Plán podujatí Arboréta Borová hora TU vo Zvolene na rok 2022
TERMÍN
KONANIA

ČAS KONANIA

NÁZOV A ZAMERANIE PODUJATIA

05. 04. 2022 (utorok)

08.00 – 12.00 h

VÍTANIE VTÁČÍCH POSLOV JARI (otvorenie sezóny)
Podujatie je zamerané na odchyt, krúžkovanie, spočítavanie a hodnotenie aktuálnej
populácie vtákov v arboréte. Je určené najmä pre žiakov základných a stredných škôl, ale
aj študentov biologických odborov vysokých škôl a univerzít.
Bezplatný vstup.

06. 05. 2022 (piatok)

07.00 – 16.00 h

DNI BEZ BARIÉR

07. 05. 2022 (sobota)

09.00 – 17.00 h

Podujatie je určené pre odbornú aj laickú verejnosť, hlavne pre skupinu osôb s telesným
postihnutím a vozičkárov s tematickým zameraním pre túto skupinu návštevníkov. Počas
týchto dní budú pracovníci ABH prezentovať zbierky arboréta a možnosti prekonávania
fyzických prekážok v prírodnom prostredí náučných chodníkov.
ZŤP a sprevádzajúca osoba ZŤP bezplatný vstup.

27. 05. 2022 (piatok)

07.00 – 16.00 h

DNI RODODENDRONOV

28. 05. 2022 (sobota)

09.00 – 18.00 h

29. 05. 2022 (nedeľa)

09.00 – 18.00 h

Areál arboréta ponúka možnosť využitia stálych vyznačených náučných trás, ku ktorým
počas podujatia pribudne aktuálne „Rododendronový chodník“, ktorý návštevníka
prevedie výsadbami rododendronov. Podujatie je určené pre širokú odbornú aj laickú
verejnosť.

17. 06. 2022 (piatok)

07.00 – 16.00 h

DNI RUŽÍ

18. 06. 2022 (sobota)

09.00 – 18.00 h

19. 06. 2022 (nedeľa)

09.00 – 18.00 h

Podujatie okrem prehliadky arboréta ponúka návštevníkom možnosť prehliadky
kvitnúceho rozária, kde je sústredených 800 odrôd kultúrnych ruží a 80 druhov
botanických ruží. Podujatie je určené pre širokú odbornú aj laickú verejnosť.

07. 10. 2022 (piatok)

07.00 – 16.00 h

JESEŇ V ARBORÉTE BOROVÁ HORA

08. 10. 2022 (sobota)

09.00 – 17.00 h

Podujatie sa organizuje v závere vegetačného obdobia a je venované jesennému aspektu
drevín a malebným scenériám v arboréte. Je určené pre žiakov, študentov, širokú
odbornú aj laickú verejnosť.

POZNÁMKA: Podujatia sa uskutočnia v zmysle aktuálnych opatrení prijatých vládou SR a Krízovým štábom TUZVO v súvislosti
s pandemickou situáciou. Podrobnejšie údaje budú zverejnené na informačných materiáloch k jednotlivým podujatiam.

