A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele

2016. június

HÍREK

Gólya road show: 43 gólyafióka kapott győrőt
Idén június 15-én, kilencedik alkalommal került
megszervezésre és lebonyolításra a fehér
gólyák győrőzése, azaz a Gólya Road Show. A
meleg, záporokkal tarkított idıjárás ellenére az
elıre
meghirdetett
helyszíneken
és
idıpontokban több, mint 350 fı (többségük
óvodások, iskolások) kísérhette figyelemmel a
kis gólyák jelölését. Több helyszínen közvetlen
közelrıl
volt
lehetıség
a
madarak
megfigyelésére, a fiókák megsimogatására. Az
eseményen 10 településen, összesen 17
fészeknél 43 fióka kapott egyedi azonosításra
alkalmas győrőt. A költésben nagy szórás
mutatkozott, hiszen 6 fióka még túl fejletlen volt
a színes győrőzéshez.

Baján több mint 100 érdeklıdı győlt össze (Fotó: Sugóparti Hírek)

Az idei évben 2-3 fióka volt a jellemzı fészkenként, de a bajai fészekben 4 fióka cseperedik.
A szokásosnál kevesebb számú fióka a kikelés idıszakában tapasztalható kedvezıtlen idıjárással
magyarázható. A fióka-számok alakulása Baja térségében: 1 fiókás fészek: 2 db, 2 fiókás fészek: 5
db, 3 fiókás fészek: 9 db, 4 fiókás fészek: 1 db.

A nap során három öreg madarat is sikerült beazonosítani a korábbi győrőzések eredményeképpen:
Jelenleg költ

Győrőzve

Győrőzés éve

Korábbi leolvasás

Hercegszántó

SZLOVÁKIA

?

1x Hercegszántó
külterülete

Sükösd

Báta

2012

3x Sükösd

Vaskút

Alsónyék

2011

1x Baja, 2x Vaskút

A rendezvény a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI) és a Baja Ifjúsági Természetvédelmi
Egyesület (BITE) szervezésében, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 7. sz.
Helyi Csoportjának (MME 7.HCS) támogatásával valósulhatott meg.
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Hosszabb nyitva tartás az İs-Dráva Látogatóközpontban
Júliusban és augusztusban minden nap 9.00-19.00 óráig tart nyitva az İs-Dráva Látogatóközpont.
Az „Év Ökoturisztikai Látogatóközpontja 2015” pályázat elsı helyezett létesítménye lehetıséget kínál
a Duna-Dráva Nemzeti Park területe és a Dráva folyó, valamint az ormánsági élet, a tradicionális
gazdálkodási formák, a hagyományok megismerésére. A látogatóközpont az ország egyik
legkomplexebb, az átélhetı élmények mellett gazdag ismeretanyagot kínáló ökoturisztikai
létesítménye. Négy nyelven – magyar, horvát, angol, német – hozzáférhetı információk; a látáshallás- és mozgássérült vendégeket segítı eszközök, letölthetı mobil applikáció, vezetıfüzetek,
hanganyagok segítik a különbözı igényő vendégek kiszolgálását. Bıvebb információ: www.odlk.hu.

EMBER ÉS TERMÉSZET

Itassuk a nyári hıségben a madarakat!
A kánikula idején nem csak nekünk embereknek, hanem a körülöttünk élı madaraknak is sok
folyadékra van szükségük. A kertben a madarak gyülekezıhelye lehet egy jól elkészített itató. Az itató
kialakításakor szabadon szárnyalhat a fantáziánk. Ügyelni kell azonban arra, hogy az itató lassan
mélyüljön, a közepére pedig egy lapos követ érdemes tenni, ahol a madarak megállhatnak,
leszállhatnak. A lényeg, hogy minél inkább természethő lesz az itatónk, annál inkább kedvelni fogják a
madarak is. A természetközeli látvány megalkotásához kiválóak a patakkövek, a sóderágy, a
betelepített vízi növények.
Fontos, hogy az itató árnyékos vagy félárnyékos helyen legyen, így védhetjük a madarakat a tőzı
napsütéstıl, de az is lényeges szempont, hogy a víz kevésbé gyorsan párolog, ha árnyékban van. Az
itató elhelyezésénél ügyeljünk rá, hogy a kertünkbe tévedı macskák számára elérhetetlen legyen,
másképp könnyen a madarak vesztıhelyévé válhat. Az énekesmadarak számára fontos, hogy az itató
közelében találjanak búvóhelyül szolgáló cserjéket, fiatal fákat, ahová veszély esetén gyorsan
elérhetnek. Az ilyen „menekülı útvonalak” biztosítása garancia lehet itatónk népszerőségére. A
madáritatóban szeretnek fürdeni a rigók, a kék cinegék, a vörösbegyek. A madarak számára a fürdés,
a tollazat tisztán tartása állandó, létfontosságú tevékenység, az itató ezért is lényeges eleme
kertünknek. Fontos ügyelni arra, hogy az itató vizét, amennyiben nincs átfolyása a medencének,
rendszeresen cseréljük. Itatásra legmegfelelıbb az esıvíz. Lényeges tudni, hogy miután az itatóhoz
szoktattuk a madarakat, az itató vízutánpótlása legyen folyamatosan megoldott, nem szabad becsapni
a madarakat.
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FELHÍVÁSOK

Az Év emlıse a denevér – kreatív pályázat
A Magyar Természettudományi Múzeum és a Földmővelésügyi Minisztérium által mőködtetett
Vadonlesı Program közös pályázata.
A denevérek sokfélék. Kreatív pályázatunkon ezekrıl a
sokat emlegetett, de kevéssé ismert emlısök
Magyarországon élı képviselıirıl készült rajzod,
festményed, vagy bármilyen más technikával készült
alkotásod várjuk.
A nyertesek jutalma a Magyar Természettudományi
Múzeum 2017-es kiállításaira szóló bérletei mellett
izgalmas ismeretterjesztı könyvek, denevér-játékok, a
Vadonlesı Program és a hazai nemzeti parkok
ajándékcsomagjai. A nyertesek rajzait a Magyar
Természettudományi Múzeumban rendezett kiállításon
mutatjuk be, ahol a díjazott mővek mellett az alkotó nevét és életkorát is feltüntetjük. A pályázati
feltételek leírása és az adatlap honlapunkon elérhetı: www.ddnp.hu

Fotópályázat E-tanösvényeink látogatói részére
A táblás és nyomtatott vezetıfüzetes tanösvények mellett a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
mőködési területén 10 „E-tanösvény” várja a látogatókat, melyek a www.ddnp.hu/e-tanosvenyek
címrıl letölthetı vezetıfüzetek segítségével járhatóak végig. Mindegyiken egy általános tájékoztató,
indító tábla található, majd az útvonalakon az állomásokat fákra vagy kövekre festett számok jelzik. Az
egyes állomáshelyekhez tartozó ismertetıt a túrázók a letöltött vezetıfüzetekbıl olvashatják el. A
vezetıfüzetek tartalmát folyamatosan aktualizáljuk, azok naprakész ismeretanyagot tartalmaznak.
2016-ban fotópályázatot írtunk ki ezen tanösvények látogatói részére, a szerencsés pályázók a DunaDráva Nemzeti Park Igazgatóság ajándékcsomagját nyerhetik meg. A pályázatról részletes
információk a www.ddnp.hu/e-tanosvenyek linken érhetık el.

PROGRAMAJÁNLÓ

Napközis tábor általános iskolás gyerekeknek augusztusban
Érdekes természetismereti programokkal kitöltött tábor
várja a 8-12 éves korú gyermekeket Pécsett, a DunaDráva Nemzeti Park Igazgatóság Tettye Oktatási
Központjában 2016. augusztus 8-12-ig, naponta 8.0016.00 óra között. A tábor résztvevıi terepi és
foglalkoztató terembe tervezett foglalkozásokon,
tematikus napok keretében ismerhetik meg a
gyógynövényeket, a vizek apró lakóit, a madarak
életét, az erdık titokzatos világát. Játékos feladatok,
izgalmas vetélkedık is várják a gyerekeket. A
részletes programleírás és a jelentkezési lap
honlapunkról tölthetı le: www.ddnp.hu.
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„Szaporcára érkeznek” Magyarország nemzeti parkjai
A szaporcai İs-Dráva Látogatóközpontban tekinthetı meg július 1-25-ig a Varázslatos Magyarország
fotópályázat lélegzetelállítóan szép képeibıl összeállított vándorkiállítás.
A szabadtéri fotókiállítás híven tükrözi, hogy a hazai
nemzeti parkok állat- és növényvilága páratlan
ritkaságokban bıvelkedik. A kiállítás anyaga egyúttal
azt is bizonyítja, hogy a hazai természetfotósok
világszínvonalon képesek bemutatni élıvilágunk rejtett
kincseit.
A kiállítás a látogatóközpont nyitvatartási idejében
tekinthetı meg, naponta 9.00-19.00 óra között.
Információ: www.odlk.hu, e-mail: info@odlk.hu,
tel.: 72/223-015, 30/402-7654.

Itt a nyár, itt a kenutúra szezon!
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a Gemenci és a Béda-Karapancsa Tájegységben idén is
indít garantált kenutúrákat hétvégenként a nyár folyamán. A nagy érdeklıdésre számot tartó
vízitúrákra Gemencbe júliusban, Bédára júliusban és augusztusban is várjuk a természetkedvelıket. A
Dráván és a Fekete-vízen elızetes idıpont-egyeztetéssel van lehetıség kenutúrákon való részvételre.

Hódító hód kenutúrák Gemencben
Idén is meghirdeti a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság az elmúlt években hatalmas
népszerőségnek örvendı gemenci kenutúrákat a Baja mellett található Vén-Dunán.
A 8 km hosszú túrán a résztvevık szakvezetı
kalauzolásával járják be kenuikkal a Gemenci
erdıben, Baja közelében található vadregényes VénDunát, mely alig több mint száz évvel ezelıtt a Duna
fı ága volt.
Megismerkedhetnek
a
területen
élı
hódok
életmódjával, megcsodálhatják a folyóparti ártéri erdıt
és az itt élı vízimadarakat. Az egykori folyóág végén,
egy nagyobbacska szigetet megkerülve indulnak
vissza a túra kiindulási pontjára. A kenutúra
idıtartama 3 óra, a részvételi díj 1500 Ft/fı. A
kenutúrák négyszemélyes túrakenukkal zajlanak, a
túra idıtartamára a résztvevık mentımellényt és
evezılapátot kapnak, a résztvevık saját maguk eveznek.
Amirıl fontos gondoskodni: sapka, naptej, valamint a szúnyogok és kullancsok elleni védekezés!
A túrán mindenki saját felelısségére vesz részt. A túrákat a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Természetvédelmi İrszolgálatának tagja vezeti.
Idıpontok: 2016. július 9., 9.30; 2016. július 10., 14.30; 2016. július 23., 9.30; 2016. július 24., 14.30
A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért elızetes bejelentkezés szükséges.
E-mail: komlos@ddnp.kvvm.hu, evahorvath@ddnp.kvvm.hu
Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459

4

Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegysége a Duna magyarországi alsó szakaszának
kiemelkedı értékét képviselı élıhelyeit foglalja magába. Itt van hazánk rétisasok és fekete gólyák által
egyik „legsőrőbben lakott” területe. A háborítatlan ártéri erdık mélyén zavartalanul pihennek meg a
gémfélék, kis és nagy kócsagok, kanalas gémek. Ligeterdeiben kockásliliom, jerikói lonc és fürtös
győrővirág is elıfordul. A mocsárrétek, legelık növényei a réti iszalag és a mocsári aggófő.
09.00: találkozó a kölkedi Fehér Gólya Múzeumnál, majd kenuzás a Külsı-Bédán
A kenutúra indulási helye a múzeumtól kb. 9 kilométerre helyezkedik el, ahová a résztvevık saját
gépjármőveikkel jutnak el a Nemzeti Park Igazgatóság munkatársának „felvezetésével”.
A kenutúrán szakvezetı mutatja be a Duna egykori fıágát, a Külsı-Bédát. Kis szerencsével a híres és
színes ártéri madárvilág képviselıit is meg lehet pillantani: barna kányát, szürke gémet, jégmadarat.
12.00: Tárlatvezetés a Fehér Gólya Múzeumban
A Mohácstól délre fekvı Kölked lakossága évszázadok óta együtt él a gólyákkal. A dunai ártér
határában fekvı községben mindig biztos fészkelı és táplálkozó helye volt a fehér gólyáknak. 2002ben létesült az országban egyedülálló Fehér Gólya Múzeum, mely egyetlen faj – a fehér gólya – köré
szervezte tárlatát. A látogatók megismerkedhetnek a fehér gólyák életével: érdekes részleteket
tudhatunk meg a fészkelési szokásaikról, táplálkozásukról, vonulásukról.
13.00: program vége
Idıpontok: Július 2., 9., 16., 23., 30., augusztus 6., 13., 20., 27.
Találkozási pont: Fehér Gólya Múzeum, Kölked, Széchenyi u. 1. Utazás: egyénileg, saját gépjármővel.
Szúnyogok és kullancsok elleni védekezés javasolt; sapka, naptej használata ajánlott. A részvételi díj:
2-14 éves korig 1900 Ft/fı, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fı. A maximum létszám: 40 fı. A programot
egyéni turistáknak ajánljuk, csoportoknak más idıpontokban elızetes bejelentkezés alapján van
lehetıség a programon részt venni. Információ, jelentkezés és idıpont egyeztetés: Fehér Gólya
Múzeum, telefon: 30/846-6020, 69/384-208. E-mail: info@fehergolyamuzeum.hu
Honlap: www.fehergolyamuzeum.hu
A programokon mindenki saját felelısségére vesz részt.

Vízitúrák a Fekete-vízen
Az İs-Dráva Látogatóközpont májustól
kenus és kajakos programokkal is várja a
vendégeket.
A Drávába torkolló Fekete-vízen induló
vízitúrákon a terület természeti értékeit
ismerhetik meg a résztvevık, szerencsés
esetben az ártéri madárvilág képviselıivel
– szürke gémekkel, nagy kócsagokkal is
találkozni lehet.
Részletes leírás a túrákról ide kattintva
érhetı el: http://www.ddnp.hu/viziturak
Július 3-án és 16-án garantált kenutúrák indulnak a Fekete-vízen. A túra hossza kb. 10 km, idıtartama
3-4 óra, helyszín: İs-Dráva Látogatóközpont, Szaporca. Találkozó idıpontja: 10.00 óra.
Elızetes jelentkezés szükséges: Tel.: 30/551-6710, E-mail: info@helian.hu.
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Magyar Pásztorkutyák Terelıversenye augusztus 6-án
Több év kihagyást követıen 2016. augusztus 6-án ismét lesz térségünkben régi magyar pásztorkutya
fajták részére szervezett terelıverseny. Az esemény helyszíne a szaporcai İs-Dráva Látogatóközpont
lesz.
A kiváló képességő hazai kutyafajták hagyományosan
a jószágok ırzésére, azok irányítására szolgáltak, a
juhászok, gulyások nélkülözhetetlen segítıi, hő társai
voltak. A tradíciók ápolására, a terelıkutyák
szépségének, ügyességének bemutatására szolgáló
versenyen a kutyatulajdonosok kipróbálhatják kutyájuk
terelıösztönét is, a próbán megfelelt kutyák
indulhatnak a versenyen is. Emellett régi magyar
háziállatok (racka, cikta juh, parlagi szamár,
mangalica sertés, szürkemarha, hucul ló, magyar
tyúkfajták) is bemutatásra kerülnek a látogatóközpont
majorjában.
A rendezvény részletes programja hamarosan
honlapunkon lesz olvasható: www.ddnp.hu.

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2016. júliusban
és augusztus elején

Július 2.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A résztvevık elıször kenutúrát tehetnek a Duna hullámterén található varázslatos Külsı-Béda
mellékágon, majd a Fehér Gólya Múzeumban érdekes tárlatvezetés keretében ismerhetik meg e
gyönyörő madarak életét. A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben
elızetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/846-6020. Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum,
9.00 óra. A program idıtartama: 4 óra. A részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fı, 14 éves kor felett:
2200 Ft/fı.

Július 3.: Kenuzás a Fekete-vízen
Kezdıknek, családoknak is ideális, könnyő kenutúrát ajánlunk a szaporcai İs-Dráva Látogatóközpont
közelében elhelyezkedı Fekete-vízen. A program során a terület természeti értékeit ismerhetik meg a
résztvevık, szerencsés esetben az ártéri madárvilág képviselıivel – szürke gémekkel, nagy
kócsagokkal is találkozni lehet. A túra hossza, idıtartama: kb. 10 km, 3-4 óra, helyszín: İs-Dráva
Látogatóközpont, Szaporca. Találkozó idıpontja: 10.00 óra.
Elızetes jelentkezés szükséges: Tel.: 30/551-6710.

Július 4.: Óvodás nap a Pintér-kertben
Szimatoljunk! Tapogassunk! Ismerjük meg a Pintér-kert élıvilágát! A program keretében az óvodások
megismerhetik a Pintér-kert illatösvényét, különleges tapintású növényeit és a tavakban élı
aranyhalakat. Helyszín, idıpont: Pintér-kert Arborétum, 9.00 óra. A program idıtartama 1 óra, a
részvételi díj 300 Ft/fı.

Július 9.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A résztvevık elıször kenutúrát tehetnek a Duna hullámterén található varázslatos Külsı-Béda
mellékágon, majd a Fehér Gólya Múzeumban érdekes tárlatvezetés keretében ismerhetik meg e
gyönyörő madarak életét. A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben
elızetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/846-6020. Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum,
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9.00 óra. A program idıtartama: 4 óra. A részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fı, 14 éves kor felett:
2200 Ft/fı.

Július 9.: Hódító hód kenutúra
A túra során kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelıtt a Duna fıága
volt. A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért elızetes bejelentkezés szükséges. Tel.:
30/377-3388, 30/326-9459. Helyszín, idıpont: Baja - Vén-Duna, 9.30 óra. A túra hossza 8 km,
idıtartama 3 óra, a részvételi díj: 1500 Ft/fı.

Július 10.: Hódító hód kenutúra
A túra során kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelıtt a Duna fıága
volt. A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért elızetes bejelentkezés szükséges. Tel.:
30/377-3388, 30/326-9459. Helyszín, idıpont: Baja - Vén-Duna, 9.30 óra. A túra hossza 8 km,
idıtartama 3 óra, a részvételi díj: 1500 Ft/fı.

Július 11.: Óvodás nap a Pintér-kertben
Szimatoljunk! Tapogassunk! Ismerjük meg a Pintér-kert élıvilágát! A program keretében az óvodások
megismerhetik a Pintér-kert illatösvényét, különleges tapintású növényeit és a tavakban élı
aranyhalakat. Helyszín, idıpont: Pintér-kert Arborétum, 9.00 óra. A program idıtartama: 1 óra, a
részvételi díj: 300 Ft/fı.

Július 16.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A résztvevık elıször kenutúrát tehetnek a Duna hullámterén található varázslatos Külsı-Béda
mellékágon, majd a Fehér Gólya Múzeumban érdekes tárlatvezetés keretében ismerhetik meg e
gyönyörő madarak életét. A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben
elızetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/846-6020. Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum,
9.00 óra. A program idıtartama: 4 óra. A részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fı, 14 éves kor felett:
2200 Ft/fı.

Július 16.: Kenuzás a Fekete-vízen
Kezdıknek, családoknak is ideális, könnyő kenutúrát ajánlunk a szaporcai İs-Dráva Látogatóközpont
közelében elhelyezkedı Fekete-vízen. A program során a terület természeti értékeit ismerhetik meg a
résztvevık, szerencsés esetben az ártéri madárvilág képviselıivel – szürke gémekkel, nagy
kócsagokkal is találkozni lehet. A túra hossza, idıtartama: kb. 10 km, 3-4 óra, helyszín: İs-Dráva
Látogatóközpont, Szaporca. Találkozó idıpontja: 10.00 óra.
Elızetes jelentkezés szükséges: Tel.: 30/551-6710.

Július 16.: Az ormánsági rétek nappali lepkéi – „20 év, 20 túra” programsorozat, Jelvénygyőjtı túra
A résztvevık a Drávaiványi mellett elterülı legelın ismerhetik meg e táj különleges lepkefaunáját.
Helyszín, idıpont: Drávaiványi legelı (falutól délre), 8.00 óra. A túra hossza 1-2 km, idıtartama 3 óra.
A részvételi díj: 500 Ft/fı.

Július 23.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A résztvevık elıször kenutúrát tehetnek a Duna hullámterén található varázslatos Külsı-Béda
mellékágon, majd a Fehér Gólya Múzeumban érdekes tárlatvezetés keretében ismerhetik meg e
gyönyörő madarak életét. A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben
elızetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/846-6020. Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum,
9.00 óra. A program idıtartama: 4 óra. A részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fı, 14 éves kor felett:
2200 Ft/fı.
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Július 23.: Madármegfigyelés a pellérdi halastavaknál – „20 év, 20 túra” programsorozat
Bár a pellérdi halastavak egy nyüzsgı nagyváros mellett fekszenek, mégis meglepıen gazdag
madárvilággal rendelkeznek, amelybe a résztvevık bepillantást nyerhetnek a program során.
Helyszín, idıpont: Pellérd, halastavak keleti kapuja, 5.30 óra. A túra hossza 3 km, idıtartama 2-3 óra.
A részvételi díj: 500 Ft/fı.

Július 23.: Hódító hód kenutúra
A túra során kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelıtt a Duna fıága
volt. A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért elızetes bejelentkezés szükséges.
Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459. Helyszín, idıpont: Baja - Vén-Duna, 9.30 óra. A túra hossza 8 km,
idıtartama 3 óra, a részvételi díj: 1500 Ft/fı.

Július 24.: Hódító hód kenutúra
A túra során kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelıtt a Duna fıága
volt. A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért elızetes bejelentkezés szükséges. Tel.:
30/377-3388, 30/326-9459. Helyszín, idıpont: Baja - Vén-Duna, 9.30 óra. A túra hossza 8 km,
idıtartama 3 óra, a részvételi díj: 1500 Ft/fı.

Július 30.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A résztvevık elıször kenutúrát tehetnek a Duna hullámterén található varázslatos Külsı-Béda
mellékágon, majd a Fehér Gólya Múzeumban érdekes tárlatvezetés keretében ismerhetik meg e
gyönyörő madarak életét. A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben
elızetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/846-6020. Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum,
9.00 óra. A program idıtartama: 4 óra. A részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fı, 14 éves kor felett:
2200 Ft/fı.
A programokon mindenki saját felelısségére vesz részt. A résztvevık tudomásul veszik, hogy a programon kép-, illetve
videofelvétel készülhet. A részvevık a programon való részvételükkel hozzájárulnak a kép-, videofelvétel készítéséhez, és
annak a DDNPI weboldalaira és Facebook oldalaira történı feltöltéséhez, valamint a DDNPI kommunikációjához,
marketingjéhez történı idıbeli 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
İs-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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