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v Bratislave, 12.6.2013 
 
 

Farebný ako papagáj a predsa žije na Slovensku 

(tlačová správa) 
 

 

Včelárik zlatý je považovaný za nášho najfarebnejšieho vtáčika. „Mnohým ľuďom svojím 
vzhľadom pripomína papagája,“ hovorí ornitológ Ján Dobšovič z watching.sk. „Práve 
o včelárikovi sa hovorí, že má na sebe až šestnásť farieb, kvôli ktorým laikom pripomína 
papagáje,“ dodáva Dobšovič. Tento druh patrí medzi krakľovce, jednu z najfarebnejších skupín 
vtákov žijúcich v našich podmienkach. U nás žijú len štyri druhy z tohto radu – včelárik, rybárik, 
dudok a krakľa – a všetky sú veľmi pekné. Okrem pestrého sfarbenia má včelárik výrazne 
predĺžené stredové pierka na chvoste. Svojím dlhým zobákom loví blanokrídly hmyz, medzi 
ktorý patria aj divo žijúce včely, podľa čoho dostal svoje pomenovanie. 

Tento druh často žije v kolóniách a na hniezdenie vyhľadáva kolmé steny z mäkkého materiálu, 
do ktorých si hĺbi chodbičky. Jedna takáto kolónia sa nachádza priamo na bratislavskom 
Sandbergu. V jej okolí ich lieta viac ako päťdesiat. Pre všetkých záujemcov pripravil watching.sk 
pozorovanie tohto pestrofarebného vtáčika priamo z cyklochodníka, ktorý ide popod Sandberg. 

Akcia sa uskutoční počas víkendu 22. – 23. júna 2013. Záujemcovia o pozorovanie našich 
klenotov medzi vtákmi môžu prísť v sobotu či nedeľu medzi 10:00 – 17:00 k cyklochodníku pri 
rieke Morave, medzi Devínom a Devínskou Novou Vsou, kde budeme mať pozorovací bod. Tu 
vám ochotne zapožičiame ďalekohľad a poskytneme aj ďalšie informácie o včelárikoch. Môžete 
sa zastaviť kedykoľvek chcete a zotrvať, ako dlho sa vám bude páčiť. 

 
Miesto stretnutia: na ceste medzi Devínom a Devínskou Novou Vsou, pri zastávke MHD 
Sandberg, pri starom pilieri lanovky pri Morave 
 
Príchod možný kedykoľvek v čase od 10:00 – 17:00 hod. 
 
Akcia je vhodná aj pre cyklistov, telesne postihnutých ľudí, rodiny s deťmi či so psami.  
 
Kontakt na watching.sk: 
Email: info@watching.sk 
Tel: 0903 751 330 (Ján Dobšovič)  
Web: www.watching.sk 
Facebook: www.facebook.com/bird.watching.sk 


