MLADINSKA SEKCIJA
DOPPS - BIRDLIFE
SLOVENIA
Pridruži se nam!
Te zanimajo ptice in narava? Želiš svoj prosti čas
preživljati zunaj, pa ne veš kako? Se rad družiš z
vrstniki, ki jih zanimajo podobne stvari? Pridruži
se nam!
Vedno smo veseli novih obrazov. Vse, kar
moraš narediti je, da pošlješ prazen e-mail na
doppsmladi@yahoogroups-subscribe.com. Na
prispelo elektronsko sporočilo pa odgovoriš
s še enim praznim sporočilom in zadeva je
opravljena.
Če pa imaš še kakšno dodatno vprašanje pa
pokliči na 01/426 58 75 (pisarna DOPPS) ali pa
pošlji e-mail na dopps@dopps-drustvo.si.
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E-mail skupina DOPPSmladi

Poletni in zimski tabori

E-poštno skupino uporabljamo za medsebojno
komunikacijo in obveščanje o svežih podatkih
s terena. Hitro se razvijejo zanimive debate,
naši člani pa pogosto postrežejo tudi s
svojimi skrivnostnimi fotograﬁjami. Če te
zanima hibridizacija muharjev rodu Ficedula,
taksonomski položaj vrtnikov Hippolais ali pa
želiš sporočiti, na katere zanimive vrste si naletel
med svojimi terenskimi pohodi, je e-poštna
skupina DOPPSmladi pravi naslov zate. Navodila,
kako se v skupino včlaniti najdeš v zloženki pred
seboj.

Naše društvo že desetletje pripravlja poletne, od
leta 2007 dalje pa tudi zimske tabore. Na taboru
se razdelimo v skupine. Vsaka skupina pod
vodstvom mentorja ves teden išče odgovore
na svoja raziskovalna vprašanja.Ob koncu pa
pripravimo tudi zaključno predstavitev za starše
in krajane okoliških vasi ter mest. Tabori so
priložnost za druženje in spoznavanje narave v
dobri družbi.

Izleti in akcije
Že od ustanovitve naše sekcije hodimo na skupne
izlete, ki jih organiziramo pod okriljem našega
društva. Ti izleti so še posebno namenjeni nam,
mladim ornitologom, da skupaj odkrivamo svet
narave in ptic. Zmeraj pa smo veseli tudi družbe
starejših ornitologov, ki nam radi postrežejo
s podatki o vsem, kar nas zanima. Prirejamo
tudi različne akcije in delavnice, s katerimi si
popestrimo prenekatero popoldne ali večer. V
Ljubljani smo tako že večkrat pripravili akcijo
izdelovanja gnezdilnic in lojnih pogač. Letos
spomladi smo s pomočjo naših članov izvedli
tudi popis postovk v Ljubljani.

