
Pozri, luhy! 
Vitajte v „Dobrodružstve luhov Moravy a Dyje“

Koncerty žiab a vtáčie hlasy, kreatívni majstri v prežití  
a proroci počasia – fascinujúci svet lužnej krajiny a jej význam 

Výstava v Centre March-Thaya  
v Hohenau an der March  

Apríl – október, denne od 9:00 – 17:00 hod.
Voľný vstup pre celú výstavu BEZBARIEROVY 

VSTUP!

PLAN VYSTAV A  
PONUKY V LETAKU



Prehliadky so sprievodcom,  
workshopy, potulky:

 » „Biodiverzita v luhoch Moravy a Dyje“ –  
prehliadka výstavy so sprievodcom pre dospelých  
Voliteľne s návštevou k miestam pre pozorovanie vtáctva  
vogel.schau.plätze, vzdialených cca. 1,5 km pre návštevníkov,  
prichádzajúcich napr. autobusom 

 » Workshopy pre deti /mládež (voliteľné témy) 

 » Kamishibai / Divadlo rozprávačov pre materskú a základnú školu

TRVANIE: vždy približne 2 hodiny,  

CENA: EUR 120,- pevná cena pre skupiny a všetky ponuky, max. 20 osôb  
Potrebná je rezervácia termínu, ponuka platí celoročne

Rozsiahlejšie ponuky exkurzií môžete rezervovať prostredníctvom združenia 
AURING (www.auring.at) alebo v Centre March-Thaya. 

Ďalšie možnosti výletov v luhoch Moravy a Dyje nájdete aj tu:  
https://www.weinviertel.at/march-thaya-auen

ŠTART
Ponorte sa do zvukov a farieb 
luhov Moravy a Dyje a sledujte 
terénnu mapu.

Otáčajte meracou tyčou pre povodne 
– akú úlohu zohráva dynamika vody? 

Regulácia rieky  
a renaturácia

Čím sú NIvy  
Moravy a Dyje také 
jedinečné? 

Čo je Ramsar a ako 
chránime luhy?

Úloha lužného lesa ako centra života –  
rastlinní a živočíšni majstri v prežití vo  
svojich špecifických lužných biotopoch



Rezervácia:

 » online na adrese www.marchthayazentrum.at

 » telefonicky na: +43 (0) 2535/31161

 » alebo cez E-mail na: info@marchthayaauen.at

Zajazdite si kolobežkou – zaručený pôžitok!

V centre March-Thaya je k dispozícii 12 rýchlych kolobežiek  
značky KOSTKA TOUR MAX (G5), ktoré vynikajú kolesami  
s rozmermi 26/20 palcov, sú športové a všestranne využiteľné. 

Doprajte si radosť z jazdy, buď k miestam na pozorovanie  
vtáctva vogel.schau.plätze, do múzea, lužnému kúpalisku či  
do pizzerie alebo na zmrzlinu. Výlet sa stane  
nezabudnuteľným zážitkom. 

CENY:

Kolobežka 1-3 hod.: 10,- eur
Kolobežka 4-7 hod.: 15,- eur
Vypožičanie prilby: 5,- eur / Kaucia na kolobežku: 40,- eur

PRENAJOM 
KOLOBEZIEK

Združenie AURING: 
Prežívajte, pozorujte s skúmajte prírodu.  
Miesta pre pozorovanie vtákov »vogel.schau.
plätze« - mokrade z „druhej ruky“. Výskum 
sťahovavého vtáctva a výskumný program 
Ochranné sklo pre vtáctvo

Hohenau -  
Človek a luhy

Započúvajte sa do zvukov zvierat

Dobré maskovanie – hľadajme hniezdo

Vtáčie puzzle – čo patrí dokopy?

K laboratóriu

Meranie rozpätím 
krídel orliaka

Rybník s rybami

Kde sa skrýva lopatka?

©
 R

.T
ri

n
kl

er



Výstava vznikla v rámci projektu 3E-Morava Nature a je financovaná Kooperačným programom „Interreg V-A Slovensko-Rakúsko 
2014-2020“ a Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR). Spolufinancovanie na národnej úrovni prebieha zo strany Spolko-
vej krajiny Dolné Rakúsko, Spolkového ministerstva pre pôdohospodárstvo, regióny a turizmus ako aj partnera NÖ.Regional. 
3E-Morava Nature posilňuje biodiverzitu pozdĺž rieky Moravy udržiavaním prírodného prostredia a ekovýchovou.

March-Thaya Zentrum 
Parkgasse 1a 
2273 Hohenau an der March 

phone +43 (0) 2535 31161 
mail info@marchthayaauen.at
pc www.marchthayazentrum.at

Ako sa sem dostanete:
B 49 a B 48, nadregionálne po A5 + L7, ako  
aj cez D2 a most cez Moravu: Priechod Hohe-
nau-Moravský Svätý Ján. Železnica: Severnou 
dráhou, autobusom Postbus od Mistelbachu 
alebo na bicykli po jednej z cyklotrás.

EKOCENTRA 
NA RIEKE 
MORAVE:

Hohenau an
der March

Parkgasse
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Tiráž: Vydavatel´ NÖ.Regional.GmbH, Purkersdorfer Straße 8/1/4, 3100 St. Pölten, www.noeregional.at. S podporou March-Thaya-Zentrum  
Hohenau an der March. Fotky © sksfotos.at, rybárik riečny © H. Jerrentrup, Úprava a tlač: gschichtl-drucker.at
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