
Pozývame Vás na workshop v rámci projektu KEGA zameraný  

na ekologickú a environmentálnu výchovu  
 

EXKURZIA A WORKSHOP 
SEV Dropie a Veľkolélsky ostrov 

 

12. 5. 2017 
Program: 

 

8:00 – 14:00 h: Bratislava – Zemianska Olča, stredisko 

environmentálnej výchovy SAŽP Dropie. Zážitkovou formou a 

zábavnými aktivitami objavujú žiaci tajomný svet najväčšieho 

riečneho ostrova Európy – Žitného ostrova. Areál SEV SAŽP Dropie 

sa nachádza na Dolnom Žitnom ostrove – na území nížinných samôt 

– taní. Katastrálne spadá do 10 km vzdialenej Zemianskej Olče. 

Areál SEV SAŽP Dropie (http://dru_dropie.sazp.sk/) obklopuje 

Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky.  

Program v SEV Dropie: 

- oboznámenie sa so SEV a ich činnosťou 

- ukážky enviro programov pre všetky typy škôl  

- exkurzia v SEV a jeho okolí s ukážkami výučby 

- obed v SEV Dropie (cena 4,50 €) 

 

 

14:00 – 16:30 h: Ukážka manažmentu nížinných lúk na 

Veľkolélskom ostrove – Veľkolélsky ostrov pri obci Zlatná na 

Ostrove je územím európskeho významu a zároveň jedným z 

posledných veľkých dunajských ostrovov s rozlohou 328,65 ha. 

Predstavuje unikátnu mozaiku biotopov so zachovanými tvrdými aj 

mäkkými lužnými lesmi, mokraďami aj nížinnými lúkami. 

Mimovládna organizácia BROZ si vďaka podpore programu LIFE-

Nature prenajala na 25 rokov 250 ha pozemkov na ostrove, aby tu 

mohla realizovať projekt ochrany lesov, obnovy zanedbaných lúk, 

znovu zavedenia pasenia hospodárskych zvierat a spolupráce s 

miestnou komunitou v súlade s obnovou trvalo udržateľného, 

tradičného využívania lúk a pasienkov. Od roku 2010 sa na ostrove 

chovajú huculské kone, ktoré ako plemeno majú pokojnú povahu a 

vysokú odolnosť voči zmenám poveternostných podmienok. Okrem 

nich sa tu nachádzajú aj ďalšie zvieratá (hovädzí dobytok, ovce, 

kozy), ktoré pomáhajú udržiavať ostrovné lúky v priaznivom stave. 

Každé zo zvierat spása trávu iným spôsobom, čo spestruje druhové 

zloženie lúk a vytvára bohaté podmienky pre hmyz. V roku 2014 sa 

podarilo sprietočniť Veľkolélske rameno, ktoré bolo v minulom 

storočí prehradené a postupne zanášané naplaveninami.  

 

18:00 – 18:30 h: predpokladaný návrat do Bratislavy 

 

Prihlášky (najneskôr do 3. 5. 2017) a bližšie informácie: Mgr. Marta Nevřelová, PhD., Katedra 

environmentálnej ekológie PriF UK v Bratislave, e-mail: nevrelova@fns.uniba.sk a Mgr. Blanka 

Lehotská, PhD., Katedra krajinnej ekológie PriF UK v Bratislave, e-mail: lehotska@fns.uniba.sk  
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