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Vrámcipomocipredeti z oblastípostihnutých

tsunami v provinciiAceh na západnompobre-
ží ostrovaSumatrav Ázii vyhlásil Ústrednýsek-
retariátSlovenskéhoCervenéhokrížav Bratisla-
ve v spolupráciso Školouv prírodepod Sitnom
na Pocúvadlianskomjazere v Banskej Štiavni-
ci a ZákladnouškolouMaximiliánaHellav Štiav-
nickýchBaniachpre žiakovzákladnýcha stred-
nýchškôl na Slovenskusútažo najväcšínazbie-
raný pocetpohl'adnícso sokoliarskoutematikou.
Pohladnice,vydanéšpeciálnenatentoúcel, bolo
možnéobjednatfaxomalebotelefonickyna císle
045/6994123, písomnena adreseŠkolav prírode
pod Sitnom, Pocúvadlianskejazero 43, 969 01
BanskáŠtiavnica,prípadneelektronickyna mai-
lovejadresesvpsitno@pobox.skdo 30. mája1.r.

Trieda,ktorázakúpinajväcšípocetpohl'adníc,
zlska trojdnovýpobytv Škole v prírodepod Sit-
nom v BanskejŠtiavnicia možnostvidiet soko-
liarskevystúpenieSokoliarskejskupinysv. Bavo-
na precelúškolu.

Cenasokoliarskejpohladniceje len 10 korún
a získané financie sa použijú na nákup uceb-
ných pomôcokpre žiakovz oblastípostihnutých
tsunami,kde SlovenskýCervenýkrížv spoluprá-
ci s Cervenýmkrížomz Nemeckaa Švajciarska
budujenovúzákladnúškolu,vrátanejej zariade-
nia nábytkom,ubytovaciezariadeniapre študen-
tov, kuchyne,jedálne a športové ihriská. Mož-
nostvidietsokoliarskevystúpeniazískajúaj ško-
ly, ktorýchtriedy sa umiestnilina druhom a tre-
tommieste.

Vzhladomna to, že, ako sme už spomenuli,
sútažprebiehalado 30. mája,v case našejuzá-
vierkyešteneboliznámejej výsledky.K tejto uš-
lachtilejakcii sa však na stránkachnášhocaso-
pisu ešte vrátime.Výsledkybudú zverejnené~j
na webovejstránkeSkolyv prírodepod Sitnom:
http://www.skolavprirodesitno.sk/aktuality.htm

Školav prírodepodSitnoma Sokoliarskasku-
pinasv. Bavonasúcasneponúkajúškolámnace-
lomúzemíSlovenskaunikátnumožnostabsolvo-
vat tzv. sokoliarskyprogram,ktorý je zameraný
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Circus cyaneus
Dížkatela: 43-51 cm
Rozpätie krídel: 105-125cm
Hmotnost: samcek 350 g, samicka 500 g
Habltus: Samec má sivé sfarbenie hlavy,
chrbta, krídel a chvosta. Konce úzkych krí-
del sú cierne. Spodná cast tela je špinavo-
biela. Neoperené nohy a oci má žlté. Sa-
mice a mládatá sú tmavohnedé, na spod-
nej strane bledšie, na dlhšom chvoste ma-
jú hrubé tmavšie pásy.
Rozmnožovanie: Pohlavnú dospelost do- ,
sahuje vo veku dvoch rokov. Na hniezdis-
ko prilieta už zaciatkom apríla. Hniezdo si
stavajú samice na vol'ných plochách v hus-
tej vegetácii. Do hniezda znášajú zaciat-
kom mája zvycajne štyri matne biele vajcia
s hmotnostou 35 g. Na vajciach sedia 31
dní. Pocas inkubácie samcek zásobuje sa-
micku potravou, korist jej odovzdáva za le-

Okienko vedúceho
Prišiel mesiac, v ktorom budú tra-

ja najlepší clenovia krúžku reprezento-
vat na okresnej sútaži KMPP pol'ovníc-
ke združenie, pri ktorom pracujú. Vítazi
okresných kôl postupujú na Celosloven-
skú sútaž Stopami zveri o Putovný pohár
prezidenta SPZ - co je urcite dostatoc-
n.ou motiváciou pre väcšinu detí. Tomu
treba podriadit prípravu najlepších, aby
na vrcholnej sútaži obstáli co najlepšie.

Jún - mesiac pol'ovníctva a ochra-
ny prírody je mesiacom, ktorý pol'ovníci
využívajú na propagáciu svojej cinnos-
ti rôznymi osvetovými aktivitami. Možno
do nich zapojit aj deti z krúžkov. Môžu sa
zúcastnit na besedách priamo v školách,
ktoré navštevujú alebo aj iných v mies-
te pôsobenia PZ. Deti môžu spolu s ve-
dúcim pripravit v školách okrem besied
napríklad tematické nástenky z oblasti
starostlivosti a ochrany zveri a jej život-
ného prostredia alebo z celkovej cinnosti
krúžku - a hoci aj takouto formou získa-
vat nových clenov krúžkov... Týmto spô-
sobom prezentujú svoju cinnost v krúž-
koch a predovšetkým vedomosti, ktoré
v nich získali.

Deti vedieme ale aj k tomu, že na pr-
vom mieste sú ich školské povinnos-
ti, pretože jún je posledným mesiacom

školského roka a najmä pred jeho kon-
com kladie škola na žiakov zvýšené ná-
roky. Prácu v KMPP teda treba podriadit
tomu, aby záverecné školské výsledky
detí boli dobré, aby vysvedcenie poteši-
lo deti, ich rodicov a blízkych.

Pol'ovnícke združenia organizu-
jú v tomto mesiaci slávnostné clenské
schôdze - deti z KMPP by na nich ne-
mali chýbat. Naopak, môžu spestrit prog-
ram napríklad tým, že pripravia pre os-
tatné deti jednoduchú sútaž.

Za dobré výsledky detí v škole, ale aj
za aktívnu prácu v KMPP možno po do-
hode s rodicmi a v sp91upráci s kolega-
mi z PZ organizovat koncom mesiaca ví-
kendové pobyty v pol'ovníckych chatách.

Júnové stretnutia sú prakticky posled-
o né spolocné - najbližšie sa deti spoloc-
ne stretnú až po prázdninách. Tie de-
ti, ktoré budú v krúžku pracovat aj v na-
sledujúcom školskom roku, môžu pocas
letných prázdnin pripravit zo svojich zá-
žitkov príspevky a využit ich na prvých
stretnutiach krúžku. Deti môžu svojim ro-
vesníkom vyrozprávat napríklad zážitky
a zaujímavosti z prázdninových návštev
iných revírov, prípadne z návštevy cu-
dzích krajín.

ŠTEFAN HRNCÁR

na ekológiu,ochranupernatýchdravcova doko-
nalejšie poznaneprírody.V jeho rámci predsta-
via žiakoma študentompernatédravcea ich je-
dinecný spôsob života. Žiakov a študentov sú-
casnevyskúšajúzo sokoliarstvaa najlepšíchod-
meniavecnoucenou.Sokoliarskaprezentáciaje
oživenásamostatnýmiukážkamiletov a spôso-
bov lovuna atrapukoristi.Predstaviasa myšiaky,
sokoly,orly a sovy spolus najväcšímispevavca-
mi na svete - krkavcami. Program sa prezentu-
je z bezpecnostnýchdôvodovlen za priaznivého
pocasiana školskomdvore,ihrisku,v parkua po-
dobne.V prípade nepriaznivéhopocasia sa do-

tu. Starostlivost o mládatá trvá 35-38 dní.
Po vylietaní z hniezda ich rodicia krmia eš-
te dalších 14-21 dní.. Samec prináša potra-
vu aj pre mládatá, ktorú preberá matka.
Potrava: Živia sa prevažne hrabošmi,
drobnými stavovcami a hmyzom. Na ko-
rist cakajú trepotavým letom nízko nad ze-
mou.
Pocetnost a rozšírenie: Na Slovensku ne-
bolo dosial' zistené hniezdenie, hoci hniez-
dia vo všetkých susedných štátoch, do-
konca aj v Ceskej republike. U nás sa však
pravidelne vyskytujú pocas zimných 'me-
siacov, ked ich najcastejšie môžeme po-
zorovat, ako sa Iadne vznášajú nad pol'ami
alovia hraboše.

Spolocenská hodnota: Podl'a vyhlášky
c. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon c.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

hodnenáhradnýtermín.Oížkaprogramuje 45 až
60 minúta pocas neho sa žiaci a študentipod-
robneoboznámiaso životompernatýchdravcov,
uvidiaich lietata tí najlepšísi budúmôctpodržat
na ruke niektorépernatédravce, prípadnesa s
nimi aj odfotografovat.Programje nepochybne
unikátnou aktívnou formou environmentálneho
vzdelávania.Organizátorivyzývajú:Nezabudnite
si vziat so seboufotoaparáta dobrúnáladuI

Informácievám poskytnúa vaše objednávky
prevezmútakisto na mailovejadresesvpsitno@
pobox.sk,prípadnenatelefónnoma faxovomcís-
le 045/6994123; do

a jej prílohy c. 32 o spolocelilskej hodnote
druhov vtákov prirodzene sa vyskytujúcich
na území Slovenskej republiky, je kana si-
vá ohodnotená SUI1!)OU50 000 Sk.
Vel'mi vzácne boja na Slovensku zazna-
menaná aj kana stepná (Circus macrou-
rus), ktorá sa sfarbením vel'mi poddbá na
kanu sivú a problém urcit ju v teréne majú
aj mnohí ornitológovia.
Na Slovensku však taktiež nehniezdi a jej
~polocenská hodnota je 70 000 Sk.

RNDr. STANISLAV HARVANC(K


