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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele                2020. július 
 
 
 
AKTUÁLIS 
 
 
 
Új lakó a drávaszentesi állattartó telepen 
 

Júliusban új szamárral gazdagodott a Dráva 
Kapu Bemutatóközpont drávaszentesi állattartó 
telepe. Az 1 éves kanca csikó – aki a Zsuzsi 
névre hallgat – a nemzeti park igazgatóság 
nagydorogi telephelyéről került Drávaszentesre. 
A magyar parlagi szamár, mint fajtamegjelölést 
először 1913-ban használták, majd 2004-ben 
fogadták el önálló fajtaként. Vándorkereskedők 
életében teherhordásban; a kolostorok, várak 
esetén a vízhordásban, szőlőművelésben; illetve 
a tiprómalmok meghajtásában játszott szerepet. 
Kis, közepes és nagytestű változatait 
különböztetik meg. Magyarországon a közepes 
termetű változat a leggyakoribb. Színét tekintve 

lehet egérszürke, barna és fekete is. Mindegyik színben gyakori a fecskehas, vagyis a világos hasalj. 
Jellegzetes jegye a gerincélen végigfutó szíjaltság, továbbá a vállcsík, a lábakon pedig a haránt irányú 
zebroid csíkok. A magyar parlagi szamár legértékesebb tulajdonsága az igénytelenség és a hosszú 
élettartam; emellett szívósak, intelligensek, jól idomíthatóak. Gazdasági szerepe jelentéktelen, ma már 
inkább hobbiból tartják. 

Szöveg és fotó: Schulcz Andrea 
 
 
 

Újra látható Bocz Gyula Spirál című alkotása a Nagyharsányi 
Szoborparkban 
 
A Szoborpark vadonatúj fogadóépülete és az új 
Kikerics panorámasétány átadásának hetében 
befejeződött a szabadtéri szoborkiállítás 
emblematikus darabjának, Bocz Gyula 
Spiráljának teljeskörű helyreállítása is. 
 
Így a Szoborparkot, a fogadóépületet és a 
panoráma sétányt felkereső látogatók a 
méltóságát visszanyert Spirált ismét az eredeti 
helyén, restaurált állapotban tekinthetik meg. 
 
Részletes információk:  www.ddnp.hu 
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Rangos elismerésekben részesültek a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság munkatársai 
 
Az Agrárminisztérium 2020. július 13-án megtartott ünnepségén a Föld Napja alkalmából szakmai 
díjakat vehettek át azok, akik a természetvédelem területén különösen kiemelkedő tevékenységet 
folytattak, kimagasló eredményeket értek el. 
 
2020-ban a Pro Natura Díj Bizottság elektronikus szavazása alapján javaslatot terjesztett fel Dr. Nagy 
István agrárminiszternek. Idén 4 Pro Natura díj, 10 Pro Natura Emlékplakett és 24 Miniszteri Elismerő 
Oklevél adományozása történt meg. Az átadást a járványügyi helyzet miatt nem a Föld Napján, 
hanem július 13-án tartották meg a Pesti Vigadóban. 
 
Dr. Nagy István agrárminiszter 
Pro Natura Díjat 
adományozott Závoczky 
Szabolcs, a Duna-Dráva 
Nemzeti Park Igazgatóság 
igazgatója részére, a szervezet 
vezetőjeként több évtized óta 
végzett munkájáért, a 
sikeresen megvalósított 
természetvédelmi célú fejlesz-
téseknek köszönhetően elért 
eredmények elismeréseként.  
A Pro Natura Díj a 
legrangosabb szakmai elis-
merés, amelyet 1974-ben 
alapított az Országos 
Természetvédelmi Hivatal 
elnöke. 
 
Závoczky Szabolcs a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnál kezdte szakmai tevékenységét 
ökológiai szakfelügyelőként. Ezt követően az Élővilágvédelmi Osztály vezetőjeként, majd 
természetvédelmi igazgatóhelyettesként dolgozott. 2007 januárjától a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság igazgatójaként nagy szakmai felkészültséggel, gyakorlatiasan, együttműködve más 
szervezetekkel irányítja a természetvédelmi szakmai munkát. Elismerésre méltó az a tevékenysége, 
mellyel hozzájárult ahhoz, hogy a természetvédelem egyre jelentősebb szerepet kap a Dél-Dunántúli 
térségfejlesztésében, illetve javuljon a természetvédelmi szemlélet. Irányításával számos 
ökoturisztikai fejlesztés (látogatóközpontok, bemutatóhelyek, tanösvények) és gyakorlati 
természetvédelmi beruházások (élőhelyrekonstukciók, fajmegőrzések) valósultak meg a Dél-
Dunántúlon. 
 
 
Szendi József, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság őrkerület vezetője, a tolna-baranyai sváb juh 
génmegőrző állományának kialakításában végzett lelkiismeretes és magas szakmai színvonalú 
munkájáért, a nagydorogi Cikta Major őshonos állattartó telep irányításáért Pro Natura 
Emlékplakettet kapott. 
 
 
Schulcz Andrea, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai referense, az ökoturisztikai 
kínálat kialakításában, fenntartásában és népszerűsítésében, továbbá a Dráva Kapu 
Bemutatóközpont működtetésében végzett magas színvonalú munkájáért Miniszteri Elismerő 
Oklevelet kapott. 
 
 

A fotón balról jobbra Dr. Nagy István, Závoczky Szabolcs, Dr. Rácz András 
a képet készítette: Pelsőczy Csaba/AM 
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A Kolokán Szálló várja a természetbarátokat 

A Dráva mente természeti és kultúrtörténeti értékeit bemutató szaporcai Ős-Dráva 
Látogatóközpontban június elején átadott Kolokán Szálló várja a kikapcsolódásra és csendre vágyó 
vendégeket. 

11 légkondicionált, saját fürdővel ellátott 
szobájában összesen 50 fő elhelyezésére van 
lehetőség, kettő 2+2 ágyas, hat négyágyas és 
három hatágyas szobában. Az épület külső és 
belső kialakítása is ötvözi a modern kor igényeit 
az Ormánságra jellemző kulturális elemekkel. Az 
aula és a lépcsőház falait Szatyor Győző Kós 
Károly-díjas népi iparművész festett fakazettái 
díszítik. Családok számára ideális választás a 
két jól felszerelt konyhával rendelkező apartman 
egyike. A földszinten kialakításra került közös 
vendégkonyhát minden vendég használatba 
veheti. Megbeszélések, oktatások vagy akár 
társasozások, baráti beszélgetések ideális 
helyszíne az emeleten kialakított társalgó. A Kolokán Szálló több napos tartózkodás esetén 
csillagtúrák kiváló bázishelye lehet. A területet behálózzák a kerékpáros útvonalak, az Ős-Dráva 
Látogatóközpont teljes infrastruktúrával rendelkezik a megszálló vagy az útvonalon közlekedő 
kerékpárosok kiszolgálásához. A látogatóközponttól rendszeresen indulnak vezetett gyalogtúrák, 
valamint a nyári időszakban a Fekete-vízen és a Dráván kenutúrák. Harkány híres gyógyfürdője 15 
km-re, Siklós vára és a strandfürdő alig 20 km-re fekszik. A gyönyörű napsütéses reggeleken 
felhangzó madárszó, a naplementék gyönyörű színkavalkádjai, a tanösvények nyugalma teszik ezt a 
helyet varázslatossá. A szállás egész évben nyitva tart, várjuk kedves vendégeinket! További 
részletekkel kapcsolatban a szálláshelyről, foglalásról, árakról kérjük, keressék fel a 
https://ddnp.hu/okoturizmus/szallasok/kolokan_szallo weboldalt. 
 
 
SZÍNES ÉLŐVILÁG 
 
 
 
Méhbangók jó éve a Nyugat-Mecsekben 
 
A méhbangó (Ophrys apifera) a hazai orchideák 
egyik ritka és szép képviselője. Sokféle 
élőhelyen, lápréteken, pusztafüves lejtőkön, 
sziklagyepekben is megtalálhatjuk virágzó töveit, 
ha június első felében ilyen területen járunk. 
 
A hazánkban fokozottan védett faj előfordulása 
ismert volt már a Nyugat-Mecsekből, ám az 
eddigi lelőhelyeken is maximum néhány 10 tő 
volt fellelhető. Az idei év meglepő változást 
hozott ezen a téren. Makai Győző és Makai 
Evetke, amatőr botanikusok bukkantak egy 
jelentős, eddig nem ismert állományra, a 
hegység egy kaszálórétjén. A virágzó tövek 
száma – viszonylag kis területre koncentrálva – meghaladta a 100 tövet. A méhbangó 
természetvédelmi értéke 250.000 Ft, így az előkerült állomány minden szempontból jelentős értéket 
képvisel. Igazgatóságunk munkatársai megtették a szükséges lépéseket a terület védelme érdekében. 
Felvettük a kapcsolatot a gazdálkodóval, hogy a tervezett kaszálások időbeni eltolásával a virágzó 
méhbangók magot is érlelhessenek. 
 

Szöveg és fotó: Völgyi Sándor 
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Már Tolna megyében is költ a szalakóta 
 
Újabb megyében van bizonyított fészkelése a fokozottan védett szalakótának. Ez a színpompás 
madár idén sikeresen költött a Tolna megyei Madocsa külterületén. 
 

A Madocsáért Egyesület által 
kihelyezett odúk egyikét foglalták el 
a madarak, amelyben 4 tojással 
kezdődött meg a költés. A költőpár 
három fiókát sikeresen fel is nevelt, 
a mindig éhes utódoknak a 
fészkelőhely körül lévő Natura 2000 
gyepterületen tudtak megfelelő 
minőségű és mennyiségű táplálékot 
vadászni. 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság szakemberei egyedi 
jelöléssel látták el mindhárom fiókát, 
és a jövőben – a helyi 
önkéntesekkel együtt – figyelemmel 
kísérik őket. 

 
2014 őszén vette kezdetét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület koordinálásával „A 
szalakóta védelme a Kárpát-medencében” című LIFE projekt (rollerproject.eu). A kezdeti védelmi 
intézkedések hatására a faj a Dél-Alföld irányából elkezdett nyugat felé terjeszkedni. A szalakóták 
országos állománynövekedése folytán várhatóan további költőpárok megtelepedésére lehet 
számítani. 
  

A képen: szalakóta fióka, a fotót Tarczal János készítette 
 
 
 
 
FELHÍVÁS 
 
 
 
A gyepek titkai – fotópályázat 
 
A Grassland-HU LIFE integrált projekt keretében 
a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. és 
projektpartnerei fotópályázatot hirdetnek, 
amelynek célja a gyepes élőhelyek értékeinek, 
jellemző növény- és állatfajainak bemutatása, 
népszerűsítése, és ezen keresztül a figyelem 
felhívása védelmük, megőrzésük fontosságára. 
 
A hagyományteremtő céllal induló fotópályázat 
első témája a gyepes élőhelyek növényfajainak 
bemutatása. A pályázatra amatőr és profi 
természetfotósok alkotásait egyaránt várják a 
szervezők. Jelentkezési határidő: 2020. július 31. 
24:00. Augusztusban a legjobb 30 alkotást a 
közönség számára is hozzáférhetővé teszik a Grassland-HU Facebook oldalán és a legtöbb 
szavazatot kapó kép alkotója lesz a közönségdíj nyertese. 
 
A pályázati kiírás az alábbi linken érhető el: http://grasslandlifeip.hu/fotopalyazat 
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PROGRAMAJÁNLÓ 
 
 
 
Magyar Pásztorkutyák Terelőversenye – Szaporca, augusztus 15. 
 
2020. augusztus 15-én, szombaton kerül megrendezésre a Magyar Pásztorkutyák Terelőversenye a 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Duna-Tisza Magyar Pásztorkutyás Hagyományőrző és 
Sport Egyesület szervezésében a Harkány közelében található Szaporcán, az Ős-Dráva 
Látogatóközpontban. 
 
Hosszú évszázadokon át a legeltető állattartás képezte az ország mezőgazdaságának gerincét. A 
külföldre hajtott, itt felhizlalt jószágok sokasága miatt Európa éléskamrájának is nevezték hazánkat. A 
programnak helyszínt adó Ormánság is kiemelt szerepet játszott a lábas jószágok felnevelésében, 
amit a még máig is fellelhető pásztorhagyományok és eszközök jeleznek. Az egész napos rendezvény 
keretében a magyar 
pásztorkutyák őshonos 
juhaink hajtásában, 
terelésében versengenek 
majd. A program alatt nem 
csak a képzett kutyákra 
számítunk, mert mód nyílik a 
juhokat eddig még soha nem 
látott pásztorkutyák terelési 
képességének felmérésére is, 
ami különös színfoltja lesz a 
rendezvénynek.  
 
A hagyományos pásztorvise-
letek és eszközök alkalmazás 
közbeni használatát is láthat-
ják az érdeklődők, sőt első 
kézből ismerhetik meg a 
pásztorélet sokszor nem is 
olyan könnyű mivoltát. 
 
 
Programok a nap folyamán 
 
Terelőverseny MEOESZ szabályok szerint, terelési képességvizsga (FCI NHAT, MEOESZ), mudi 
klubkiállítás és tenyészszemle (Fényes Mudi Klub), szakvezetés a Hagyományos gazdálkodás 
tanösvényen és a shagya arab lovak bemutatása az állattartó majorban, szakvezetés a Dráva 
élővilága kiállításban, NATURA2000 játékok, NATURA2000 totó, íjászbemutató, természetismereti 
foglalkozások, gyerekprogramok 
 
 
Belépő a látogatóközpontba (tartalmazza a terelőverseny megtekintését is) 
 
- a versenyre regisztráló, tenyészszemlén vagy ösztönpróbán résztvevő  

kutyával érkezők számára (1 fő/kutya) ingyenes 
- a rendezvényre és a látogatóközpontba egész napra érvényes, rendkívüli, kedvezményes  

belépődíj felnőtteknek: 1000 Ft/fő; diákoknak, 60 év felettieknek, 3-12 éves gyermekeknek: 700 
Ft/fő 

 
 
Kedvcsináló fotók 
 
2018: https://www.flickr.com/photos/dunadrava/albums/72157699787568724 
2019: https://www.facebook.com/odlkszaporca/photos/?tab=album&album_id=2480096095384252 
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Augusztus 1., 22.: Vízitúra a Dráván 
Egy természeti szépségekben különösen gazdag vízi túrát ajánlunk Vejti és Drávaszabolcs között a 
Dráván. A Dráva Európa egyik legtisztább vizű folyója, ahol a magyarországi halfajok 2/3-a 
megtalálható. A program során a terület természeti értékeit ismerhetik meg a résztvevők, szerencsés 
esetben az ártéri madárvilág képviselői – szürke gémek, nagy kócsagok, ritkán jégmadár és rétisas is 
a szemünk elé kerülhet. Útvonal: Szaporca – Ős-Dráva Látogatóközpont – Vejti kikötő (transzfer) – 
Drávaszabolcs kenutúra – Szaporca – Ős-Dráva Látogatóközpont (transzfer) 
Részvételi díj: 9.500 Ft/fő. Információ, jelentkezés: https://helian.hu/viziturak/reszletek/1-napos-
vizitura-a-dravan-208, ill. https://helian.hu/viziturak/reszletek/1-napos-vizitura-a-dravan-209 
 
 
Augusztus 1., 8., 12., 15., 19., 22., 29.: 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! E-mail: info@fehergolyamuzeum.hu, tel.: 30/846-6020. Helyszín, 
időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00. A program időtartama: 4 óra, a részvételi díj: 2-14 éves 
korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő. 
 
 
Augusztus 15.: Magyar Pásztorkutyák Terelőversenye 
Az egész napos rendezvényen a magyar pásztorkutyák őshonos juhaink hajtásában, terelésében 
versengenek. A programon nem csak a képzett kutyákra számítunk, mód nyílik juhokat korábban még 
nem látott pásztorkutyák terelési képességének felmérésére is. 
Helyszín: Ős-Dráva Látogatóközpont. 
Részletes program: www.odlk.hu 
 
 
Augusztus 29.: „Nyárvégi hangulat” – kenutúra – Jelvénygyűjtő túra 
A túrán a szemünkre és a fülünkre hagyatkozva figyelhetjük meg az ártéri erdő sajátos képi- és 
hangvilágát. Evezve figyelhetjük, hogyan változik meg az ártér hangja, ahogy a Nap egyre jobban 
lebukik a horizont alá, és elterjed a sötétség a gemenci erdő felett. Ha szerencsénk van, Gemenc 
királyának szerelemtől fűtött hangját is meghallhatjuk. 
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! E-mail: komlos@ddnp.hu, evahorvath@ddnp.hu 
Helyszín, időpont: Baja-Dunafürdő, Bárka pihenőház, 17.00 óra. A túra hossza, időtartama: 8 km, 3-4 
óra, a részvételi díj: 1800 Ft/fő. 
 
 
Augusztus 29.: Megemlékezés a mohácsi csata 494. évfordulóján 
Az 1526. augusztus 29-i mohácsi csata helyszínén, Sátorhely határában elterülő emlékhely több mint 
1700 katona végső nyughelye. Az évforduló napján a csatában elesett hősökre emlékezünk. 
Helyszín: Mohácsi Nemzeti Emlékhely. Részletes információ a programról augusztus közepétől a 
www.ddnp.hu honlapon lesz olvasható. 
 
 
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. 
 
 

 
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! 


