
Programok

A látogatóközpontban többféle ökoturisztikai program és
természetismereti foglalkozás rendelhető, például madár-
megfigyelés és madárgyűrűzési bemutató, természet-
fotózás, éjszakai túra, és számos egyéb érdekesség. A
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai előre
meghirdetett időpontokban, valamint igény szerint – előze-
tes egyeztetéssel – szerveznek gyalogos-, kenu-, illetve
kerékpártúrákat, természetismereti és kulturális progra-
mokat.
A látogatóközpont udvarán kialakított tűzrakó- és pihe-
nőhelyek családi és baráti társaságok számára kínálnak
programot: bográcsok, főzőeszközök és sporteszközök bér-
lésére is lehetőség nyílik.
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Természet és hagyomány találkozása

A Baranya megyei Szaporca település közelében elhelyezkedő
Ős-Dráva Látogatóközpont a Duna-Dráva Nemzeti Parkot, a
Dráva folyót, az egykori ormánsági életet és a tradicionális
gazdálkodási formákat mutatja be interaktív kiállítás, major
– melyben valódi gazdálkodás folyik –, és három különböző
tematikájú tanösvény segítségével. A látogatóközpont alkal-
mas a mozgássérültek, valamint a vakok és gyengén látók
fogadására is.

Kiállítás

A látogatóközpont főépületében található kiállítás az ormán-
sági táj gazdag élővilágát, néprajzi hagyományait, illetve a
természet erőforrásainak egykori, természetközeli hasznosí-
tását ismerteti meg az érdeklődőkkel. Az informatív, magyar,
horvát, angol és nemet nyelven elérhető különleges instal-
láció – melyben az eredeti használati eszközök mellett tablók,
valamint interaktív multimédiás eszközök egyaránt megtalál-
hatók – minden korosztály számára érthetően mutatja be az
Ormánság kincseit.

A főépület kilátótornyából a látogatóközpont területét és
a környező tájat csodálhatják meg a látogatók. A főépület-
nél kialakított játszótér, a tűzrakóhelyek és pihenőhelyek a
vendégek kikapcsolódását szolgálják.

Tanösvények

Az Ős-Dráva Látogatóközpont három különböző hosszúságú,
interaktív elemekkel gazdagított tanösvényének bejárásával
a hagyományos gazdálkodás, az Ős-Dráva program, valamint
a Dráva élővilága ismerhető meg.

A főépülettől a majorig vezető,11 állomásból álló Hagyomá-
nyos gazdálkodás tanösvény bemutatja azt, hogy a térség-
ben élők a régmúltban miként hasznosították a természet
adta erőforrásokat. Megtekinthető a gazdálkodás részét
képező hagyományos tájfajtákból álló gyümölcsös, a fűszer-
és gyógynövénykert, láthatók a méhészet vagy a kosárfonás
eszközei, tradicionális módszerei. A tanösvény szakvezetés-
sel vagy önállóan, vezetőfüzet vagy hanganyag segítségével
járható be.

Ős-Dráva tanösvény a főépület közvetlen közeléből indulva
a 9 állomásból álló sétaúton megismerhető a régi tájhasz-
nálat, a folyószabályozás, illetve a rehabilitáció és a revitali-
záció lehetőségei.

A Dráva élővilága tanösvény a terület változatos és külön-
leges élővilágába engedi bepillantani az érdeklődőket a nyílt
vízfelületektől a part menti mocsaras területeken át a szín-
pompás vadvirágokkal borított fás legelőkig. A terület élmény-
szerű bemutatását többek között madármegfigyelő, madár-
gyűrűző állomás, kilátó, fotósles, fedett foglalkoztató és több
pihenőhely szolgálja.

A tanösvények szakvezetéssel, vagy önállóan, a kihelyezett
táblák vagy hanganyag segítségével járhatóak be.

Major

A majorban őshonos magyar háziállatokkal találkozhatunk.
A látogatók szürkemarhákkal, mangalica sertésekkel, hucul
lovakkal, régi juh- és baromfifajtákkal találkozhatnak itt. A
majorban található épületek, építmények látványa modern
formában közvetíti azt a falusi környezetet, ami az igényes
gazda portáján mindig is megtalálható volt. A valamikori
paraszti gazdaságokban az állattartáshoz, szénabetakarí-
táshoz, gyümölcsfeldolgozáshoz használt munkaeszközök
is megismerhetők, melyek jó része ma is megállná a helyét,
de a kézi munkaerő és az idő hiánya miatt mára múzeumi
tárgyakká váltak.

www.odlk.hu
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