Hodnotenie aktivít ekovýchovného programu Bocian v roku 2017
Začiatkom roka bola vyhlásená výzva k realizácii ekovýchovného programu Bocian
„Žiadosť o dočasný pobyt v obci“ a výtvarná tvorba na tému Bocian ako podklad pre výstavu
„Môj sused Bocian“. Program mal dve časti. Jednou bolo vyplnenie žiadosti o pobyt bociana
v obci vo forme plagátu. Iniciatívy a podpore tejto úlohy sa ujali pracovníčky pre
environmentálnu výchovu na Správe NP Malá Fatra Ing. Gabriela Kalašová a Ing. Miriam
Balciarová. Oslovili svojich kolegov po linke štátnej ochrany prírody a prostredníctvom nich
aj školy v ich územnej pôsobnosti.
Druhou časťou aktivít bola výtvarná tvorba na tému bocian. Tradične je táto forma
zapojenia sa do podujatí medzi mládežou oveľa atraktívnejšia a priniesla nám obrovské
množstvo nielen výtvarných prác. Rozhodli sme sa preto o prekonanie slovenského rekordu
v počte prác na tému bocian z roku 2014. Vtedy sme do múzea dostali 2 756 prác.
Za účelom propagácie a šírenia osvety o bocianovi bielom s podporou Lichtenštajnskej
Nadácie CICONIA vydali sme propagačný materiál pod názvom „S mikrofónom za
bocianom“. V materiáli si záujemca nájde odpovede na dvadsať, verejnosťou najčastejšie
kladených otázok v súvislosti s výskytom bociana, jeho hniezdením a životom.

Úprava hniezd, znižovanie hmotnosti

Po dohode so starostom obce
Buzica sme dňa 3.3.2017 s kolegom Ing.
E. Haplom a L. Šarom zhodili časť
hniezdneho materiálu zo siedmich hniezd
v obci. Výška hniezdneho materiálu na
niektorých hniezdach dosahovala aj 150
cm a priemer hniezd bol cez 200 cm.
Materiál bol zhadzovaný na zostatkovú
výšku 25 cm. Priemerný čas samotnej
činnosti na jedno hniezdo bol 40 minút.
Materiál bol zhadzovaný za pomoci lopaty
a kovovej tyče. V ojedinelom prípade
kvôli silnému premrznutiu vnútra hniezda
bol použitý aj krompáč. Zhodený materiál
aktivační pracovníci na pokyn starostu
naložili

a odviezli

na

dvakrát

na

nákladnom vozidle na dohodnutú skládku.

Vítanie bocianov v obci Buzica.
Tradičné podujatie bolo v tomto roku
spojené

s využitím

priestoru

jazierka

a učebne priamo v areáli základnej školy. Po
pozorovaní

a výklade

o bocianoch

pri

jednotlivých hniezdach presunuli sme sa do
areálu školy a tu sme za výdatnej pomoci
kolegov

z prírodovedného

odboru

Východoslovenského múzea, MVDr. A.
Balážovej pracovníčky pre environmentálnu
výchovu na Správe NP Slovenský kras
a učiteľov školy riešili so žiakmi kvízové
otázky,

súťažili

a zhotovovali

podobu

bociana rôznymi technikami umeleckého
stvárnenia.

Prednášky pre mládež a verejnosť.
V rámci
DNI

2017

podujatia
vo

EKO

Vihorlatskom

múzeu v Humennom sme dňa
8.6.2017

mali

prednášku

s prezentáciou a besedou na téme
Bocian biely na Slovensku pre
80

žiakov

a študentov

druhého

stupňa

stredných

škôl.

Podujatie organizačne pripravila
RNDr. Zuzana Andrejčáková,
pracovníčka

prírodovedného

oddelenia múzea.
Dňa 18.10.2017 sme na
Základnej škole v Michaľanoch
mali

prednášku

s besedou

o bocianovi bielom. Podujatie
organizovala

pracovníčka

environmentálnu

pre

výchovu

na

Správe CHKO Latorica Kristína
Voralová.

Prezentáciu

o hniezdení

bociana bieleho na Slovensku
pre

cieľovú

s deťmi

skupinu

v rámci

celosvetovej

hry

rodín

komunity
Geocaching

sme mali 1.7.2017 v Tatranskej
Lomnici. Podujatie pod názvom
Škola v prírode – Vysoké Tatry
organizovala spoločnosť Outdor
Games s.r.o. Prítomných bolo asi
100 účastníkov.

Prekladanie hniezda s mláďatami
V roku 2017 zahniezdil bocian na komíne ústredného
kúrenia Materskej školy v obci Ražňany (okres Sabinov).
Obec

získala

z projektu

finančné

prostriedky

na

rekonštrukciu objektu a hniezdo bociana prekážalo realizácii
prestavby. Po dohode so starostom obce a so Správou
Regionálneho

centra ochrany prírody v Prešove sme

pristúpili k preloženiu hniezda aj s mláďatami na samostatný
stĺp s podložkou na inom, vhodnom mieste v areáli škôlky.
Náhradný stĺp a výkop pre jeho osadenie zabezpečila obec,
konštrukciu podložky dodalo regionálne centrum štátnej
ochrany prírody a my sme urobili výplet budúceho hniezda
a navrhli miesto pre nové hniezdo.
Počas
20.6.2017

prekladania
sme

hniezda

zorganizovali

pre

dňa
deti

materskej škôlky a ich učiteľky besedu
o bocianovi

bielom

a spoločne

sme

pozorovali ďalšie dianie na hniezde až po
vyletenie mláďat z hniezda.

O prekladanie hniezda mali záujem verejnoprávne i súkromné média, ktorým sme
poskytli krátke rozhovory. Uverejnené boli v plnom rozsahu ešte v tento deň.

Krúžkovanie mláďat bocianov spojené s besedou so zúčastnenými záujemcami.

Podobne ako v predošlých rokoch
sme

s distribučnými

v spolupráci

spoločnosťami
realizovali
bieleho

energetických

značenia
na

podnikov

mláďat

hniezde.

bociana

Na

vopred

dohodnutých miestach sme prítomným
priblížili

spôsob

a

zmysel

značenia

bocianov odčítacími krúžkami.
Dňa

22.6.2017

Košice-okolie),

v Buzici

v mestskej

(okres

časti

v

Šebastovciach (okres Košice IV.),

23.6.2017 v Kamienke, v Chmeľnici (okres
Stará Ľubovňa), 25.6.2017 v Janovciach
(okres Bardejov)

29.6.2017 v Krušinci (okres Stropkov)

V projekte EroNatur pre obec Buzica sme metodicky spolupracovali pri tvorbe nových
mokraďových a lúčnych lokalít a monitorovali lovné teritória bociana v celom katastrálnom
území obce.

Na konci roka sme dňa 22.11.2017 tento projekt za účasti vedenia obce,
zainteresovaných organizácií a zástupcov Štátnej ochrany prírody vyhodnotili.

Výstava Aha deti čo to letí
Inštalovaná bola v dňoch 19.4. – 19.7.2017 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave.

Výstava Bocian môj sused
Dňa 21.11.2017 sme v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach sprístupnili
výstavu detských prác na tému Bocian a vyhodnotili úlohu zadanú metodickým materiálom
„Žiadosť bociana o dočasný pobyt v obci“. Do záverečného hodnotenia postúpilo 11 plagátov.
Do internetového hlasovania na stránke správy NP Malá Fatra prišlo platných 1114 hlasov
(každý hlasujúci mal len jeden hlas). Najviac hlasov 240 získal plagát kolektívu 31 žiakov
pod vedením pani učiteľky G. Kozman zo ZŠ s VJM z obce Nižný Lánec v okrese Košiceokolie.

Víťazný plagát ZŠ s VJM Nižný Lánec

Plagát ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne

Na otvorenie výstavy „Môj sused bocian“ sme do priestorov Východoslovenského
múzea pozvali zástupcov zúčastnených škôl ako aj komisára Slovenských rekordov. Žiaci zo
škôl, s ktorými na ekovýchovnom programe Bocian spolupracujeme už vyše desaťročie si na
podujatie pripravili aj vlastné prezentácie z pozorovaní hniezd a aktivít venovaných
bocianovi. Na výstave boli práce zo 103 škôl Slovenska. Najviac až 451 prác zaslala ZŠ L.
Novomestského v Košiciach. Okrem škôl sa do tvorby zapojili aj návštevníci prírodovednej
expozície múzea a účastníci podujatia Noc múzeí v Košiciach. Po sčítaní platných výtvarných
prác komisár slovenských rekordov stanovil ich konečný počet na 3 919 prác. Rekord z roku
2014 bol prekonaný. Práce vystavené v priestoroch Východoslovenského múzea si mohli
návštevníci pozrieť do polovice januára 2018.

Žiaci so svojimi prácami

Riaditeľ múzea PhDr. R. Polák na otvorení
výstavy a vyhlásení slovenského rekordu

Spomienkové predmety pre zúčastnených poskytla Slovenská ornitologická spoločnosť
/BirdLife Slovensko vo forme samolepiek, odznakov, plagátov, propagačných materiálov.
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny prispel na perá s potlačou slovenského rekordu.
Lichtenštajnská nadácia CICONIA prispela na cestovné školám z odľahlých kútov republiky,
na tlač materiálov. Východoslovenské múzeum prispelo propagačnými materiálmi a spolu
s Nadáciou CICONIA na občerstvenie a pohostenie prítomných.
Za úspešné zvládnutie týchto podujatí a spoluprácu ďakujeme všetkým autorom
výtvarných prác ich učiteľom a vedúcim kolektívov, pracovníkom pre environmentálnu
výchovu na správach štátnej ochrany prírody zapojených do ekovýchovného programu
Bocian a sponzorom podujatia.

Prezentácia aktivít v roku 2017 RNDr. M. Fulínom

Podrobné hodnotenie ako aj fotografie zo záverečného vyhlásenia výsledkov nájdete na
internetovej stránke NP Malá Fatra a Východoslovenského múzea.
Ďakujeme Lichtenštajnskej Nadácii CICONIA za podporu aktivít venovaných bocianovi
V Košiciach 21. január 2018

RNDr. Eva Sitášová PhD
RNDr. Miroslav Fulín, CSc.

