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HÍREK

Érdekes megfigyelés Gemencen
Már javában nyílnak a tavaszi virágok, a téltemető (Eranthis hyemalis) után most a hóvirág (Galanthus nivalis)
pompázik, de több helyen a dunai csillagvirágot (Scilla vindobonensis) is megcsodálhatják a kirándulók. A
természetvédelmi őrök 
többek között 
most a botanikai felméréseket végzik, élőhelyeket térképeznek, valamint
állomány nagyságokat állapítanak meg. Az egyik ilyen felmérés alkalmával találtak néhány tő, teljesen fehér
virágzatú dunai csillagvirágot a gemenci erdőben. A virágról készült fotó megtalálható honlapunkon: www.ddnp.hu.

Elkezdődött a békamentés Sikondán
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel karöltve 2003
óta végzi a békamentést Sikondán. A mentés ott szükséges, ahol a békák vonulási útvonalát forgalmas
közlekedési út keresztezi. A szárazföldi békák élete csak a peterakás idején van vízhez kötve, ezen az
időszakon kívül többnyire erdőben élnek. Kora tavasszal a napsugarak első melengető hatására a telelőhelyükről
tömegesen megindulnak e kétéltűek a vizek felé. Ilyenkor a nőstény béka van különösen nagy veszélynek kitéve,
"aki" fajtól függően 800-12000 petét cipel magával, így mozgása különösen nehézkes. Ezt még nehezíti, hogy a
hímek gyakran már vonulás közben ráakaszkodnak a petehordozókra.
A békák útra jutását egy háló elhelyezésével akadályozzuk meg, amely Sikonda esetében 800 méter hosszan
van kifeszítve az út mentén. A hálóba került békákat naponta kétszer, napkeltekor és naplementekor kell
összegyűjteni, vödörbe tenni, majd átvinni az úton, és a tóba vagy a tó mellé helyezni. A 2015-ös évben a hálót
március közepén helyezték ki kollégáink. Az alábbi honlapon sok hasznos információ olvasható a békamentéssel
kapcsolatos tudnivalókról: http://sbeka.mlap.hu, illetve www.ddnp.hu.

Természetvédelmi őri feladat a régészeti lelőhelyek őrzése, védelme
Magyarországon a Természetvédelmi Őrszolgálat kiemelt feladata a védett természeti területek és a védett
természeti értékek őrzése, megóvása, károsításának megelőzése, de 2005 óta a régészeti lelőhelyek és leletek
védelme is.
A jogszabályi változások a természetvédelmi őröktől is folyamatos felkészültséget, naprakészséget várnak el.
Ennek érdekében tartotta meg közös szakmai konzultációját március 17-én a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Kormányhivatal Járási Építésügyi és

Örökségvédelmi Hivatala a Tettye téri Oktatóközpontban.
Szajcsán Éva régészeti felügyelő tájékoztatta a Természetvédelmi Őrszolgálat tagjait a bekövetkezett jogszabályi
változásokról.
A hatályba lépett 39/2015. a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
kormányrendelet szabályozza, hogy milyen estekben használható fémkereső eszköz:
- a feltárásra jogosult intézmény által fémkereső műszerrel végzett lelet- és lelőhely-felderítés,
- tervszerű lőszermentesítés,
- közmű-nyomvonal keresése,
- háborús kegyelettel összefüggő feltárás, exhumálás esetén.
A fémkereső használata minden esetben engedélyhez kötött, amihez az igénylést a területileg illetékes
kormányhivatalhoz kell benyújtani.
A nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi őrszolgálatai működési területeiken jogosultak a régészeti
lelőhelyek és leletek védelme érdekében az engedélyeket ellenőrizni, annak hiányában intézkedni és eljárást
kezdeményezni.

Nyári nyitva tartás bemutatóhelyeinken
A főszezon kezdetével bemutatóhelyeink a nyári nyitvatartási rend szerint várják a vendégeket. A nyári
nyitvatartási rend az alábbiak szerint alakul:
Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum
március 15 - október 15.: naponta 9.00-18.00
Pécs - Tettyei Mésztufa-barlang
Március 15 
április 30.: H-P: 10.00-17.00, Szo-V: 10.00-18.00
Május 1 
október 31.: H-V 10.00-19.00
Pécs - Pintér-kert Arborétum
március 1 - október 31.: munkanapokon H-Cs: 8.00-16.00, P: 8.00-14.00
Szo-V és ünnepnapokon: 10.00-18.00
Mohácsi Nemzeti Emlékhely
április 1 - október 23. között: naponta 9.00-18.00 óráig
Kölked - Fehér Gólya Múzeum
április 30-ig: keddtől szombatig 10.00-16.00
május 1 - augusztus 31.: keddtől vasárnapig 9.00-17.00
Drávaszentes - Dráva Kapu Bemutatóközpont
Április 1. - október 15.: H: szünnap, K-V: 9-17
Nagyharsányi Szoborpark
április 1 - szeptember 30.: naponta 9.00-19.00

Folytatódik a nyereményjáték az Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum
látogatóinak
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság játékra invitálja az Abaligeti-barlang és a Denevérmúzeum látogatóit. A
barlangi szakvezetéses séta és a múzeum meglátogatása során rengeteg új, érdekes információval lehetnek
gazdagabbak az érdeklődők. Aki szeretne részt venni a játékban és a nyereménysorsoláson, nincs más dolga,
mint a barlang pénztáránál, vagy a Denevérmúzeumban elkérni egy pályázati lapot, helyesen kitölteni, majd leadni

az Abaligeti-barlang pénztárában vagy a Denevérmúzeum épületében!
A helyes válaszlapok kitöltői között a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ajándékcsomagjait sorsoljuk ki. A
játék időtartama: 2015. március 15. - június 19. A nyertesek sorsolása 2015. június 20-én, szombaton történik
meg, az ajándékcsomagokat postai úton küldjük el a nyerteseknek.

EMBER ÉS TERMÉSZET

Elérkezett a medvehagyma-szezon
Sokaknak a tavasz a Mecsekben egyet jelent a medvehagymával. A hó elvonultával sok helyen tömegével bújnak
elő az avar közül sötétzöld levelei. Az Allium ursinum tudományos névvel illetett növény az egyszikűek
osztályába, azon belül az amarilliszfélék családjába tartozik. Egész Európában megtalálható, Magyarországon is
több középhegységben él. Mindenhol az üde gyertyános-tölgyesek, bükkösök növénye, ahol sokszor már
március közepén megjelenik, majd áprilisra zöld szőnyeggel vonja be az erdő talaját. Virágzása is nagyon
látványos. A levelek ölelésében fehér hagymavirágot növeszt. A medvehagyma virágzása nagyon szép természeti
jelenség.
Minden természetkedvelőnek kötelezően ajánlott látnivaló. Több érzékszervünket is megdolgoztatja a jelenség,
hiszen a szemünknek gyönyörű látványt ad a virágzó medvehagyma tenger , az orrunkban pedig felejthetetlen
emléket hagy a mindent beborító hagymaillat.
A medvehagyma azonban nem csupán e miatt népszerű elsősorban. Hagyma volta nemcsak küllemében, de
beltartalmában is megnyilvánul. Kiváló tápértékű növény. Leveleit előszeretettel fogyasztják nyersen és különböző
ételekben elkészítve egyaránt. Gyűjteni a virágzás előtti időszakban szokták. Mindenkinek fontos tudnia, hogy a
gyűjtést milyen keretek között végezheti. A 2009. évi, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló XXXVII. törvény értelmében állami erdőben, nem védett területen, engedély nélkül csak saját szükségletre
elegendő mennyiséget szabad gyűjteni. Ez nem haladhatja meg a napi 2 kg-ot. Ennél nagyobb mennyiség
szedéséhez a terület kezelőjétől engedélyt kell beszerezni. Az 1996. évi, a természet védelméről szóló LIII.
törvény értelmében védett természeti területen bármely növény gyűjtése, a legkisebb mennyiségben is
engedélyhez kötött. Ezek alapján a medvehagyma legismertebb élőhelyén, a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi
Körzetben (Lapis, Remete-rét, Szárazkúti pihenő, stb.) a medvehagyma gyűjtése engedélyhez kötött. A
szükséges engedélyek a következő szervektől szerezhetők be a térségben:
Védett természeti területre vonatkozó gyűjtési engedély:
- Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
- Mecsekerdő Zrt. erdészetei
Nem védett természeti területre vonatkozó gyűjtési engedély:
- Mecsekerdő Zrt. erdészetei
Völgyi Sándor természetvédelmi őr
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

PROGRAMAJÁNLÓ

Herman Ottó öröksége
Április 2-án tartjuk a Herman Ottó öröksége című vándorkiállítás megnyitóját a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. A
tárlat, amely a 2014-ben a Mezőgazdasági Múzeumban a Herman Ottó-emlékév kapcsán megrendezett kiállítás

része, a polihisztior életútját és munkásságát mutatja be. Köszöntőt mond: Závoczky Szabolcs igazgató, DunaDráva Nemzeti Park Igazgatóság; megnyitó beszédet tart: dr. Majer József egyetemi tanár, Pécsi
Tudományegyetem. A kiállítás megtekinthető: 2015. április 26-ig.

Föld Napja rendezvény a Tettyén április 18-án
45 évvel ezelőtt, 1970. április 22-én Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató e szavakkal indított mozgalmat a
Föld védelmében: 
Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?
. A Föld Napja mozgalom mára az egyik
legismertebb környezet- és természetvédelmi megmozdulás világszerte, ezernél több szervezet vesz részt benne.
Évek óta hagyomány már, hogy Pécsett ilyenkor a Tettyén színes forgatag vár mindenkit a Föld Napja
alapeszméje szellemében 
idén április 18-án, 10.00 és 15.00 óra között.
A házigazdák a hagyományoknak megfelelően a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, valamint pécsi és Pécs
környéki szolgáltatók, civil szervezetek lesznek. A programok középpontjában a környezettudatos életmód
népszerűsítése áll, a 
z öldköznapok
jegyében. Mivel 2015. a Fény Nemzetközi Éve, így a Duna-Dráva Nemzeti
Park Igazgatóság foglalkozásainak tematikája ehhez igazodik.
Játékos formában ismerkedhetünk a szelektív hulladékgyűjtés fontosságával, a hulladékhasznosítás
lehetőségeivel. Megtudhatjuk, miért fontos takarékoskodni az energiával 
nem csak a pénztárcánk, hanem a
természeti értékek védelme miatt is. A gyerekek vidám kézműves foglalkozásokon, természetes alapanyagokból
készíthetnek játékokat és használati tárgyakat. A természetvédelem gyakorlati munkáit is megismerhetjük,
például a madárgondozás teendőit.
Részletes információk: http://bit.ly/foldnapja2015, http://tiny.cc/foldnapja2015

Séták a Nagyharsányi Szoborparkban művészettörténész vezetésével
A Nagyharsányi Szoborparkban tett sétán a műalkotások szimbólumait, a szobrok keletkezésének körülményeit
1-1,5 óra időtartamú vezetésen ismerhetik meg az érdeklődők. Időpontok: 2015. április 25., május 16., május 30.
Találkozás a szoborpark bejáratánál 10.00 órakor.
A Nagyharsányi Szoborpark története 1967-ig nyúlik vissza. A kezdeti években hazai pályakezdő művészeket
hívtak meg, majd később külföldi szobrászok is bekapcsolódtak az alkotó munkába. A környékből származó
kőből, a lehető legtágabb műteremben, a szabad ég alatt készült művek szinte életre kelnek a szoborparkban, a
felhagyott kőbánya a műalkotások igazi otthonává vált. A közel 130 szobor többsége nonfiguratív: magányos
tömbök, csavart oszlopok, furcsa bálványok, óriások játékszereire emlékeztető kövek. Némelyik a látogatóktól
kapott nevet, ilyen például a Villányi Vénusz, a Kolumbusz tojása, vagy az Emlék.
A részvételi díj (mely a belépő árát is tartalmazza): 800 Ft/fő, 10 éves korig ingyenes. További információ a
Szoborparkról: www.ddnp.hu/szoborpark, http://facebook.com/szoborpark.

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2015. áprilisban és
május elején
Április 7.: DDNP Klub
Az év madara, a búbos banka 
Wágner László diavetítéses előadása
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra, ingyenes program.

Április 12.: Manótúra az Abaligeti-barlangban
A barlangok varázsát kínálja az óvodás, kisiskolás gyermekeknek a mesés elemekkel átszőtt program. A
bábelőadáson Moszanka és Pipisztrella segítségével ismerhetik meg a résztvevők a barlangok keletkezését, a
föld alatti rejtett élővilágot, megtudhatják, mi mindenre érdemes odafigyelni, amikor barlangokban járunk.
A túra résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 72/498766
Helyszín, időpont: Abaligeti-barlang, 10.00 és 12.00 óra. A program időtartama: 1 óra, a részvételi díj: a barlangi
belépő ára.

Április 15.: Kis madarász 
kis természetvédő programsorozat
A foglalkozáson bemutatásra kerülnek Magyarország legszebb vonuló madarai, valamint megismerkedhetnek a
résztvevők a madárgyűrűzés múltjával és jelenével.
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 15.00 óra. A program időtartama: 1,5 óra, a részvételi díj: 300
Ft/fő.
Április 18.: A FÖLD NAPJA 
szemléletformálás a mindennapokban
A szabadtéri rendezvény környezetünk természeti értékeire, azok megóvására kívánja felhívni a figyelmet. A
látogatókat több szervezet képviselői várják hangulatos és interaktív programelemekkel. A résztvevők
megismerhetik azokat a módszereket is, amelyekkel környezetünk és a természet védelme mindennapjaink
részévé válhat.
Helyszín, program kezdete: Pécs, Tettye tér, 10.00 óra. Ingyenes.

Április 18.: Bazsarózsa túra
Országos kitekintésben is jelentős botanikai értéket őriz a 100 hektáron elterülő Nagy-mező, Arany-hegy
Természetvédelmi Terület. A egykori gyümölcsösök, legelők, ritkás erdőfoltok védett növények sokaságának
jelentenek élőhelyet napjainkban. A világon már csak hazánkban találkozhatunk a fokozottan védett bánáti
bazsarózsa életképes populációival. A túra résztvevői a különleges növény legjelentősebb állományaiban
gyönyörködhetnek.
Helyszín, időpont: Hosszúhetény, Vásártér, 10.00 óra. A túra hossza, időtartama: 5 km, 3-4 óra; a részvételi díj:
500 Ft/fő.

Április 18.: Zselici éjszakai túra a csillagoségbolt-parkok első nemzetközi hetén
2015 a "Fény nemzetközi éve". Zselici éjszakai túrára várja az érdeklődőket a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság és a Zselici Csillagpark a csillagoségbolt-parkok nemzetközi hetén. A séta során a Tájvédelmi
Körzet természeti és táji értékeit ismerhetjük meg, miközben a ránk boruló éjszakában mérésekkel ellenőrizzük a
fényszennyezés mértékét. Az egyre kevesebb helyről látható mesterséges világítástól zavartalan égbolt alatt
csillagász mutatja be a tavaszi égbolt csillagképeit.
A résztvevők létszáma korlátozott, ezért előzetes bejelentkezés szükséges! Tel.: +36 (30) 405-4571
Helyszín, időpont: Hotel Kardosfa (GPS: N46.243709 E17.757017), 19.00 óra (gyülekező: 18.30)
Túra hossza, időtartama: 5 km, 4 óra. A részvételi díj: 1000 Ft/fő.

Április 25.: Művészet a természetben
Szabadtéri tárlatvezetés a Nagyharsányi Szoborparkban művészettörténész kalauzolásával.
A Szársomlyó egykori kőfejtőjében 1967-ben létesítettek alkotótelepet fiatal pécsi szobrászművészek, majd
később külföldi művészek is bekapcsolódtak az alkotó munkába. A környékből származó kőből, a szabad ég
alatt készült művek szinte életre kelnek a szoborparkban. A szobrok többsége nonfiguratív: magányos tömbök,
csavart oszlopok, furcsa bálványok, óriások játékszereire emlékeztető kövek.
Helyszín, időpont: Nagyharsányi Szoborpark, 10.00 óra. A túra hossza, időtartama: 1 km, 1 óra; a részvételi díj:
800 Ft/fő, 10 éves korig ingyenes.

Április 25.: Kamilla és Koszta kalandjai a Gólyák Birodalmában
Gólyabábos foglalkozás gyerekeknek a Fehér Gólya Múzeumban. Kamilla, a gondoskodó gólyamama bevezeti
fiókáját, a csintalan Kosztát a gólyák kalandos életébe. A program során a gyermekek bábok segítségével
ismerkedhetnek meg a gólyák táplálkozásával, fészkelési szokásaival és vonulásukkal. A bábozás végén a
résztvevők is kipróbálhatják, hogy milyen fészket építeni, gólyalábon járni és egy kis ügyességi játékon is
megmérkőzhetnek a lelkesebbek. Emlékül mindenki elkészítheti a saját gólya-pálcáját.
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 10.00 óra. A program időtartama: 2 óra; a részvételi díj: 500
Ft/fő.

Április 25.: Odúnéző túra a Fekete harkály tanösvényen
A túrán a résztvevők érdekes 
akár kézzel fogható 
információkat kaphatnak a zselici erdő életéről: változatos
élőhely-típusokat, különféle fafajokat, csodás lágyszárú növényeket és rejtett életmódú állatokat ismerhetnek
meg. Sok érdekes információt lehet megtudni a madárodú-telep jelentőségéről, valamint közelről megfigyelhetők

lesznek az odúlakó fajok fiókái is.
Helyszín, időpont: Kaposvár-Töröcske déli vége, 10.00 óra. A túra hossza, időtartama: 5 km, 3-4 óra; a részvételi
díj: 500 Ft/fő.

Május 2.: Hajnal Bédában
A hajnali program során az ártéri tanösvény bejárásával gyönyörködhetünk a bédai erdő lenyűgöző növény- és
állatvilágában. A felkelő nap fényében fantasztikus képeket készítve szakvezető segítségével járhatjuk be a
területet. A fotózás mellett megismerkedhetünk az ártér működésével, ízelítőt kaphatunk az árvizek és az ártéri
gazdálkodás összefüggéseiről, őseink életmódjáról. A tanösvény mentén, Magyarország egyik legnagyobb ártéri
legelőjén megtekinthető a ridegtartású, védett és őshonos szürkemarha gulya.
Helyszín, időpont: Kölked határában, a Nagypartosi tanösvény indító táblája a Duna-töltésen (Tojtai lejáró), 5.00
óra. Túra hossza, időtartama: 5 km, 3-4óra; a részvételi díj: 500 Ft/fő.

Május 5.: DDNP Klub
Delfinkaland Egyiptomban 
Temesi Andrea diavetítéses előadása
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program.

A DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZÁLLÁSHELYEI

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a Dráva mentén, valamint a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet közvetlen
közelében vendégházakat működtet. A létesítmények családok, kisebb baráti társaságok, kutatók számára
kínálnak szállást, nyugodt, csendes környezetben. Akár kikapcsolódás, akár elmélyült munka végzése céljából
érkeznek a vendégek, kulturált szolgáltatásokat kaphatnak elérhető áron.

Abaliget
Az abaligeti Denevérmúzeum épületében található összkomfortos apartmanban egy kétágyas és egy ötágyas
szoba, egy teljesen felszerelt konyha, fürdő, tv, videó, saját parkoló áll vendégeink rendelkezésére. Cím: 7678
Abaliget, Denevérmúzeum. Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459.
Árak: felnőtt: 3000 Ft/fő/éj+ifa (18 éves kor felett 350 Ft/fő/éj) - gyermek 3 éves kortól, diák: 1500 Ft/fő/éj.
Nyitva: március 1. 
október 31.
Drávaszentes
A nemzeti park Oktató- és Bemutatóközpontjában egy háromágyas, pótágyazható apartman, teljesen felszerelt
konyhával és fürdőszobával, valamint egy fürdőszobával felszerelt vendégszoba áll vendégeink rendelkezésére. A
vendégek számára saját parkoló is rendelkezésre áll.
Kerékpárkölcsönzés lehetséges. Cím: 7570 Barcs-Drávaszentes, Fő u. 1. Tel.: 82/461-285, 30/377-3393.
Árak: Apartman: felnőtt: 3000 Ft/fő/éj; gyermek 5 éves kortól, diák, pótágy: 2500 Ft/fő/éj.
Vendégszoba: felnőtt: 2700 Ft/fő/éj; gyermek 5 éves kortól, diák, pótágy: 2200 Ft/fő/éj.

Szentborbás
A közvetlenül a Dráva partján található épületben 7 férőhely áll vendégeink rendelkezésére. Teljesen felszerelt
konyha, fürdő, mosdó, toalett, terasz szolgál vendégeink kényelmére. Kerékpárkölcsönzés lehetséges. A nagy
udvarban sátrazási lehetőség is van. Cím: 7918 Szentborbás. Tel.: 82/461-285, 30/377-3393.
Árak: felnőtt: 3000Ft/fő/éj, gyermek 5 éves kortól, diák, pótágy: 2500 Ft/fő/éj.
Sátrazás saját sátorban: felnőtt: 600 Ft/fő/éj; gyermek 5 éves kortól, diák: 300 Ft/fő/éj.

Vízvár
A környezetbarát szemlélettel felújított vendégházban 10 férőhely áll vendégeink rendelkezésére. A házban
felszerelt konyha, zuhanyzó áll vendégeink rendelkezésére. A ház áramellátását napelemek biztosítják, WC a

kertben található.
Az udvaron sátrazási és parkolási lehetőség áll rendelkezésre.
Árak: felnőtt: 2300 Ft/fő/éj; gyermek 5 éves kortól, diák: 1200 Ft/fő/éj (3 vagy több éjszakát eltöltők esetében:
2000 Ft/fő/éj).

Drávatamási
A Drávatamásiban, a Dráva partján található összkomfortos apartman 2 szobában 4 fő részére, egy teljesen
felszerelt konyhával és fürdővel várja a kedves vendégeket. Alvás saját hálózsákban lehetséges, ágyneműt nem
biztosítunk. 1 pótágyat tudunk biztosítani.
Kerékpárkölcsönzés és sátrazás lehetséges. Cím: 7979 Drávatamási, Fő u. 52. Tel.: 82/461-285, 30/474-3591.
Árak: felnőtt: 2500 Ft/fő/éj; gyermek 5 éves kortól, diák, pótágy: 2000 Ft/fő/éj.
Sátrazás saját sátorban: felnőtt: 600 Ft/fő/éj; gyermek 5 éves kortól, diák: 300 Ft/fő/éj.

Információ a szállásokról:
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság; telefon: 72/518-222, 30/326-9459, 30/377 3388.
E-mail: evahorvath@ddnp.kvvm.hu, komlos@ddnp.kvvm.hu - www.ddnp.hu

A DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG BEMUTATÓHELYEI
Pécs, Pintér-kert Arborétum
Pécs, Tettyei Mésztufa-barlang
Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum
Mohácsi Történelmi Emlékhely
Kölked, Fehér Gólya Múzeum
Boki-Duna, halászati bemutatóhely
Barcs-Drávaszentes, Dráva Kapu Bemutatóközpont
Szársomlyó
Nagyharsányi Szoborpark
Zselici Csillagoségbolt-park - Éjszakai túrák előre meghirdetett időpontokban - 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!

