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V polovině května je nitro lužních lesů chráněné krajinné oblasti Poodří už zelené a
všechny stromy a rostliny rozkvétají v pestré škále barev. Když ale spolu s mladými
biology spolku studentů SOVA nahlédnete pod povrch této přírodní nádhery, uvidíte, že
zde v tomto čase probíhá nelítostný zápas, ve kterém se bojuje o potravu i holý život. Na
čerstvých listech se živí obrovská biomasa hmyzu a spolu se zástupci dravých a
parazitujících druhů vytváří síť složitých potravních vztahů. Mimo jiné jsou důležitou
potravou ptáků, kteří sem kvůli hmyzí hostině přiletěli ze svých zimovišť. Průvodci
Stanislav Ožana, Petr Pyszko a Veronika Zavadilová vám ukážou, jak celý systém
potravních řetězců v Poodří funguje a společně nachytáte jednotlivé zástupce hmyzích
druhů do síťky. Biologové vám také představí výzkumy na toto téma, na kterých pracují
na Ostravské univerzitě. Partnerem komentované prohlídky je studentská organizace
SOVA. den | sobota 18. 5. 2019 čas | 10:00 – 12:00 místo srazu | vlakové nádraží Polanka
nad Odrou, parkování opodál u silnice směrem na Proskovice délka | 3,5 km obtížnost |
pěšiny, místy mírně obtížný terén, avšak téměř bez převýšení s sebou | pevnou obuv
vhodné pro děti | ano cena | 80 Kč, senioři 50 Kč, děti zdarma vstupenky | online na
webu OSTRAVAINFO, fyzicky na všech pobočkách OSTRAVAINFO a také v kavárně Či ja
vim na adrese Čs. legií 6 v centru, kde dostanete na vstupenku 10 Kč slevu, pokud si něco
koupíte průvodce | biologové spolku SOVA SOVA, tedy Studentská organizace vědeckých
aktivit vznikla v roce 2016 a od té doby se na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity
podílí na popularizaci vědy, zlepšování sociálního života a dalšímu vzdělávání studentů a
středoškolských zájemců o studium. Čas od času pořádá také exkurze pro veřejnost. Na
našem festivalu vystupovala již loni, když s úspěchem její členové vedli prohlídku podél
starých ramen řeky Odry v Zábřehu. Nejatraktivnější bylo lovení hmyzu do síťky.
Letošními průvodci budou Stanislav Ožana, Petr Pyszko a Veronika Zavadilová.
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