Viadua – spolek pro ochranu a obnovu přírody a krajiny

Závěrečná zpráva kprojektu
„Přírodovědné dny v Informačním středisku
CHKO Litovelské Pomoraví Šargoun u Litovle“

Zpracovala: Mgr. Alice Háková, odborný lektor a metodik výukových programů
prosinec 2019

Cíl projektu:
Cílem projektu bylo připravit a realizovat dva přírodovědné dny v ekovýchovném
informačním středisku Šargoun u Litovle.
Průběh projektu:
Dle projektu proběhly v ekovýchovném informačním středisku Šargoun u Litovle dva
přírodovědné dny. První byl organizován v červnu, na téma Hmyz na louce i v lese; Proč jsou
důležití opylovači? a v září proběhl druhý přírodovědný den na téma Sad – zpracování bylin a
výpěstků ze zahrad; Byliny kolem nás a jak je využít?
Náplň jednotlivých přírodovědných dnů:
1. Hmyz na louce i v lese; Proč jsou důležití opylovači? – červen
Při tomto programu si návštěvníci vyzkoušeli lov motýlů pomocí síťky v rámci ovocného
sadu v blízkosti Šargounu. Byla jim prezentována vědecká metoda značení motýlů při studiu
početnosti jejich populací. Účastníci byli seznámeni s životním cyklem motýlů a pomocí
lepení těstovin si prezentovali cyklus na papíru. Z pedigu si také vyrobili svého vlastního
motýla. Dále byl prezentován život včel medonosných a včel samotářek. Návštěvníci si mohli
vyrobit základ pro svůj vlastní hmyzí hotel. Nakonec programu byla připravena objevná
stezka úkolů, kdy po zodpovězení otázek o přírodě CHKO Litovelské Pomoraví se našel
poklad.

Stanoviště – motýli.

Stanoviště – výroba životního cyklu motýlů.

Vyrobený motýl z pedigu.

Vrtání komůrek do pařezů pro včely samotářky.
2. Sad – zpracování bylin a výpěstků ze zahrad; Byliny kolem nás a jak je využít? – září
V okolí objektu informačního střediska Šargoun se nachází ovocný sad původních odrůd a
také bylinková zahrádka. Návštěvníkům byly prezentovány různé odrůdy jablek, některé
mohly i ochutnat. Dále jim budou prezentovány různé druhy bylin, jejich využití pro léčení i
do bylinných směsí a účastníci si vyrobili vlastní repelent z přírodních esencí, dále si
připravili bylinkový čaj a bylinkový olej. Na ohni si uvařili jablko-kdoulový kompot. Byl také
prezentován odlov drobných savců do živolovných pastí. Usušené bylinky si návštěvníci
odnesli ve vlastnoručně potištěných plátěných sáčcích.
V rámci programu proběhly bubenické dílny a bubenická show kapely Jumping
Drums. Nakonec programu byla připravena objevná stezka úkolů, kdy po zodpovězení otázek
o přírodě CHKO Litovelské Pomoraví účastníci našli poklad.

Stanoviště byliny – výroba repelentu a bylinková lékárna s vařením čaje.

Stanoviště – využití bylin k potisku ručním lisem na plátěné sáčky.

Výtvarná dílna – listy a plody našich keřů.

Prezentace odchytu drobných savců do živolovných pastí.

Zhodnocení projektu a přínos pro poskytovatele:
Přírodovědné dny se setkaly s pozitivním ohlasem ze strany návštěvníků. Celkem se jich
zúčastnilo cca 150 lidí. Program probhěl od 10,00 hod. do 16,00 hod. Na realizaci programu
spolupracovali odborníci z AOPK ČR a Univerzity Palackého.
Pro každý program byl vypracován pracovní list, který sloužil po vyplnění otázek
k nalezení podkladu. Propagace probíhala na webových stránkách spolku Viadua
(http://www.viadua.cz), na stránkách AOPK ČR – regionální pracoviště Olomoucko a
organizace Sluňákov o.p.s. Dále byly vylepeny plakáty v místních obcích. Navázala se
spolupráce s turistickým informačním střediskem v Olomouci, Litovli, Mohelnici a Uničově.
AOPK ČR vydala v září 2019 tiskovou zprávu k akci, kterou uveřejnila na svých webových
stránkách, viz příloha 1.
V projektu bychom chtěli po kladné odezvě pokračovat i v následujících letech.

V Olomouci dne 13.12.2019

PŘÍLOHA 1: TISKOVÁ
(www.ochranaprirody.cz)
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Na Šargouně se bubnovalo v rytmu podzimní přírody
10.9.2019
Přírodovědný den v informačním středisku CHKO Litovelské Pomoraví minulou sobotu
přilákal na stovku dětí a jejich rodičů.
Deštivou neděli 8. září si až stovka dětí a rodičů přišla zpříjemnit do Informačního střediska
CHKO Litovelské Pomoraví Šargoun, kde nevládní organizace Viadua – spolek pro obnovu
přírody a krajiny ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky,
Správou CHKO Litovelské Pomoraví uspořádala přírodovědný den plný zábavy na téma
poklady podzimní zahrady.
Bylo připraveno několik hravých stanovišť, kde se děti naučily poznávat bylinky, keře a
stromy rostoucí v okolí Šargounu. Mohly si vyrobit bylinkový olej či přírodní repelent nebo si
namíchat do vlastnoručně potištěného pytlíku bylinkový čaj. Pro zahřátí ochutnaly jablečný
kompot připravený nad ohněm. Jedním z nejvyhledávanějších stanovišť byla ukázka
drobných hlodavců odchycených do živolovných pastí v zahradě a v jejím okolí. Nakonec se
návštěvníci vydali po objevné stezce, která je seznámila s přírodou CHKO Litovelské
Pomoraví a byla ukončena pokladem.
„Přírodovědný den zde pořádáme letos již podruhé. Akce je určena převážně pro rodiny s
dětmi a jejím cílem je představit hravou formou přírodu v okolí Šargounu. Přírodovědné dny
můžeme pořádat díky finanční podpoře Olomouckého kraje“ podotkla Alice Háková z
pořádajícího spolku Viadua.
Vyvrcholením programu byl koncert skupiny JUMPING DRUMS, na který navázaly velmi
zdařilé bubenické dílničky pro děti.
„Jsem rád, že na přírodovědný den dorazilo tolik lidí. Je to příležitost jak veřejnost seznámit
nejenom s přírodou Litovelského Pomoraví, ale i s ochranou přírody obecně,“ podotkl
vedoucí CHKO Litovelské Pomoraví Jan Vrbický. „Podobných akcí, chceme na Šargouně
pořádat více. Příští rok bude CHKO Litovelské Pomoraví slavit 30. let od svého založení, tak
to chceme s širokou veřejností náležitě oslavit,“ poznamenal na závěr.

Příloha 2: Pozvánky na přírodovědné dny

