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Park 

                                               Alapítás éve: 1996 

. 

Jellegzetes állatai: kecsege, kislile, búbos banka, fekete gólya,  
jégmadár, dámvad. 

Elhelyezkedése 

A nemzeti park a Duna Sió-torkolata és az országhatár, valamint a Dráva mentén helyezkedik el.  

Tájegységei-állatai  
Gemenc 

Ez a terület az ország legnagyobb, zömében erdővel borított ártere. Az ártéren a víz az úr, ennek 
megfelelő a növényzet is. Ezek a ligeterdők szinte megközelíthetetlenek, így remek búvóhelyet kínálnak 
a nagyvadaknak. A ritkán Gemenc mélyén szürke gémek, rétisasok, kerecsensólymok és békászó 
sasok találnak élőhelyet. 

Gemencet világhírűvé az ország legszebb, legértékesebb trófeáit növesztő gímszarvas-állománya 
tette. Rengeteg az őz és a vaddisznó is. 

Béda-Karapancsa 

A Duna alsó szakasza a rétisasok és a fekete gólyák által legsűrűbben lakott területe az országnak. 
A Szúnyog-sziget erdeiben holló, kerecsensólyom és rétisas fészkel. A Duna árterein, holtágain 
hatalmas csapatokban tanyáznak a nagy kócsagok, kis kócsagok, kanalasgémek. Az emlősök közül 
kiemelkedően értékes a vidra, az áthatolhatatlan erdőkben vadmacska él. A Mohácsi-szigeten 
található Riha-tó „ramsari” terület, különleges értéke a kis kócsag- és bakcsó-fészkelőtelep, a néhány 
párban előforduló üstökösréce. 

Dráva-menti síkság 

A hazai Dráva- szakasz halban leggazdagabb vizeink egyike. Él itt kecsege, Petényi-márna, lápi póc 
és réti csík. A kétéltűek közül külön figyelmet érdemel a rendkívül ritka tarajos gőte. A hüllők közül 
előfordul a kockás sikló, a rézsikló és a mocsári teknős. A partokon költ a kis lile és a 
billegetőcankó. A jégmadár és a gyurgyalag fészkelőhelye a folyó partfalaiban található. A 
galériaerdőkben ezrével élnek az énekesmadarak: fülemüle, énekes nádiposzáta, barátposzáta, 
csilpcsalpfüzike. A térségben tekinthető meg a „kormorános erdő”, mely a kárókatonák tömeges 
fészkelőtelepe. A nádasok környékén gyakori a hermelin és a menyét. Védett ragadozó a borz, a 
nyuszt és a vadmacska. 

Barcsi Borókás 

A homoki gyepeken a rovarok képviselői a homokfutrinka, a borókacincér és az ájtatos manó. A 
búbos banka és a darázsölyv is itt él. Helyenként találkozhatunk rézsiklóval. A pangó vizű 
élőhelyeken kialakult láperdőkben él a királyharaszt, amely a Kárpát-medencében kizárólag itt 
található. Ezek az erdők biztosítanak élőhelyet a vízityúknak és a tőkés récének. A láptavak jellemző 
állatai a szitakötők, a csuka, az aranykárász, fészkel itt kis vöcsök, vörös gém, fekete gólya is. 

Lankóczi-erdő 

A ligeterdőkben haris fordul elő. 
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