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Kurz vtáčieho spevu v Gemersko-malohontskom múzeu  
v Rimavskej Sobote 

Naučte sa rozoznávať 35 druhov vtákov podľa spevu 
 
 Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote poriada Kurz vtáčieho spevu 
s rozsahom 4 x 1 hod., počas ktorého sa naučíte rozlišovať 35 známych aj menej známych 
druhov vtákov podľa spevu. Je určený všetkým, čo majú radi prírodu a vtáky a chcú sa o nich 
dozvedieť viac (je užitočný pre žiakov a študentov so záujmom o štúdium zamerané na 
zoológiu, biológiu, ekológiu, lesníctvo a pod.). 
 Vstupné na jednu lekciu: dospelí 2 €, deti, študenti, dôchodcovia 1 € 
 
1. lekcia 
19. marec 2013 (utorok), 16:00 – 17:00 
 Trochu teórie na začiatok: Ako komunikujú vtáky?  
 Sovy a 1. speváci – sova obyčajná, myšiarka ušatá, výrik lesný, škovránok poľný, 

drozd čierny, sýkorka veľká, žltochvost domový, pŕhľaviar čiernohlavý, brhlík obyčajný 
  
2. lekcia 
27. marec 2013 (streda), 16:00 – 17:00 
 Opakovanie  
 Trochu teórie na začiatok: Prečo spievajú vtáky? 
 Vtáky parkov a záhrad – zelienka obyčajná, stehlík obyčajný, kanárik poľný, pinka 

obyčajná, červienka obyčajná, strnádka obyčajná, oriešok obyčajný, drozd plavý, 
sýkorka belasá 

 
3. lekcia 
10. apríl 2013 (streda), 16:00 – 17:00 
 Opakovanie  
 Trochu teórie na začiatok: Z akých častí sa skladá vtáčí spev?  
 „Neviditeľní“ speváci – penica čiernohlavá, penica popolavá, kolibiarik čipčavý, 

kolibiarik sykavý, kolibiarik spevavý, slávik obyčajný, svrčiak riečny, ľabtuška hôrna 
 
4. lekcia 
17. apríl 2013 (streda), 16:00 – 17:00 
 Opakovanie 
 Trochu teórie na začiatok: Čím spievajú vtáky? 
 Z každého rožka troška – muchárik bielokrký, muchárik malý, sedmohlások obyčajný, 

vlha obyčajná, strnádka lúčna, strnádka trstinová, trsteniarik bahenný, trsteniarik 
veľký, svrčiak slávikovitý  

 
 
Ďalšie informácie získate na adrese: Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote  

Nám. M. Tompu 5 
979 01 Rimavská Sobota 
Tel.:047/5632741, 5632730 
www.gmmuzeum.sk 

 
Kontaktná osoba: Mgr. Monika Gálffyová 
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