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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele               2020. április 
 
 
 
AKTUÁLIS 
 
 
 
Vigyázzunk egymásra! 
 
A koronavírus terjedésével összefüggésben 2020. március 16-tól az alábbi rendelkezések léptek 
életbe a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnál a bemutatóhelyek, szálláshelyek és programok 
vonatkozásában. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság összes bemutatóhelye és szálláshelye 
bezár. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság minden előre meghirdetett programja elmarad. A 
szakvezetéses túrákra és környezeti nevelési foglalkozásra bejelentkezett csoportok részére a 
lefoglalt/megrendelt programok nem kerülnek megtartásra. A rendelkezés visszavonásig érvényes. 
Köszönjük együttműködésüket, vigyázzunk egymásra! 
 
 
 
Véget ért Hol virág? – Hóvirág! természetvédelmi akciónk és 
nyereményjátékunk 
 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a kikeleti hóvirág védetté nyilvánításának 15. évfordulója 
alkalmából egy természetvédelmi akcióban való részvételre hívta a nagyközönséget 2020 
februárjában. A felhívásra országos szinten érkeztek be adatok, sok helyen rögzítettek a kirándulók, 
túrázók hóvirág előfordulásokat. 
 
A beérkezett adatokból és a területi szóródásból 
is jól látható, hogy a védetté nyilvánításnak 
köszönhetően ezt a gyönyörű növényt szép 
számban csodálhatjuk meg az ország szinte 
egész területén. 
 
A szerencsés nyerteseket e-mailben értesítjük, 
majd postán juttatjuk el hozzájuk ajándékukat. 
Azonban azok se búsuljanak, akik most nem 
nyertek. Egy ilyen akcióban való részvételkor 
nem csak az ajándék a lényeg, a természetben 
eltöltött idő már magában is kész nyeremény. 
 
Habár a hóvirág már elnyílt, a természet most is újabb és újabb csodákat tár szemeink elé. 
 
A kialakult helyzetben arra kérnénk mindenkit, hogy tartsuk be együtt a szabályokat és maradjunk 
otthon. Ideiglenesen vizsgáljuk a tündöklő természetet ablakainkból, kertünkből, avagy a Duna-Dráva 
Nemzeti Park Igazgatóság Facebook oldalán közzétett gyönyörű kisfilmek segítségével! 
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A Denevérek élete című rajzpályázatunk eredményei 
 
Lezárult a „Denevérek élete” címmel meghirdetett rajzpályázatunk. A pályázatra összesen 30 pályamű 
érkezett Abaliget, Bekecs, Budapest, Gyód, Harkány, Harta, Ócsárd, Pécel, Pécs, Szombathely és 
Veszprém településekről. 
 
A díjazottak: 
 
Óvodás kategória: 
I. helyezett: Kováts Levente Ákos és Gulyás Panna Ilona 
II. helyezett: András Tamira 
III. helyezett: Balogh Tünde 
 
Alsós kategória: 
I. helyezett: Csontos Dániel 
II. helyezett: András Emilia 
III. helyezett: Szabó Zselyke 
 
Felsős kategória: 
I. helyezett: Szalay Ákos 
II. helyezett: Szűcs Noémi 
III. helyezett: Kardos Márkó 
 
Különdíj: 
Regényi Dalma                    Kováts Levente Ákos alkotása 
Balogh Borbála Lilianna 
Juhász János 
 
A pályázatra beérkezett alkotások megtekinthetők a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
fotóalbumában, ide kattintva: https://www.flickr.com/photos/dunadrava/albums/72157714032452617 
 
A díjazottak postai úton kapják meg jutalmukat. 
Minden alkotónak köszönjük a munkáját, és a nyerteseknek ezúton is gratulálunk! 
 
 
 
SZÍNES ÉLŐVILÁG 
 
 
Tavaszi hérics szőnyeg a Kakasdi Borókásban 
 
A tavaszi felmelegedés hatására kivirágzott a 
Tolna megyében található Kakasdi Borókás 
feletti meredek domboldal. A sárga virágú 
tavaszi hérics kb. ezres állománya színesítette 
április második felében a még kora tavaszi képét 
mutató tájat. 
 
A tavaszi hérics dekoratív, könnyen felismerhető 
faj, kedveli a Kakasdi Borókás területére is 
jellemző meredek, napsütéses gyepeket. A 
boglárkavirágúak rendjéhez, ezen belül a 
boglárkafélék családjához tartozó 
Magyarországon védett növényfaj 
természetvédelmi értéke 5000 Ft. A természetes 
katlanban megbúvó Kakasdi Borókás katlanperemi részén található tavaszi hérics állomány egészen 
különleges élőhelyet „választott” magának, mert innen a növények szépsége mellett a Völgység 
területére nyíló fantasztikus panorámát is megcsodálhatjuk. 

Szöveg és fotó: Varga Zsolt 
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Elkezdődött a csillagos nárcisz virágzása a babócsai Basakertben 
 
Babócsa határától nem messze található a mintegy 
13 hektáros terület, mely műemléki védelem alatt is 
álló történelmi romkert. 
 
Emellett egyedülálló növénytani értéke a csillagos 
nárcisz, mely április-májusban fehér virág-
szőnyeggel borítja a mezőt. 
 
A hagyomány szerint a török hódoltság idején 
került erre a területre; a török basa ültettette a 
háremhölgyei számára. A virágon nem fog az idő, 
azonban időközben hibridizálódott a közönséges 
fehér nárcisszal. 
 
A csillagos nárcisz a hegyi kaszálórétek, kiszáradó 
láprétek, üde erdei tisztások faja. 
 
A Babócsai Basa-kert Természetvédelmi Területet 
a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 1977-ben 
nyilvánította védetté, a virág természetvédelmi 
értéke 10.000 Ft. 
 

Szöveg és fotó: Schulcz Andrea 
 

 
 
 
A kék torkú gyík 
 
Hazánk legnagyobb termetű gyíkfaja, a zöld gyík áprilisban bújik elő téli szálláshelyéről, ahol a hideg 
hónapok alatt hibernációját töltötte. 
 

Ezekben a hetekben már 
láthatjuk őket, amint a napos 
helyeken süttetik magukat, 
hogy a napsugarak 
segítségével felmelegítsék 
testüket. 
 
A 35-40 cm-es hosszúságot 
is elérő faj egyedei nemcsak 
méretei miatt feltűnőek, 
hanem a hímek gyönyörű 
színezete is impozánssá 
teszi őket ebben az 
időszakban. Az április végén 
kezdődő nászidőszakra a 
hímek torka szép kék színt 
vesz fel, hogy így 
imponálhassanak a 
nőstényeknek. 

 
Mivel nyugodt kertekben, udvarokban is megtelepszik, ezért sok helyen találkozhatunk ilyen gyönyörű 
minisárkányokkal. 
 
A zöld gyík (Lacerta viridis) hazánkban védett faj, természetvédelmi értéke 25.000 Ft. 
 

Szöveg és kép: Völgyi Sándor 



 4

Zergevirágok a Dráva mentén 
 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Somogy-megyei 
szakaszán két községhatárban találkozhatunk a keleti 
zergevirággal. Bélavár és Somogyudvarhely 
gyertyánnal elegyes tölgyeseiben, bükkös erdeiben 
április harmadik hetében volt teljes virágzásban ez a 
kecses védett növényünk. 
 
Fészkes virágainak sárga színe a nap ragyogására 
emlékeztet, s nagyon szép látványt nyújtanak az 
üdén zöldellő tavaszi növényzet közt. Délkelet-
európai flóraelem, amely hazánkban a Dunántúl 
hegy- és dombvidékein (pl. Balaton-felvidék, Belső-
Somogy) fordul elő.  
 
Fennmaradása a Dráva mentén biztosított, hiszen a 
teljes itteni állománya védett természeti területen 
található. 
 

 
Szöveg és kép: Mezei Ervin 

 
 
 
Bánáti bazsarózsa fotósorozat 
 
Március első felében indult növekedésnek a 
bánáti bazsarózsa a Kelet-Mecsek Tájvédelmi 
Körzet területén. A koronavírus-járvány 
terjedése kapcsán meghozott intézkedések 
értelmében a terület és az ott élő bánáti 
bazsarózsák megismerését segítő, április 18-ra 
meghirdetett túránk elmaradt. Kárpótlásul 
fotósorozatot osztottunk meg galériánkban, 
ahol nyomon követhető a növény fejlődése, 
bimbózása és virágzása. Április 27-ig naponta 
frissült az album, azóta – a termés 
kifejlődésének időszakában – ritkábban 
kerülnek fel újabb képek. 
 
A bánáti bazsarózsa (Paeonia officinalis subsp. 
banatica) a Mecsek legféltettebb és egyik 
legszebb lágyszárú növénye. Április második 
felében nyíló bíborpiros virágaiban kevés 
sziromlevél, sok sárga porzó és ötágú termő 
található. Hazánkban csak a Kelet-Mecsek 
területén él, a félárnyékos helyeket kedveli. 
Fokozottan védett, természetvédelmi értéke 
250.000 Ft. Nevét Paenről, a görög istenek 
orvosáról kapta, mivel gyökerének görcsoldó 
főzetét egykor epilepszia gyógyítására 
használták. 
 
 

Fotó: Bodó János 
 
 
A fotóalbum ide kattintva érhető el:                                                                               
https://www.flickr.com/photos/dunadrava/albums/72157713710900396 
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TERMÉSZETVÉDELEM 
 
 
Várjuk a gyurgyalagokat 
 
Kertek alatt a május, amikor színpompás védett madaraink, a 
gyurgyalagok visszatérnek telelőhelyeikről. 
 
Érkezésük után gyakran hallani jellegzetes hangjukat a 
fészkelőhelyeik környezetében. Serényen hozzá is látnak 
földbe vájt fészkelőüregeik kialakításához – már ha találnak 
megfelelő, lehetőleg függőleges partfalat.  
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Drávai Tájegységében az 
egykori kavicsbányák mellett felhalmozott meddő halmokon 
több kisebb fészektelepüket ismerjük. Szükség esetén a 
partfalakat valamelyest „megfaragjuk”, hogy friss, 
fészkelőüregek kaparására alkalmas felületek jöjjenek létre.  
 
Ezt tettük meg az elmúlt hetekben a bélavári Csíkos-rét 
szélén fellelhető fészektelepnél, s reményeink szerint az új 
„lakóhelyet” szép számmal népesítik majd be a 
gyurgyalagok. 
 

Szöveg és kép: Mezei Ervin 
 
 
 
 
TERMÉSZET ÉS TÖRTÉNELEM 
 
 
Virágba borult a Mohácsi Nemzeti Emlékhely 

 
Bár jelenleg a járványhelyzet miatt 
zárva vannak a Mohácsi Nemzeti 
Emlékhely kapui, a sírkert tavaszi 
virágosítását, kezelését a korábbi 
évekhez hasonlóan, most is 
folyamatosan végezzük. 
 
A tömegsírokra, a főbejárat előtti 
területre, valamint a főépületet és a 
kerengőt övező virágágyásokba 
több száz tő muskátlit, záporvirágot, 
csíkoslevelű liliomot, bársony-
virágot és estikét ültettünk. 
 
A virágosítással nemcsak az itteni 
tömegsírokban nyugvó katonáknak 
szeretnénk méltó módon feldíszített 
nyughelyet biztosítani, hanem az 
Emlékhely újranyitása után az 

ideérkező látogatóknak is olyan látványt nyújtani, ami emlékezetes marad számukra. Reményeink 
szerint a virágok késő őszig díszítik majd a sírkertet. 
 

Szöveg és kép: Varga Zsolt 
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FELHÍVÁS 
 
 
Föld Napja fotópályázat 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a Föld Napja alkalmából fotópályázatot hirdet. A pályázat 
lebonyolítása a koronavírus-veszélyhelyzetre való tekintettel online lesz. 
 
Aki gyakran jár a természetbe, részt vesz egyéni vagy szervezett túrákon és szokott fényképezni, 
bizonyára gazdag fotóarchívummal rendelkezik. Arra buzdítjuk tehát a fotózni szerető 
természetjárókat, hogy maradjanak otthon, és tekintsék át fotóarchívumukat – a képek nézegetése 
remek alkalom az élmények felelevenítésére is –, válasszák ki kedvenc felvételüket, és nevezzenek 
be a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Föld Napja fotópályázatára! 
 
A pályázaton magyarországi lakóhellyel rendelkezők vehetnek részt, életkori, lakóhelyi megkötöttség 
nélkül, Magyarországon készült felvétellel. Minden pályázó egy felvételt adhat be, a kép témája a 
természet legyen, ezen belül tájkép, növény- állatfelvétel, makrofotó, a túrázás élményének 
megörökítése stb. A képen kismértékű hagyományos fotográfiai korrekció – színtelítettség, élesség, 
fényerő életszerű beállítása, illetve a felvétel közben keletkezett technikai hibák kijavítása – 
megengedett, azonban manipulált felvételt (pl. montázs, festménnyé alakított fotó stb.) nem fogadunk 
el. A képek hosszabbik oldala minimum 960px legyen, a maximális file méret 5 MB. A beküldött fotók 
tartalmi és teljes jogi felelőssége a pályázót terheli. Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, 
amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek 
szerzői vagy személyhez fűződő jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik más személyek 
szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a 
pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a pályázat kiíróját mindennemű jogi igény 
érvényesítése alól mentesíteni. A képet a ddnpi.fotopalyazat@gmail.com címre várjuk, a beadási 
határidő: 2020. május 15. Kérjük a pályázókat, hogy a beküldendő képek elnevezésénél a következő 
mintát használják: beküldő_neve.jpg. A pályázatra beadott képek a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság Facebook oldalára (https://www.facebook.com/dunadrava) május 18-án kerülnek 
feltöltésre, a Föld Napja fotópályázat elnevezésű albumba. 
 
A pályázaton összesen 6 díj kerül kiosztásra. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
természetfotós, környezeti nevelő, ökoturisztikai munkatársaiból álló szakmai zsűri által javasolt első, 
második, illetve harmadik díj, továbbá közönségdíj a képekre érkezett like-ok száma alapján az első 
három helyezett részére; a zsűri indokolt esetben további különdíj odaítéléséről is dönthet. A díj: 
ajándékcsomag, melyet a nyerteseknek postai úton juttatunk el, a Környezetvédelmi Világnaphoz 
(június 5.) igazodva. A pályázat eredményét a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság honlapján 
(www.ddnp.hu), illetve Facebook oldalán teszi közzé (https://www.facebook.com/dunadrava). 
 
 
Köszönjük, hogy megosztják a facebook-közösséggel csodás természetfotóikat! 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai 
 
Részletes információ:  https://www.ddnp.hu/igazgatosag/hirek/fold_napja_fotopalyazat  
 
 
 

 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Ökoturisztikai és Környezeti nevelési Osztály 

7625 Pécs, Tettye tér 9. 
Tel.: 30/405-4571, 30/377-3388 

E-mail: wodtke@ddnp.hu, komlos@ddnp.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! 


