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EDUKACIJA ZA VODIČE PROGRAMA PROMATRANJA PTICA 
 

 
 
 

Vrijeme: 26. i 27. lipnja 2020 
 
Lokacija: Aljmaš (livada i topolik pored nogometnog igrališta) 
 
Broj sudionika: 20 
 
Prilikom prijave za sudjelovanje u edukaciji molimo ispunite sljedeće podatke: 
 
Ime i prezime: 
Mjesto stanovanja: 
OIB: 
Kontakt mobitel: 
 
Prijave za sudjelovanje u edukaciji molimo pošaljite najkasnije do 25. lipnja 2020 na e-mail: 
nada@zeleni-osijek.hr 
 
Kontakt za informacije: 
Nada Trogrlić 
nada@zeleni-osijek.hr 
031 565 181 
097 7449 149 
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PROGRAM EDUKACIJE: 
 
26. lipnja, 14.30h – 19.00h 

• Zaštićena područja i zaštićene vrste istočne Hrvatske 

• Upoznavanje s eko turizmom i turizmom promatranja ptica 

• Upoznavanje s pticama našeg područja 

• Izrada itinerera, organizacija i vođenje posjetitelja / turista za programe promatranja ptica 
 
27. lipnja, 09.15h – 18.00h (Terenski rad) 

• Kako se služiti priručnikom / vodičem za promatranje ptica 

• Upoznavanje s opremom za promatranje ptica 

• Terenski rad: Promatranje ptica u poplavnoj šumi 
 
 

• Polaznici će po završetku edukacije dobiti Potvrdu o sudjelovanju 

• Polaznici će dobiti sve radne materijale i prezentacije 

• Za potrebe terenskog rada (27. lipnja) preporučamo ponijeti terensku obuću i odjeću 
 
 
 
 
 
 

Edukacija za vodiče programa promatranja ptica provodi se u sklopu projekta  
„Zelene staze Dunava i Drave“ financiranog iz poziva  

PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE u okviru  
Operativnog programa KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. 

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 
Sadržaj pozivnice isključiva je odgovornost Općine Erdut. 

 

 
Projektni partneri: 
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