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Kopácsi-rét 
Természetvédelmi Terület
A Kopácsi-rét olyan ártéri völgy, amely a víz 
mozgásának köszönhetően jött létre a Dráva és a 
Duna folyótorkolat szélesebb területén az ottani 
élővilág kölcsönhatásának eredményeképpen. A 
Horvát Köztársaság észak-keleti részén húzódik, a 
horvátországi Baranya síkvidékén. 
A természetvédelmi terület nagysága 231 km2. 
Ezen belül található a Különleges Állatrezervátum, 
amely pedig 71 km2 kiterjedésű.

kis kócsag

aranysakál



Védettségi kategória
A Kopácsi-rét értékes természeti örökség, 1967 óta védett, 
nemzetközileg is elismert terület.
A terület déli részét rendkívül gazdag állatvilága miatt Különleges 
Állatrezervátummá nyilvánították. Jelentőségét fokozza, hogy számos 
madárfaj élőhelye, így 1986-ban Európában a Fontos Madárélőhelyek 
(IBA) listára került. Nemzetközi jelentőségét 1993-ban tovább 
erősítették azzal, hogy a Ramszari Egyezménynek megfelelően a 
nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek közé sorolták. 
A Kopácsi-rét a Duna menti Védett Területek Hálózata, a 2007-ben 
alapított DANUBEPARKS részét képezi, amely a régióban a Duna 
élővilágának védelmét, a természeti és kulturális örökség megőrzését 
tűzte ki célul. Ezzel szorosan kapcsolódik a Duna Régió Stratégia 
(EUSDR) megvalósításához.
A Kopácsi-rét 2012-től a Mura-Dráva-Duna Határokon Átnyúló UNESCO 
Bioszféra Rezervátum (TBR MDD) rendkívül fontos eleme.



A víz életet hoz
A réti életet az áradások természetes folyamatai 
szabályozzák. A mozaikosan eloszló vizes és szárazföldi 
élőhelyek képe és szerepe a Rétet elárasztó és onnan 
visszahúzódó víz mennyiségétől függően változik. 
Tavai közül a Kopácsi- tó a legnagyobb, míg a Szakadás- 
tó a legmélyebb. Jelentős vízfelület képeznek még a 
mocsarak, mint a Fehér- tó, Szarvas- mocsár, a Semenča…
A tavakat és a mocsarakat természetes csatornahálózat 
(Vémelyi-Duna, Hulló- fok, Puszta- fok, Csónakút stb.) köti 
össze egymással, illetve a Dunával vagy a Drávával. 
A Kopácsi-rét felszíni képe a víz munkájának eredménye, 
amely az árterületen mocsarakat (mélyedéseket) és 
zátonyokat (kiemelkedéseket) formál. A keskeny, hosszú 
mocsarak és zátonyok száz métereken át kísérik egymást, 
görbületük a területnek különleges jelleget kölcsönöz. 
A Rét ártere itt delta torkolati formát ölt. Egyedi jelenség, 
hogy a Duna folyásának középső szakaszán a Dráva 
segítségével egy ún. belső deltát hozott létre. A terület 
ezáltal nemzetközi jelentőségre tett szert. 



mocsári madarak

ptice močvarice

fekete gólyák

Egyedülálló biológiai 
sokféleség
A Kopácsi-rét Természetvédelmi Terület 
azok közé a nagy folyami árterek közé 
sorolható Európában, amelyek eredeti 
állapotát sikerült nagymértékben megőrizni. 
Jellemzője a táj különleges szépsége és a 
gazdag biológiai sokféleség. 
A Kopácsi-rét optimális életfeltételeket 
és így fennmaradást biztosít számos 
biológiai fajnak. Jelenleg rendszeres 
kutatás és a Kopácsi-rét biológiai 
sokféleségével kapcsolatos állapotfelmérés 
zajlik. Ezidáig ezen a területen több 
mint 2.300 fajt jegyeztek fel, amelyek 
között sok az Európában, sőt a világon 
veszélyeztetettként számon tartott faj.



európai vidra

európai hód xxxx

gímszarvasok

vaddisznók

vörös róka

Állatvilág
A Kopácsi-réten az eddigi kutatások 
szerint 55 féle emlősfaj él, amely 
a Horvátországban élő összes 
emlősfaj több mint felét teszi ki. 
A sűrű nádasok, mocsarak, 
ártéri erdők és nedves rétek 
kedvező életfeltételeket 
biztosítanak számos emlősnek, 
mint a gímszarvas, őz, vaddisznó, 
vadmacska, vidra, hód...



jégmadár

tőkés récék

nagy kárókatonák

fattyúszerkők

réti sas 

A Kopácsi-rét Természetvédelmi Terület 
messze földön híres madárpopulációjáról. 

Itt 300 különböző madárfaj él, azaz 
Horvátország madárállományának 80%-a. 

Ebből 140 madárfaj állandó vagy időszakos 
fészkelő a vidéken. Különösen érdekesek 
azok a fajok, amelyek nagy kolóniákban 

fészkelnek, mint a szürke kócsag, 
fattyúszerkő, nagy kárókatona, dankasirály. 

A tavaszi és őszi költözések idején a Kopácsi-
rét fontos pihenőhelye számos mocsári 

madárnak. Itt fészkel az egész Duna-
medence legnagyobb rétisas-populációja, 

amely ennek a természetvédelmi területnek 
a szimbóluma is. A nagy kárókatona 

koloniális fészkelőmadár a Réten és a halak 
nagy kedvelője.



kecskebéka

mocsári teknősök

kockás sikló

A Kopácsi-rét kétéltű faunáját 12 faj alkotja, amely a 
Horvátországban jegyzett, összesen 20 kétéltű fajnak 
a 60%-a. Biológiailag mindegyikük a mocsaras és vizes 
élőhelyekhez kötött. 
A Kopácsi-réten 10 hüllőfajt jegyeztek fel, köztük 
egy teknősbékafajt, négy gyíkfajt és öt kígyófajt. Ez a 
horvátországi összesen 39 hüllőfaj 25%-a.
A Fehér tavirózsa nevet viselő sétálóhíd mentén szívesen 
sütkéreznek a mocsári teknősök. 
Az életmódja miatt vízhez kötött kockás sikló és vízisikló 
gyakran látható sütkérezés vagy a vízfelszín alatti úszás 
közben.
A Duna-medence e részén a Kopácsi-rét a halak legnagyobb 
ívóhelye. A Rét halállományát több mint 50 édesvízi halfaj 
képezi. Közöttük a legnépesebb számú a folyami ponty, 
a csuka, a harcsa és a süllő. Új halfajokat is rendszeresen 
jegyeznek fel a területen folytatott monitoring során.



szitakötő

közönséges molnárpoloska

fehérlepkék

A természetvédelmi 
terület legkisebb lakói
A Kopácsi-réten számos különböző 
gerinctelen állatfaj él. Ide tartoznak 
a fonálférgek, csigák, kagylók, 
földigiliszta-félék, piócák, rákok és a 
legnépesebb csoport, a rovarok (48-féle 
szitakötő, 85-féle bogár, 64-féle nappali 
lepke, 104-féle éjjeli lepke, 19-féle 
szúnyog, 26-féle bögöly…). A Kopácsi-
rét egy endemikus faja, a folyamkagyló 
(Unio tumidus kopaciensis).



bíboros kosbor

fehér 
tündérózsa & 
tündérfátyol

Növényvilág és élőhelyek
Az enyhén hullámos mikro felszín miatt a Kopácsi-
réten jellegzetes a mozaikos élőhelyek megjelenése. 
A megjelenő majd visszahúzódó víz mélységétől és 
az áradási időszak hosszától függően cserélődnek 
a különböző növénytársulások. Így, az ártéri 
völgy nagyobb részét fehér fűzfaerdő borítja, a 
kissé magasabb területeket fehér fűzfa- és fekete 
nyárfaerdő fedi, a még magasabban fekvő részeken 
pedig kocsonyás tölgyerdő terül el. 
A vízfelületeket békalencse, békaszőlő, füzéres 
süllőhínár, sárga tavirózsa, kapcsos korpafű 
növénytársulások borítják. Az időszakosan 
elárasztott területeken kiterjedt nádasok és magas 
sás növénytársulások húzódnak, amelyek a tájnak 
jellegzetes mocsári képet kölcsönöznek. 
A Természetvédelmi Terület növényvilágának 
listáján több mint 500 növényfaj szerepel az eddigi 
felmérések eredményeképpen. 

szibériai nőszirom
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A Kopácsi-rét Természetvédelmi Terület elhelyezkedése

Különleges Állatrezervátum-határvonal

Főbb csatornák

Kisebb csatornák

Erdőségek

Mocsaras területek

Folyók, tavak

Kopácsi-rét Természetvédelmi Terület -határvonal

Horvát Köztársaság- államhatár

 „Vén szilfa“ tanösvény

Kastély

 „Nagy Szakadás“ tanösvény

 „Tökösi kastély“ tanösvény 

Fogadóközpont

Halászati területek

Hajózási útvonal (turistahajók)

„Kis Szakadás“ tanösvény

Étterem

Kávézó



Az Új kastély 
melléképülettel

nyári villa

A horvát-magyar király, I. Lipót 1699-ben kelt 
adománylevele alapján Savoyai Jenő gróf és 
hadvezér vált a bellyei uradalom birtokosává, 
és így a Kopácsi-rété is; Bellyén vadászkastélyt 
építtetett. 
A Tökösön készült kastélykomplexum a 
19. század vidéki építészetére jellemző 
rezidenciákat foglal magába, amelyeket a 
Habsburg-család Tescheni ágának tagjai 
építtettek a Baranya szívében húzódó erdők és 
ligetek rejtekében. A múltban ez a hely Európa-, 
illetve világszerte ismert vadászparadicsom 
központja volt, de csak kiváltságosok, uralkodók 
és az Udvar vendégei látogathatták. 
A Kopácsi-rét motívumát megörökítő fényképek, 
amelyeket Izabella főhercegné készített, a kor 

legismertebb folyóirataiban jelentek meg. 
Habsburg-Tescheni Albert Ferenc főherceg 
1941-ben „Albertina“ néven biológiai állomást 
alapított.
A II. világháború után a Kopácsi-rét területe a 
„Belje“ Állami Gazdaság, a múlt század 60-as 
éveiben pedig a „Jelen“ Vadász- és Erdőgazdaság 
irányítása alatt állt. 1967-ben a horvát Szábor 
rendelkezése szerint Irányított természeti 
rezervátummá nyilvánítják. A horvát honvédő 
háború után, a Horvát Köztársaság Kormánya 
1997-ben kelt rendeletével létrejön a Kopácsi-rét 
Természetvédelmi Terület Közintézmény, amely 
átveszi a terület irányítását. Mindezekből kitűnik, 
hogy több mint 50 éve áll védelem alatt, és több 
mint 20 éve működik közintézményként.

A Kopácsi-rét kulturális és történelmi öröksége
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Látogatóinknak ajánljuk
A Kopácsi-rét különösen gazdag természeti és 

kulturális öröksége e természetvédelmi terület 
turisztikai kínálatának alapja. 

A Rét megközelíthető a Bellye-Kopács-
Keskenyerdő útvonalon. Kopács falu 

határában, eredeti környezetben, a mocsár 
szélén áll a Fogadóközpont épülete. 

A látogatók rendelkezésére áll a 
személyautóknak és buszoknak létesített 

parkoló. Innen az érdeklődők ellátogathatnak 
a multimédia terembe, ahol interaktív 

kiállítást tekinthetnek meg, és itt találják az 
infópultot és szuvenírboltot is. 

A nyitott pavilonban egy, a Kopácsi-rétről szóló 
promóciós film tekinthető meg, ezt követően az 

edukációs szerepet is betöltő Fehér tavirózsa 
sétahídon áthaladva a Tavirózsa kávézóban 

frissülhetnek fel a kirándulók.
A Kopácsi-réten a fenti programok mellett 
lehetőség van madarak megfigyelésére és 

fotószafarira szakértői kísérettel. A látvánnyal 
teli környezetben a természet kedvelői 

élménydús kirándulást tehetnek 
hajóval, csónakkal, kenuval, 

kerékpárral vagy turista kisvonattal. 
A vidéken négy fő halászterület létezik 

(Dunaipusztai csatorna, Duna folyó, 
bokrosháti és tökösi szivattyúállomások 

a Vémelyi- Dunán), ahol sporthorgászatra 
is van lehetősége azoknak, akik érvényes 

engedéllyel/horgászjeggyel rendelkeznek. 
Engedélyt a Közintézményben 

lehet vásárolni.



Látogasson el hozzánk
KOPÁCSI-RÉT TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET 
KÖZINTÉZMÉNY
Kopács, Kis Szakadás 1. 
31327 Bellye, Horvátország

INFORMÁCIÓ ÉS KÖTELEZŐ FOGLALÁS 
Fogadóközpont, Kopács   

Tel: +385 31 445 445, +385 31 752 320

E-mail: prijemni.centar@pp-kopacki-rit.hr

  www.pp-kopacki-rit.hr

  www.facebook.com/kopacki.rit

  www.instagram.com/ppkopackirit

ONLINE BELÉPŐJEGY ÁRUSÍTÁS
www.parkovihrvatske.hr/webshop



„A Kopácsi-rét Természetvédelmi Területen 
Szakadás Turistakikötő Építése Projekt“ 
– elnevezéssel kivitelezendő projekt új 
infrastruktúra megteremtésével és edukációs 
tartalmak kifejlesztésével lehetővé teszi 
a látogatók nagyobb fluktuációját, új, 
napenergiával működő vízijárművek beszerzését, 
és ezáltal a vidék növény- és állatvilágának 
alaposabb és szórakoztatóbb megismerését.

„Bemutató és Edukációs Központ, Tökös“ 
– Ezzel a projekttel tervezzük a tökösi 
kastélykomplexum felújítását, funkcióváltását és 
felszerelését egy korszerű központ kialakítása 
céljából edukációs jellegű, egységes kiállítással 
a Kopácsi-rét természeti örökségéről, kiemelve 
értékei megőrzésének fontosságát. 

 „Natura 2000 ökológiai hálózat irányítására 
keretfejlesztés“ – A projekten belül a Natura 
2000 ökológiai hálózat területeinek irányítására 
szolgáló tervek kidolgozására kerül sor– 
stratégiai dokumentumok készülnek, amelyekbn 
az érintett területek célját és helyzetét rögzítik, 

és meghatározzák az irányításra vonatkozó 
célok és feladatok körét.

 „NATURAVITA- a Natura 2000 területei közé 
sorolt Duna-Dráva régió erdeinek, azok 
földterületeinek aknamentesítése, felújítása 
és védelme“ – A projekt keretében folyik a 
Mura-Dráva Regionális Park és a Kopácsi-rét 
Természetvédelmi Terület aknamentesítése, 
amely 2.534 hektár erdőt és erdei földterületet 
érint, továbbá, jelenti ezek fiatalítását, értékes 
élőhelyek felújítását, tűzvédelmi infrastruktúra 
kiépítését, edukáció végzését, revitalizációs 
tanulmány készítését, valamint figyelőrendszer 
telepítését. 
 
„DANUBEparksCONNECTED“ (Interreg Danube 
Transnational Programme) – DANUBEPARKS 
hálózat projekt – Ezzel a projekttevékenységgel 
a Duna folyóban vagy annak mentén a védett 
élőhelyek összekapcsolásának fejlesztése 
tervezett, amelynek legfőbb célja a Duna mentén 
a zöldövezet erősítése és az egyedülálló európai 
biodiverzitás megőrzése a Duna régióban.

Új kastély, 
Tökös

Szakadás

Időszerű 
projektek 
a Kopácsi-
réten

Europska unija
“Zajedno do fondova EU”



Kiadó: Kopácsi-rét Természetvédelmi Terület Közintézmény • A kiadásért felel: dr. sc. Tomislav Bogdanović 
Fotók: Hrvoje Domazetović, Mario Romulić & Dražen Stojčić, Goran Šafarek, Damir Rajle 

Design: Jelena Đorđević • Nyomda: Tiskara Zelina d.d.




