A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele

AKTUÁLIS

Észt gyűrűs foltos nádiposzáta Dávodon
A Dávodi Földvári-tónál 2010 óta folyik rendszeres
madárgyűrűzés, amely a nyári-őszi vonulási időszakot
szinte teljes egészében lefedi. Évente 5-8000 közötti
madarat jelölnek a szakemberek, és számos hazai és
több külföldön jelölt madarat is visszafognak.
A legutóbbi ilyen megkerülés egy Észtországban 2018
augusztus 28-án gyűrűzött madár volt, melyet 10
nappal később fogtak vissza Dávodon. A gyűrűzés és
a visszafogás helyszínei között légvonalban több mint
1440 km távolság van. Az idei kelésű madarat az
ilyenkor
szokásos
biometriai
adatfelvétel
és
dokumentálás után elengedték a madarászok, hogy
folytathassa útját afrikai telelőhelye felé.

(szöveg és fotó: Mórocz Attila; térkép forrása: MME Gyűrűző Központ)
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2018. szeptember

KÖRNYEZETI NEVELÉS

Kedvezményes osztálykirándulási lehetőségek
A szeptemberben kezdődött 2018/19-es tanév két őszi hónapjában kedvezményes osztálykirándulási
lehetőségeket kínál a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság. Az alábbiakban bemutatásra kerülő
programokra történő jelentkezés esetén 20% kedvezményt biztosítunk az eredeti árból a
diákcsoportoknak.
A Kalandok Abaligeten program résztvevői
megismerhetik az Abaligeti-barlang világát, a
denevérek titokzatos életét. A barlang környékén
tett túrán rácsodálkozhatnak a Mecsek
természeti kincseinek változatosságára. Pécsett
fél- és egész napos program közül lehet
választani, mindkét programon felfedező körútra
indulnak a gyerekek a Pintér-kert Arborétumba,
megismerkednek a gyógynövényekkel, végül
meggyőződhetnek arról, hogy az időjárás
előrejelzése nem is olyan nagy ördöngösség,
mint ahogy azt elsőre gondolnánk! Az egész
napos program a fentieken túl a Tettyei
Mésztufa-barlangba tett látogatással egészül ki.
A Játszva tanulás a nemzeti parkban (BédaKarapancsa, Kölked) programon a diákok megismerhetik az ártér élővilágát, az itt élő gólyákat,
valamint megbizonyosodhatnak arról, hogy az árvíz a létfeltétele az itteni élővilágnak. A Kirándulás
az Ős-Dráva Látogatóközpontba elnevezésű programon a Dráva élővilágát bemutató kiállítás
megtekintése után játékos sétára indulnak a résztvevők a Hagyományos gazdálkodás tanösvényen az
állattartó majorba.
A programok részletes leírásai elérhetőek a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság honlapján:
www.ddnp.hu

PROGRAMAJÁNLÓ

Programok és kedvezmények az Idősek Világnapján
Október elseje az Idősek Világnapja. A jeles nap
alkalmából a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság
érdekes
programot
és
kedvezményes látogatási lehetőséget kínál.
A pécsi Pintér-kert Arborétumban a látogatók
szakvezető kíséretével ismerhetik meg a kert
életének sajátosságait, az ősz színeiben
pompázó növényvilágot. A séták 2018. október
1-jén, hétfőn, 10.00 és 14.00 órakor indulnak a
Pintér-kert bejáratától. Részvételi díj: 400 Ft/fő,
nyugdíjasoknak ingyenes.
Az Ős-Dráva Látogatóközpontot október
elsején a nyugdíjasok 50%-os kedvezménnyel tekinthetik meg!
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Geotóp Nap – A Réka-völgy földtani értékei – október 6., szombat
Hazánk felszín alatti természeti kincseire, geológiai értékeire hívja fel a figyelmet a minden év őszén
megrendezésre kerülő Geotóp Nap elnevezésű program.
Az országos programsorozathoz illeszkedő terepbejárásunk
Óbányáról indul, felkeresve a Réka-völgyben fellelhető késő liász és
a kora dogger formációkat, melyek „üledékfolytonosan” települtek
egymásra. A Mecseknádasdi Homokkő Formációt és a Rékavölgyi
Aleurolit Formációt a Réka-völgyben, a Kecskeháti Mészkő
Formációt a Kecskehát nyugati oldalában és a Komlói Mészmárga
Formációt visszafelé Óbánya déli határában a Döngölt-árokban.
Páratlan földtörténeti utazásunk kezdete lesz ez, az egykori jura
tengerfenék mélyén. A kőzeteket megismerve a földtörténet egy kis
szeletébe kapunk betekintést, mi is történhetett kb. 189 millió évtől
180 millió évig.
A geotúra nehézségi foka: könnyű, bárki számára teljesíthető,
azonban megfelelő állóképesség szükséges. A csoport Óbányáról indul, és oda is fog visszaérkezni a
túrát követően. A túrán több megálló is lesz, ahol enni-inni, pihenni, felfrissülni is lehet. Csekély
szintemelkedésre kell számítani, azonban kellő odafigyelésre lesz szükség a kiálló, esetenként
csúszós kövek miatt. Az egyes megállóknál a túravezetők kisebb előadásokat tartanak a Rékavölgyben fellelhető természeti értékekről.
®

Helyszín, időpont: Illatosház-Odorárium , 7695 Óbánya, Fő u. 20. 2018. október 6., 10.00 óra. A túra
hossza 13 km, időtartama 5 óra. A programon való részvétel ingyenes.
ELŐZETES JELENTKEZÉS SZÜKSÉGES: erdos.daniel@gmail.com, komlos@ddnp.kvvm.hu
A Geotóp Nap eseménysorozat szervezője a Magyarhoni Földtani Társulat ProGEO Földtudományi
Természetvédelmi Szakosztálya. Társszervező: Magyar Földtani Védegylet Egyesület.
Információ: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság – www.ddnp.hu

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai
2018. októberben és november elején
Október 1.: Idősek Világnapja a Pintér-kert Arborétumban
A látogatók szakvezető kíséretével ismerhetik meg a kert életének sajátosságait, az ősz színeiben
pompázó növényvilágot.
Helyszín, időpont: Pécs, Pintér-kert Arborétum, 10.00 és 14.00 óra
Részvételi díj: 400 Ft/fő, nyugdíjasoknak igazolvánnyal ingyenes
Október 2.: DDNP Klub
Párválasztás és ivadékgondozás a madárvilágban
Gregorits János diavetítéses előadása
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra
Ingyenes program.
Október 4.: Állatok világnapja a Pintér-kert Arborétumban
A program során megismerhetőek a felelős állattartás szabályai, valamint a foglalkozáson résztvevők
bepillantást nyerhetnek az őshonos állatok és a vadon élő állatok életébe.
Helyszín, időpont: Tettye Oktatási Központ, 9.00, 11.00, 13.00 óra; a program időtartama: 1,5 óra; a
részvételi díj: 400 Ft/fő.
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Október 6.: GEOTÓP NAP: A Réka-völgy földtani értékei
Ismerkedés geológiai értékeinkkel a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzetben.
®
Helyszín, időpont: Illatosház-Odorárium , 7695 Óbánya, Fő u. 20. 10.00 óra. A túra hossza 13 km,
időtartama 5 óra. A programon való részvétel ingyenes.
Október 20.: Őszi kenutúra a Külső-Bédán
A Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegysége a Duna magyarországi alsó szakaszának
kiemelkedő értéket 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 egy tartalmas tárlatvezetés
során ismerhetik meg e gyönyörű madarak életét.
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért előzetes jelentkezés szükséges! Tel.:
30/846-6020. Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 10.00 óra; a program időtartama: 4
óra. A részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő.
Október 27.: Töklámpás faragás Drávaszentesen
Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat egyaránt egy jó hangulatú délelőttre. Amíg faragjuk a
töklámpásokat, megsülnek a sütőtökök, amit utána jóízűen el is fogyaszthatunk.
A programon való részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges! Tel.: 30/474-3591, 82/461-285
Helyszín, időpont: Dráva Kapu Bemutatóközpont, Barcs-Drávaszentes, 9.30 óra; a program
időtartama: 3 óra, a részvételi díj: 800 Ft/fő.
November 6.: DDNP Klub
Vaddisznók a városban
Nagy Gábor diavetítéses előadása
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra
Ingyenes program.
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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