
A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 43 (1998) 5 -26 Pécs, 1999 

A Dráva baranyai holtágai 
Általános és botanikai jellemzés, természetvédelmi kérdések 

DÉNES Andrea és ORTMANN-né AJKAI Adrienné 

DÉNES, Andrea & ORTMANN-AJKAI, Adrienne: Oxbow lakes of river 
Dráva in Baranya county (South Hungary). General and botanical 
description and problems of nature conservation. 
Abstract. This paper gives a short general and botanical description of 
46 oxbow lakes of river Drava in Baranya county, enumerating most 
important plant communities, protected and rare plant species and other 
botanical values. Authors point out some nature conservation problems 
and make some proposals. 

Bevezetés 

A Dráva balparti alföldje - a Dráva-sík - egyike Ma
gyarország legnagyobb nedves síkságainak, egy mára 
világszerte felértékelődött, változatos, élőhelyekben 
gazdag tájtípusnak. A Dráva szabályozása, az árvízvédel
mi töltések megépítése a területet megfosztotta a rend
szeres elárasztástól. A talajvíz és a - hazai síkságaink 
viszonylatában - magas éves csapadék hatására azonban, 
vizes élőhelyek még mindig nagy számban és gazdagság
ban fordulnak elő területén. A holtágak, morotvák e 
tájtípus talán legjellegzetesebb elemei, rövid - emberélet
tel összemérhető - élettartamú képződmények. A folyóról 
lefűződve, levágva, a feltöltődési szukcesszió hatására, 
különböző stádiumokon keresztül évtizedek alatt eltűn
nek. Élőviláguk éppen azért olyan sokszínű, mert egy 
nagyobb táj viszonylatában - koruktól függően - e 
szukcessziós folyamat különböző lépcsőfokait képviselik. 

Dolgozatunk a több éve folyó Dráva menti kutatások
kal érintett baranyai holtágak, kisebb morotvák, tavak és 
gürük - ahogy az Ormánságban a vizes lefolyástalan 
mélyedéseket nevezik - megismeréséhez szolgál rövid 
általános és botanikai jellemzéssel. A felsorolás és a 
jellemzés sem teljes, de reményeink szerint alapul és 
segítségül szolgál további természetvédelmi, botanikai és 
zoológiai kutatásokhoz. 

Korábbi kutatások 

A Dráva holtágakra vonatkozóan elsőként KITAIBEL (in 
HORVÁT 1942; GOMBOCZ 1945) közöl néhány jellemző 
fajt, bár magyarországi útjai kevésbé érintették ezt a 
területet. SIMONKAI (1876) többek között Aldrovanda 

vesiculosa-t talál Gordisán, majd máshol, Sellye, Dráva-
sztára közelében is. Később BOROS (1925), akinek 
kutatásai szintén érintették ezt a területet, már hiába 
keresi a növényt. HORVÁT (1942, 1944, 1958, 1975, 
1976, 1977) florisztikai dolgozataiban további fajok 
előfordulásairól szerezhetünk tudomást. KLUJBER et al. 
(1963) és VöRöss (1964,1965) acún-szaporcai holtágból 
közölnek florisztikai és cönológiai adatokat. A holtágak 
zonációs és szukcessziós viszonyait tárgyalja KOVÁCS és 
KÁRPÁTI (1973, 1974); míg HORVÁT és SZABÓ (1986) 
néhány védett növény előfordulásáról tudósít. A legújabb 
kutatások eredményei (BORHIDI et al. 1994; О. AJKAI 
1996,1997a, 1997b, O. AJKAI és DÉNES 1997, DÉNES et 
al. 1998; KEVEY 1998, PÁLFAI L. 1998) részben a terület 
"fehér folt " jellegét, részben azt bizonyítják, hogy nehéz 
megismerni ezeket a folyamatosan változó átalakuló, 
élőhelyeket. 

A Dráva holtágak vegetációja 

A Dráva baranyai holtágai koruktól függően, különböző 
szukcessziós stádiumokat képviselnek. A nagy nyílt 
vízfelülettel rendelkező holtágaktól elkezdve, a teljesen 
feltöltődött láp- vagy ligeterdővel borított holtágakig, 
minden előfordul a területen.(A dolgozatban nem foglal
kozunk velük, de tulajdonképpen a Dráva-sík több 
nedves rétje is ilyen régen lefűződött, feltöltődött holtág, 
amiben az évtizedes, sőt évszázados kaszálások hatására 
réti növénytársulások alakultak ki.) 

A szukcesszió első lépcsőfokait képviselő nyíltvízi 
úszó- és lebegő hínártársulások közül a következők jel
lemzők a területen: Lemnetum minorís, Lemno minoris-
Spirodeletum, Salvinio-Spirodeletum, Lemnetum trisulcae, 
Lemno-Hydrocharietum morsus-rani, Lemno-Utricularie-
tumés ritkábban Wolffietum arrhizae, valamint Riccietum 
fluitantis. Ezek évente igen változó mennyiségben 
jelennek meg, és alkotnak társulást. A Dráva mentén 
ritka kolokános (Stratiotetum aloidis) csak három helyen 
fordul elő, hasonlóan ritka - társulásalkotóként - a 
Ceratophyllum demersum és Ranunculus triehophyIlus, 
valamint a behurcolt Elodea canadensis is. A gyökerező 
hínárnövények közül a leggyakoribb Nuphar lutea és 
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Nymphoides peltata alkot társulást, de több helyen 
előfordul társulásalkotóként - általában önállóan -
Nymphaea alba is. Az egyéves Trapa natans évente, 
szintén igen különböző mennyiségben jelenhet meg. A 
helyiek elmondása szerint egyes években több holtágban 
tömeges lehet. 

A holtágak gyorsabban töltődő, konkáv oldalait 
széles nádas társulások szegélyezik. Ez a leggyakrabban 
valódi nádas (Phragmitetum communis), míg a kicsit 
mozgó, mélyebb vizű teriileteken Typhetum latifoliae, a 
sekély partmenti régiókban, és a kisebb, nyárra esetleg 
kiszáradó erdei holtágakban Glycerietum maximae, ritkán 
Baldingera arundinacea állománya. Helyenként előfordul 
Typha angustifolia is, nagyobb területű társulást, ingóláp
társulást (Thelypteridi-Typhetum angustifoliae) két 
nagyobb tóban alkot, egyben pedig az ingóláp kialakulása 
megkezdődött. A magassásosok közül több sásfaj lehet 
domináns, a holtágak szegélyében. Előfordul Caricetum 
ripariae, Caricetum acutiformis, Caricetum gracilis, 
Caricetum vesicariae társulás. A zsombéksásos (Carice
tum elatae) mára jelentősen megfogyatkozott a területen, 
mindössze három holtágban találtuk. Ritka szegélytársu
lás a kálmosos (Acoretum calami), mely eddig - a 
holtágakból - csak két helyről vált ismertté. (A fenti 
fátlan társulások bővebb jellemezését ld. О AJKAI és 
DÉNES 1999). 

A fás társulások közül a lápi- és ligeterdei társulások 
egyaránt előfordulnak a holtágak szegélyében, a korán 
lefűződöttekben pedig uralomra is jutottak. A hullámtéri 
időnként elárasztott, vagy a Dráva közelsége miatt talaj
vízszintjükben a Dráva vízszint ingadozását követő holt
ágak fás társulásai ligeterdei társulások, leggyakrabban 
fűzligetek (Leucojo aestivi-Salicetum albae). Mindössze 
egy helyen alakult ki kicsi égerliget (Paridi quadrifoliae-
Alnetum) (BORHIDI et al. 1994). Utóbbi a mentett 
oldalon, a csatornázások következtében mozgó vizűvé 
vált égerlápok átalakulásával is keletkezik. Lápi, fás 
társulások - néhány kivételtől eltekintve - a mentett 
oldal álló vizű holtágaiban alakultak ki. Fűzláp (Calamag-
rostio-Salicetum cineraeae) vagy lápi jellegeket is mutató 
rekettye füzes kíséri a holtágak mélyebb, konvex oldalát, 
de a konkáv oldalak nádas övében is nagy területeket 
foglalhat el. Láperdők (Carici elongatae-Alnetum, 
Fraxino pannonicae-Alnetum) kizárólag a mentett oldal 
régen lefűződött holtágaiban alakult ki. 

Természetvédelmi szempontok 

A folyószabályozás előtt a feltöltődési szukcesszió 
dinamikus egyensúlyt tartott fenn a holtágak keletkezésé
vel. A holtágak akkor is sorra feltöltődtek, helyükre 
azonban időnként újak léptek. A szabályozás óta meg
szűnt az új holtágak keletkezésének lehetősége, ezért 
meglévő holtágaink egyik veszélyeztetőjévé a természetes 
szukcesszió vált. Ha a természetvédelem a klasszikus 
„Bízzuk a természetre" stratégiát alkalmazza, a holtágak 
nagy része évtizedeken belül eltűnik, vagy legalábbis 
jelentős mértékben átalakul. Jól látható ez a harminc éve 
védett Szaporcai Ó-Dráva meder esetében is. Nem arról 
van szó, hogy ez a stratégia rossz lenne, éppen ellenke
zőleg: kiváló és egyre ritkább lehetőséget biztosít a 
természetes szukcesszió nyomon követésére. Azzal 
számolni kell, azonban hogy a mai szép tájkép, több 
értékes faj eltűnik, felváltja egy más jellegű, hasonlókép
pen természetes és jó eséllyel értékes élőhely. Azért csak 
„jó eséllyel" következik ez be, mert mára a megváltozott 
körülmények: a művelt területekkel körbezárt, természet
közeli területek elszigeteltségéből adódó forráshiány; a 
tájidegen és hazai agresszív, inváziós gyomok gyors 
terjedése egyáltalán nem garantálja, hogy természetes 
folyamatok tényleg természetesek lesznek, és úgy 
zajlanak le, ahogy valaha. Lehetőség van - legalábbis 
elméletben (gyakorlati megvalósításról nem tudunk) -
egyes holtágak esetében a mai „pillanatkép", a szuk
cesszió jelenlegi stádiumának megőrzésére. A feltöltődés 
megállításához aktív beavatkozásra, alaposan megterve
zett, folyamatos munkára van szükség. A feladat igen 
nagy körültekintést igényel, több okból is. Kevés tapasz
talattal rendelkezünk, főleg hosszú távon a beavatkozások 
hatásait illetően. Finom szabályozású, számunkra nagy
mértékben ismeretlen működésű, gyakran komoly 
természeti értékeket rejtő, érzékeny élő rendszereken kell 
kísérletezni. Fennáll az a veszély is, hogy rosszul 
értelmezett „holtágrehabilitáció", „élőhelyfejlesztés" 
címén - gazdasági érdekből - olyan beavatkozás történik, 
mely a szukcessziót ugyan megállítja, szép nagy nyílt 
vízfelületet biztosít, ám a létrehozott horgász- vagy 
csónakázótóban az eredeti életközösségek létfeltételei 
nagymértékben beszűkülnek, vagy teljesen megszűnnek. 
Ennek első lépései már tapasztalhatók. Jelenleg a legtöbb 
nagyobb holtág ugyanis horgásztó, annak minden holta-
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ágat terhelő hatásával: nádast, fűzlápot felszabdaló 
horgászstégek; kaszált, és átgondolatlan módon kikotort 
part- és mederrészek, a kotrások során felszaggatott, 
vízben rothadó növényzettel, parton szétterített, vagy a 
meder közepén (!) felhalmozott, vízbe visszamosódó 
iszappal; tájidegen növényevő halak telepítése; nádégetés 
lábon, vagy a part közelében; a „beetetések" során ki 
tudja mennyi szerves anyag vízbejuttatása; és szemét és 
szemét minden mennyiségben. MAJER és munkatársai 
(1998) 7 nagy baranyai holtág vízminőségét vizsgálták. 
Eredményeik alapján, a legrosszabb vízminőségű holt
ágak éppen a legintenzívebben horgászott, nagy tavak, 
mint pl. a Mattyi-tó és a Mailáthpusztai-tó. A horgászat 
mellett szinte mindegyik mentett oldali holtág nagy 
problémája, hogy szántóföldekkel közvetlenül érintkezik. 
A művelés során használt vegyszerek, műtrágya, szerves 
trágya minden bizonnyal bemosódik vizükbe. A legtöbb 
holtág körül, széles sávban, fás növényzet telepítésére 
lenne szükség. Ez részben szigetelné a holtágat, részben 
tájképi értékét növelné. Sok helyen a holtágakba vezettek 
egy vagy több, művelt területeken hosszan haladó 
csatornát. Vizük minden szűrés nélkül jut a holtágakba, 
minden bizonnyal jelentősen szennyezve azokat, növelve 
szervesanyag terhelésüket. 

Pedig a holtágak jelentős természeti értéket képvisel
nek. Elsőként talán azt kell említeni, hogy ezek a terüle
tek az egykori Dráva menti mocsár- és lápvilág minden 
élőlényének utolsó menedékei. Ennyi maradt az egykori 
„Vadvízországból". Különösen értékesek és védettek 
azok a holtágak, ahol lápi társulások alakultak ki (Ma
gyarországon minden láp védett!). 

A holtágak számos védett és ritka növényfaj élőhelyét 
is jelentik. Közülük mindenekelőtt éppen a lápi fajokat 
kell említeni, mint a Thelypteris palustris, Hottonia 
palustris, Urtica kioviensis, Utricularia minor, Ranuncu
lus lingua, Car ex elongata, С. elata, С. vesicaria, 
Cardamine amara, melyek kizárólag e holtágak lápi 
társulásaiban élnek a Dráva-síkon. A szintén teljesen 
holtágakhoz kötődő hínárnövényzet védett fajai között 
vannak gyakoriak, mint a Salvinia natans, Nymphoides 
peltatata, Trapa natans. Ritkának tekinthető viszont a 
védett Nymphaea alba és több nem védett faj: Fontynalis 
antipyretica, Ricciocarpus natans, Wolffia arrhiza, 
Polygonum amphibium, Stratiotes aloides, Ricciafluitans. 
A holtágakban kialakult vagy azokat szegélyező fűzlige
tek egyes védett és ritka fajai, az ártéren máshol is 
előfordulhatnának, ám többségük vízigénye, és a fűz
ligetek helyett telepített nemes füzesek bolygatott talaja, 
konkurens inváziós aljnövényzete miatt, mégis a holt
ágakban vagy közelükben maradtak fenn elsősorban. 
Kifejezetten ilyen faj a nyári tőzike (JLeucojum aestivum), 

és a nem védett, de a fűzligetekből szinte eltűnt Caltha 
palustris, Equisetum palustre, valamint az alföldön igen 
ritka Equisetum telmateia. Kivétel talán a mobilis, jól 
terjedő Equisetum hyemale. A védett fajok közül a 
gyógynövényként, nagy tömegben gyűjtött Acorus 
calamus két holtágban önálló társulást alkot, és két 
fűzliget aljnövényzetének is tagja. A holtágakat szegé
lyező nyár- és keményfaligetek védett fajai nem kö
tődnek a vízhez, a holtágakhoz, máshol is előfordulnak 
a Dráva menti erdőkben. Ám egy-egy holtág és környéke 
- mint egy természetes sziget a kultúrtájban - értékét 
feltétlenül növelik. Ilyen védett fajok: Fritillaria 
meleagris, Carex strigosa, Carpesium abrotanoides, 
Tamus communis, Neottia nidus-avis, Peucedanum 
verticillare, Listera ovata. A holtágak „egyéb", nem 
védett értékeinek kell tekinteni a szegélyükben megkí
mélt, az egész Dráva-síkon évről-évre fogyatkozó öreg 
hagyásfákat. Ezek az ártéri erdők fafajai: Ulmus laevis, 
Populus nigra, P. alba, Quercus robur és a leggyak
rabban öreg Salix alba példányok. 

A Dráva mente természeti értékei közül - csakúgy, 
mint a mind területükben, mind értékeikben egyre 
fogyatkozó, rétek és a természetközeli erdőké - a 
holtágak jövője sem biztosított. Az értékek megőrzésére 
való törekvés helyett évek óta pusztulás és pusztítás 
jellemző a Dráva mentén (PÁLFAI 1996). Pedig e táj 
legnagyobb értékét a máshol már megsemmisült, termé
szetes vagy természetközeli élőhelyek jelentik. Az 
idegenforgalom - melyre e vidék nehéz gazdasági 
helyzetben lévő lakóinak egy része nagy reményekkel 
tekint - legnagyobb, és egyetlen vonzereje, a természet
közeli tájak, élőhelyek viszonylag magas részaránya, a 
csönd, a tömeg és a nagy forgalom hiánya. 

A holtágak je l lemezé se 

21 település határában, községhatáronként felsorolva 
(egyeseket összevonva), 46 holtág, morotva, kis tó, gürü 
rövid vagy teljesebb jellemzését adjuk meg, Mint a 
legtöbb terület a holtágak is számos névvel szerepelnek 
különböző térképeken és a helyiek elnevezéseiben. A 
leggyakrabban használt név mellett, igyekeztünk minden 
egyéb régi (PESTI 1982) vagy még használatban levő 
elnevezést is felsorolni (zárójelben). Ahol nem találtunk 
nevet, ott, általában a legközelebbi dűlőnév alapján (pl. 
Kis-vájási morotvák, Felsőlókai-holtág stb.) mi neveztük 
el a területet. A jellemzésben a védett fajok vastagon 
szedve találhatók. A vízmélységre és a nyílt vízfelületre 
vonatkozó adatok PÁLFAI I. (1997) adatai. Az egyes 
területek elhelyezkedése az 1-6. ábrán látható. 
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Alsószentmárton 

1. Recska (Recské, Recski-tó, Reska, Recsica, Resica, 
Réka) (6. ábra) 

Szántóföldekkel teljesen körbezárt -10 ha területű, 
szinte csak széles nádassal határolt holtág. Vízfelülete ~4 
ha, vízmélysége 1,2 m. Egykori horgásztó, elhagyott, 
összetört stégekkel. Keleti végében kis ligeterdó, északi 
partján pedig hagyásfákkal vegyes, gyomos cserjesáv 
húzódik. 

Növényzet: Nagy területű nádas {Phragmitetum 
communis, Glyceríetwn maximae, Typhetum latifoliae, 
Typhetwn angustifoliae) mellett kisebb magassásos 
{Caricetum acutiformis, Caricetum gracilis, Caricetum 
ripariae) úszó-lebegő hínárnövényzet a leggyakoribb 
fajokkal {Hydrocharis morsus-ranae, Lemna minor, L. 
trisulca, Spirodela polyrhiza, Salvinia natans). Partjának 
ligeterdó maradványában pirítógyökér (Jamus communis) 
liánfaj. Keleti végén, gyomos keményfaliget maradvány
ban a vizesebb részeken lápi csalán {Urtica kioviensis) is 
él. 

Védett és ritka fajok: Urtica kioviensis, Tamus 
communis, Salvinia natans, Nymphaea alba. 

Egyéb értékek: A legnagyobb vízterű holtágak egyike. 
Védettség, természetvédelmi kérdések: Nem védett, 

botanikai szempontból kevésbé értékes terület, de még 
alaposabb vizsgálatot igényel. Amennyiben további 
értékek nem kerülnek elő, horgásztó lehetne, a többi 
holtág terhelésének csökkentése érdekében. A szántóföl
dek felőli vízszennyezés csökkentését szolgálná a holtág 
köré telepített fás növényzet (erdó és cserjesáv). 

Cún 

2. Szaporcai Ó-Dráva meder (4. ábra) 

A Szaporcai Ó-Dráva meder részben Cún, részben 
Kémes-Szaporca településekhez tartozik. Ez a Dráva 
mente legrégebben, 1969 óta védett, és legjobban ismert 
holtágrendszere. 1979 ótaRamsari terület is. Állapota jól 
tükrözi a 30 éves védelem - a többi hasonló holtághoz 
képest lényegesen csekélyebb zavarás, beavatkozás -
eredményeit. Egyes part menti erdôrészletek kezdenek 
őserdő jellegűvé alakulni; ugyanakkor gyors ütemben 
halad a feltöltődési szukcesszió, a szabad vízfelületeket 
sokfelé kolokános, nádas váltja fel. E folyamatot minden 
bizonnyal befolyásolja - gyorsítja - a közvetlen közelben 
fekvő szántóföldeken folyó trágyázás, műtrágyázás. A 
máshol intenzívebb horgászat itt csekélyebb mértékű: 
kevesebb horgászstég és horgász. A fentiek, valamint 

több évtizedes tudományos adatok (KLUJBER et al. 1963; 
VÖRÖSS 1964, 1965; KOVÁCS és KÁRPÁTI 1973, 1974) 
kiválóan alkalmassá teszik egyrészt a természetes 
szukcesszió, másrészt a védettség eredményeinek tanul
mányozására. A hajdan egységes víztükrű holtág a 
feltöltődés eredményeképpen, ma több tóra tagolódik: 
Szilháti-tó, Sárga-víz, Külső-Hobogy, Belső-Hobogy, 
Kisinci-tó. A keleti ág közepén a Kisinci-tó és a Hobogy 
közötti területen, a földrajzi névtár jelöl egy tavat, 
Lanka-tóként, de a szukcesszió előrehaladtával ma már 
nem különíthető el a Kisinci-tótól. Más irodalom (PÁLFAI 
I. 1997) a Sárga-vizet jelöli Lanka-tóként. 

211. Szilháti-tó és Sárga-víz (4. ábra) 

A Szaporcai Ó-Dráva meder nyugati ága, mely két 
tóra tagolódik. A Sárga-vizet Lanka-tóként is jelölik 
(PÁLFAI 1997). Az északi tó a Szilháti-tó, nyílt vízfelülete 
~6 ha. A déli tó, a Sárga-víz, ~4 ha, a kettő mocsarakkal 
együtt -30 ha. K-ről szántóföld határolja. Ny-ról, a 
Szilháti-tó mellett keskeny fasor, majd szántóföld; a 
Sárga-víz mellett 150-200 m széles, védett zavartalan, 
helyenként őserdőszerű fehér nyaras és keményfaliget 
erdősáv határolja. Mindkét tó zavartalan; horgászstégek 
nincsenek. 

Növényzet: Változatos úszó-lebegőhínár (Lemnetum 
minoris, Salvinio-Spirodeletum, Lemno-Hydrocharietum 
morsus-ranae, Stratiotetum aloidis) és nádas társulások 
(Rorippo-Oenanthetum aquaticae, Glycerietum maximae, 
Phragmitetum communis), lápcserjés (Calamagrostio-
Salicetum cinereae), és ligeterdők (Leucojo aestivi-
Salicetum albae, Senecio sarracenici-Populetum albae, 
Scillo vindobonensi-Ulmetum). A nyílt víz - elsősorban 
a kolokán (Stratiotes aloides) tömeges elszaporodása 
miatt - nagyon megfogyatkozott. 

Védett és ritka fajok: Salvinia natans, Stratiotes 
aloides; a parti erdőkben: Athyriumfilix-femina, Sanicula 
europaea. 

Egyéb értékek: A 30 éve háborítatlan őserdő jellegű 
parti erdők. 

Védettség, természetvédelmi kérdések: Védett. A 
természetes szukcesszió előrehaladása - melyet minden 
bizonnyal elősegít a terület szárazodása is - veszélyezteti 
a vízi-mocsári társulások, élőhelyek létét, ezek fenntartá
sa érdekében valamilyen beavatkozás megfontolandó. 

212. Belsö-Hobogy (Kishobogyi-tó) és Kùls'6-hobogy (4. 
ábra) 

A szaporcai Ó-Dráva keleti ágának északi fele, mely 
egy egykori szigetet körülölelve, két ágra szakadt. A 
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Belső-Hobogy vízfelülete ~6 ha, átlagos vízmélysége 0,5 
m. A Külső-Hobogy szinte terjesen feltöltődött, csak pici, 
úszó-lebegő hínámövényzettel fedett vízfelületek marad
tak. A két ág víz- és mocsárterülete együtt -20 ha. 
Nyugatról keskeny, többé-kevésbé természetközeli 
keményfaliget, keletről keskeny erdősáv, szép idős 
hagyásfákkal (Quercus robur, Populus alba), majd 
szántóföld határolja. A két holtág között szintén intenzí
ven művelt szántó található. Horgászat nem jellemző, 
stégek nincsenek. 

Növényzet: Úszó-lebegő hínárnövényzet (Lemnetum 
minoris, Lemnetum trisulcae, Salvinio-Spirodeletum, 
Hydrocharietum morsus-rani, Ceratophylletum demersi), 
nádas társulások (Rorippo-Oenanthetum aquaticae, 
Phragmitetum communis, Typhaetum latifoliae) és -
különösen a Külső-Hobogyban - kiterjedt lápcserjés 
(Calamagrostio-Salicetum cinereae), valamint a szegélyé
ben keményfaliget (Scillo vindobonensi-Ulmetum). A 
Külső-Hobogyban apró, kis vízfelületek maradtak csak, 
melyeket békatutajhínár (Hydrocharietum morsus-rani) 
sűrű tömege borít. 

Védett és ritka fajok: Salvinia natans, Acorus cala
mus, Carex pseudocyperus, Stratiotes aloides. 
Egyéb értékek: A holtágakat szegélyező fasor idős 
hagyásfái. 

Védettség, természetvédelmi kérdések: Védett. A 
feltöltődés igen előrehaladott, különösen a Külső-Ho
bogyban. Fel nem mért terhelést jelent a közeli szántóföl
deken a vegyszer- és műtrágya-használat. 

213. Kisinci-tó (4. ábra) 

A szaporcai Ó-Dráva nyugati ágának déli fele. A -60 
ha-os holtág vízfelülete ~20 ha. Átlagos vízmélysége 1 
m. Keletről fasor, majd szántóföld, nyugatról rontott 
erdők határolják. A Szaporcai Ó-Dráva meder legszebb, 
leggazdagabb élővilágú része. Dél felé a Dráva védtölté-
sén túl is folytatódik egy fűzligetben (ill. nemes füzes
ben), ahová a Dráva magasabb vízállásakor bejut a víz és 
igazi, elöntött ártéri erdővé válik. Intenzíven használt 
horgásztó, több stéggel. 

Növényzet: Úszó- és rögzült hínárnövényzet {Lemne
tum minoris, Salvinio-Spirodeletum, Lemno-Hydrocharie-
tum morsus-ranae, Nymphaeetum albo-luteae), valamint 
kiterjedt nádas társulások (Phragmitetum communis, 
Typhaetum latifoliae), fűzláp (Calamagrostio-Salicetum 
cinereae) és fehér fűzliget (Leucojo aestivi-Salicetum 
albae). 

Védett és ritka fajok: Hottonia palustris, Nymphaea 
alba, Salvinia natans, Carex pseudocyperus, Polygonum 
amphibium, Stratiotes aloides. 

Egyéb értékek: Különlegesen szép a ritka fehér 
tündérrózsa-társulás (Nymphaeetum albo-luteae). 

Védettség, természetvédelmi kérdések: Védett. Mivel 
ez a Szaporcai Ó-Dráva legértékesebb része, szükséges 
a zavarás csökkentése, vagy legalább az eddigi szinten 
tartása. A környező szántóföldek felöl, jobb elszigetelés 
és a tájképi érték növelése érdekében, különösen keletről, 
szélesebb erdősáv telepítésére lenne szükség. 

Drávafok 

3. Nákói-mocsár (1. ábra) 

Drávafok és Lakócsa közötti közút mellett fekvő 
holtágrendszer drávafoki része, ~20 ha. (A holtágrendszer 
nagyobb része Somogy megyében, Lakócsa határában 
van, amit nem vizsgáltunk.) Jórészt feltöltődött kis nyílt 
vízfelülettel rendelkező holtág. 

Növényzet: Egyik oldalról szántóföld és gyomsáv, 
illetve telepített erdő, másik oldalról keskeny - a víz' 
felőli szegélyén láperdő-jellegű - égeres erdősáv határol
ja. Északi csücskében kicsiny égerláp-folt (Fraxino 
pannonicae-Alnetum). Közepén kevés nyíltvíz úszó 
hínámövényzettel (Lemno-Hydrocharietum), és nagy 
nádas (Phragmitetum communis), valamint gyékényes 
(Typhaetum angustifoliae) vízi harmatkásás (Glycerietum 
maximae), magassásos (Caricetum ripariae) és lápcserjés 
(Calamagrosti-Salicetum cinereae). Déli sarkában 
nagyobb területű zsombéksásos (Caricetum elatae). 

Védett és ritka fajok: Hottonia palustris, Ranunculus 
lingua, Salvinia natans, Thelypteris palustris, Urtica 
kioviensis, Carex elata. 

Egyéb értékek: Zsombéksásos (Caricetum elatae) 
nagy állománya, ami ma már ritka a Dráva mentén. 

Védettség, természetvédelmi kérdések: Helyi védelem 
alatt áll, ami a közvetlen közelben működő Ormánság 
Alapítvány jóvoltából a szokottnál talán hatékonyabb. Az 
alapítvány a területen tanösvény kialakítását kezdte meg. 

4. Nádi meljék (Nádi mellék, Nádi mejjék, Nádi meljek) 
(1. ábra) 

A település közelében levő jórészt feltöltődött, régen 
lefűződött holtág. Kevés nyílt vizében horgásznak, partja 
szemetes. Vizét csatorna (Nádi-berek csatorna) vezeti el. 

Növényzet: Lebegő- és úszó hínárnövényzet jellemző 
fajai: Lemna minor, L. trisulca, Spirodela polyrhiza, 
Ceratophyllum demersum, Utricularia vulgaris, Riccia 
fluitans; nádas társulásait Phragmites communis, Typha 
latifolia, Glyceria maxima fajok alkotják, valamint 
előfordul zsombéksásos (Caricetum elatae), csigolyafűz 
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(Salix purpurea) bozót, és telepített égeres. 
Védett és ritka fajok: Utricularia vulgaris, Riccia 

fluitans, Carex elata. 
Védettség, természetvédelmi kérdések: Nem védett, 

védettséget nem is igényel. 

Drávakeresztúr 

5. Kiserdei-holtág (1. ábra) 

Fűzligettel szegélyezett, keskeny hosszú holtág, a 
Drávával párhuzamosan, a folyó közelében. Partja 
mentén a fűzliget mellett nyár- és tölgy-kóris-szil liget is 
él. Utóbbi idős, szép állomány mely, ritkaság a Dráva 
védtöltésen belüli szakaszán. 

Növényzete: Hínárnövényzet és parti nádas, a követ
kező jellemző fajokkal: Lemna minor, Spirodela poly-
rhiza, Wolffia arrhiza, Ceratophyllum demersum, Utricu
laria vulgaris, Phragmites communis. Több helyen, 
meredekebb partokkal, a nyílt víz már közvetlenül a 
fűzligettel érintkezik. 

Védett és ritka fajok: Wolffia arrhiza, Utricularia 
vulgaris, Scutellaria galericulata, Sagittaria sagittifolia, 
Cardamine amara. 

Védettség, természetvédelmi kérdések: Védett, a 
nemzeti park területén, erdőben van. Magas vízálláskor 
a Drávával kapcsolatba kerül, vízellátása biztosított. 

Drávakeresztúr-Révfalu 

6. Felsőlókai holtág (2. ábra) 

Révfalu belterületén, illetve a gát mellett, Drávasztára 
határába is átnyúló jelentősen feltöltődött, ~8 hektáros, 
de igen kevés nyílt vizű holtág. Tájképileg nagyon szép, 
szem előtt levő, de különösebb botanikai ritkaságok 
nélküli terület. Nyugatról Révfalu belterülete, keletről 
fűzliget és gyertyános-tölgyes (a Dráva-sík gáton belüli 
egyetlen idős, szép, gyertyános-tölgyese) határolja. 

Növényzet: A holtág-szukcesszió összes stádiuma 
(nyíltvízi társulások, nádas, magassásos, fűzliget) megta
lálható itt: Lemnetum minoris, Salvinio-Spirodeletum, 
Lemno-Spirodeletum, Glycerietum maximae, Phragmite-
tum communis, Typhaetum latifoliae, Caricetum ripariae, 
Leucojo aestivi-Salicetum albae. 

Védett és ritka fajok: Salvinia natans 
Egyéb értékek: A holtág a mellette levő gyertyános 

tölgyessel és egy igazi ártéri faluval, a közeli Dráva parti 
erdőkkel egyedülálló természeti, tájképi és kultúrtörténeti 
érték. 

Védettség, természetvédelmi kérdések: Védett, a nemzeti 
park területén belül fekszik. Nagyobb részén egy csator
na fut keresztül, így a vízellátás biztosítottnak tűnik. 

7. Zokogai holtág (Tökleveles) (2. ábra) 

Révfalu közelében, keményfa ligeterdőben fekszik. 
Az egyik leggazdagabb hínárnövényzetű holtág, több 
figyelemre méltó fajjal. Mérsékelt horgászat, stégek 
nincsenek. 

Növényzet: Igen gazdag nyílt vízi társulásokban: 
úszó- és lebegő hínárnövényzet (Lemno-Spirodeletum, 
Salvinio-Spirodeletum, Ceratophylletum demersi) és 
látványos, szép tündérrózsahínár, Nuphar lutea, Nympho-
ides peltata fajokkal. Partjait nádas (Phragmitetum 
communis) és magassásos (Caricetum gracilis), valamint 
fehér fűzliget és nyárliget szegélyezi. 

Védett és ritka fajok: Salvinia natans, Nymphoides 
peltata, Leucojum aestivum, Caltha palustris, Carex 
elata, Scutellaria galericulata. 

Védettség, természetvédelmi kérdések: Védett, a 
nemzeti parkon belül fekszik. Nyár végére vize erősen 
megfogyatkozik, a vízpótlás indokoltnak tűnik. Keleti 
vége a Korcsinával ül. árvízkor, visszaduzzadva, a 
Drávával is kapcsolatba kerül. Feltöltődése előrehaladott 
állapotban van. 

8. Révfalui kenderáztató (2. ábra) 

Egykori kenderáztató, ma már szinte teljesen feltöltő
dött, növényzettel benőtt, nyílt víz nélküli morotva. A 
Dráva hullámterében, ligeterdőkkel körülvéve fekszik. 

Növényzet: Nagy részét rekettyefűz (Salix cinerea) 
vízi harmatkása (Glyceria maxima) és kevesebb szélesle
velű gyékény (Typha latifolia) állománya borítja, kevés 
néhány cm-es nyílt vízében Lemna minor fordul elő. 
Néhol magassás-társulás állományok, Carex riparia, 
Carex gracilis fajokkal is előfordulnak, melyekben nagy 
számban él Iris pseudacorus. Partjait fehér fűzliget 
szegélyezi. 

Védett és ritka fajok: Equisetum hyemale. 
Védettség, természetvédelmi kérdések: Védett, a 

nemzeti park területén van. Be fog erdősödni, amit nincs 
értelme megakadályozni. Arra viszont figyelni kell, hogy 
az ártéri erdő sok tájidegen faja közül egyik se lépjen a 
természetes ártéri fajok helyére a szukcesszió során. 
Jelenleg a tájidegen, agresszív gyalogakác (Amorpha 
fruticosa) és zöld juhar (Acer negundó) van jelen a 
holtág szélén és közelében. 
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Drávapalkonya 

9. Kenderáztató (5. ábra) 

A nemzeti park területén, északról csak keskeny 
erdősávval határolva, de erdővel körülvett kicsi holtág. 
Északi partja kikövezett, de már a természetes növényzet 
által részben visszahódított terület. 

Növényzet: Elsősorban gazdag lebegő és gyökerező 
hínárnövényzet, melyet Spirodela polyrhiza, Trapa 
natans, Nymphoides peltata, Polygonum amphibium 
alkot. Nádas és magassásos szegélye északi feléről 
hiányzik, és máshol is keskeny. Szegélyében kisebb 
Acoretum calami állomány és elszórt példányok, vala
mint Carex pseudocyperus, és Carex vesicaria foltok. 
Északi partot kivéve szép fűzligetek szegélyezik, aljnö
vényzetükben Acorus calamus, Leucojum aestivum, 
Caltha palustris, Equisetum hyemale. 

Védett és ritka fajok: Spirodela polyrhiza, Trapa 
natans, Nymphoides peltata, Polygonum amphibium, 
Acorus calamus, Carex pseudocyperus, és Carex vesica
ria Leucojum aestivum, Caltha palustris, Ranunculus 
sceleratus, Equisetum hyemale. 

Drávaszabolcs 

10. Dázsonyi-tó (Sujos-tó) (5. ábra) 

Teljes egészében erdőben fekvő, rendkívül szép, 
társulásokban, értékes fajokban gazdag, zavartalan holtág. 
Terülte -7 hektár ebből ~3 ha víz. Lakott területektől 
messze fekszik, nehezen megközelíthető, ezért elég 
zavartalan. Horgászstégek nincsenek. 

Növényzet: A víz felszínét teljesen békalencsehínár 
(Lemno-Spirodeletum), borítja, szegélyében nádas- és 
magassásos társulások: Glycerietum maximae, Phragmite-
tum communis, Caricetum gracilis, valamint fűzláp 
(Calamagrostio-Salicetum cineraeae) és gyönyörű öreg, 
nem gyomos, szép aljnövényzetű, jó vízellátottságú 
fűzliget (Leucojo aestivi-salicetum albae). Körülötte levő 
ligeterdők értékes, ritka faja a Carex strigosa. 

Védett és ritka fajok: Carex strigosa, Dryopteris 
carthusiana, Urtica kioviensis, Salvinia natans, Carex 
elata, Carex vesicaria, Chlorocyperus glomeratus, 
Equisetum palustre, Riccia fluitans. 

Egyéb értékek: Az erdei holtágak közül a legnagyobb, 
leggazdagabb élővilágú holtág. 

Védettség természetvédelmi kérdések: Védett, a Duna 
Dráva- Nemzeti Park területén van. A kis holtágak közül 
a mélyebb vizűek közé tartozik. Több lápi faja állandó 

szintű, nem mozgó vizet igényel, ezért vízátvezetés, 
vízpótlás ezek eltűnését okozhatja. 

Drávasztára 

11. Bresztik (Bresztik-tó, Bresztiki-tó, Breszti-tó, Bresz-
ticska bara, Breszticska, Breszlik) (2. ábra) 

Drávasztárától délre, a nyári gátra épített műúttól 
délre húzódó -20 ha területű, -10 ha vízfelületű, 0,8 m 
átlagos vízmélységű holtág. Könnyen megközelíthető 
ezért intenzíven látogatott, stégekkel mindkét partján 
teleépített horgásztó. 

Növényzete: Északi partján keskeny rekettyés (Salice-
tum cineraeae) és kis részén nádas {Phragmitetum 
communis) szegélyezi. Délre kanyarodó feltöltődött 
végében kiterjedt nádas és rekettyés él. Hínárvegetációja 
gazdag, legnagyobb tömegben a vízitök (Nuphar luteum) 
alkotja. A hínárnövényzet gyakori fajai még: Lemna 
minor, Spirodela polyrhiza, Hydrocharis morsus-ranae, 
Salvinia natans, Ceratophyllum demersum, Utricularia 
vulgaris. Déli partján széles nádas (Phragmitetum 
communis, Typhetum latifoliae), illetve rekettyés húzódik. 
A gyékényes víz felőli szélében, egy helyen megjelent a 
tőzegpáfrány (Thelypteris palustris) is, úszóláp kezd 
kialakulni. 

Védett és ritka fajok: Salvinia natans, Thelypteris 
palustris, Sagittaria sagittifolia, Carex pseudocyperus, 
Riccia fluitans. 

Egyéb értékek: Kialakuló úszóláp, elég nagy felületű 
nyílt víz. 

Védettség, természetvédelmi kérdések: Nem védett, 
de egyik vége a DDNP határával érintkezik. A stégek a 
nádast és a rekettyési felszabdalják. Déli oldalán a 
szántóföld többnyire holtág széléig, a nádasig ér. A 
környező földeket, szivattyúkkal a vizéből öntözik, fóliák 
kupacai is előfordulnak partján. Tájképi szempontból 
(takarás) és bizonyos védettség, szántóföldektől elhatáro
lása miatt, erdősávval teljesen körbe kellene ültetni. 

12. Vájási-tó (Vájáská bárá, Isztari-tó, Sztárai-tó) (2. 
ábra) 

A Drávához közel fekvő, de körben művelt területek
kel határolt -10 ha-os, -2,5 ha nyílt vízfelületű holtág. 
Szántóföldek és felhagyott szántók, valamint másodlagos 
száraz gyep és száraz erdőfolt határolja. A félkör alakú 
holtág által körbezárt területen homokbánya és szemétte
lep is van. Horgásztó, stégek nélkül, de a horgászhelye
ken kikotort mederrel. 
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A holtág növényzete: Növényzete társulások szintjén 
szegényes, de több védett fajt rejt. Hínárnövényzete: 
Lemneîum minoris, Lemno-Spirodeletum, és szinte az 
egész, még nyílt vízfelületet beborító Nuphar lutea-
hínárral. Kis tündérfátyol (Nymphoides peltata) állomány 
is megjelent tóban. A holtág két vége már szinte teljesen 
feltöltődött, nagy területű nádas társulások (Phragmitetum 
communis, Typhetum latifoliae, Glycerietum maximae) és 
rekettyefüzes (Calamagrostio-Salicetum cinereae) 
borítják. 

Védett és ritka fajok: Nymphoides peltata, Thelypte-
ris palustris, Salvinia nutans, Carex pseudocyperus. 

Védettség, természetvédelmi kérdések: Védett, a 
nemzeti park területén van. Sajnos csak igen keskeny sáv 
erdő határolja, jobb szigetelésre lenne szüksége. Erősen 
feltöltődött holtág, de a Drávához közel fekszik, árvízkor 
egy csatornán át, a Dráva vize a bejut medrébe, vízután
pótlása biztosíthatónak tűnik. A gáthoz legközelebbi 
részén rendszeresen és átgondolatlan módon kotorják. A 
felszaggatott, tóból ki nem szedett hínárnövényzet a 
tóban rothad el. A partjára kirakott iszap és bomló 
növényzet pedig az első esők után visszajut a vízbe. 
Haltelepítést (növényevő tájidegen halak) is tapasztal
tunk. A holtág által körbeölelt területen felhagyott 
homokbánya és illegális szemétlerakó is van. 

13. Zalátai Ó-Dráva (Adravica, Dravica, Lajos tanyai-tó, 
Lajos tanyai-holtág) (2. ábra) 

A holtág Drávasztára és Zaláta között észak-déli 
irányban húzódik. Talán a legszebb, nagy vízterű Dráva
holtág. Területe -18 ha, amiből ~7 ha a vízfelület. 
Átlagos vízmélysége 1 m. Változatos gazdag vegetációja 
mellett, tájképileg is rendkívül szép. Körben erdő, vagy 
legalábbis fák szegélyezik, így kultúrtáj környezete nem 
látszik. Déli része intenzív hasznosított horgásztó. Itt 
keleti partját stégek, csónakkikötő, kikotort mederszél, 
kaszált gyep, és szép, öreg hagyásfákkal elegyes keskeny 
bokros sáv szegélyezi. Máshol telepített erdők, és néhány 
szép, idős, természetközeli fűzliget állomány határolja. 

Növényzete: Úszó- és lebegő hínárnövényzete 
változatos és gazdag: Lemna minor, Lemna trisulca, 
Spirodela polyrhiza, Salvinia natans, Utricularia vulga
ris, Ceratophyllum demersum, a ritka Wolffia arrhiza és 
Utricularia minor. Gyökerező hínárvegetációját elsősor
ban tündérfátyol (Nymphoides peltata) alkotja, de 
előfordul súlyom (Trapa natans) is. A partokat nádas 
(Phragmitetum communis, Glycerieteum maximae) 
szegélyezi. Sok helyen a sekélyebb vízben magassásos 

(Caricetum gracilis) él, valamint nagyobb Hottonia 
palustris állományt is találtunk. A nyugati partját szegé
lyező telepített erdők mellett, jó vízeUátottságú, gyakran 
elöntött, gazdag aljnövényzetű, öreg fűzliget (Leucojo 
aestivi-Salicetum albae) is előfordul. 

Védett és ritka fajok: Hottonia palustris, Utricularia 
minor, Nymphoides peltata, Salvinia natans, Trapa 
natans, Carex vesicaria, Carex pseudocyperus, Wolffia 
arrhiza. 

Egyéb értékek: Nagy nyílt vízfelület, tájképi értékek. 
Védettség, természetvédelmi kérdések: Nem védett; 

de a legértékesebb holtágak egyike. Védetté nyilvánítása 
a jelenleg még nem védett holtágak közül az elsők között 
kell, hogy megtörténjen. Ezt indokolja változatos, gazdag 
növényvilága és tájképi szépsége, melyet veszélyeztethet 
a horgászat fokozódása. Déli vége a Duna-Dráva Nemze
ti Park közvetlen közelében van. A nádas néhol babáso-
dik (növényevő halak?). Keletről közeli szántóföldek 
határolják, ezért ott szélesebb erdősávval való szigetelése 
fontos lenne. 

14. Kis-vájási morotvák (2. ábra) 

A Kis-vájási erdő változatos felszínű, morotvákkal 
szabdalt hullámtéri fűzliget ill. ültetett füzes a Dráva 
közvetlen közelében. Nagy terület, kevesebb, jelenleg is 
nyílt vizes és több már feltöltődött morotvával 

Növényzet: A nyílt vízzel is rendelkező - részben 
csatorna jellegű - morotvák legjellemzőbb hínárnövénye 
a hínáros víziboglárka (Ranunculus trichophyllus). Nagy 
tömegben az egész vízfelszínt boríthatja. A tavaszig nyílt 
vizes, nyárra teljesen kiszáradó morotvák alját Polygo
num hydropiper, Oenanthe aquatica és foltokban Carex 
vesicaria borítja. A már feltöltődött morotvákban Carex 
gracilis, mint legjellemzőbb sásfaj mellett, C. riparia, C. 
acutifornús alkot állományt. A legnagyobb területeket 
azonban Glyceria maxima borít, néhol a nád, széleslevelű 
gyékény, vagy pántlikafű (Baldingera arundinacea) is 
uralomra jut. Állományaikban és a már beerdősödött, de 
jó vízeUátottságú, morotvák menti fűzügetekben és 
nemes füzesekben további mocsári fajok: Leucojum 
aestivum, Caltha palustris, Lysimachia nummularia, 
Galium palustre, Iris pseudacorus, Cardamine pratensis, 
Alisma plantago-aquatica, Ranunculus sceleratus is 
gyakori fajok. 

Védett és ritka fajok: Carex vesicaria, Leucojum 
aestivum, Caltha palustris, Cardamine pratensis, Ranun
culus sceleratus, Carex vesicaria. 
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15. Nagy-füzesi morotvák (2. ábra) 

A Nagy-füzes erdő délkeleti sarkának pici, szinte 
teljesen feltöltődött, nyárra kiszáradó vízfelületű morot-
varendszere a Dráva hullámterében. 

Növényzet: A sekély vízben kevés hínámövényzet, 
Lemna minor, Hydrocharis morsus-ranae, Nymphoides 
peltata fajokkal, valamint mocsári fajokkal: Alisma 
plantago-aquatica, Irispseudacorus, Oenanthe aquatica, 
Rorippa amphibia, Symphytum officinale, Caltha palu
stris. Nagyobb területű Carex gracilis, С. acutiformis, С. 
riparia, С. vesicaria alkotta magasásosok. Kisebb nádas 
(Phragmitetum communis) és a pántlikafű (Baldingera 
arundinacea) társulás is előfordul, mely utóbbi a fűzli
getek aljnövényzetében is dominál. A fűzligetek részben 
öreg fragmentumok, gazdag természetes aljnövényzettel, 
de az ültetett nemes füzesek aljnövényzete - a jobb 
vízellátottságnak köszönhetően - szintén gazdagabb a 
morotvarendszer közelében: Leucojum, aestivum, Carda-
mine pratensis, Polygonum hydropiper, Rorippa amphi
bia, Iris pseudacorus, Caltha palustris, Agrostis alba, 
Angelica sylvestris, Carex vesicaria, Galium palustre, 
Lychnis flos-cuculi, Lysimachia nummularia, Lythrum 
salicaria, Myosoton aquaticum. 

Védett fajok: Senecio paludosus, Leucojum aestivum, 
Nymphoides peltata, Caltha palustris, Cardamine praten
sis, Carex vesicaria 

Védettség, természetvédelmi kérdések: Védett, a 
nemzeti park területén van. Néhol a morotvákat beültet
ték nemes fűzzel, ami által szép értékes élőhelyek tűnnek 
el az ártéren. Több tájidegen és hazai agresszív inváziós 
faj is erősen terjed, a hullámtérben, többek között 
ezekben a morotvákban is: Acer negundo, Amorpha 
fruticosa, Echinocystis lobata, Solidago gigantea, Rubus 
caesius. Ezek továbbszaporodásának megakadályozása, 
egyesek teljes kiirtása fontos természetvédelmi kezelési 
feladat. 

Felsőszentmárton 

16. Mrtvica (Mrtvica-tó, Mertvica) (1. ábra) 

A Mrtvica Felsőszentmárton település közvetlen 
szomszédságában húzódó, ~12-ha -os, gazdag vegetáció-
jú, nagy vízterű holtágak egyike. A falu legszélső utcája 
a holtág partján található. Északi partja részben kaszált 
és legeltetett gyep, ültetett fákkal, részben pedig cserjés. 
Északi oldalát rendszeresen kotorják, bár ez elsősorban 
csak a hínárvegetáció eltávolítását jelenti. Egy régebbi, 
nagyobb, aljzatot is érintő kotrásból származó iszap, egy 
sávban felhalmozva található a holtág északi partjával 

párhuzamosan, attól kb. 10 méterre. A kotrások ellenére, 
a holtág vize sekély, átmelegedő, tápanyagban gazdag. 
Déli partja legelőre telepített, erdei fenyő, magyar kőris 
és más fafajok ültetvényével, illetve kis részben legelővel 
érintkezik. 

Növényzet: Északi partján a kaszálások és a kotrás 
miatt csak hínárnövényzet él, az viszont igen gazdag és 
szép. Fő alkotója a tündérfátyol (Nymphoides peltatata). 
A hínárnövényzet további fontos alkotói: Lemna minor, 
Spirodela polyrhiza, Hydrocharis morsus-ranae, Riccia 
fluitans, Ricciocarpus natans, Utricularia vulgaris, 
Ceratophyllum demersum, Nuphar lutea. Fehér tündérró-
zsa (Nymphaea alba) és irodalmi adatok szerint súlyom 
(Trapa natans) is előfordul a holtágban. Déli partját 
széles sávban természetes, háborítatlan vegetáció szegé
lyezi. Ezek nagyrészt nádas társulások (Phragmitetum 
communis, Typhetum latifoliae, Glycerietum maximae), 
fűzláp (Calamagrostio-Salicetum cinereae), valamint a 
kálmos (Acoretum calami) társulása, mely végig szegé
lyezi a holtág déli partját. Utóbbi az egész Dráva mente 
legszebb, ilyen társulása. A holtág nyugati vége termé
szetes fűzliget (Leucojo-Salicetum albae), melynek 
aljnövényzete is igen szép, nem gyomos. 

Védett és ritka fajok: Acorus calamus, Nymphaea 
alba, Nymphoides peltata, Salvinia natans Trapa 
natans, Hottonia palustris, Urtica kioviensis, Riccia 
fluitans, Ricciocarpus natans, Carex vesicaria, Carex 
pseudocyperus, Equisetum palustre. 

Egyéb természeti értékek: A kálmos nagy területű 
társulása. Természetes, az elmúlt, kb. 30 év során 
kialakult, gazdag aljnövényzetű fűzliget. Tájképi érték: a 
holtág növényzete, valamint a holtág, a mellette levő 
legelővel és a Dráva parti erdőkkel. 

Védettség, természetvédelmi kérdések: Nem védett. 
A Duna-Dráva Nemzeti Park határával közvetlenül 
érintkezik. Délre kanyarodó végét a Dráva védtöltése 
levágja, azzal egy zsilipen keresztül érintkezik. A 
töltésen belüli vége teljesen feltöltődött, befüzesítették. 
Vízutánpótlása nagyon csekély. Horgásztó; horgászstégek 
nincsenek; horgászat az északi partról és csónakból 
történik. A parttal közvetlenül érintkező falu jelentős 
szennyező forrás, a szennyezőanyagok a csupasz, nö
vényzet nélküli part felől szabadon jutnak a tóba. 

17. Ogreda (1. ábra) 

Feltöltődött holtág, szinte teljes egészében égerláp 
borítja. Körben szántóföldek ül. szárazabb erdőrészletek 
övezik. 

Növényzet: A Dráva-sík legszebb égerlápjainak 
egyike. Nagy területe értékét még tovább növeli. Aljában 
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néhol összefüggő tömegben (több ezer tő) él a védett 
Thelypteris palustris, mely mellett Carex riparia a 
domináns faj, de előfordul Dryopteris carthusiana, Carex 
elata, Urtica kioviensis, Carex elongata, Carex pseudo-
cyperus, Caltha palustris is. Nagy számban él a szintén 
védett Hottonia palustris is. Az erdő alja csak a szára
zabb területeken gyomos, a mélyebbeken gyönyörű, 
gazdag, sások és főképp tőzegpáfrány alkotta aljnövény
zettel. Az égerláp mellett kisebb foltokban fűzláp és 
magassásos állományok (Caricetum ripariaé) is vannak, 
néhol mély vízzel borítva. 

Védett és ritka fajok: Hottonia palustris, Thelypteris 
palustris, Dryopteris carthusiana, Urtica kioviensis, 
Carex elata, Caltha palustris, Carex elongata, Carex 
pseudocyperus. 

Védettség, természetvédelmi kérdések: Területileg 
nem, de mint láp védett. Értékeire több kutató is felhívta 
a figyelmet (BORHIDI et al. 1994, KEVEY 1998), területi 
védettséget is megérdemelne. Az erdő a nemzeti park 
közelében, attól kb. 200 m-re található. Mellette halad el 
a Felsőszentmárton és Drávakeresztúr közötti közút. Az 
erdő közelében, az út mellett, vizes, mocsaras helyen 
alakították ki a felsőszentmártoni szeméttelepet. Amikor 
utoljára láttuk elhanyagolt, illegális szemétlerakó helynek 
tűnt, rettenetes állapota miatt. 

18. Borjancei morotvák (1. ábra) 

Borjance a felsőszentmártoni Dráva-part nyugati 
része. Ártéri erdő, amit zegzugos morotvarendszer hálóz 
be. A morotvák nagy része már teljesen feltöltődött, nyílt 
víz kevés van, de az ártéri szukcesszió több stádiuma, 
legalább kis területeken előfordul itt. 

Növényzet: Ahol, legalább időszakosan, nyílt víz is 
van, ott hínárnövényzet is megjelenik: Lemno-Hydrocha-
rietum, Lemno-Spirodeletum, Salvinio-Spirodeletum 
társulásokat találtuk. A helyiek elmondása szerint egyes 
kis morotvákban gyakran van lehetőség Trapa natans 
vagyis - ahogy ott nevezik a „súly" - termésének 
bőséges gyűjtésére. Nagyobb területeket borítanak 
magassás-társulások (Caricetum gracilis, Caricetum 
ripariaé), és Mentha aquatica, Rorippa amphibia, 
Myosotis palustris sűrű gyepje. Nádas (Phragmitetum 
communis) csak kisebb állományokban van jelen. A fás 
társulások közül fehér fűzliget (Leucojo aestivi-Salicetum 
albae) is jelen van a morotvákban, vagy azok szegélyé
ben. A jellemző azonban, hogy ezek helyét nemesített 
fehér fűz ültetvények foglalják el. Egy helyen égerliget 
is kialakult (BORHIDI et al. 1994), melyben az Alnus 
glutinosa mellett Alnus incana is előfordul. Aljnövényze
tében Equisetum hyemale, Allium angulosum, Paris 

quadrifolia, szegélyében Peucedanum verticillare ritka 
fajokkal. 

Védett és ritka fajok: Salvinia natans, Equisetum 
hyemale, Trapa natans, Allium angulosum, Paris quadri
folia, Peucedanum verticillare 

Védettség, természetvédelmi kérdések: Védett, a 
nemzeti park területén van. A morotvák beerdősödése 
során, a tájidegen fajok térhódítását kell akadályozni. 

Gordisa 

19. Mattyi-tó (6. ábra) 

Gordisa és Matty között, közvetlenül a közút mellett 
található, egyik legintenzívebben horgászott tó a Dráva 
mentén. Partján horgásztanya, büfével, parkolóval, 
csónakkikötővel, kaszált gyeppel; máshol partja közvetle
nül szántóföldekkel határos. Területe -15 ha, aminek 
nagy része nyílt víz (~llha), átlagos vízmélysége 1,2 m. 
Külső partjának felét rendszeresen kotorják, és kaszálják, 
másik fele stégekkel felszabdalt nádas és rekettyés. 

Növényzet: Északkeleti külső partját kivéve, nádas 
(Phragmitetum communis) és lápi fajok nélküli rekettye 
füzes (Salicetum cineraeae) szegélyezi. Kaszált partján 
kálmos (Acorus calamus) él elég nagy számban. Ezen 
kívül gazdag hínárnövényzete van, melynek leglátványo
sabb tagja a tündérfátyol (Nymphoides peltata). Előfordul 
még vízitök (Nuphar lutea) és a hínámövények szinte 
minden holtágban előforduló fajai: Lemna minor, Spiro-
dela polyrhiza, Salvinia natans, Utricularia vulgaris, 
Ceratophyllum demersum, Ceratophyllum submersum. 

Védett és ritka fajok: Acorus calamus, Nymphoides 
peltata, Salvinia natans. 

Védettség, természetvédelmi kérdések: Könnyen 
megközelíthető, horgászok által régóta használt, kiépített 
tó. Turisták által, busszal is megközelíthető. Tájképi 
értékének növelése, takarás, és a szántóktól való elszige
telés miatt erdősávval kellene körbevenni. 

20. Hótedra (Hotedra, Ó-Dráva, Holt-Dráva, Hótedrá, 
Hota Dráva, Hóta Dráva) (6. ábra) 

Gordisa és Matty között, azoktól délre közvetlenül a 
Duna-Dráva Nemzeti Parkkal érintkezve fekszik. Területe 
~12 ha, amiből ~4 ha vízfelület. Természetvédelmi 
szempontból talán a legértékesebb holtág. A többitől 
némileg eltérő, különleges vízminőségére utal, hogy egy 
- egyébként hegyi patakokban élő - moha is előfordul 
vizében, valamint ez az egyetlen holtág, ahol még 
megmaradt az egykori gazdag lápvilágot idéző ingóláp 
elég nagy kiterjedésű társulása. Horgásztó, keleti partja-
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nak rekettyését stégek szabdalják fel, de csónakból is 
horgásznak. Majdnem teljesen szántókkal határolt, csak 
északi részein érintkezik erdővel. 

Növényzet: Keleti partján keskeny, elsősorban 
rekettye füzes, kisebbrészt nádas sáv, míg nyugati partján 
szélesebb, és változatos természetes növényzet él: nádas 
társulások (Phragmitetum communis, Glycerietum 
maximae), fűzláp (Calamagrostio-Salicetwn cinereae), 
ingóláp (Thelypteridi-Typhetum angustifoliae) és fehér
fűz-liget (Leucojo aestivi-Salicetum albae). A nádast és 
az ingólápot szinte végig fehér tündérrózsa (Nymphaea 
alba) sáv övezi. Hínárvegetációjának gyakori fajai: 
Lemna minor, L. trisulca, Hydrocharis morsus-ranae, 
Spirodela polyrhiza, Salvinia natans, Ceratophyllum 
demersum, Utricularia vulgaris, Nuphar lutea, de 
előfordul Trapa natans is. Különlegesség az egyelőre 
csak innen ismert Fontinalis antipyretica moha. 

Védett és ritka fajok: Urtica kioviensis, Thelypteris 
palustris, Senecio paludosus, Ophioglossum vulgatum, 
Trapa natans, Nympaea alba, Salvinia natans, Hottonia 
palustris, Car ex pseudocyperus, Car ex vesicaria, Equise-
tum palustre, Fontinalis antipyretica, BORHIDI et al. 
(1994) szerint: Carex panicea, Carex rostrata, Calama-
grostis canescens. 

Egyéb értékek: Thelypteridi-Typhetum angustifoliae 
ingóláp társulás egyetlen, igazi, nagy területű, Dráva 
menti előfordulása, amely „utolsó hírmondója az egykor 
híres ormánsági ingólápoknak" (BORHIDI et al. 1994). 
Mezo-oligotróf víz (MAJER et al. 1998); Fontinalis 
antipyretica moha előfordulása. 

Védettség, természetvédelmi kérdések: Nem védett, 
de védetté nyilvánítása, nemzeti parkhoz csatolása, 
fontos, minél előbb meg kell történnie. Nehezebben 
megközelíthető, ezért kevésbé látogatott horgásztó, mint 
a közeli Mattyi-tó. A jövőben is el kell kerülni a tömeges 
horgászat kialakulását. Mint a legtöbb, szántókkal 
határolt holtág esetén, itt is fontos egy védő és tájképi 
értéket növelő erdősáv telepítése a holtág körül. 

Hirics 

21. Mérnökházi-tó (Kis-Dráva, Ó-Dráva, Zsuggó, Suggó 
Suggói-tó, Zsuggói-tó) (4. ábra) 

A Drávához közeli, 6 ha-os holtág, ~2 ha vízfelület
tel. Lakott területektől messze, erdőben fekszik, ezért 
zavartalan; stégek csónakok nincsenek, csak csekély parti 
horgászat. 

Növényzet: Jelentősen mértékben feltöltődött, részben 
beerdősödött, fűzligetekkel (Leucojo aestivi-Salicetum 
albae) és ültetetett nemes füzesekkel szegélyezett holtág. 

Nyílt vizét szinte teljesen békalencsehínár (Lemna minor, 
Spirodela polyrhiza, Salvinia natans, Hydrocharis 
morsus-ranae), és a gyökerező hínárnövények közül 
súlyom (Trapa natans) borítja. Szegélyében nádas 
(Phragmitetum communis) és magassásos (Caricetum 
gracilis) él. Fűzligeteiben és az ezek helyére telepített 
nemes füzesekben több tájidegen faj (Echinocystis 
lobata, Vitis sp., Solidago gigantea, Acer negundo) is 
előfordul, de ugyanakkor, ahol a holtágnak köszönhetően 
jobb a vízellátottságuk, aljnövényzetük is kevésbé 
gyomos. Az ilyen fűzligetekben él még Leucojum 
aestivum, Caltha palustris, Baldingera arundinacea és 
több sásfaj (Carex gracilis, С. acutiformis, С. vesicaria), 
melyek a máshol egyeduralkodó szeder (Rubus caesius) 
és csalán (Urtica dioica) aljnövényzetet, legalább részben 
helyettesítik. Északi, magasabb partján ülettett akácosok 
és nemes nyarasok mellet keményfaligethez közelítő 
nyárliget szegélyezi, ahol további ritka fajok: Carex 
strigosa, Dryopteris carthusiana is előfordulnak. 

Védett és ritka fajok: Carex strigosa, Dryopteris 
carthusiana, Salvinia natans, Nymphoides peltata, 
Trapa natans, Cardamine amara, Carex elata, Scutella
ria galericulata. 

Egyéb értékek: Háborítatlan erdővel övezett, festői 
szépségű kis holtág. 

Védettség, természetvédelmi kérdések: Védett, a 
nemzeti parkhoz tartozik. Jelentős mértékben feltöltődött. 
A hullámtérben fekszik, magas vízálláskor a Dráva vize 
bejuthat a holtágba. 

22. Nagyhidi-tó (3. ábra) 

Hirics és a Dráva között, a Vejti-Lúzsoki-csatorna és 
a Vejti-árok találkozásánál fekvő pici tó, nem holtág. 
Intenzíven horgászott, kikotort, kimélyített tó, stégekkel. 
Természetes növényzetét még a part menti fákat is szinte 
teljesen kiirtották. Egyik partjának stégekkel szabdalt 
nádasát (Phragmites communis) és rekettyését (Salix 
cinerea)) valamint egy-két füzet (Salix purpurea, Salix 
alba) kivéve kaszált gyep szegélyezi, azon túl zömmel 
szántóföldek, illetve fiatal erdő-cserjés található. 

Kemse 

23. Gyöngyszigeti-holtág (Versági Ó-Dráva, Csöndes, Ó-
Dráva) (3. ábra) 

A Gyöngy-szigetet körülölelő, erdővel körülvett, 
hosszú holtág, mely a Drávával magasabb vízálláskor 
kapcsolatba kerül, időszakosan ismét mellékággá válik. 
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Növényzet: Úszó- és lebegő hínárnövényzete (Lemno-
Spirodeletum, Salvinio-Spirodeletum, Elodeetum cana
densis) mellett nádas (Phragmitetum communis, Glycerie-
tum maximae, Typhetum latifoliae) és néhol magassásos 
(Caricetum acutiformis) szegélyezi. Különlegesség a 
nagy tömegű súlyom (Trapa natans) állomány. Öreg fűz-
liget állományok vagy fehér fűz csoportok szegélyezik. 

Védett és ritka fajok: Trapa natans, Salvinia natans, 
Sagittaria sagittifolia, Carex elata. 

Egyéb értékek: Gyönyörű, háborítatlan terület -
tájképi értékek. 

Védettség természetvédelmi kérdések: Védett, a 
nemzeti parkhoz tartozik. A Drávával kapcsolatba 
kerülhet, nem régen még mellékág volt. Vízellátása 
megoldott, és ha szükséges tovább javítható. 

24. Kemsei morotvák, Gyöngyszigeti morotvák (3. ábra) 

A kemsei Dráva part erdeje változatos, morotvákkal 
szabdalt hullámtéri erdő. A száraz vagy legalább ta
vasszal vizes morotvákat fűzliget foltok vagy nemes 
füzes, illetve fehér nyárligetek szegélyezik. Az erdőkben 
több elegyfafajjal: Populus nigra, Alnus incana, Alnus 
glutinosa, Acer campestre, Ulmus laevis. 

Növényzet: A csekély nyílt vizekben Lemna minor 
Spirodela polyrhiza fordul elő, melyeket a morotva 
kiszáradása után, nyárra Polygonum hydropiper, Myoso-
ton aquaticum, Rorippa amphibia sűrű szövedéke vált 
fel. Kisebb nagyobb területeket borítanak magassásosok, 
Carex gracilis, С. vesicaria, С. acutiformis sásfajokkal, 
valamint a Baldingera arundinacea és a Phragmites 
communis is domináns lehet. Közöttük Agrostis alba, 
Poa palustris, Iris pseudacorus, Lycopus europaeus, 
Ranunculus acer, Symphytum officinale fajokkal és 
fűzbokrokkal (Salix triandra, S. purpurea, S. cinerea) 

Védett és ritka fajok: Equisetum hyemale, Carex 
pseudocyperus, C. vesicaria, Populus nigra, Alnus 
incana, Ulmus laevis. 

Egyéb értékek: Maguk a kis morotvák, mint élőhe
lyek, és a ligeterdőket ligetessé tevő vizes területek. 

Védettség természetvédelmi kérdések: Néhol az apró 
morotvákat is nemes fűzzel ültették be. A fás növényzet 
kiszárítja, gyomosítja, teljesen átalakítja ezeket a területe
ket. Agresszív tájidegen fajok, mint mindenhol itt is jelen 
vannak (Solidago gigantea, Acer negundo, Vitis spp., 
Robinia pseudo-acacia). További telepítésüket el kell 
kerülni, továbbszaporodásukat akadályozni kell, egyes 

különösen agresszív fajokat, mint zöld juhar (Acer 
negundo) pedig folyamatosan, teljesen el kell távolítani. 
Erre lehetőséget teremt az a tény, hogy a Dráva ártéren 
még a zöld juhar tömeges elszaporodásáról nem beszél
hetünk, szemben a Duna és a Tisza árterével. 

25. Zehi-gürü (Zehi-árok) (3. ábra) 

Zehi-puszta mellett, részben legelőbe nyúló, részben 
erdővel határos gürü, vagyis vizes mélyedés, árok. 

Növényzet: Legelőbe nyúló, nyárra kiszáradó vége 
mocsári növényzet, Rorippa amphibia, Polygonum 
hydropiper, Symphytum officinale, Carex vesicaria 
gyakoribb fajokkal. Az állandóbb vizű területeken 
magassásos (Caricetum acutiformis), tavi kakás (Schoe-
noplectus lacustris) és nádas (Phragmitetum communis), 
de legnagyobb részt nagy, áthatolhatatlan fűzbozót-fűzláp 
(Calamagrostio-Salicetum cineraeae) borítja. Nagy 
állományokban, több helyen is él békaliliom (Hottonia 
palustris). Növényzete még további kutatásra szorul. 

Védett és ritka fajok; Hottonia palustris, Carex 
vesicaria. 

Védettség, természetvédelmi kérdések: Nem védett. 
Vizét a közeli Zehi-puszta állattartó telepe veszélyeztet
heti. A mellette levő legelővel és erdőkkel együtt, 
értékes, változatos élőhely. 

Kémes-Szaporca 

Szaporcai Ó-Dráva meder (4. ábra) 

A holtágrendszer részben Szaporca, részben Cún 
településekhez tartozik. Jellemzését ld. Cúnnál. 

26. Hétöles-tó (4. ábra) 

Szaporcától délre a Fekete víz gátja közelében 
található, 7 öl mély, kicsi, kerek tó. A Dráva 1827. évi 
áradásakor keletkezett mélyedés, nem holtág (PESTI 
1982). Horgásztó, stégek nélkül. Partja mentén gyéké
nyes (Typha latifolia, Typha angustifolia) vizében kevés 
lebegő hínárnövény (Ceretophyllum demersum) él. A tó 
körül keskeny sávban fás növényzet nőtt fel, hagyásfák
kal (Salix alba, S. caprea, S. purpurea); egyébként 
szántóföldek határolják. Védett fajt nem találtunk. 

Védettség, természetvédelmi kérdések: Nem védett. 
Védettséget nem is igényel. 



DÉNES A. ÉS ORTMANN-NÉ AJKAI A.: A DRÁVA BARANYAI HOLTÁGAI 17 

Kisszentmárton 

27. Kisszentmártoni holtágrendszer (4. ábra) 

Kisszentmárton falutól déli-délkelti irányban elhelyez
kedő nagyobb kiterjedésű, részben szántóföldekkel, 
részben erdőkkel körülvett, különleges tájképi és termé
szeti értékeket őrző holtágrendszer. Ez a terület - Ataki-
erdő és a hozzá csatlakozó lápok és vízi-mocsári vegetá
ciótípusok együttese - szépen példázza, hogy a síkvidéki 
erdők - amennyiben természetközeli állapotban marad
hatnak fenn - egyáltalán nem egyhangúak, hanem - a 
mikrodomborzat és a vízellátottság változatosságának 
köszönhetőn - igen változatosak lehetnek. Az alig 100 ha 
kiterjedésű területen számos növénytársulás, szép, 
természetközeli állományait, illetve jelentős számú védett 
növényfajt találunk. 

A holtágrendszer állandó vizű részei: 

27/7. Északi-holtág: égerláp és Bradai-tó: a baranyai 
Dráva-sík egyetlen nyúlánk sasos égerlápja {Carici 
elongatae-Alnetum), ezen atlantikus társulás legkeletebbi 
előfordulása; valamint nádas magasásos és rekettyefüzes, 
helyenként lápi jelleggel. 

2712. Kisszentmártoni-tó: Északi része mérsékelten 
horgászott tó néhány stéggel; partját sűrű lápcserjés 
szegélyezi. A délnyugati nyúlványban 100 éves, őserdő 
jellegű kőrisláp (Fraxino pannonicae-Alnetum alneto-
sum); délkelti végén égerláp, fűzliget. 

2713. Idős fúzláp: A Kisszentmárton-Mailáthpuszta 
közti országúttól keletre található, kicsiny láperdő idős 
fehér füzekkel és magyar kőrisekkel, déli részén magas-
sásosokkal és nádasokkal. 

Növényzet: A többé-kevésbé pangó vizű morotvák vízi, 
lápi vegetációnak adnak otthont. Legmélyebb részeiken 
lebegő hínártársulások (Lemnetum minoris, Lemno-
Spirodeletum, Lemno-Hydrocharietum morsus-ranae, 
Lemno-Utricularietum vulgaris, Lemno minoris-Spiro-
deletum, Ceratophylletum demersi, Stratiotetum aloidis), 
szegélyük felé haladva nádas társulások (Glycerietum 
maximae, Typhaetum angustifoliae, Phragmitetum 
communis) élnek, helyenként lápi fajokkal {Carex 
acutiformis, Ranunculus lingua). Tömeges a védett 
rucaöröm {Salvinia natans). 

A feltöltődés során megjelenő első fás társulás a 
lápcserjés {Calamagrostio-Salicetum cinereae), benne 
egy helyen jelentős tőzegpáfrány {Thelypteris palustris) 
állomány található. 

Az égerlápok többsége kontinentális jellegű kőris-éger 
láperdő {Fraxino pannonicae-Alnetum). Koronaszintjük
ben a mézgás égert felválthatja a magyar kőris, illetve a 
fehér nyár. Védett fajok: Hottonia palustris nagy tömeg
ben, Ranunculus lingua, Salvinia natans, Urtica kiovien-
sis, Dryopteris carthusiana. Egyedülálló a szinte állan
dóan vízben álló idős fák, kidőlt mohos törzsek látványa. 

Az Ataki-erdőhöz észak felől csatlakozó holtágban 
található egy igen szép égeres láperdő {Carici elongatae-
Alnetum) állomány, e társulás legkeletibb, Baranya 
megyében egyetlen előfordulása. A dús és fajgazdag 
gyepszint ritka és védett fajai: Carex elongata, Carda-
mine amara, Dryopteris carthusiana, Hottonia palustris, 
Ranunculus lingua, Thelypteris palustris. 

A holtágak peremén, elsősorban csatornaközeiben, 
ahol jobban mozog a víz, a puhafaligetek {Leucojo 
aestivi-Salicetum albae) néhány fragmentuma is fellelhe
tő. A ligetes koronaszintet (40-50%) Salix alba, a 
gyepszintet elsősorban mocsári fajok {Carex riparia, 
Galium palustre, Iris pseudacorus, Lycopus europaeus, 
Oenanthe aquatica, Symphytum officinale, Sium latifo-
lium) alkotják. 

A holtágak között kiemelkedő magasabb térszínen 
keményfaligetek {Scillo vindobonensi-Ulmetum) szép, 
természetközeli, idős állományai találhatók. E társuláson 
belül három aljnövényzeti típus (Carex sylvatica -, 
Circaea lutetiana - és Carex remota - típus) különíthető 
el. Védett faj: Carex strigosa, Neottia nidus-avis, Tamus 
communis, Epipactis helleborine, Listera ovata, Dryo
pteris carthusiana. 

A területen, tájidegen fafajok - egyetlen kisebb 
Robinia pseudoacacia állományt leszámítva - nincsenek. 

Védett és ritka fajok: a baranyai Dráva-sík összes, 
lápokra jellemző védett faja előfordul itt: Hottonia 
palustris, Dryopteris carthusiana, Ranunculus lingua, 
Salvinia natans, Thelypteris palustris, Urtica kioviensis, 
Carex strigosa, Listera ovata, Alnus incana, Carex elata, 
Carex elongata, Carex gracilis, Carex pseudocyperus, 
Equisetum telmateia, Equisetum palustre, Polygonum 
amphibium, Scutellaria galericulata. 

Egyéb értékek: A Dráva-sík unikális területe több 
szempontból: teljes mocsári-lápi szukcessziósor, a 
nyíltvízi társulásoktól az idős erdőkig; nyúlánk sasos 
égerláp legkeletibb előfordulása; változatos tájképi 
szépség; sok védett faj; háborítatlan, ősállapotokat időző 
terület 

Védettség, természetvédelmi kérdések: Az Ataki erdő 
néhány erdőrészlete KOVÁCS és KÁRPÁTI (1973, 1974) 
kutatásainak köszönhetően 1976-ban helyi védelmet 
nyert, egyébként a lápokat kivéve, nem védett terület. A 
helyi védelem ellenére 1997-ben megkezdték az idős 
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ligeterdő tarra vágását, bár természetvédelem közbelépé
sére ezt sikerült legalább részben megállítani. Az egész 
terület védetté nyilvánítása nagyon fontos. Az erdők 
kivágása, bármilyen természetkárosító beavatkozás itt 
egyértelműen bűn. A terület 1999 tavaszán még nem 
védett, további öreg erdőket vágtak és vágnak ki. 

28. Mailáthpusztai-tó (Majláthpusztai-tó, Mailáthpusztai 
horgásztó, Ó-Dráva, Sulymos-tó, Sujomos-tó, Mérnök
házi-tó) (4. ábra) 

A megközelítőleg 70 ha-os, többé-kevésbé állandó 
vizű területéből -10 ha a nyílt, átlagosan 2 m mély víz. 
Horgásztó, számos horgászstéggel. A holtág tulajdonkép
pen az előző, kisszentmártoni holtágrendszerhez kapcso
lódik, Kisszentmárton külterületét képező Mailáthpuszta 
közvetlen közelében van, szilárd burkolatú úton elérhető. 
A nyílt víz és a horgásztó a terület déli részén van. A 
tópart egy része kaszált gyep, több szép, idős hagyásfá
val. A tótól északra nagykiterjedésű nádasok, dél felé és 
a nyugati parton végig, többé-kevésbé természetes 
állapotú fehérfűz- és nyárligetek élnek. Déli részen, a gát 
közvetlen közelében, gyönyörű, fehér fűzliget, egyedülál
ló zsombéksásos aljnövényzettel, valamint kicsi, zsom-
béksásos folt található. A keleti part mentén szilárd 
burkolatú út húzódik, mellette parcelláztak, nyaralótelep 
kiépítése várható. 

Növényzet: Hínárnövényzetében Lemna minor és 
Wolffia arrhiza valamint tündérrózsa-hínár (Nymphaetum 
albo-luteae, Nymphoidetumpeltataé) jellemző. Partjait és 
a már feltöltődött nagy területű részeit nádas (Phragmite-
tum communis), gyékényes (Typhaetum latifoliae) parti 
sasos (Caricetum ripariae) és rekettye füzes (Salicetum 
cinereae) mellett a Dráva-síkon ma már ritkaságnak 
számító zsombéksásos (Caricetum elatae) és a fehér 
fűzliget egyedülállóan szép kialakulású, zsombéksásos 
típusa (Leucojo aestivi-Salicetum albaé) borítja; nyárliget 
(Senecio sarracenici-Populetum albaé) szegélyezi. 

Védett és ritka fajok: Wolffia arrhiza, Nymphaea 
alba, Nymphoides peltata, Salvinia natans, Car ex elata. 

Egyéb értékek: A legnagyobb területű összefüggő 
vizes élőhely a Dráva-síkon, önmagában is, de a kis
szentmártoni holtágrendszerrel együtt még inkább. 

Védettség, természetvédelmi kérdések: Nem védett. 
Könnyen megközelíthető, turisztikai célokra máris 
felfedezett holtág. Nagy kiterjedése, gazdag élővilága 
miatt, szükséges lenne a fenti hasznosítások túlzott 
kiterjedésének megakadályozása. Védetté nyilvánítását 
természeti értékei mellett indokolná, az a tény, hogy a 
kisszentmártoni holtágrendszer rajta keresztül csatolható 
a Duna-Dráva Nemzeti Parkhoz. Terhelése a tervezett 

nyaralótelep kiépülésével várhatóan fokozódni fog. A 
közelében fekvő állattenyésztő telep, illetve a környező 
szántók miatt valószínűleg komoly szerves és vegyi 
szennyezést (trágya, növényvédőszerek) kap. A horgá
szok a nyílt víz fenntartása érdekében rendszeresen 
kotorják. 

Kovácshida 

29. Szödönyi-tó (5. ábra) 

Kovácshida és Drávaszerdahely közötti közút mellett 
fekvő, -30 ha -os, korán lefűződött, Drávától távoli 
holtág. Három tóra oszlik: Kertalja-tó, Szödönyi-tó, Új-
tó. Néhány helyen az egész holtágat Szödönyi-tónak 
nevezik, de említik Kovácshidai-tó, Kovácshidai tőzegbá-
nyató néven, sőt Meláka, Maláka néven is. Teljesen 
feltöltődött, ám kétharmad részében tőzegbányászat folyt, 
ott újra nyílt vízfelszínek alakultak ki. A növényzet a 
régen bányászott helyeken regenerálódik. Települések, 
közút és szántóföldek határolják minden oldalról. Hor
gásztó, csak parti és csónakos horgászat jellemző, stégek 
nincsenek. Horgásztanya és a horgászok által gondozott 
parkosított partja (nyírfák, szomorúfűz stb.) is van. 

Növényzet: Kétharmad része nyílt víz, kevés, de 
fajgazdag úszó-lebegő hínárnövényzettel {Lemna minor, 
Lemna trisulca, Spirodela polyrhiza, Hydrocharis 
morsus-ranae, Ceratophyllum demersum, Utricularia 
vulgaris, Riccia fluitans) Több helyen fehér tündérrózsa 
(Nymphaea alba) és kevés súlyom (Trapa natans) is 
megjelent a bányászott, régebben felhagyott területen. 
Egyharmad, nem bányászott része nádas (Phragmitetum 
communis) és rekettye füzes (Salicetum eineraeae), 
mindegyik néhol lápi jelleggel. Kis területű ingóláp 
társulás (Thelypteridi-Typhaetum angustifoliae) is kiala
kult az egyik bányászott tóban, az egyenetlen aljzaton 
megülve. Mozgó vizű végeiben gyékényes (Thyphetum 
latifoliae) és kisebb fűzligetek is élnek, valamint egyik 
végében ültetett égeres szegélyezi. 

Védett fajok: Leucojum aestivum, Nymphaea alba, 
Trapa natans, Thelypteris palustris, Salvinia natans, 
Equisetum telmateia, Riccia fluitans. 

Egyéb értékek: Thelypteridi-Typhetum angustifoliae 
úszóláp társulás, bár itt nem úszik. 

Védettség, természetvédelmi kérdések: Nem védett. 
A tavakat a helyi horgászegyesület kezeli. Egyelőre 
védetté nyilvánítás nélkül is jó állapotban van. Mivel 
közvetlenül szántókkal érintkezik, vízminőségének 
megtartása illetve javítása érdekében, erdősáv telepítése 
itt is indokolt volna. A holtág teljes kört ír le, vagyis 
teljesen körbezár egy szigetet, ami szintén teljes egészé-
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ben szántó. Itt szintén erdőtelepítéssel lehetne a holtág, 
mint élőhely, és mint táj értékeit növelni. 

Old 

30. Parancsnoki-tó (Holt-Dráva, Drávahagyaték, Dráva
szakadék) (6. ábra) 

A több kisebb, nyílt vízfelületre tagolódó, hosszú, 
keskeny, jelentősen feltöltődött holtágat a határ hosszá
ban vágja ketté, ezért teljesen háborítatlan, „ősállapoto-
kat" mutat. 

Növényzet: Ahol a nyílt vízfelületek megvannak, ott 
hínárvegetációja is gazdag: Lemnetum minoris, valamint 
- a vizsgálat évében, a vízfelszínt több cm vastagon fedő 
- vízidara hínár (Wolffietum arrhizae). Szegélyében, és 
több helyen a holtág teljes szélességében nádasok 
(Glycerietum maximae, Phragmitetum communis) alakul
tak ki. A magyar oldalon jelentős kiterjedésű, szép 
keményfa ligeterdő (Scillo vindobonensi-Ulmetum) és 
fehér nyárliget (Senecio sarracenici-Populetum albae) 
szegélyezi, aljnövényzetükben ritka, védett ligeterdei faj 
a Carpesium abrotanoides, mely a holtág melletti 
nyiladékon, úton is előfordul. 

Védett és ritka fajok: Carex strigosa, Carpesium 
abrotanoides, Wolffia arrhiza. 

Védettség, természetvédelmi kérdések: Védett, a 
nemzeti park területén van. További háborítatlanságát 
határhelyzete is biztosítja. Teljesen fel fog töltődni. 
Határhelyzete miatt ez egy olyan holtág, ahol a természe
tes folyamatokat, a további feltöltődést célszerű engedni. 
Beerdősödése során az agresszív tájidegen fafajok térhó
dítását (Acer negundo, Fraxinus pennsylvanica, Amorpha 
fruticosa) kell megakadályozni. 

31. Boros-Dráva (6. ábra) 

Alsószentmárton-Eperjespuszta felől megközelíthető, 
az országhatárral keresztben kettévágott, igen gazdag, 
változatos vegetációjú holtág. Magyar területen mindkét 
oldalról erdők veszik körül. Igazi háborítatlan ősállapoto-
kat mutató, tájképileg is rendkívül szép holtág, sok védett 
fajjal, csak néhány horgászstéggel és csónakkal. Területe 
~8ha. 

Növényzet: Úszó- és lebegő-hínámövényzete annyira 
gazdag, hogy evezni sem lehet vizében: Lemnetum 
minoris, Salvinio-Spirodeletum, Lemno-Hydrocharietum 
morsus-ranae, Wolffietum arrhizae, Nymphaeetum albo-
luteae, Ceratophylletwn demersi. A partja mentén a 
sekély vízben néhol Acorus са/атг/í-állomány, valamint 
Phragmitetum communis, Calamagrostio-Salicetum 

cinereae, Leucojo aestivi-salicetum albae, és egyik 
partján gyönyörű, gazdag aljnövényzetű bár fiatal 
nyárliget (Senecio sarracenici-Populetum albae) szegé
lyezi. 

Védett és ritka fajok: Acorus calamus, Equisetum 
hyemale, Nymphaea alba, Salvinia natans, Trapa 
natans, Carex elata, Wolffia arrhiza. Part menti fehér 
nyárligetében: Equisetum hyemale, Fritillaria meleagris, 
Leucojum aestivum, Neottia nidus-avis. 

Egyéb értékek: Több, a Dráva-síkon nagyon ritka 
társulás (Wolffietum arrhizae, Acoretum calami) előfor
dulása. Part menti fehér nyárligete - bár fiatal erdő -
aljnövényzetét tekintve a legtermészetesebb, legkevésbé 
bolygatott, egyedülálló nyárliget a Dráva mentén (KEVEY 
1998), sok védett fajjal. Tájképileg nagyon szép, „ósálla-
potokat" idéző terület. 

Védettség, természetvédelmi kérdések: Védett, a 
Duna-Dráva Nemzeti Park keleti vége. Feltöltődése 
előrehaladott. Észak - Harkány, Siklós - felől, a végig 
művelt területeken haladó Lanka-csatoma a holtágba 
torkollik. A csatorna vízminősége erősen befolyásolhatja 
a holtág vizének minőségét; nagyobb szennyezések 
jelentős természetkárosítást jelenthetnek. 

Piskó 

32. Piskói-tó (Versági-tó, Piskai-tó, Ó-Dráva) (3. ábra) 

Piskótól, illetve Kemsétől délre, a Drávára nagyjából 
merőlegesen húzódó, -15 ha os, ~7 ha vízfelületű holtág. 
Átlagos vízmélysége 1,2 m. Művelt területek között 
fekszik. Általában szántók, kisebbrészt ültetett, fiatal erdő 
veszi körül. Közvetlen partján szép, öreg hagyásfákkal 
elegyes, gyomos aljnövényzetű cserjesáv húzódik. 
Horgásztó. Mindkét partjának nádasat és rekettyését 
stégek szabdalják fel, és csónakból is horgásznak. A 
horgásztavak között talán a legelhanyagoltabb (igen sok 
szemét, összetört stégek). Vizét öntözésre is használják 
a közeli földeken, dinnyefóliák halmai egyre növekednek 
partján. 

Növényzete: A nagy, nyílt víztérben gazdag hínárnö
vényzet: Lemna minor, Lemna trisulca, Ceretophyllum 
demersum, Utricularia vulgaris, Salvinia natans, Hydro-
charis morsus-ranae, Riccia fluitans alkotta úszó- és 
lebegő hínárvegetáció, valamint elsősorban Nuphar 
luteum tündérrózsahínára. Előfordul még Trapa natans is, 
a horgászok szerint egyes években, nagy tömegben. A 
nyílt vizet nádas (Phragmitetum communis) és kisebb 
részt vízi harmatkásás (Glycerietum maximae), valamint 
rekettye füzes (Salicetum cineraeae) szegélyezi, helyen
ként lápi jelleggel, Hottonia palustris előfordulásával. 
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Védett és ritka fajok: Trapa natans, Hottonia palu
stris, Salvinia natans, Riccia fluitans, Carex vesicaria, 
Carex pseudocyperus. 

Egyéb értékek: A legnagyobb nyílt vízterű holtágak 
egyike. 

Védettség, természetvédelmi kérdések: Nem védett. 
Déli vége a gáttal, és így a Duna Dráva Nemzeti Parkkal 
is érintkezik, hozzá közvetlenül csatolható volna. Kör
nyezete teljesen kultúrtáj, annak minden veszélyével, 
ezért itt is szükséges lenne erdősáv telepítése, a szántó
földektől történő alaposabb elszigetelés miatt. Mint 
horgásztó, igen elhanyagolt. Mind vizében, mind partjain 
„évszázados" szemétmennyiség halmozódott fel; sok a 
korhadó, összetört, vízben elbomló stég. Sürgős beavat
kozásra lenne szükség. 

Tésenfa 

33. Támasós (5. ábra) 

Támasós erdőben, gáttal lezárt Dráva mellékág. 
Magas vízálláskor a Dráva bejut medrébe, illetve átfolyik 
rajta. Mellékág jellege is jól látszik: Keskeny többnyire 
meredek partokkal határolt, és vízi- mocsári növényzet 
nélküli meder. Bokorfüzesek, és fehér fűzliget szegélyezi. 
Alaposabb botanikai kutatásra szorul. 

34. Roza-tó (5. ábra) 

Kicsiny, erdővel körülvett holtág a Dráva és határ 
közelében. Magas vízálláskor a Dráva vize bejut medré
be. Fűzligetek szegélyezik, gazdag liánnövényzettel. 
Mind a tó, mind környezete nagyon szép, tájképi szem
pontból is értékes terület. 

Növényzet: Hínárnövényzete gazdag: Salvinia natans, 
Spirodela polyrhiza, Lemna minor, Hydrocharis morsus-
ranae, partjai mentén nádas, magassásos és rekettyefüzes 
(Phragmitetwn communis, Caricetum gracilis, Salicetum 
cinereae). A partjait szegélyező fehér fűzligetek (Leucojo 
aestivi-Salicetum albae), gazdag liánnövényzetében a 
védett Vitis sylvestris is előfordul (BORHIDI et al 1994). 
Az fűzligetben, a Dráva mentén ritka fekete nyár (Popu-
lus nigra) is él. 

Védett és ritka fajok: Salvinia natans, Populus nigra, 
és BORHIDI et al. (1994) szerint: Nymphoides peltata, 
Trapa natans, Butomus umbellatus, Chlorocyperus 
glomeratus, Cyperusfuscus, Myosotis palustris, Sagitta-
ria sagittifolia. 

Védettség, természetvédelmi kérdések: Védett, a 
nemzeti park területén van. Vízellátottsága megoldott. 

Vejti 

35. Piszkói-berek (3. ábra) 

Vejtitől északra található, nagy, már feltöltődött, 
beerdősödött holtág. Vizét a Vejti-Lúzsoki csatorna 
vezeti el, ami a holtág egyik végéből indul, és teljesen 
végigfolyik rajta. 

Növényzet: Legnagyobb részét égerláp (Thelypteridi-
Alnetum) borítja, valamint nagyobb nádas (Phragmitetum 
communis) és magasássos (Carex acutiformis) állomá
nyok fordulnak elő. Az égerláp jellegzetessége a nagy 
tömegű Thelypteris palustris állomány. Az aljnövényzet 
további jellemző értékes fajai: Athyrium filix-femina, 
Dryopteris carthusiana, Scrophularia umbrosa, Caltha 
palustris, Carex acutiformis. A csatornázás, a mozgó víz 
következtében a láperdő kezd ligeterdővé alakulni és sok-
helyen, a kiszáradás miatt gyomosodik. 

Védett és ritka fajok: Thelypteris palustris, Athyrium 
filix-femina, Dryopteris carthusiana, Scrophularia 
umbrosa, Caltha palustris. 

Védettség, természetvédelmi kérdések: Területileg 
nem védett, de mint láp, védett. A kiszáradás veszélyez
teti, ezért vizének megtartása, a csatorna elrekesztésével 
indokolt. 

36. Füzesi holtág és Csárdai holtág (3. ábra) 

Végig erdőben fekvő, keskeny, hosszú, csatornaszerű 
vízfolyások, változó, de jellemzően igen sekély vízzel, 
szakaszonként néha teljesen kiszáradva. A nyílt vizes 
területeken: Lemna minor, Spirodela polyrhiza, Hydro
charis morsus-ranae úszó hínárnövényzet, a part mentén 
és feltöltődött részeken Glyceria maxima, Phragmites 
communis, Oenanthe aquatica állományalkotók, helyen
ként kisebb sasos állományok, Carex gracilis, Carex 
riparia, Carex vesicaria, Carex pseudocyperus fajokkal. 
Néhol tiszta Iris pseudacorus állományok. A tavasszal 
még vízborította, de nyárra kiszáradó meder és partszaka
szokon nyárra, sűrű Polygonum hydropiper, Rorippa 
amphibia, Myosotis palustris gyep alakul ki. Partjai 
mentén főképp nemes füzesek és néhol nemes nyaras 
szegélyezi, de a víz közelében a természetes erdők 
fafajainak öreg példányai is előfordulnak: Salix alba, 
Ulmus laevis, Populus alba, P. nigra. Az eredeti fűzlige
tek és gazdagabb aljnövényzetű és liánszintű nemes 
füzesek a Csárdai holtág mellett fordulnak csak elő. 

Védett és ritka fajok: Hottonia palustris, Riccia 
fluitans, Sagittaria sagittifolia, Carex vesicaria, Carex 
pseudocyperus. 
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Védettség, természetvédelmi kérdések: Védettek, a 
nemzeti park területén vannak. 

Zala ta 

37. Fekete-tó (Zalátai-tó) (2. ábra) 

Zalátától délre, járható földúton, és a régi vasúti 
töltésen megközelíthető, kisebb vízfelületű, de nagy 
nádassal övezett -10 ha-os tó. Szántóföldek és közvetlen 
közelében néhány méteres gyomsáv szegélyezi. Lakott 
területektől messze fekszik, nehezen megközelíthető, 
ezért elég zavartalan. Horgászstégek nincsenek. 

Növényzet: Nyílt vízfelületének úszó- és lebegő 
hínárnövényzetében (Lemno-Utricularietum Ceratophylle-
tum demersi) különösen nagy tömegben van jelen a 
közönséges rence (Utricularia vulgaris), és különlegesség 
az Utricularia minor. Ellaposodó déli végén magassásos, 
és jó vízellátottságú, elég nagy kiterjedésű fehér fűzliget 
(Leucojo aestivi-Salicetum albae) alakult ki. Nádas öve 
(Glycerietum maximae, Phragmitetum communis, Ty-
phaetum angustifoliae) széles, nagykiterjedésű. 

Védett és ritka fajok: Salvinia naíans, Utricularia 
minor, Carex pseudocyperus. 

Egyéb értékek: Háborítatlan terület. 
Védettség, természetvédelmi kérdések: Nem védett. 

Jelenlegi zavartalansága - nehéz megközelítése miatt -
viszonylag könnyen fenntartható. Széles nádas szegélye, 
a szántóföldek felöli szennyezésektől is valamennyire 
védi. 

38. Gilistyei-tó (Tótpali-tó, Gilisztás-tó, Gilisztai-tó, 
Giristye-tó, Kiristye-tó) (3. ábra) 

Zalátától délre, a Dráva gáttal szinte párhuzamosan 
húzódó -6 ha-os holtág. Szántóföldek, és részben kisebb 
erdő határolja. A kevés vizű, rosszabb állapotú holtágak 
közé tartozik. Mesterséges építményeket, stégeket nem 
találtunk benne; horgászatot sem tapasztaltunk. A 
szántóföldek néhol partjáig érnek. Sekély, jórészt feltöltő
dött, nyárra jelentősen kiszáradó holtág. 

Növényzet: Széles nádas (Phragmitetum communis, 
Glycerietum maximae, Typhetum latifoliaé), és rekettye 
füzes; partját öreg fehér füzek és gyomos aljnövényzetű 
cserjés szegélyezi. 

Védettség, természetvédelmi kérdések: Nem védett, 
védett és különösebben ritka fajt sem találtunk, de még 
alaposabb kutatást igényel. 

Köszönetnyilvánítás 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, aki a 
terepmunkák során jelenlétükkel, terepismeretükkel, 
adataikkal, segítségükkel a növényhatározásban, vagy 
csak egy-egy gondolatukkal gazdagították dolgozatunkat. 
Köszönjük tehát BANK László, Dr. BORHIDI Attila, 
HORVÁTHNÉ BUCHERT Eszter, DACZÓNÉ TARLÓSI Hajnal
ka, Dr. KEVEY Balázs, LANTOS Tamás, Dr. MORSCH-
HAUSER Tamás, ÓNODI Gábor, Dr. PAPP Beáta, PÁLFAI 
László, VÁGNER Géza, VÉGH Éva, WAGNER László 
segítségét és a Duna-Dráva Nemzeti Park, valamint az 
Országos Tudományos Kutatási Alap támogatását 
(OTKA F012706) 
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1. ábra: A Dráva holtágai Felsoszentmárton és Drávakeresztúr között 

2. ábra: A Dráva holtágai Drávakeresztúr-Révfalu és Zaláta között 
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3. ábra: A Dráva holtágai Zaláta és Hirics között 

4. ábra: A Dráva holtágai Kisszentmárton és Tésenfa között. 
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5. ábra: A Dráva holtágai Tésenfa és Gordisa között. 

6. ábra: A Dráva holtágai Gordisa és Old között. 
(A rajzokat Dénes Andrea készítette.) 
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