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A Dráva természeti értékei
A legtisztább vizű nagy folyónk, a Dráva Őrtilos térségében lép be hazánkba, és Drá
vaszabolcs alatt hagyja el országunkat. Partjai mentén megcsodálható a jobbára még
háborítatlan ártéri élővilág.
A Dráva háborítatlansága következtében hazánk egyik legértékesebb folyóvize. A tiszta
vízben több mint ötven halfaj él. A Dráva kavics- és homokzátonyai rendkívül értékes
élőhelyek: hazánkban csak itt fordul elő a csermelyciprus, ill. csak itt fészkel a kiscsér.
A Dráva-mente ritka növényfajoknak és társulásoknak is otthont ad. Itt él többek kö
zött a hármaslevelű szellőrózsa, a hármaslevelű fogasír, a pofók árvacsalán. A térség
háborítatlan erdeiben pedig rétisasok és feketególyák fészkelnek.
A folyó mentén található kistelepülések gazdag hagyományokkal rendelkeznek. A régi
mesterségek, a teknővájás és a kosárfonás, a puhafaligetekhez kötődtek. Az Ormánság
egyes falvainak látványosságai a festett fakazettás templomok.

Drávatamási
Természetismereti Központ
A Központ különböző természetisme
reti programokkal várja a diákokat:
A Duna-Dráva Nemzeti Park természe
ti értékei • Madarászat • A Dráva folyó
• Fafaragás, fatárgyak készítése • Vízmi
nőség vizsgálat • Erdészeti ökológia
A programokat elsősorban a 10-16 éves
korosztálynak hirdetjük.
Az előadások színvonala a résztvevő
csoportok igényeihez alkalmazkodik.

Dráva Kapu Bemutatóközpont
A Barcs közelében található Dráva Kapu Bemutatóközpont számos lehetőséget kínál a Dráva-menti védett
területek természeti és kultúrtörténeti értékeivel való ismerkedésre, mindemellett igazi kikapcsolódást
nyújt minden korosztály számára. Külön programokkal várjuk az óvodás csoportokat, iskolásokat, vagy
cégek kollektíváit.
Kiállítás
A 2008-ban megnyílt új épületben a Dráva természeti értékeit bemutató kiállítás tekinthető meg. A kiállí
tás élményszerűen mutatja be a térség legfontosabb élőhelyeit és az ott élő védett állatokat. Egy nagyméretű
légifotón tanulmányozni lehet a folyó természetes és mesterséges medervándorlását.
Konferenciaterem
A Bemutatóközpont impozáns, multimédiás konferenciatermében akár 80 fős rendezvények lebonyolítását
is vállaljuk.
Dráva Kapu Grill Kávézó
Éttermünkben vállaljuk családi rendezvények, osztálytalálkozók, céges rendezvények szervezését, vala
mint iskolás csoportok étkeztetését 4-től 40 főig, előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 30/275-0653, 82/491-134
Terepi programok
• Üde Rétek Tanösvény: a tanösvényen lehetőség nyílik a réten legelő szürkemarha gulya megtekintésére.
A tanösvény végén egy madármegfigyelő toronyból lehet megszemlélni egy vizes élőhely élővilágát.
• Őshonos háziállat bemutató: a Bemutatóközpont közelében kialakított gazdaságban többek között
szürkemarhákat, rackajuhokat, szamarakat, hucul lovakat és mangalicákat láthatnak a vendégek.
Természetismereti foglalkozások, szakvezetések a Dráva Kapu Bemutatóközpontban
Kollégáink segítségével foglalkozásokat tartunk minden korosztály számára, melyek tartalmát az alábbi elemekből válogathatják össze:
Előadás a Duna-Dráva Nemzeti Park természeti értékeiről • Film- és diavetítés a Duna-Dráva Nemzeti Parkról, védett növény- és állatfajokról • A Dráva folyó föld
rajza, története, hidrológiai adatai és természeti értékei • Vízminőség-vizsgálatok • Kiállítás megtekintése szakvezetéssel • Túra az Üde rétek tanösvényen • Őshonos
háziállat bemutató

Látnivalók a Dráva mentén
Előzetes bejelentkezés alapján az alábbi szolgáltatásokkal állunk látogatóink ren
delkezésére:
• kerékpárkölcsönzés
• szakvezetéses túrák a Duna-Dráva Nemzeti Park drávai szakaszán:
Babócsa: Basakert, Erzsébet-sziget, Mérus-erdőrezervátum • Vízvár: Ártéri erdei tanös
vény • Heresznye: a Dráva folyó magaspartja • Csokonyavisonta: a Fás legelő • Darány:
a Barcsi borókás a rackanyájjal • Őrtilos: a Mura-Dráva torkolata és a Szentmihály-hegy
• a Mattyi Madár emlékpark

Tanösvények
Zákány-Őrtilosi Vasút-oldal, Őrtilosi Dráva-ártér, Vízvári ártér, Erzsébet-sziget
(Babócsa), Mérus-erdő, Drávaszentesi Üde Rétek, Barcsi Borókás, Mailáthpusztai
tanösvény, Csomoros-sziget, Kormorános erdő, Boros-Dráva

Szálláslehetőségek a Dráva mentén
Drávaszentes: A Dráva Kapu Bemutatóközpontban két darab háromágyas, pótágyazható apartman, saját fürdő
szobával, teljesen felszerelt közös konyhával, saját parkolóval áll vendégeink rendelkezésére. Ezen kívül 4-8 szemé
lyes sátrakban is tudunk nagyobb csoportoknak elhelyezést biztosítani. Kerékpárkölcsönzés lehetséges.
Drávatamási: A Drávatamásiban, a Dráva partján található összkomfortos ház két darab kétágyas, pótágyazható szo
bával, egy teljesen felszerelt konyhával és fürdőszobával várja a kedves vendégeket. Kerékpárkölcsönzés lehetséges.
Szentborbás: A közvetlenül a Dráva partján található épületben négy ágy áll vendégeink rendelkezésére. Teljesen
felszerelt konyha, fürdő, mosdó, toalett, terasz szolgál vendégeink kényelmére. A nagy udvarban sátrazási lehetőség
is van.
Vízvár: Az egyszerű vendégház a Dráva egyik holtága mellett található. Elsősorban a horgászat iránt érdeklődő
vendégek részére ajánljuk.

Kenutúrák a Dráván
A Dráva csodálatos vízi világát leginkább ke
nuval érdemes felfedezni. A túrázók egy 10
km-es (Barcs-Drávatamási) és egy 20 km-es
(Barcs-Szentborbás) szakasz közül választ
hatnak igény szerint, melyet kerékpáros
túrával is kombinálhatnak. Minden kedves
érdeklődőt szeretettel várunk kenutúráink
ra. Minden esetben előzetes bejelentkezés és
időpont egyeztetés szükséges!
Az egyhetes drávai vízitúrák lebonyolításához
szükséges engedélyeket a DDNPI-től kell be
szerezni az adott év március 31-ig.
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Tanösvények
1. Zákány-Őrtilosi Vasút-oldal
2. Őrtilosi Dráva-ártér
3. Vízvári ártér
4. Mérus-erdő
5. Erzsébet-sziget (Babócsa)
6. Drávaszentesi Üde Rétek
7. Csomoros-sziget
8. Barcsi Borókás
9. Mailáthpusztai tanösvény
10. Kormorános erdő
11. Boros-Dráva
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