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A Duna-Dráva Nemzei Park Igazgatóság hírlevele       2019. szeptember 
 
 
 

AKTUÁLIS 
 
 
 

Nagy Zsolt az év Ifjú kócsagőre 
 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ifjú kócsagőre Nagy Zsolt diák és mentora, Wágner László, 
valamint a Fóvárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságának kócsagőre, Dorottya Virág diák és 
mentora, Buczkó Máté Gábor párosa nyerte el a megosztott első helyezést a Tutajos- és a Matula-
díjat a 2019. évi Ifjú Kócsagőr Program díjátadóján. 
 
Az Ifjú kócsagőr program keretében a fiatalok a 
természetvédelmi őrökkel közös munka során teljes 
körű betekintést nyerhettek a Természetvédelmi 
Őrszolgálat mindennapi tevékenységébe, részt 
vehettek a különböző terepi feladatokban, 
felmérésekben, területellenőrzésekben és egy-egy 
nemzeti parki bemutatóhely felkeresésével az ott folyó 
környezeti nevelési munkával is megismerkedhettek. 
Az ifjú kócsagőrt Wágner László természetvédelmi őr 
Matula bácsiként segítette eligazodni a természetben, 
a védett területeken. Nagy Zsolt a Szent István 
Egyetem természetvédelmi mérnök BSc képzésének 
harmadéves hallgatója. Középiskolai tanulmányait 
Szolnokon végezte környezetvédelem és 
vízgazdálkodás szakirányon, majd később 
vízgazdálkodói képesítést szerzett. 
 
Az idei Ifjú Kócsagőr Program háromnapos döntővel 
zárult Budapesten, ahol szeptember 18-20.között a 
természetvédelmi őr mentorok által felkészített ifjú 
kócsagőr-jelöltek mérték össze tudásukat. 

A Budapesten megtartott döntőben 11-en vettek részt. 
Ennek során a versenyzők beszámoltak a kéthetes szakmai gyakorlat tapasztalatairól, majd 
mindannyian egy könnyített természetőri vizsgát tettek. A következő napon különféle terepi feladatokat 
kellett megoldaniuk. 
 
A díj mellett Nagy Zsolt és Wágner László ötnapos tanulmányúton is részt vehetnek Lengyelország 
legnagyobb nemzeti parkjában, a Biebrzanski Nemzeti Parkban. Amint a díjátadón elhangzott, a jövő 
évi döntőt a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság rendezheti meg. 
 

A fotón Nagy Zsolt ifjú kócsagőr 
Szöveg: Varga Zsolt 
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Önkéntes munka a természet védelméért a kakasdi borókásban 
 
Kevesen tudják, hogy borókás területek nemcsak Barcs mellett, vagy Bugacon találhatók, hanem 
Tolna megyében Kakasd mellett is. Ezt a településhez közeli, a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Natura 2000-es területet elzártsága miatt még ma is igazi 
élmény megközelíteni. 
 

A Kakasdi Borókás a Szekszárdi-dombság egy 
magasabban fekvő katlanában helyezkedik el, 
melyet mély vízmosás, árkok, meredek 
domboldalak, változatos növényzet jellemez, és 
felfedezése igazán izgalmas. A 6 hektáros 
borókás több védett növény élőhelye. Tavasszal 
sárga virágával hívja fel magára a figyelmet a 
tavaszi hérics, de előkerült az árlevelű len, az 
epergyöngyike, a pécsvidéki aszat, a hóvirág, az 
illatos hunyor, vagy a nagyezerjófű is. Ezt a 
területet már az 1980-as évek közepétől nem 
legeltették, emiatt elterjedt rajta az egybibés 
galagonya, a veresgyűrű som, a kökény, és 

később a bálványfa. Ezek a növények leárnyékolták a gyepet, és ezért a nyitottabb területeket kedvelő 
védett fajok élőhelyet veszítettek, és visszaszorulóban voltak a területen. A nem védett, de tájképi 
értéket képviselő boróka is megsínyli az agresszíven terjeszkedő növények jelenlétét, amelyek 
akadályozzák a boróka oldalirányú növekedését, és e miatt a növény felkopaszodik és lassan 
kipusztul. 2003-ban a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság elkezdett egy élőhely-rekonstrukciós 
programot, melynek során egy hektárt tisztított meg ezektől az agresszíven terjeszkedő növényektől. 
A program 2013-ban folytatódott, és az egész borókás területét érintette. Ennek során a felnövő 
cserjéket, bálványfákat letakarítottuk. Egy-egy nagyobb, öreg, terebélyes galagonyabokrot 
meghagytunk énekesmadár költőhelynek, valamint szintén visszahagyásra kerültek a molyhos 
tölgyek, virágos kőrisek és a mezei szilek is. A program célja az volt, hogy a boróka zavartalanul 
növekedjen, valamint az itt található védett növények a nyíltabb területek létrejöttével újabb életteret 
találjanak maguknak. 
Az idén 10. születésnapját ünneplő Varázslatos Magyarország természetfotós és természetvédelmi 
kezdeményezés 2009-ben azzal a céllal jött létre, hogy arra biztassa az embereket, hogy kimenjenek 
a természetbe, és megörökítsék az ország szépségeit, lencsevégre kapják az ott élő növény- és 
állatfajokat. A természetfotósok munkáin keresztül hívják fel a figyelmet a környezetvédelem 
fontosságára, és próbálnak eljutni azon cselekvő közeghez, akik szeretnének és tudnak is tenni a 
természet lokális és ez által globális védeleméért. Szeptember 21-én a programban résztvevő 
természetfotósok bozótvágót, metszőollót és vasvillát ragadva tisztították meg az elmúlt években 
becserjésedett területet, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy az itt található védett növényeknek 
megőrizhessük a kakasdi borókást. Köszönjük munkájukat! 
 
 
 

Sisakos sáskák Nyugat-Belső-Somogyban 
 
A sisakos sáska egy különleges kinézetű rovar, amely 
fejének megnyúlt formájáról jól felismerhető. Ez a 
mediterrán elterjedésű faj a Kárpát-medencétől északra 
már nem fordul elő és hazánkban is a jól és könnyen 
felmelegedő homokfelszínekkel borított területeken él. 
Védett, eszmei értéke 50.000 Ft. A Nyugat-Belső-
Somogyban húzódó száraz homoki gyepeken ma még 
több helyen előfordul. Védelme szempontjából fontos, 
hogy ezeknek a gyepeknek a nagy része mára a Natura 
2000 hálózat része lett. Így ezeket a gyepeket nem 
szabad felszántani vagy éppen erdővel betelepíteni, így 
őrizve meg az itt élő védett fajok sokaságát. 

 
Szöveg: Mezei Ervin, fotó: Wágner László 
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A holtfa, mint éltető elem 
 
Furcsán hangozhat, hogy az elpusztult fák ugyan hogyan tölthetnék be ezt a szerepet. Pedig így van. 
Az erdő nem csupán fák halmaza, hanem egy rendkívül összetett rendszer, melyben növények, 
gombák, állatok élnek szoros kölcsönhatásban. Ennek a rendszernek számos nélkülözhetetlen 

összetevője van, melyek egyszerűen nem hiányozhatnak 
belőle. Ilyen a holtfa is. A természetes úton elhalt 
faegyedek, földön fekvő, korhadó törzsek, lábonszáradt 
matuzsálemek szerepe összetett és sokrétű. 
Bomlásukkal tápanyag-visszapótlást jelentenek az erdő 
talajának. Sok vizet tárolnak, melyet hosszú időn 
keresztül párologtatnak el, így az erdő 
klímaberendezéseiként működnek. Élőhelyet 
biztosítanak számtalan alacsonyrendű élőlénynek, 
többek között a védett orrszarvú- és szarvasbogarak 
lárváinak. Lakóhelyet adnak az odúlakó fajoknak, mint a 
harkályok, cinegefélék, légykapók, denevérek. 
Táplálkozóhelyet biztosítanak olyan fajok számára, 
melyek a korhadó faanyagból szerzik rovartáplálékukat. 
Szóval a fa holtában is életet visz az erdőbe, hozzájárul 
annak természetes állapotához. Ezt az állapotot mutatja 
meg nekünk a közép fakopáncs jelenléte. Ez a madárfaj 
ragaszkodik a holt faanyaghoz, abból szerzi táplálékát, 
abba ácsolja odúját. Ez az életmódja annyira markáns, 
hogy a közép fakopáncs jelenlétéből, vagy hiányából, 
következtetni lehet az erdők állapotára. Mivel közösségi 
jelentőségű fajról van szó, jelölő fajként szerepet játszott 
a NATURA 2000 területek kijelölésekor. Így volt ez a 
Mecsek NATURA 2000 terület esetében is, mely 26 000 
ha-on fedi le a hegység erdeit. 

Szöveg és fotó: Völgyi Sándor 
 
 
 

Őszi kikerics Drávaszentesen 
 
Virágzik a kora ősz egyik jellegzetes hagymás növénye, az 
őszi kikerics, mely rózsaszínes-lilás virágaival borítja be a 
drávaszentesi üde réteket, legelőket. A növény nagyon 
hasonlít a krókuszra, azonban annál nagyobb pohár alakú 
virágai augusztus-szeptember hónapban, levelek nélkül 
bújnak elő. Hosszú, fényes levelei csak tavasszal kezdenek 
el kihajtani, melyek akár a 30 cm-t is elérhetik és melyek nyár 
elején visszahúzódnak. A virágaiból kifejlődő toktermés 
tavasszal fejlődik ki, melynek beérett magjait a hangyák 
hordják szét. 
Nevét a Fekete-tengerhez közeli településről, Colchis-ról 
kapta, mely város a méregkeverők hazája volt és a monda 
szerint a király lánya e növényt használta mérgei 
elkészítéséhez.  
A növény minden része erősen mérgező, népi nevei között 
nem véletlenül szerepel a kutyadöglesztőfű. A legelő állatok 
elkerülik, azonban a kecskék, juhok kis mennyiségben 
fogyasztják. Egyes hatóanyagait a rákgyógyászatban 
hasznosítják. 

Szöveg és fotó: Schulcz Andrea 
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Nemzeti Parki Termék védjegyeket adtak át Pécsett 
 
2019. szeptember 16-án a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tettye Oktatási Központjában öt 
termelő, összesen 12 terméke kapta meg a Duna-Dráva Nemzeti Parki Termék védjegyet. A Duna-
Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2019. májusában írt ki pályázatot Nemzeti Parki Termék Védjegy 
elnyerése tárgyában. Pályázni a következő termékekkel lehetett: vadon termő és termesztett növény, 
zöldség, gyümölcs, fűszer-, gyógynövény, gomba, fa, szalma, vessző, zsiradék feldolgozásából eredő: 
krém, paszta, csatni, szörp, tinktúra, szirup, lekvár, zselé, dzsem, aszalvány, fűszerkeverék, 
savanyúság, tea, olaj, liszt, ecet, szappan, balzsam, fa és szalma kézműves termékek, kosarak. Az 
augusztus 22-én, szakértők – M. Balogh Edina, Ferkov Jakab, István Imre – közreműködésével 
lezajlott zsűrizés eredményeképp a következő termelők kaptak Nemzeti Parki Termék Védjegy 
használatára jogosultságot: 
• Herkéné Szebényi Éva: Virágosrét-Rózsafa kecsketej szappan, Bársony elnevezésű juhtejes 
szappan 
• Dékány Ferenc: rozmaringos körtelekvár, birsalma lekvár 
• Bocz Csaba: medvehagyma pesztó, medvehagyma krém 
• Schmidt Ágnes: bio fahéjas-mirabell lekvár, bio szederlekvár 
• Harmatos Zoltán: busómaszk-gyermek, busómaszk-felnőtt, ajándéktárgy-mágnes, ajándéktárgy-
maszk. 

 
A Nemzeti Parki Termék védjegy használatának 
célja a védett természeti területeken működő 
helyi vállalkozások, gazdálkodók, gazdálkodó 
szervezetek támogatása, termékeik 
megbecsülésének növelése, piaci lehetőségeik 
bővítése, a környezettudatosság, a térség 
természeti, táji és kulturális sajátosságainak, 
hagyományainak megőrzése jegyében. 
Pályázatunk alkalmával a Duna-Dráva Nemzeti 
Park Igazgatóság védjegyet adományozott 
azoknak a jellegzetes helyi, kereskedelmi 
forgalomba hozható élelmiszereknek, melyek 

természetes alapanyagokból készülnek és igazoltan a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
működési területéről, természetvédelmi oltalom alatt álló területről (nemzeti park, tájvédelmi körzet, 
természetvédelmi terület, Natura 2000 terület vagy ezen külterületekhez tartozó települések) 
származnak, és előállításuk a térség hagyományain alapszik. A pályázatot elnyerők 5 évig jogosultak 
a védjegy használatára, a termékek megjelennek a nemzetiparkitermek.hu oldalon, valamint számos 
rendezvényen bemutatásra kerülnek országos szinten. 
További információk a Nemzeti Parki Termék Védjegyről: www.nemzetiparkitermek.hu 
 
Fotó: Závoczky Szabolcs igazgató (DDNPI) köszönti a résztvevőket, valamint ismerteti az idei 
pályázat tapasztalatait és eredményeit az oklevelek átadása előtt 
 
 
 

Október közepéig tart a denevérnász 
 
Augusztus végén, szeptember elején kezdetét vette a denevérek násza. Ez a kiemelt fontosságú 
időszak általában október közepéig tart, de a legintenzívebben szeptember elején tapasztalható. 
Ilyenkor nagy távolságokat – akár több száz kilométert is – megtesznek az egyes példányok, hogy a 
lehető legjobb nászhelyekre eljussanak. Sok faj a középhegységek, így például a Mecsek barlangjait 
keresi fel, és itt találkoznak egy-egy nagyobb térség, például a Dél-Dunántúl denevérlányai és fiai, 
hogy gondoskodjanak a következő évi szaporulatról. Gyűrűzések segítségével kiderült, hogy a Duna 
menti vízi és tavi denevérek akár 100 kilométerről is felkeresik a mecseki barlangokat nász céljából, 
és jelentős részük nem is megy már vissza az ártérre, hanem a téli álom idejére is a barlangokban 
marad. Egy alkalmas nászbarlangban akár több ezer denevér is megfordul éjjelente, így hosszú távú 
védelmük érdekében kiemelt fontosságú a barlangok háborítatlanságának biztosítása. Ugyanilyen 
lényeges a barlangok tágabb környezetében található és odvas fákban bővelkedő erdők védelme, 
hiszen a messziről érkezett erdei fajok a barlangok környékén keresnek ideiglenes nappali 
szálláshelyet.  
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A denevérek a nyár végi, őszi vonulás ideje alatt olyan 
helyeken is feltűnhetnek, megpihenhetnek néhány napra, ahol 
az emberek előtte soha nem találkoztak velük. 
 
Városokban nagymértékben megnő a szobákba berepülő, a 
redőnytokban, szúnyoghálón alvó egyedek száma. Ezek 
főként fehérszélű törpedenevérek és közönséges kései 
denevérek. Denevérszemmel egy nyitott ablakú szoba nem 
más ilyenkor, mint egy barlang, melynek nem tudnak 
ellenállni, és körbenéznek kicsit. Persze hamar rájönnek, hogy 
rossz helyre tévedtek, és sokszor maguktól ki is repülnek, ha 
nem kezdik el kergetni őket. Ha leszállnak, egy vastagabb 
kesztyűvel, ronggyal fogjuk meg, és tegyük ki a párkányra, 
egy fa törzsére, vagy egyéb magasabb helyre, ahonnan el 
tudnak repülni. Ez a jelenség átmeneti jellegű és csupán pár 
hétig tart. Legyünk türelmesek velük, és ha szükséges, 
hívjunk szakértő segítséget. 

Szöveg és fotó: Dombi Imre 
 

 
 
 
 

Sikeres gyakorlati természetvédelmi beavatkozás 
 
Az M60 autópálya építésének befejezése után Pécstől délre a harkányi út mellett maradt egy 
homokdepónia. A halom keleti oldalán a gépekkel végzett munkák következtében függőleges 
falszakasz alakult ki, amelyet a következő költési időszakban partifecskék foglaltak el. Három egymást 
követő évben nevelték ott fiókáikat, majd a magára hagyott homokkupacot benőtte a növényzet. 
 
2019 elején a városban folyó csatorna-felújítási 
munkákhoz ismét elkezdték hordani onnan a 
homokot, a korábbi helyen kialakult egy friss 
falfelület. Az áprilisban visszaérkező partifecskék 
nyomban el is foglalták, és költőüregeket ástak 
bele. A munkagéppel ott dolgozók a fészkeket nem 
bántották, de a fal aljából termelték az anyagot, így 
annak megszűnt állékonysága, és leomlott. A 
munkát végzőkkel a természetvédelmi hatóság és 
a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
munkatársai egyeztettek, és a védett madarak 
fészektelepének megőrzése, valamint a költés 
sikerének biztosítása érdekében kértük, hogy a 
halom másik oldaláról szállítsák el az anyagot. A 
félreértések elkerülése végett táblákkal és 
szalagozással jeleztük a lezárt terület határait. A tulajdonosok együttműködésének köszönhetően 
körülbelül 120 pár partifecske és 2 pár fokozottan védett gyurgyalag nevelte fel sikeresen utódait. A 
2019. szeptember 5-én tett közös terepbejárás alkalmával még láttunk néhány fecskét és táplálékot 
hordó gyurgyalagot a fal közelében, de reményeink szerint ezek a késői költésekből származó fiókák 
is hamarosan elindulnak őszi vándorútjukra. Az eset érdekes tanulsága volt, mennyire alkalmazkodók 
ezek a madárfajok. Egyrészt a költésre évek óta alkalmatlan homokfalat visszaérkezésük után 
azonnal felfedezték. Másrészt a fal leomlása után kialakult ismét üres falszakaszon két napon belül 
ugyanannyi fészeküreget készítettek, mint az omlás előtt. 
 
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a terület tulajdonosainak és a munkát végző személyeknek az 
együttműködésért és a madarak védelme érdekében tanúsított hozzáállásukért. 
 

Szöveg és kép: Laczik Dénes 
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PROGRAMAJÁNLÓ 
 
 
 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 
2019. októberben és november elején 
 
 
Október 1.: Idősek Világnapja a Pintér-kert Arborétumban 
A látogatók szakvezető kíséretével ismerhetik meg a kert életének sajátosságait, az ősz színeiben 
pompázó növényvilágot.  
Helyszín, időpont: Pécs, Pintér-kert Arborétum, 10.00 és 14.00 óra, a részvételi díj: 400 Ft/fő, 
nyugdíjasoknak igazolvánnyal ingyenes. 
 
 
Október 1.: DDNP Klub  
Békés egymás mellett élés? Madarak és emberek 
Gregorits János diavetítéses előadása 
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Az előadás időtartama 1 óra. 
Ingyenes program. 
 
 
Október 4.: Állatok világnapja a Pintér-kert Arborétumban 
A program során megismerhetőek a felelős állattartás szabályai, valamint a foglalkozáson résztvevők 
bepillantást nyerhetnek az őshonos állatok és a vadon élő állatok életébe. 
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/377-3383 
Helyszín, időpont: Tettye Oktatási Központ, 9.00 óra, 11.00 óra, 13.00 óra. 
A program időtartama: 1,5 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fő. 
 
 
Október 5.: GEOTÓP NAP: Lösz-szurdik tanösvény túra 
Hazánk geológiai képződményeire hívják fel a figyelmet az országszerte megrendezett Geotóp Nap 
programjai. E programsorozathoz csatlakozva egy rendhagyó túrára invitáljuk Önöket a hűvös és 
vadregényes lösz-mélyutak – vagy ahogy a helybéliek hívják „szurdikok” – világába, Szekszárdra. 
Nincs még egy olyan város Magyarországon, amelynek belterületén ennyi löszbe vájt szurdik, fal vagy 
mélyút lenne megtalálható. A felfedezésre váró útvonal „mini Grand Canyonokon” át, a löszbe vájt 
egykori barlanglakások, hagyományos és modern művelésű szőlőterületek mellett vezet, ahol 
helyenként csodálatos panoráma fogadja az idelátogatót. 
Helyszín: Szekszárd, Béla király tér, templom előtt, időpont: 10.00 óra (gyülekező: 9.45). A túra 
hossza, időtartama: 6 km, 4 óra, a részvételi díj: 700 Ft/fő.  
 
 
Október 12.: Októberi rovartúra – Jelvénygyűjtő túra 
 
A rovarvilág a Föld legnépesebb képviselői közé tartozik. A mikroszkopikus példányoktól a „gigászi 
óriásokig” minden méretben előfordulnak. Programunk első részében a trópusok rovarvilágával 
ismerkedünk meg, majd a Kenderáztató tansövényt járjuk be, melynek során a Dráva-parton 
előforduló változatos rovarvilágot kutatjuk fel szakember segítségével. 
Helyszín, időpont: Drávaszabolcs, Rovarmúzeum, Köztársaság tér 35. (GPS: N45.805795 
E18.212187), 10.00 óra. A túra hossza, időtartama: 5 km, 4-5 óra. A részvételi díj: 700 Ft/fő + 
rovarmúzeum belépőjegy (felnőtt: 400 Ft/fő, gyermek: 200 Ft/fő. 20 fő felett: felnőtt: 300 Ft/fő, 
gyermek: 100 Ft/fő). 
 
 
Október 19.: Őszi kenutúra a Külső-Bédán 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegysége a Duna magyarországi alsó szakaszának 
kiemelkedő értéket képviselő élőhelyeit foglalja magába. A program erre a különleges területre 
kalauzolja az érdeklődőket. A résztvevők először kenutúrát tehetnek a Duna hullámterén található 
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varázslatos Külső-Béda mellékágon, majd a Fehér Gólya Múzeumban egy tartalmas tárlatvezetés 
során 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, 10.00 óra. A program időtartama: 
4 óra. A részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő. 
 
 
Október 26.: Őszi lombok túra Bélaváron 
A Bélavár település határában található, bükkel elegyes erdők őszi lombszíneződését megcsodálva 
barangolunk a Duna-Dráva Nemzeti Park területén. A Nyugat-Belső-Somogy és a Közép-Dráva-völgy 
kistájak találkozásánál húzódó ún. magasparton vezet utunk, ahol az 1950-es években kialakított 
futóárok-rendszert is érintjük. A túra végén az Igazgatóság vízvári kezelőépületénél hangulatos 
környezetben szalonnasütésre is lehetőség nyílik. 
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/377-3393, 82/461-285 
Helyszín, időpont: Bélavár, templom (GPS: N46.122027 E17.2170535), 10.00 óra. A túra hossza, 
időtartama: 7 km, 3-4 óra, a részvételi díj: 700 Ft/fő. 
 
 
November 5.: DDNP Klub 
Ragadozó madarak nyomában 
Völgyi Sándor diavetítéses előadása 
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra 
Ingyenes program. 
 
 
 
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 
• Mészégető-források barlangja, Orfű – http://www.kalandbarlang.hu 
• Mohácsi Nemzeti Emlékhely – http://www.ddnp.hu/mte 
• Nagyharsányi Szoborpark – http://www.ddnp.hu/szoborpark 
• Ős-Dráva Látogatóközpont, Szaporca – http://www.odlk.hu 
• Pintér-kert Arborétum, Pécs – http://www.ddnp.hu/pinter-kert 
• Szársomlyó – http://www.ddnp.hu/szarsomlyo-2 
• 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! 


