A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele

2015. június

HÍREK
41 gólyafiókát győrőztek meg Baja térségében
Idén június 18-án, nyolcadik alkalommal szerveztük
meg együttmőködı partnereinkkel a fehér gólya fiókák
győrőzését Baján és térségében. Az eseményre
ezúttal
is
meginvitáltuk
az
érdeklıdı
természetbarátokat.
Az
elıre
meghirdetett
helyszíneken és idıpontokban a nagy meleg ellenére
több mint 410 fı kísérte figyelemmel a kis gólyák
jelölését, az érdeklıdık többsége óvodás és iskolás
volt. Több helyszínen közvetlen közelrıl volt lehetıség
a
madarak
megfigyelésére,
a
fiókák
megsimogatására. Az eseményrıl a Bajai TV, a Petıfi
Népe, valamint több más helyi sajtó is beszámolt.
Az eseményen 10 településen, összesen 15 fészeknél 41 fióka kapott egyedi azonosításra alkalmas
győrőt. A költésben nagy szórás mutatkozott, hiszen további 3 fióka még túl fejletlen volt a
győrőzéshez. Az idei évben 2-3 fióka volt a jellemzı fészkenként, de Szeremlén illetve Baján egy-egy
4-es fészekalj is megfigyelhetı volt. A szokásosnál kevesebb számú fióka a kikelés idıszakában
tapasztalható kedvezıtlen idıjárással magyarázható.
A rendezvény a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Baja Ifjúsági Természetvédelmi
Egyesület szervezésében, az EDF DÉMÁSZ és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
7. sz. Helyi Csoportjának támogatásával valósulhatott meg. Fényképes beszámoló a győrőzési
adatokkal honlapunkon tekinthetı meg: http://www.ddnp.hu/index.php?pg=news_111_2314

Új leporelló a DanubeParks hálózatról
Angol nyelvő színes kiadvány készült a DanubeParks
hálózatról. A kétoldalas leporelló bemutatja a Duna
menti védett területek hálózatának tagjait - köztük a
Duna-Dráva Nemzeti Parkot - az eddig közösen elért
eredményeket a természetvédelem és az ökoturizmus
terén.
A kiadvány PDF formátumban elérhetı a következı
linkre kattintva: http://bit.ly/1FJGEQW
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Véget ért az Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum látogatóinak
meghirdetett nyereményjáték
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság játékra invitálta az Abaligeti-barlang és a Denevérmúzeum
látogatóit a márciustól június közepéig terjedı idıszakban. A barlangi szakvezetéses séta és a
múzeum meglátogatása után a látogatók totót tölthettek ki. A válaszlapokat helyesen kitöltık között a
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ajándékcsomagjait sorsoltuk ki. A játék szerencsés nyertesei:
Fábián Eszter (Városföld) és Szöllısiné Könyves Mária (Kecskemét). A nyerteseknek gratulálunk, az
ajándékcsomagokat postai úton küldtük el részükre.

Hosszabb nyitva tartás az İs-Dráva Látogatóközpontban
Júliusban és augusztusban a nagy érdeklıdésre való
tekintettel pénteken, szombaton és vasárnap 9.0019.00 óráig tart nyitva az İs-Dráva Látogatóközpont.
A májusban átadott létesítmény 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 látás- hallás- és
mozgássérült vendégeket segítı eszközök, vezetıfüzetek, hanganyagok és letölthetı mobil
applikációk 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 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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PÁLYÁZATOK

Fotópályázat Fekete István emlékére
Júliusban folytatódik a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság fotópályázatához kapcsolódó túrasorozat.
A pályázat a természet hő ábrázolójának, Fekete
Istvánnak állít emléket, célja az élıhely értékeinek
bemutatása fotós szemmel. A túrasorozat harmadik
részét július 26-án rendezzük meg, részletes információ
programajánló rovatunkban olvasható róla.
A fotópályázat részletes leírása az alábbi linkrıl tölthetı
le: http://bit.ly/1eTYk7d

KLIPPírozó ürgeversek
A Vadonlesı Program által ebben az évben meghirdetett „Év emlıse az
ürge” programsorozat keretében "KLIPPírozó ürgeversek" címmel új,
országos szintő pályázatot hirdetünk meg. Mivel Petıfi Sándor „Arany
Lacinak” címő híres verse óta a magyar irodalomban nem születtek
olyan költemények, amelyben az ürge szerepelne, ezért Gryllus Vilmos
ajánlásai alapján felkérünk kortárs költıket (Lackfi János, Tóth Krisztina,
Szabó T. Anna, Finy Petra, Molnár Krisztina Rita, Kiss Judit Ágnes,
Demény Péter, Babiczky Tibor, Ijjas Tamás valamint Rutkai Bori) arra,
hogy írjanak olyan verseket, amelyek az idei év emlıséhez kötıdnek.
Hamarosan meg is születtek az új ürgeversek, melyek itt tekinthetıek
meg: http://www.vadonleso.hu/evemlose/2015/
Ezekre a költeményekre hirdetünk 12-18 éves fiatalok számára klipp pályázatot. A beadási határidı
2015. október 15. A pályázat teljes szövege itt található: http://bit.ly/1IFA9AI

PROGRAMAJÁNLÓ

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.

Hódító hód kenutúrák Gemencen
Idıpontok: 2015. június 27., július 11., július 12., július 25., július 26.
A túra során szakvezetı kalauzolásával kenuval bejárjuk a Gemenci erdıben, Baja közelében
található vadregényes Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelıtt a Duna fı ága volt.
Megismerkedhetünk a területen élı hódok életmódjával, megcsodálhatjuk a folyóparti ártéri erdıt, és
az itt élı vízimadarakat. Az egykori folyóág végén, egy nagyobbacska szigetet megkerülve indulunk
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vissza a túra kiindulási pontjára. A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért elızetes
bejelentkezés szükséges - Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459.
Helyszín: Baja - Vén-Duna. A túra hossza, idıtartama: 8 km, 3 óra. A részvételi díj: 1500 Ft/fı.
A kenutúra négyszemélyes túrakenukkal zajlik, 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.

Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
Idıpontok: 2015. július 4., 11., 18., 25.; augusztus 1., 8., 15., 22., 29.
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 kockás liliom, 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
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.

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2015. júliusban és
augusztus elején
Július 4.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegysége a Duna magyarországi alsó szakaszának
kiemelkedı értékét képviselı élıhelyeit foglalja magába. A program erre a különleges területre
kalauzolja az érdeklıdıket. 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 6.: Óvodás nap a Pintér-kertben
Szimatoljunk! Tapogassunk! Ismerjük meg a Pintér-kerti tavak 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 11.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A részletes programot lásd: július 4.
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 11.: 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 minden esetben elızetes bejelentkezés
szükséges. Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459. Helyszín: Baja - Vén-Duna, 9.30 óra. A túra hossza,
idıtartama: 8 km, 3 óra; a részvételi díj: 1500 Ft/fı.

Július 11.: Az ormánsági legelık nappali lepkéi
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, idıtartama: 1-2 km, 3
óra. A részvételi díj: 500 Ft/fı.

Július 11.: Boronkai csillagnézı túra
2015 a "Fény nemzetközi éve". Napnyugtakor indulva a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet déli
részén, vizek mentén, réteken és ligetes erdık között haladva borul ránk a nyári éjszaka. Megmegállva hallgatjuk a természet hangjait és figyeljük az éjszakai égboltot. Derült idı esetén, a túra
végén, a tóban tükrözıdı csillagok mellıl, távcsövekkel szemlélhetjük az égitesteket.
Helyszín, idıpont: Nagybajomi horgásztó parkolója, 20.00 óra (gyülekezı: 19.30). A túra hossza,
idıtartama: 5 km, 3-4 óra. A részvételi díj: 1000 Ft/fı.

Július 12.: 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 minden esetben elızetes bejelentkezés
szükséges. Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459. Helyszín: Baja - Vén-Duna, 9.30 óra. A túra hossza,
idıtartama: 8 km, 3 óra; a részvételi díj: 1500 Ft/fı.

Július 13.: Óvodás nap a Pintér-kertben
Szimatoljunk! Tapogassunk! Ismerjük meg a Pintér-kerti tavak 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 18.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A részletes programot lásd: július 4.
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 18.: Kastélypark a város közepén – Jelvénygyőjtı túra
Túránk elsı állomásán a neoromán-neogót stílusban épült Batthyány-Montenuovo mauzóleumot
látogatjuk meg, ahol megismerkedünk a hercegi család és a bólyi uradalom történetével. A birtok
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hajdani központja felé haladva rövid kitérıt teszünk. Betekintünk a gyertyaöntés rejtelmeibe egy olyan
mőhelyben, ahol még ma is kisipari módszerekkel készül a gyertya.
Sétánk a kastélyparkban ér véget. Az alig 11 hektáros zöldterületen az ıshonos növények mellett kis
számban nem ıshonos fajok egyedei is megtalálhatók (pl. tulipánfa). Az öreg fák korhadt törzsükben
otthont adnak az odúlakó madaraknak, denevéreknek, rovaroknak. Európa legtermetesebb
darázsfaja, az óriás tırösdarázs is elıfordul a parkban. Az itt fészkelı madárfajok legnagyobbika a
holló. A védett növények közül a fehér madársisak is tenyészik.
Helyszín, idıpont: Bóly, Erzsébet Vigadó parkolója, 10.00 óra
Túra hossza, idıtartama: 3 km, 3 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fı

Július 25.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A részletes programot lásd: július 4.
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 25.: 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 minden esetben elızetes bejelentkezés
szükséges.
Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459. Helyszín: Baja - Vén-Duna, 9.30 óra. A túra hossza, idıtartama: 8
km, 3 óra; a részvételi díj: 1500 Ft/fı.

Július 26.: Pálosok a pálosokról – túra a Jakab-hegyre
A túra elsı részében az egyedülálló geológiai értéket jelentı hegy bemutatására kerül sor. A déli
hegyoldal letörpült, girbe-gurba fái mesebeli környezetet kölcsönöznek a meredek kaptatókkal
nehezített kirándulásnak.
A fennsíkon testi-lelki kikapcsolódás várja az érdeklıdıket. Akár a Pálosok ünnepi szentmiséjén
vesznek részt, akár a szépen gondozott szabadtéri bemutatóhely idıs fái alatt pihennek, a felüdülés
élményét kapják a résztvevık. A szentmisét követıen a pálos szerzetesek mesélnek az egykor itt élt
rendtársaik mindennapjairól. A kolostorrom bemutatása során képzeletünk újjáépíti a sok évszázados
falak maradványait, és felejthetetlen élményekkel gazdagodva térünk vissza megszokott
mindennapjainkhoz.
A túra résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért elızetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/326-9459
Helyszín, idıpont: Kıvágószılıs, Lila akác vendéglı, 9.00 óra
Túra hossza, idıtartama: 7 km, 5-6 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fı

Július 26.: 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 minden esetben elızetes bejelentkezés
szükséges.
Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459. Helyszín: Baja - Vén-Duna, 9.30 óra. A túra hossza, idıtartama: 8
km, 3 óra; a részvételi díj: 1500 Ft/fı.

Július 26.: Felfedezıút Kele birodalmában
A Fehér Gólya Múzeum megtekintése után a résztvevık egy hosszú sétát tehetnek, Baranya megye
gólyák által legsőrőbben lakott vidékén. A túra során a lemenı nap fényében lencsevégre kaphatjuk a
gólyák mindennapi családi életét. Gyakorlatban is megfigyelhetjük a fehér gólya fészkelési és
fiókanevelési szokásait.
Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 17.30 óra
Túra hossza, idıtartama: 2 km, 3 óra
Részvételi díj: 500ft/fı
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Augusztus 1.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
A részletes programot lásd: július 4.
A program résztvevıinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben elızetes jelentkezés szükséges!
Tel.: 30/846-6020
Helyszín, idıpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra
Program idıtartama: 4 óra
Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fı, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fı

Augusztus 1.: Telihold túra
A túrán ezúttal – a csillagnézı túráktól eltérıen – a teliholdas éjszakát, és annak hangjait, hangulatát
ismerhetik meg a résztvevık.
Helyszín, idıpont: Drávaszabolcs, kikötı, 20.00 óra
Túra hossza, idıtartama: 5 km, 4 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fı

Augusztus 3.: Óvodás nap a Pintér-kertben
Szimatoljunk! Tapogassunk! Ismerjük meg a Pintér-kerti tavak 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
Program idıtartama: 1 óra
Részvételi díj: 300 Ft/fı
A programokon mindenki saját felelısségére vesz részt.

A DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG BEMUTATÓHELYEI

Pécs, Pintér-kert Arborétum
Pécs, Tettyei Mésztufa-barlang
Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum
İs-Dráva Látogatóközpont
Mohácsi Történelmi Emlékhely
Kölked, Fehér Gólya Múzeum
Boki-Duna, halászati bemutatóhely
Barcs-Drávaszentes, Dráva Kapu Bemutatóközpont
Szársomlyó
Nagyharsányi Szoborpark
Zselici Csillagoségbolt-park - Éjszakai túrák elıre meghirdetett idıpontokban - Éjszakai túrák igény
szerint

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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