Természet és hagyomány találkozása

A

Ős-Dráva Látogatóközpont
z Ormánság területén, Szaporca település közelében 2014 végén
megnyíló Ős-Dráva Látogatóközpont a Duna–Dráva Nemzeti
Park, a Dráva folyó bemutatása mellett nagy hangsúlyt fektet
az ormánsági élet, a tradicionális gazdálkodási formák, a
hagyományok nagyközönséggel való megismertetésére, valamint a természetvédelmi, gazdálkodási, tájhasználati problémákra való figyelemfelkeltésre.

A látogatóközpont főépületében található a térség természeti és kultúrtörténeti értékeit, hagyományait felvonultató
kiállítás, mely tematikusan mutatja be
az ormánsági táj jellegzetes élőhelyeit,
valamint azt, hogy az itt élő ember
miként hasznosította egykor a természet
erőforrásait. A rendkívül látványosan
megépített kiállításon makettek, szemléltető eszközök, négy nyelven igénybe
vehető audioguide, infografikák és térképek segítik az ismeretbővítést.
A természet mellett az ormánsági
néprajz bemutatása is fontos szempont.
A hagyományokon kívül a művészet is
helyet kap itt: a fogadótér karzatának
mellvédjén az ormánsági templomok
ihlette festett fakazetták vonják magukra
a tekintetet.
A korszerű oktatástechnikai eszközökkel felszerelt interaktív oktatóterem
érdekes környezeti nevelési programok,
ismeretterjesztő előadások, konferenciák, szakmai találkozók helyszíne. Az épület körül kialakított, hagyományos tájfajtákból álló gyümölcsös, valamint fűszerés gyógynövénykert a kiállításon megszerzett ismeretek további bővítésére
kínál lehetőséget, a kikapcsolódást játszótér és tűzrakó hely szolgálja családoknak, baráti társaságoknak. A környező
területeket kilátótoronyból lehet megtekinteni a magasból.
A főépülettől távolabb a térségre egykor jellemző régi magyar háziállatokat
bemutató majort alakítottak ki, ahol
őshonos szürkemarha, mangalica, kecske, hucul ló, parlagi szamár, hortobágyi
racka és cikta juh, valamint több régi

Elérhetőségek:
Cím: 7843 Szaporca
Web: www.odlk.hu
E-mail: info@odlk.hu
Telefon:
72/223-015, 30/402-7654

magyar tyúkfajta látható. A vendégek az
állatok megtekintésén túl megtudhatják
azt is, hogy a múltban milyen szerepet
játszottak az állatok a mindennapi életben.
Az Ős-Dráva Látogatóközpont részét
képező három tanösvényen a látogatók
élményekkel és ismeretekkel gazdagodva
fedezhetik fel a Dráva természeti értékeit, a hagyományos gazdálkodás világát,
valamint az Ős-Dráva Programot.
Az interaktív elemekkel gazdagított
tanösvényekre változatos programokat is kialakítottak a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai,
melyek között szerepel a Dráva-menti
madárvilág megismerése, madárgyűrűzés, természetfotózás lessátorból, és épített fotóslesből. Lehetőség nyílik gyalogos, kenu- és kerékpártúrák szervezésére
is, melyek során szakvezető mutatja be a
felkeresett vadregényes tájat. A diákokat
változatos természetismereti, környezeti
nevelési programok várják. Lehetőség
nyílik az iskolai oktatást kiegészítő gyakorlati foglalkozások, szakmai kutatások,
vagy terepgyakorlatok lebonyolítására.
A látogatóközpont az Ős-Dráva
Program részeként épült fel a DunaDráva Nemzeti Park Igazgatóság projektjeként, a DDOP Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása pályázat támogatásával, nettó 1.038.386.480 Ft költségvetéssel.
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