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Názov projektu:

Vtáčí spev v Banskej Bystrici
Autor/ka: Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Stručný popis:
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko (ďalej SOS/BirdLife) je občianske združenie,
ktorej hlavným poslaním je ochrana a výskum prírody, najmä voľne žijúceho vtáctva a jeho biotopov.
Svojich aktívnych členov má aj v meste Banská Bystrica. Počas viacročného pôsobenia banskobystrická
pobočka realizovala výskumné, praktické a enviro-výchovné aktivity v oblasti ochrany vtáctva
a rozvíjala občiansku angažovanosť v oblasti životného prostredia v Banskej Bystrici. Aj v ďalšom období
vidíme výraznú potrebu širšieho záberu aktivít v ochrane vtáctva, ktoré je citlivým indikátorom kvality
životného prostredia. Projektom chceme zabezpečiť vzdelávanie detí, mládeže a širokej verejnosti,
rozšírenie ich vedomostí v tejto oblasti a to nie len prostredníctvom besied spojených s prednáškami,
prezentáciami a premietaním krátkych filmov, ale aj praktickými ukážkami na terénnych exkurziách
v Banskej Bystrici a jej okolí, čím chceme dosiahnuť zapojenie cieľovej skupiny do miestneho
ekologického diania. Nadviažeme na doterajšie skúsenosti, zručnosti, dobré meno, pričom využijeme
príťažlivosť témy, akou sú voľne žijúce vtáky, ich pozorovanie a ochrana.

Opis projektu:
Projekt má nasledovné aktivity:
Propagačné aktivity – vytvorenie grafického návrhu propagačných samolepiek s obrázkami rôznych
druhov vtákov a ich tlač v počte 1000 ks. Vytlačené samolepky budú rozdávané na kurzoch poznávania
vtáčieho spevu a ostatných akciách realizovaných v projekte.
Kurz poznávania vtáčieho spevu – 5 x počas trvania projektu uskutočníme náučno-zábavnú prednášku
o živote a ochrane vtákov. Počas nej odborníci z praxe pre cieľovú skupinu odprezentujú zaujímavé
poznatky a skúsenosti zo života vtáctva a na kurzoch vtáčieho spevu účastníci kurzu spoznajú desiatky
vtáčích druhov nielen podľa vzhľadu, ale aj podľa ich hlasu a spevu. Kurzy sa uskutočnia v piatich
častiach mesta B. Bystrica – Centrum, Podlavice, Radvaň, Sásová a Fončorda. Na kurzoch vtáčieho
spevu sa zúčastní cca 100 účastníkov. V rámci podujatí dostanú účastníci informačné a vzdelávacie
materiály, budú mať možnosť nechať na seba kontakt na pozvanie na ďalšie aktivity.
Letí, letí, všetko letí – sú náučné hodín určené pre deti základných škôl. Zameranie je na bežne
pozorovateľné druhy vtáctva, ale aj na vzácnejšie druhy, u ktorých je predpoklad, že by sa v mieste
bydliska detí mohli vyskytovať. Hodiny budú prebiehať v rámci vyučovania prírodovedných predmetov.
Pôjde o 3 prednášky v ZŠ pre cca 120 detí.

Ornitologická víkendovka – v území Mestských lesov B. Bystrica v lokalite Kordíky by bol uskutočnený
víkendový prieskumný pobyt v teréne pre max. 15 osôb s navrhovaným programom:


piatok podvečer – príchod na lokalitu, príprava „základného tábora“, rozdelenie úloh na
sobotu, náučná časť – hlasy, poznávanie vtáctva, poznatky o relevantných biotopoch a ich
manažmente, večerný monitoring vtáctva,



sobota – ranný prieskum, praktické aktivity - podpora hniezdnych podmienok (vešanie,
čistenie búdok, podložiek), monitoring vtáctva (stavanie odchytových sietí, určovanie vtákov),
večerný prieskum, súpis výsledkov, debaty,



nedeľa – ranný prieskum, súpis výsledkov/zistení, popoludňajší odchod.

Jarný vtáčí festival na Urpíne – v období jarných príletov zorganizujeme terénnu exkurziu pre verejnosť
zameranú na pozorovanie a načúvanie vtáčieho spevu v lokalite Urpín. Sprievod a odborný výklad na
podujatí bude zabezpečený odborníkom ornitológom. Predpokladáme účasť cca 50 ľudí.
Mediálne aktivity – napísanie článku o výstupoch z projektu a informáciách o jednotlivých podujatiach
do Radničných novín a webových stránok.

Aktivity projektu a časový harmonogram:
Trvanie projektu apríl – december 2017.
Jednotlivé aktivity budú realizované nasledovne:
Propagačné aktivity: apríl - máj
Kurz poznávania vtáčieho spevu: máj - december
Letí, letí, všetko letí: jún, október
Ornitologická víkendovka: september - október
Jarný vtáčí festival na Urpíne: apríl
Mediálne aktivity: apríl - december

Miesto realizácie projektu:
Banská Bystrica – rôzne časti mesta, Kordíky (chata Mestských lesov B. Bystrica)

Rozpočet projektu:
Druh položky:

Suma v €:

1. Tlač propagačného materiálu – 1000 ks samolepiek (priemerná suma z
prieskumu trhu)

300

2. Odmeny za prednáškovú činnosť (9 prednášok x 30,- € za prednášku)

270

3. Prenájom priestorov na Kurz poznávania vtáčieho spevu (3 prednášky x 3
hod. x 30€ za hod.)

270

4. Prenájom chaty Mestských lesov B. Bystrica na Kordíkoch na dva dni

100

5. Občerstvenie pre účastníkov Ornitologickej víkendovky

50

Celkový rozpočet projektu v €:

990

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa pri realizácii projektu:
Na každej aktivite sa budú podieľať členovia banskobystrickej pobočky SOS/BirdLife dobrovoľníckou
činnosťou. V priemere 2 – 3 členovia na aktivity zamerané na prednáškovú činnosť a 3 – 5 členovia na
aktivity zamerané na terénne exkurzie.

