Nemzeti Park Igazgatóságok
programjai
♦

3. sz. melléklet

Aggteleki Nemzeti Park
♦

2014. év eleje
(leadási határidő: 05. 31.)

Projektpályázat meghirdetése Herman Ottó életéről és munkásságáról
A Nemzeti Park körzetében élő általános iskolások számára

Rajzpályázat Herman Ottó tudományos munkásságához kapcsolódóan
A Nemzeti Park körzetében élő óvodások, általános és középiskolások számára

Május 12.
Bódvaszilas, Művészetek Magtára

Madarak és fák napja rendezvény és kiállítás megnyitó
Július 20.
Aggteleki Nemzeti Park

Nemzeti Park szinkronnap és Nemzeti Parkok hete
Szeptember 18
Jósvafő, Kúria Oktatóközpont

Kutatók Éjszakája

Tervezett előadó: Dudás György pókász

Október 6.
Jósvafő, Kúria Oktatóközpont

Állatok világnapja

Együttműködő iskolák számára

Október 15
Jósvafő, Kúria Oktatóközpont

Projektnap

A projektpályázatra érkező munkák bemutatása, értékelése.
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November 12.
Bódvaszilas, Művészetek Magtára

Rajzpályázat díjkiosztó és kiállítás megnyitó ünnepség
November 12 - 2015. 02. 01.
Bódvaszilas, Művészetek Magtára

Kiállítás a rajzpályázat díjazott alkotásaiból

Balaton-felvidéki Nemzeti Park
♦

Az Európai Nemzeti Parkok Napján

egy kiemelt madárfajhoz köthető túra szervezése

Június végén

„Rovarászszemmel a félszigeten”
Túra szakvezetéssel

„Pele” pályázat hirdetése

Közvetlen tapasztalatok kiértékelése

A Tihanyi Levendula Erdei Iskola vendégei részére

Levendula Ház Látogatóközpont

Gardafesztivál

A tihanyi Németh László Művelődési Ház évek óta megszervezi a Gardafesztivált,
amelyhez a Hermann Ottó év keretében is kapcsolódunk.
Herman Ottó Garda-halászatról szóló írását olvassa fel
egy a térséghez kötődő neves előadó.
A programot a halászathoz kapcsolódó kézművesfoglalkozással zárjuk.
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Bükki Nemzeti Park
♦

2013. szeptember

Projektpályázat meghirdetése általános iskolásoknak
1. a tiszai halfauna bemutatása
2. a magyar halászmesterség, a halászat népi eszközeinek bemutatása

2014 január:

“Rejtett értékeink” - Herman Ottó nyomában
3 fordulós internetes vetélkedősorozat elindítása

Február 2.
Tisza-tavi Ökocentrum, Poroszló

Egész napos rendezvény a “Vizes élőhelyek világnapja” alkalmából

Projektpályázat eredményhírdetése, a beérkezett projektekből rendezett kiállítás megnyitója
és a pályázat eredményhirdetése, rendhagyó tárlatvezetés az akváriumban.

Március-Augusztus
Bükki ősemberbarlangok

Garantált szakvezetett barlangtúrák

(Szeleta-, Istállósköi-, Kőlyuk-, Subalyuk-barlang)

Május 10.
BNPI Látogatóközpont Felsőtárkány

Tematikus nap a Madarak és fák napja alkalmából
Vetélkedő ált. isk. csapatoknak

December
Lillafüred - Ómassa

Herman Ottó téli emléktúra

Nemzeti Park Igazgatóságok Programjai 5

Duna-Dráva Nemzeti Park
♦

Május 24. 10 óra
Kárász – Európai Nemzeti Parkok Napja

Túra Herman Ottó madarai nyomában Kárászon

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Heman Ottó halálának 100. évfordulója tiszteletére
Kárászról induló ismeretterjesztő túrát szervez.
A túra során megismerkedhetünk a tájvédelmi körzet csodálatos madárvilágával,
azokkal a fajokkal, amelyek számára Kühnel Márton és Herman Ottó megálmodta
és létre is hozta a fészekodú gyárat.
Meghallgathatjuk tavaszi éneküket, és távcső segítségével
akár meg is pillanthatjuk őket a lombok között.

Július 20. 10 óra
Kovácsszénája – Nemzeti Parkok Hete

(vagy esetleg a Fishing on Orfű fesztiválhoz kapcsoltan)

Séta a Herman Ottó-tó körül

Az orfűi tórendszer negyedik tavától, a Kovácsszénájai-tótól kiindulva
a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Herman Ottó halálának 100. évfordulója tiszteletére túrát szervez.
A kirándulás során körbejárjuk a halászati kutatóként is elismert polihisztorról elnevezett tavat.
Madarakkal, kétéltűekkel, talán az említett vidrával is találkozhatunk,
valamint megtekinthetjük a tó gátjánál, a hegyoldalban található két barlangot,
a régészeti és zoológiai szempontból értékes Füstös-likat és Kis-füstös-likat.
Ezeket a barlangokat miocén mészkőben a víz szivárgása alakította ki.
Ugyan nem olyan látványosak, mint a közeli Abaligeti-barlang,
de a márgás bemosódásokkal tarkított fehér szarmata mészkő
maradandó élményt nyújthat az erre járóknak.
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Duna-Ipoly Nemzeti Park
♦

A Garantált túráink közé 2014-ben több olyan túrát tervezünk, melynek témája:

Herman Ottó nyomában

Olyan helyszíneken, ahol járt, kutatott, vagy valamilyen kapcsolódási pontot találunk
az életével, munkásságával.

2014. október 5.
Sas-hegy
az Állatok Világnapja alkalmából

A Sas-hegy különleges pókfajai

A havonta megrendezésre kerülő DINPI Klub egyik előadása
Samu Ferenc: Pókok a Sas-hegyen címmel kerül megtartásra,
melyben megjelenne Herman Ottó alakja, mint a hegy pókfaunájának jelentős kutatója.

2014. május 10
Jókai-kert

Madarak és Fák Napja

alkalmából családi napot szervezünk Herman Ottó emlékére.
1906-ban - Herman Ottó javaslatára - Apponyi Albert gróf,
a korabeli idők vallás- és közoktatásügyi minisztere
már arról rendelkezett, hogy az ország iskoláiban évente egy napot
a madaraknak és a fáknak kell szentelni.
1994 óta pedig külön rendelet jelöli ki május 10-ét a Madarak és Fák Napjaként.
A negyedévente megjelenő

Cincér Hírlevelünk

egyik 2014-es száma Herman Ottóról szóló tematikus szám lesz.
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Fertő-Hanság Nemzeti Park
♦

Március
Kócsagvár, Sarród

„Leselkedő” zárókonferencia

Herman Ottó természettudományos tevékenységének hangsúlyosabb szerepeltetése a természetvédelmi
vetélkedő zárókonferenciáján.

Április
Fertő-Hanság Nemzeti Park
Csapody István Természetiskola, Fertőújlak

Kezdő Madarászok Napja, rendezvény a Fertő menti szikes tavaknál

A nemzeti park és az MME helyi csoportjának közös programján megemlékezés Herman Ottó ornitológiai munkásságáról.

Kócsagvár, Sarród

Természetvédelmi verseny 10-14 éves korosztály számára
Téma: Herman Ottó munkássága, kapcsolata a Kisalföld területeivel

Augusztus
Bemutató Majorság, Lászlómajor

Herman Ottó munkássága
és a hazai természetvédelem történetének kapcsolata

Fertői hagyományos halászat, halászati eszközök, kultúra felélesztése

A fertői halászat és horgászati hasznosítási módok közt a Fertőn tervezzük újraéleszteni
a korábban itt alkalmazott – és Herman Ottó által is megemlített –
kürtős vejszével történő halászati módszert.
Ez a halfogó eszköz nem okoz sérülést, pusztulást, jól látható és ellenőrizhető helyre kívánjuk telepíteni
bemutatási céllal is, megfelelő kialakítás esetén szüneteltethető a működtetése.
Az eszköz megépítését és működtetését – első kivitelként –
a Nyirkai-Hany Élőhely-rekonstrukció III. vízterére tervezzük.
A Fertőn, végleges helyén való megépítését és bemutatását a nyilvánosság számára közzé kívánjuk
tenni, demonstrálni (fotó/video; a helyszínre nem lehet nagyobb tömeget bevinni!).
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Lápi póc szaporító hely és visszatelepítési program beindítása

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén – csakúgy,
mint a Kárpát-medencében sokhelyütt – az endemikus, fokozottan védett lápi póc állomány
erősen megtizedelődött.
Ennek okai közt az optimális élőhelyül szolgáló morotvák, holtágak keletkezésének (folyók
szabályozásával összefüggő) megszűnését,
a tápanyagterhelések növekedését, valamint a kiterjedt lápterületek víztelenítését, lecsapolását
jelölhetjük meg. rendkívül fontos ezen veszélyeztetett, endemikus halacskánk megmentése,
ami – pusztán adminisztratív eszközökkel – nem oldható meg, aktív beavatkozásokra van szükség.
A lápi póc mesterséges szaporítására van kidolgozott módszer,
de – megfelelő élőhelyen – természetes úton is fölszaporodik a betelepített állomány.
Jelen javaslat a lápi póc helyi népességből (állománymentésből: fenntartási munkák, kotrások
alkalmával) származó egyedek alkalmas élőhelyre való betelepítését és szaporítását célozza meg, az
olyan, eredeti élőhelyekre való visszatelepítési szándékkal,
melyeket a szükséges vízgazdálkodási beavatkozásokkal (vízpótlási lehetőségek,
víz visszatartó műtárgyak működtethetővé tétele) kiszáradás ellen be lehet védeni.
A póc szaporítására alkalmas terület a Hidegség határában található egykori tőzegbánya tó,
mely egyéb halászati, halgazdálkodási feladatokra nem alkalmas kis méretei miatt,
a pócnak és réti csíknak, valamint a lápi szitakötőnek (Leucorrhinia pectoralis) viszont
kitűnő élőhelyül szolgálhat.
A területtel kapcsolatos egyetlen tennivaló (miután sikerült az egykori tsz területet
állami tulajdonba visszavásárolni), a víz elvezetését szolgáló és korábban megkotort árok
vízelvezető képességét egy fix szintre megépített fenékküszöb (illetve több, kisebb, természetes eredetű
akadály) beépítésével annyira lecsökkenteni, hogy a póc számára leginkább megfelelő gödrök, kutyrok
többet ne száradjanak ki.
A betelepítést követően 2-3 éven belül várhatóan az újulatból lehet betelepítéseket végezni
a megfelelő, alkalmas élőhelyekre.
A kisebb léptékű beavatkozások és a szükséges engedélyek megszerzése után a lápi póc nevelő
„állomás” (megfelelő publikus esemény keretében) megkezdheti munkáját.
Az esemény jelentőségét növelné, ha egy kiadvány (a már kiadott „Kócsagvári Füzetek”
aktuális számaként) is készülne a Fertő-Hanság térség halairól,
külön kiemelve a lápi póc és réti csík (és élőhelyeik) jelentőségét.

Bemutató helyek bővítése
a Fertő DNy-i területén, lápréteken és csatlakozó vizeken
A lápi póc szaporító hely – a környező, hangyaboglárkákban és más, védett,
ill. közösségi jelentőségű lepkefajokban gazdag láprétekkel, valamint közösségi jelentőségű
szitakötő fajokkal együtt - a bemutató helyeket gazdagítva,
nagyjából az egész turisztikai szezonban felkínálható látványosságokkal szolgálna
az ide érkező érdeklődő szakközönség számára.
A gyepterületek sajátos fenntartási munkái is érzékeltethetőek itt.
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Hortobágyi Nemzeti Park
♦

Rajzverseny

meghirdetése 4 korcsoport számára (óvoda, általános iskola alsó- és felső, középiskola).
Téma: különböző pókfajok megjelenítése különböző technikákkal.
Meghirdetés során felhívjuk a figyelmet Herman Ottó pókokkal kapcsolatos munkásságára,
az emlékév aktualitására.
Szakmai zsűri bírál. Korcsoportonként az első három helyezett diákot díjazzuk.
Eredményhirdetés: április

Az „alföldi erdők élővilága”

címmel meghirdetésre kerül egy természetismereti verseny
az általános iskolás felső tagozatos diákjai számára.
A döntőt májusban, a Madarak és Fák Napja körül rendeznénk meg.
A döntőn hangsúlyozni fogjuk, hogy Herman Ottó terjesztette elő ezt a jeles napot,
és mind a feladatlapokban, mint a döntő kérdéseiben igen fontos szerepet kapnak a madarak
(utalva Herman Ottó madarász múltjára).

A „Mi Hortobágyunk”

című vetélkedő feladatlapjaiban és a döntőn is, a természeti értékeken túl
a kulturális értékeket is felsorakoztatjuk.
A vetélkedőben kiemelt hangsúlyt kapnak a pásztorok és a velük kapcsolatos szokások.
A Herman Ottó emlékév kapcsán a pásztorokról, a szerző által összegzett szókincsgyűjteményt emeljük ki.
A vetélkedőt általános iskola felső tagozatos diákjai számára hirdetjük, a döntőt júniusban rendezzük
meg.

Vezetett túra a Hortobágy-Halastón

Májusban madármegfigyelés, madárgyűrűzés és halászati bemutató a Herman Ottó emlékév kapcsán.
Előzetes bejelentkezés szükséges, de ingyenesen igénybevehető program.

„Világörökségünk a Hortobágy” Klub

Minden tanévben, havonta megrendezésre kerül, szakmai érdeklődők számára egy-egy előadással.
Októberben, az egyik előadás témája a Hortobágyhoz kötődő
népi halászati eszközök és módszerek – utalva Herman Ottó munkásságára.
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Kiskunsági Nemzeti Park
♦

2013. október 11.– november 15
Természet Háza, Kecskemét

Sokmindent a madarakról

A kiállítást Herman Ottó nevéhez kapcsoljuk;
2014-ben pedig részben más tematikájú időszaki kiállításunkat
Herman Ottó munkássága köré csoportosítjuk.

Bugaci pásztormúzeum

A jelenlegi két diorámát valószínűleg egyéb okból is egyre csökkentjük idén; a felszabaduló vitrinben
az igazgatóság tulajdonában álló népi halászati eszközöket állíthatnánk ki, ez akár meg is maradhat
állandó kiállítási elemként az emlékévet követően is.

Tavaszköszöntő vetélkedő megyéink iskolái számára

(rendszeres programunk)
Az évente megrendezendő vetélkedő fő témája Herman Ottó.
A vetélkedőt 2013 szeptemberben hirdetjük meg, háromfordulós írásbeli versenyt követően,
a döntő jövőre személyes részvétellel lesz megtartva

Madártani szimpózium vagy konferencia

„Herman Ottó madártani öröksége száz év után”
Helyi rendezvény

(Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság által szervezett, elsősorban helyi érdeklődőknek szánt esemény)

Témája a Herman Ottó által megkezdett vagy felkarolt
madártani kutatások helyzete 100 évvel halála után:

•

Az ornitofenológiától a műholdas telemetriáig – madárvonulás-kutatás a kezdetektől napjainkig

•

A paleornitológia nagyjai Petényitől, Salamontól Jánossy Dénesig

•

A gazdasági madártantól a konzervációbiológiáig

•

Az 1906. évi „párizsi madárvédelmi egyezmény”-től az EU madárvédelmi irányelvéig – nemzetközi intézményes
madárvédelem Európában

•

Százhúsz éves a világ nyolcadik legrégebbi madártani folyóirata, az Aquila

•

A Magyar Madártani Intézet története
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Körös-Maros Nemzeti Park
♦

2014. április 25.:
Dévaványa, Réhelyi Látogatóközpont

Herman Ottó vetélkedő

Általános iskolás felsős diákok részére.
Az alsós osztályokban tanuló diákok számára rajzpályázatot hirdetünk

Őrségi Nemzeti Park
♦

2014. május 9.
Kőszeg
Madarak és Fák Napja

Herman Ottó emléktábla koszorúzás
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