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Vyhodnotenie ekovýchovného programu Bocian v roku 2015.
Začiatkom roka 2015 pokračovala v priestoroch Východoslovenského múzea výstava
detských prách Bocian – vták roka 2014. Výstava, pre stály záujem škôl bola predĺžená do
konca marca 2015. Po jej ukončení sme z detskej tvorby vytvorili dve kolekcie, ktoré nás
reprezentovali v ďalších mesiacoch na výstave v Prírodovednom múzeu Slovenského
národného múzea v Bratislave a druhý súbor prác bol súčasťou putovnej výstavy „Aha deti čo
to letí“ v Ostrave.

Výstava bola inštalovaná v Mestskom múzeu v Ostrave od 2.4. do 30.6.2015. V rámci tejto
výstavy prebiehali tvorivé dielne s návštevníkmi, videoprojekcie. Pre Ostravské noviny
a rozhlas sme poskytli vstupy o stave populácie bociana bieleho a o Ekovýchovnom programe
Bocian na Slovensku. Výstavu navštívilo a na sprievodných akciách sa zúčastnilo spolu 4 500
návštevníkov.

Na pozvanie Východoslovenskej distribučnej spoločnosti RVE zúčastnili sme sa 6. odborného
seminára venovaného environmentálnym aspektom činnosti skupiny VSE. Seminár sa konal
za účasti pracovníkov distribučnej spoločnosti a ich hostí z partnerských organizácii
a pracovníkov štátnej a odbornej správy ochrany prírody na Slovensku v dňoch 14. – 15. 4.
2015 v hoteli Forton v Starej Lesnej. V prezentácii s názvom „Tvrdohlavosť bociana“ sme
poukázali na príkladoch z územia Slovenska aká je úspešnosť prekladania hniezd zo stĺpov
elektrického vedenia na náhradné hniezdne podložky.

Prílet bocianov na hniezda v roku 2015 sme oslávili spolu s obyvateľmi obce a žiakmi
základnej školy v obci Buzica 12. 4. 2015.
Pred začiatkom hniezdnej sezóny sme v spolupráci s Východoslovenskou distibučnou
spoločnosťou riešili a metodicky usmerňovali prekladanie hniezd zo stĺpov elektrického
vedenia na náhradné hniezdne podložky. Hniezdo v obci Jasenov, ktoré aj napriek prekládke
bociany opätovne postavili na stĺpe elektrického vedenia, sme v čase vyvádzania mláďať
uspešne aj s mláďatami preložili na postavenú náhradnú podložku.

Označovanie mláďat bocianov ornitologickými krúžkami takisto patrí k aktivitám, ktoré
zaujímajú verejnosť. V obci Buzica je to už viac ako dvadsaťročná tradícia. V deň
krúžkovania sme sa v tejto Európskej obci bocianov na Slovensku stretli pri hniezdach
s občanmi a školákmi, aby sme označili mláďatá a zapriali im šťastie a dlhý život. Žiaci mali
možnosť vložiť do hniezd svoje odkazy a priania, ktorých splnenie očakávajú od bocianov.
Najčastejšie sa jednalo o prianie mať súrodenca (pre donášku ktorých uvádzali aj spätnú
adresu), o pomenovania mláďat a prianie šťastného letu do Afriky.

Na základe výzvy nadácie EURONATUR pre Európsku obec bocianov Buzicu sme pre
samosprávu spracovali základné tézy a náplň kapitol projektu s názvom „Projekt trvalo
udržateľného rozvoja obce Buzica v záujme zachovania stavu a rozvoja populácie bociana
bieleho“. Za ďalšie smerovanie a využitie možností spolupráce je zodpovedné vedenie obce
a miestni aktivisti. Verím, že rovnako ako predošlý projekt nájde svoje uplatnenie v živote
obce.
O putovnú výstavu „Aha deti čo to letí“ prejavila v roku 2015 záujem aj Galéria v obci
Hniezdne v okrese Stará Ľubovňa. V dňoch 25. 9. – 10. 11. 2015 prebiehali v priestoroch
galérie okrem videoprojekcií k bocianovi aj tvorivé dielne žiakov miestnych škôl. Výstavu
v priestoroch galérie navštívilo 140 návštevníkov.

V dňoch 15. a 16. 11. 2015 sa v Mestskom osvetovom stredisku v Sabinove konal 42. ročník
celoslovenského filmového festivalu Envirofilm, Ekotopfilm. Organizátori festivalu nás
oslovili s ponukou, aby sme pre návštevníkov festivalu sprístupnili výstavu „Aha deti čo to
letí“ a usporiadali k nej sprievodné podujatia o bocianovi bielom. Ochrana a aktivity
k bocianovi bola jedna z ústredných myšlienok festivalu zameraných na ochranu a tvorbu
životného prostredia. Súťažné kvízy, prezentácie, tvorivé hry a rozhovory o bocianovi počas
celého dňa upútali dvetisíc žiakov základných a stredných škôl v meste a približne štyristo
dospelých účastníkov podujatia. Túto náročnú úlohu sme zvládli vďaka dobrovoľným
spolupracovníkom RNDr. P. Krišovskému, M. Krišovskej a S. Grešovi.
O tom, že sme ju úspešne zvládli, svedčí pochvalný záverečný príhovor primátora mesta,
organizátorov podujatia i organizátorov samotného festivalu ako aj ohlas na podujatie v meste
a v regionálnej i mestskej tlači.

Aktivity ekovýchovného programu Bocian so školskou mládežou prebiehali v roku 2015
v spolupráci s pracovníkmi pre environmentálnu výchovu na správach CHKO a NP ŠOP SR.
Hodnotenie aktivít sme realizovali jednotlivo v miestach pôsobenia týchto aktivistov.
Vyvrcholením boli spoločné stretnutia s detskými autormi prác a s ich učiteľmi. 27.11.2015 sa
konalo jedno z týchto podujatí v Gemerskej knižnici P. Dobšinského v Rožňave. Pracovníčka
pre environmentálnu výchovu na Správe NP Slovenský kras MVDr. A. Balážová pripravila
spolu s vedením knižnice dôstojnú výstavku s prezentáciou detských prác a príjemné
stretnutie s vyhodnotením.

Údaje z hniezd, ktoré sme dostali od našich spravodajcov, žiakov sme na konci roka vložili do
databázy Atlasu hniezd a spracovali výsledky hniezdenia do ročnej správy. Po rozhovoroch s
aktivistami ekovýchovného programu pripravili sme pre rok 2016 metodický materiál
a propagačný letáčik k ekovýchovným podujatiam.
Za podporu pri realizácii ekovýchovných aktivít v roku 2015 ďakujeme Lichtenštajnskej
Nadácii CICONIA.

Košice 2015

Miro Fulín

&

Eva Sitášová

