TLAČOVÁ SPRÁVA
OKRÍDLENÍ PÚTNICI A VLK DRAVÝ A JEHO POTOMKOVIA
Miesto: Zemplínske osvetové stredisko, Gorkého 1, 071 01 Michalovce
Riaditeľka ZOS: Mgr. Eva Raffayová, riaditelka@zosmi.sk
Názov podujatia: OKRÍDLENÍ PÚTNICI A VLK DRAVÝ A JEHO POTOMKOVIA
Termín podujatia: 20.2.2018
Informácie k podujatiu: Marianna Chvastová, marianna.chvastova@zosmi.sk
Kontakt pre média: Mgr. Erika Marcinčinová, erika.marcincinova@zosmi.sk
„Milióny vtákov sa každoročne na jeseň vydávajú na cestu plnú nástrah, aby sa zasa na jar vrátili na miesta,
kde prišli na svet. Vtáčia migrácia tak fascinuje ľudí odpradávna až do dnešných čias“.

Zemplínske osvetové stredisko Michalovce a CHKO Vihorlat pripravuje v týchto dňoch 2 výstavy pod
názvom Okrídlení pútnici a Vlk dravý a jeho potomkovia. Výstavy sa uskutočnia v galérii Zemplínskeho
osvetového strediska v Michalovciach.
Výstava Východoslovenského múzea v Košiciach „Okrídelní pútnici“ odhaľuje tajomstvá vtáčej migrácie
od prvých mýtov a poznatkov z čias Aristotela až po dnešné moderné satelitné sledovanie vtákov. Približuje
spôsoby migrácie, orientácie vtákov na dlhej ceste a faktory, ktoré ovplyvňujú vtáčie sťahovanie.
Návštevníci sa dozvedia, že vynájdenie ornitologického krúžku pomohlo vyriešiť mnohé nezodpovedané
otázky vtáčej migrácie. Krúžkovanie vtákov sa stalo výskumnou metódou, ktorá sa využíva dodnes.
Druhá výstava predstavuje karpatskú šelmu – vlka dravého ako živočícha a prirodzeného predátora i ako
rozprávkovú bytosť, či symbol povier. Výstava zodpovedá na otázky či je vlk démon z rozprávok alebo len
obeť dávnych povestí a mýtov, či je vlk v slovenskej prírode naozaj tak premnožený ako o ňom tvrdia
poľovníci, ktoré ďalšie zvieratá patria do vlčieho príbuzenstva a ako sa z divého vlka vyvinul najlepší priateľ
človeka – pes? Cieľom výstavy je predstaviť širokej verejnosti vlka dravého, ktorý má svoje nezastupiteľné
miesto v prírode a zaslúži si našu pozornosť a ochranu.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vás!
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