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H-7843 Szaporca
Web: www.odlk.hu • E-mail: info@odlk.hu
Telefon: +36 72/223-015, +36 30/402-7654
GPS: 45.8019417, 18.0948778

Programi

U posjetiteljskom centru mogu se naručiti razna ekološka odgojno-obrazovna zanimanja, tematski programi,
npr. promatranje ptica i prikaz prstenovanja ptica, fotograﬁranje prirode, noćne ture tijekom kojih se može čuti i
glasanje zlatnog čaglja. Suradnici Uprave Nacionalnog
parka Dunav-Drava organiziraju pješačke, kanu i biciklističke ture, kulturne programe i programe upoznavanja
prirode u unaprijed objavljenim terminima ili po potrebi,
prema dogovoru.

Odgovorni izdavač:
Szabolcs Závoczky, ravnatelj
Uprava Nacionalnog parka Dunav-Drava
Graﬁka: PTI Communications Kft. • Tisak: V-Tesa Bt. • 2015.
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Susret prirode i tradicije
Starodravski posjetiteljski centar smješten u blizini mjesta
Szaporca (hrvatski naziv mjesta: Sporica) u županiji Baranja
prikazuje Nacionalni park Dunav-Dravu, rijeku Dravu, te
nekadašnji život područja Ormanšag i tradicionalne načine
gospodarenja, sve to uz pomoć interaktivne izložbe, poljoprivredno-stočarskog gospodarstva – u kojemu se odvija
stvarno gospodarenje – i tri edukativne staze sa različitom
tematikom. Posjetiteljski centar je osposobljen za primanje
invalidnih, slijepih i slabovidnih posjetitelja.

Izložba
Izložba u glavnoj zgradi posjetiteljskog centra posjetitelje upoznaje sa bogatim živim svijetom područja Ormanšag, sa
etnografskim tradicijama, odnosno sa nekadašnjim, ekološki
prihvatljivijim korištenjem prirodnih resursa. Posebna informativna instalacija dostupna na mađarskom, hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku – u kojoj se pored izvornih oruđa
mogu vidjeti izložbeni panoi, te se mogu koristiti interaktivni
multimedijski uređaji – na način razumljiv za sve dobne skupine prikazuje blaga područja Ormanšag.
Iz vidikovca zgrade posjetiteljskog centra posjetitelji se
mogu diviti prizoru okoline centra, te predivnom pejzažu.
Igralište, mjesta za loženje vatre i odmarališta izgrađena
uz glavnu zgradu centra posjetiteljima služe za razonodu.

Edukativne
staze
Obilaskom tri edukativne staze različite duljine, koje su obogaćene interaktivnim elementima, posjetitelji se mogu upoznati sa tradicionalnim gospodarenjem, sa Starodravskim
programom, te sa živim svijetom rijeke Drave.
Edukativna staza Tradicionalno gospodarenje koja vodi
od glavne zgrade do poljoprivredno-stočarskog gospodarstva i sastoji se od 11 postaja, prikazuje kako su ljudi u davnoj prošlosti na ovome području koristili prirodne resurse.
U sklopu gospodarstva može se pogledati voćnjak sa starim
sortama voća, karakterističnim za ovo područje, vrt začinskog i ljekovitog bilja, te se možemo upoznati sa tradicionalnim sredstvima i metodama pčelarstva, svilarstva, pletenja
košara. Edukativna staza može se proći uz stručno vođenje
ili samostalno uz pomoć uputa ili zvučnog materijala.
Starodravska edukativna staza kreće neposredno iz blizine glavne zgrade, te se na stazi od 9 postaja možemo upoznati sa drevnim korištenjem prirode, mogućnostima regulacije rijeka, odnosno rehabilitacije i revitalizacija.
Edukativna staza živi svijet Drave posjetitelje uvodi u
raznoliki i posebni živi svijet ovoga područja, od površina
otvorene vode, preko obalnih močvarnih područja, do pašnjaka sa drvećem, koji obiluju divljim cvijećem u prekrasnim
bojama. Što živopisnijoj prezentaciji područja služe među
inima kućice za promatranje ptica, stanica za prstenovanje
ptica, les za fotograﬁranje, natkriveni prostor za interaktivne
zanivanja, vidikovci i više mjesta za odmor.
Edukativna staza može se proći uz stručno vođenje ili samostalno uz pomoć tablica koje su položene uz stazu ili zvučnog materijala.

Majur
Stočarsko gospodarstvo

U poljoprivredno-stočarskom gospodarstvu možemo vidjeti autohtone mađarske domaće životinje. To su npr. mađarsko sivo govedo, svinja mangalica, huculski konj,
drevne pasmine ovaca i peradi. Prizor zgrada i objekata
u poljoprivredno-stočarskom gospodarstvu u modernom
obliku prikazuje seosku sredinu koja je uvijek bila karakteristična za zahtjevnog gazdu. Možemo se upoznati sa oruđima koja su u nekadašnjim seljačkim gospodarstvima
korištena za uzgoj životinja, skupljanje sijena i obradu
voća. Većina njih mogla bi se i danas koristiti, ali zbog nedostatka ručne radne snage i vremena, postala su muzejski predmeti.

