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Tlačené v kníhtlačiarni Bratov Rázusovcov v Liptovskom Sv. Mikuláši.

Predslov.
Bol som vyzvaný „Sväzom slovenských múzeí“,
aby som prednášal na muzeologickom kurze, konanom
8 — 10. februára 1941 v Turčianskom Sv. Martine
o „Ochrane prírodných pamiatok“. V tomto obore, ako
„konzervátor“ mikulášskeho a ružomberského okresu,
tiež i ako podpredseda „vedeckej komisie“ Družstva
Demänovských jaskýň mal som už značné skúsenosti
a preto s radosťou som výzve vyhovel v tej nádeji,
že konečne prišiel i na túto vznešenú ochranársku
m yšlienku rad a bude sa môcť i v našom milom slo
venskom slobodnom štáte uplatniť. Aby sme ale v započatej práci pokračovali, nebolo by rozumné a cieľu
primerané na pol ceste zastať a preto táto prednáška
vychádza tlačou, aby si borila cestu ku konečnému
ideovému víťazstvu.
Hlbokou vďakou som zaviazaný „Predstavenstvu“
mesta Liptovského Sv. Mikuláša za poskytnutú podporu
na tlač tejto bezzištnej práce, podobne i Družstvu
Demänovských jaskýň a ústrediu Klubu slovenských
turistov a lyžiarov za vypožičané štočky.
V Liptovskom Sv. Mikuláši na Mateja 1941.
A u to r.

I. Ochrana prírodných pamiatok.1
Význam ochrany prírody.
„Ochrana prírodných pam iatok“ je niečo veľko
lepého, veľkorysého, nádherného, humánneho, m rav
ného i vzdelanostného. Len človek vzdelaný a m ravne
zachovalý prichádza na myšlienku „ochrany prírody“.
Človek nevzdelaný nemá dostatok pravých a na mo
dernom podklade založených poznátok a vedomostí,
preto jeho záujem o prírodu je nedostatočný. Ale ani
človek vzdelaný, vedomosťami preplnený, ale v základe
k nenávisti k prírode inklinujúci nemôže byť jej ochran
com, ba práve pre jeho „nepravú“ vzdelanosť stáva
sa jej najväčším záškodníkom. Našou povinnosťou bude
takúto nesprávnu výchovu — ak by sa niekde vyskytla —
zamedziť. Už z povedaného vyplýva, že ochrana prí
rody je majestátnym výkonom, za ktorý môže horliť
len človek „poznajúci prírodu“ a s nevšednou bezžistnou
„láskou“ sa chovajúci ku nej. Tedy „ochrana prírody“
formuluje človeka a formuluje i národ! Ba ochrana prí
rody má mnoho spoločného i s „kresťanským ná
boženstvom“, nikomu nekáže zle robiť, ale naopak
s bezzištnou láskou sa chovať k prírode a v Jeho veľ
kolepom velebnom diele uctiť Všemohúceho. To pravda
nevyhrádza rozumné a modernému stavu vedy zodpo
vedajúce „využitkovanie“ prírody. Ved človek musí žiť,
musí sa šatiť, musí niekde bývať, musí sa stravovať,
alebo aby dosiahol svojho spravodlivé vytknutého cieľa>
*) P red n esen é na m uzeologick om kurze (8— 10. februára 1941) v za sa 
d acej sie n i „ S lo v e n sk éh o n árodn éh o m ú zea “ v T určianskom Sv. M artine.
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musí v prírode isté predpráce vykonávať, musí bojovať;

Pohľad na stred n ú časť D em än ovsk ej d olin y. V popredí jask yn e,
v úzadí p lesá a h o le . D em än ovsk á sp o lu so S v ä toján sk ou do
lin o u sú úradne uznan é rezervácie.
F oto: Družstvo Dem. jaskýň.

ale ten istý človek nemusí byť zverskejším od zvierat,
nemusí byť škodcom a ničiteľom nádhernej prírody a
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nemusí byť nenávisťou preplnený k všetkému, čo žije

F ia lo v ý d ó m s n á d h e r n o u k v a p e ľ n o u o z d o b o u v D em än ovsk ých
ja s k y n ia c h .

Foto: Družstvo Dem. jaskýň.

i čo nežije, ale je pútavé a jedinečne soskupené, utvo
rené, sformulované.
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Z dejín ochrany prírody.
Nemienime v tomto ohľade spisy a archívy prekutávať a hľadať v literatúre, kto čo napísal o ochrane
prírody, ačpráve nepopierame význam tejto práce,
stačia i naše dlhšie skúsenosti z prežitého života, aby
sme vyslovili mienku, že ochrana prírody je: „novo
dobým postulátumom prírodných vied“. Ochrana prí
rody je nie vymoženosťou pár osvietenejších jedincov,
je udomácnená na celom svete, na celej našej pestrej
zemi, lebo všade sa nájdu jedinci alebo i spoločnosti,
tedy i medzi „divochmi“, ktorí majú záujem o prírodu
a jej ochranu. Že ochranári po svete majú ešte slabý
hlas, to neznamená, že ich niet alebo že voľakedy ne
mohli by byť vo väčšine. Áno, budú vo väčšine, ľudstvo
sa zdokonaľuje i vzdelanostne i morálne. „Dobro“ bo
juje proti „zlu“ a zlo sa bráni, ale „dobru“ podľahne.
Pred 40 rokmi nebolo v „našich učebniciach“ ani stopy
po „ochrane prírody“. Vo „feudalistickom živote“ uplat
ňovala sa síce tá nejaká „dobročinnosť“, ktorá zasa
hovala i na prírodu, ale bolo toho málo, nebolo to
mnoho ráz povedomé a sústavne konané, bolo to viac
„módou“, ako požiadavkom života a radosti z prírody
a zo života. Nástup osvietenejších, morálnejších a prehĺbenejších myšlienok mal za následok všímania si
celej živej i neživej prírody, zdokonaľovanie a preporodenie sa za tým účelom, aby v nezlomnej viere vo
Všemohúcnosť „človek cítil radosť zo života“ a sálal
ako slnko slnečné lúče — bezzištnú lásku pre svoje
bližšie a ďalšie okolie.
Vplyv m odernej techniky na povrch zem e.
Je všeobecne známo, že moderná technika tvorí
divy! Stavala a stavia cez málo prístupné m iesta a
divočiny železnice, stavia mosty, tunele, podjazdy (via
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dukty), stavia silnice, ba dokonca najnovšie i „auto
strády“, stavia aeroplány, spojuje oceány, pretvoruje
púšte, stavia továrne, buduje veľmestá. Do vzduchu
púšťa plyny a do vôd, do bystrín farby, a mnoho ráz
i jedovaté výplašky. Ničí život v potokoch a obme
dzuje život vo vzduchu. Vysúša jazerá a močiare (melioruje), reguluje rieky a stavia na nich priehrady. Kope

P raob yd len isk o ila n o v sk ej
nad Lipt. S v. M ikulášom .

„B od ovej“ pod P o iu d n icou pri R ohacke
Z prác Starohorského.

rybníky, otvára kameňolomy, otvára jaskyne, sprístup
ňuje liečivé kúpele. Slovom: veľmi mení povrch, ba
i životné podmienky, ba ešte i klimatické faktory zeme.
Zemedelská kultúra stína stromy a mení stráne a úbočia
na polia, kolčuje kriaky, húštiny a kroviny po medziach,
vysádza kultúrne rastliny a zamedzuje vzrast pôvodných
rastlín.
Tento ohromný vplyv modernej techniky na po
vrch zeme je tak silný a živelný, že už vôbec nevi
díme okolo seba „panenskú prírodu“, všetko je zme
nené, všetko je ako by hore nohami obrátené.
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Tento ďalekosiahly výkon techniky a ľudskej práce,
už od dávna zaoberal mnohých „mysliteľov“ sveta,
milovníkov pôvodnej, ničím nepoškvrnenej panenskej
prírody, ako tomuto návalu života a prúdu ľudskej
kultúry odpomôcť, aby bolo aspoň „malé miestečko“
v našej vlasti, kde by si všetko žilo svojím pôvodným

V rbické p leso v N ízk ych Tatrách. V úzadí k otlovité D ereše a P olan a.
Foto: Družstvo Dem. Jaskýň.

tempom, svojou pôvodnou vôľou, svojou prirodzenosťou
a originálnosťou a tak povstaly „chránené m iesta“,
takzvané „rezervácie“. Tieto delíme na „totálne“ (úplné)
a „parciálne“ (čiastočné). Totálne sú také, kde majiteľ
pôdy prestáva byť v užšom slova smysle jej vlastníkom,
lebo ju spravuje nie on, ale vedecká, vymenovaná,
z odborníkov pozostávajúca „komisia“. Takúto totálnu
rezerváciu sme mali v našich „Peninách“. Parciálna
rezervácia dovoľuje vlastníkovi na pôde pracovať, ale
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s istými podmienkami a schváleniami a istým ministeriálnym nariadením. Pravda vyvrcholením našich
ochranárskych snáh by bol „dôkladný zákon o ochrane
prírody“. V Liptove máme parciálnu či čiastočnú rezer
váciu v „Demänovskej“ a „Svätojánskej“ doline a
v okolí „Červenej terasy“ pri Bešeňovej.
Ak chceme zavážiť, imponovať, a so vzdelaným

R ozpoltený blu dný balvan „S iriu s“ na D em än ovsk ých Lúčkach.
Foto: Starohorský.

a vedeckým svetom napredovať, našou národnou snahou
a hrdosťou musí byť: oživotvoriť „Pamiatkový úrad“
s jeho „konzervátormi“ a „vedeckými komisiami“. To
vyžaduje duch času ; to vyžaduje veda, to vyžaduje vý
chova, to vyžaduje od nás celá vzdelaná kultúrna
cudzina!
Naše slovenské rezervácie.
Okrem spomenutých rezervácií máme na Slovensku
ešte niekoľko iných a preto dobre si ich bude pri po-
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tnenúť, aby sme vedeli, čo sme dosial v tomto obore
vykonali a na čom stojíme.
Predovšetkým spomenieme rezerváciu „Súra pri
Sv. Ju re “, ktorá je úzko zpiata s naším chýrnym bo
tanikom Holubym (prítomne významný biolog Slovenskej
univerzity prof. dr. J. F. Babor prejavuje pre ňu zvláštne
porozumenie) a o ktorej bytie alebo nebytie sa práve
pojednáva.
Ďalej máme podľa konzervátora R. Maximoviča:
rezerváciu na „Javorine“ (Zbojnickô) nad Myjavou vo
výmere 52 ha 27 a. Je to bukový les pralesového cha
rakteru vo výške 968 m.
Rezerváciu „Dobroča“ pri Banskej Bystrici, má
pralesový charakter, sú tam stromy od 60—300 rokov
staré. Má plochu 57 ha veľkú.
Rezervácia „Vyšného Plcha“ a „Čierny Hronec“
patrí do obvodu riaditeľstva štátnych lesov v Banskej
Bystrici.
Rezervácia „Krajnej Poľany“ v Dukelskom prie
smyku, v katastri Nižného Komárnika vo výmere 34 ha
43 a. Bohužiaľ je táto rezervácia trocha zákopami po
škodená zo „svetovej vojny“.
Rezervácia „Badína“ pri Banskej Bystrici, je to
140-ročný prales, vo výmere 20 ha 70 a.
Rezervácia „Pálenice“ (prales) patrí do Oravského
komposesorátu, je to hora vo výmere 41 ha, spravo
vaná z Podbiela.
Rezervácia „Kotliny“ (prales) pod „Babou Horou“
vo výmere 111 ha 51 a a 36 m2. Leží v ochrannom lese.
Rezervácia „Dreveníka“ pri Spišskom Podhradí,
obsahuje travertíny a patrí Hodkovskému veľkostatku.
Rezervácia „Biskupíc“ pri Dunaji, je to ornithologická rezervácia, hniezda tam kormorány, volavky atd.
Rezervácia obvodu „Súľovských skál“, je to ochranná
"V
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hora so zákazom zakladania lomov, pieskovíšť. Obsa
huje súľovské zrúcaniny, skalné pyramídy, vyerodované vo vežovité amfiteátre a význačne teplomilne
rastlinné spoločenstvá.

L ú čan sk ý vodopád pri kúpeľoch L účkach.
Z prác Starohorského.

Rezervácia v polesí „Šálkova“, vo výmere 27'97 ha.
J e to ochranná hora v lesnej správe slov.-ľupčianskej.
Rezervácia „Skaly“ sklenô-teplickej, asi 1V2 km
od Hliníka, patrí pod štátne riaditeľstvo v Žarnovici.
Rezervácia „Jánošíkovej diery“ v strmej skale na
južnom svahu „Žiaru“ v doline „Chrochotskej“ a v hore
spomenutom obvode. Keď k týmto ešte pridáme už
spomenutú „Demänovskú“ a „Svätojanskú dolinu“ (štá
tom chránená prírodná oblasť), oblasť bešeňovských
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P ôvab n é van k ú šk y k lin ček ov okrašľujú o k o lie slo v e n sk ý ch vrch ov.
F o to : Družstvo Dem. jaskýň.

prameňov pri „Červenej terase“, „Peninsku“ totálnu re
zerváciu a chránište „Javoriny“ i niektoré ochranné
miesta vo Vysokých Tatrách, máme skoro úplný obraz
našich dosavádnych rezervácií.
Prírodné pamiatky.
Prírodné pamiatky patria tak ríši živej, ako i ne
živej. Sú to rastliny, zvieratá a vôbec živé tvory a sú
to i zvláštne soskupené v malebný, poučný i výrazný
obraz stmelené skaly, horniny, skameneliny, jaskyne,
liečivé pramene a zvláštne minerále. Ale k prírodným
pamiatkam môžeme prideliť i „archeologické nálezy“,
nakoľko sú vo vrstvách zeme, tak ako skameneliny
uschované a tvoria vrchnú časť zemskej kôry. Treba
sostaviť „katalógy“ chránených rastlín, zvierat a materiálií. Cennými prírodnými pamiatkami z ríše rastlín
sú staré okrasné i úžitkové stromy, alpské kveteny,

U m e lec k é kríže a lim b y S ym b o lick éh o cin torína v o V y so k ý ch Tatrách.
Foto : KSTL.

zvláštne spoločenstvá i jedinci horských, lúčnych, step
ných, slnko i tieň, sucho i vlhko, zimu i teplo milu
júcich rastlín. Na ustálenie „ochrany“ jedincov i spo
ločenstiev rastlinných sú povolaní „botanikovia“, ako
jediní odborníci, ktorí sa s láskou venujú tomuto od
vetviu prírody.
Ale aby sa zachovala originalita kraja, ochra
ňujeme i „alpské“, „lesné“ i „poľné“ zvieratá2,’ ktoré
sú kraju zvláštnosťou a to nielen obratlovce, ale i bezobratlé. Ba ochraňujú sa i „škodlivé zvieratá“, keď sú
na vymieraní, ako napr. krvožížnivé zviera „rys“ je
dosiaľ v Nízkych Tatrách chránený. Kamzíci, svište,
z vtákov orli, pustovky, sovy, bukáče, ďatle, hlucháne,
sluky, hoľniaky, divé kačky a spevavé vtáctvo3, ďalej
*) O chrana d iv ý c h , ochrana d om ácich zvierat. Boj proti šk od com ,
ochrana h n iez d e n ia , k ŕm enie.
3)
Na Podkarpatskej R usi u sp oriad avaly šk o ly „Deň och ran y užitoč
n éh o v tá c tv a “, už od roku 1936.

i-íUZ
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jelene, srny, medvede i divé svine (keď sa priveľmi
nerozmnožia) sú okrasou našich hôľ a hôr. Na ochranu
týchto zvierat sú povolaní „zoologovia“, ale i poľov-

N ád hern é prostred ie S ym b olick éh o cin torína s káplnkou
vo V y sok ých Tatrách.
F oto: KSTĽ.

níctvo“ by mohlo byť a má byť na ochranárskom duchu
založené.
Geologovia, morfologovia, mineralógovia a tiež
i archeológovia sú zas odborníci, ktorí neživej prírode
venujú zvláštnu lásku a pozornosť. Veru mnoho ráz sa
nám príroda zavďačí nádherným soskupením skál,
ktorým ale nechápe človek do nich nezasvätený. Toho
neláka krása prírody, túžba po nádhernom pocite a
vedení, ale mnoho ráz „zaťažený materializmus“, ktorý
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hodlá tie najdrahocennejšie, najkrajšie, nenahraditeľné
neživej prírody pamiatky zničiť, zpeňažiť, znešváriť.
Keby jeden národ nemal „vedátorov“, to by úplne tak
zle s ním vyzeralo, ako keby nemal „vojakov“ ! Lebo

H adie jazierk o s k ozovým i v y sia k o v ý m i kvaplam i
v D e m ä n o v sk ý ch jask y n ia ch .
F o to : Družstvo Dem. jaskýň.

život je boj a obrana je požiadavkou zdravých, silných,
životaschopných jedincov, spoločenstiev i národa!
Preto „ochrana prírody“ by sa mala s veľkým
úspechom, porozumením, s oduševnením a s vnútorným
zápolením všade, ale menovite vyučovať na technike
a potom v obchode, na obchodných školách a akadé
miách, aby si mládež načerpala pravých, pseudozážitkami a úsudkami nepokalených, ale z lásky k pred
metu prýštiacich vedomostí, lásky k prírode a obdivu
i úcty, k velebnému dielu Tvorcu!
Slovenské múzotim ochrany prírody
a jaskyniarstva
0 3 1 01 L ip tovsk ý M ikuláš

II. č o píše dr. Ján Svätopluk Procházka
o „ochrane prírody“ v roku 1911.4
Dr. Procházka, ako muž plný lásky a porozumenia
pre „ochranu prírody“, vidí v zmáhaní sa veľmesta
Prahy zánik cenných a zvláštnych druhov i spoločenstiev
rastlinných. Píše, že vzmáhanie sa veľmesta nemožno
zastaviť, ale je možné obecenstvo prevychovať, aby sa
stalo ochranárom prírody, aby nemazalo a neznehyzďovalo odpadkami okolie a netrhalo, neničilo kvetiny.
To „kupovanie“ kvetín, robenie kytičiek má dobrú,
ale i zlú stránku. Mnoho ráz kupujeme kvetiny od
„škodcov prírody“ a týmto im len usnadnujeme ich
hriešnu a vypočítavú prácu. Menovite na jar prichá
dzajú ľudia, predavači s jarnými kvietkami, takže sneženku, konvalinku na mnohých miestach úplne vyhubia.
Profesor -Conwetz udáva, že v Prusku otec s 11 deťmi
každým rokom na tej istej lokalite sbieral v ohromnom
množstve konvalinky a predával ich zväčša v Berlíne.
Tiež že z Rujany za jeden rok bolo viac než 3.400 kg
jarných kvetín vyvezené. Ale práve tak, ako Convallaria
ničí sa i Pulsatilla a menovite Tusilago, ktorú, aby
neuvädla, ešte i s koreňom trhajú. Tiež mnohí milov
níci kvetín ochudzujú iné kraje, aby svoje okolie okrášlili.
Tak niektoré rastliny sú vyhrabávané a presadzované
do záhrad. Jedna fabrikantka, z mimo Slovenska, mala
také pekné úmysle s ďumbierskou „hôlskou flórouu>
že si zadala prosbu na okresný úrad v Mikuláši, aby
4) 41. výročn í zpráva „K lubu p r íro d o v ed eck éh o “, v Praze 1911.
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mohla ničiť tento nádherný skvost Ďumbiera. Na za
kročenie sa jej to nepovolilo, ba naopak, vydal sa rozkaz
horárom : aby vyberanie kvetín znemožnili a prípad
ihneď oznámili.

P rielom D u najca v u te še n e j P en in sk ej rezervácii.
Z prác Starohorského.

Procházka spomína, že znační škodcovia prírody
môžu byť i pseudoturisti a pseudobotanikovia.5 Je isté,
5)
A m y dok ladám e, že sú to i pastieri a zle v y c h o v a n á m ládež, ktorá
c h o d í so so lo u pre statok do hory. P astieri i táto m ládež zm rzačuje strom ky,
v y p a lu je b orievk y a k osod revin u , k lad ie o h eň ku k m eňu strom u, odrezúva
k ôru strom u , od tín a vrch olce strom k ov, zarezáva kôru strom ov, stín a podrost,
a b y u sch n u l a aby m ali raždia na vatru. Z a n ečisfu je okolie.
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Č arovné jazierko v H lin k ovom d óm e v D em än ovsk ých ja sk y n ia c h .
Foto: Družštvo Dem. jaskýň.

že pravý turista ušľachtilého srdca a správnych vedo
mostí o prírode je jej ochrancom, to isté platí vo zvý
šenej miere i o pravých botanikoch. To sú už potom
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J e d in e čn á k rehká výzdoba. K aktus v Čarovnej ch od b e v D em än ovsk ých
ja sk y n ia ch .
Foto: Družstvo Dem. jaskýň.

nie „turisti“ a „botanikovia“ čo ničia prírodu, a tomu
sa vôbec netreba diviť, že sa nájdu i podobní, nežiadúcni ľudia. Plesnivec, cíperky, šedivník, kosodrevina,
encián, primula býva značne trhaná niektorými pseudo-
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turistmi a kúpeľnými hosťmi. Ničenie, trhanie rastlín
má ten neblahý následok, že sa vždy stávajú vzácnej
šími, až konečne úplne vymiznú. Pseudobotanikovia sú
tiež ochranárskou „raritou“. Conwetz udáva, že istý
pseudobotanik v Durinsku sbieral najvzácnejšie Orchidee
a sušené predával kus po 15 MK. Ďalej spomína, že
druhý sberateľ sbieral v Karpatoch Silene nivalis a ro
zosielal v bedničkách na výmenu do celého sveta
(svetový človek!). Sám som poznal jedného mladého,
ale obchodne — zdá sa — nadaného profesorabotaniky, čo si založil obchod s rastlinstvom , hoc toho ako
štátny úradník nepotreboval, že jeho riaditeľ, tiež ob
chodnícky nadaný, na to žiarlil, je len prirodzené a sa
mozrejmé. Školské „herbáre“ podobne zavinujú mnoho
zlého a nimi sa tiež môže vyničiť mnoho rastlín, meno
vite keď sú nie s porozumením pre prírodu a z lásky
ku nej vedené. Keď učiteľ ukáže žiakom, hovorí
dr. Conwetz, kde prichodia rastlinné zvláštnosti, alebo
zriedkavosti kraja, stáva sa, že sú žiactvom do zárodku
zničené.
Procházka spomína, že všelijakí potulní mastičkári,
korenári a korenárky, ktorí sbierajú rastliny pre lekárne
(na čaj, pre likéry, kosmetické prípravky) pre obchody,
drogistom i súkromným osobám, značne poškodzujú a
ochudzujú prírodu,6 lebo sbierajú nie to, čo si oni vy
pestovali,7 oni zasadili, ale to, čo bez ich práce a úsilia
narástlo a keď ešte i s koreňami vytrhujú rastliny, je
isté, že ich vyničia. To sú jedni nepriatelia „kveteny“,
druhí nepriateľ a to omnoho silnejší je „technika“ :
racionálne obrábanie pôdy, ktoré len „pestované“ rae) Napr. m ach „ p lú co v n ík “ v D em än ovsk ej d o lin e b o l od vážan ý na
v ozoch v oh rom nom m n o ž stv e , najprv zja v n e, k ed sa zakročilo, potom p o 
tajom ky.
1) U čm e m ládež pestovať k v e tin y a ž iv ý m i k v e tin a m i v nád obe sa
navzájom obdarovať. N ech každú radosť predíde „práca“ 1
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stliny podporuje, drenovanie a meliorovanie lúk, lesné
hospodárstvo, vysušovanie močiarov a regulovanie riek
a podobne mnohé, ešte iné a iné výkony. Meliorovaním
miznú vlhkomilné rastliny (Carex, Gladiolus, Iris, Orchideae). Tak vyhynulo pri Berlíne 14 zaujímavých vzác
nych druhov, tak bola zničená vo Fínsku a Nórsku
Betula nana a Prinula farinosa. To sa vzťahuje i na

K osodrevin a na Nízko tatran sk ých h o lia ch v ša d e m á byt chránená.
Z prác Starohorského.

bariny a močariny. Tu mizne poučná a krásna „vodná
flóra“, tak Trapa natans o pár rokov už úplne vymizne.
Regulovaná rieka postráda Sagittariu, Alismu, Limnanthemum i typická „flóra“ hôr sa pomaly tratí zo sadienok. Je isté, že nemožno výdobytky kultúry igno
rovať, ale je i pri tom všetkom možné kus panenskej
prírody pre poučenie, povznesenie i vzdelanie zachovať!
A čo sa týka fauny, je to tu tiež nie o mnoho lepšie.
Tie poľovnícke zájazdy bohatých a vášnivých občanov
rôznych štátov sú mnoho ráz tiež nie požehnaním.
Procházka spomína, že bohatí „nimródi“ sa vybrali
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na Spitzbergy a zastrelili behom 3. dní 60 „sobov*
a tých poľovníkov bola len hŕstka. Ničí sa i „los“ a
iné významnejšie zvieratá v končinách anglickej Ameriky.
No a keď čítame zprávy z Rooseveltovej loveckej vý
pravy, píše Procházka, „musí nás uchvátiť nevôľa nad
tým nesmyslným vraždením“. U nás tiež sú nie práve
zriedkaví škodcovia fauny, niektoré zvieratá boly už
úplne vyhubené a niektoré stály sa zvláštnosťou Corvus
corax, Ardea cinerea atď.
Procházka píše v r. 1911: „chvála Bohu, že ochrana
prírody sa už vzmáha a že tieto ochranárske prúdy
zasiahly už i nás, lebo skoro by už bolo bývalo
neskoro“.
Ja dokladám, preto, že sa stal k dobru našej slo
venskej myšlienky, k nášmu milému slovenskému štátu
a národu „prevrat“, tak máme zničiť ustanovenie
ochrany prírody? Vysušiť „Súr“ a zamedziť „kŕkanie
žiab“, podľa najnovších chvíľkových mysliteľov a pre
vratom k slovu prichádzajúcich jedincov? Nie! to
nik od nás nežiada. Ba naopak i tento „kurz“ dokazuje
múdrosť a pochvalyhodné vedenie nášho milého Slo
venského štátu. Na dobrých slovenských základoeh,
na dobrej slovenskej vede ďalej budovať, vzmáhať sa
a napredovať, to je náš cieľ, naša radosť a naše poslanie!
Racionálne riešili otázku ochrany prírody v Amerike,
ohromné komplexy pôdy vyhlásili za národný majetok
pod menom „Nacionálneho Parku“. Pri San Francisku
je chránená lokalita „Seal Rocks“ a pri Floride floridské
„Vtáčie ostrovky“. Tento čin Americkej únie dobre pô
sobil na ochranárske snahy, lebo po ňom hlásili sa
i súkromníci, korporácie, spolky a iné štáty, ktoré pokupovaly majetky a vyhlásili ich za rezervácie, ale
i „zákonodarci“ na návrh „ochranárskych spolkov“
nariaďovali ochranu rôznych zvierat a rastlín.
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Americká pôda vyniká krajnostiami. Istej „štepy
hrozilo zalesnenie, žila na nej antilopa Saiga tatarica,
obsahovala step i zvláštne lokality, kde rástla Stipa
pennata, capillata, Prunus fruticosa a Paeonia tenuiflora. Keď už bola situácia tejto štepy dosť kritická,
kúpil to jeden majetnejší občan, urobil z nej „rezerváciu1’

H orce a sa sa n k y vyzd ob u jú č istin k y N ízk ych Tatier.
F o to : Družstvo Dera. jaskýň.

a všetko ostalo pri starom, tie isté rastliny bujnely
ďalej a tie isté antilopy žily si v pokoji ďalej. Ale
i v Európe niektorí statkári chránili prírodu a vyhlásili
časť svojich pozemkov za rezerváciu, ako napr. knieža
Schwarzenberg. Tiež z umelcov menovite akademickí
maliari preukazovali veľké porozumenie pre ochranu
prírody, tak nemecký maliar Ubbelohde z Kassela
chráni peknú skupinu topoľov a Deffreger z Dôlsachu
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len za tým účelom kúpil krásny, starý strom, aby ho
nezoťali. K tomuto môžem poznamenať, že i autor týchto
riadkov si kúpil pozemok v Mikuláši na „Nižnom Huštáku“
s povestnými „vŕbam i“ a drží ho ako rezerváciu. Tiež
podľa ústneho podania p. konzervátor akademický
maliar Peter Kern udržuje pri Palúdzke na „Močiaroch“
na svojom pozemku súkromnú rezerváciu.
Zaujímavé je konštatovať, že i hamburskí obchod
níci preukázali značné porozumenie pre ochranu prírody,
ked zakúpili s pomocou obce kus „rašeliniska“, kde
rástla Betula nana a vyhlásili ho za „rezerváciu“ . Ale
i elberfeldskí občania kúpili za 26.000 MK „horu“ blízko
mesta za účelom ochranárskym, tiež i mníchovskí umelci
a pivovarníci kúpili za viac než 30.000 MK nádhernú
časť „Isarského údolia“ a vyhlásili ho za rezerváciu.
Známe sú nám i niektoré mestá, ktoré zakúpily po
zemky z ochranárskych príčin, ako: Gdansko, Kolín
nad R., Dusseldorf, Hannover a tiež i Londýn „Burnham
Beeches“ a „Eping Forest“ (2.244 ha). Z uvedeného je
zrejmé, že i Angličania majú svojich ochranárov a že
ochrana prírody má vysoko-kultúrny a mravný vzťah
k ľudstvu, to vidno i z prítomnej vojny. Všetci vieme,
že vojna je vojnou, tam sa nezvyklo mnoho vyberať
v prostriedkoch a predsa i teraz sme boli svedkami
toho krásneho ťahu spoločnosti ľudskej, že sa rešpek
tujú i počas zúriacej, pustošiacej vojny „pam iatky“.
Úrady vzdelaných štátov napomáhajú „ochranárske
ustanovizne“. Tak v Prusku je zakázané trhať Eryngium
maritimum, v Norimberskú trhanie a ničenie lekninov
(Nymphaea candida Presl.), v Durinsku trhanie vstavačovitých, v Luxembursku: Hymenophyllum Thunbridgeuse, v Dánsku: Cypripediumcalceolus, vo Švajčiarsku:
Lunaria rediviva, Cyclamen hederaefolium, Valeriana
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celtica a v Čechách je zakázané trhanie kandíka (Erythronium Dens canis).
Nielen v Európe, ale i na celom svete sú už spolky
na „ochranu prírody“, ale i „prírodovedecké spolky“
spolu pracujú z ochranárskymi na ochrane prírodných
pamiatok. V bývalom štáte, do ktorého patrilo i naše
Slovensko, jestvoval „Sväz okrašľovacích spolkov“, ktorý

„M argitin“ m in eráln y pram eň v kúpeľoch L účkach. V y še n eh o pri
hradskej sú „Š iary“ z voľne od tek ajú cim i m in eráln ym i pram eňm i.
F o to : Starohorský.

vydával časopis „Krása našeho Domova“. Slovensko
už vtedy sa zapojilo do tohoto hnutia, v Liptovskom
Sv. Mikuláši, pri muzeu bol „ochranársky a okrašľovací odbor“, ktorý každým rokom na jar plakátami
povzbudzoval občianstvo k okrašľovaniu a k ochrane prí
rody. Vydržiavali sme i „stromkové slávnosti“. Ale nielen
Mikuláš, i Turčiansky Sv. Martin mal svoju „okrašľovaciu
komisiu“. Banská Bystrica mala dokonca významný
ochranársky Spolok, ktorý pod vedeckým riadi telom
Roubalom blahodarne účinkoval. O Bratislave bolo
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v tomto ohľade málo počuť, ale sme istí, že tiež už
vtedy v ochranárskom duchu pracovala a tak i iné
mestá Slovenska, ktoré by sme tiež mohli spomenúť,
ale nespomíname už i preto, že nemáme podrobných
dát. Ešte spomenieme úplnú rezerváciu v „Peninách“,
jej úrad sídlil v Červenom Kláštore. Teraz by bolo
žiadúcno, aby ochranárska a okrašfovacia idea zavládla
celým Slovenskom a ujal sa tejto vznešenej práce celý
náš Slovenský štát, ujala sa toho slovenská vláda.
Ale na jedno nesmieme zabudnúť, a to je prevýehova občianstva a výchova mládeže.
„Co je platné — píše Procházka — chrániť prí
rodné pamiatky, keby širšie publikum pre tieto vzne
šené snahy nemalo porozumenia.“
Pri Berlíne je „lesná škola“, mnohé školy i u nás
majú svoje „kvetnice“, kde školská mládež pracuje,
nariadené boly i „Stromkové slávnosti“. Všetko to sme
ruje k lepšej výchove mládeže.
Na koniec ešte spomenieme význam fotografického
aparátu. To, čo chceme odtrhnúť, aby sme si to zacho
vali, to môžeme i odfotografovať a obrázok nám lepšiu
službu preukáže, ako zvädnutá, odtrhnutá rastlina, to
isté platí i pre zvieratá. Nemusíme strielať „spevavých
vtáčkov“, môžme ich odfotografovať a naše sberateľské
túžby sú ukojené.
Nuž pokračujme, nedajme sa nezdarmi znechutiť,
v práci vydržať a tak slovenský národ i po tejto stránke
povzniesť.
■
V
"

III. Návrhy.
Keďže sme boli v najbližšom minulom čase, pre
usporiadania nášho Slovenského štátu a s ním spojené
iné významné práce trocha na bočnú koľaj odsunutí,
treba sa nám už schopiť, aby sme dosiahli aspoň tú
výšku „ochrany prírody a okrašľovania“ našej milej
vlasti, na ktorej sme už stáli, ba žiadúcne a pokroku
zodpovedné by bolo, keby sme ju ešte i prevýšili.
Preto po 1. navrhujem: zpät uvedenie „Pamiatkového
úradu“ , alebo inej „inštitúcie“, ktorá by sa mu vyrov
nala. Pridelenie ochrany prírody len „Slovakotouru“ úplne
nezodpovedá. Ochranu prírody musia dostať odborníci,
ľudia súci a zapracovaní.
2. Vymenovaných konzervátorov potvrdiť v ich
úrade a doplniť a prideliť im, ako i Pamiatkovému
úradu „žandárstvo“.
3. Zaviesť zasadanie ochranárskych shromaždení
možno i v rôznych mestách Slovenska.
4 . Podporovať utvorenie sa „ochranárskych spolkov“
na celom Slovensku.
5. Založiť „ochranársky časopis“, ktorý majú všetky
vzdelané národy sveta.
6. Zariadiť „peňažný fond“, z ktorého by sa ochra
nárska činnosť podporovala.
7 . Vstúpiť do veľmi úzkeho styku s celou v ý 
chovou, celého Slovenska, ale menovite s „technikou“
a s „obchodnými školami“, lebo podľa skúseností,
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z týchto škôl vychádzali občania z ochranárskeho stano
viska nie práve najchvályhodnejší.
8.
Pri stavbe železníc, autostrád a iných význam
ných a väčších stavbách, nech je vo „Vedeckej odbornej
komisii“ i „Pamiatkový úrad“. To je nie hatenie, ale
usmernenie a zodborizovanie práce.

Vráta v P rosieck ej d olin e v L ip tovsk o-váp en istý ch vrch ácb . P am iatk y zau jím avej erózie.
Z prác Starohorského.

9. Nech je „Desatoro okrašľovacích a zalesnovacích^
úradne vytlačené a rozposlané do všetkých škôl celého
Slovenska.
1 0 . Nech je v každej škole Slovenska v učebnici
zmienka o „ochrane prírody a okrašíovaní“.
11 . Nech je zavedená pri MŠaNO kontrola, či sa

to všetko stalo a či sa podľa smerníc ochrany prírody
a okrašľovania vyučuje.
12 . Zariaďovať „totálne“ i „parciálne“ rezervácie.
13 . Nech sú „konzervátori“ pridelení župe, ako
„župní poradci“.
14 . Nech sú členmi župných „vedeckých komisií“,
ktoré by maly na starosti vedecké usmerňovanie ob-

Štrbské p le s o vo V ysokých Tatrách.

F oto: KSTL.

čianstva župy a zúžitkovanie prírodnín na vedeckom
základe. Tiež i pri katastrofách a nehodách by mohly
mať „vedecké komisie“ dôležitý význam.
15 . Nech je na technike zriadená katedra pre
„ochranu prírodných pam iatok“.
*
*
*
„Ochrana prírody a okrašľovanie úzko súvisí i so
sociálnou a antialkoholickou8stránkou nášho slovenského
národa. Sem zasahuje i „sanácia“ dedín, vzdelanosť,
zdravie, sila a zdatnosť nášho občianstva!
*) T ejto otázke m u sím e tiež viac pozorn osti v en ovaf, než dosiaľ.

IV. „Súpis“ prírodných pamiatok Liptova.
Rezervácie.
„Čiastočné“ rezervácie sú nasledovné: Demänovská
dolina, Svätojanská dolina, okolie Červenej terasy pri
Bešeňovej a v nej „totálne“ chránený objekt „Červená
terasa“ .
Kyselky a liečivé pramene.
Mofetové, exhalačné a explozívne liečivé pramene
na Čertovici, medzi Ľupčou a Sliačom a pri kat. kostole
vo Svätom Jáne. Kyselky vyše Zavážnej Poruby, ky
selky vyše Žiara pod Ráztokou, kyselka pri Podtúrni,
kyselka pri Malužinej, kyselka na Boci, kyselky vyše
Stredného Sliača, pri Štiavnici, pri Ludrovej a v Ru
žomberku, pri Osade a v Lužnej, pri Beňadikovej, Hore,
Svätom Ondreji, pri Pribyline (v Račkovej i pred Rač
kovou), pri Lykavke, pri Líškovej, v Železnom, pri
Bešeňovej (pri ceste), pri Smrečanoch, pri dedine Po
toku (pri ceste), (vyše 17 minerálnych prameňov na
„Skali“ a na „Drieňku“ pri Bešeňovej a sú tu i 4 veľké
minerálne bazény a 1 kúpeľný bazén), kyselky v Stankovänoch a vyše Stankovian na Záhradnom, kyselka
v Hrbôltovej, kyselka v Iľanove a v Ľubochnianskej
doline. Smrďatý prameň na Brusníku pri Kvačanoch.
Liečivé pramene na „Šiarach“ vyše kúpeľov Lúček, lie
čivé pramene vo Svätom Jáne, liečivý minerálny bazén
v Stankovänoch a v Roj kove, minerálne pramene
v Korytnici, rojkovské kyselky pri Váhu a v rašelinisku
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Jaskyne.
Jaskyne Chrámu Slobody, jaskyňa Okno, jaskyňa
Ľadová (komposesorátska), jaskyňa Sekáčová, jaskyňa

V ýk lenok ja sk y n e Okna v D em änovskej
d o lin e.

z prác Starohorského.

"Suchá, jaskyňa Vyvieranie, jaskyňa Zbojnícka, jaskyňa
a priepasť Psích dier, jaskyňa v Machnatom, jaskyňa
Ovčia, jaskyňa Jurášova, jaskyňa pod Stodôlkou, ďalej
jaskyňa Stanišovská, jaskyňa na Ohništi vo Svätojánskej
doline; jaskyňa Važecká pri Važci, jaskyňa Dúpna pri
Vyšných Matiašovciach pri Meštrovej, jaskyňa pri Lis-

.

jL í'i
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kovej pod Mníchom, jaskyňa pod Čebraťom, jaskyňa
v Ľupčianskej doline v Balnom, jaskyňa v Prosieckej;
doline.
Jednotlivé skaly alebo skupiny skál.
Skala „Päsť“ pod Mníchom pri Ružomberku, „Skalný
hrad“ na „Veľkej Kope“ nad Babkami. Skala ,,Mních44

M ohutný závrt v b u n ečn o m v áp en ci pri Č ervenom .
V popredí časť D em än ovsk ých L úček.
Foto: Starohorský.

v Bobroveckej doline, skalné obelisky Prosieckej doliny,
skalná úžina Kvačianskej doliny. „Skalná pivnica“, skalná
brána „Skalné zuby“ na Prosečnom nad Prosiekom,
krátre termálnych prameňov, menovite „Čertovice“ fa
kráter pri katolíckom kostole vo Sv. Jáne, tiež krátre
bešeňovských minerálnych prameňov a kráter Rojkova,
skalná úžina (vyšná a nižná) Prosieckej doliny, Vráta
Iľanovskej doliny, Vráta Prosieckej doliny, morený
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a „kary“ ľadovca Nízkych Tatier, „bludné balvany“
ľadovcov Nízkych Tatier, ako na Lúčkach, blíženci
Castor a Polux, vyššie pri Nuskovej chate „Sírius“ a
pri ceste podlhovatý bludný balvan „Jánošíkova truhla“ ;
na Sihoti v Šúlkove „Strechový“, „Prícestný“ a „Vy
hliadkový“ balvan a bludné balvany pri chodníku na

Vpravo pri ceste je m okrá lúka „Šiary“, kde v yvierajú n ezúžitk ované
m in eráln e pram ene kúpeľov L úček.
F oto: Starohorský.

Vrbické pleso. „Baba“, mohutný spádový balvan pri Maliarikovej reštaurácii, pri ceste. „Kostolce“ v Machnatom.
Ponory a závrty.
„Objavný“ ponor, ponor pri „Pustej“ na Lúčanke,
ponor na Priečnej na Lúčkach. Závrty značnej veľkosti
a hĺbky na „Lúčkach“ i pod „červeným “ nad Imčankou.
Plesá.
Vrbické pleso, Lukové pleso, Kárové plieska pod
Poľanou, pliesko v Bystrej doline pod Ďumbierom,

38 ^

„Mláka“ na kameni, „Mláky“ pri Otupianke a „Mláky“
na impozantnej, ústupovej čelnej morene „Mlákou“ me
novanej. Štrbské pleso, Jamské pleso, Zelené pleso,
Temnosmrečínske pleso, Roháčske plieska, Bábkové
pliesko.
Vodopády.
„Lúčanský vodopád“ pri kúpeľoch Lúčkach. „Skok“
v Mlynickej doline a „vodopád“ pri Meštrovej, pri jaskyni
Dúpnej.
Predhistorické osady a obetoviská.
Nad Mikulášom vršek Rohačka, nad svätým Jánom
Hrádok, nad Podtúrňou Velínok a Varta s tumulusom,
Havránok nad Svätou Marou, Bodová nad Iľanovom,.
Mních pri Ružomberku, vršek nad Ondrašoveckou tehliarňou, Skalné okno pri jaskyni Okne v Demänovskej:
doline, praobydlenisko pri Jalovci, pri Trstenom, pri
Komiatnej, pri Svätom Michale, pri Kalamenoch, pri
Lykavskom zámku, pri Turíku, pri Martinčeku, pri Sielnici na „Hrádku“, pohrobenište v lesníckej záhrade
v Liptovskom Hrádku, obranné miesto na Túrnisku
pri Lipt. Hrádku, pevnôstka pri Smrečanoch, pri Hornom
Sliači, pri Porúbke.9 Neolitická osada pri Jaskyni pod
Mníchom a praeneolitická osada pod „Hrádkom“ pri
Trnovci a na „Krasničanovej zemi“ pri Bobrovci.
Pam iatky rastlinstva.
Vo všeobecnosti „alpská kvetena“ a ochranné hory.
Tis v Demänovskej doline, je veľmi zriedkavý a preto
chránený. Cíperky, plesnivce a enciány sú chránené.
Mäsožravky: pri Jalovci Drosera rotundifolia (rosnička)
sú chránené. Chránime pamätné a staré i okrasné strom y:
•) Vid: Prírodné boh atstvo L iptova od prof. Jána V olk u -S taroh orsk éh ov
Lipt. Sv. M ikuláš 1924.
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Lipa v Bobrovci, lipy v Liptovskom Hrádku, stromorady,10 aleje a stromy po cintorínoch posadené a meno
vite staré stromy v horách, kde sa také vyskytujú.

N ád hern á poloh a „ S o k o lic e “ nad prielom om p en iv éh o
D unajca.
Z prác Starohorského.

Belasé rasy v termálnych a minerálnych prameňoch,
voľne vytekajúcich.
Pam iatky zvierat.
Chránime kamzíkov vo „Vysokých Tatrách“ a
„Liptovských holiach“, podobne i svište prichodiacich
l0) H istorick é strom orad ie topoľov pri ceste k železn ičn ej stan ici v Lipt.
S v. M ikuláši bolo proti v ô le och ran árov vyrú b an é.
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i v brhlí skál na Ďumbieri, ale i vysokú a čiernu zver,
keď je zriedkavá. Tiež je ešte v Nízkych Tatrách chrá
nený rys a medveď. Z vtákov sú chránené menovite
pustovky a sovy, ďatle a „spevavé vtáctvo“, ale chránení
sú i väčší dravci ako orol, z plazov jašterice, z bezobratlých niektoré zriedkavé druhy motýľov. Soznam
chránených rastlín a zvierat sostavia nám úplnejšie pre
Liptov naši „biologovia“.
*
*
*
Bolo by žiadúcno, aby sa takýto „súpis“ prírodných
pamiatok sostavil pre „Turiec“, pre „Spiš“, pre „Oravu“
a tak „Tatranská župa“ by to mala vybavené a v ostat
ných župách Slovenska nech sa poveria osoby, podľa
jednotlivých starých geografických celkov (starých žúp)
a nech vyhotovia „súpis“ všetkých prírodných pamiatok
ešte tohoto roku a oddajú centrálnej „Pamiatkovej
ustanovizni“ (Pamiatkovému úradu), alebo podľa usnesenia, nech to pošlú na vytlačenie tajomníkovi Sväzu
múzeí. Takýto „súpis“ by bol veľmi cenným orientačným
katalógom nášho milého Slovenska, našej vlasti, ale
súčasne i vedeckou rukoväťou v krásach nášho domova.

V. Ochranárske vyučovacie pom ôcky.
Z teoretických vyučovacích pomôcok spomenieme:
„Okrašľovacích a zalesňovacích desatoro“11, z praktických
„botanickú záhradu“. Obe tieto pomôcky stály k dispo
zícii viac rokov mládeži mikulášskeho gymnázia. „Desa
toro“ odtlačujeme z tej príčiny, aby sme zachovalý
ochranársky kontakt prítomnosti s minulosťou.
*
*
*
Okrašľovacie a zalesňovacie desatoro.
(P odía lesm ajstra J. Jirala prof. J. Volko.)

„1. Všetko, čo vidíš okolo seba, celá príroda má
svoj životný ciel, ktorý i ty máš mať.
2. Chovaj sa k rastlinstvu nežne, láskyplne a ro
zumne. Rastlinstvo pestujú len ušľachtilí, dobrí a za
všetko krásne oduševnení ľudia, ale ničí rastlinstvo
každý nevzdelaný, hrubý, skazený a zlostný človek.
3. Okrašľujme naše príbytky a dvory, ulice, obce
i sady a hrobitovy kvetinami. Vysádzajme cesty, brehy
vôd stromami a krovinami a nedovoľme kvetiny a stromy
ničiť. Buďme obhájcami nádheru a krásu vzbudzujúceho
rastlinstva a aspoň zachránme to, čo iní s obetiami
vytvorili.
4. Rastlinstvo žije, cíti a raduje sa a je vybudo
vané z buniek, práve tak, ako i telo človeka. Rastliny
sú živé bytosti a ich život je spoločný s ľudským ži
votom. Rastliny podliehajú tiež chorobám a preto máme
” ) N ák lad om „M úzea S lo v e n sk éh o k ra su “ v Lipt. Sv. M ikuláši 1930.
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ich nielen pestovať, ale i chrániť, keď treba liečiť a
ošetrovať.
5.
Listami rastlina dýcha a sa stravuje, keď ničíš
listy a ratolesti stromu, pozbavuješ ho krásy a ničíš,
mu život.

K vačianska cesta nad bralnatým prielom om K vačianky.
Z prác Starohorského.

6. Zviera ochraňuje pred nepohodou koža, keď ju
zvieraťu odreš, ochorie a zahynie. Rastlinu chráni pred
nepohodou kôra, keď jej ju oblúpiš, lyko a drevo no
žom, klincom poškodíš, otváraš stromu hlboké rany a
cesty smrteľným chorobám a ničíš pekné, radostné a
nádejné životy.
7. Spevaví vtáci čistia od hmyzu stromy a preto
váb ich jedlom do sadov a stavaj im búdky v záhradách.
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8.
Rastlinstvo nielen okrašFuje naše okolie a čistí
nám vzduch, zachycuje prach, ktorý plúcam značne
škodí, ale dáva nám i mnohonásobný úžitok. R astlinstva

P otočn ý ponor na L účanke pri Pustej v D em änovskej
d olin e.
Foto: Starohorský.

mierni povodne, reguluje pramene, zlepšuje podnebie
a vyrovnáva srážky, elektrinu vzduchu a tým zrieďuje
a mierni bleskové údery. Rastlinstvo vôňou naplňuje
povetrie a príjemne chladí v pálčivom lete. Rastlinstvo
nás vyživuje, naše porúchané zdravie lieči, dáva nám
i drevo a ohrieva nás v zime. Bez rastlinstva by smeSlovenské fttuzsutti ochrany prírody
a jaskyniarstva
0 3í 01 Liptovský M ik u lá š
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ani žiť nemohli. Bez rastlín by bol svet púšťou a bezdušnou smutnou mohylou.
9. Vyrúbať hory, polámať a vyničiť rastliny vie
každý nevzdelaný, vypočítavý, sebecký a zlomyseľný
človek, ale spustnuté kraje vysadiť, zalesniť, napraviť
a okrášliť vedia len ľudia vzdelaní a šľachetní a podľa
vypestovaného rastlinstva posudzujeme vyspelosť, kul
túru a vzdelanosť národov.
10. Hory sú chrámom prírody, sú svätyňami nád
herných našich brál a grúňov slovenských. Milujme
naše hory a pestujme ich. Rúbaniská vysádzajme.
Sadienky ochraňujme. Kde to potreba vyžaduje, zakla
dajme i „ochranné hory“. Kde je strmina, tam má
m iesto hora, kde je mierna pahorkatina, len tam môže
byť pašienka. Hory sú okrasou vrchov a chlúbou štátu,
preto chovajme sa ku nim láskyplne a rozumne, tak
ako sa to na kultúrne občianstvo a na vzdelaný slo
venský národ svedčí.“
*
*
*

Z „botanickej zahrady“ sa mládež učila a tiež v nej
i pestovala, sadila, siala, plela, upravovala, opatrovala
kvetiny a vôbec rastliny. Pekné „alpinárium“ s jazier
kom s vodným rastlinstvom a okrasnými rybkami
vzbudzovalo pri mládeži pocit krásy a túhy po prírode.
*
*
*
Keďže niektorí menej súcitní gazdovia, ale meno
vite kočišia nesprávne zaobchádzali s domácimi zvieratmi, menovite s koňmi, bili a trýznili ich, „Okresná
odbočka roľníckej osvety v Liptovskom S v. Mikuláši“
vydala nasledovnú poučnú pomôcku, ktorá bola i za
rámovaná a na čelnejšie miesto v hospodárstvach vy
stavená.

[o ra v z im e v o V y s o k ý c h T a i r á c b .

Foto: KSTL.
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Čo prosí kôň?
(P odlá „Spolku pre ochranu zvierat“ prof. J. V olko.)

„Pane, prosím Ťa:
Daj sa mi najesť a napiť; staraj sa trochu o mňa —
po práci daj mi čisté, suché lože, aspoň tak veľké,
aby som si, prácou unavený, ľahnúť mohol.
Rozprávaj sa so mnou láskyplne, lebo tvoje vľúdne
slovo viac osoží, ako zlostný úder.
Pohľadkaj ma, budem Ťa rád mať a budem Ti
vďačne slúžiť.
Keď som zapriahnutý, netrhaj liacami a nebi ma.
Mnoho ráz neviem čo chceš, neklč ma za to, nekop ma,
vysvetli mi to mierne, pokojne a rozumne.
Niekedy nemôžem Ti vyhovieť a nemôžem to tak
spraviť, ako Ty chceš, preto, že ma niečo tlačí, alebo
bolí, alebo som nemocný. Prezri mi postroj a podkovy.
Keď zle žeriem, prezri mi zuby. Ty dobre vieš, že
bolesť zubov je hrozná a ja sa Ti nemôžem požalovať,
nemôžem Ti to povedať.
Nedovoľ, aby ma v lete trápily muchy, preto neodstríhaj mi hrivu a chvost. Hlavu mi nezapínaj do
výšky, tak sa mi veľmi ťažko a zle beží.
Keď ale zostarnem, nepredaj ma bezcitnému, zlost
nému človeku, ktorý by ma mučil až do smrti, ale
zbav ma rýchle a tíško života. Tak budeš mať i Ty
ľahkú smrť a Pán Boh Ti za to odplatil“
*
*
*
Ochrana prírody je významnou složkou a požia
davkou kultúry nášho slovenského národa a preto vy
nasnažme sa krásne Slovensko i v kráse a nádhere
udržať!

VI. Ochrana prírodných pamiatok
v Amerike.
O tomto zaujímavom temate nás poučuje dr. Radím
Kettner vo svojej práci: „Národní parky v Americe a
jaké poučení vyplývá z nich pro nás.“ (Časopis turistu
R. XLVI. 1934, č. 1, str. 14—19, č. 2, str. 39—42.)
Túto prácu považujeme za veľmi časovú a hodnú ďal
šieho štúdiumu a zamyslenia sa nad pomerami „ochrany
prírody“ i u nás, na našom krásnom, na nádheru kraja
tak bohatom, milom Slovensku. Vo všeobecnosti mô
žeme smele tvrdiť, že náš slovenský ľud má poroz
umenie a tiež i dobrý postreh pre ochranu a krásu prí
rody, len bude treba túto ochranu na správny zákonitý
podklad postaviť, čiže zákon o ochrane slovenskej prí
rody utvoriť. Ďalej bude žiadúcno, v tom duchu mládež
vychovávať a obecenstvo natoľko prevychovať, nakoľko
by to bolo potrebné, aby samo uznalo a presvedčilo sa,
že v ochrane prírody väzí jeho bohatstvo, jeho láska
k vlasti, jeho pýcha, a jeho blaho. Naše múzeá, uni
verzity a školy, vedecké ústavy, botanické a zoologické
záhrady, naše lesnícke ustanovizne, naše turistické,
prírodovedecké, cestovné a ochranárske i okrašľovacie
spolky majú byť „pochodňami“ pravej, rozumnej, láskou
k prírode precítenej kultúry a slovenskej vedy, majú
byť pestovatelia a šíritelia pravých ochranárskych, na
najmodernejších výdobytkoch vedomostí založených snáh,
majú byť vzornou ukážkou slovenskej, sebavedomej,
užitočnej, rozumnej a precítenej práce. Turistické „chaty“
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v našich horách — píše dr. Kettner — by mohly byť
miestami nielen odpočinku a zotavenia, ale i poučenia a
vzpruhou k ďalšej pozorovacej i bádateľskej práci. Mohly
by sa vystaviť v menšej miestnosti geologické mapy a
profily kraja, fotografie zvláštnych morfologických pa
miatok, v malom, aspoň v obrázkach zverina a kvetena
patričného okolia a pri týchto chatách umiestnené ta
buľky by nás mohly informovať nielen o turistických
značkách a čase k dosiahnutiu cieľa, ale i o prírodných
zvláštnostiach a krásach kraja, hoc i na populárnovedeckom základe. Dobrá organizácia s dobrou a pre
myslenou prácou spojená, iste zaručuje víťazný výsledok
práce. Nič nenechať na náhodu* ničím sa nedať pre
kvapiť, všetko vypočítať, pripraviť a rýchlym tempom
previesť. To sú moderné poznatky, ktoré nesklamú!
My ochranárstvo pripodobňujeme k „vojsku“ a pova
žujeme „ochranárov“ a vojakov za najmohutnejšie piliere
vlasti a slovenského štátu. Na prvý pohľad sú to protivy a predsa nie sú nimi, sú najpevnejšími a najro
zumnejšími budovateľmi štátov!
Turistický spolok — píše dr. Kettner — by mohol
t prevziať veľkú časť činnosti, ktorú obstaráva v Amerike
„U. S. National Park Service“ a univerzitní študenti
by mohli cez prázdniny za byt a stravu v chatách,
tú istú, osožnú informačnú, poučnú prácu nám preuka
zovať, ako „Rangeri“ v amerických národných parkoch.
Ovšem že chaty by sa potom preplnily a chatári by
nemali dosť miestností, ale tomu by sa už dalo odpomôcť. Cesty, chodníky, chaty, domy, hotely, poprípade
i malé múzeá majú byť v horách tak postavené, aby
nerušily obraz kraja, ale splývaly s ním.
Dr. Kettner bol v r. 1933 na XVI. medzinárodnom
geologickom kongrese vo Washingtone. Pri tejto prí
ležitosti navštívil národné parky (Grand Canyon v Ari-

49

zóne, Crater Lake v Oregone a Yellowstone vo Wyomingu),
štátne parky, parky jednotlivých štátov, národné pa
miatky (objekty malých rozmerov) a národné lesy
(lesné rezervácie).
Na čele parku stojí „Park Superintendent“, ktorý
priamo podlieha ústrednému úradu „U. S. National
Park Service“ vo Washigtone, pripojenému k minister
stvu vnútra. Park Superintendent má vo svojej službe
odborníkov, parkovýchprírodozpytcov „Park Naturalists“
a títo zas majú k ochrane prírody horárov „Rangerov“,
ktorí sú tiež vzdelaní ľudia a okrem strážnej služby
i poučujú publikum, kdežto odborníci majú za účel ve
decké skúmanie oblasti, ale tiež i vedeckopopulárne
prednášky pre návštevníkov a hostí národných parkov.1*
Hostia bývajú v menších parkových chatách, alebo
náročnejší v parkových hoteloch, ktoré sú primerane
ku kraju postavené, vkusne, ale jednoducho, nie pre
pychové zariadené. Výlety a prednášky sú každodenné
a spoločné, doobedu i poobede. Prednášky majú dve
časti „poučnú“ a „zábavnú“. Pri poučnej prednáša
„Park Naturalist“ a po prednáške je krátka debata.
Pri zábavnej časti študenti a študentky rozídu sa medzi
publikum a recitujú nejakú báseň alebo pieseň, ktorú
sa naučia i spoločne spievať. Prednášky sa konajú
zväčša pod holým nebom v lese, kde je všetko priro1!) K ongresom S p o jen ý ch štá to v sev ero a m erick ý ch v y h lá se n é národné
parky sú via ceré, je ich a si 20. A le sp o m en ie m e len niek toré: roku 1890
b ol uznan ý park J o se m itsk é h o úd olia a S eq u oiové p ralesy v K alifornii;
r, 1890 bol u zn an ý park M ount R ainier s ľadovcam i v o W ash in gton e; r. 1901
b ol uznan ý park K ráterovo jazero v O regone (249 m iľ ); r. 1910 b ol uznan ý
park Ľ ad ovcový v M ontane; r. 1915 bol u zn an ý park v o V rchách S k a listý ch ;
r. 1916 b o l uznan ý park V u lk an ick ý L a ssen o v ; r. 1919 bol u zn an ý park
G rand C onyon v A rizone, znázorň ujúci oh rom n é ú čin k y erózie, (obsahu júci
1009 m iľ ); ok rem sp o m en u tý c h bol uznan ý 1 park na A ljašk e (M ount Mc
K in ley ) a je d e n park na H avajsk ých ostrovoch . Y e llo w sto n sk ý park o b sa 
h u je 3.426 m iľ (štv o ro čn ý ch m il. 1 m íla = 1609 m). N árodn ý park = N a
tion al park. N árodn é pam iatky = N ational m on u m en ts. N árodn é le s y =
N ation al fo rests.

4
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dzeným spôsobom upravené, niet tam stoličiek ani
lavíc. Ľudia alebo stoja, alebo si posadajú na brvna',
ktoré sú tam k tomu účelu už pripravené. Tabuľa na
písanie je tiež tenšími brvnami obkolesená a medzi
nimi postavená. Múzejná budova vyzerá ako nejaká
lepšie postavená čistá a vkusná koliba. Orientačné ta
buľky obsahujú viacriadkový text, ktorý poučuje napr.
o geologických pomeroch miesta. Turistické chaty sú
menšie drevené domčeky a menujú sa „kabínami“, sú
skupinové stavané, 6—10 na jednom mieste a sú pre
važne len dvojposteľové. Hotelové budovy sú už väčšie,
ba i veľké stavby, ale tiež drevené a okoliu primerane
postavené v ich reštauračných miestnostiach, v lete
obsluhujú i študenti a študentky.
Prvý národný park na celom svete bol založený
r. 1872 v Spojených štátoch v Yellowstone. Panenská
príroda vykúzlila tu d iv y !.. Sú tu gejzíry, horúce pra
mene, vodopády, skalné terasy a iné zaujímavosti prí
rody. Generál W ashburn r. 1870 zo svojím sprievodom
navštívil toto úchvatnej krásy územie. Hovorí sa, že
účastníci tejto výpravy debatovali večer pri ohni o tom,
čo by si mali s tým územím počať. Jeden odporúčal
odkúpiť a to tak, aby každý z výpravy stal sa vlast
níkom niektorej časti preskúmanej oblasti. Ale Cornelius
Hedges mal originálny nápad a prehlásil, že podľa jeho
mienky taký skvost prírody, aký sa tu nachodí, nemal
by byť vlastníctvom jednotlivcov, ale majetkom celého
národa. Tak sa i stalo a povstal prvý „národný park“.
Návrh s veľkým porozumením a oduševnením, kongresom
prijatý a prezidentom Grantom potvrdený, budil záujem
celého sveta. Grant vyhlásil „tento národný park má
slúžiť k prospechu a k potešeniu ľudstva“. Označený nápis
čítame na severnej bráne vstupu — píše dr. Kettner —
do Yellowstonského parku a ním je krátko vyslovený
i účel národných parkov.
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