
Zimní hostia na Dunaji – pozorovanie vtáctva

POZVÁNKA

Hrušovská zdrž, Bratislava – Čunovo

Akcia je spolufinancovaná z projektu „Zvýšenie povedomia o znižovaní úmrtnosti voľne žijúcich
živočíchov spôsobenej človekom“, spolufinancovaného vládou Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska
prostredníctvom Medzinárodného vyšehradského fondu a z projektu „LIFE Danube Free Sky –
Medzinárodná ochrana vtáctva pozdĺž Dunaja“ (LIFE19 NAT/SK/001023), ktorý podporila Európska
únia v rámci programu LIFE.

Kontakt a bližšie informácie:
www.dravce.sk Ochrana dravcov na Slovensku

Marek Gális, galis@dravce.sk, 0908 611 225

• Čaká ťa pozorovanie vtáctva s odborným výkladom.

• Ukážky ochrany vtáctva na elektrických vedeniach.

• Online mapu s miestom parkovania a pozorovania 
vtáctva nájdeš tu.

• Prines si svoj ďalekohľad, alebo môžeme zapožičať.
K dispozícii budú aj príručky na určovanie vtáctva
a monokulárne ďalekohľady.

• Akcia je bezplatná, registrácia vopred nie je potrebná.

Hrušovská zdrž je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy, ktoré bolo vyhlásené aj kvôli
ochrane zimujúceho vtáctva. Pre viaceré druhy sa stalo toto miesto kľúčovou zimnou lokalitou. Kŕdle
zimujúcich chochlačiek vrkočatých a sivých dosahujú najvyššie počty v strednej Európe. Zimujúce
hlaholky obyčajné dokonca vytvárajú na Hrušovskej zdrži v tuhých zimách najväčšie zhromaždiská
v Európe. Celkovo tu je možné pozorovať počas zimy viac ako 40 druhov vodného vtáctva.
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Slovensko je dôležitou križovatkou zimného putovania vtáctva, pre mnohé druhy sa stane dočasným
domovom počas celej zimy. Objavia sa tu tak druhy, ktoré v inom ročnom období roka nevidno.
Mnohé si vyberú Hrušovskú zdrž a okolité časti Dunajských luhov. Ktoré to sú? Napríklad hlaholka
obyčajná, kačica hvizdárka, potápač malý, potápač veľký, potáplice a turpan tmavý.

 
LIFE DANUBE FREE SKY DANUBEFREESKY.EU 

Organizátor akcie je oprávnený spracúvať osobné údaje účastníkov podujatia v rozsahu vyhotovenia videí a fotografií 
a zverejniť ich v primeranom rozsahu na externé a interné účely propagácie podujatia.

28.01.2023             10:00 – 12:00

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=10Rs2y2ZchyXtjSPj2g4ZL7mHBHK91pY&usp=sharing
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