, így nyugalmat kell biztosítani nekik! Védelmük
érdekében a szálláshelyeiket érintő munkálatokat úgy kell ütemezni és kivitelezni, hogy az ne járjon a
pusztulásukkal, illetve biztosított maradjon a szálláshelyük a későbbiekben is! Ebben a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság mindig segítséget nyújt a lakosságnak és vállalkozóknak egyaránt.
Köszönet a szigetelést végző vállalkozónak a pozitív hozzáállásért!
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Fejlesztések a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, mint a Mohácsi Nemzeti Emlékhely kezelője, a természeti
értékek védelme mellett fontos feladatának tartja a működési területén fekvő, kezelésébe tartozó
történelmi emlékek megőrzését, bemutatását, valamint a hagyományápolást. Az emlékhely
szimbólumainak is nevezhető 120 darab művészi alkotás javítása, állagmegőrzése időszerűvé és
szükségszerűvé vált, így 2017 végéig összesen 36 alkotás újult meg: az erdélyi sereget szimbolizáló
sírjelek teljesen elkészültek, továbbá a magyar sereget szimbolizáló alkotásokból néhány. A sírjelek
felújítása a következő években folytatódik.
Az Emlékhely területén – a sírkertet övező erdőben – négy táblából álló tanösvényt hoztunk létre.
A táblák a csata előzményeivel, valamint következményeivel ismertetik meg a látogatót (Magyar
Királyság a XVI. sz elején, Európa a XVI. sz. elején, az Oszmán Birodalom és a Magyar Királyság
összehasonlítása, valamint a várháborúk kora). A tanösvény szövegének kialakításában Dr. Varga
Szabolcs történész volt a segítségünkre. Az interaktív tanösvény tábláin található játékok (puzzle, tilitoli, kirakó, idővonal) segítségével az érdeklődők szórakoztató módon ismerhetik meg a korszakot.

A 2018. év állatai, növényei
Év emlőse:
földikutya

Év hala:
balin

Év rovara:
óriás szitakötő

Év fája:
virágos kőris

Év hüllője:
elevenszülő gyík

Év vadvirága:
kornistárnics

Év gombája:
süngomba

Év madara:
vándorsólyom

Év gyógynövénye:
levendula

Eseménynaptár és túrabérlet
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai 2018-ban is szakvezetéses túrákkal,
gyerekprogramokkal, előadásokkal várják az érdeklődőket. A www.ddnp.hu/esemenynaptar címről
letölthető füzetben a programok vázlatos bemutatása szerepel, azok részletes ismertetése – térképpel
és hasznos tudnivalókkal – mindig az adott eseményt megelőző hetekben kerül fel honlapunkra,
valamint facebook-oldalunkra.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kedvezményes részvételi lehetőséget nyújt rendszeresen
visszalátogató vendégeinek 2018-ban is. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság pécsi
központjában, valamint a túrákon 3000 Ft-ért megvásárolható túrabérlet kedvező lehetőséget jelent
mindenkinek, aki gyakran vesz részt az igazgatóság szakvezetéses túráin, természetismereti
programjain, hiszen éves szinten a bérlettel 40% kedvezmény is elérhető.

2

Hamarosan elvirágzik a magyar kikerics a Szársomlyón
Az enyhe téli időjárás miatt a magyar kikerics virágzása felgyorsult,
így február közepétől már egyre kevesebb virágot láthatunk!
A fokozottan védett Szársomlyó csúcsára indít a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság heti öt alkalommal szakvezetéses túrát a
Nagyharsányi Szoborparktól.
Túranapok egész évben: szerda, csütörtök, péntek, szombat,
vasárnap. Indulás helye: Nagyharsányi Szoborpark. Indulás
időpontja: 10:00 óra (gyülekező: 9:45-kor).
A túra hossza kb. 5 km, időtartama 3 óra. A magyar kikerics virágzása idején a szombati napokon
induló túrák esetében előzetes regisztráció szükséges a nagy érdeklődés miatt. Ezen időpontok:
2018. február 3., 10., 17., 24.

Kölcsönözhető fotókiállítások
A korábbi években nagy népszerűségnek örvendő, számtalan települést megjárt természetfotó
vándorkiállítások idén ősztől tovább folytatódhatnak. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság az
alábbiakban bemutatásra kerülő kiállítások anyagát térítésmentesen rendelkezésre bocsátja
művelődési intézmények, kiállítótermek részére.
Varázslatos Magyarország fotókiállítás
A Varázslatos Magyarország kezdeményezés alapvető célja, hogy
népszerűsítse hazánk nemzeti parkjait, valamint az, hogy a
természetfotósoknak új pályázati lehetőséget biztosítson. A
kölcsönözhető tárlat anyaga 14 darab műanyag lapra kasírozott,
színes felvételből áll, mely felvételek a Duna-Dráva Nemzeti
Parkban, illetve az Igazgatóság működési területén készültek.
Makrofotók Baranyából
Balogh László fotókiállítása
Balogh László, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
túravezetője, kinek természetfotói sikerrel szerepelnek pályázatokon
és kiállításokon egyaránt. A kölcsönözhető kollekció 28 darab
paszpartuzott, színes felvételből áll, a képek elsősorban a Villányihegységben, valamint a Mecsekben, illetve a Dráva mentén
készültek.
A vadon élménye élő folyók mentén
Dr. Kalotás Zsolt fotókiállítása
Dr. Kalotás Zsolt agrármérnök és vadgazdálkodási szakmérnök. A
természetvédelem és a természetfotózás területén elért kimagasló
eredményeinek elismeréseképpen 2004-ben Pro Natura Díjjal
tüntették ki. A kölcsönözhető tárlat 32 darab műanyag lapra
kasírozott, színes felvételből áll.

A fotók oda-vissza szállítása, valamint a kiállítótérben történő elhelyezése a kölcsönző fél/intézmény
feladata. Információ, egyeztetés a kiállításokkal kapcsolatban: Komlós Attila, Duna-Dráva Nemzeti
Park Igazgatóság Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály 7625, Pécs, Tettye tér 9.,
Tel.: 72/518-222, 30/377-3388, E-mail: komlos@ddnp.kvvm.hu.
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KÖRNYEZETI NEVELÉS

Kikelet a természetben – rajzpályázat
Kikelet a természetben címmel rajzpályázatot hirdet óvodásoknak és általános iskolásoknak a DunaDráva Nemzeti Park Igazgatóság Dráva Kapu Bemutatóközpontja. A tetszőleges technikával készülő,
A4, vagy A3 méretű rajzok beküldési határideje: 2018. március 23, péntek. A részleteket az ide
kattintva letölthető felhívásban lehet elolvasni: http://www.ddnp.hu/index.php?pg=news_111_2657

Akciós osztálykirándulási lehetőségek 2018. február-márciusban
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a természeti értékek védelme mellett mindig is nagy
hangsúlyt fektetett az aktív kikapcsolódással egybekötött szemléletformáló, oktató tevékenységre.
Ennek jegyében ajánljuk akciós osztálykirándulásainkat, melyek keretében a gyerekek játszva tanulva
töltődhetnek fel energiával és ismerkedhetnek meg a védett területek élővilágával.
Pécsett a Tettye Oktatási Központban és a Pintér-kert Arborétumban a gyógynövényekkel, a
térképen való tájékozódással, az időjárás-előrejelzéssel és az arborétum élővilágával ismerkedhetnek
a diákok. A Szaporcán található Ős-Dráva Látogatóközpont izgalmas programokkal várja az
érdeklődő gyerekeket. Lehetőség nyílik megismerni a Dráva csodás élővilágát, valamint a
hagyományos gazdálkodási formákat. A látogatóközpont majorjában magyar szürkemarhák, parlagi
szamarak, hucul lovak, valamint racka és cikta juhok élnek, a velük való találkozás felejthetetlenné
teszi a szaporcai kalandokat! Kölkeden, a Fehér Gólya Múzeumban a gólyák életével, vándorlásával
lehet ismerkedni, majd a Boki-Duna mellett a régmúlt korok halászati eszközeit és módszereit
csodálhatják meg a résztvevők. Abaligeten a program délelőtti részében a barlang titokzatos világát
ismerhetik meg a diákok, majd a denevérek életébe nyerhetnek betekintést; a délután programja
pedig egy izgalmas kirándulás a Denevér tanösvényen. Az abaligeti programot játékos vetélkedő
zárja.
A programok részletes ismertetői a http://www.ddnp.hu/kornyezeti-neveles címről tölthetők le.

Madarak és Fák Napja versenyfelhívás
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Madarak és Fák Napja alkalmából országos
versenyt hirdet a 2017/2018-as tanévre. Az ingyenes versenyre 10-14 éves (5-8. osztályos) tanulókból
álló háromfős csapatok jelentkezését várjuk. A verseny Baranya megyei területi fordulójának helyszíne
idén is a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Pécsett működő Tettye Oktatási Központja lesz. A
területi forduló győztes csapata jut tovább az országos döntőbe, ahol az első 5 helyezett csapat fődíja
egy ötnapos természetvédelmi táborban való részvételi lehetőség a szegedi Fehér-tavon. A verseny
részletes kiírása és tartalma a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján található:
www.mme.hu

Diákok ingyen utazhatnak a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyre
A 1502/2017. (VIII.) Kormányhatározat intézkedése alapján az iskolai szervezett csoportos utazás
keretében díjmentesen vehető igénybe a vasúti utazás az országos múzeumok, nemzeti emlékhelyek
és műemlékek meglátogatása céljából. Tájékoztatjuk az érdeklődő iskolákat, hogy a szervezett iskolai
csoportok díjmentes MÁV utazási kedvezménye érvényesíthető a Mohácsi Nemzeti Emlékhely
felkeresése esetében is. A lehetőséggel kapcsolatos tudnivalók megtalálhatóak a Mohácsi Nemzeti
Emlékhely honlapján www.mohacsiemlekhely.hu
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PROGRAMAJÁNLÓ

Programajánlatok a busójáráskor Mohács közelében
A mohácsi busójárásra érkező vendégek számára kínál a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
tartalmas programokat a látványos forgatag előtti délelőttre.
Február 11-én vasárnap a Mohácsi Nemzeti Emlékhely
már reggel 8 órától várja a látogatókat. Az emlékhely
idegenvezetéssel, csoportosan látogatható, egyéni
vendégeknek lehetőségük van a folyamatosan induló
csoportokhoz csatlakozni. Javasoljuk az érdeklődőknek,
hogy amennyiben tehetik, a zsúfolt vasárnap helyett egy
nappal korábban, február 10-én, szombaton keressék fel
az emlékhelyet! Február 11-én, vasárnap a Fehér Gólya
Múzeum rendkívüli nyitva tartással várja a látogatókat
08.00-12.00 között.
Információk: www.mohacsiemlekhely.hu
www.fehergolyamuzeum.hu

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai
2018. februárban és márciusban
Február 2.: Vizes élőhelyek világnapja
A világnap alkalmából a Duna és a Dráva jellegzetes élővilága mutatkozik be az érdeklődőknek. A
program hangsúlyos szerep jut a természetvédelemnek, hiszen a tiszta víz kiemelkedően fontos az
élőlények és az egész ökoszisztéma szempontjából. A résztvevők a gólyák, gémek és hódok
gyönyörű világával is megismerkedhetnek. Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 9.00 és
11.00 óra. A program időtartama: 45 perc. Ingyenes program.
Február 6.: DDNP Klub
Az év madara, a vándorsólyom – Wágner László diavetítéses előadása
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program
Március folyamán: Halvány sáfrány túra Csokonyavisontán
Jelvénygyűjtő túra
A PROGRAM A HALVÁNY SÁFRÁNY VIRÁGZÁSÁHOZ IGAZODIK, A TÚRA IDŐPONTJÁRÓL
HONLAPUNKON ÉS HIRDETMÉNYEINKBEN TÁJÉKOZTATJUK A KÖZÖNSÉGET!
A többszáz éves tölgyfák között sétálva ismerkedhetünk meg az 1977 óta védett Csokonyavisontai
Fás Legelő Természetvédelmi Terület múltjával, tájtörténetével, élővilágával, valamint
megcsodálhatjuk a márciusban nagy tömegben nyíló halvány sáfrányt is.
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/474-3591, 30/377-3393, 82/461-285
Helyszín: Csokonyavisontai Fás Legelő, információs tábla. A túra hossza, időtartama: 5 km, 3-4 óra, a
részvételi díj: 500 Ft/fő.
Március 2.: Tavaszváró foglalkozás a Tettye Oktatási Központban
A résztvevők a foglalkozáson megismerkedhetnek az ébredő erdő lakóival, valamint tavaszköszöntő
versek, színes ceruzák, textilfilcek segítségével tavaszt varázsolunk közvetlen lakókörnyezetünkbe.
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 10.00 óra. A program időtartama: 1,5 óra, a
részvételi díj: 500 Ft/fő.
Március 6.: DDNP Klub
Kirándulás a Balaton-felvidéken – Pallos-Rózsa Anita diavetítéses előadása
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program.
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Március 22.: Víz világnapja a Tettye Oktatási Központban
A Víz világnapja alkalmából az életteret adó víz áll a foglalkozás középpontjában. Vizes kísérletek és
vízminőségvizsgálat színesíti a programot. Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 10.00
óra. A program időtartama: 1,5 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fő.
Március 24.: Húsvéti kézműveskedés Drávaszentesen
Szeretettel várunk mindenkit egy vidám, alkotó délelőttre a húsvétvárás jegyében! A program a
húsvéti készülődéshez nyújt hasznos segítséget.
A programon való részvételhez előzetes bejelentkezés 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: 500 Ft/fő.
Március 24.: Újjáéledő Homokpuszta
Jelvénygyűjtő túra
A túrán az újonnan kialakított állattartó telepet, az ott élő rackákat, a környező erdők tavaszi virágait
ismerhetjük meg. Bepillantást nyerhetünk a somogyi pásztorkodás múltjába és jelenébe.
Helyszín, időpont: Nagybajom és Böhönye között a 61.sz. út homokpusztai bejárója, 10.00 óra
A túra hossza, időtartama: 5 km, 3-4 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fő.
Március 24.: Halászati bemutató a Boki-Dunán
A halászati bemutatóhelyen 500 évet ugrunk vissza a múltba, és egy ősi vízi világba pillanthatunk be.
A résztvevők megismerhetik az ártéri gazdálkodást, elődeink halfogási módszereit és eszközeit.
Helyszín, időpont: Boki-Duna, Erdőfűn áthaladva 1,5 km-re (N45.900000 E18.780000), 10.00 óra
A program időtartama: 2 óra, a részvételi díj: 500 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

•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum – http://www.ddnp.hu/abaliget
Boki-Duna, halászati bemutatóhely – http://www.ddnp.hu/boki-duna
Dráva Kapu Bemutatóközpont, Barcs-Drávaszentes – http://www.ddnp.hu/drava-kapu
Fehér Gólya Múzeum, Kölked – http://www.ddnp.hu/feher-golya-muzeum
Mohácsi Nemzeti Emlékhely – http://www.ddnp.hu/mte
Nagyharsányi Szoborpark – http://www.ddnp.hu/szoborpark
Ős-Dráva Látogatóközpont, Szaporca – www.ddnp.hu/odlk
Pintér-kert Arborétum, Pécs – http://www.ddnp.hu/pinter-kert
Szársomlyó – http://www.ddnp.hu/szarsomlyo
Tettyei Mésztufa-barlang, Pécs – http://www.ddnp.hu/tettyei-mesztufa-barlang
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!
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