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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele               2017. június 
 
 
 

AKTUÁLIS 
 
 
 

51 gólyafióka kapott gyűrűt Baja térségében 
 
 
Idén június 15-én ismét megszervezésre és lebonyolításra került a fehér gólyák nyilvános gyűrűzése, 
azaz a Gólya Road Show. 
 
A Road Show ezúttal is nyitott volt az érdeklődők számára. A meleg időjárás ellenére az előre 
meghirdetett helyszíneken és időpontokban több mint 550 fő (többségük óvodások, iskolások) 
kísérhette figyelemmel a kis gólyák jelölését. Több helyszínen közvetlen közelről volt lehetőség a 
madarak megfigyelésére, a fiókák megsimogatására. Az eseményről az M1 Híradó, az MTI fotósa, a 
Bajai TV, a Petőfi Népe és több internetes portál is beszámolt. 
 
Az eseményen 10 településen, összesen 18 
fészeknél 51 fióka kapott egyedi azonosításra 
alkalmas gyűrűt. A költésben nagy szórás 
mutatkozott, hiszen amíg Csátalján éppen 
gyűrűzhető méretűek voltak a fiókák, addig 
Dávodon és Szeremlén egy-egy fióka már 
túlságosan nagynak (és bátornak) bizonyult a 
színes gyűrűzéshez, így azok biztonsági okok 
miatt nem kerültek megjelölésre. Az idei évben 3 
fióka volt a jellemző fészkenként, de a bajai 
fészekben 5 fióka cseperedik. A tavalyi évhez 
képest jobb, míg általánosságban erős közepes 
volt az idei fiókaátlag (2,84 fióka/fészek). A 
fiókák a kirepülést követően, várhatóan 
augusztus közepén hagyják el az országot, és 
kezdik meg a vonulásukat az afrikai telelőterületekre. 
 
A fióka-számok alakulása Baja térségében: 
2 fiókás fészek – 6 db; 3 fiókás fészek – 8 db; 4 fiókás fészek – 3 db; 5 fiókás fészek – 1 db. 
 
A nap során három öreg madarat is sikerült beazonosítani a korábbi gyűrűzések eredményeképpen: 
 

Jelenleg költ Gyűrűzve Gyűrűzés éve Korábbi leolvasás 

Hercegszántó SZLOVÁKIA ? 3x Hercegszántó 
Hercegszántó Szeremle 2011 4x Hercegszántó 

Sükösd Báta 2012 5x Sükösd 

 
Kép: Gólyafiókák a bátmonostori fészeknél (Fotó: Mórocz Attila) 
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Kirepült a rétisas fióka a bekamerázott fészekből 
 
Az elmúlt hónapokban többször adtunk hírt a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési 
területén található bekamerázott rétisas fészekben történtekről. Az elmúlt hétvégén a fióka elhagyta a 
fészket, már csak napi egy-két alkalommal megy vissza. A videó képeken sem látható a madár, mert 
már messzebb ücsörög. A kamerakép és részletes leírás a fajról ide kattintva érhető el: 
http://filmdzsungel.tv/webkamerak/retisas/ 
 
 

 
A kíváncsi rétisas fióka június 23-án, még a fészekben 
 
 
 

Nagycsaládosok napja az Ős-Dráva Látogatóközpontban – július 8. 
 
Az Ormánság természeti értékeit és hagyományait megismertető Ős-Dráva 
Látogatóközpont interaktív kiállítással, őshonos háziállat bemutatóval, 
tanösvényekkel, változatos aktív programokkal, környezeti nevelési 
foglalkozásokkal várja a közönséget. 
 
A Nagycsaládosok Napja alkalmából a NOE tagsági kártyával rendelkezők 50%-
os kedvezményt kapnak az aktuális belépőjegy árakból, illetve az eszközök 
(kerékpárok, játékok és sporteszközök, főzőeszközök) bérleti díjából. 
 
10.00 és 13.00 órakor ingyenes idegenvezetés indul nagycsaládosok részére a látogatóközpont 
főépületétől a Hagyományos gazdálkodás tanösvényen. A résztvevők szakember kalauzolásával 
ismerhetik meg a területre egykor jellemző gazdálkodási formákat, meglátogatják a régi tájfajtákból 
álló gyümölcsöst, valamint fűszer- és gyógynövénykertet, betekintést nyerhetnek a méhészkedés, a 
gyümölcsfeldolgozás rejtelmeibe. A tanösvény végén kialakított, régi magyar háziállatokat bemutató 
majorban a vendégek az állatok megtekintésén túl megtudhatják azt is, hogy a múltban milyen 
szerepet játszottak az állatok a mindennapi gazdálkodásban. 
 
Bővebb információ: Ős-Dráva Látogatóközpont, 7843 Szaporca. Telefon: 72/223-015, 30/402-7654. 
E-mail: info@odlk.hu - Honlap: www.odlk.hu – http://facebook.com/odlkszaporca 
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Az invazív törpeharcsák visszaszorítása Somogyban 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésébe tartozó, a Csombárdi-rét 
Természetvédelmi Területen elterülő halastavon dobvarsa csapdákkal 300 kg törpeharcsa szelektív (a 
varsákban kb. 95 %-ban fekete törpeharcsa, 1-2 %-ban szintén behurcolt ezüst kárász volt) fogása 
történt meg. 
 
A természetvédelmi kezelés részeként a tavon 
az igazgatóság extenzív halgazdálkodást folytat, 
amely során kihasználja a természetes 
táplálékbázist, azaz mesterséges 
takarmányozást nem végez, a természetes 
szaporulatra épít, és igyekszik természetszerű, 
önfenntartó halállomány szerkezetet kialakítani. 
Ennek során, a közmunkaprogram keretében 
folyik kisszerszámos módszerekkel az invazív 
halfajok visszaszorítása. Érdekesség, hogy az 
előzetes szemrevételezések és a korábbi évek 
tapasztalatai alapján a szakemberek egyáltalán 
nem számítottak ekkora mennyiség fogására. Természetesen a munka folytatódik tovább, annál is 
inkább, mivel a kínai razbóra és a naphal ez eddigi tevékenység hatására gyakorlatilag már eltűnt a 
Csombárdi-rét tavából. 
 
 
 

Ürge mese kiállítás az Ős-Dráva Látogatóközpontban 
 
Az Ős-Dráva Látogatóközpontban június elejétől tekinthető meg Vincze Bálint „Ürge mese” című 
szabadtéri fotókiállítása. 
 
A Vadonleső Program (www.vadonleso.hu) 2014-ben elindította az „Év emlőse" kezdeményezést. 
Ennek keretében minden évben egy-egy kiszemelt emlősfajunkra hívja fel a figyelmet, így az adott 
évben nagyon sok esemény, program, meghirdetett pályázat szól a kiválasztott állatról, tudományos, 
természetvédelmi, művészeti és még ki tudja hányféle megközelítésben. 2015-ben az „Év emlőse” az 
ÜRGE lett! Világállományának jelentős része él hazánkban, így nagyon nagy természetvédelmi 
felelősségünk van megőrzésében. Az ürge tavasztól őszig, főleg napos, kellemes időben, nappal 
keresi táplálékát a rövid füvű gyepeken. Ebből 
adódóan azt gondolhatnánk, hogy kevés 
könnyebb és kellemesebb fotótéma van a 
természetben, mint ez a rendkívül mutatós, 
élénk rágcsálónk. Érdemes kipróbálni és egy-két 
órát eltölteni valamely ürgés gyepen és 
fényképeket készíteni: a jó levegőn az ürgelesés 
garantáltan szórakoztató elfoglaltság. Az 
elkészült képeket pedig érdemes 
összehasonlítani Vincze Bálint Ős-Dráva 
Látogatóközpontban bemutatott, teljesen egyedi 
látásmódot tükröző képeivel. 
 
A Harkánytól 15 km-re, Szaporcán elhelyezkedő Ős-Dráva Látogatóközpont a Duna-Dráva Nemzeti 
Parkot, a Dráva folyót, az egykori ormánsági életet és a tradicionális gazdálkodási formákat mutatja 
be. A nyári szünetben kitűnő és tartalmas kikapcsolódást nyújtó látogatóközpontról részletes 
információk a www.odlk.hu oldalon találhatók. 
 
Már most felhívjuk a figyelmet az idei nyár legjelentősebb rendezvényére, az augusztus 12-én 
megtartásra kerülő Magyar Pásztorkutyák Terelőversenyére. Az egész napos rendezvény keretében a 
magyar pásztorkutyák őshonos juhaink hajtásában, terelésében versengenek majd. A programon a 
hagyományos pásztorviseletek és eszközök alkalmazás közbeni használatát is láthatják az 
érdeklődők, sőt első kézből ismerhetik meg a pásztorélet sokszor nem is olyan könnyű mivoltát. 
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EMBER ÉS TERMÉSZET 
 
 
 

Itassuk a nyári hőségben a madarakat! 
 
A kánikula idején nem csak nekünk embereknek, hanem a körülöttünk élő madaraknak is sok 
folyadékra van szükségük. A kertben a madarak gyülekezőhelye 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 természethű 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 tűző 
napsütéstől, de az is lényeges szempont, hogy a víz kevésbé gyorsan párolog, ha árnyékban van. Az 
itató elhelyezésénél ügyeljünk rá, hogy a kertünkbe tévedő macskák számára elérhetetlen legyen, 
másképp könnyen a madarak vesztőhelyévé válhat. Az énekesmadarak számára fontos, hogy az itató 
közelében találjanak búvóhelyül szolgáló cserjéket, fiatal fákat, ahová veszély esetén gyorsan 
elérhetnek. Az ilyen „menekülő útvonalak” biztosítása garancia lehet itatónk népszerűségére. 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 legmegfelelőbb az esővíz. Lényeges tudni, hogy miután az itatóhoz 
szoktattuk a madarakat, az itató vízutánpótlása legyen folyamatosan megoldott, nem szabad becsapni 
a madarakat. 
 
 

PÁLYÁZATOK 
 
 
 

Pelék, versek, képek – pályázat 6-14 évesek számára 
 
A Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály által 
működtetett Vadonleső Program és a tíz hazai nemzetipark-igazgatóság 
2017. Az Év Emlőse: a mogyorós pele alkalmából „Pelék, versek, képek” 
címmel pele-vers illusztrációs pályázatot hirdet 6-14 évesek számára. A 
lakhely szerinti nemzetipark-igazgatóság által közzétett versekre és Tamás 
Éva Játéktára zenekar Dal a mogyorós peléről című dalára lehet 
illusztrációt készíteni. Bármilyen színes technikával, kollázs technikával, 
esetleg számítógéppel készülhet egyedi mű. 
A pályázattal kapcsolatos információk megtalálhatók honlapunkon: 
http://www.ddnp.hu/index.php?pg=news_111_2575 
 
 
 

Fotópályázat E-tanösvényeink látogatói részére 
 
A táblás és nyomtatott vezetőfüzetes tanösvények mellett a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
működési területén tíz, úgynevezett „E-tanösvény” várja a látogatókat, melyek a www.ddnp.hu/e-
tanosvenyek címről letölthető vezetőfüzetek 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 ismertetőt a túrázók a letöltött vezetőfüzetekből 
olvashatják el. A vezetőfüzetek tartalmát folyamatosan aktualizáljuk, azok naprakész ismeretanyagot 
tartalmaznak. 2017-ben fotópályázatot írtunk ki ezen tanösvények látogatói részére, a szerencsés 
pályázók a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ajándékcsomagját nyerhetik meg. A pályázatról 
részletes információk a www.ddnp.hu/e-tanosvenyek linken érhetők el. 
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PROGRAMAJÁNLÓ 
 
 
 

Magyar Nemzeti Parkok Hete: július 3-9. 
 
A Magyar Nemzeti Parkok Hete 2017. rendezvény keretében július 3-9. között változatos programok 
várják a természeti élmények iránt érdeklődőket. A rendezvény nyitóhétvégéjének június 30 – július 2. 
között Egerben az Eszterházy tér ad otthont, kapcsolódva a Kaláka Fesztivál gyermek- és családbarát 
rendezvényéhez. 
 
Június 30-án, pénteken az egri Eszterházy Károly Egyetem Líceumában szakmai konferenciára kerül 
sor „Natura 2000 területek bemutatása, ökoturisztikai jelentősége” témában. A konferenciával 
párhuzamosan, egészen vasárnapig az Eszterházy téren mutatkoznak be a Magyar Nemzeti Parkok: 
a „zöldforgatagban” átfogó képet kapunk hazánk természeti, ökoturisztikai, kulturális kínálatáról, 
megkóstolhatjuk a különleges Nemzeti Parki Termék védjegyes termékeket, bekapcsolódhatunk a 
hagyományőrző kézművesek munkájába, nem utolsó sorban garantált ajándékokat, értékes 
ajándékcsomagokat nyerhetünk a kicsiknek és nagyoknak szórakozást ígérő természetismereti 
játékokon. 
 
A folytatásban, július 3-9. között valamennyi nemzeti parkunkban gazdag programkínálat, izgalmas 
kalandtúrák, családi programok várnak földön és vízen, ingyenesen vagy kedvezményes áron. A 
Magyar Nemzeti Parkok színesen összeállított ajánlataikkal mind az állat- és növényvilág, mind a 
földtani értékek szerelmeseinek a kedvében járnak. 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjainak részletes ismertetése rovatunk végén 
olvasható. 
 

 
 
 
 

Vízitúrák a Dráván és a Fekete-vízen 
 
A Dráván és a Fekete-vízen is elindul a 
vízitúra szezon: kenus és kajakos 
programokkal várjuk a vendégeket. 
 
A különböző nehézségű és hosszúságú 
kenu-, valamint kajaktúrák közül mindenki 
biztosan talál magának kedvére való 
programot. 
 
A túrák során a terület természeti értékeit 
ismerhetik meg a résztvevők, szerencsés 
esetben az ártéri madárvilág képviselőivel 
– szürke gémekkel, nagy kócsagokkal is 
találkozni lehet. 
 
Részletes leírást a túrákról a www.ddnp.hu honlapon lehet információkat olvasni.  
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Hódító hód kenutúrák 
 
Idén is meghirdeti a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság az elmúlt években hatalmas 
népszerűségnek örvendő gemenci kenutúrákat a Baja mellett található Vén-Dunán. 
 

A 8 km hosszú túrán a résztvevők 
szakvezető kalauzolásával járják be 
kenuikkal a Gemenci erdőben, Baja 
közelében található vadregényes Vén-
Dunát, mely alig több mint száz évvel 
ezelőtt a Duna főága volt. 
 
Megismerkedhetnek a területen élő hódok 
életmódjával, megcsodálhatják a folyóparti 
ártéri erdőt és az itt élő vízimadarakat. Az 
egykori folyóág végén egy nagyobbacska 
szigetet megkerülve indulnak vissza a túra 
kiindulási pontjára. 
 
A kenutúra időtartama 3 óra, a részvételi 
díj 1500 Ft/fő. A kenutúrák négyszemélyes 
túrakenukkal zajlanak, a túra időtartamára 

a résztvevők mentőmellényt és evezőlapátot kapnak, a résztvevők saját maguk eveznek. 
 
Amiről fontos gondoskodni: sapka, naptej, valamint a szúnyogok és kullancsok elleni védekezés! 
A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt. A túrákat a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
Természetvédelmi Őrszolgálatának tagja vezeti. 
 
Időpontok: június 24. szombat, 9.30; július 8. szombat, 9.30; július 9. vasárnap, 14.30; július 22. 
szombat, 9.30; július 23. vasárnap, 14.30. 
 
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért előzetes bejelentkezés szükséges. 
E-mail: komlos@ddnp.kvvm.hu, evahorvath@ddnp.kvvm.hu. Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459. 
 
 
 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 
2017. júliusban és augusztus elején 
 
 
 
Július 1.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán  
A résztvevők először kenutúrát tehetnek a Duna hullámterén található varázslatos Külső-Béda 
mellékágon, majd a Fehér Gólya Múzeumban érdekes tárlatvezetés keretében ismerhetik meg e 
gyönyörű madarak életét. A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben 
előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/846-6020. Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 
9.00 óra. A program időtartama: 4 óra. A részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 
2200 Ft/fő. 
 
 
Július 1.: Szemtől szemben – denevérek kézközelben 
A program résztvevői hálóval befogott, kézben tartott denevérekkel ismerkedhetnek, és 
denevérgyűrűző szakembertől számos érdekességet tudhatnak meg a denevérek életmódjáról, 
kutatásukról, valamint a környék denevérállományáról. A program a Duna magas vízállása esetén 
halasztásra kerül, amelyről a honlapon (www.ddnp.hu) adunk tájékoztatást. Helyszín, időpont: Baja, 
Türr István híd alatti jobbparti kövezés, 20.30 óra. A program időtartama: 3 óra, a részvételi díj: 500 
Ft/fő. 
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Július 4.: Óvodás séta a Pintér-kertben – Magyar Nemzeti Parkok Hete 
Szimatoljunk! Tapogassunk! Ismerjük meg a Pintér-kert élővilágát! A program keretében az óvodások 
megismerhetik a Pintér-kert illatösvényét, különleges tapintású növényeit és a tavakban élő 
aranyhalakat. Helyszín, időpont: Pintér-kert Arborétum, 9.00 óra. A program időtartama: 1 óra; a 
részvételi díj: 300 Ft/fő. 
 
 
Július 8.: Hódító hód kenutúra – Magyar Nemzeti Parkok Hete 
A túra során kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelőtt a Duna főága 
volt. A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes bejelentkezés 
szükséges. Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459. Helyszín, időpont: Baja - Vén-Duna, 9.30 óra; a túra 
hossza, időtartama: 8 km, 3 óra; a részvételi díj: 1500 Ft/fő. 
 
 
Július 8.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán – Magyar Nemzeti Parkok Hete 

A részletes programot lásd: július 1. A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden 
esetben előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/846-6020. Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya 
Múzeum, 9.00 óra. A program időtartama: 4 óra; a részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves 
kor felett: 2200 Ft/fő. 
 
 
Július 8.: Az ormánsági rétek nappali lepkéi – Magyar Nemzeti Parkok Hete 

A résztvevők a Drávaiványi mellett elterülő legelőn ismerhetik meg e táj különleges lepkefaunáját. 
Helyszín, időpont: Drávaiványi legelő (falutól délre), 8.00 óra 
Túra hossza, időtartama: 1-2 km, 3 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/fő 
 
 
Július 9.: Hódító hód kenutúra – Magyar Nemzeti Parkok Hete 

A túra során kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelőtt a Duna főága 
volt. A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes bejelentkezés 
szükséges. Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459. Helyszín, időpont: Baja - Vén-Duna, 14.30 óra. A túra 
hossza, időtartama: 8 km, 3 óra; a részvételi díj: 1500 Ft/fő. 
 
 
Július 15.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán  
A részletes programot lásd: július 1. A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden 
esetben előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/846-6020. Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya 
Múzeum, 9.00 óra. A program időtartama: 4 óra; a részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves 
kor felett: 2200 Ft/fő. 
 
 
Július 22.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán  
A részletes programot lásd: július 1. A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden 
esetben előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/846-6020. Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya 
Múzeum, 9.00 óra. A program időtartama: 4 óra; a részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves 
kor felett: 2200 Ft/fő. 
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Július 22.: Hódító hód kenutúra  
A túra során kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelőtt a Duna főága 
volt. A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért előzetes bejelentkezés szükséges. Tel.: 
30/377-3388, 30/326-9459. Helyszín, időpont: Baja - Vén-Duna, 9.30 óra; a túra hossza, időtartama: 8 
km, 3 óra; a részvételi díj: 1500 Ft/fő. 
 
 
Július 23.: Hódító hód kenutúra  
A túra során kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelőtt a Duna főága 
volt. A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes bejelentkezés 
szükséges. Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459. Helyszín, időpont: Baja - Vén-Duna, 14.30 óra; a túra 
hossza, időtartama: 8 km, 3 óra; a részvételi díj: 1500 Ft/fő. 
 
 
Július 29.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán  
A részletes programot lásd: július 1. A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden 
esetben előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/846-6020. Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya 
Múzeum, 9.00 óra. A program időtartama: 4 óra; a részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves 
kor felett: 2200 Ft/fő. 
 
 
Augusztus 5.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán  
A részletes programot lásd: július 1. A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden 
esetben előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/846-6020. Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya 
Múzeum, 9.00 óra. A program időtartama: 4 óra; a részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves 
kor felett: 2200 Ft/fő. 
 
A programokon mindenki saját felelősségére vesz részt. A résztvevők tudomásul veszik, hogy a programon kép-, illetve 
videofelvétel készülhet. A részvevők a programon való részvételükkel hozzájárulnak a kép-, videofelvétel készítéséhez, és 
annak a DDNPI weboldalaira és Facebook oldalaira történő feltöltéséhez, valamint a DDNPI kommunikációjához, 
marketingjéhez történő időbeli 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 
• Ős-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! 


