A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele

2018. október

AKTUÁLIS

A Tettyei Mésztufa-barlang nyerte el „Az év digitális ökoturisztikai
élménye” címet „Az év ökoturisztikai élménye 2018” országos
pályázaton
Első alkalommal adták át „Az év ökoturisztikai élménye” kitüntető címet,
melynek díjátadó ünnepségére október 4-én került sor a budapesti Larus
Rendezvényközpontban. Az Agrárminisztérium és a Magyar Turisztikai
Ügynökség által meghirdetett közös pályázaton négy kategóriában hirdettek
nyertest a kiírók. A díjakat dr. Rácz András környezetügyért felelős államtitkár
és dr. Gajda Tibor, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese
adta át.
A pályázat célja az volt, hogy az ökoturisztikai létesítmények és működtetőik, illetve az ökoturisztikai
programok szervezői számára lehetőséget adjon kínálatuk élményalapú megmérettetésére, így a
pályázat elsődlegesen a turisták által a természetben átélhető élményre fókuszált. A cím elnyerésére
többek között erdőgazdaságok, natúrparkok, nemzeti park igazgatóságok, önkormányzatok,
társadalmi szervezetek, társas- és magánvállalkozások pályázhattak, több kategóriában.
A felhívásra 21 szervezet 33 pályázatot nyújtott be. A beérkezett pályamunkákat az Agrárminisztérium
és a Magyar Turisztikai Ügynökség delegáltjaiból álló szakmai munkacsoport bírálta el. Az előzetes
értékelés során a bírálóbizottság vizsgálta, hogy a pályázó létesítmények és programok mennyire
felelnek meg az ökoturizmus alapelveinek, valamint a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030
horizontális célrendszerének, és a Nemzeti Tájstratégia szellemiségének. A második fordulóba jutott
pályázatok élményközpontúságát helyszínbejárás során értékelték.
A címet elnyert létesítményeket az Agrárminisztérium és a Magyar Turisztikai Ügynökség
kommunikációs tevékenységük során kiemelten kezelik. A kategóriák győztesei korlátlan ideig
használhatják „AZ ÉV ÖKOTURISZTIKAI ÉLMÉNYE 2018” címet.
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Nemzeti Parki Termék védjegyeket adtak át Pécsett
2018. október 17-én a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tettye Oktatási Központjában három
termelő, összesen 19 terméke kapta meg a Duna-Dráva Nemzeti Parki Termék védjegyet.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2018. júliusában írt ki
pályázatot Nemzeti Parki Termék Védjegy elnyerése tárgyában. A
pályázaton vadon termő és termesztett növény, zöldség, gyümölcs,
fűszer-, gyógynövény, gomba, fa, vessző, szalma, zsiradék
feldolgozásából eredő termékekkel lehetett részt venni. Az augusztus
7-én, szakértők – M. Balogh Edina, Szabó-Dalecker Ibolya, Felcser
Dávid, Závoczky Szabolcs – közreműködésével lezajlott zsűrizés
eredményeképp a következő termelők kaptak Nemzeti Parki Termék Védjegy használatára
jogosultságot: Szente Eszter kistermelő (teák, szörpök), Szakács Gyula őstermelő
(medvehagymabigyó, lekvárok), Lukács Lóránt őstermelő (lekvárok, chutney).
A Nemzeti Parki Termék védjegy
használatának célja a védett természeti
területeken működő helyi vállalkozások,
gazdálkodók, gazdálkodó szervezetek
támogatása,
termékeik
megbecsülésének
növelése,
piaci
lehetőségeik
bővítése,
a
környezettudatosság,
a
térség
természeti,
táji
és
kulturális
sajátosságainak,
hagyományainak
megőrzése jegyében.
A pályázatot elnyerők 5 évig jogosultak a
védjegy használatára, a termékek
megjelennek a nemzetiparkitermek.hu
oldalon, valamint számos rendezvényen
bemutatásra kerülnek országos szinten.
(A képen balról jobbra Lukács Lóránt, Szakács Gyula és Szakács Éva, Szente Eszter)

Idén is Fekete István nyomába eredtek a diákok
Október 10-én, az Erdők Hete rendezvénysorozat keretében, a Baranya megyei Bakóca környékén
létesített „Fekete István Emlékösvény” körülbelül 3 km-es szakaszán, immár tizenkettedik alkalommal
került lebonyolításra a „Fekete István nyomában” elnevezésű természetismereti és életrajzi terepi
akadályverseny. A 6-7-8. évfolyamos tanulóknak természetismereti, valamint az író életével –
különösen a környékhez kapcsolódó emlékeivel, írásaival – foglalkozó kérdésekre kellett válaszolniuk
a versenyen. A feladványok között szerepelt növény- és állatfajok felismerése, továbbá
természetjárással, természetvédelemmel, erdő- és vadgazdálkodással kapcsolatos kérdések, terepi
feladatok.
A versenyen összesen 16 csapat vett részt. A háromfős csapatok közül az első helyezést az Erdei
Manók csapat érte el (Nagyatád, Ady Endre Gimnázium), második a Cinegékkk csapat (Berkesd,
Fekete István Általános Iskola), a harmadik helyen az Erdő Királyai csapat (Mindszentgodisai
Általános Iskola) végzett. Különdíjat kapott a Tabel csapat (Berkesd, Fekete István Általános Iskola),
mivel a csapat tagjai a verseny útvonalán összegyűjtötték a hulladékot.
A verseny szervezőinek (Duna-Dráva NPI, Mecsekerdő Zrt. Szigetvári Erdészete, Dombóvári Fekete
István Kulturális Egyesület, Ajkai Fekete István Irodalmi Társaság) reményei szerint a rendezvénnyel
évről évre sikerül továbbvinni és a gyerekekbe oltani az író örök törekvését, a magyar táj szeretetét és
védelmét.
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Rendkívüli nyitva tartás a Tettyei Mésztufa-barlangban
Az őszi szünet időszakában, november 1-4. között rendkívüli nyitvatartással várja látogatóit Pécsett a
Tettyei Mésztufa-barlang. A barlang ezen időszakban naponta 10.00-16.00 óra között látogatható.
Információk: www.barlangpecs.hu

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 8.00-14.00
• március 1 – október 31.:
H-Cs 8.00-16.00, P 8.00-14.00,
Szo-V és ünnepnapokon: 10.00-18.00

Pécs
Tettyei Mésztufa-barlang
• november 1 – március 15.: zárva
• 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

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.

Kölked
Fehér Gólya Múzeum
• szept. 1 – április 30.: K-Szo 10.00-16.00
• május 1 – augusztus 31.: K-Szo 8.00-16.00

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

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

Nagyharsányi Szoborpark
• október 1 – március 31.: 10.00-16.00.
• április 1 – szeptember 30.: 9.00-19.00

Melyik faj legyen az év hala 2019-ben?
A Magyar Haltani Társaság folytatva a hagyományokat, a 2019-es évre is meghirdette Az Év Hala
választást. A kitüntető címre ezúttal is három halfajt javasoltak, közülük a nyertes természetesen az
lesz, amelyik a társaság tagjaitól, és minden, határainkon innen és túl lakó, halakat ismerő, halakat
szerető érdeklődőtől a legtöbb szavazatot kapja 2018. december 31-ig. A jelölési elveknek
megfelelően mindhárom faj őshonos vizeinkben, továbbá van közöttük védett és fogható faj is. A fajok
jellegzetességeiről,
természeti
értékéről,
élőhelyi
igényeiről
és
elterjedéséről
a
http://haltanitarsasag.hu/azevhala_hu.php oldalon található képekre kattintva lehet tájékozódni, illetve
rövid bemutatásukat a képek alatt elolvasni.
A http://haltanitarsasag.hu/azevhala_hu.php oldalon található szavazógombok segítségével a
következő három faj közül lehet választani: vörösszárnyú keszeg, szivárványos ökle, sebes pisztráng.
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Az Év Fája a havi-hegyi mandulafa!
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén,
Pécsett élő havi-hegyi mandulafa nyerte a július óta tartó
online szavazást az Év Fája versenyen. A havi-hegyi templom
bejárata előtt álló csavarodott törzsű, 135 év körüli öreg fát a
pécsi Janus Pannonius Múzeum Természettudományi
Osztályának Jurassic családi túraklubja fogadta örökbe, és a
pécsiek nevében nevezte be az Év Fája versenybe.
Már a rómaiak is ültethettek mandulafákat Sopianae-ban, de
Pécs a török hódoltság alatt vált először híressé
mandulatermesztéséről. Az 1880-as években, a filoxéra
járvány során kipusztult szőlők helyére is telepítettek sok
helyen mandulásokat a város környékén, leginkább ekkorra
tehető a Havi-hegy legöregebb fáinak ültetése is. Ezeket a
matuzsálemeket régóta nagy tisztelet és szeretet övezi.
A fa a hazai első helyet megszerezve az Európai Év Fája
versenybe jutva más országok győztes fáival versenghet.
(Fotó: Mánfai György, forrás: https://evfaja.okotars.hu)

KÖRNYEZETI NEVELÉS

Kedvezményes osztálykirándulási lehetőségek novemberben is
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
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PROGRAMAJÁNLÓ

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai
2018. novemberben és december elején
November 6.: DDNP Klub
Vaddisznók a városban – Nagy Gábor diavetítéses előadása
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program.
November 14.: Élet az erdőben ősszel
A foglalkozáson résztvevő gyerekek bepillantást nyerhetnek az erdei állatok életébe. Kiderül, hogy
mely állatok készítenek élelmiszerraktárakat és melyek azok, amelyek téli álomra készítik fel
szervezetüket. Helyszín, időpont: Tettye Oktatási Központ, 10.00 óra. A program időtartama: 1 óra, a
részvételi díj: 400 Ft/fő.
November 17.: Az ártér patikája
Náthás vagy, folyik az orrod, köhögsz…? Nem is gondolnád, hogy az ártérben sok bajodra gyógyírt
találsz. Novemberben egy remek délelőttre hívjuk a gyerekeket a kölkedi Fehér Gólya Múzeumba.
Megismerkedhetünk az ártér rejtett, és otthonaink gyakori gyógynövényeivel. Lesz itt bemutató, játék,
és finom teákat is kóstolhatnak a gyerekek. Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 10.00
óra. A program időtartama: 2 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fő.
December 4.: DDNP Klub
Gyógyszer-, kábítószer-, élvezeti szer-abúzus – Pintér Erika és Vránics Éva 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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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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