
Zaujímavý a tajomný je život 
orchideí a to nielen exotických, 
tropických, ale aj tých èo rastú 
v našich konèinách. Orchidey 
majú jedno z najmenších semien 
v rastlinnej ríši, èo síce napomáha 
ich šíreniu vetrom, ale vyklíèenie 
a premena na kvitnúcu rastlinu je 
malým divom. Aby 
stredoeurópske orchidey vyklíèili, 
musia prís� do kontaktu 
s vláknom (hýfou) urèitej huby, 
bez ktorej by sa nedokázali uživi� 
a rás� svoj tajný, nieko¾koroèný, 
podzemný život. Tento spoloèný 
život èasto pokraèuje aj pri raste 
nad povrchom pôdy.

Zaujímavosti rastlinnej a živoèíšnej ríše ...

Len nieèo viac ako 
dvadsa� rokov je známy 
výskyt vzácnej 
orchidey-vstavaèa 
Spitzelovho na malom 
území Hornej Nitry. 
Od najbližšieho, tiež 
vzácneho výskytu 
v Alpách, je táto 
lokalita vzdialená 
stovky kilometrov. 
Ako sa k nám vlastne 

so samièkami, ich pri tom ope¾ujú. tento druh dostal? Možno k nám drobné semená dofúkol vietor. 
Prísna viazanos� na konkrétne Možno sa v minulosti preniesli na náradí èi obleèení nemeckých 
podmienky prostredia spôsobuje, že kolonistov z Álp, alebo raticiach ich dobytka. 
z orchidey sú ve¾mi ohrozené A možno je to pozostatok z obdobia, kedy bol rozšírený 
druhy, ktoré treba chráni� s celým hojnejšie. Život orchideí je zaujímavý aj z iných h¾adísk. 
ich citlivým biotopom. Za to sa Napríklad kvety hmyzovníka muchovitého sa nielenže podobajú 
nám odvïaèia svojou krásou, ako na samièky urèitého druhu hmyzu, ale aj vydávajú ich vôòu. 
napríklad èrievièník papuèkový.Pomýlené samèeky v domnelosti, že sa pária 

Èrievièník papuèkový  - Cypripedium calceolus
Foto : Ing. Miloš Vaòo

Vstavaè Spitzelov - Orchis Spitzelii
FOTO : Ing. Miloš Vaòo

Hmyzovník muchovitý - Ophrys insectifera
FOTO : Ing. Miloš Vaòo

Typickým životným prostredím 
medveïa sú oblasti zmiešaných 
a ihiènatých lesov stredných 
a vyšších polôh. U nás žije 
v lesoch Malej Fatry, pohoria Žiar 
a Strážovských vrchov. 
Hoci medveï hnedý patrí medzi 
šelmy, 80-90% jeho potravy tvorí 
rastlinná zložka. Niektoré jedince 
radi navštevujú vèelíny, polia 
a napádajú dobytok. Dospelý 
samec môže dorás� až do 
hmotnosti 300 - 350 kg. Medveï 
hnedý je na Slovenku celoroène 
chránený a jeho zvýšený stav sa 
reguluje len na základe výnimky  
z Ministerstva životného 
prostredia odstrelom.  

V posledných rokoch sa vlky 
v lesoch hornej Nitry 
vyskytujú celoroène. Bol 
dokonca pozorovaný aj odchov 
mláïat. Ich zvýšený výskyt je 
spôsobený dostatkom potravy, 
najmä diviaèej, srnèej a jelenej 
zvery. Túto èasto lovia 
spoloène vo svorke. Je to 
opatrné 
a plaché zviera. V prírode ho 
preto uvidíme zriedkavo, 
najèastejšie sa stretneme len 
so stopami po jeho hodovaní, 
alebo stopami na snehu a blate.    
Vlci sú po¾ovná zver, ich 
poèetnos� regulujú po¾ovníci 
v èase lovu  odstrelom. 

Medveï hnedý

V našej oblasti nachádza 
vhodné životné podmienky  
v zmiešaných a ihliènatých 
lesoch stredných a vyšších 
polôh, najlepšie so skalnými 
útvarmi. Vo vo¾nej prírode sa 
dožíva okolo 14 rokov. Jeho 
hlavnou potravou sú 
kopytníci (najmä srny)
 a drobné cicavce, ale aj 
na zemi hniezdiace vtáky 
a menšie šelmy. Ve¾kú èas� 
potravy tvoria hlodavce. 
Na Slovesnku patrí medzi 
chránené živoèíchy.  

(Ursus arctos)

Rys ostrovid (Lynx lynx)

Vlk dravý (Canis lupus)

Orol skalný (Aquila  chrysaetos)

Tento silný a šikovný dravec 
hniezdi v našich lesoch 
Strážovských vrchov. Živí sa 
prevažne pozemskými malými 
a stredne ve¾kými cicavcami, 
ktoré loví zo vzduchu. Uloví 
dokonca aj koris�, ktorá môže 
by� �ažšia ako on sám. Je 
zákonom chránený.

Orol skalný - Aquilaphrys chrysaetos
FOTO : Branislav Pružinec
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