
P R O G R A M:     
     

 Parkovisko
• Prezentácia
• Ako sa správa� v lese

 Chata Jed¾ová
• • spoznávanie lesného vtáctva
• užitoènos� vtáctva v lese

 Mini ZOO

 Ochrana lesa a spoznávanie hmyzu

      Pozorovanie a spoznávanie lesnej flóry a fauny
• poznávanie lesných drevín a dreva
• pozorovanie lesných zvierat ïalekoh¾adom

 Výchova a rekonštrukcia lesných porastov 
poškodených kalamitou

 Sadenie lesných stromèekov

 Ukážka �ažbových prác v lese, �ažba 
a približovanie dreva

 Prirodzená obnova lesa

 Po¾ovníctvo
• stopy zveri
• ukážka vábenia zveri

 Oddychová zóna

 Lesnícka taxácia
• meranie výšky, hrúbky a veku stromov
Rezbárstvo
• • výroba vtáèích búdok

 Lesná pedagogika

 Ukážka výcviku a využívania po¾ovníckych 
plemien psov

 Ukážky prvej pomoci pri poraneniach v lese

 Sokoliarstvo
• práca a výcvik dravých vtákov
• sokoliarske vystúpenia 
(9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00)

 Náuèný chodník na Sitno
• spoznávanie flóry a fauny Štiavnických vrchov
• stála expozícia CHKO Štiavnické vrchy - Informaèné 
stredisko ochrany prírody na vrchole Sitna

 Vyhodnotenie aktivít a odmeny pre deti
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Ako sa obliec� do lesa
obu� si pevnú obuv,
obliec� si dlhé nohavice,
trièko alebo bundu s dlhým rukávmi, vzia� 
si si prikrývku na hlavu, pribali� si pršipláš�!

Èo urobi� po príchode z lesa
Prezrie� sa, èi sme z lesa 
nedoniesli aj klieš�ov, 
klieš�a odstráni� pinzetou, 
miesto vydezinfikova�, 
navštívi� lekára, ak nám zostane 
hlavièka klieš�a v pokožke, 
alebo dlhšie sfarbená èervená pokožka 
v mieste prisatia klieš�a.

Úèas� na podujatí na vlastnú 
zodpovednos�.
Organizátor zabezpeèuje:
Zdravotnícku 
a bezpeènostnú službu:
0918 334 408

Podujatie sa koná v rámci projektu
Lesnícke dni 2009

Ve¾a zážitkov v lese všetkým de�om želajú 
organizátori a sponzori podujatia:

Návratky zasielajte na adresu do 27. mája 2009:

LESY SR, š.p. OZ Levice
Koháryho 2, 934 43 Levice

Fax: 036/6350 615

Informácie a kontakty:
LESY SR, š.p. OZ Levice

Ing. Roman Ïuriš
Mobil: 0918 334 419
Tel: 036/6350 614

E-mail: roman.duris@lesy.sk
lesylv@lesy.sk

Združenie zamestnávate¾ov 
lesného hospodárstva na Slovensku          
       
LESY SR, š.p.,
Odštepný závod Levice

Národné lesnícke centrum
Ústav lesníckeho poradenstva 
a vzdelávania Zvolen

Súkromná škola v prírode pod Sitnom

Slovenská lesnícka komora

Stredná odborná škola lesnícka
Banská Štiavnica

Stredná odborná škola, Šoltésovej 5,
Banská Štiavnica

Múzeum vo Svätom Antone

ŠOP SR,
Informaèné stredisko ochrany prírody
Banská Štiavnica

Hotel Topky

MŠ a ZŠ Maximiliána Hella
Štiavnické Bane

Vás pozývajú 
V pondelok 1. júna 2009

k jazeru Poèúvadlo

od 9.00  do 13.00 
sprevádzanie po trase chodníka
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