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Lebo všetko, čo je,
miluješ
a nič nemáš v nenávisti
z toho, čo si urobil;
lebo keby si bol
nenávidel niečo,
nebol by si to utvoril.
Akože by mohlo
obstáť niečo,
keby si to nechcel ty?

Ako by sa bolo
zachovalo niečo,
keby si to nebol ty
k jestvote povolal?
Lež ty šetríš všetko,
lebo je to tvoje, Pane,
priateľ života.
Kniha Múdrosti 11, 24-26
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ÚVOD K SLOVENSKÉMU VYDANIU

Boh poveril človeka prevziať
zodpovednosť správcu za stvorenstvo. „I vzal Pán, Boh, človeka a umiestnil ho v raji Edenu,
aby ho obrábal a strážil.“ (Gn
2, 15)
V biblickom výroku a obraze
je zahrnuté všetko to, čo súvisí s rozumným využívaním
všetkých
prírodných
zdrojov a starostlivým strážením
a ochranou všetkého stvorenstva tvoriaceho naše životné
prostredie, ktoré sme dostali
ako dar Božej lásky. Dostali sme túto planétu Zem s čistým vzduchom, s čistou vodou,
s čistou pôdou na pestovanie
čistých potravín, dostali sme
ako súčasť Zeme rastliny a živočíchy, bez ktorých by táto
Zem bola pustá a Boh ju takú
nechcel mať. Nakoniec stvoril aj nás a vystrojil nás schopnosťami niesť zodpovednosť
za uchovávanie týchto jeho
darov.
Po ľudskom páde do hriechu
prichádza v plnosti času sám
Syn Boží do tohto materiálneho
sveta, aby ho svojou prítomnosťou posvätil. Aby vykúpil človeka a opäť nám pripomenul, že
všetko, čo Boh stvoril je dobré,
ba veľmi dobré (porov. Gn 1,
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1-31). Človek teda preberá
zodpovednosť za ochranu
stvorenstva a celého životného prostredia. Robí to v profánnych inštitúciách na úrovni
politickej, právnej, na úrovni
výchovnej, kde práve Cirkev
preberá svoj veľký podiel zodpovednosti pri formovaní ekologického vedomia a svedomia svojich veriacich a vyvíja
aktivity, ktoré majú svoj základ
v Božom slove, v dokumentoch
Magistéria Cirkvi a samozrejme
v jej praktických aktivitách až
na úrovni farností. Robí to predovšetkým preto, že vníma
problémy ochrany stvorenstva
a životného prostredia ako výsostne morálny problém. Významný dokument pre túto
oblasť v Cirkvi nám zanechal
blahej pamäti pápež Ján Pavol
II. vo svojom posolstve ku Dňu
mieru 1. 1. 1990 pod názvom
„Pokoj s Bohom Stvoriteľom,
pokoj s celým stvorenstvom.“
Konferencia
biskupov
Slovenska má preto v štruktúre
svojich komisií aj subkomisiu
pre environmentálnu výchovu,
ktorá v rámci svojej už niekoľkoročnej činnosti pripravila aj
túto publikáciu, ako pomôcku
pre správcov farností pri riešení praktických otázok ochrany
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stvorenstva v sakrálnych objektoch a ich blízkom okolí. Publikácia poučí i poradí, ako postupovať pri riešení problémov,
ktoré môžu nastať, ak si niektoré druhy živočíchov za svoje
bydlisko vybrali práve sakrálny
objekt. „Veď aj vrabec si nájde
príbytok a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá“(Ž 84, 4).
Zachovať život všetkého, čo si
nájde svoj domov v strechách
našich chrámov, fár, kláštorov, či v starých zvoniciach je
prejavom a súčasťou kultúry
života. Veď aj tieto živočíchy
svojou vlastnou existenciou
a ekologickým významom
oslavujú svojho Stvoriteľa a sú
obohatením a spestrením života ľudí na tejto zemi. Svätý
František Assiský, patrón ekológov, ich nazýva svojimi bratmi
a sestrami. Boh, prv než stvoril
človeka, ako korunu tvorstva,
na počiatku stvoril zem a všetku krásu rastlín a živočíchov
na nej. Chcel, aby celá príroda so všetkým jej bohatstvom
a krásou slúžila človekovi. Aby
človek mohol v nej pookriať,
potešiť sa i načerpať nových
síl. Bez stvorenstva by bola zem
skutočne prázdna a pustá.

Táto publikácia, ktorú vám
Environmentálna subkomisia
KBS ponúka, vyjadruje postoj
úcty k životu v jeho rozmanitej
podobe. Bude pre Vás praktickou pomôckou pri ochrane
stvorenstva vo Vašom najbližsom okolí.
Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ
Predseda environmentálnej
subkomisie KBS
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Buď pochválený –
Ty nechávaš
krúžiť vtákov na oblohe!
Buď pochválený –
keď ráno spievajú!
Buď pochválený –
za všetky Tvoje zvieratá
Buď pochválený –
lebo Ty si
obdivuhodný, Pane!
Buď pochválený –
lebo Ty si, Pane,
stvoril človeka!
Buď pochválený –
on je Tvoj obraz lásky!
Buď pochválený –
za každý národ Zeme!
Buď pochválený –
lebo Ty si
obdivuhodný, Pane!
Chvála sv. Františka z Assisi
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Voľne žijúce živočíchy nachádzajú dnes čoraz menej možností spolu s nami ľuďmi obývať
domy, mestá a záhrady. Mnohé z nich v našom bezprostrednom okolí už nenachádzajú
vhodné prístrešie, potravu
a ani našu ohľaduplnosť. Ich
životné priestory sa obmedzujú. Rozmanitosť prírody, rôznorodosť rastlín a živočíchov sa
neustále znižuje.
V lete 1995 miestna skupina
Zväzu ochrancov prírody Nemecka (NABU) v Überlingene
uskutočnila prieskum problematiky a túto negatívnu skutočnosť jasne dokázala u netopierov v kostoloch a kaplnkách
Horného Švábska. Ešte pred 20
rokmi tu nerušene žili, no medzičasom vymizli. Úbytok je tichý a pomalý, sotva ho možno
zbadať.
Obava pred nečistotou a výkalmi, pred prácou a nákladmi
navyše, vedie niekedy zodpovedných k tomu, že sú nútení
ponatierať plochy a cesty, povysádzať ľahko pestovateľnú
zeleň alebo poupchávať otvory na kostoloch a kostolných
vežiach.
V cirkevných stavbách sa
však určite nájde veľa miesta
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aj pre vytláčané a ohrozené
druhy živočíchov. Často je to
pre ne nenahraditeľný priestor,
pretože tieto živočíchy hľadajú
práve tiché, málo frekventované podkrovie alebo uprednostňujú vysoké kostolné veže.
Cirkevné obce majú samy
v rukách možnosť vytvoriť tu
priestor pre ich hniezdenie
a bývanie.
Predkladaná publikácia chce
poskytnúť informácie o najfrekventovanejších živočíchoch,
ktoré z tohto aspektu prichádzajú do úvahy. Hovorí sa, že
človek si všíma a chráni to, čo
pozná. Preto sú tu uvedené
konkrétne podnety a návrhy,
ako môže cirkevná obec, často s minimom úsilia, ponúknuť
vtákom miesta na hniezdenie
a životný priestor.
Je veľa takých príkladov. Publikácia si však nerobí nároky
na úplnosť. Vydavatelia sa
tešia na vaše ďalšie podnety
a skúsenosti.

ÚVOD

sa preto hodia na to, aby povzbudili k začiatku.
Zástupcov cirkevných obcí by
sme chceli srdečne pozvať
k spolupráci s členmi ochranárskych organizácií, ktorí im
radi odborne poradia a môžu
aj prakticky pomôcť.
Takáto spolupráca sa už
na mnohých miestach osvedčila. Mladým aj starším členom
cirkevných spoločenstiev sa
ponúka príležitosť angažovať
sa pri zriaďovaní miest na hniezdenie a pri starostlivosti o ne
– robia to radi a spoľahlivo.
Snahou publikácie je podnietiť
k tomu, aby cirkvi, obecné samosprávy a ich okolie spoločne
udržiavali, plánovali a vytvárali vhodné životné prostredie
pre voľne žijúce rastliny a živočíchy.
Vydavateľ

Všetky uvedené opatrenia
zaiste nie je možné presadiť
v každom kostole a jeho okolí.
Niektoré námety sa však predsa len dajú realizovať jednoduchými prostriedkami, snáď
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ZODPOVEDNOSŤ

ČLOVEKA

Rok čo rok nenávratne mizne
na našej Zemi 45 000 druhov rastlín a živočíchov. Ničí sa ich životný
priestor, ktorý vznikal počas desaťročí a stáročí. Už aj u nás je ohrozená rozmanitosť druhov na úrovni asi 50%. Násilne rozkopávame
pôdu, spútavame a obmedzujeme životné prostredie, v krajine
stále viac a viac staviame, dláždime cesty, ulice a námestia. Napríklad v nemeckej spolkovej krajine
Baden-Württemberg sa deň čo
deň používa 12 ha na nové sídliskové plochy, v celom Nemecku je
to denne až 90 ha. „Nedotknutá
zeleň namiesto šedivosti sídlisk“
bol preto názov jednej akcie Zväzu ochrancov prírody Nemecka.
Hoci vieme, že živočíchy, rastliny
a ich biotopy majú svoju vlastnú hodnotu, aj tak však ešte stále dosť často konáme v rozpore
s touto pravdou. Vzťah človeka
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k okolitej živej a neživej prírode by
sa mal kriticky premyslieť.
Zmeny prirodzených biotopov,
práve tak ako nadmerná preťaženosť životného prostredia v dôsledku vyčerpávania prírodných
zdrojov, nie sú slepým osudom,
ale dôsledkom konania človeka.
A tu sa natíska nevyhnutná otázka: na aké normy a ciele sa musí
človek orientovať, aby sa s plnou
vážnosťou postavil k svojej zodpovednosti za život ľudstva a ochranu jeho životného priestoru,
za Zem s jej rozmanitosťou rastlín
a živočíchov? A s tým úzko súvisí
otázka z kresťansko-biblického pohľadu: Čo je úlohou človeka?

K
Na kostoly a ich okolie sa v tejto
brožúrke pozrieme ako na určitú
mozaiku. Každý jej jednotlivý kamienok predstavuje jednu niku
– „životný priestor“, v ktorom môže
žiť nejaký živočích. Jednotlivé druhy rastlín a živočíchov sú navzájom prepojené v potravnom reťazci. V tejto publikácii v krátkosti
predstavujeme živočíšnych obyvateľov kostolov a uvádzame ich
životné nároky.
Prirovnanie životného prostredia
k mozaike poukazuje na sieť vzájomne prepojených vzťahov, aké
nachádzame všade v prírode: Ak
vypadne jeden kamienok z celkovej štruktúry, ešte sa veľa nestane.
Ak však chýba niekoľko mozaikových kamienkov, začína to mať
vplyv aj na zvyšok a jeho rozpad
možno len ťažko zadržať.
V prírode niet takej živej bytosti –
či už ide o rastliny alebo živočíchy
– ktorej vymiznutie by nespôsobilo
nejaké následky. Ak vypadne jeden druh, vyhynie aj iný, ktorý je
od predošlého závislý. Mnohé súvislosti nie sú hneď jasné. Niektorý
„zbytočný“ živočích alebo „dotieravá zelina“ sa nakoniec ukážu
ako dôležité kamienky mozaiky.
Jednotlivé mozaikové kamienky v celkovej štruktúre prírody už
nenávratne chýbajú. Všetci však
môžeme prispieť k tomu, aby sme
ničenie ďalších elementov zadržali a vymiznutiu aspoň niektorých
zabránili.

ZOSTAVENIU PUBLIKÁCIE

Práve cirkvi môžu ako vzor prispieť
k udržaniu rozmanitosti druhov
a našim spolustvoreniam ponúknuť
v oblasti kostola možnosť prežitia.
Svoju „mozaiku“ tak môžu postaviť
na pevnom nosnom základe.
Na základe poznania sieťového
prepojenia jednotlivých článkov
v prírode, treba pri našich iniciatívach pamätať na dôležitosť
vzájomného prepojenia jednotlivých podmienok pre život. Tak
napríklad možno síce ponúknuť
prístrešie divým včelám, keď však
v blízkosti kostola niet vhodných
medonosných rastlín, musia včely
letieť za potravou ďalej. Ponúknuté klátiky pre divé včely zostanú
potom prázdne alebo sa včely
nebudú môcť primerane rozmnožovať. Preto sa v publikácii poukazuje aj na prípadné súvislosti.
• Ako môže vyzerať kostol ako
životný priestor, ukazuje obrázok
na nasledujúcej dvojstrane.
• Pri predstavovaných živočíchoch sú vždy vyobrazené aj
vhodné búdky na hniezdenie.
• Presné stavebné návody by rozsah tejto publikácie neprimerane
zväčšili. Odkazuje na ne preto
doplnková literatúra uvedená
na konci brožúrky.
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KOSTOL

AKO ŽIVOTNÝ PRIESTOR

s. 26

s. 14
s. 32

s. 38
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s. 12

s. 22

s. 20

s. 24
s. 16

s. 50

s. 46

s. 42
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ŽLTOCHVOST

DOMOVÝ

Poznávacie znaky:
Samček je tmavošedý s bielymi
fľakmi na krídlach, často potriasa hrdzavočerveným chvostom.
Samička je nenápadne sfarbená
na sivohnedo.
Veľkosť:
Asi 15 cm (asi veľkosť vrabca).
Hlas:
Spev pozostáva z vrzgotavých tlmených zvukov a krátkeho trilku.
Žltochvost domový (Phoenicurus ochruros) je pôvodne obyvateľom skál. Dnes ho stretávame
na dedinách a v mestách, kde aj
hniezdi. Uvádzame ho tu ako príklad malého vtáka, ktorý v našich
obydliach nachádza stále menej
výklenkov vhodných na hniezdenie. Možno mu pomôcť ponukou
takýchto miest.
Ak na budove niet výklenkov (napríklad pod strešným výbežkom),
možno ponúknuť tzv. polobúdky
(polobúdka je búdka s otvorenou
prednou stenou namiesto vletového otvoru, pozn. prekl.). Tieto
možno kúpiť už hotové alebo urobiť ich doma a zavesiť na budovu. Vhodné miesto sa nachádza
pod výbežkom strechy, v nejakom
výklenku a pod. Vyčistenie polobúdky po ukončení hniezdenia
na jeseň nie je nevyhnutné.
12

Potrava:
Predovšetkým hmyz, v neskorom
lete a na jeseň aj rôzne bobule.
Rozmnožovanie:
5-6 vajec, doba hniezdenia trvá
asi 4 týždne. U nás hniezdi aj
dvakrát za rok.
Miesto hniezdenia:
Polobúdky, výklenky a prístupné
podkrovia.
Sťahovanie:
Pôvodne sťahovavý vták, u nás
prítomný od marca do októbra.
V poslednej dobe bol vzácne pozorovaný aj v zime.

ŽLTOCHVOST

DOMOVÝ

Polobúdky pre žltochvosta domového
sa odporúča pripevniť pod strešné výbežky alebo do výklenkov.

Miery na zhotovenie polobúdky. Ako
materiál treba použiť neopracované
drevo. Strieška má byť mierne naklonená šikmo dopredu.

Pozor!

Ďalšie druhy vtákov,

Podľa možnosti búdku nezavesiť

ktoré hniezdia v polobúdkach:

nad frekventovaným chodníkom

• trasochvost biely

alebo nad vchodom do budovy,

• muchárik sivý

lebo ich môže znečisťovať odpa-

• vrabec domový

dom z hniezda.

• žltochvost lesný
(v okrajových polohách)
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KAVKA

TMAVÁ
Poznávacie znaky:
Perie sivé až bridlicovo čierne, zátylok sivý, očná dúhovka sivobiela
až striebrobiela (nápadne to vidno z bližšej vzdialenosti).
Veľkosť:
33-37 cm (presne veľkosť holuba).
Hlas:
Spev – tiché rapotanie, volanie
hlasným „kjack“.

Kavka tmavá (Corvus monedula)
žije pri ľudských sídlach a v kultúrnej krajine so staršími lesmi, na skalných stenách alebo v opustených
kameňolomoch. Renováciou starých budov (s uzavretím otvorov)
sa zničili možnosti jej hniezdenia,
podobne tiež odstránením starých stromov z bezpečnostných
dôvodov v mestských parkoch
a pod. Kavkám možno pomôcť
nájsť vhodné miesto na hniezdenie ponukou murovaných výklenkov alebo hniezdnych búdok.
Pretože kavky sú obvykle spoločenské a zvyknú vytvárať hniezdne kolónie, je vhodné poskytnúť im
súčasne viacero miest na hniezdenie.
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Potrava:
Rozmanitá: semená, kúsky rastlín,
hmyz, drobné stavovce, odpadky.
Rozmnožovanie:
5-6 vajec, hniezdenie 16-19 dní,
výchova mláďat 30-35 dní. Hniezdenie v kolónii alebo v samostatných pároch.
Miesto hniezdenia:
Výklenky, hniezdne búdky na budovách, tiež dutiny stromov.
Sťahovanie:
Čiastočne sťahovavý vták, u nás
od marca do septembra alebo
celý rok. Prezimujúce kavky zo severnej a východnej Európy sa
sťahujú spolu s havranmi čiernymi
do miernejších klimatických oblastí Európy.

KAVKA

TMAVÁ

Kavka si stavia hniezdo z halúzok
a chumáčov trávy, samotnú priehlbinu hniezda vystiela jemnejším
materiálom (srsť zvierat, papier,
perie). Čistenie búdky nie je nevyhnutné. Aby sa však hniezdo
napríklad v kostolnej veži dalo
ľahko vyčistiť, je vhodné umiestniť
na zadnú stenu búdky dvierka.

Kavčia búdka sa môže pripevniť na budovu zvonku. Ak sú na kostole otvory
v murive, búdku možno upevniť znútra,
strieška potom nie je potrebná.

Problémom sa často stávajú mestské
holuby, ktoré radi obsadzujú výklenky
a búdky a môžu značne znečisťovať
budovu. Hniezdna búdka pre kavky by
preto mala mať vpredu otvor 80 mm
v priemere. Ak je okolo otvoru drevo dostatočne drsné (v prípade otvoru v stene
drsná omietka), kavky sa ľahko dostanú
do búdky. Ak v blízkosti vletového otvoru nie je žiadna možnosť na sedenie
či pristátie (rímsa, tyč a pod.), holuby
nedokážu vletieť do búdky a preto sa
v nich ani neusadia. Ak už raz kavky obývajú búdku, holuby odháňajú.
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PLAMIENKA

DRIEMAVÁ

Poznávacie znaky:
Spodok tela biely až žltobéžový,
vrch svetlozlato až červenohnedý, jemne škvrnitý. Nemá perové
ušká, na tvári závoj v tvare srdca,
čierne oči.
Veľkosť:
33-36 cm
Hlas:
Sipotavé, prskavé hlasy, škriekanie, klepanie zobákom.

Plamienka driemavá (Tyto alba)
sprevádza človeka, t. j. volí si svoje miesto na hniezdenie vo vnútri
ľudských stavieb. Žiaľ, tento fascinujúci druh sov sa kvôli ubúdaniu
vhodných miest na hniezdenie
stáva stále zriedkavejším. Vzrastajúca doprava a „predrôtovanie
krajiny“ (telefónne a elektrické vedenia) si vyžadujú stále viac obetí
aj z radov plamienok. Straty počas
dlhých a na sneh bohatých zím,
počas ktorých veľa plamienok hynie, sa prirodzene vyrovnávajú ich
prispôsobivosťou v rozmnožovaní.
Pretože vhodné miesta na hniezdenie v stodolách, kostoloch alebo podkroviach sa v posledných
rokoch renováciou (prestavbou
alebo osadením pletiva) často zničili, plamienky nemajú kde
16

Potrava:
Drobné cicavce, predovšetkým
hraboše poľné, piskory a potkany, zriedkavo obojživelníky, veľký
hmyz, vtáky.
Rozmnožovanie:
3-11 vajec, sedenie na vajíčkach
30-34 dní, mláďatá opúšťajú hniezdo asi po 60 dňoch.
Miesto hniezdenia:
Priestranné, čo možno najtmavšie
nerušené miesta. Vletový otvor by
mal byť voľný. Výstelka hniezda:
roztrhané alebo rozpadnuté vývržky.
Sťahovanie:
Vo všeobecnosti stály vták. Sťahovanie je možné pri nedostatku
potravy a silnej zime.

PLAMIENKA

DRIEMAVÁ

hniezdiť. Práve kostoly na vidieku
im môžu ponúknuť opäť priestor
na výchovu mláďat, aby tak mohol tento pekný druh sovy prežiť.
Na takúto podporu plamienky driemavej sú vhodné predovšetkým kostoly, ktoré stoja v blízkosti polí a lúk, kde môžu loviť myši.
Do mestského kostola, od ktorého
má sova dlhú cestu k svojmu potravnému teritóriu, a v ktorom už
dlho plamienky driemavé nehniezdili, nasťahuje sa zrejme skôr
sokol myšiar (pozri str. 20).

• Plamienkam driemavým môžu

voliteľný
vletový otvor

drevené podlažie

významne pomôcť práve kostoly,
pretože vo vežovej prilbe alebo
vo veži nie sú vôbec vyrušované
a nachádzajú tu svoj skutočný raj.

Vletový otvor do vežovej helmice: nemá
byť privysoko, inak by miesto na hniezdenie bolo príliš tmavé. Plamienka driemavá nemá rada veľa svetla, ale ani prílišnú
tmu.
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PLAMIENKA

DRIEMAVÁ

Potrebný materiál:
Dobre usušená, neopracovaná a neošetrená smreková, jedľová alebo borovicová (nie drevotriesková) doska,
hrubá 15-25 mm, veľkosť 6,00 x 0,70 m.
Nehrdzavejúce klince, prípadne pánty
a zámka. Drevené hobliny na vystlanie
(nie sú však nutné).
Búdka sa umiestni zvnútra budovy
otvorom smerom k svetlému priestoru.
Plamienky driemavé nepotrebujú príletové dosky na prisadnutie. Búdka má
byť taká veľká, ako je možné ju posta-
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viť (vletový otvor však nesmie byť väčší
ako 20 x 15 cm). Tvar búdky môže byť
rôzny (trojuholníkový, pravouhlý). Dopad
svetla do búdky by mal byť malý. Tmavý
vnútrajšok (zabezpečený tieňovou doskou) má okrem toho výhodu, že búdku
neobsadia mestské holuby. Na prípadnú
kontrolu alebo čistenie (nutné až po roku), môže byť zadná stena vyhotovená
s pántami. Ak je takto prispôsobená
na otváranie, mala by byť uzavretá
zámkou.

PLAMIENKA

DRIEMAVÁ

• Dospelé plamienky driemavé

myších rokoch – môžu do roka

sú úzko viazané na svoje miesto

hniezdiť 2-3-krát. Potom sa starajú

hniezdenia. Môže sa stať, že počas

o vajíčka alebo mláďatá od jari

viacerých rokov nehniezdia a ani

do neskorej jesene. Takáto stra-

nie sú pozorované. To je väčšinou

tégia

znakom, že niet veľa myší. Sovy

plamienke driemavej účinne odo-

počas takýchto hladových rokov

lávať prirodzeným príčinám ohro-

vôbec nehniezdia. Naproti tomu

zenia.

rozmnožovania

umožnila

v rokoch, keď je veľa myší – v tzv.
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SOKOL

MYŠIAR

Poznávacie znaky:
Špicaté krídla, dlhší štíhly chvost.
Samička je červenohnedá, na vrchu s pásikmi. Samček má červený chrbát, sivú čiapočku a sivý
chvost, krémovo sfarbené brucho.
Samce i samice sú sporo čierno
škvrnité.
Veľkosť:
33-39 cm.
Hlas:
Rýchle opakované „kikiki...“
Sokol myšiar (Falco tinnunculus)
hniezdi na vysokých domoch
a mostoch, na kostoloch, na stromoch, v starých vraních alebo
stračích hniezdach. Známy je aj
pod menom poštolka a „trepotavý sokol“, lebo ho často vídať,
ako svojím typickým trepotavým
letom „stojí“ v povetrí nad poliami
alebo lúkami, striehne na svoju korisť a útočí na ňu prudkým strmhlavým letom.
Aj keď sa zdá, že sokol myšiar je
prispôsobivý a nešpecializuje sa
na osobité miesto hniezdenia, nedostatok vhodných hniezdisk a civilizačná preťaženosť krajiny majú
predsa len na jeho výskyt negatívny dopad. Potravné teritórium sokola myšiara môže byť vzdialené
aj viac kilometrov od miesta hniezdenia, preto sokol myšiar hniezdi
20

Potrava:
Drobné cicavce (myši, krty), plazy,
malé vtáky, hmyz.
Rozmnožovanie:
3-7 vajec, čas hniezdenia a výchovy mláďat cca 8 týždňov.
Miesto hniezdenia:
Hniezdi na rímsach alebo v trhlinách budov, v starých vraních
alebo stračích hniezdach na stromoch, nestavia si svoje vlastné
hniezdo.
Sťahovanie:
Čiastočne sťahovavý alebo stály
vták.

SOKOL
často aj vnútri veľkomiest. Práve
kostoly vo väčších obciach alebo
mestách, môžu sokolovi myšiarovi
ponúknuť predovšetkým možnosť
vychovať mláďatá.

MYŠIAR

V blízkosti budúcich hniezdísk
možno sokoly myšiare počuť už
od februára. Samčeky a samičky
krúžia okolo kostolnej veže a intenzívne volajú. Pre návštevníkov kostola je to predzvesť blížiacej sa jari.

Materiál: neopracované smrekové alebo jedľové drevo, hrúbka 24 mm.

• Sokoly myšiare obsadzujú v budovách aj búdky vyvesené pre plamienku driemavú (pozri str. 18).
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DÁŽĎOVNÍK

TMAVÝ
Poznávacie znaky:
Operenie sadzovočierne až hnedočierne, hrdlo sivobiele. Dlhé
kosákovité krídla, krátky vidlicový
chvost.
Veľkosť:
18-19 cm.
Hlas:
Prenikavé hlasné „srííí“.
Potrava:
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Takmer vždy presne od 1. mája
počuť prenikavé „srííí“ – hlasy dážďovníkov. Tieto hlasy spájajú mnohí ľudia so začiatkom teplejšieho
ročného obdobia. Dážďovník
tmavý (Apus apus) je vyslovene
vzdušný akrobat. Mimo doby sedenia na vajíčkach sa zdržiava
prevažne vo vzduchu. Počas
hniezdenia a výchovy mláďat
ho môžeme pozorovať pri otvore
do hniezda, avšak nikdy ho nevidíme sedieť na drôtoch, stromoch
a pod.

Lietajúci hmyz.

Keď mláďatá vyletia z hniezda
a učia sa leteckému umeniu, vytvárajú vo veľkomestách menšie
kŕdle, ktoré hlasno volajúc preletujú v dokonalej „letovej formácii“
pomedzi domy.

cích otvoroch striech panelových

Dážďovník tmavý si stavia hniezda
zo stebiel, listov, semien, vlákien

mája do konca júla až začiatku

Rozmnožovanie:
2-3 vajíčka, hniezdenie 18-20 dní,
výchova

mláďat

5-8

týždňov

(doba závisí od dostatku potravy).
Miesto hniezdenia:
Duté priestory s priamym príletom
pod strešnými škridlami alebo rímsami (na Slovensku často vo vetradomov).
Sťahovanie:
Sťahovavý vták, u nás od začiatku
augusta.

DÁŽĎOVNÍK
a vlasov, ktoré zbiera zo vzduchu
a vnáša do dutých priestorov,
v ktorých hniezdi. Hniezdo je potiahnuté lepkavými slinami a využíva sa viac rokov, vždy znova
vylepšené.
Renováciou
starých
budov
a uzavretím škár sa rýchlym dážďovníkom zabránil prístup k mies-

TMAVÝ

tam vhodným na hniezdenie.
Na kostoloch sa núkajú mnohé
možnosti na vytvorenie hniezdnych miest.
Dážďovníky tmavé žijú v kolóniách. Pomoc pri hniezdení preto
treba poskytnúť súčasne viacerým
párom.

Na vrchné časti budov je vhodné vyvesiť
pokiaľ možno viacero búdok súčasne,
pretože spravidla hniezdia vedľa seba
viaceré páry dážďovníkov. V búdkach
by mali byť roztrúsené piliny. Letový otvor
by mal byť oválny (3,2 cm × 6,4 cm, 5 cm
pod hornou hranou búdky).

Búdky na hniezdenie možno pripevniť
na vonkajšie steny budov (podľa možnosti pod odkvap). Ak sú pripevnené
znútra budovy, búdka musí byť bezprostredne za vletovým otvorom. Vletový otvor môže byť umiestnený buď spredu alebo zospodu búdky.
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BELORÍTKA

DOMOVÁ

Poznávacie znaky:
Horná strana tela je kovovo modročierna s bielym zreteľne ohraničeným trtáčom. Chvost je krátky
a vidlicový.
Veľkosť:
13-16 cm
Hlas:
Tichý, jemný švitorivý spev, so škrípavým „trirr“ alebo „pritt“.
Belorítka domová (Delichon urbica) hniezdi u nás na ľudských
obydliach. Hniezdo si stavia z hliny
alebo blata, ktoré prináša zo stavebných jám, kaluží alebo vlhkých
brehov. Pretože tieto možnosti už
nie sú k dispozícii na asfaltovaných uliciach alebo na betónových brehoch regulovaných riek
vo väčších obciach, využíva belorítka aj materiál zo strešných rín.
To je často poznať podľa čiernych
škvŕn na hniezde. Takýto materiál
však nie je trvanlivý a rýchlo opadáva.
Belorítkam možno urobiť aj umelé
hniezda, ktoré aj vďačne prijímajú. Sú trvanlivé a pomáhajú udržať
hniezdne stavy.
Belorítka hniezdi v kolóniách
a často sú celé kolónie zničené
rekonštrukčnými prácami. Mnohí
24

Potrava:
Lietajúci hmyz.
Rozmnožovanie:
4–6 vajíčok, hniezdenie 14–18 dní.
Čas výchovy mláďat 19–30 dní.
Na Slovensku, najmä na juhu krajiny, môže za priaznivých okolností
vyhniezdiť aj dvakrát do roka.
Miesto hniezdenia:
Hlinené hniezdo s malým vletovým
otvorom, pristavané na steny budov.
Sťahovanie:
Sťahovavý vták, u nás prítomný asi
od konca apríla do októbra.

BELORÍTKA
majitelia domov rozbíjajú hniezda
tohto chráneného vtáka zo strachu pred zašpinením okien a fasády trusom. Tomu sa však dá
ľahko zabrániť umiestnením dosky
pod hniezda.
Belorítkam môžeme pomôcť dvojako:
1. Ponukou „štartovacej pomoci“
pre ich vlastnú stavbu hniezda.
Pod výčnelkom strechy môže byť
nanesený 10–15 cm široký drsný
omietkový pruh (na hladkej fasáde sa hniezdo neudrží). Toto
možno odporučiť tam, kde kostol
stojí blízko nejakej vodnej plochy
s bahnitým brehom a belorítky
majú možnosť samy si nájsť stavebný materiál na hniezdo.

DOMOVÁ

Pri oboch možnostiach sa odporúča upevniť pod hniezda dosky
proti padaniu trusu a hniezda nezavesiť nad veľmi frekventovanou
cestou. Medzi hniezdom a doskou
treba dodržať vzdialenosť 30 cm,
belorítky inak hniezdo neprijmú.
Aby sme zabránili pokusom belorítok stavať hniezda pod doskou,
mali by sme pod ňou urobiť nejakú „konzolu“.

2. Ponukou umelých hniezd.
Umelé hniezda sa môžu pripevniť pod výčnelkom strechy (pozri
obrázok). Belorítky hniezdia v kolóniách, preto im treba ponúknuť
vždy viac hniezd súčasne.

• Belorítky obyčajné sú verné svo-

• Aj pre belorítky platí: bez potra-

jim miestam hniezdenia. Môže

vy sa prežiť nedá. Belorítka sa živí

preto trvať dlho, kým prijmú ume-

hmyzom, ktorý sa častejšie vysky-

lé hniezda, zvlášť ak v blízkosti iné

tuje na našich pôvodných rastli-

belorítky nehniezdia.

nách.
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OSTATNÉ

VTÁKY
búdky už nemali otvárať, pretože
sa tam zvykne na zimu usadiť rôzny hmyz, ktorý by sme takto zbytočne vyrušili.
Pri čistení vtáčích búdok môžeme
nájsť často aj stopy po celkom
iných „podnájomníkoch“, akými
sú napríklad sršne, osy, plchy veľké, netopiere, ryšavky, čmeliaky,
včely atď. Búdky, ktoré v čase
čistenia obývajú ešte tieto živočíchy, by sme mali ponechať a čistiť
ich až v nasledujúcom roku. Sršne
a osy sú ešte v októbri aktívne. Ak
vidno tento hmyz prilietať, búdku
treba nechať na pokoji. Aj takýto
obyvatelia búdok sú milé tvory,
ktoré si zaslúžia našu ochranu.

Okrem tu opísaných vtáčích druhov, ktoré hniezdia na domoch
alebo v budovách, v okolí kostola
žije tiež viacero iných druhov, ktorým tiež možno pomôcť. Hniezdne
búdky sa dajú kúpiť v obchodoch.
Vhodné sú búdky z drevo-betónu
(zmes drevených hoblín a betónu), ktoré sú pevné a ďatle ich
nemôžu poškodiť. Búdky z umelej
hmoty sú nevhodné: umelá hmota „nedýcha“ a v lete sa búdky
vo vnútri prehrievajú, ich vnútorná
klíma nie je vhodná, mláďatá poväčšine hynú.
Búdky by sa mali raz do roka, najlepšie v októbri, vyčistiť bez použitia chemikálií, stačia na to rukavice a stará kefa. Neskôr by sa
26

OSTATNÉ
Výber vtáčích búdok a šírka vletového otvoru podľa možných obyvateľov:
• Hniezdne búdky s vletovým
otvorom širokým 32 mm:
sýkorka bielolíca (Parus major), sýkorka belasá (Parus caeruleus), sýkorka lesklohlavá (Parus palustris),
sýkorka uhliarka (Parus ater), sýkorka chochlatá (Parus cristatus),
brhlík lesný (Sitta europaea), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), muchárik čiernohlavý (Ficedula hypoleuca), vrabec poľný
(Passer montanus) a aj netopiere.
• Vtáčie búdky s vletovým otvorom širokým 26 mm:
sýkorka belasá, sýkorka lesklohlavá, sýkorka uhliarka a sýkorka
chochlatá. Vtáčie búdky s priemerom vletového otvoru 32 alebo 26
mm sa môžu zavesiť na stromoch,
ktoré nerastú v blízkosti cesty, polobúdky pripevňujeme na budovy
(pozri tiež pri žltochvostovi domovom).
• Dutiny pre kôrovníky s dvoma
postrannými vchodmi.
Inštalácia takejto búdky vyžaduje
trochu šikovnosti, zaiste s ňou pomôžu pracovníci územne príslušnej
správy Štátnej ochrany prírody.
• Vtáčie búdky sa môžu vyvesovať počas celého roka. Búdky
by sa mali chrániť pred priamym
slnkom a dažďom, vletové otvory

VTÁKY

by mali byť obrátené na východ
alebo na juh. Aby do nich pri daždi nezatekalo, búdky nemajú byť
naklonené dozadu, ale skôr dopredu.
Akí obyvatelia sa usadia v búdkach, to závisí aj od charakteru
okolia kostola. Kostol s ohradeným
veľkým cintorínom takto poskytne
životný priestor väčšiemu počtu
druhov vtákov než nejaký mestský kostol bez zelene vo svojom
okolí. Existujú aj rôzne iné vyhotovenia vtáčích búdok, čiastočne
s ochranou proti kunám, s viacerými vletovými otvormi, s väčším
vnútorným priestorom atď. Poradenstvo a pomoc pri výbere vtáčích búdok na rôzne stanovištia
ponúkajú u nás rôzne ochranárske združenia, osobitne Slovenská
ornitologická spoločnosť/Birdlife
Slovensko (SOS/Birdlife Slovensko,
www.sovs.sk).
• Umiestnenie a starostlivosť o vtáčie búdky možno zveriť aj mládeži.
Pod vedením dospelého možno
počas roka pri čistení a kontrole
sledovať stav vtákov a priebeh
hniezdenia vo vtáčích búdkach.
Skúsenosť ukazuje, že pre mládež
je veľmi vzrušujúce vidieť, ako sa
stavajú hniezda, čo v takej vtáčej
búdke žije a ako s tým treba zaobchádzať. Pre záujemcov poskytuje ďalšie informácie brožúra vydaná SOS/Birdlife Slovensko: Vtáčie
búdky (2003).
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MESTSKÉ

HOLUBY
nebol dostatok použiteľnej potravy. Až vznikom našej „blahobytnej
spoločnosti“ mohli sa holuby výrazne rozmnožiť: odpadky pri bufetoch, na školských dvoroch, zvyšky obilia pri pivovaroch a mlynoch
a cielené kŕmenie ľuďmi umožnili
holubom hniezdiť celý rok a tak sa
silno rozmnožovať.

Mestské holuby sú dnes samozrejmou súčasťou našich mestských
centier. Holub skalný, z ktorého
pochádzajú početné chovné plemená, je predkom mestského holuba. Skalné holuby hniezdia v dutinách a vytvárajú kolónie. Živia
sa predovšetkým semenami divo
rastúcich rastlín, pšenice, ovsa
a jačmeňa. Živočíšnu potravu
prijímajú len v malom množstve.
Holub skalný pohlavne dospieva
asi v 6. mesiaci života, jeden pár
má najviac dve mláďatá. Pre skôr
vyliahnuté mláďa nemusí hľadať
žiadnu zvláštnu potravu, pretože
ho kŕmi tvarohovitým „mliekom“
z hrvoľa. Tým sú holuby nezávislé od špeciálnej potravy, ktorá je
k dispozícii len v určitom ročnom
období. To znamená, že holub
môže vychovať mláďa aj v zime.
Pred rokom 1930 mestské holuby
neboli problémom, v mestách
28

To ale neznamená, že mestské
holuby sa majú veľmi dobre. Jednostrannou potravou alebo pitím
vody zo strešných rín, ktorá sa
vyznačuje vysokým stupňom znečistenia, sa holuby stávajú náchylnými k chorobám a parazitom.
Vysoká hustota populácie prispieva k tomu, že sa holuby navzájom
nakazia a parazity sa môžu rýchlo
rozšíriť. Okrem toho mestské holuby podliehajú stresu, pretože odhliadnuc od rodinných zväzkov,
žijú teritoriálne. Stále častejšie si
možno všimnúť choré mestské
holuby so zakrpatenými nohami,
strapatým perím alebo holuby
apaticky sediace na zemi.
O mestských holuboch sa diskutuje väčšinou v súvislosti so znečisťovaním budov, verejných priestranstiev a zelene alebo s prenosom
chorôb na ľudí.
Problém bez riešenia?
Známe sú rôzne metódy ako zredukovať stav mestských holubov:
odstrel, otrávenie, antikoncepčné
látky, ultrazvuk alebo mechanic-

MESTSKÉ
ké zábrany. Avšak nie všetky tieto opatrenia sú účinné aj z dlhodobého hľadiska. Niektoré sú tiež
spojené s utrpením holubov a často majú vplyv aj na iné druhy živočíchov. Preto sú z právnej stránky
ochrany zvierat a z etických dôvodov odmietané.
Redukciou potravnej ponuky by
bolo možné dosiahnuť určité zníženie stavu holubov, avšak nie
natrvalo. Všade sú rôzne predajne s občerstvením, bufety
a v mestách, v ktorých je kŕmenie
holubov postihované pokutou, sa
na množstve potravy aj tak veľa
nezmenilo – ľudia kŕmia holuby
potajomky. Jestvujúci zákaz kŕmenia treba dodržiavať, ale kŕmenie
holubov je pre mnohých ľudí dôležitou formou kontaktu so živými
bytosťami, ktorý im často pomáha
v samote.
Teda predsa len zavrieť všetky
otvory?
Práve kostoly v centrách miest sú
husto obývané mestskými holubmi. V posledných rokoch sa preto strešné otvory zatvorili, výklenky zneprístupnili a vletové otvory
upchali. Tým sa však obmedzili
možnosti aj mnohým iným živočíchom.
Myslíme si, že práve cirkevné
obce môžu mnohým živočíchom

HOLUBY

pomôcť tým, že by svoje stavby
opäť sprístupnili. Hermetické uzatvorenie všetkých otvorov nemôže byť jediným riešením problému
mestských holubov. V tejto publikácii sa uvádzajú rôzne spôsoby
ako pomôcť vtákom pri hniezdení. Keďže niektoré búdky môžu byť
atraktívne aj pre holuby, treba ich
vyhotoviť tak, aby zabránili usadeniu holubov (pozri napr. hniezdnu
búdku pre kavku tmavú). Stopercentná ochrana síce nie je zaručená, ale mali by sme sa o to aspoň pokúsiť...
Trochu iné riešenie: obytný priestor
pre holuby
Možným riešením problému s holubmi sú holubníky, umiestnené
medzi domami, akési holubie
domčeky alebo holubie veže.
Zmysel týchto zariadení je v tom,
že vyhovujú nasledovným požiadavkám:
1. Stav holubov môže byť kontrolovaný a zdravo udržiavaný.
Príležitostným vyberaním vajec
z hniezd sa obmedzuje počet holubov a vtáky neexpandujú do susedných priestorov, kde ich hniezdenie nie je vítané.
2. Holuby sa koncentrujú na vyhradenom mieste.
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3. Priatelia holubov ich môžu kŕmiť
na vyhradených miestach, a to
len s vyváženým krmivom pre holuby (nijaký chlieb a pod.).
Toto všetko napomáha zdravému
stavu holubov a zohľadňujú sa tiež
sociálne aspekty kontaktu medzi
človekom a holubmi. Práve starší
ľudia, ktorí sa pokutou za kŕmenie
holubov dostali do konfliktu so svedomím, môžu takto celkom oficiálne udržiavať kontakt so „svojimi“
holubmi.
V Bazileji vo Švajčiarsku je v súčasnosti sedem otvorených holubníkov, ktoré sú sčasti v kostoloch.
Tento projekt, ktorý podporuje Bazilejský spolok na ochranu zvierat,
Mesto Bazilej a Univerzita v Bazileji, sa ukázal ako veľmi úspešný.
Stav holubov počas dvoch rokov
poklesol asi o 30 %, likvidačné akcie odpadli a priatelia holubov sa
môžu v pokoji tešiť zo stretnutia
s nimi.
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Holub ako symbol
Popri všetkom hneve na holuby
alebo nečistotu, ktorú po sebe
zanechávajú, mali by sme mať
na zreteli aj hodnotu symbolu
týchto vtákov.
Holubica, ktorá na konci potopy
prináša Noemovi olivovú ratolesť
(Gen 8,10-12), zvestuje Boží pokoj. Holubica ako symbol Ducha
Svätého sa vznáša nad Ježišom
pri jeho krste v Jordáne (Mt 3,16)
a potvrdzuje starozákonné prisľúbenie. A konečne Picassova holubica sa stala po druhej svetovej
vojne symbolom hnutia za mier.

HOLUBY

Keď vidíme obraz Benátok, tak
k nemu neodmysliteľne patria početné mestské holuby na námestí
Piazetta s dóžovým palácom. Skoro vo všetkých krajinách sú početné spolky priateľov holubov – chovateľské zväzy, pre ktoré sú holuby
osobitnými živými bytosťami. Azda
by sme mali všetci svoje pohoršovanie sa nad mestskými holubmi
kriticky prehodnotiť.

Mnoho zaujímavých aspektov a ďalej rozvinuté informácie obsahuje publikácia Žiť
s mestskými holubmi: „Mit Stadttauben leben.“ Arbeitsblätter zum Naturschutz 18.
Landesanstalt für Umweltschutz. Karlsruhe, 1995.
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Poznávacie znaky:
Na Slovensku je známych 28
rôznych

druhov,

ktoré

patria

do dvoch čeľadí: podkovárovité (Rhinolophidae) so zahnutým,
podkovovitým nosom a netopierovité (Vespertilionidae) s rovným
nosom. Netopiere sú cicavce, ktoré majú medzi prstami, zadnými
nohami a chvostom lietaciu blanu
(patágium). Počas letu sa dokážu
orientovať echolokáciou – na základe vyhodnocovania odrazu ultrazvukových signálov, ktoré sami
vydávajú.
Netopiere patria u nás k najviac
ohrozeným cicavcom. Napríklad
všetkých 22 druhov vyskytujúcich sa v Nemecku je zapísaných
v Červenej knihe ohrozených cicavcov Nemecka a sú zákonom
chránené. Na Slovensku bolo doteraz zistených 28 druhov a tiež sú
všetky chránené. Príčinou drastického poklesu početnosti netopierov v posledných rokoch je
predovšetkým ubúdanie potravných možností, ničenie letných
a zimných úkrytov (renovácia budov, zánik a odstraňovanie bútľavých stromov), otrava insekticídmi
a prostriedkami na ochranu dreva. Netopiere majú obmedzené
možnosti rozmnožovania. Za nor32

Veľkosť:
Je rôzna u rôznych druhov. Najväčší druh vyskytujúci sa u nás
na Slovensku je raniak obrovský
(Nyctalus lasiopterus) (40–75 g telesnej hmotnosti, dĺžka tela 8–10
cm), večernica malá (Pipistrellus
pipistrellus) je trpasličí netopier
(3,8–7 g telesnej hmotnosti, dĺžka
tela 4–5 cm).
Hlas:
Niektoré hlasové prejavy raniaka
hrdzavého (tzv. sociálne hlasy)
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môžu zaregistrovať ľudia s dobrým

družia späť k samičkám. Samička

sluchom, echolokačné signály sú

má spravidla len jedno mláďa,

však predsa len mimo dosahu ľud-

vyrušenie

ského sluchu. Tieto hlasy sa môžu

nie môže preto znamenať stratu

pre nás stať počuteľnými pomo-

potomstva jedného celého roka.

cou ultrazvukových detektorov.

Netopiere pohlavne dozrievajú

rozmnožovacej

koló-

po 1–2 rokoch.
Potrava:
Hmyz. Nočným spôsobom života

Úkryty:

dokážu netopiere loviť hmyz, ktorý

Podľa druhu netopiera: staré pod-

denné vtáky nedokážu uloviť. Kŕm-

krovia, diery, stromové dutiny, šká-

ne pokusy ukázali, že 1 netopier

ry v múroch, obklady na stenách.

potrebuje v priebehu leta 0,5–1 kg

Teplé podkrovia alebo stromové

hmyzu, čo zodpovedá asi 1/4 až

dutiny môžu slúžiť ako letný úkryt.

1/2 milióna komárov piskľavých.

Ako zimný úkryt (zimovisko) netopiere využívajú naopak vlhké

Rozmnožovanie:

priestory s teplotou okolo 5 °C (jas-

Od mája sa zhromažďujú neto-

kyne, štôlne, štrbiny v budovách

pierie samičky v tzv. rozmnožova-

a pod.).

cích (reprodukčných) kolóniách,
v ktorých privádzajú na svet svo-

Sťahovanie:

je mláďatá. Mláďatá môžu veľmi

Niektoré

skoro visieť na vlastných nohách,

sťahovavé – preletujú z letných

pri vyrušení ich matky prenášajú

do zimných úkrytov krížom cez Eu-

uchytené na brušku. Po 3–4 týž-

rópu aj do vzdialenosti väčšej ako

dňoch sú mláďatá schopné lietať.

500 km. Na jar sa zasa vracajú na-

Samčeky sa v čase výchovy mlá-

späť. Iné druhy netopierov robia

ďat zdržujú mimo rozmnožovacích

len kratšie prelety alebo sú stále.

druhy

netopierov

sú

kolónií, až v neskorom lete sa pri-
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málnych okolností rodia v sezóne
jedno, zriedkavo dve mláďatá.
Táto malá miera pôrodnosti pri súčasnom pôsobení ohrozujúcich
faktorov je príčinou, že prežitie
mnohých druhov už nie je isté.

Cirkvi môžu ponúknuť mnohým
druhom perspektívu do budúcnosti tým, že sa na budovách a kostoloch vytvoria otvory, ktoré netopierom umožnia vlet, alebo sa na nich
alebo na okolitých stromoch zavesia búdky pre netopiere.

1) Búdka pre netopiere podľa Strattmanna: Táto búdka sa nedá otvárať. Za účelom
vyčistenia by mala byť spodná doska urobená tak, aby sa dala odskrutkovať.

2) Širšia búdka pre netopiere podľa Issela: Predná stena je odnímateľná (na spodnej strane pripevnená dvoma zaskrutkovanými skobami), pozor na tesné uzavretie
bez prievanu.
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Ďalšie možnosti ako podporiť netopiere:
• V podkroviach, kostolných vežiach,
vo vlhkých a pred mrazom a prievanom chránených skladoch a pivniciach, v klenbách a podzemných
chodbách by mali zostať vletové
otvory pre netopiere. Rozmery otvorov: šírka 40-50 cm, výška 4-8 cm.
• Na Slovensku je možné žiadať
na Ministerstve životného prostredia
o finančný príspevok na opatrenia
súvisiace s výskytom netopierov ako
chránených živočíchov v budovách
(§60 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny). Tento príspevok môže byť udelený až
do výšky 100 % nákladov na opatrenia z dôvodu výskytu netopierov.
Ide napr. o pravidelné čistenie podkrovných priestorov. Podmienkou je
ale zachovanie kolónie netopierov.
Odbornú pomoc pri vypracovaní
žiadosti a realizácii opatrení môže
poskytnúť Skupina pre ochranu netopierov na Slovensku (www.netopiere.sk).
• Opravné práce na budovách s výskytom netopierov sa môžu začať až
vtedy, keď sa netopiere premiestnili
do zimných úkrytov (od polovice
septembra).
• Kontrola búdok sa nemá robiť
pred septembrom.

• Netopierom možno ponúknuť nielen priestor na bývanie. Dôležitá je aj
potrava.
Hoci sa netopiere neživia priamo
rastlinami, ich potravou je hmyz, ktorý sa na rastliny viaže. Najviac hmyzu
sa vyskytuje na rastlinách, ktoré sú
u nás pôvodné.
• Treba sa vyhnúť vyrušovaniu netopierov na zimoviskách. Ak sa vyrušia
zo zimného spánku, väčšinou zahynú.
• Pri oprave alebo novom pokrývaní strechy je dobré pamätať aj
na netopiere. Vetracie škridle môžu
byť aspoň na jednej strane strechy
bez mriežok. Takéto škridle umožňujú
netopierom prejsť, zatiaľ čo pre holuby sú príliš úzke.
• Otvorenie striech prostredníctvom
vetracích škridiel má ešte ďalší efekt:
prezimujúcemu hmyzu sa takto poskytne nemrznúce miesto. V minulosti
bolo možné nájsť v podstreší zimujúce motýle ako babôčku brestovú,
babôčku pŕhľavovú alebo babôčku pávookú. Tieto tri druhy motýľov
prezimujú ako dospelé imága. Uzavretím otvorov na streche alebo zastavaním podkrovia vhodné miesta
na ich prezimovanie miznú. Aj v tomto prípade môže kostol poskytnúť
svoju ochrannú strechu.
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ÚŽAS

NAD ROZMANITOSŤOU ŽIVOTA

Biblia velebí Boha
ako Stvoriteľa
neba i zeme.
Všetko živé
mu vďačí
za svoj pôvod.
Prejavuje sa to
v rozmanitosti
foriem a javov.
Žalm 104 chváli
Stvoriteľa
za mnohorakosť
živočíšnej ríše.
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Kniha Jób vyratúva
zázraky stvorenia
a početné druhy
živočíchov
(Jób 38-39).
Aj Ježiš poukazuje
na zvieratá a rastliny,
keď chce svojim
poslucháčom priblížiť
veľkosť Stvoriteľovej
dobroty, ako aj Božiu
otcovskú starostlivosť
(porov. Mt 6, 26-30).

DEJE
Nevidno to.
Deje sa to vnútri,
celkom pomaly,
celé roky.
Ktosi odchádza.
Bylina sa už na jar
nevracia.
Chýba vtáčí spev.
Zmizla farba motýľa.
Krt leží mŕtvy v brázde.
Divé kačice oddychujú
v nejakej inej zátoke.
Padá strom – veľká jelša,
ktorá kedysi stála
na okraji zátoky,
potom medzi brehom
a kukuričným poľom.
V jedno ráno tu leží
s vetvami plnými púčikov.

SA TO CELKOM POMALY

V pozapletanej uzlovitej
sústave koreňov
sú ešte kamene
a hrudky zeme,
ktoré pri raste objímala.
Nijaká píla ju nezrezala,
nijaký víchor nezložil.
Klesla celkom sama
od seba,
koreň po koreni,
ako unavené bohatstvo
Zeme.
Ruth Rehmannová,
Alpská pastierka,
Viedeň 1987
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Keď sa hovorí o včelách, tak mnoho ľudí má automaticky na mysli
úžitkové medonosné včely. Poväčšine sa zabúda na tzv. divé
včely, ktoré človek nechová
a neopatruje. Napríklad v nemeckej spolkovej krajine Baden-Württemberg je známych 429 druhov
divožijúcich včiel. V prírode zohrávajú dôležitú úlohu opeľovačov
najrôznejších druhov rastlín a sú aj
chránené. Oplatí sa ich zachovať
a podporovať nielen z dôvodu ich
užitočnosti, ale aj preto, že sú to
zaujímavé živé bytosti a ich bytie
má hodnotu ako také.
Okrem toho sú divé včely príkladom mozaiky vzájomných vzťahov medzi rastlinami a živočíchmi,
do ktorej je zapojený aj človek
(divé včely sú tiež opeľovačmi
jabloní a iných rastlín, ktoré človek
využíva ako potravu).
Divo žijúce včely sú veľmi rozmanité, niektoré druhy sú malé, iné veľké, sú rôzne chlpaté, jednofarebné alebo viacfarebné. Mnohé žijú
38

samostatne a netvoria spoločenstvo (tzv. samotárske včely), iné
sú zasa naopak sociálne a niektoré parazitujú na iných druhoch.
Potravne sú odkázané na rôzne
druhy rastlín a na rozmnožovanie
vyžadujú rozličné miesta, ako napríklad spráchnivené drevo, štrbiny
v múroch alebo piesočnaté pôdy.
Vhodné rastliny ako zdroj potravy
i miesta na hniezdenie však v poslednom čase výrazne ubúdajú. Exotické rastliny v záhradách
a parkoch, ktorých peľ môže domáci hmyz využiť len obmedzene,
moderný spôsob výstavby, pri ktorej nevznikajú nijaké trhliny alebo
pukliny, používanie chemických
postrekov, „upratovanie“ záhrad
a parkov, to všetko sú ohrozujúce
faktory týchto fascinujúcich blanokrídlovcov.
V rámci tejto publikácie nie je
možné naraz predstaviť nároky všetkých druhov divo žijúcich
včiel, ale dá sa ukázať, že s trochou pomoci sa dá zabezpečiť
prežitie mnohých druhov, ktoré
žijú vnútri ľudských sídel.
V každom prípade je potrebné,
aby sa nepoužívali insekticídy
a herbicídy (chemické prostriedky
na ničenie hmyzu a buriny) alebo
iné postreky. Divým včelám poskytujú potravu práve mnohé rastliny
považované za burinu.
Ak chceme poskytnúť priestor divým včelám, rovnako sa musíme
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vzdať aj prehnanej starostlivosti
o okolie kostola. To znamená, že
nevytrháme a necháme tu rásť
aj také rastliny, ako napr. vŕbovky
alebo púpavy. Čmeliakom, ktorí
tiež patria do príbuzenstva divých
včiel, pomôžeme najlepšie tak,
že im umožníme, aby u nás našli
nejaké kvitnúce rastliny od jari až
do jesene. Novšie výskumy ukázali, že príčinou hynutia čmeliakov
v neskorom lete či na jeseň je nedostatok potravy. Čmeliaky hladujú, pretože sa záhrady a parky
prehnane vykosia a upratujú, čím
nie sú k dispozícii žiadne rastliny
ako potrava. Postihuje to aj ostatné druhy divých včiel.
Niektoré divé včely lietajú už veľmi
skoro na jar a ako potravu využívajú skoro kvitnúce rastliny, ako
napríklad rozličné vŕby. Ich jahňady (tzv. bahniatka) včely vyhľadávajú ako v tom čase často jediný
zdroj potravy.
Konkrétna pomoc
1. Pôda
Ak sú v okolí kostola svahy, na ktorých nechce nič rásť a je na nich
„iba“ riedka tráva, treba ich jednoducho ponechať. Početné
druhy divých včiel, tzv. tunelárky,
si svoje hniezda vyrývajú práve
na takýchto miestach.
Zemné včely osídľujú tiež vyšliapané chodníky, ako aj vydláždené
cesty alebo plochy, ak sa medzi
dlaždicami nachádzajú škáry.

VČELY

Na pomoc včelám možno svahy
navýšiť pieskom, piesčitou hlinou
alebo zeminou.
Tunelárkam vyhovujú voľné piesčité alebo zemné plochy, ktoré
sú výslnné a po daždi opäť rýchlo
vyschnú.
• Usídlenie včiel tuneláriek na nejaké nové miesto je obťažné
a zdĺhavé. Preto je potrebné bezpodmienečne udržať jestvujúce
miesta ich výskytu.
2. Múry
Aj staré kostolné múry, postavené
s použitím vápennej malty (zmiešanina piesku a haseného vápna), sú pre niektoré druhy divých
včiel možnosťou na usídlenie,
ktorú využívajú aj menšie rastliny.
Nanovo zhotovené múry majú byť
postavené len s vápennou maltou
alebo ako tzv. suché múry.
3. Drevo
Sú aj včely, ktoré na hniezdenie
využívajú staré drevo, preto sa
označujú ako tesárky. Radi sa usadia aj v upravenom dreve, ktoré
im pripraví človek.
Staré stromy, ktoré nepredstavujú nijaké nebezpečenstvo, by sa
mali ponechať, pretože poskytujú
prístrešie mnohým druhom hmyzu
a tým aj potravu pre vrabce a iné
druhy vtákov. (O úprave dreva
pre včely pozri str. 40).
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Pomoc pri hniezdení včiel
Je mnoho druhov divo žijúcich
včiel, ktoré obsadzujú duté priestory. Kto by nepoznal tie hlinou uzavreté malé otvory na obločných
rámoch alebo žalúziách? Práve
týmto včelám možno poskytnúť
pomoc pri hniezdení.
a) Drevo
Drevo určené na usadenie včiel
má byť neošetrené, odležané
a tvrdé (dub, buk alebo jaseň).
Do dreva, ktoré má mať aspoň
veľkosť tehly, sa navŕtajú diery
s priemerom asi 2-8 mm a s odstupom asi 2 cm od seba. Niekoľko
z nich môže mať priemer 10 mm.
Diery sa majú navŕtať do hĺbky 5-10
cm, avšak drevo sa nesmie prevŕtať. Po vyvŕtaní dier treba piliny odstrániť. Drevo môže byť prirodzene
aj väčšie. Každý druh včely si vyberie diery primeranej veľkosti. Drevo
treba zavesiť na slnečnom mieste
tak, aby diery boli vo vodorovnej
polohe. Nemá sa hojdať a včely
musia mať k nemu voľný prílet.

b) Duté konáriky
Duté konáriky sa zviažu do jedného zväzku a vodorovne sa zavesia.
Mali by byť rovnako dlhé. Pre divé
včely, ktoré sa usídľujú v dreni stoniek, možno použiť suché konáre
bazy alebo šípovej ruže. Treba ich
pokrájať na kúsky a jemne naklonené zavesiť (môžu byť priviazané
aj na plote).

• Divé včely, ktoré obývajú dutiny, prijímajú pomoc pri hniezdení
pomerne ľahko. Sezónne možno
už v marci či apríli pozorovať prvé
včely (vo veľkom počte sa objavuje napr. včela murárka - Osmia
cornuta). Rôzne veľkosti dier (dutín) využívajú počas roka rozličné
druhy.
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• Pomocné hniezda pre divo ži-

Prečo tvrdé drevo?

júce včely musia po celý rok zo-

Samičky divých včiel zhromažďu-

stať vonku, nemajú sa skladovať

jú v drevených dierach peľ, ktorý

v miestnosti a nesmie sa nimi hý-

sem prinášajú hlavou dopredu.

bať.

Keď je už v diere dostatok peľu,
včela z diery vylezie, zvrtne sa

• Použité pomocné hniezda sa

a ide potom zadočkom naspäť až

nemajú čistiť. Zvyšky hliny a pod. si

k peľu, kde znesie vajíčko a opäť

včely odstránia samé.

vylezie. Potom prinesie hlinu a uzatvorí komôrku.

• U včiel majú žihadlo len samičky. Samé od seba nepichnú, len

• Pri vláknitom dreve (smrek, jed-

ak sú stlačené alebo ak sa vezmú

ľa, borovica) včela nemá prob-

do prstov. Strach pred uštipnutím

lémy, kým lezie hlavou dopredu.

je preto neopodstatnený.

Avšak keď sa obráti alebo cúva,
zježí si chĺpky, ktoré sa podobne

Divé včely možno v pomocných
hniezdach dobre pozorovať a ľahko získať náhľad do ich fascinujúceho života. Návštevníci kostola
by mali byť na túto možnosť pozorovania upozornení. (Na dreve je
živo, hlavne keď sa tu usadí včela
murárka - Osmia cornuta). Pozorovanie usilovných včiel môže byť
inšpirujúce.

ako krídla môžu zachytiť na rozstrapkanom dreve.
• V prípade konárikov sa včele
ťažko otáča, ak sedí na nejakom
samostatnom

alebo

vyčnieva-

júcom konáriku. Svoje telo takto
môže len ťažko dostať do správneho uhlového postavenia. Preto
by mali byť konáriky rovnako dlhé
a spojené tak, aby svojimi koncami vytvárali plochu.
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žujú sa sami, rastú bez osobitného
rezu, rozširujú ich tunajšie živočíchy. Oproti týmto rastlinám stoja
„exotické“ (introdukované) druhy,
ktoré by bez pričinenia človeka
u nás nerástli. Naša klíma im celkom nevyhovuje, prirodzene sa
u nás nerozmnožujú, často chýbajú vhodné opeľovače.

Ako divo rastúce alebo u nás domáce kry sa tu označujú tie druhy
krov, ktoré rastú v našej prírode už
oddávna a mohli by existovať aj
bez ľudského pričinenia – rozmno-

• Nasledujúca tabuľka uvádza
niekoľko u nás domácich krov, ich
nároky na pôdu, svetlo a vlhkosť.

�as
kvitnutia
a farba
kvetu
II.-IV.
�ervenožltá

poznámky

druh

pôda

vlhkos�

svetlo

znášanli
vos�
rezu

výška
[m]

vhodnos�
na živé
ploty

lieska oby�ajná
Corylus
avellana

B, C

mierne
vlhko

svetlo

áno

1-5

áno

hloh oby�ajný
Crataegus
laevigata
hloh
jednosemenný
Crataegus
monogyna
bršlen európsky
Euonymus
europaeus

A, C

sucho
až
mierne
vlhko

slne�no

áno

1-5

áno

V.-VI.
biela

B, C

mierne
vlhko

svetlo

áno

1-5

áno

V.-VI.
žltozelen
á

egreš oby�ajný
Grossularia uvacrispa
rakytník
rešetliakový
Hippophae
rhamnoides
zob vtá�í
Ligustrum
vulgare
zemolez
oby�ajný
Lonicera
xylosteum
druh

B, C

mierne
vlhko

svetlo

áno

1-2

nie

IV.-V.
zelená

A, C

mierne
vlhko

slne�no

nie

1-3

nie

IV.-V.
zelená

krmivo pre kurovité
vtáky, znáša zasolenie
pôdy

B, C

mierne
vlhko

slne�no

áno

1-3

áno

VI.-VII.
biela

B, C

mierne
vlhko

svetlo

áno

1-3

áno

V.-VI.
žltobiela

potrava húseníc lišaja
orgovánového, plody
pre vtákov
dôležitá potrava
motý�ov, bobule radi
požierajú vtáci

pôda

vlhkos�

svetlo

znášanli
vos�
rezu

výška
[m]

vhodnos�
na živé
ploty

jablo� planá
Malus sylvestris

B, C

mierne
vlhko

slne�no

áno

1-5+

nie

slivka trnková

A, C

sucho

slne�no

áno

1-3

áno

�as
kvitnutia
a farba
kvetu
V.-VI.
ružovobie
la
IV.-V.
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jedlé orechy, potrava
pre larvy chrobákov,
húsenice motý�ov, vtáky
a hlodavce
prostriedok na srdce,
náhrada kávy, úkryt pre
vtáky, potrava pre hmyz,
vtáky a hlodavce

potrava pre v�ely,
chrobáky, vtáky –
osobitne pre �ervienku
oby�ajnú
ovocie

poznámky

potrava pre hmyz
a hlodavce

potrava pre hmyz, vtáky

rešetliakový
Hippophae
rhamnoides
zob vtá�í
Ligustrum
vulgare
zemolez
oby�ajný
Lonicera
xylosteum
druh

vlhko

zelená

vtáky, znáša zasolenie
pôdy

potrava húseníc lišaja
orgovánového, plody
pre vtákov
dôležitá potrava
motý�ov, bobule radi
požierajú vtáci

B, C

mierne
vlhko

slne�no

áno

1-3

áno

VI.-VII.
biela

B, C

mierne
vlhko

svetlo

áno

1-3

áno

V.-VI.
žltobiela

pôda

vlhkos�

svetlo

znášanli
vos�
rezu

výška
[m]

vhodnos�
na živé
ploty

jablo� planá
Malus sylvestris

B, C

mierne
vlhko

slne�no

áno

1-5+

nie

slivka trnková
Prunus spinosa

A, C

sucho

slne�no

áno

1-3

áno

�as
kvitnutia
a farba
kvetu
V.-VI.
ružovobie
la
IV.-V.
biela

hruška
oby�ajná
Pyrus communis

B, C

svetlo

áno

1-5

nie

IV.-VI.
biela

ríbez�a �ervená
Ribes rubrum
ríbez�a �ierna
Ribes nigrum
ruža šípová
Rosa canina

B, C

sucho
až
mierne
vlhko
mierne
vlhko
mierne
vlhko
mierne
vlhko

svetlo

áno

1-2

nie

svetlo

áno

1-2

nie

slne�no

áno

1-3

áno

IV.-V.
zelená
IV.-V.
zelená
VI.-VII.
ružová

mierne
vlhko až
vlhko
vlhko

slne�no

áno

1-3

áno

slne�no

áno

1-2

nie

B, C

A, B,
C
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ostužina
�ernicová
Rubus fruticosus
v�ba ušatá
Salix aurita

A, B,
C, D

v�ba rakytová
Salix caprea

B, C

mierne
vlhko

slne�no

áno

1-5

áno

v�ba sivá
Salix eleagnos

A, C

mierne
vlhko

slne�no

áno

1-5+

áno

baza �ierna
Sambucus
nigra

B, D

mierne
vlhko

slne�no

áno

1-5

áno

svíb krvavý
Swida
sanguinea

A, B,
C

mierne
vlhko

slne�no

áno

1-5

áno

V.-VI.
biela

kalina
siripútková
Viburnum
lantana
kalina
oby�ajná
Viburnum
opulus

A, C

sucho
až
mierne
vlhko
vlhko

slne�no

áno

1-5

áno

V.-VI.
biela

svetlo

áno

1-5

áno

V.-VI.
biela

A, D

B, C

VI.-VIII.
ružovobie
la
IV.-V.
žltozelen
á
III.-IV.
žltozelen
á

III.-IV.
žltozelen
á
VI.-VIII.
biela

KRY

poznámky

potrava pre hmyz
a hlodavce

potrava pre hmyz, vtáky
a zajaca po�ného, úkryt
pre vtáky
ovocie, potrava pre
hmyz, hlodavce a ježe

ovocie

ovocie

potrava živo�íchov, úkryt
pre vtákov, využite�né
plody
ovocie

listy zaokrúhlené, rýchlo
rastúca drevina, prvá
pastva pre v�ely
listy vajcovité, prvá
pastva pre v�ely,
potrava pre hmyz, krycí
ker
listy dlhé a úzke, dôležitý
spev�ova� pôdy, pastva
pre v�ely
kvety sú vyh�adávané
hmyzom, bobule vtákmi
i �u�mi, znáša zasolenie
pôdy
potrava pre húsenice
motý�ov, vtáky, drobné
muchy, plody obsahujú
olej
listy ob�ubujú chrobáky,
muchy a osy, bobule
ryšavky a vtáky

kvety sú navštevované
hmyzom, vošky majú
radi jej š�avu, chochlá�e
plody

Pôdy:
A = uprednostňuje skôr piesočnaté, kamenité, chudobné pôdy
B = uprednostňuje skôr hlinité, humózne, výživné pôdy
C = uprednostňuje skôr vápnité pôdy
D = uprednostňuje skôr kyslé pôdy
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Exotické kry ľudia často uprednostňujú, pretože mnohé z nich
sú stále zelené alebo kvitnú v ročnom období, keď domáce druhy
už odkvitli alebo opadali.
Ešte predtým, ako kríky vysadíme,
mali by sme si uvedomiť, že ker
okrem toho, že je pekný, praktický
a nenáročný na pestovanie, môže
vyhovovať aj ďalším kritériám:
Kríky poskytujú potravu dôležitú
na prežitie hmyzu, vtákov a cicavcov. Či už to sú listy, kvety, plody,
kôra, korene, drevo alebo šťava,
každá časť kríka znamená pre tieto živočíchy život a prežitie. Exotické rastliny na to nestačia. Mnohé
u nás pôvodné živočíchy dokážu
využívať len domáce rastliny a sú
preto na ne odkázané, nedokážu
sa preorientovať na plody alebo
listy exotických druhov. Tu sa ukazuje vzájomná prepojenosť rozmanitých potravných vzťahov medzi
organizmami v štruktúre mozaiky:

Svojou krásou domáce kríky nezaostávajú za exotickými: napríklad
hloh má nádherné biele alebo
ružové kvety a na jeseň červené
jabĺčkovité plody. Jeho listy sú potravou pre húsenice motýľov vidlochvosta ovocného a mlynárika
ovocného, kvety lákajú početné
motýle a divé včely, plody sú lahôdkou pre vtáky a myši.
Plody domácich kríkov poskytujú
vtákom dôležitú zimnú potravu.
Vtáky – a prirodzene aj myši – tu
nachádzajú zdroj vitamínov počas studeného ročného obdobia.
Tabuľka na str. 42-43 ukazuje nároky a vhodnosť rôznych kríkov.

• Pred novou výsadbou kríkov
je dôležité vyjasnenie otázky, či
miesto, kde chceme výsadbu realizovať, vyhovuje požiadavkám
zvolených druhov. Ak sú svetelné
pomery a vlastnosti pôdy pre príslušný druh nevhodné, môže sa
stať, že nebude rásť. Sklamanie je
potom veľké, keď nádherne opísaný krík zostáva len zakrpatenou
rastlinou, nekvitne a neprináša nijaké plody.
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Biblické rozprávanie o stvorení

vek má teda svojou prácou zem

sveta (Gn 1-2) hovorí o člove-

zveľaďovať, robiť ju obývateľnou,

ku, ktorého Stvoriteľ povolal ako

ale šetrným a udržateľným spôso-

svojho zástupcu k zodpovednosti

bom.

za svet. So všetkými stvoreniami
máme zaobchádzať s úctou, svet

Rovnako pripomína, že „panovať“

máme spoluvytvárať a využívať,

znamená viesť a starať sa o zve-

ale súčasne tiež slúžiť jeho udržia-

rené živočíchy, ktoré má človek

vaniu. Ľudia, živočíchy a rastliny

chrániť pred útočiacimi nepriateľ-

„sú stvorenia, ktoré sú si sami sebe

mi. Zvieratá nie sú voľne vydané

i navzájom darom, ktorý sa má

ľudskej svojvôli. Naznačuje to aj

prijať s vďakou a na chválu Boha

prvá správa o stvorení človeka

Stvoriteľa.“

a zvierat, podľa ktorej je im pridelená

predovšetkým

rastlinná

Biblická zvesť prízvukuje, že člo-

strava (porov. Gn 1, 29-30). Pod-

vek je odkázaný na rastliny a ži-

čiarkuje to tiež druhá, staršia sprá-

vočíchy. Na rozdiel od ostatných

va o stvorení (Gn 2), podľa ktorej

spolustvorení mu ale prisudzuje

človek z Božieho poverenia dáva

v rámci stvoriteľského poriadku

živočíchom mená a tým vlastne

aj zvláštne postavenie: Podmaň-

rešpektuje ich vlastné bytie.

te si zem a panujte nad všetkou
zverou! (porov. Gn 1, 28). Kľúčové

Prvé Európske ekumenické zhro-

slová tohto poverenia človeka

maždenie v Bazileji v roku 1989

Bohom sa však musia vysvetľovať

vyhlásilo, že „Boh – Stvoriteľ udržia-

vo svojom pôvodnom význame:

va a miluje všetky svoje stvorenia.

„Podmaniť si zem“ znamená vyu-

Preto všetky majú základné právo

žívať ju, ale nie vykorisťovať. Člo-

na život.“
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ďalšieho hmyzu umožniť návrat
do nášho životného prostredia.

Pri výsadbe záhonov okolo kostola, v parkoch alebo na iných
miestach platí podobný princíp,
aký sme uviedli pri domácich kríkoch:
U nás pôvodné rastliny ponúkajú
hmyzu dostatok potravy a predstavujú dôležitý článok v celkovej
štruktúre prírody. Nám ľuďom ponúkajú veľa možností pozorovania
a zážitkov. Často sa kriticky poukazuje na to, že čoraz menej vidno
motýle. Je to následok nedostatku potravy. Máme možnosť týmto
kúzelným živočíchom i množstvu

Záhony
Na záhradnícky založených záhonoch často nájdeme opticky
pôsobivé rastliny, avšak niekedy
z nich máme zvláštny dojem „neživosti“. V posledných rokoch sa
žiaľ v ponuke rastlín presadzovali
druhy, ktoré našim druhom hmyzu
poskytujú len málo potravy alebo
ju neposkytujú vôbec a preto nie
sú pre tieto živočíchy atraktívne.
Nám ľuďom sa tieto rastliny zdajú „pekné“. Krása je však predsa
len relatívna. Azda by sme mali
v tejto súvislosti pouvažovať, či by
„krása“ v spojitosti s naším prírodným okolím nemala byť spojená
tiež so „živosťou“. Potom by sme
mali dať prednosť u nás domácim
bylinám, ktoré budú „obletované“
hmyzom, teda „pekné a živé“.
Pred výsadbou nejakého záhona by malo byť jasné, akú pôdu
máme k dispozícii (aká je jej kvalita, či je ílovitá alebo humózna,
aká je jej kyslosť, výživnosť a pod.),
aby sme mohli urobiť správny výber rastlín.

• Kým vysadíme všetky záhony,

• Pre divé včely sú zaujímavé

treba najprv založiť nejakú pokus-

všetky byliny, ktoré sa využívajú

nú plochu.

v kuchyni ako koreniny alebo ako
liečivé rastliny (šalvia, medovka,
fenikel a pod.).
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Je dôležité neodstraňovať suché
byliny, hoci postoj k tomu môže
byť skôr skeptický.
Prírodný cyklus sa nezastavuje

nejšie uvažovanie nás však často
môže priviesť k možnosti ohraničiť
jednotlivé plochy a premeniť ich
na lúku plnú kvetov. To zaiste nejde zo dňa na deň, trpezlivosť je
predpokladom úspechu.

odkvitnutím a odumretím rastlín,
ale pokračuje vo svojom ďalšom
priebehu aj počas zimy: V suchých plodoch a stonkách môže
prezimovať hmyz, ktorý tu vtáky
vyhľadávajú ako jeden zo zdrojov
potravy. Okrem toho vtáky hľadajú na suchých rastlinách aj semená, ktoré ešte nevypadli na zem.
Vajíčka hmyzu, ktoré boli uložené
v suchých stonkách bylín, sa nemôžu vyvinúť, ak sa na jeseň záhony vyčistia a suché zvyšky rastlín
odstránia. Uschnutá bylina nám
veľmi pripomína pominuteľnosť
a v očiach mnohých nie je „pekná“. Napriek tomu je základom
pre ďalší život.

Lúka
Tam, kde je nejaká plocha veľmi
vyšliapaná, je riešením trávnik, ktorý však treba často kosiť. Dôsled-

A. Dürer: „Kúsok trávnika“

Aj tu platí, že skôr ako začneme
nejaké miesto premieňať na lúku,
mali by sme poznať jeho pôdne
pomery. Väčšinou sú pôdy bohaté na živiny. Pretože predpokladom vytvorenia druhovo bohatej
lúky sú skôr chudobnejšie pôdy,
mala by byť pôda najprv „ochudobnená“. To sa dá dosiahnuť
primiešaním piesku alebo kúskov
vápenca do hornej vrstvy pôdy.
Inou metódou je nazbierať a vysiať semená lúčnych rastlín, ktoré
sa spontánne vyskytujú v blízkom
okolí. Tieto druhy rastlín sa najlepšie dokážu vysporiadať s jestvujúcimi pôdnymi pomermi.
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Každopádne je dôležité kosiť trávu
len dva až trikrát ročne, nie kosačkou na trávnik, ale s kosou alebo
s kosačkou nastavenou na 7 cm
nad pôdou, aby sme sa vyhli strate živočíchov. Kosenie sa má robiť
až po vysemenení rastlín (podľa
počasia v júni/júli a v októbri/novembri). Seno treba odpratať,
inak sa pôda opäť zahnojí.

• Tam, kde je to možné, väčšiu

• Ten, kto by chcel príliš rýchlym

lúku pokosíme iba v jej jednej polo-

spôsobom založiť kvetnatú lúku za-

vici raz za rok. Takto kŕmne rastliny

obstaraním vrecúška semien divo

pre hmyz všetky súčasne nezmiz-

rastúcich rastlín, väčšinou býva

nú, keďže v jednom roku sa pokosí

sklamaný: v prvom roku kvitnú

jedna polovica a druhá zostane

síce niektoré z očakávaných dru-

nepokosená,

nasledujúcom

hov, no v druhom roku sa objavia

roku sa to urobí zasa naopak. Tak

aj tak stále len tie najodolnejšie

napríklad pre lúčne koníky zosta-

druhy. Prežijú len rastliny, ktoré nie

ne vždy ústupový priestor s nepo-

sú vo vzťahu k pôdnym pomerom

koseným porastom, kde sa môžu

príliš citlivé, alebo ktorým zloženie

vajíčka hmyzu pokojne vyvinúť. Aj

pôdy vyhovuje.

v

motýle majú takto polovicu kvitnúcich rastlín ako potravu naďalej
k dispozícii.
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Prehľad niektorých vhodných bylín a lúčnych kvetov
slovenský názov

hlinité pôdy

vápnité pôdy

pies�ité pôdy

silno až mierne kyslé

neutrálne až
alkalické

silno až mierne kyslé

suchšie

vlhkejšie

suchšie

vlhkejšie

suchšie

latinský názov

vlhkejšie

trávy
kostrava �ervená

+

+

+

+

+

+

Festuca rubra

tomka vo�avá

+

+

+

+

+

+

Anthoxanthum odoratum

+

trojštet žltkastý

+

+

hrebienka oby�ajná

+

+

traslica prostredná

+

kostrava ov�ia

+

+

Trisetum flavescens

+

+

Cynosurus cristatus

+

+

+

Briza media

+

+

+

Festuca ovina

ostatné byliny
rebrí�ek oby�ajný

+

+

+

+

+

+

Achillea millefolium

nevädza lú�na

+

+

+

+

+

+

Centaurea jacea

lipkavec biely

+

+

+

+

+

+

Galium album

margaréta biela

+

+

+

+

+

+

Leucanthemum vulgare

�adenec rožkatý

+

+

+

+

+

+

Lotus corniculatus

bedrovník lomikame�ový

+

+

+

+

+

+

Pimpinella saxifraga

+

+

+

+

Daucus carota

+

+

Trifolium dubium

mrkva oby�ajná

+

+

�atelina pochybná

+

+

nevädza hlavá�ovitá

+

+

+

+

skorocel kopijovitý

+

+

+

+

+

+

Centaurea scabiosa

+

Plantago lanceolata

chrastavec ro�ný

+

+

+

škarda dvojro�ná

+

+

+

+

Knautia arvensis

kozobrada lú�na

+

+

+

Tragopogon pratensis

bo�ševník borš�ový

+

+

+

Heracleum sphondylium

Crepis biennis

iskerník prudký

+

+

+

+

+

Ranunculus acris

štiav lú�ny

+

+

+

+

+

Acetosa pratensis

zvon�ek konáristý

+

+

+

+

zvon�ek klbkatý

+

šalvia lú�na
trebu�ka lesná

+
+

+

+

paštrnák siaty

+

+

klin�ek kartuziánsky

+

vi�enec vikolistý

kuku�ka lú�na

Campanula glomerata

+

Salvia pratensis

+
+

Campanula patula

+
+

Anthriscus sylvestris

+

Pastinaca sativa

+

Lychnis flos-cuculi

+

Onobrychis viciifolia

+
+

+

+

Dianthus carthusianorum

zvon�ek okrúhlolistý

+

+

+

+

Campanula rotundifolia

lipkavec syridlový

+

+

+

+

Galium verum

krvavec menší

+

+

+

+

Armeria vulgaris

+

trávni�ka oby�ajná
klin�ek slzi�kový
hrachor lú�ny

Sanguisorba minor
+

+

+

+

Dianthus deltoides

+

Lathyrus pratensis
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POZNÁMKY

K OSVETLENIU

...

... na cestách
Aj nočné osvetlenie ciest sa môže
nainštalovať tak, aby bolo ohľaduplné voči životnému prostrediu. Pouličné lampy lákajú svojím svetlom
veľké množstvo hmyzu, ktorý môže
vniknúť do vnútra lampy a spáliť
sa. Umelé osvetlenie odvádza pozornosť nočných motýľov od ich
vlastných „úloh“, ako je hľadanie
partnera, oplodnenie a kladenie
vajíčok, príjem potravy. To všetko často musia stihnúť v priebehu
krátkeho času, aby sa zaistilo prežitie týchto krátkovekých druhov.
Popri možnosti priameho usmrtenia spálením, ruší nadmerné svetlo
aj iným spôsobom. Rozličné aktivity
nočných motýľov sú druhovo špecifické a sú podmienené stupňom
narastajúcej tmy. To znamená, že
ak sa stmievanie a tma narušia
umelým osvetlením, nočné motýle
môžu vykonávať svoje aktivity len
obmedzene. Okrem toho umelé
osvetlenie vyrušuje aj sťahovavé
lišaje a mory, ktoré sa pri svojom
ťahu orientujú podľa nebeských
telies.
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Nočný hmyz prilákaný k osvetľovacím telesám potom chýba
ako potrava netopierom. Nočné osvetlenie prebúdza a láka aj
niektoré druhy denného hmyzu,
ktorý potom chýba v potravnom
reťazci hmyzožravých živočíchov
aktívnych cez deň, ako aj pri opeľovaní rastlín.
Predsa len existujú aj také možnosti osvetlenia, ktoré tieto negatívne
dôsledky na životné prostredie
zmierňujú.
Výskum Inštitútu krajinnej ekológie
a ochrany prírody NABU v Nemecku ukázal, že osvetľovacie telesá
majú byť inštalované vodorovne.
Šikmo inštalované svietidlo priláka
1,5 - krát viac nočných motýľov
než vodorovne postavená lampa,
ktorej svetlo padá len smerom nadol.

POZNÁMKY

K OSVETLENIU

...

• svietidlá by nemali mať žiadne
otvory, cez ktoré by mohol vniknúť
hmyz.
Pri cestách a na námestiach by
sa mali používať sodíkové nízkotlakové lampy (NA/SOX 35 W).
Na miestach, kde je dôležité rozoznávanie farieb, odporúčame použiť sodíkové vysokotlakové lampy
(Vialox, NAV E 70 W/E prípadne
50 WE Standard). Tieto lampy sa
označujú ako lampy so žltým svetlom. Pre nočný hmyz sú menej
príťažlivé, na rozdiel od dnes najčastejšie používaných ortuťových
vysokotlakových lámp (lampy
s bielym svetlom).
• osvetľovacie teleso by malo byť
zospodu uzavreté plochou, z boku
neviditeľnou krycou priehľadnou
doskou, čím sa zabráni vyžarovaniu bočného rozptýleného
svetla. Hojne používané svietidlá
so spodným krytom vaničkovitého
alebo polguľovitého tvaru prilákajú 1,5 až 5-násobne viac hmyzu,
než svietidlá, ktoré majú plochý
spodný kryt.

... na zvýraznenie budov
Mnohé kostoly sú ako pôsobivé
budovy vo večerných hodinách
a v noci zvonku osvetlené reflektormi. So zreteľom na straty hmyzu,
narušenie aktivity nočných živočíchov, ako aj na spotrebu energie,
by sa v týchto prípadoch však
malo zvážiť, či by sa osvetlenie budov v nočných hodinách nemalo
vynechať a obmedziť iba na kratší
čas vo večerných hodinách.

• v zásade platí, že väčší počet
v nižšej výške pripevnených svietidiel so slabšími žiarovkami je lepší
ako menší počet lámp so silným
svetlom na vysokých stĺpoch.
Dvojnásobne vyššie umiestnené
svietidlá prilákali 1,5 až 2-krát väčšie množstvo hmyzu.
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POZNÁMKA

K UPLATŇOVANIU OPATRENÍ

Ak nejaké opatrenie na ochranu
prírody vyhovuje a našlo dostatočnú podporu v rade cirkevného spoločenstva, dôležité je tiež
informovať celé cirkevné spoločenstvo. Členovia spoločenstva
musia mať možnosť dozvedieť sa,
čo sa má zmeniť a ako, a predovšetkým prečo sa to má zmeniť.
Azda nebude hneď všetko prijaté
s porozumením: Pri chodníku to
zrazu vyzerá inak, pri kostolnej veži
sú „biele stopy“ po sokolovi myšiarovi a večer okolo kostola lietajú
netopiere, ktoré naháňajú strach.
Tu môže pomôcť len dostatok informácií pred úpravami i počas
nich. Keď sa rozhodne, čo sa má
upraviť, treba začať s tým, že sa
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plánované opatrenia predstavia
spoločenstvu či už vo farských či
cirkevných novinách, pri posedení
spoločenstva alebo informačným
listom rozdaným pri bohoslužbe.
• Mimochodom:
Veci prirodzene bežia a vyvíjajú
sa väčšinou pomaly. Tak ani všetky možnosti pomoci pri hniezdení
živočíchov, ktoré sme tu predstavili, nebudú prijaté hneď v prvom
či druhom roku. Majte trpezlivosť,
čakanie sa vyplatí!

OCHRANA

PRÍRODY AKO KRESŤANSKÝ PRINCÍP

Človek sa má podľa sve-

vočíchov a tam, kde je to

dectva Biblie starať o živo-

potrebné, opäť ich vytvá-

číchy, ktoré mu boli zve-

rať, aby sa udržiavala roz-

rené. Má však tiež dbať

manitosť druhov.

na to, aby sa minimalizovalo

násilie

páchané

na ľuďoch i zvieratách.

Nemáme dbať len na svoje súčasné záujmy, máme
tiež

povinnosť

zachovať

Ľudské správanie a vyu-

našim deťom a vnukom

žívanie prírody má dosah

rozmanitú prírodu s jej ob-

aj na život divo žijúcich ži-

divuhodnými stvoreniami.

vočíchov. Hoci sa človek
o ne bezprostredne nesta-

Všade tam, kde cirkev

rá, predsa len má povin-

so svojimi zariadeniami,

nosť vyhýbať sa všetkému,

budovami a spolupracov-

čo ničí alebo poškodzu-

níkmi

je ich životné prostredie

má funkciu vzoru. Tvorivé

a biotopy, čo ohrozuje

a výchovné úsilie cirk-

ich druhovú rozmanitosť.

ví a spoločenstiev musí

Človek má aktívne pri-

sprevádzať ich príkladné

spievať k ochrane život-

správanie

ného priestoru a možností

a obrábateľa pôdy, stavi-

pre život divo žijúcich ži-

teľa a zamestnávateľa.

otvorene

ako

pôsobí,

vlastníka
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ODBORNÉ

TERMÍNY

Stály vták
Druh vtáka, ktorý sa na zimu nesťahuje a preto ho môžeme u nás
pozorovať aj v zime.
Prelietavý vták
Vták, ktorý sa sezónne sťahuje iba
na kratšie vzdialenosti a bez osobitej väzby na nejaký smer sťahovania.
Čiastočne sťahovavý vták
U čiastočne sťahovavých vtákov
sa niektoré jedince v určitom ročnom období sťahujú na územie,
ktoré leží ďaleko od hniezdneho
územia. Iné jedince zostávajú celoročne na hniezdnom území.
Vtáky unikajúce pred zimou
Niektoré druhy vtákov podľa okolností unikajú z miest, kde sa potrebná potrava stáva neprístupnou v dôsledku veľkého množstva
napadnutého snehu alebo extrémneho chladu. Presúvajú sa
na územia, kde sú takéto negatívne vplyvy počasia oslabené.
Sťahovavý vták
Druh vtáka, ktorý sa vyhýba studenému ročnému obdobiu pravidelným a cieleným sťahovavým
letom na často veľmi vzdialené
miesta, aby tam mohol prezimovať.
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