
Si prvák (-čka), chceš zažiť niečo nové, dozvedieť sa veľa
zaujímavého a to všetko mimo školských lavíc?

Tak potom neváhaj a prihlás sa na

I. ročník exkurzie na ornitologický stacionár v Drienovci
termín: 20. september  2013 (piatok)

PROGRAM  EXKURZIE

1. Návšteva Východoslovenského múzea v Košiciach spojená s prednáškou
2. Jasovská jaskyňa dĺžka okruhu 720m (z celkových 2800m) , 339 schodov,

prehliadka trvá asi 45 min.

Jasovská jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie jaskyne Národného parku Slovenský
kras. V roku 1846 sa stala prvou sprístupnenou jaskyňou na Slovensku. Známa je
výskytom bohatej kalcitovej výplne, pozoruhodnými skalnými tvarmi a viacerými
archeologickými nálezmi. Jaskyňa je významným zimoviskom netopierov. Zimuje tu
až 19 druhov z celkového počtu 24 druhov žijúcich na Slovensku. V rámci jaskýň
Slovenského krasu je zaradená do svetového prírodného dedičstva.

3. Obed v neďalekej reštaurácií Starý Mlyn v Jasove
4. Ornitologický stacionár Drienovec – jediný svojho druhu na Slovensku

Jedna z kľúčových úloh je ornitologický prieskum metódou odchytu vtákov do
nárazových sietí a ich označenie ornitologickými krúžkami. Pri každom odchyte je
inštalovaných do rovnakých línií 174 metrov sieti.  Počas jesenného tábora, za 34 dní
bolo v roku 2012 okrúžkovaných 12649 jedincov 88 druhov a vy môžete byť pri
krúžkovaní tento rok!

Najpočetnejšie druhy krúžkovaných vtákov:
penica čiernohlavá, slávik červienka, kolibkárik čipčavý, sýkorka bielolíca, sýkorka
belasá, vrchárka modrá. Ďalšie okrúžkované vtáky: oriešok hnedý drozd čierny, brhlík
lesný, stehlík obyčajný, svrčiak riečny, trsteniarik malý, ...... :

Čo si so sebou zobrať: turistické oblečenie, turistická obuv, pršiplášť, deka alebo starší
uterák, ak si budete chcieť v lese sadnúť, desiata a olovrant

CENA: 15 EUR (cestovné, vstupenky, obed)

koordinátorka: Mgr. Anna GONOSOVÁ



Niekoľko záberov z návštev v Drienovci ....

Ornitológ RNDr. M. FULÍN, CSc. Aj takýto sokol sa občas chytí ....

Na návšteve v stacionári Drienovec, august 2013

Vedenie záznamov v poľnom stane                sojka škriekavá                  vtáčik v sieti



PODROBNÝ PROGRAM:

20.09.2013
5.45 - zraz na parkovisku pred školou
6.00 – odchod do Košíc
8.00 – 10.00 návšteva Východoslovenského múzea v Košiciach + prednáška: Vtáky podľa spevu
10.00 – 11.00 presun autobusom k Jasovskej jaskyni
11.00 – 12.00  prehliadka Jasovskej jaskyne
12.00 – 13.00 obed v reštaurácii Starý mlyn (v cene)
13.00 – 14.00 presun na stacionár v Drienovci
14.00 – 17.00 návšteva v ornitologickom stacionári
18.30 – odchod do Stropkova
21.00 – predpokladaný príchod pred školu do Stropkova

PREDBEŽNÝ ROZPOČET (prepočítané na 40 žiakov, rezerva asi 1,80 EUR na žiaka, ak by sa ich
prihlásilo menej)
Východoslovenské múzeum  1EUR alebo (kultúrny poukaz)
Jasovská jaskyňa  2,50 EUR
Obed – približne 3,30 EUR
Drienovec  0,50 EUR – symbolicky, venované na adopciu bocianích hniezd
Cestovné: 260 EUR  (približne 260 km tam a späť)


