EXKURZIE

Vtáčia akadémia Ochrany dravcov na Slovensku
Envirovýchovné programy a exkurzie
pre okres Bratislava a Prievidza

Zameranie: 1. stupeň, 2. stupeň ZŠ, resp. SŠ, trvanie: 180 minút
Devínske jazero – perla Dolného Záhoria
Obrovské územie zamokrených lúk a mŕtvych ramien rieky Morava v blízkosti
Bratislavy je jedinečné pre pozorovanie vodného a dravého vtáctva. Môžeme vidieť
kršiaka rybára, orliaka morského, haju červenú alebo orla kráľovského.
Luhy v Devínskej Novej Vsi
Rieka Morava vytvára v území neopakovateľné zákutia priamo v dosahu ľudských
obydlí. Okolie vodného toku je porastené lužnými lesmi a zamokrenými lúkami
s ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov. Môžeme vidieť kaňu močiarnu, orliaka
morského, haju červenú alebo orla kráľovského.
Za vtáctvom Devínskej Kobyly
Geologická lokalita svetového významu, nádherná botanická záhrada Malých Karpát
a vtáčí raj patrí k najkrajším zákutiam Bratislavy. Poďte s nami spoznať toto jedinečné
a magické územie s nádhernými výhľadmi až na rakúske Alpy. Môžeme vidieť haju
červenú, včelára lesného, orliaka morského, včelárika zlatého, dudka chochlatého.

www.dravce.sk
www.facebook.com/dravce.sk

Cena za exkurziu**: je 75 €. V cene je zahrnutý 1 skúsený lektor (ornitológ) na
skupinu v maximálnom počte 20 žiakov, podmienkou je pedagogický dozor zo strany
školy. V prípade väčších skupín je možné objednať si viacerých lektorov.

Vtáčia akadémia Ochrany dravcov na Slovensku – envirovýchovné programy
pre okres Bratislava a Prievidza
Zameranie: 1. stupeň, 2. stupeň ZŠ, resp. SŠ v interiéri školy
Trvanie: 45 minút/1 program
Vtáky v meste
Ktoré druhy vtákov stretnete v mestách a prečo je niektorých viac a niektorých
menej? Ktorého sokola môžete uvidieť na svojom balkóne a prečo sovie
mláďatká v noci pískajú? Podľa zvuku a vzhľadu sa naučíme rozoznať sokola
myšiara, jastraba krahulca či myšiarku ušatú.
Naša pomoc vtákom
Ako môžeme pomôcť vtákom v mestách? Dozviete sa odpovede na otázky, aké
sú správne zásady prikrmovania, výroby búdok a ich umiestňovania, pomoci
vtákom v horúčavách a ďalšie skvelé tipy. A samozrejme – čo robiť v prípad
nálezu opusteného mláďatka alebo zraneného jedinca.

Náš lektor, Roman Slobodník, sa narodil
v Bojniciach. Študoval na Univerzite
Konštantína Filozofa v Nitre, získal tu i
titul doktor prírodných vied (2011) a
philosophiae doctor (2013). Ornitológiu
dostal do vienka, aktívne sa jej venuje od
roku 1995, od roku 2003 vtáctvo aktívne
krúžkuje.
Je autorom a spoluautorom viac ako 60-tich odborných článkov,
množstva študijných pomôcok. V roku 2014 ukončuje aj pedagogickú
fakultu so zameraním na vyučovanie a popularizáciu prírodovedných
disciplín, najmä biológiu a ekológiu. Skúsený lektor pri prednáškach a
exkurziách pre deti zo ZŠ aj SŠ v areáli strediska environmentálnej
výchovy Dropie, spoluorganizátor terénnych prác pre univerzitných
študentov.

Čaro a tajomstvá migrácie vtákov
Prečo vtáky a kam migrujú? Ako dlho im to trvá a aké vzdialenosti prekonávajú? Cenník envirovýchovných programov*, **:
Mení sa migračné správanie v poslednom období? A čo sa deje s vtáčím telom 3 x 45 minút: 75 €
počas sťahovania? Aj na tieto otázky budete počuť odpovede.
4 x 45 minút: 96 €
• V cene je zahrnutý 1 lektor na 1 triedu v maximálnom počte 25 žiakov,
Králi nebies
podmienkou je pedagogický dozor zo strany školy.
Predstavenie zástupcov našich dravcov. Ktoré druhy môžeme obdivovať počas • Program v Bratislave je možné zrealizovať iba vo štvrtok na základe
celého roka a ktoré iba v zime, či od jari do jesene? Prečo od nás niektoré druhy
telefonického dohovoru.
odlietajú a niektoré sú tu celoročne? Možnosť upriamiť a špecializovať • Program v okrese Prievidza je možné zrealizovať iba v pondelok a
prednášku na vopred dohodnutý druh, resp. skupinu.
piatok na základe telefonického dohovoru. Po dohode je možné
zrealizovať program aj v Nitre.
Nočná hliadka
Predstavenie zástupcov našich sov. Ktoré druhy môžeme obdivovať počas celého *Minimálna objednávka na jednej škole v jeden deň sú tri vyučovacie
roka a ktoré iba v zime, či od jari do jesene? Zaujímavosti zo sveta sov, ich hodiny.
anatómie a prispôsobenia sa nočnému životu. Možnosť upriamiť a špecializovať **Platba iba bezhotovostne, na faktúru. Storno objednávky je možné 48
prednášku na vopred dohodnutý druh, resp. skupinu.
hodín vopred.
V prípade záujmu a laboratórnych pomôcok možnosť rozšíriť trvanie na 90
minút s analýzou sovích vývržkov.
Kontakt: slobodnik@dravce.sk, 0907 026 107

Žiaci, ktorí sa zúčastnia jedného z programov, získajú elektronický certifikát Vtáčej akadémie pre daný program.

