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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele               2022. január 
 
 

AKTUÁLIS 
 
 
 

A 2022. év állatai, növényei 
 

Év hüllője: 
homoki gyík 

Év hala: 
bodorka 

Év rovara: 
óriás énekeskabóca 

Év fája: 
nagylevelű hárs 

Év gombája: 
ízletes rizike 

Év madara: 
zöld küllő 

Év ásványa: 
magnetit 

Év ősmaradványa: 
óriásszarvas 

Év egyedi fája: 
a debreceni Csokonai Színház 

csüngő japánakáca 
Az év emlőse, az év vadvirága választás eredménye lapzártánkig nem került kihirdetésre. 
 
 
 

HÍREK 
 
 
 

Guvat a téli vízparton 
 
A téli nádas a felületes szemlélő számára 
kihaltnak tűnhet. Az összeroskadt, avas gyékény 
és a töredezett nád azonban a figyelmes 
szemlélő előtt ebben az időszakban is tartogat 
látnivalót. 
 
Halk csippanások, időnként hangos visítások 
jelzik, hogy valami bujkál a növényzetben. A 
befagyott vizek nádasaiban guvatok mozognak. 
A malacvisításra emlékeztető hangjáról 
elhíresült, galamb méretű vízimadár a hideg 
ellenére is kitart nálunk, rendszeresen 
találkozhatunk áttelelő példányaival. Bár 
legtöbbször hangja árulja csak el, kis 
szerencsével a nádas szélén meg is pillanthatjuk. 
 
A guvat (Rallus aquaticus) Magyarországon védett faj, természetvédelmi értéke 50.000 Ft. 
 

(Szöveg és kép: Völgyi Sándor) 
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Rétisas gyógyul a drávaszentesi madárrepatriálóban 
 
Babócsáról került a drávaszentesi madárrepatriáló állomásra egy rétisas. Az idős, hím példány fején 
és szárnyán látható sérülések arra engednek következtetni, hogy valószínűleg egy másik rétisassal 
került összetűzésbe. Ennek ellenére a madár élénk, önállóan táplálkozik. 

 
A rétisas az egyik legkorábban költő madárfajunk, a fészek 
tatarozását már decemberben megkezdik a párok. Ilyenkor 
januárban már gyakran láthatjuk nászrepülésüket, amikor is 
hangos kiabálás közepette együtt köröznek a magasban. A költési 
időszak közeledtével előfordulhatnak a már meglévő költőpárok 
területére „betolakodó” példányok is, és ilyenkor harcra is sor 
kerülhet. Vélhetően ez történt ezzel a madárral is. 
 
A rétisas állományát a múltban leginkább élőhelyeinek 
elvesztése, jelenleg pedig az áramütések és mérgezések 
veszélyeztetik. A kritikus szintet a 70-es években érte el, mikor is 
mindössze 10-12 pár költött Magyarországon. Köszönhetően a 
rétisasvédelmi programnak, azóta hazai populációja növekszik, 
jelenleg több mint 300 párra tehető.  
 
Érzékeny a zavarásra, akár a költés meghiúsulásához is vezethet, 
ha megzavarják őket. Épp ezért élőhelyük zavartalanságának 
biztosítása a természetvédelem fontos feladata, csakúgy, mint a 
sérült madarak befogása, ellátása és visszaengedése a 
természetbe.  

 
Természetvédelmi értéke: 1 000 000 Ft. 
 

(Szöveg: Horváth Zoltán, Schulcz Andrea, fotó: Schulcz Andrea) 
 
 
 
 

Elindult podcast csatornánk! 
 
Januártól hallgatható a Duna-Dráva Nemzeti 
Park Igazgatóság podcast csatornája, 
Békalencse címmel. Miért Békalencse? Ez a 
címe az igazgatóság havonta megjelenő 
hírlevelének. A podcast-adás szándékaink 
szerint ennek egy kibővített, hallgatható 
változata. A műsor lehetőséget teremt a 
hírlevélben megjelenő aktualitások részletesebb 
kifejtésére, egy-egy téma mélyebb 
megismerésére, a nemzeti park igazgatóság 
szakembereinek segítségével. 
 
Az első adás témája: 2021-ben volt 25 éves 
Duna-Dráva Nemzeti Park. Visszatekintés a kezdetektől napjainkig, a 2021-es jubileumi év 
eredményei, 2022 feladatai. 
 
A műsor vendége: Závoczky Szabolcs igazgató. 
 
A műsor meghallgatható: 
Anchor.fm: https://anchor.fm/ddnp 
Spotify: https://open.spotify.com/show/5bSmSOv5SV3P2SWCs5tq1g 
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Természetvédelmi plakátok ajándékba! 
 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi témájú 
ismeretterjesztő plakátokat ajánl fel ingyenesen pécsi iskolák és 
közművelődési intézmények, civil szervezetek számára. A plakátok 
témája: védett növények, özönnövények, gombák, régi magyar 
háziállatok, védett madárfajok, védett emlősfajok, halak-kétéltűek-hüllők. 
 
Az A1-A2 méretű, színes képekkel és tudományos nevekkel gazdagított 
plakátok a készlet erejéig ingyenesen átvehetőek a Tettye Oktatási 
Központban (cím: Pécs, Tettye Tér 8.). 
 
Információ, igények bejelentése: norbert.neubauer@ddnp.hu. 
 
A teljes lista honlapunkon megtekinthető 
(www.ddnp.hu). 
 

 
 
 

Új kiadványsorozat 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság új kiadványsorozatot jelentetett meg a 
közelmúltban. Az informatív 2x6 oldalas leporellók bemutatják az igazgatóság 
működési területén található nemzeti parki szintű védelem alatt álló területeket 
(Gemenc, Béda-Karapancsa, Dráva), a tájvédelmi körzeteket, a NATURA2000 
hálózatot. 26 oldalas füzet ad tájékoztatást az igazgatóság bemutatóhelyeiről. 
A kiadványok hozzáférhetőek bemutatóhelyeinken, valamint turisztikai 
szolgáltatók, információs irodák számára is rendelkezésre állnak. A teljes lista 
honlapunkon megtekinthető (www.ddnp.hu) 
 
 
 

SZEMELVÉNYEK A TERMÉSZETVÉDELEM TÖRTÉNETÉBŐL 
 
 
110 éve történt 
 
A földművelésügyi miniszter 23.470/1912 FM számú 
rendelete címet viselő jogszabály rendelkezett az egyes 
madarak tojásainak szedésének korlátozásáról. 
 
A századfordulón a szegényebb lakosság megélhetési, 
forrásává vált, főként a vízimadarak tojásainak 
összeszedése. Különösen szárazabb években a madarak 
számának jelentős csökkenéséhez vezetett ez a 
tevékenység. Ennek megakadályozása érdekében született a 
rendelet „ a bíbic-, vadlúd-, és vadkacsa-tojások jogosulatlan 
elszedésének, eladásának és kiköltésének 
megakadályozásáról”. 
 
A rendelet megjelenésével a védett madarak száma nem emelkedett, mert csak a tojások védelméről 
szólt.  
 
 

Forrás: Rakonczay Zoltán: A természetvédelem története Magyarországon, Mezőgazda Kiadó, 
Budapest, 2009. 

Illusztráció: Az állatok védelme (szerk.: Herman Ottó), Franklin Társulat, Budapest, 1883. 
Sorozatszerkesztő: Varga Zsolt 
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ÖKOTURIZMUS 
 
 
 

Kolokán Szálló – a természetes pihenés háza 
 
A Kolokán Szálló az Ormánság szívében, a Duna-Dráva Nemzeti Park közvelten közelében várja a 
kikapcsolódásra vágyó vendégeket. A szálló a Szaporcán található Ős-Dráva Látogatóközpont 
részeként működik. 
 
A Dráva és a Fekete-víz találkozása 10 perc 
sétára vagy 5 perc kerékpározásra található a 
szállástól. Harkány híres gyógyfürdője 15 km-re, 
Siklós vára és a strandfürdő alig 20 km-re 
fekszik. A területet behálózzák a kerékpáros 
túraútvonalak, az Ős-Dráva Látogatóközpont 
teljes infrastruktúrával rendelkezik a megszálló 
vagy az útvonalon közlekedő kerékpárosok 
kiszolgálásához. 
 
A szállás 11 légkondicionált szobában (4, illetve 
6 fős szobák) összesen 50 főt képes befogadni. 
A Kolokán Szálló egész évben nyitva tart. 
 
Előzetes foglalás szükséges! Keresse kollégánkat bizalommal a kolokan@ddnp.hu e-mail címen vagy 
a 30/334-6703 telefonszámon! A kulcsok átvétele az érkezés napján 13:00-tól 16:00-ig, leadása pedig 
a távozás napján 7:30-10:00-ig lehetséges. Facebook oldal: https://www.facebook.com/kolokanszallo 
 
 
Az Ormánság természeti értékeit és az itt élő lakosság évszázados néprajzi, gazdálkodási 
hagyományait ismerhetik meg a Szaporcán működő Ős-Dráva látogatóközpont vendégei. 
 

A látogatóközpont főépületében a térség 
természeti és kultúrtörténeti értékeit felvonultató 
kiállítás tekinthető meg. A területre egykor 
jellemző gazdálkodási formákat és régi magyar 
háziállatokat a Hagyományos gazdálkodás 
tanösvény mutatja be. Az Ős-Dráva tanösvény 
arra mutat példát, hogy miként lehetséges az 
egykori, ártéri gazdálkodás jelenleg is 
használható elemeire alapozva a helyi 
társadalom életét harmóniába hozni az 
ormánsági tájjal. A Dráva élővilága tanösvény a 
terület változatos és különleges élővilágába 
engedi bepillantani az érdeklődőket, az 
útvonalon többek között madármegfigyelő, 
madárgyűrűző állomás, kilátó, fotósles, fedett 
foglalkoztató és több pihenőhely található. 
 

A látogatóközpont programjai között szerepelnek gyalogtúrák, természetismereti, környezeti nevelési 
foglalkozások. A létesítmény nyaranta a Drávára és a Fekete-vízre induló vízitúrák kiindulópontja. A 
szabadidő tartalmas eltöltését tűzrakóhelyek, valamint kölcsönözhető sporteszközök, játékok segítik. 
 
Információ a szálláshelyről, a látogatóközpontról, aktuális programokról és a környék további 
programlehetőségeiről: www.ddnp.hu/kolokanszallo; www.ddnp.hu/odlk 
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Programajánlat a busójáráskor Mohács közelében 
 
A mohácsi busójárásra érkező vendégek számára kínál a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
tartalmas programot a látványos forgatag előtti délelőttre. 
 
Február 27-én vasárnap a Mohácsi Nemzeti Emlékhely idegenvezetéssel, csoportosan látogatható, 
egyéni vendégeknek 
lehetőségük van a 
folyamatosan induló csopor-
tokhoz csatlakozni. 
 
A látogatók megtekinthetik a 
sírkertben zajló régészeti 
feltárási munkálatokat is, és sok 
érdekességet tudhatnak meg 
az ott zajló kutatásokról. 
 
Javasoljuk az érdeklődőknek, 
hogy amennyiben tehetik, a 
zsúfolt vasárnap helyett egy 
nappal korábban, február 26-
án, szombaton keressék fel az 
emlékhelyet!  
 
Információk: www.ddnp.hu/mne 
 
 
 

Programajánló 
 
 
Február 2.: Vizes élőhelyek világnapja 
A világnap alkalmából a Duna és a Dráva jellegzetes élővilága mutatkozik be az érdeklődőknek. A 
programon fő szerep jut a természetvédelemnek, hiszen a tiszta víz kiemelkedően fontos az élőlények 
és az egész ökoszisztéma szempontjából, ezért kémiai vízminőségvizsgálattal zárul a foglalkozás. 
A programra előzetes bejelentkezés szükséges! Tel.: 70/374-0295  
Helyszín, időpont: Ős-Dráva Látogatóközpont, 10.00 óra, a program időtartama: 60 perc, a részvételi 
díj: 500 Ft/fő. 
 
A program résztvevőire a mindenkor érvényes koronavírus-veszélyhelyzettel összefüggő szabályok érvényesek. 
 
 
 

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

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

E-mail: szilvia.wodtke@ddnp.hu, attila.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! 


