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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele        20 16. augusztus 
 
 

HÍREK 
 
 
 

Negyven éves a Zselici Tájvédelmi Körzet 
 
A Balatontól Dráváig húzódó „Somogyország” belsejében a Zselic mintegy 1200 km² kiterjedéső, közel 
nyolcvan, jellemzıen a völgyek aljában meghúzódó települést magába foglaló dombvidék. E páratlan 
szépségő környék nevét - egyes források szerint a honfoglalás-kori szláv lakosságtól kapta, tılük ered 
ugyanis az a „zselod”, makkot jelentı szó, amely az itt ıshonos tölgyre, és arra utal, hogy egykor 
jelentıs volt itt a makkoltató sertéstartás. 

E kevéssé ismert tájat elsısorban az erdık teszik vonzóvá, melyet a sajátos klíma és az emiatt 
kialakult kivételes élıvilág tesz egyedülállóvá. A több évezred óta itt élı emberek egykori települései 
kevés nyomot hagytak maguk után, a természet újra és újra magáévá teszi az elhódított területeket: 
fák gyökerei szövik át a történelmet. Jó példa erre a Ropolyi földvár. 

Manapság is megtehetünk több tíz kilométert úgy a fák között, hogy lakott hellyel nem találkozunk. 
Nem az erdı van Somogyban, hanem Somogy az erdıben -, erre a régi mondásra manapság is 
ráérezhetünk, ha azokra a régi utakra tévedünk, amit nem is annyira régen még a híres somogyi 
betyárok tapostak. 

A zselici táj észak-nyugati részén 
éppen negyven éve, 1976 óta 
védett a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság természetvédelmi 
kezelése alá tartozó, közel 8.000 
hektáros tájvédelmi körzet. 
Csatlakozásunk óta pedig e terület 
is része lett az Európai Unió 
természetes élıhelyeinek, a Natura 
2000 hálózatnak. A Tájvédelmei 
Körzetet is magába foglaló Észak-
Zselici erdıségek Natura-2000 
terület nagysága 16.000 ha. 

A Zselic természeti értékét az 
egyedülálló erdıvadon adja. A 
változatosan szabdalt felszínen, a 
széles dombhátakon kialakult 

sokszínő társulások egyedülálló különlegessége a kizárólag a Zselicben található ezüsthársas bükkös. 
Az ezüsthárs ilyen tömegő elıfordulása olyannyira egyedülálló, hogy hungarikummá nyilvánításának 
kezdeményezéséhez a méhész társadalom is csatlakozott. 

A táj sajátos élıvilágának kialakulásában a legmeghatározóbb környezeti tényezı az éghajlat. A 
dombsági jelleg ellenére a klíma hővösebb és csapadékosabb a környezeténél, amit a délnyugatról 
érkezı mediterrán légtömegek is befolyásolnak. Ennek következtében a délies elterjedéső elemek 
keverednek a hegyvidékekre jellemzı fajokkal. Kiemelt jelentısége van a kakasmandikó (Erythronium 
dens-canis) zselici állományainak, amelyek Magyarország legnagyobb populációit alkotják. 
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A tájvédelmi körzet egyedülálló élıvilága mellett arról is nevezetes, hogy ez Európa egyik 
legtermészetesebb éjszakájával rendelkezı területe, ahol a csillagos égbolt látványát a mesterséges 
világítás szinte alig zavarja. A 2006-ban megindult kezdeményezés után 2009-ben, néhány észak-
amerikai – rendkívül alacsony fényszennyezettségő – táj sorában, Európában elsıként a Zselici 
Tájvédelmi Körzet nyerte el – a skóciai Galloway Parkkal közösen – a „nemzetközi csillagoségbolt-
park” címet. 

Napjainkra a fényszennyezés miatt a lakott területektıl és azok közelébıl 
a csillagos égbolt legtöbb látványossága már szinte teljesen eltőnt. Egyre 
kevesebb hely található a Földön és Magyarországon is, ahol a sötét 
éjszakai égbolt természetes állapotában megmaradt – ezek egyike a 
Zselic. Hogy ez a kedvezı állapot hosszabb távon is fenntartható 
maradjon, a Zselici Tájvédelmi Körzet területén – Európában elsıként – 
csillagoségbolt-parkot alakított ki számos szervezettel összefogásban a 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Csillagászati 
Egyesület. A tájvédelmi körzetbıl felhımentes, holdtalan éjszakákon 
szabad szemmel is több ezer csillag látható, derült nyári éjjeleken pedig a 
Tejút derengése jelent meghatározó látványt. 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Csillagászati Egyesület olyan túrákat, 
programokat szervez, melyek során a csillagos égbolt megfigyelése mellett számos érdekességet 
tudhatnak meg a résztvevık a fényszennyezésrıl, arról, hogy mi, „hétköznapi” emberek, mit tehetünk 
annak érdekében, hogy mindennapi tevékenységünkkel, a mesterséges világítással minél kevésbé 
zavarjuk környezetünket. Az élıvilág számára a mesterséges világítás rendkívül káros hatású, az 
éjszakai világosság megzavarja az állatok napi életritmusát, a fényforrások nehezítik a 
tájékozódásukat, gyakran pusztulásukat okozva – utóbbira jól ismert példa, amikor a rovarok a lámpa 
körül körbe-körbe repülnek végkimerülésig. 

A tájvédelmi körzet Kaposvárhoz legközelebb esı, északi részén alakította ki a Duna-Dráva Nemzeti 
Park Igazgatóság elsı kiemelten környezet-tudatos, az igazgatóság honlapjáról és QR-kód 
leolvasásával az indító tábláról is letölthetı információk segítségével bejárható tanösvényét. A saját 
vagyonkezeléső erdıterületen létesített, Kaposvár-Töröcske déli határától induló „Fekete harkály 
tanösvény” az erdei- és vizes (erdei patak-menti) életközösséget, a jellemzı növény- és állatfajokat, a 
természetes erdımőködtetı folyamatokat és az ezeket leutánzó, folyamatos erdıborítást biztosító, 
természetközeli erdıgazdálkodást mutatja be. 

(Pintér András - Szegvári Zoltán) 

 
 
 
 

Jöjjön könyvet olvasni a Pintér-kertbe – ingyen! 
 
Az UNESCO szeptember 8-át az 
írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi 
napjává nyilvánította 1965-ben. A nap 
elnevezése hazánkban, mint az „Olvasás 
Világnapja” terjedt el, az elmúlt években több 
akciót szerveztek országszerte az olvasás 
népszerősítése kapcsán. 
 
A pécsi Pintér-kert Arborétum idén csatlakozik a 
kezdeményezéshez: szeretettel várunk 
mindenkit szeptember 8-án, nyugodt, csendes 
környezetbe könyvet olvasni! 
 
Aki könyvvel érkezik, ingyenesen léphet be 
az arborétumba , és akár több órán keresztül átadhatja magát az olvasás élményének a kert 
valamelyik padján ülve, árnyat adó fák tövében, madárcsicsergés hangjai mellett. Az Arborétum 
weboldala: http://www.ddnp.hu/pinter-kert 
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Szeptember 10-én „denevérlógás” lesz Abaligeten! 
 
Izgalmas programok várják a nagyközönséget az Év Emlıse, a denevér jegyében szeptember 10-én, 
egész nap folyamán Abaligeten, a barlang elıtti területen. 
 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Földmővelésügyi 
Minisztérium Vadonlesı Programja szervezésében megvalósuló Abaligeti 
denevér-lógás elnevezéső rendezvény központi témája a természeti 
értékek bemutatása, különös tekintettel az Év Emlısére, a denevérre.  
 
Tervezett programok: játékos foglalkozások, pólógyár az Év Emlıse 
motívumaival, 3D filmvetítés a barlangokról, barlangi mentés bemutató, 
a „Denevérre ultrahangolódva” címő pályázat eredményhirdetése és az 
elkészült videóklipek vetítése, túrák a barlangban és a barlang környékén. 
Kézmőves portékák, nemzeti parki termékek bemutatója és vására. 
 

 
Mi adja a program 
aktualitását? A denevérek 
násza nyár végén, ısz elején 
zajlik. A nászidıszakban 
gyakori jelenség, hogy a 
denevérek úgynevezett 
nászbarlangokat keresnek fel, 
amelyek késıbb telelıhelyül 
is szolgálhatnak. A Dunántúl 
egyik legjelentısebb 
nászbarlangja az Abaligeti-
barlang. Több ezer denevér 
fordul meg itt augusztus 
végén, szeptember elején, 
tehát nagyobb az esély a 
sikeres párosodásra. A 
megtermékenyülés ısszel 
megtörténik, de a magzat 
fejlıdése a téli álom ideje alatt 
leáll, és csak a tavaszi 
ébredés után indul meg újra. Az egy, esetleg kettı kölyök május végén, június elején születik meg a 
nyári szálláshelyen, és egy hónap után lesz önálló. 
 
Részletes információk a programról honlapunkon olvashatók: www.ddnp.hu 
Vadonlesı: www.vadonleso.hu 
 
 
 

FELHÍVÁS  
 
 

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 Duna-
Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ajándékcsomagját nyerhetik meg. A pályázat beadási határideje 
2016. október 15. Részletes információk a www.ddnp.hu/e-tanosvenyek linken érhetık el. 
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ÉVFORDULÓ 
 
 

40 éve nyitotta meg a kapuit a Mohácsi Nemzeti Emlé khely 
 
1526. augusztusában, Mohács határában vívtak sorsdöntı csatát a magyar seregek a Szulejmán 
szultán által vezetett török haddal. E csata tragikus eseményeinek állít emléket az itt található Mohácsi 
Nemzeti Emlékhely, amely 1700 keresztény katona végsı nyughelye. 
 
A mohácsi csata elsı két tömegsírja dr. Papp László régész munkásságának köszönhetıen került 
napvilágra 1960-ban. Az emlékhely építési munkái csupán 1975 ıszén kezdıdhettek meg, amikor 
újabb három tömegsír került elı. Az Országos Természetvédelmi Hivatal még ebben az évben 7,5 
hektáron, Mohácsi Történelmi Emlékhely Természetvédelmi Terület néven védetté nyilvánította a 
területet. 1976. augusztus 29-én, a mohácsi csata 450. évfordulóján tízezer ember jelenlétében került 
sor az emlékhely felavatására. 
 
A látogatót az emlékhely gótikus ívő, majd az ív közepén megtörı kapuja fogadja. Pölöskei József 
ötvösmővész bronzból készült alkotása 28000 csontra emlékeztetı alkotóelembıl áll, ami a csata és a 
környékbeli települések 28000 áldozatának mővészi megjelenítése. Az emlékhely 2011-ben jelentıs 
megújuláson esett át, ekkor avatták fel az új, Szent Koronát mintázó fogadóépületet.  
 
Az épület föld alatti szintjén kiállítótér kapott helyet, ahol a csatával kapcsolatos bemutató tekinthetı 
meg. A kiállítás egyszerre hagyományos és formabontó, a régészeti leletek és a magyar, valamint 
török történelmi források együttes bemutatása során a látogatók számára kézzel fogható valósággá, 
átélhetı történeti élménnyé válik a mohácsi csata. Az ismeretanyagot több, HD-minıségben vetítésre 
kerülı film mutatja be, melyek igazodnak a látogatók életkorához, szakmai felkészültségéhez: külön 
film készült az óvodás korosztálynak, az iskolásoknak és a felnıtteknek, továbbá a történelemmel 
foglalkozó szakemberek számára. 
 
Az épületbıl kilépve tízezer tiszafával, és mogyorófa ligettel szegélyezett emlékpark immár teljes 
mivoltában tárul elénk. A sírjelek és a táblák történelmünk e szomorú eseményét elevenítik fel, a 
sírkertet és a tömegsírokat számos mővész alkotása díszíti. A tömegsírok között II. Lajos király, 
Szulejmán szultán, Tomori Pál, Kanizsai Dorottya, és sok-sok névtelen vitéz fából kifaragott szobrait 
láthatjuk. Az emlékhely kialakítása rengeteg szimbólumot hordoz, melyek idegenvezetı segítségével 
tárulnak fel a látogatók elıtt. A Mohácsi Nemzeti Emlékhely egész évben várja a látogatókat.  
 
Honlap: www.mohacsiemlekhely.hu 
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KÖRNYEZETI NEVELÉS  
 

Kedvezményes osztálykirándulási lehet ıségek 
 
A szeptemberben kezdıdı 2016/17-es tanév elsı két hónapjában kedvezményes osztálykirándulási 
lehetıségeket kínál a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság. Az alábbiakban bemutatásra kerülı 
programokra történı jelentkezés esetén 20% kedvezményt biztosítunk az eredeti árból a 
diákcsoportoknak. 
 
A Kalandok Abaligeten  program résztvevıi 
megismerhetik az Abaligeti-barlang világát, a 
denevérek titokzatos életét. A diákok játékos 
formában tapasztalhatják meg, hogy a természetben 
milyen sok segítséget találhatnak a tájékozódásban. A 
barlang környékén tett túrán rácsodálkozhatnak a 
Mecsek természeti kincseinek változatosságára. A 
Pécsi osztálykirándulás: Tettye  címő programon a 
természetjárás általános szabályainak megismerése 
után felfedezı körútra indulunk a Pintér-kert 
Arborétumba, a Tettyei Mésztufa-barlangba, majd 
meggyızıdünk arról, hogy az idıjárás elırejelzése 
nem is olyan nagy ördöngösség, mint ahogy azt elsıre 
gondolnánk! A Játszva tanulás a nemzeti parkban  
(Béda-Karapancsa, Kölked) programon a diákok megismerhetik az ártér élıvilágát, az itt élı gólyákat, 
valamint megbizonyosodhatnak arról, hogy az árvíz a természet szempontjából egyáltalán nem káros, 
sıt éppen ez a létfeltétele az itteni élıvilágnak. A Kirándulás az İs-Dráva Látogatóközpontba  
elnevezéső programon a Dráva élıvilágát bemutató kiállítás megtekintése után játékos sétára 
indulunk a Hagyományos gazdálkodás tanösvényen az állattartó majorba. Az egész napos 
ismeretszerzést játszótérhasználat és állatsimogatás teszi felejthetetlenné. 
 
A programok részletes leírásai elérhetıek a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság honlapján: 
www.ddnp.hu 
 
 
 

PROGRAMAJÁNLÓ  
 
 

Évzáró egynapos drávai vízitúra Vejtit ıl Drávaszabolcsig 
 
A 2016. szeptember 3-án induló túránkat olyanoknak 
ajánljuk, akik már korábban kipróbálták az evezést, vagy 
legalább van a csapatukban egy olyan ember, aki már 
kormányozott kenut. Gyülekezés Szaporcán, az İs-
Dráva Látogatóközpontban, a recepciónál 9.00 órakor. 
A túravezetı tájékoztatóját követıen buszra szállunk és 
elutazunk a Vejti vízitúra táborhelyig, ahol vízre szállunk 
a Dráván. A táv 20 km, de be fogunk kalandozni szép 
holtágakba, hogy minél többet tudjunk bemutatni a 
Dráva csodálatos vízi világából. Európa egyik 
legtisztább viző folyóján evezhetünk, olyan ez, mint egy 
igazi ısvadon, háboríthatatlansága magával ragadó. A 
túra végén a Drávaszabolcsi hídnál kötünk majd ki, felpakoljuk a hajókat az utánfutóra és visszatérünk 
a Látogatóközponthoz. 
Útvonal: Vejti kikötı – Drávaszabolcs (Táv: 20 fkm, Menetidı: kb. 4-4,5 óra). Létszám: 8 fı. 
A kenukhoz szükséges felszerelést (mentımellény, evezı, vízhatlan hordó) a szervezık biztosítják. 
Részvételi díj: 4 személyes kenuval: 6.200 Ft/fı. 2 személyes kajakkal: 7.400 Ft/fı. 
Jelentkezés, információ: Tel.: 30/551-6710. 
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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 20 16. 
szeptemberben és október elején 
 
 
 
Szeptember 3.: Velünk él ı hagyományok 
„20 év, 20 túra” programsorozat, Jelvénygyőjtı túra 
A túrán a 250 éves Kisújbánya történetével, hagyományaival, a régi és újra velünk élı 
hagyományokkal ismerkedhetnek a résztvevık. Helyszín, idıpont: Zobákpuszta-Kisújbánya, Cigány-
hegyi feljáró (N46.2120833 E18.3624444), 10.00 óra. A túra hossza, idıtartama: 5 km, 3-4 óra, a 
részvételi díj: 500 Ft/fı. 
 
 
Szeptember 3.: Évzáró egynapos drávai vízitúra Vejt itıl Drávaszabolcsig 
Európa egyik legtisztább viző folyóján evezhetünk, Vejtitıl Drávaszabolcsig. Táv: 20 fkm, Menetidı: 
kb. 4-4,5 óra. Létszám: 8 fı. A kenukhoz szükséges felszerelést (mentımellény, evezı, vízhatlan 
hordó) mi biztosítjuk. Találkozás: İs-Dráva Látogatóközpont, 9.00 óra. Részvételi díj: 4 személyes 
kenuval: 6.200 Ft/fı. 2 személyes kajakkal: 7.400 Ft/fı. Jelentkezés, információ: Tel.: 30/551-6710. 
 
 
Szeptember 6.: DDNP Klub  
Természeti értékek és látnivalók Szentmihályhegytıl a Lankóczi-erdıig, avagy a Duna-Dráva Nemzeti 
Park nyugati kapuja – Zöldvári Ákos diavetítéses elıadása. Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási 
Központ, 17.00 óra. Ingyenes program. 
 
 
Szeptember 10.: Abaligeti denevér-lógás 
Az Abaligeti-barlang környezetében megrendezésre kerülı program a denevérek köré szervezıdik. 
Ismeretterjesztı játékos foglalkozásokkal várunk minden korosztályt. Idıpont: 10.00-22.00. Ingyenes 
program. 
 
 
Szeptember 10.: Matula bácsi és Tutajos kalandjai a  Boki-Dunánál 
A bábos fogalkozás során Matula, az öreg halász bevezeti Tutajost a halászok mindennapi életébe. A 
gyerekek a Duna menti hagyományos halászati eszközökkel, módszerekkel ismerkedhetnek meg, 
valamint játékos feladatok is várják ıket. A részvételhez elızetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/846-
6020. Helyszín, idıpont: Boki-Duna, Erdıfőn áthaladva 1,5 km-re (N45.900000 E18.780000), 10.00. A 
program idıtartama: 2 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı. 
 
 
Szeptember 13.: Az él ı természetvédelem – Rózsa Anita el ıadássorozata 
A folyók ölelésében és a Balaton hullámain – A Körös-Maros és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Az elıadássorozat hazánk legszebb és leginkább védelemre szoruló tájait, a nemzeti parkokat mutatja 
be. Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program. 
 
 
Szeptember 14.: ABC-séta a Pintér-kertben 
A foglalkozás során a kisiskolások megismerhetik, illetve átismételhetik az ABC betőit a Pintér-kerti 
fajok segítségével. Helyszín, idıpont: Pécs, Pintér-kert Arborétum, 10.00 óra. A program idıtartama: 1 
óra, a részvételi díj: 300 Ft/fı. 
 
 
Szeptember 23.: Nemzetközi Hulladékgy őjtı Nap 
A jeles napon nemcsak korunk hulladékkezelési technikáit ismerhetik meg a gyerekek, hanem azt is 
megtudhatják, elıdeink hogyan bántak a keletkezı hulladékkal. Helyszín, idıpont: İs-Dráva 
Látogatóközpont, 10.00 óra. A program idıtartama: 1,5 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı. 
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Szeptember 30.: Gombák erd ın és mezın 
Az elıadáson a gombák világával ismerkedhetnek a részvevık. A programot ehetı és mérgezı 
gombák bemutatása, gombahatározó készítése színesíti. Helyszín, idıpont: İs-Dráva 
Látogatóközpont, 10.00 óra. A program idıtartama: 1 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı. 
 
 
Október 1.: Id ısek Világnapja a Pintér-kert Arborétumban  
A látogatók szakvezetı kíséretével ismerhetik meg a kert életének sajátosságait, az ısz színeiben 
pompázó növényvilágot. Helyszín, idıpont: Pécs, Pintér-kert Arborétum, 10.00 és 14.00 óra. A 
részvételi díj: 400 Ft/fı, nyugdíjasoknak igazolvánnyal ingyenes. 
 
 
Október 1.: Vén Fák ösvénye túra Bélaváron  – „20 év, 20 túra” programsorozat 
Látogatás a tekintélyt parancsolóan, mégis végtelen szelídséggel magasodó bükkfáknál és az egykor 
fehér gólya fészkét tartó, matuzsálemi kort megért erdei fenyınél. A túra során az ötvenes évek 
viszonyait tükrözı futóárkokat is megtekintjük. Helyszín, idıpont: Bélavár, templom, 10.00 óra. A túra 
hossza, idıtartama: 6 km, 3 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı. 
 
 
Október 2.: Európai Madármegfigyel ı Nap az İs-Dráva Látogatóközpontban 
A jeles nap alkalmából távcsövekkel, spektívvel figyelhetik meg a résztvevık a térségben honos 
madarakat, és madárgyőrőzési bemutatóra is sor kerül. Helyszín, idıpont: İs-Dráva Látogatóközpont, 
9.00 óra. A program idıtartama: 3 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı. 
 
 
Október 4.: DDNP Klub  
Betyárvilág Magyarországon – Varga Zsolt diavetítéses elıadása 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program. 
 
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! 


