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ABSTRACT. Drava Lowland is one of the greatest wet lowlands of 
Hungary, preserving much of the vegetation of former unbroken 
woodlands, moors and marshes. This paper deals with surviving 
valuable fragments of natural vegetation, which have not got protection 
yet. The most important types of vegetation of this area are: lowland 
oak-hornbeam forests, beech forests, oak-ash-elm gallery forests, alder 
and ash moors; wet meadows and pastures, and aquatic vegetation of 
the oxbow lakes. Typical protected plants of this vegetation fragments 
as it follows: Car ex s trig osa, Fritillaria meleagris, Listera ovata, Vitis 
sylvestris, Thelypteris palustris, Hottonia palustris. Orchis laxiflora ssp. 
elegáns. Orchis morio, Leucojum aestivum, Nymphaea alba, Nymphoi-
des peltata, Trapa natans, Salvinia natans. 

Bevezető 

Az Alföld (Eupannonicum) flóravidékének, Déli-Alföld 
(Titelicum) flórajárásába tartozó Dráva-sík magyarországi 
része - az Alföld és a Dunántúli-dombvidék közötti 
átmenetként - sajátos helyet foglal el hazánk tájai között. 
Az I. katonai felmérés (1782-85) térképei szerint - a 
dombokra települt falvakat és körülöttük levő fás-legelő
ket, kisebb szántókat kivéve - a tájat összefüggő, vízjárta 
erdőség borította. Mára az egykori gazdagságból csak 
néhány erdőtömb, nedves rét, lefűződött vagy levágott 
holtág maradt természetközeli állapotban. Mégis el
mondhatjuk, hogy a terület egyike Magyarország leg
nagyobb nedves síkságainak, egy eltűnőben levő táj- és 
termőhelytípusnak, amelynek megmentése ma világ
méretű természetvédelmi program (BORHIDI et al. 1994). 
A Duna-Dráva Nemzeti Park megalakulása után csak a 
terület igen kis részének helyzete alakul megnyugtatóan. 
A Dráva-síkon számos, a nemzeti parkhoz nem tartozó, 
és általában más védettséget sem élvező, a tájra jellemző, 
értékes terület található. A dolgozat e területeket mutatja 
be, községhatáronként felsorolva, rövid jellemzéssel és a 
védett növények felsorolásával. 

Korábbi kutatások 

A Dráva-sík korábbi kutatói közül többen felhívták már 
a figyelmet az értékes területekre, társulásokra, ritka 
fajokra. Klujber és munkatársai (KLUJBER et al. 1963), 

valamint VöRöss L. Zs. (1964,1965) holtágak, morotvák 
vegetációjával foglalkoznak, KOVÁCS és KÁRPÁTI (1973, 
1974) pedig az ártér vegetációját elemzik. KOVÁCS és 
PRISZTER (1977) a védendő társulásokat és területeket 
sorolják fel. A legutóbbi időkben BANK (1994) a fás
legelők felmérését végzi, Borhidi és munkatársai (BORHI
DI et al. 1994) a Dráva menti területek állapotát elemzik, 
VÖRÖS Zs. (1995) pedig az egyik legértékesebb holtág 
vegetációját mutatja be. A szerzők már szintén több éve 
kutatják a Dráva-sík különböző területeit. DÉNES (1996a, 
1996b, 1996c, 1996d, 1997) a rétek és legelők floriszti-
kai és természetvédelmi értékelését végezte. Kevey első
sorban a bükkállományok, gyertyános-tölgyesek és ke
ményfaligetek kutatásával foglakozott (HORVÁT, KEVEY 
1984, KEVEY 1980,1983,1984,1985,1988,1990,1995, 
1997a 1997b). O. AJKAI (1996a, 1996b, 1996c, 1997) a 
kelet-ormánsági erdők, valamint a Nákói-mocsár terüle
tén végez florisztikai és cönológiai kutatásokat. Pálfai az 
ormánsági holtágak és erdők adataival járult hozzá a 
dolgozathoz, korábbi munkáiban is az Ormánság termé
szeti állapotával foglalkozik (PÁLFAI 1996). 

A terület természetföldrajzi jellemzői 

A Dráva-sík domborzata alföldi jellegéhez képest meg
lehetősen változatos. Északi része magasabb helyzetű 
löszfelszín, déli részét elhagyott Dráva-medrek, levágott 
kanyarulatok kusza együttese és a közöttük kialakult 
lankás futóhomokdombok jellemzik. Éghajlatában az 
Alföld és a Dunántúli-dombvidék közti átmenet jellemzi. 
Bár az Alföld része, annak többi tájához képest csapa
dékban gazdagabb, így klímazonálisan nem az erdős-
sztyepp, hanem a zárt tölgyes zónához tartozik. Nyugati 
része pedig már egyre inkább közelít a gyertyános-
tölgyes klímaövhöz (Borhidi 1961). Az atlanti és kon
tinentális éghajlati hatások mellett délnyugati irányból a 
Mediterráneum melegáramlatai is bejutnak. A szub-
mediterrán jellegű csapadékjárás az évek harmadrészében 
jelentkezik. A tél enyhe, emellett hazánk legkorábban 
tavaszodó területe. Meleg nyara ellenére is kedvező a 
vízellátottsága, így az Alföld egyetlen tája, ahol az év 
egy részében vízfölösleg mutatkozik (PÉCSI 1967). 
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A vegetáció általános jellemzése 

A változatos domborzati, éghajlati hatásoknak megfele
lően a vegetáció is sajátosan alakul. A ma már ármente-
sített, gáton kívüli területek leggyakoribb erdőtársulása a 
gyertyános-kocsányos tölgyes (Querco robori-Car-
pinetum), melyet a mélyebb térszíneken a tölgy-kőris-szil 
liget (Fraxino pannonicae-Ulmetwn) vált fel. A két tár
sulás keveredése, átmeneti állományaik azonban szintén 
tipikusnak mondhatók e tájon. Egy korábbi vegetációs 
periódus - a Bükk I. kor - emlékeként, alföldi külön
legességként bükkállományok is megmaradtak, melyek 
lokális kiterjedésük miatt ma már inkább „átalakult bük-
kösök"-nek, a gyertyános-kocsányos tölgyesek szubasszo-
ciációjának (Querco robori-Carpinetum fagetosum) te
kinthetők (KEVEY 1997a). A Dráva-sík flórájának 
sajátossága a montán elemek magas aránya, mely éppen 
ezekben az erdőtársulásokban a legszembetűnőbb. A 
hegy- és dombvidéki elemek teljes felsorolása Horvát és 
Kevey tanulmányaiban található meg (HORVÁT, KEVEY 
1984; KEVEY 1984, 1997a, 1997b), a legfontosabbak a 
következők: Adoxa moschatellina, Knautia drymeia, Ane
mone nemorosa, Asarum europaeum, Carex pilosa, 
Daphne mezereum, Dentaria bulbifera, Euphorbia 
amygdaloides, Galeobdolon luteum, Hordelymus euro-
paeus, Isopyrum thalictroides, Majanthemum bifolium, 
Mercuralis perennis, Monotropa hypopitys, Oxalis 
acetosella, Polystichum aculeatum, Veronica montana. 
Több szubmediterrán jellegű növényfaj, mint a Carex 
strigosa, Lonicera caprifolium, Polystichum setiferum, 
Primula vulgaris, Ruscus aculeatus, Tamus communis, 
Tilia cordata, Vitis sylvestris szintén jellemzője a Dráva-
síki erdőknek. Jelenlétük a nyugat-balkáni mezofil 
lomberdőkkel való kapcsolat bizonyítéka (KEVEY 1997a). 

A terület gyertyános-kocsányos tölgyeseinek és tölgy
kőris-szil ligeteinek védett fajai: Carex strigosa, Car-
pesium abrotanoides, Cephalanthera longifolia, Daphne 
mezereum, Dryopteris carthusiana, Epipactis helleborine, 
Erythronium dens-canis, Fritillaria meleagris, Listera 
ovata, Lonicera caprifolium, Neottia nidus-avis, Platan-
thera bifolia, Polystichum aculeatum, Polystichum seti
ferum, Primula vulgaris, Quercus farnetto (ültetve), 
Ruscus aculeatus, Scilla vindobonensis, Scrophularia 
scopolii, Tamus communis, Vitis sylvestris. 

A gyertyános-tölgyesek és a tölgy-kőris-szil ligetek 
állományai közé a lapályokon égerlápok, kőrises-éger-
lápok (Carici elongatae-Alnetum, Fraxino pannonici-
Alnetum) és égerligetek (Paridi quadrifoliae-Alnetum) 
ékelődnek. Mindhárom társulás csak kisebb kiterjedésű 
állományokat képez. Apró foltjaikban néhol több láperdei 
faj is megvan, mint például Carex acutiformis, Carex 

elata, Carex elongata, Carex pseudocyperus, Hottonia 
palustris, Thelypteris palustris, Urtica kioviensis. A 
legtöbb helyen azonban a csatornázások miatt vizük 
mozog, és állományaik kezdenek mocsárerdővé, kiszárad
va pedig ligeterdővé alakulni. A holtágak, morotvák 
mentén néhány helyen elszegényedett fűzlápok (Cala-
magrostio-Salicetum cinereae), sőt az igazi ritkaságnak 
számító úszóláptársulás, a Thelypteridi-Typhetum is 
előfordul. A láperdők és lápok védett fajai a területen: 
Dryopteris carthusiana, Hottonia palustris, Ranunculus 
lingua, Thelypteris palustris, Urtica kioviensis. 

A táj egyik legfontosabb gazdálkodási formája 
évszázadok óta a legeltető állattartás volt. Az erdők 
helyén kaszálókat és legelőket alakítottak ki, melyek 
közül több, a lecsapolásoktól és a vegyszerezésektől 
megmenekülve, ma is számos ritka növényfaj élőhelye. 
A nagyobbrészt mocsárrét (Cirsio-Festucetum pratensis, 
Carici-Alopecuretum pratensis, Deschampsietum caes-
pitosae), kisebbrészt magassásrét (Caricetum acutiformis, 
Caricetum ripariae, Caricetum vulpinae, Caricetum 
gracilis) és kiszáradó láprét (Succiso-Molinietum) 
jellemzője - az erdőkhöz hasonlóan - több hegy- és 
dombvidéki, illetve dunántúli elem, mint pl. az Antho-
xanthum odoratum, Cynosurus eristatus, Moenchia 
mantica, Oenanthe fistulosa, Sanguisorba officinalis, 
Saxifraga bulbifera. A rétek és legelők feltörése pótol
hatatlan veszteséget jelentene, hasonlóan a fás-legelők 
famatuzsálemeinek eltűnéséhez. Az öreg legelőfák 2-300, 
sőt 400 éves korukkal a Dráva-sík legöregebb fái/ 

A rétek és a legelők védett fajai: Aster sedifolius 
subsp. canus, Clematis integrifolia, Dactylorrhiza 
incarnata, Gentiana pneumonanthe, inula helenium, Iris 
graminea, Iris sibirica, Lathyrus palustris, Leucojum 
aestivum, Ophioglossum vulgatum, Orchis coriophora, 
Orchis laxiflora subsp. elegáns, Ochis militaris, Orchis 
morio, Orchis ustulata, Phyllitis scolopendrium (kutak
ban), Primula vulgaris. 

A Dráva levágott, lefűződött holtágainak vízi vegetá
ciója a táj talán legsajátosabb természetvédelmi értéke. A 
lebegő- és gyökerező hínárnövények közül több védett 
faj kiterjedt állománnyal képviselteti magát a számos 
holtágban, mint: Nmphaea alba, Nymphoides peltata, 
Salvinia natans, Trapa natans. Igazi ritkaságként az 
Utricularia minor is előfordul. A holtágakat kísérő 
mocsári társulásokban (Phragmitetum communis, Typhe-
tum latifoliae, Typhetum angustifoliae, Glycerietum 
maximae, Caricetum elatae, Acoretum calami), fűzlige
tekben és rekettyésekben szintén több védett faj talál ott
honra: Acorus calamus, Equisetum hyemale, Hottonia 
palustris, Thelypteris palustris, Urtica kioviensis, Leuco
jum aestivum, Ranunculus lingua. 



DÉNES A., KEVEY В., ORTMANN-NÉ AJKAI A. ÉS PALPAI L.: A DRAVA-SÍK VÉDELMET ÉRDEMLŐ TERÜLETEI 7 

Természetvédelmi szempontból 
értékes területek 

A felsorolt területek mindegyikét egyedi táji értékként, 
helyi- vagy országos jelentőségű védett területként 
megőrzendőnek tartjuk. Elhelyezkedésüket (sorszám 
szerint) az 1. ábra mutatja. 

Rövidítések: Vf = védett fajok; O. = Orchis 

1. Adorjás, Kémesi-erdő: Kisebb területű, síkvidéki 
gyertyános-tölgyes. Vf: Lónkéra caprifolium, Tamus 
communis, Vitis sylvestris. 

2. Bogdása, Bogdásai-erdó (Vörösi-erdó): Változatos 
vízellátottságú erdő, ahol a gyertyános-tölgyes és a tölgy
kőris-szil ligeterdő mellett kőrises égerlápfoltok is 
előfordulnak. Vf: Dryopteris carthusiana, Listera ovata, 
Neottis nidus-avis, Primula vulgaris. 

3. Bogdása, Czei-rétek: Apró területű, rekettyefüzes 
központú kaszálórét. A füzes körül magassásos- zsom-
béksásos- és mocsárréttarsulásokkal, melyekben még 
felfedezhetőek a kiszáradó láprétek egyes fajai is. Vf: 
Gentiana pneumonanthe, Leucojum aestivum, Ophioglos-
sum vulgatum, O. laxiflora subsp. elegáns, O. morio. 

4. Bogdása, Korong-rét: Egykori puhafaligetből 
kialakított, festői szépségű, fás kaszálórét mocsárréttarsu
lásokkal. Az 50-100 év körüli, elsősorban fehér fűz, 
valamint magyar kőris és kocsányos tölgy példányok 
mellett a rét értékét több védett faj is növeli. Vf: Gentia
na pneumonathe, Leucojum aestivum, O. laxiflora subsp. 
elegáns. 

5. Bürüs, fás-legelő: Igazi fás-legelő, 150-200 éves 
egészséges kocsányos tölgy és magyar kőris példányok
kal. 

6. Bürüs, Sikotai-erdő: A Dráva-sík legnagyobb 
erdőtömbjének része. A síkvidéki gyertyános-tölgyes 
mellett itt, és a szomszédos dencsházai erdőrészekben 
maradtak meg a síksági bükkösök emlékét őrző kisebb 
bükkállományok. Az erdő mélyebben fekvő részein 
kisebb tölgy-kőris-szil liget fragmentumok is előfordul
nak. Néhány erdőtag már jelenleg is országos védettséget 
élvez. Vf: Carex strigosa, Cephalanthera longifolia. 
Daphne mezereum, Dryopteris carthusiana, Epipactis 
helleborine, Listera ovata, Neottia nidus-avis, Platanthe-
ra bifolia, Polystichum aculeatum, Polystichum setiferum, 
Primula vulgaris, Ruscus aculeatus, Vitis sylvestris. 

7. Csányoszró, csányoszrói legelők és kaszálók: Az 
itt élő magassásos- és mocsárréttársulások a mélyebb ré
szeken, tavasszal gyakran víz alatt állnak. Bár védett 
fajokban a terület nem gazdag, a Dráva-sík egyik legna

gyobb összefüggő kaszáló- és legelőterületeként jelenlegi 
állapotban és méretben való megőrzését fontosnak 
tartjuk. Vf: Leucojum aestivum, O. morio. 

8. Csányoszró, Szilasi-erdó: Nagyobb területű gyer
tyános- kocsányos tölgyes és keményfaliget. Vf: Carex 
strigosa, Cephalanthera longifolia, Dryopteris carthusia
na, Neottia nidus-avis. 

9. Cserkút, Göjényi-rétek: A Pécsi-síkság és egyben 
a Dráva-sík legértékesebb rét-területén magassásos-
zsombéksásos- és mocsárrét-társulások mellett kiszáradó 
láprét található. A terület nagy része egész évben víz 
alatt áll. Vf: Aster sedifolius subsp. canus, Clematis in-
tegrifolia, Dactylorchiza incarnata, Gentiana pneumo
nathe, Iris graminea, Iris sibirica, Lathyrus palustris, 
Leucojum aestivum, O. coriophora, O. laxiflora subsp. 
elegáns. 

10. Dencsháza, Galambosi-erdő és Hamuháza: A 
bürüsi Sikotai-erdő szomszédságában, a Dráva-sík 
legnagyobb erdőtömbjének részei. A gyertyános-tölgyes 
mellett itt is keményfaliget és bükkállomány található. 
Néhány erdőtag védett. Vf: Carex strigosa, Cephalanthe
ra longifolia, Daphne mezereum, Dryopteris carthusiana, 
Listera ovata, Neottia nidus-avis, Platanthera bifolia, 
Primula vulgaris. Ruscus aculeatus, Tamus communis, 
Vitis sylvestris. 

11. Drávafok, Kabari-erdó: Keményfaliget- és gyer
tyános-kocsányos tölgyes állományok, több öreg erdőtag
gal. Vf: Cephalanthera logifolia, Dryopteris carthusiana, 
Fritillaria meleagris, Leucojum aestivum, Neottia nidus-
avis. 

12. Drávafok, Nákói-mocsár: Részben Lakócsa 
külterületén található morotvarendszer. Különböző vízi-, 
vízparti társulásokkal, mint: fűzláp, égerláp, zsombéksá-
sos, nádas és hínártársulások. A morotvarendszer Dráva
fokhoz tartozó része helyi védettséget élvez. Vf: Hottonia 
palustris, Ranunculus lingua, Salvinia natans, Thelypteris 
palustris, Urtica kioviensis. 

13. Drávaiványi, Laszka-rét és Szürke-rét: Fajgazdag 
nagyon szép kaszálórétek, mocsárréttarsulásokkal. Vf: 
Leucojum aestivum, O. morio. 

14. Drávaiványi, Monyoró-erdő: Idős, szép gyertyá
nos-kocsányos tölgyes, a nedvesebb részeken keményfa-
ligettel. Vf: Carex strigosa, Dryopteris carthusiana, 
Listera ovata, Neottia nidus-avis, Primula vulgaris, 
Tamus communis, Vitis sylvestris. 

15. Drávakeresztúr, fekete nyarak: A Drávakeresztúri 
legelőn álló 15 Populus nigra matuzsálem, legelőn állva 
egyedülálló a Dráva mentén. Védett faj a legelőn: O. 
morio. 



1. ábra. A tanulmányban bemutatott, védelemre érdemes területek földrajzi elhelyezkedése. A szamok magyarázata a szövegben. 
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16. Drávasztára, Adravica: Vegetációját gazdag 
hínárnövényzet, nádas gyékényes és természetes állapotú 
idós fehér füzes alkotja. Hínárvegetációjában a ritka, de 
nem védett Wolffia arrhiza is előfordul. Vf: Nymphoides 
peltata, Nymphaea alba, Salvinia natans, Utricularia 
minor, Trapa natans, Hottonia palustris. 

17. Drávasztára, Bresztik: Horgásztóként használt 
holtág, nádassal, rekettyefüzessel, hínártársulásokkal. Vf: 
Trapa natans, Thelypteris palustris. 

18. Endrőc, Körcsönye-erdő: Nagy területű gyertyá
nos-tölgyes több öreg erdőtaggal, gazdag aljnövényzettel. 
Vf: Ruscus aculeatus. 

19. Felsőszentmárton, Mrtvica: Horgásztó, közvetle
nül a falu mellett. Egyik partján nádassal, rekettyefüzes
sel, változatos lebegő- és gyökerező hínártársulásokkal. 
Vf: Nymphaea alba, Nymphoides peltata, Salvinia 
natans, Acorus calamus, Urtica kioviensis. 

20. Gilvánfa, Cserdi-erdő: Fajgazdag, alföldi gyertyá
nos-tölgyes Vf: Epipactis helleborine, Lonicera caprifoli-
um, Neottia nidus-avis, Ruscus aculeatus. 

21. Gilvánfa, fás-legelő: A legelőn 60-80 éves, 
fiatalabb és 100-120 éves, idősebb, egészséges kocsányos 
tölgy, magyar kőris, gyertyán, mezei juhar és mezei szil 
példányok élnek. A legelő északi részén a jellegzetes 
„kerekerdő"-ben védett faj a Primula vulgaris, Ruscus 
aculeatus. 

22. Gilvánfa, Felső-erdő: Fajgazdag aljnövényzetű, 
szép gyertyános-kocsányos tölgyes és keményfaüget 
állományok. Vf: Lonicera caprifolium, Neottia nidus-
avis, Ruscus aculeatus. 

23. Gordisa, Hótedra: 1 km hosszú kifli alakú holtág, 
mely csak a Dráva magas vízállásakor a Gordisai-csa-
tornán keresztül kaphat vízutánpótiást. A környező 
mezőgazdasági területek és a horgászat káros hatásai 
ellenére vegtációja unikumnak számít a Dráva mentén. A 
part egyik oldalát fűzláp, másik oldalát nádas övezi, mely 
utóbbi állományában úszólápfoltok találhatóak. A nyílt 
vízben tündérrózsahínár él. Igazi ritkaságnak számít a 
Fontinalis antipyretica mohafaj előfordulása is vizében. 
Vf: Nymphaea alba, Trapa natans, Salvinia natans, 
Thelypteris palustris, Urtica kioviensis (VÖRÖS 1995). 

24. Gordisa, Mattyi-tó: Mint a legtöbb holtág, a 
Mattyi-tó is horgásztó. Part menti nádasa mellett kiterjedt 
hínárvegetációval rendelkezik, melynek fő alkotója a 
védett Nymphoides peltata. A horgászok által kaszált 
partközeli sekély vízben az Acorus calamus is nagy 
számban fordul elő. 

25. Gyöngyösmellék, láperdő és környéke: Egész 
évben víz alatt álló égerláperdő, szélében kis fűzláppal, 
kiszáradó lápréttel és magassásossal. Vf: Dactylorchiza 

incarnata, Gentiana pneumonanthe, Hottonia palustris, 
О. laxiflora. 

26. Hobol, Belenfűz: A bürüsi, dencsházai erdőtömb
höz tartozó gyertyános-tölgyes és keményfaüget, az 
erdőtömb többi részéhez hasonlóan szép aljnövényzettel. 
Vf: Car ex strigosa, Neottia nidus-avis, Primula vulgaris, 
Ruscus aculeatus, Scrophularia scopolii. 

27. Kacsóta, Felső-erdő: A Dráva-sík északi, Zseliccel 
határos szélén található gyetyános-tölgyes, mely a Zselici 
erdők néhány sajátosságával is jellemezhető. Vf: Epipac
tis helleborine, Primula vulgaris, Vitis sylvestris. 

28. Kákics, Gesnye-erdó: Részben Marócsához 
tartózó erdőtömb, több öregebb erdőtaggal, gyönyörű 
aljnövényzettel. Vf: Fritillaria meleagris, Listera ovata, 
Ruscus aculeatus, Tamus communis. 

29. Kisdobsza, Kisdobszai-erdő: A Dráva-sík Zselic
cel határos részén levő erdőtömb, ahol a Zselicre jellem
ző, Dráva-síkon máshol nem élő kakasmandikó is 
megjelenik. A gyertyános-tölgyes és a tölgy-kőris-szil 
liget mellett alföldi égerliget is található itt, mely ritkasá
ga és vegetációtörténeti jelentősége miatt is védelmet 
érdemel. Vf: Dryopteris carthusiana, Erythronium dens-
canis, Neottia nidus-avis, Primula vulgaris, Tamus 
communis, Vitis sylvestris. 

30. Kisszentmárton, Ataki-erdó: Kisszentmártontól 
déü-délkeleti irányban elhelyezkedő morotvarendszer, 
mely bár a gáton kívül van, nem egy része nyár végéig 
víz alatt áll. Területén többféle természetközeli társulás 
található, több őserdőt idéző, háborítatlan öreg erdőtag
gal. Legnagyobb területét tölgy-kőris-szil ligeterdő 
borítja, melynek legöregebb állományai 100 évnél is 
idősebbek. A legmagasabb területeken a keményfaüget 
gyertyános-tölgyesbe megy át. Az alacsonyabb területe
ken pedig égerláp, kőrisláp, fűzláp, fűzliget és égerliget 
kisebb-nagyobb állományai élnek. Itt található Baranya 
egyetlen Carici elongatae égerláp társulása, mely egyben 
a megye legszebb égerlápja is. Vf: Car ex strigosa, 
Dryopteris carthusiana, Epipactis helleborine, Hottonia 
palustris, Listera ovata, Neottia nidus-avis, Ranunculus 
lingua, Salvinia natans, Tamus communis, Thelypteris 
palustris, Urtica kioviensis, Vitis sylvestris. A terület 
néhány erdőrészlete helyileg védett. 

31. Kistamási, fás-legeló: A legelőn 150-200 éves 
magyar kőrisek és kocsányos tölgyek élnek, déli részén 
pedig kisebb legelőerdő található. 

32. Kovácshida, Meláka (Szödönyi-tó): A Drávától 
talán legtávolabb eső morotva, melyet tőzegbányatóként 
hasznosítottak. A bányászat befejezése után szép lápi 
vegetáció alakult ki. A hínártársulások mellett fűzláp, sőt 
a Thyelypteridi-Thyphetum - úszóláp társulás - is megta-
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lálható, mely azonban a sekély tóban nem úszik. Vf: 
Leucojum aestivwn, Nymphéa alba, Thelypteris palustris, 
Trapa natans. 

33. Lakócsa, Gyóta-erdő (Alsó-erdő): Nagyobb 
területű erdőtömb gyertyános-tölgyes és tölgy-kőris-szil 
liget állományokkal, több öreg erdőtaggal. Vf: Cephalan-
thera longifolia, Dryopteris carthusiana, Epipactis 
helleborine, Listera ovata, Neottis nidus-avis, Polysti
chum setiferum, Tamus communis. 

34. Lakócsa, Gerenda-erdő: Szintén alföldi gyertyá
nos-tölgyes fajgazdag aljnövényzettel. Vf: Dryopteris 
carthusiana, Listera ovata, Ruscus aculeata. 

35. Lakócsa, Szigetske: Részben Drávafokhoz tartozó 
morotvarendszer, változatos lápi-mocsári társulásokkal 
(úszó- lebegő hínártársulások, zsombéksásos, füzláp, 
égerláp). Vf: Hottonia palustris, Salvinia natans, Thelyp
teris palustris, Urtica kioviensis. 

36. Marócsa, Gesnye-erdó: Részben Kákicshoz 
tartozó erdőtömb gyertyános-tölgyessel. Vf: Listera 
ovata, Ruscus aculeatus, Tamus communis. 

37. Marócsa, kaszáló: Apró területű mocsárrét és 
átalakuló kiszáradó láprét. Vf: Gentiana pneumonanthe, 
Leucojum aestivum, O. morio. 

38. Molvány, Ulcai-rét és Molványi erdő (fás-legelő): 
Kaszálórét, legelő és fás-legelő magassásos- és mocsár
rét-társulásokkal. A fás-legelőn 80-300 éves kocsányos 
tölgy, mezei juhar és vadkörte példányok mellett kis 
legelőerdő is taláható. Vf: Leucojum aestivum, O. 
coriophora, O. laxiflora subsp. elegáns, O. morio, O. 
ustulata. 

39. Okorág, Okorági-erdő: Apró területű, ám annál 
szebb gyertyános-kocsányos tölgyes. Vf: Carex strigosa, 
Primula vulgaris, Ruscus aculeatus. 

40. Páprád, Bükk-hát: A Dráva-sík egyik legnagyobb 
összefüggő erdőtömbje, mely részben Sámod, Vajszló és 
Baranyahídvég külterületéhez tartozik. Túlnyomó részét 
keményfaliget alkotja, mely a lapályokon tavasszal vízzel 
borított, magasabb részein gyertyános-tölgyes található. 
Vf: Carex strigosa, Cephalanthera longifolia, Dryopteris 
carthusiana, Epipactis helleborine, Lonicera caprifolium, 
Neottia nidus-avis, Platanthera bifolia, Polystichum 
aculeatum, Polystichum setiferum, Quercus farnetto 
(ültetve), Ruscus aculeatus, Tamus communis. 

41. Pellérd és Pécs, rétek: A cserkúti réttel összefüg
gő terület a Pécsi-sík természetközeli állapotban megma
radt, vizes rét és erdő együttese. Az egykor legeltetett 
területen a mocsár- és magassásrétek, rekettyések, 
fűzliget, égeresek, és a legeltetés hiányában erdősödő 

gyepek találhatóak. Vf: Aster sedifolius subsp. canus, 
Clematis integrifolia, Gentiana pneumonathe, Inula hele-
nium, Iris graminea, Iris sibirica, Leucojum aestivum, O. 
laxiflora subsp. elegáns, Primula vulgaris, Scilla vindo-
bonensis. 

42. Piskó, Piskói-tó: A hosszan elnyúló holtág 
vegetációját nádas, zsombéksásos és rekettyefüzes mellett 
változatos lebegő- és gyökerező hínárvegetáció jellemzi. 
Vf: Hottonia palustris, Salvinia natans, Trapa natans, 
Nymphaea alba. 

43. Sellye, Kis-rét: A megye egyik legértékesebb, 
nagy területű, gyönyörű kaszálórétje magassásos- és mo
csárréttársulásokkal, öreg fákkal, facsoportokkal, bokor
csoportokkal, és rétet körülvevő fasorral. Vf: Dac-
tylorchiza incarnata, Iris sibirica, Leucojum aestivum, O. 
coriophora, O. laxiflora subsp. elegáns, O. morio. 

44. Sellye, Mocsár-erdő: Gyertyános-tölgyes erdő
tömb. Vf: Epipactis helleborine, Neottia nidus-avis, 
Primula vulgaris, Tamus communis. 

45. Sumony, Sumonyi-erdő: Kis területű, de igazán 
szép gyertyános-kocsányos tölgyes, melynek gazdag alj
növényzetében igen sok védett faj is él, mint Cepha
lanthera longifolia, Dryopteris carthusiana, Listera 
ovata, Neottia nidus-avis, Primula vulgaris, Ruscus 
aculeatus, Scilla vindobonensis, Tamus communis. 

46. Teklafalu, Vitézi-erdő: Gyertyános-tölgyes, öreg 
erdőtagokkal. Listera ovata, Polystichum setiferum, 
Ruscus aculeatus. 

47. Vajszló, Darvas-erdő és Cser-erdő: Az erdő nagy 
részét gyertyános-tölgyes borítja, de tölgy-kőris-szil 
ligetek is előfordulnak. A fiatalabb erdőtagok mellett két 
gyönyörű, idős erdőtag is található. Vf: Dryopteris 
carthusiana, Lonicera caprifolium, Neottia nidus-avis, 
Primula vulgaris, Tamus communis, Vitis sylvestris. 

48. Várad, Sikotai-erdó: A bürüsi Sikotai-erdóhöz 
csatlakozó erdő, tölgy-kőris-szil ligettel és gyertyános
tölgyessel. Vf: Cephalanthera longifolia. Listera ovata, 
Neottia nidus-avis, Platanthera bifolia, Primula vulgaris, 
Ruscus aculeatus. 

49. Zádor, Zádori-legelő: Nagy területű fás-legelő, kb. 
150 öreg fával, legelőerdővel. A Dráva-sík legszebb fás 
legelője, melyen az egykori gyertyános-tölgyesek és 
kemény faligetek szinte minden fafaja megtalálható. 
Valószínűleg itt élnek a Dráva-sík legöregebb fái, melyek 
között nem egy 400 évesnél is idősebbnek becsülhető. 

50. Zaláta, fás-kaszáló: Apró területű, festői szépségű 
kaszálórét mocsárréttársulásokkal, több öreg fával, 
elsősorban 80-100 éves fehér füzekkel. 
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