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AKTUÁLIS

Megtörtént a kosok minısítése a Cikta Majorban
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
génmegırzési,
valamint
élıhelyfenntartási
célból végzi cikta kosok tartását a nagydorogi
állattartó telepen, a Cikta Majorban. A
hazánkban tevékenykedı tenyésztıktıl 2016
tavaszán Nagydorogra került cikta kosok
minısítése 2017. március 10-én történt meg.
Az állatok tartása, takarmányozása az azóta
eltelt
idıszakban
a
Magyar Juh- és
Kecsketenyésztı Szövetség elıírásai szerint
valósult meg. A minısítés a szövetség
képviselıje, valamint a tenyésztık részvételével
zajlott le, melynek során kiválasztották a
tenyészkosokat.

A Duna-völgyi csillagvirág új lelıhelyei
A Duna-Dráva Nemzeti Park törzsterületét képezı BédaKarapancsa tájegységben az Igazgatóság vagyonkezelésében lévı területeken a természetvédelmi
ırszolgálat tagjai új elıfordulási helyeit találták meg a védett
Duna-völgyi csillagvirágnak (Scilla vindobonensis).
Az új lelıhelyein több ezer tı példányt számoltak ebbıl a
kora tavasszal nyíló, sötét lila virágú, dekoratív növénybıl,
mely jellegzetesen közép-európai flóraelem.
A 8-20 cm-es magasságú növény jellegzetes élıhelye a
folyóvölgyek ártéri keményfa-, tölgy- vagy másodlagos főznyár ligeterdei; ritkán nedves sziklaerdıkben is fellelhetı.
Még lombfakadás elıtt, kora tavasszal – február végétıl
április közepéig – virágzik. Az erdıben járva vigyázzunk e
kedves növényre, csak a fotóját vigyük magunkkal!
Természetvédelmi értéke 5000 forint.
Fotó: Sztellik Endre
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Rangos kitüntetésben részesült Varga György
Dr. Fazekas Sándor miniszter úr az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója, március
15-e alkalmából Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetéssel ismerte el Varga György, a Mohácsi
Nemzeti Emlékhely üzemeltetıjének munkáját.
Varga György 2007 óta a Mohácsi Nemzeti
Emlékhely
üzemeltetıje,
munkájának
köszönhetıen az emlékhely látogatottsága az
azóta eltelt idıszakban jelentısen megnıtt. A
hét minden napján fogadja a vendégeket,
akiknél emberi hozzáállása, magas szintő
szakmai
felkészültsége,
lelkiismeretes,
elhivatott munkája mindig elismerést váltott ki.
Ötleteivel, javaslataival
számos
esetben
segítette a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság munkáját, melynek eredményeként
több sikeres pályázatot sikerült megvalósítani. Felügyelete alatt igényes és folyamatosan karbantartott
emlékhelyet sikerült kialakítani, mely neki köszönhetıen is méltó helye lett a mohácsi csata emléke
elıtti fıhajtásnak.
A 2012 óta hivatalosan Nemzeti Emlékhely rangot viselı helyszín rendszeresen ad otthont különbözı
rendezvényeknek, melyek a csatát és történelmi korszakát idézik meg, a hısökrıl való méltó
megemlékezést szolgálják. Varga György ezen rendezvények megszervezésében és
lebonyolításában kulcsszerepet játszik. A rendezvények tematikája: idegenvezetések a sírkertben,
elıadások hadtörténész közremőködésével, korhő fegyverek másolatainak bemutatója, történelmi
játszóházak gyerekeknek, íjászat. 2016-ban a mohácsi csata 490. évfordulóján történelmi
hadijátékokat lehetett megtekinteni az emlékhelyen, a megemlékezések kiemelkedı jelentıségő
mozzanata volt a Szent Jobb érkezése.
(A képen Varga György; a kép forrása: Nemzeti Audiovizuális Archívum)

Lezajlott az „Így gondoskodok télen az állatokról” címő pályázat
eredményhirdetése
2016. decemberben hirdettük meg az „Így
gondoskodok télen az állatokról” címő a
rajzpályázatot. Három korcsoportból vártunk
rajzokat: óvodás, alsós és felsıs. Összesen 130
rajz érkezett, 3 óvoda 6 csoportjából, és 7 iskola
18 osztályából. Az ország távolabbi részeibe is
eljutott
pályázatunk
híre,
érkezett
rajz
Mosonszentmiklósról, Nógrádkövesdrıl, Harkányból, Apostagról, Eszteregnyérıl is.
A madáretetés mellett nagyon sokan ábrázoltak
téli vadetetést is, sokan magukat is elhelyezve a
rajzon. Változatos technikákat alkalmaztak a
gyerekek: zsírkrétát, színes ceruzát, festést,
ragasztást, sıt, természetes anyagokat is
felhasználtak. Az ünnepélyes átadóra a Dráva Kapu Bemutatóközpontban került sor. Összesen 14
díjat osztottunk ki, az oklevelek mellé könyvet kaptak a gyerekek. A legtöbb rajzot beküldı osztályok
jutalmul egy napot tölthetnek a Bemutatóközpontban.
A pályázat eredményei, a helyezettek névsora honlapunkon tekinthetı meg: www.ddnp.hu.
Illusztrációnk: Hartmann Zsófia Hanna rajza.
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Nézze meg térképen a gemenci fekete gólya vándorlásának
útvonalát!
Március 26-án visszatért a Duna-Dráva Nemzeti Park
Gemenci Tájegységébe az elsı olyan GPS-GSM
jeladóval Magyarországon ellátott fekete gólya,
amelynek a teljes vonulási útját ismerjük.
A
nagyítható
http://bit.ly/2mP4cad.

térkép

A nyilvános térkép frissítése
(mostantól) szünetelni fog!

elérhetısége:

költési

idıben

A program a Gemenc Zrt., a Duna-Dráva Nemzeti
Park Igazgatóság, a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület és a Bajai Ifjúsági
Természetvédelmi Egyesület együttmőködésének
köszönhetıen valósult meg.

Együttmőködés a régészeti lelıhelyek védelme érdekében
A Mecsek déli lábánál található régészeti lelıhelyek védelme érdekében közös területellenırzést
tartott a BAMKH Pécsi Járási Hivatal Hatósági Fıosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának
régészeti felügyelıje és a Pécsi Tudományegyetem régésze a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Természetvédelmi İrszolgálatának tagjaival.
Magyarországon
a
Természetvédelmi
İrszolgálat kiemelt feladata a védett természeti
területek és a védett természeti értékek ırzése,
megóvása, károsításának megelızése, de 2005
óta a régészeti lelıhelyek és leletek védelme is.
Szajcsán Éva régészeti felügyelı, valamint
Szabó
Máté
régész
tájékoztatták
a
Természetvédelmi İrszolgálat tagjait a régészeti
lelıhelyek állapotáról, valamint a lelıhelyeket
érintı illegális fémkeresıs tevékenységrıl, és az
azokból eredı lelıhelybolygatásokról.
A régészeti lelet minden esetben a Magyar Állam tulajdona, azt be kell szolgáltatni. A régészeti
lelıhelyen a kutatási tevékenységet egyértelmően szabályozzák a jogszabályok. A régészeti örökség
és a mőemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. kormányrendelet
szabályozza, hogy milyen estekben használható fémkeresı eszköz. A mőszernek a hivatás
gyakorlásához szükséges használata, a feltárásra jogosult intézmény által fémkeresı mőszerrel
végzett lelet- és lelıhely-felderítés, hadtörténeti örökség helyszín felderítése, tervszerő
lıszermentesítés, közmő-nyomvonal keresése, háborús kegyelettel összefüggı feltárás, exhumálás
bejelentési kötelezettséggel jár. A fémkeresı használata minden egyéb esetben engedélyhez kötött,
amihez az igénylést a területileg illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani.
A nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi ırszolgálatai mőködési területeiken jogosultak a
régészeti lelıhelyek és leletek védelme érdekében az engedélyeket ellenırizni, annak hiányában
intézkedni és eljárást kezdeményezni.
Fotó: Jakab-hegy, a Pálos kolostor romjai (DDNPI-archívum)
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Kiskecskék születtek az İs-Dráva Látogatóközpontban
Március 19-re virradóra új jövevények érkeztek a szaporcai İs-Dráva Látogatóközpontba. A kis
parlagi kecskegidák láthatóan nagyon élvezik a helyet, ahová születtek! Jöjjenek el, és nézzék meg
ıket! A látogatóközpont naponta 9.00-17.00 között várja a vendégeket. Információ: www.odlk.hu.

Bemutatóhelyeink húsvéti nyitva tartása
Ezúton tájékoztatjuk kedves vendégeinket bemutatóhelyeink húsvéti nyitva tartásáról.
Április 13.
csütörtök
Abaligeti-barlang
Abaliget

Április 14.
péntek

Április 15.
szombat

Április 16.
vasárnap

Április 17.
hétfı

Április 18.
kedd

Világításkorszerősítési munkálatok miatt zárva

Denevérmúzeum
Abaliget

9.00-16.00

9.00-16.00

9.00-16.00

9.00-16.00

9.00-16.00

9.00-16.00

Dráva Kapu
Bemutatóközpont
Barcs-Drávaszentes

8.00-16.00

zárva

zárva

zárva

zárva

8.00-16.00

Fehér Gólya Múzeum
Kölked

10.00-16.00

10.00-16.00

10.00-16.00

zárva

zárva

10.00-16.00

9.00-18.00

9.00-18.00

9.00-18.00

9.00-18.00

9.00-18.00

9.00-18.00

9.00-19.00

9.00-19.00

9.00-19.00

zárva

zárva

9.00-19.00

9.00-17.00

9.00-17.00

9.00-17.00

9.00-17.00

9.00-17.00

9.00-17.00

8.00-12.00

10.00-18.00

10.00-18.00

10.00-18.00

10.00-18.00

8.00-16.00

10.00

10.00

10.00

10.00

Nincs túra

Nincs túra

Mohácsi Nemzeti
Emlékhely
Mohács-Sátorhely
Nagyharsányi
Szoborpark
Nagyharsány
İs-Dráva
Látogatóközpont
Szaporca
Pintér-kert Arborétum
Pécs
Szársomlyó, túrák
Nagyharsány
Tettyei Mésztufabarlang
Pécs

Világításkorszerősítési munkálatok miatt zárva
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Keressük az év Ifjú Kócsagırét
Az idén immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre az Ifjú Kócsagır program, amelynek célja a
természetvédelmi tevékenységek bemutatása, népszerősítése. Az Y Triász, a Földmővelésügyi
Minisztérium, a 10 hazai nemzeti park igazgatóság, a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegırzı
Nonprofit Kft., valamint a Fıvárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága konstruktív
együttmőködésének köszönhetıen impozáns díjjal és külföldi tanulmányúttal is gazdagodhatnak a
program nyertesei. Az Ifjú Kócsagır program elsıdleges célja, hogy az Y-generációt kicsábítsa a
számítógépek és a blogok világából a természetbe, hogy minél többen közülük megismerhessék az
aktív természetvédelemi munka rejtelmeit.
Bıvebb információk a http://ifjukocsagor.furgediak.hu oldalon találhatók.

Természetvédelmi alkotópályázat
A Pécsi Kulturális Központ és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság alkotói pályázatot hirdet a
Föld Napja (április 22.) alkalmából. Várjuk az óvodás, iskolás gyerekek alkotásait „Az év vadvirága: a
hóvirág” és/vagy „Az év madara: a tengelic”. A részletes pályázati felhívás itt tekinthetı meg:
http://bit.ly/2nr8GlV

KÖRNYEZETI NEVELÉS

Megújult környezeti nevelési kínálat, akciós osztálykirándulások
Március-április hónapokra akciós osztálykirándulási lehetıségeket hirdetünk, melyek keretében a
gyerekek játszva tanulva töltıdhetnek fel energiával és ismerkedhetnek meg a védett területek
élıvilágával. A programok részletes ismertetıi az alábbi linkrıl tölthetık le:
http://www.ddnp.hu/kornyezeti-neveles

PROGRAMAJÁNLÓ

Föld Napja rendezvény Pécsett a Tettyén
Az 1970 óta ezernél több szervezet közremőködésével világszerte megrendezett Föld Napja
eseményei bolygónk környezet- és természetvédelmi problémáira hívják fel a figyelmet és kínálnak
megoldási javaslatokat azokra. Évek óta hagyomány már, hogy Pécsett ilyenkor a Tettyén színes
forgatag vár mindenkit a Föld Napja alapeszméje szellemében, idén április 22-én, 10.00 és 15.00 óra
között.
A házigazdák a hagyományoknak megfelelıen a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, valamint
pécsi és Pécs környéki szolgáltatók, civil szervezetek lesznek. A programok középpontjában a
környezettudatos életmód népszerősítése áll, a „zöldköznapok” jegyében.
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A hét minden napján nyitva az İs-Dráva Látogatóközpont
Az Ormánság területén, Szaporca település közelében 2015 tavaszán megnyílt İs-Dráva
Látogatóközpont a Duna-Dráva Nemzeti Park területe és a Dráva folyó bemutatása mellett nagy
hangsúlyt fektet az ormánsági élet, a tradicionális gazdálkodási formák, a hagyományok
nagyközönséggel való megismertetésére, valamint a természetvédelmi, gazdálkodási, tájhasználati
problémákra való figyelemfelkeltésre. A látogatóközpont mozgás-, hallás- és látássérültek számára is
lehetıvé teszi e gazdag múltú táj megismerését.
A látogatóközpont fıépületében található
interaktív, négy nyelven elérhetı kiállítás a
térség természeti és kultúrtörténeti értékeit,
hagyományait mutatja be.

Óvodásoknak, iskolásoknak ajánljuk:
Akciós osztálykirándulások 2017. március-április folyamán
interaktív kiállítás – madárhangok és állatnyomok –
játszótér és sporteszközök – ıshonos magyar háziállatok –
állatsimogatás

A korszerő oktatástechnikai eszközökkel
felszerelt
interaktív
oktatóterem
érdekes
környezeti nevelési programok, ismeretterjesztı
elıadások, konferenciák, szakmai találkozók
helyszíne.
Az
épület
körül
kialakított,
hagyományos tájfajtákból álló gyümölcsös,
valamint főszer- és gyógynövénykert a
kiállításon megszerzett ismeretek további
bıvítésére kínál lehetıséget, a kikapcsolódást
játszótér és tőzrakóhely szolgálja családoknak,
baráti társaságoknak. A környezı területeket
kilátótoronyból lehet megtekinteni a magasból. A
látogatóközpont majorjában a térségre egykor
jellemzı régi magyar háziállatokat - ıshonos
szürkemarhát, mangalicát, kecskét, hucul lovat,
parlagi szamarat, hortobágyi racka és cikta
juhokat, valamint több régi magyar baromfifajtát
lehet megtekinteni.

Gyógynövényismeret az İs-Dráva Látogatóközpontban
iskolás csoportok részére
gyógyító füveink – gyógynövények a mindennapi életben –
látogatás az állattartó majorban
Madarászprogram az İs-Dráva Látogatóközpontban
iskolás csoportok részére
a madárgyőrőzés múltja és jelene – hallgassunk és
tapogassunk – látogatás az állattartó majorban
Környezeti nevelési programok az İs-Dráva
Látogatóközpontban
madarak vándorúton – gyógyító füveink – kis természetjáró
program - a Dráva élıvilága
Gyógynövényismeret az İs-Dráva Látogatóközpontban
óvodás csoportok részére
gyógyító füveink megtekintése a főszerkertben –
gyógynövények a mindennapi életben – látogatás az
állattartó majorban

Az İs-Dráva Látogatóközponthoz tartozó három különbözı hosszúságú és tematikájú tanösvényen a
látogatók élményekkel és ismeretekkel gazdagodva fedezhetik fel a Dráva természeti értékeit, a
hagyományos gazdálkodás világát, valamint az İs-Dráva programot.
Munkatársaink számos érdekes programlehetıséggel várják a látogatókat: az érdeklıdık tartalmas
szakvezetések keretében ismerhetik meg a terület természeti értékeit, nyáron kalandos kajak- és
kenutúrákon lehet részt venni, a madarak különleges világába madármegfigyelı és madárgyőrőzı
programokon lehet bepillantani, a gyerekek pedig változatos és érdekes környezeti nevelési
foglalkozások keretében ismerhetik meg a természet titkait.
A Látogatóközpont udvara remek kikapcsolódási lehetıséget kínál családi, baráti társaságok számára:
tőzrakóhelyek és bérelhetı bográcsok, fızıeszközök, valamint játékok és számos sporteszköz
(kerékpárok, minigolf, labdák, petanque, stb.) nyújt segítséget a kellemes, hangulatos idıtöltéshez.

Helyszín: 7843 Szaporca GPS: N45.8019417 E18.0948778
Elérhetıség:
Web: www.odlk.hu
E-mail: info@odlk.hu
Tel.: 72/223-015, 30/402-7654
Nyitva tartás:
Április 1 – június 30.: naponta 9.00-17.00
Július 1 – augusztus 31.: naponta 9.00-19.00
Szeptember 1 – október 31.: naponta 9.00-17.00
November 1 – március 31.: K-V: 10.00-16.00
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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai
2017. áprilisban és május elsı felében
Április 4.: DDNP Klub - Az év madara, a tengelic
Wágner László diavetítéses elıadása
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program.

Április 8.: Húsvéti kézmőveskedés Drávaszentesen
Szeretettel várunk mindenkit egy vidám, alkotó délelıttre a húsvétvárás jegyében! A program a
húsvéti készülıdéshez nyújt hasznos segítséget. A programon való részvételhez elızetes
bejelentkezés szükséges! Tel.: 30/377-3393, 82/461-285. Helyszín, idıpont: Dráva Kapu
Bemutatóközpont, Barcs-Drávaszentes, 9.30 óra. A program idıtartama: 3 óra, a részvételi díj: 500
Ft/fı.

Április 22.: Szentegáti İs-bükkös túra (Jelvénygyőjtı túra)
A túra résztvevıi a tavaszi, virágos erdıben sétálva a Szentegáti İs-bükkös természeti értékeit
ismerhetik meg. A túra végén egy erdei tisztáson nyílik lehetıség a pihenésre és a Sikotai
vadászkastély körbejárására. Helyszín, idıpont: Szentegát-Galambospuszta (N45.956342
E17.819253) 10.00 óra. A túra hossza, idıtartama: 7-8 km, 3-4 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı.

Április 22.: A FÖLD NAPJA – szemléletformálás a mindennapokban
A szabadtéri rendezvény környezetünk természeti értékeire, azok megóvására kívánja felhívni a
figyelmet. A látogatókat több szervezet képviselıi várják hangulatos és interaktív programelemekkel.
Helyszín, program kezdete: Pécs, Tettye tér, 10.00 óra

Április 26.: Madarász nap a Pintér-kert Arborétumban
A madárgyőrőzési bemutató során a gyerekek megismerhetik a madarak vonulásának titkait,
testfelépítésüket, tollazatukat. Az egész napos programhoz a megjelölt idıpontokban lehet
csatlakozni, elızetes bejelentkezést követıen. (Tel.: 30/377-3383)
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 9.00, 11.00, 13.00 óra. A program idıtartama: 1,5
óra, a részvételi díj: 400 Ft/fı.

Április 29.: Cikta túra
A program elsı részében madárgyőrőzési bemutatóval egybekötött sétát teszünk a Dél-Mezıföld
Tájvédelmi Körzet nagydorogi Szenes-legelıjén, majd megismerkedünk a „gyepkezelı” állatokkal.
Helyszín, idıpont: Nagydorogi Cikta major, 9.00 óra. A túra hossza, idıtartama: 5 km, 3 óra. A
részvételi díj: 500 Ft/fı.

Április 29.: Csillagnézı túra a Zselici Csillagoségbolt-parkban
Az éjszakai túra során a Zselic sajátos táji és természeti értékeivel ismerkedhetünk meg. A ránk
boruló éjszakában lámpák használata nélkül tapasztalhatjuk meg az éjszaka sajátos világát.
Felhımentes égbolt esetén csillagász segítségével ismerkedünk az égbolt jelenségeivel, és
ismereteket szerezhetünk a fényszennyezés hatásairól.
A részvételhez elızetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459.
Helyszín, idıpont: Simonfa irányából Kardosfa felé haladva az erdészeti úton, a tájvédelmi körzet
szélén (N46.256248 E17.8158312), 19.30 óra (Gyülekezı: 19.00 óra). A túra hossza, idıtartama: 5-6
km, 3-4 óra, a részvételi díj: 1000 Ft/fı.

Május 2.: DDNP Klub - Egyiptomi utazás az „arab tavasz” elıtt
Gerendás Róbert diavetítéses elıadása
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program.

7

Május 5.: Madarak és Fák Napja
A jeles nap alkalmából rendhagyó madárfelismerési és madárgyőrőzési programra várjuk az
iskolásokat. Helyszín, idıpont: İs-Dráva Látogatóközpont, 10.00 óra. A program idıtartama: 1,5 óra,
a részvételi díj: 500 Ft/fı.

Május 6.: Virágtenger az erdı alatt
A medvehagyma nem csak az ízlelıbimbóknak, de a szemnek is tud élményt adni. A májusban
tömegesen virágzó növény jó fotótéma lehet az ez iránt érdeklıdıknek. Ebben az idıszakban néhány
hétre fehérre változik az erdıtalaj. Ezt a jelenséget célozza meg a túra a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi
Körzet szívében, melynek kimondottan a fényképezés a célja. Helyszín, idıpont: Orfő-tetı, 9.00 óra. A
túra hossza: 3-4 km, idıtartam: a fotós témákhoz igazodva. A részvételi díj: 500 Ft/fı.

Május 13.: Nemzeti Emlékhelyek Napja
A Nemzeti Örökség Intézete Emlékhelyek Napja 2017 elnevezéssel országos rendezvényt szervez
2016. május 13-án. Az esemény célja az emlékhelyek népszerősítése, valamint hogy az egyes
emlékhelyek programjain keresztül a köztudatba mindinkább beépüljön a magyarországi emlékhelyek
létezése. Ezen a napon a nemzeti és történelmi emlékhelyek különleges programokkal várják a
történelem és kultúra iránt érdeklıdı látogatókat szerte az országban. Helyszín: Mohácsi Nemzeti
Emlékhely.

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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