
Votrelci medzi nami
Zamysleli ste sa už niekedy na tým, že na svete žije až 6 500 nepôvodných
inváznych organizmov? Práve tieto organizmy sú na našom území nepôvodné a
agresívne vytláčajú pôvodné organizmy (čím ohrozujú biologickú rozmanitosť a

-  1  -

 Vrabčí skok

biodiverzitu). Na naše územie sa dostali zväčša vplyvom človeka, buď vedome - vysádzaním
okrasných a úžitkových rastlín, ktoré sa následne rozmnožia a postupne vytláčajú pôvodné
rastliny. Najčastejším prípadom je ich nevedomé privezenie na naše územie, najmä
prepravou ľudí a tovaru. Invázne organizmy pochádzajú z najrozmanitejších kútov sveta a
najviac rizikovým je ich rapídna adaptabilita a plodnosť. Často sa množia aj nepohlavne,
majú účinné mechanizmy aktívneho a pasívneho šírenia najmä vetrom a vodou. Navyše sú
schopné prežívať nepriaznivé obdobia napríklad záplavy alebo sucho. Najväčším rizikom,



je ich nadmerné premnoženie vzhľadom na to, že u nás nemajú prirodzených predátorov, ktorí
by dokázali redukovať ich počty a následné ich premnoženie. Žiaľ, v súčasnosti sa ich počty
nezastaviteľne zvyšujú najmä kvôli rozvoju dopravy a nárastu developerskej činnosti a
aktivitám, ďalším faktorom je aj zmena klímy. Osobne som sa mohol stretnúť so
sladkovodnými medúzami na Zlatých Pieskoch. Aj napriek nie veľmi častej propagácii tejto
témy je v situácia vážna a postupne sa zhoršuje. Čoraz častejšie sa nedbanlivým prístupom
ľudí ničí biodiverzita našej nádhernej materskej prírody. Čo si o tom myslíte vy?

Oliver Czanik

 

Vták ako zbraň
 

Ruské veľvyslanectvo cez sociálne siete rozširovalo, že USA sa snaží vyvinúť biologické zbrane
hromadného ničenia. Tieto zbrane majú zasiahnuť hlavne Slovensko. Američania chcú zas
údajne šíriť vírusy do Ruska pomocou nakazených sťahovavých vtákov. Americký projekt by sa
mal realizovať na území Ukrajiny. Ide o projekt, v ktorom skúmajú šírenie nebezpečných
infekcií sťahovavými vtákmi. Vírus by mali šíriť netopiere aj iný hmyz. "Kryte sa pred všetkým,
čo má krídla!" Informovala Ruská ambasáda na svojom Facebook profile. Hovorkyňa
Lavrovovho ministerstva Marija Zacharovová 9. marca vyhlásila, že ruské ministerstvo
zahraničných vecí odhalilo na Ukrajine programy na vývoj biologických zbraní s laboratóriami
v Kyjeve, Charkove a Odese. Na území Ukrajiny sa pretína množstvo dráh rôznych
sťahovavých vtákov, z ktorých len dva druhy smerujú do Ruska.
Zdroj: Ruské veľvyslanectvo v Bratislave šírilo (dennikn.sk) 

Veronika Vrablecová, Hugo Rihák
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https://dennikn.sk/minuta/2763669/


Ako správne pozorovať vtákov?
 

Interview s vášnivým ornitológom pozorovateľom vtákov 
Jánom Dobšičom

Zakladateľ kancelárie prírodného turizmu
watching.sk Ján Dobšič sa okrem iného aj
touto formou snaží spopularizovať krásy
Slovenska. Jeho čas je rozdelený medzi
prácou v cestovnej kancelárii a firme na
odchytávanie vtákov v interiéroch Posudky
s.r.o., ktorej je tiež zakladateľom. Venuje sa
komunálnej politike, no medzi jeho záľuby
patrí predovšetkým pozorovanie vtáctva. 

„Sledovanie vtákov je najlepší liek proti stresu.“

Ako sa dá s takouto aktivitou začať, ak ešte
nemáme skúsenosť? 
Na začiatok je dobré zaobstarať si ďalekohľad a
nápomocnú literatúru, najlepšie vo forme kníh
s obrázkami. Na internete si viete vyhľadať i
históriu konkrétnych druhov, čo je často veľmi
zaujímavé. Existujú aj aplikácie, ktoré vám
identifikujú druh podľa fotografií a zvuku. 

Aké sú najlepšie miesta na pozorovanie? Ktoré je
vaše najobľúbenejšie?
Mojím najobľúbenejším miestom na pozorovanie je
jednoznačne Neziderské jazero, práve pre jeho
zaujímavú polohu, ktorá priťahuje množstvo druhov.
Často chodievam do Rusovského parku, ktorý je
perfektný na pozorovanie ďatľov. Práve na tomto
mieste sa mi podarilo vidieť až sedem zo všetkých
desiatich druhov, ktoré sa na Slovensku nachádzajú.
Odporúčal by som hlavne miesta pri vode, ktorá láka
nielen vtáctvo, ale aj iné živočíchy. 
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Ktoré druhy by sme mohli vidieť aj v meste, napríklad
nad ulicami Bratislavy?
V Bratislave sa ich nachádza naozaj veľmi veľa. Často je
vidieť straky, vrany či holuby. Z konkrétnych druhov
môžete zazrieť vrabca domového, lastovičku domovú,
belorítku domovú, žltochvosta domového a mnoho ďalších.
V letných mesiacoch i dažďovníky a potom sú to ďalšie
druhy, ktoré začali prilietať v neskorších obdobiach, ako
napríklad sýkorky, sokoly, myšiare a drozdy, ktorých spev
skrášľuje hluk zvyčajnej premávky vo veľkomestách.

Ďakujem za rozhovor a prajem ešte veľa ďalších
úspechov.

Paulína Lišková
 

Deratizácia a odchyt
 Hlavným rozdielom bude fakt, že pri odchyte sa zviera snažíte zachrániť a pri

deratizácii eliminovať. Odchyt sa využíva pri neškodnej zveri, ktorú chceme preniesť z
bodu A do bodu B. Využíva sa napríklad v rôznych strediskách, do ktorých zablúdi
nežiadaný hosť, kvôli hygienickým dôvodom sa čo najskôr zavolá odchyt. Odchytená
zver je vyvážaná a vypúšťaná v dostatočnej vzdialenosti tak, aby sa už nevrátila, v
poľnohospodárskej krajine, ďaleko od miest. Odchyt sa často využíva pri vtáctve.
Všetky vtáky sú chránené, a preto ich na rozdiel od škodcov nemožno likvidovať, ale
len odchytiť. Tie, ktoré je možné loviť, patria do poľovnej zveri. Deratizácia sa používa
pri zbavovaní škodných živočíchov, ako napríklad potkanov, ploštíc či švábov.
Deratizovať môžeme buď pomocou rôznych druhov pascí alebo jedov.

Veronika Vrablecová, Hugo Rihák
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