
Exkurzie a programy realizujeme vďaka projektu „Ecoregion SKAT – Posilnenie spolupráce v oblasti ekoturizmu v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska“ 
realizovaného v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT, spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Prírodovedné exkurzie  

2021 
jeseň/zima

pre vysoké školy

Exkurzia: Lužné lesy – pralesy mierneho pásma
Lokalita: Chránený areál Ostrovné lúčky (kataster Rusovce/Čunovo) | Trvanie: 180 min.

Viete, prečo sú lužné lesy jedinečným prírodným bohatstvom? Prostredníctvom nápaditých pomôcok 
a odhalením niektorých špecifík ľahko rozpoznáte typické lužné dreviny či sezónne byliny. Napohľad 
mŕtve drevo vám zas odhalí problematiku odumierajúcej biomasy v dunajských lesoch a keď sa pozorne 
započúvate do okolitých zvukov, zistíte, koľko rôznych druhov vtáctva tu našlo svoj domov. Dozviete sa 
aj mýty a nové skutočnosti o hlodavcovi, ktorý svojou činnosťou výrazne mení krajinu lužných lesov. Za 
pomoci názorných ukážok pochopíte, aké sú dôsledky zásahu človeka do prirodzeného vývoja našich 
lužných pralesov.

Objednanie exkurzie:  
DAPHNE – Jana Menkynová | menkynova@daphne.sk | 0918 700 272

Exkurzia: Kam za vtákmi v zime?
Lokality: Chránené vtáčie územie Sysľovské polia a Hrušovská zdrž (rozhľadne) | Trvanie: cca 240 min. 
Počet účastníkov: max. 25 osôb | K dispozícii bude monokulár (2 ks), binokulár (2 ks).

Nie všade s príchodom mrazov príroda spí. Bratislava má zaujímavé lokality, ktoré ožívajú aj v zimnom 
období a sú vhodné na pozorovanie vtáctva, a to aj takých druhov, ktoré nie je možné pozorovať v inom 
ročnom období. Medzi  také územia patrí CHVÚ Sysľovské polia, kde pravidelne zimuje drop fúzatý, najťažší 
vták v Európe, ale aj hus bieločelá a siatinná, a Hrušovská zdrž pri Čunove, kde možno pozorovať aj vzácne 
severské druhy vtáctva. Sprievodcami po týchto územiach budú pracovníci ŠOP SR, od ktorých sa dozviete 
aj zaujímavosti o práci strážcov v chránených územiach.

Objednanie exkurzie:  
ŠOP SR – Správa CHKO Dunajské luhy – Martin Gregor | martin.gregor@sopsr.sk | 0910 911 160 | 02 6428 39 82 
facebook: CHKODunajskeluhy
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Kaštieľ v Čunove sa mení 
na ekocentrum. Prebieha 
rekonštrukcia objektu, tvorba 
interaktívnej expozície a úprava 
záhrady. Ekocentrum Čunovo 
už v roku 2023 privíta vo svojich 
priestoroch školy a verejnosť. 
Dovtedy pripravíme pre školy 
zážitkové programy a zaujímavé 
exkurzie, ktoré v účastníkoch 
prebudia záujem o prírodu, 
posilnia sociálne väzby v kolektíve 
a podporia empatiu a rešpekt 
k okoliu, aj k sebe samému. 

Počas tvorby programy a exkurzie 
bezplatne ponúkame všetkým 
školám v Bratislavskom kraji. 
Príďte s nami zažiť prírodu lužných 
lesov a lúk v okolí Čunova, či 
pochopiť širší kontext ochrany 
území a ohrozených druhov 
v podmienkach Slovenska.  
Vaša spätná väzba nám pomôže 
vytvárať stále lepšie programy,  
na mieru šité deťom.

Tvoríme príležitosť  
pre kontakt s prírodou

2021

2023


