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Na úvod 

Legenda hovorí, že v lese raz vypukol požiar. Všetky zvieratá vystrašene pozorovali túto pohromu. Len jeden malý 
vtáčik letel rýchlo nabrať do zobáčika niekoľko kvapiek vody, aby ich vypustil na blčiaci oheň. Po chvíľke mu niekto 
podráždene hovorí: „Čo si sa zbláznil? Tými niekoľkými kvapkami požiar neuhasíš!“ Vtáčik mu na to odpovedal: 
„Ja viem, ale aspoň urobím, čo je v mojich silách.“

Prianím nás, autoriek, je, aby táto knižka podnietila všetkých jej čitateľov zaujímať sa o dianie vôkol seba 
a zároveň bola príjemným, náučným a inšpiratívnym pomocníkom pre deti na ceste k spoznávaniu a riešeniu 
problémov životného prostredia. Pozývame deti vydať sa na dobrodružnú cestu spoločne s tromi zvieracími 
kamarátmi – mačičkou Tolou, sovičkou Polou a psíkom Emilom. Vďaka šiestim príbehom a spoločne stráveným 
časom  s vami spoznajú deti skutočné problémy, s ktorými sa v našich krajinách denne stretávame: problémy 
s odpadmi (Ekohliadka), nedostatok vody (Hľadá sa voda), ubúdanie opeľovačov v krajine (Bzučiaci snem), 
znižovanie biodiverzity lúk (Lúčny orchester), migrácia živočíchov (Životné dobrodružstvo ohrozenej vyzy) či 
klimatické zmeny (Aj malí môžu robiť veľké veci). 

Podobné problémy však trápia celú planétu. Preto v roku 2015 medzinárodné spoločenstvo určilo 17 
globálnych cieľov, ktorých napĺňanie by malo viesť k riešeniu najzávažnejších problémov sveta. Príbehy v našej 
knižke zachytávajú 7 cieľov udržateľného rozvoja (známe ako SDGs): 2 – Žiadny hlad, 6 – Čistá voda a hygiena, 
11 – Udržateľné mestá a komunity, 13 – Ochrana klímy, 14 – Život pod vodou, 15 – Život na pevnine,  
17 – Partnerstvá za ciele.

Na záver každého príbehu nájdete vysvetlenie daného problému a nápady, ako môžu aj deti aktívne 
prispieť k jeho vyriešeniu či zmierneniu negatívnych vplyvov na našu planétu. Zároveň je tu zakreslená ikona 
prislúchajúceho cieľa udržateľného rozvoja.

Veríme, že všetky témy sa stanú deťom vďaka našim príbehom, pekným ilustráciám a vám – ako 
sprostredkovateľom – zrozumiteľnejšie a bližšie. Veď často stačí záujem a malý, ale rozhodný a cieľavedomý čin 
a môžeme urobiť veľké zmeny! A pritom nemusíme byť vôbec „veľkí“ ľudia. 

Knižku, ktorú práve držíte v rukách, sme vytvorili vďaka podpore z programu Vyšehradského fondu (Visegrad 
Fund) a spolupráci organizácií z troch krajín: Fundacja CultureLab z Poľska, Lipka – školské zařízení pro 
environmentální vzdělávání z Českej republiky a DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie zo Slovenska.
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Ekohliadka
Leto sa pomaly chýlilo ku koncu.  
Emil, Tola a Pola sedeli na pláži a užívali si posledné slnečné dni. Zahrabávali 
si labky do piesku, hrajúc sa na morské panny. Pri presýpaní piesku neustále 
nachádzali nejaké „poklady“.

„Ó! Pozri, vrchnák!“ zvolal radostne Emil, vystrelil vrchnák do výšky 
a zamieril na nový chvost morskej panny Toly. Netrvalo dlho a Tola našla starú 
lopatku. Zrazu ňou začala poklepávať rybí chvost svojho kamaráta.  
„Teraz už nevyjdeš. Zostaneš na pláži už navždy! Zamurovala som ťa!“ 
vtipkovala.

„Och, čo to, to nie!“ Emil chcel ukázať, že aj silno popritláčané nohy sa dajú 
spod piesku ľahko uvoľniť, podskočil a rýchlo sa vrhol na Tolu, aby ju pošteklil. 
Tá sa rýchlo odhrabala a začala bežať.
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„Nedobehneš ma!“ volala.
„Určite ťa chytím! Uvidíš!“ Psík radostne preskakoval cez kôpky na pláži 

a bol čoraz bližšie k mačičke. Už-už sa chystal, že ju dolapí, keď tu zrazu narazil 
na niečo tvrdé a… bum! Natiahol sa, aký bol dlhý.

„Au, au, auuu! Čo to bolo?!“ skríkol vyplašene. „To bolelo!“
Emilova labka skončila v prázdnej plechovke od orieškov. Chvíľu trvalo, 

kým si Emil uvoľnil našťastie len trochu doškriabanú labku. „Bodaj ho! Musia 
tu všetci po sebe nechávať smeti? Táto pláž je tuším jedno veľké smetisko! 
Vrchnák, lopatka a teraz tá konzerva!“ Emil mal už dosť všetkých malých 
a veľkých predmetov povaľujúcich sa po pláži. Krívajúc sa pomaly vracal 
k sove.

Pomalou chôdzou podišiel k Pole. Už sa išiel pokojne uložiť, keď tu zrazu 
sova chytila Emila a Tolu za labky a potiahla ich smerom nadol. 

„Preč! Príšera!“ zvolala. 
Ňufáčiky priateľov pristáli na piesku. Hoci mali oči plné piesku, rýchlo  

zodvihli hlavy a zadívali sa smerom, z ktorého prichádzala údajná príšera. 
Pola mala pravdu! Príšera naozaj existovala! A blížila sa priamo k nim. 

Niečo, čo pripomínalo tuleňa, vtáka a chobotnicu zároveň sa pomaly vynáralo 
z morských hlbín. 

„Utekajme!“ zašepkala Tola, ale na útek bolo už neskoro. Príšera bola už 
príliš blízko.

Keď bola príšera vzdialená sotva na niekoľko krokov od priateľov, Pola a Emil 
vyskočili z piesku a začali silno kričať, trepotajúc krídlami a labkami.

„Aaaaa!!! Nepribližuj sa!!! Nechaj nás na pokoji!!! Aaaaaa!“
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Vyzerali trocha smiešne, pretože piesok im zalepil oči a tie len sotva 
otvárali. 

Neuveríte, čo sa stalo! Keď príšera videla kričiacu trojicu, zrazu postála. 
Namiesto toho, aby šibala chvostom a chrlila oheň sťaby drak, zvesila hlavu 
a zastonala.

„Pomôžte mi, prosím... Ja nie som žiadna príšera…“
No kamaráti hneď nezačuli prosbu o pomoc. Keď si uvedomili, že im príšera 

nechce ublížiť, prestali kričať a prekvapene na seba pozreli. Vtedy k nim 
konečne dorazili slová tohto zvláštneho morského tvora.

„Nie si príšera? Kto potom si?“ spýtali sa neisto obra, ktorý sa ocitol na pláži. 
Čo si počať s príšerou, ktorá nechce urobiť nič zlé?

„Volám sa Klára a som tulenie dievča. Potrebujem vašu pomoc, preto som 
priplávala až k pevnine.“ Klára sa priblížila o niekoľko krokov a potichu 
začala rozprávať svoj príbeh. „Pred niekoľkými dňami, keď som lovila ryby, 
som natrafila na niečo veľmi zvláštne. To niečo sa mi zaseklo na krku a nechce 
zísť dolu. Nemôžem chytať ryby, pretože ma vidia a počujú skôr, ako k nim 
doplávam. Navyše nemôžem hovoriť, lebo ma to škrtí. Môžete mi pomôcť?“

Hneď ako Klára vyrozprávala svoj príbeh, všetko bolo jasné. To, čoho sa Pola, 
Tola a Emil tak naľakali, nebol žiadny strašidelný zobák vtáka. Bol to nejaký 
kus plastu zachytený na Klárinom krku. Zblízka to vyzeralo ako švajčiarsky 
syr, ale v skutočnosti to boli plastové držiaky určené na prenášanie niekoľkých 
plechoviek alebo fliaš.

„Úbohá Klára!“ vyhŕkla Tola, „jasné, že ti pomôžeme!“ Nato Tola, Pola 
a Emil ihneď vyslobodili Kláru z pasce, do ktorej sa chytila. 
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Tulene nemajú rady spoločnosť iných zvierat. Hoci bola Klára veľmi vďačná 
za pomoc, objala ich a rýchlo zmizla vo vlnách Baltského mora, mávajúc 
z diaľky chvostom na znak vďaky.

Príbeh Kláry kamarátov veľmi vzal.
„Musíme niečo urobiť,“ povedala Pola rozhodne. „Nemôžeme predsa 

dopustiť, aby sa smeti dostávali do vody a aby sa nimi úbohé zvieratá dusili 
alebo nemohli plávať.“

„Máš pravdu,“ súhlasil Emil. „Keď budeme všetci namiesto separovania 
bezhlavo znečisťovať prírodu, bude to katastrofa.“

„Ale čo môžeme urobiť?“ začali sa zamýšľať kamaráti.
„Mám nápad!“ povedala Pola a vyrazila domov.
Celú noc kamaráti maľovali, kreslili, vystrihovali, vyrezávali a niečo lepili. 

V noci, keď ešte všetci spali, všetci traja vyrazili na pláž. Niečo rozmiestňovali 
a lepili. Čo to bolo? To dovolenkári zistili hneď za úsvitu. 

S ekohliadkou poď 
do toho smelo!

ChCeš byť SúčaSťou ekohliadky? 



Zelený – sklo, 

modrý – papier Tak nám pomôž!

žlTý je plaST, 
hnedý bio

Zelený – sklo, modrý – papier;  
Chceš byť členom ekohliadky?  
Tak nám pomôž a zapoj svoje ruky či labky!

Žltý je plast, hnedý bio;  
S ekohliadkou poď do toho smelo!

Na všetkých informačných tabuliach viseli plagáty s heslami, ktoré kamaráti 
vymýšľali cez noc. Na každom bolo označené, kam treba vhadzovať jednotlivé 
druhy odpadkov. Kamaráti oslovovali deti, aby sa pridali k ekohliadke. 
Všetkých záujemcov pozvali na stretnutie. To však nebolo všetko. Každých sto 
metrov sa nachádzali smetné koše v piatich rôznych farbách! 

Na žltom koši bol prilepený obrázok s plastovou fľašou a hliníkovou 
plechovkou. Na zelenom koši – sklenená fľaša. Na modrý Pola nakreslila 
časopis symbolizujúci papier. Na hnedý nakreslili banánovú šupku a na čierny 
dali nápis „iné”. Každý, kto prišiel na pláž a videl oznamy, sa čudoval, ale aj 
s uznaním prikyvoval.

Presne napoludnie sa konalo stretnutie ekohliadky. Tola, Pola a Emil rozdali 
všetkým deťom oranžové šatky a píšťalky. Ekohliadka mala dohliadať na 
poriadok na pláži. Keby niekto z ekohliadky postrehol, že sa turisti správajú 
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nevhodne a zakopávajú smeti alebo ich vhadzujú do nesprávneho koša, mal 
zapískať a upozorniť na problém alebo vysvetliť, prečo je triedenie odpadu také 
dôležité.

To bol ale deň! Každých päť minút bolo na pláži počuť zvuk píšťalky.
„Haló, haló! Keď zakopete do piesku ohryzok, určite tu jabloň nevyrastie. 

Vhoďte ho, prosím vás, do bioodpadu“ kričala štvorročná veverička na 
medvedíka, ktorý sa chcel zbaviť zvyškov jablka. 

„Haló, pani! Kôš nie je z magnetu. Sám nepritiahne hliníkové vrchnáky. 
Vrchnáky vhoďte do žltého smetiaka!“ usmerňoval Emil hneď, ako si všimol, 
že niekomu pri skladaní deky vypadli vrchnáky, pričom sa tváril, že si to 
nevšimol.

„Hej, hej! Taška predsa nie je ryba, rybkám v mori ju netreba!“ volala srnka, 
keď videla, ako dve deti chytajú ryby do plastovej tašky a keď sa im roztrhla, 
hodili ju do vody a chceli sa vrátiť na pláž.

Ekohliadka celý deň vyhrabávala aj smeti, ktoré na pláži zostali za posledné 
dni. Dospelí pri pohľade na celú situáciu nevychádzali z údivu. Takí malí 
a také zmätky narobia! Každú chvíľu pískajú, ako keby nemohli sami v tichosti 
upratovať. Na konci dňa, keď bola pláž čistá, však všetci tlieskali a gratulovali 
ekohliadke.

„Dobrá práca!“ kričali dokonca aj tí, ktorí ešte deň predtým nechávali na pláži 
ľahostajne slamky, vreckovky alebo kôstky.

Členovia ekohliadky boli na seba hrdí. Celá družina dobrovoľníkov sa 
nevedela dočkať toho, až príde smetiarske auto a jeho tím uvidí, koľko smetí 
roztriedili. Čakali do večera. Keď zazreli svetelný signál smetiarskeho auta, od 
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radosti podskočili. Boli si istí, že ich čaká pochvala. Môžete si predstaviť, ako sa 
cítili, keď pán smetiar Medvecký podišiel ku košu s plastmi, pozrel sa dovnútra 
a zakričal na kolegu:

„Zmiešaný odpad. Berieme!“
Vzápätí dvihol kryt nádoby so sklom a papierom a zakričal to isté. 
„Zmiešaný odpad! Berieme!“
„Čo!? Ako to?“ vyhŕkol Emil nervózne, keď to videl. „Aký zmiešaný? 
My celý deň triedime smeti a vy ich zbierate naraz ako zmiešaný odpad? Tu je 

predsa jasne viditeľný nápis ‚modrý: papier, žltý: plast‘“.
Ale nepokračoval, lebo pán Medvecký otvoril pred Emilom zelený kôš so 

sklom a spýtal sa:
„A okuliare a mastný sklenený pohár v tom koši vidíš?“
„No, vidím… Ale okuliare a pohár sú predsa zo skla.“
„Ha, to áno, ale znečistený pohár sa nemôže vyhadzovať do nádoby so sklom. 

Okuliare a keramiku, teda taniere a šálky, ale ani znečistené sklo nevhadzujeme 
do nádoby so sklom.“

Vzápätí vzal pán Medvecký modrý smetiak s papierom.
„Tu bude určite všetko v poriadku!“ zapišťal ježko, ktorý až dvakrát 

kontroloval, či do škatule niekto nevhadzuje plastové alebo sklenené obaly.
„A použitú hygienickú vreckovku a mastný papier od ryby vidíte?“
„To áno, ale... je to predsa papier...“ podotkol ježko.
„Môže to byť papier, ale mastné papiere nemôžeme hádzať do koša 

s papierom. Mastný papier znečisťuje ostatné papiere a sťažuje recykláciu. 
Papier musí byť čistý!“
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Pri pohľade na smutné tváre kamarátov z ekohliadky pán Medvecký zmenil 
tón hlasu.

„Počujte, to je super, že ste urobili prvý krok a začali ste odpad triediť. Teraz 
vám pomôžem posunúť sa o krôčik vpred. Ukážem vám všetkým, ako sa má 
správne triediť odpad. Len dobre rozdelené odpadky sa dajú opätovne využiť. 
Viem, že to vyzerá komplikovane, ale sami zistíte, že to tak nie je. A spolu určite 
prídeme na to, ako naučiť triediť odpad aj ostatných.“

Celá skupinka sa spolu presunula domov. 
V noci opäť všetci pracovali. Niektorí strihali, iní maľovali, ostatní prinášali 

a vynášali koše. Na každý smetný kôš napísali a namaľovali rôzne heslá, ktoré 
upozorňovali na to, čo sa do koša nesmie hádzať a čo nové môže vzniknúť 
z odpadu, ktorý sme vyhodili.

Nasledujúci deň sa Emil zastavil pri jednom z košov a vybuchol do smiechu. 
Heslo na modrom koši bolo jeho dielom!

Čo myslíte, čo vtipné tam napísal? Možno sa aj vy pripojíte k ekohliadke 
a u vás doma, v škôlke alebo na ihrisku zorganizujete ekosmetiaky. Skúste 
dobre porozmýšľať skôr, ako niečo vyhodíte – hoci aj do špeciálneho farebného 
koša. Určite máte nápady, ako inak by ste „odpad“ ešte mohli využiť. 
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1 Prečo triediť odpad? A ako triediť správne?

Milé deti, veríme, že príbehy ekohliadky vás inšpirujú k tomu, 
aby ste sa pustili do správneho triedenia odpadu.

Vedeli ste, že naše odpadky ponechané mimo smetiaka 
môžu byť nebezpečné pre zvieratá? 

Smeti ponechané na pláži, v parku, v lese alebo na 
chodníku nezmiznú len tak. Nie sú ako listy alebo halúzky, 
ktoré sa zakrátko rozložia a vytvárajú zdravé organické 
hnojivo. Smeti vytvorené ľuďmi zostávajú v prírode 
často dovtedy, kým ich niekto iný nepozbiera alebo kým 
ich nenájde nejaké zviera. Pre zvieratá nie je stretnutie 
s odpadkami ničím príjemným. Naša tulenica Klára sa 
zamotala do plastového obalu, ktorý jej znemožnil dýchanie 
a slobodný pohyb. Mnohé vtáky si mýlia štuple, pracky 
a iné drobné smeti s potravou. Prehltnuté smeti zostávajú 
v žalúdku zvierat do konca ich života. Plastový vrchnák, 
kapsula alebo iný odpad ohrozujú nielen zdravie, ale aj životy 
zvierat.

 
Prečo nestačí vyhodiť odpadky do koša? Prečo musíme 
odpadky aj triediť? 

Ak smeti jednoducho vyhodíme do koša bez toho, aby sme 
ich rozdelili na papier, plast alebo kov, problém odpadkov 
vyriešime len dočasne. Smeti sa prevezú z malého koša do 
obrovského kontajnera a neskôr na ešte väčšie smetisko - 
skládku. Je možné, že ich už nikdy neuvidíte, ale zvieratá 
a ľudia bývajúci v blízkosti smetiska sa na ne budú pozerať 
ešte ďalšie stovky rokov. Presne tak... stovky rokov. Na 
obrovskej skládke trvá aj obyčajnému ohryzku z jabĺčka oveľa 

dlhšie, kým sa rozloží, a pritom už nebude nijako užitočný 
(ako napríklad v záhradke). Napríklad taká plastová fľaša 
zostane na zemi až 100 rokov a plienka dokonca 250 rokov.

Ak však smeti roztriedime, budeme ich môcť znova využiť. 
Z triedeného papiera, plastu, kovu alebo skla môžeme 

vyrobiť niečo nové. Našim odpadkom môžeme vdýchnuť 
druhý život. Napríklad sklenenú fľašu alebo zaváraninový 
pohár možno roztaviť a vyrábať z nich nové poháre alebo 
fľaše prakticky donekonečna. Suché listy papiera, na ktorých 
sú naše staré kresby, alebo staré časopisy môžeme prerobiť 
na lepenkovú škatuľu, rolku toaletného papiera alebo kartón. 
Dokonca aj z plastových fliaš sa dajú vyrobiť nové fľaše, ak ich 
správne vytriedime.

10 mesiacov 100 rokov 250 rokov

Ale nezabudnite, najlepší odpad je ten, ktorý 
vôbec nevznikne! Každý nápad na viacnásobné 
využitie vecí je oveľa lepší. Tak čo, máte nápad, 
ako využiť sklenený pohár, ktorý ostal po sladkom 
jahodovom džeme skôr, ako ho hodíte do zelenej 
nádoby na sklo?



PLAST A HLINÍK
  Vhadzujeme: neznečistené plastové fľaše, 
igelitové tašky, obaly od jogurtov, obaly z pracích 
prostriedkov, tetra-paky (napr. obaly z džúsov 
a mlieka), hliníkové plechovky.

  Nevhadzujeme: obaly z liekov, použité batérie, 
použitú elektroniku.

Takže ako treba triediť odpad, aby sa dal opätovne využiť? Čo urobiť, 
aby pán Medvecký vzal triedený a nie zmiešaný odpad? Odpoveď 
je veľmi jednoduchá. Odpad roztriedime. Žiaľ, v rôznych krajinách 
a v rôznych mestách v rámci jednej krajiny nie je triedenie jednotné. 
V Bratislave triedime odpad takto: 

SKLO
  Vhadzujeme: neznečistené fľaše, 
zaváraninové poháre.

  Nevhadzujeme: riady (porcelánové 
taniere a poháre), okuliare, okenné 
výplne.

PAPIER:
  Vhadzujeme: neznečistené 
listy papiera, staré noviny, rolky 
z toaletného papiera.

  Nevhadzujeme: mastný a mokrý 
papier, použité a mokré vreckovky.

BIOODPAD
  Vhadzujeme: zvyšky zo zeleniny 
a ovocia, škrupinky z vajec, odpad zo 
záhrady (malé konáre, tráva, burina).

  Nevhadzujeme: mäso a údeniny, kosti, 
zvieracie výkaly, surové vajíčka – nič 
živočíšne.
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Hľadá sa voda!
Lúče ranného slniečka zahrievali kukuričné pole. Bolo to velikánske pole na 
slnečnej strane kopca, až k obzoru sa vlnili pekne vyrovnané riadky kukurice. 
Hospodárila na ňom myš Terka, ktorá bývala v nore vyhrabanej v piesku na 
jeho dolnom konci.

To ráno Terku pošteklili slnečné lúče na kožuchu, prebudila sa, pretiahla sa 
a hneď zvedavo vykukla von.

„No áno,“ zamračila sa hneď, „to som si mohla myslieť: na nebi ani mráčik, 
zasa bude slnko pražiť celý deň. A ja by som tak potrebovala aspoň malý 
dáždik, aby zavlažil moje pole. Inak sa žiadnej úrody nedočkám. Stačila by 
prehánka, alebo aspoň pár kvapiek.“

Terka mala po nálade, napriek tomu, že bol krásny deň a čakala, že ju 
navštívia priatelia Tola, Pola a Emil. Dokonca aj chuť na raňajky ju prešla, a to 
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mala z minulého roka schovaných ešte pár slnečnicových semienok. Miesto 
raňajok vzala krhlu a vydala sa k potoku. 

„Kedy vlastne naposledy pršalo?“ premietala si cestou a nemohla si spomenúť. 
„To už je veľmi dávno.“

Keď prišla k potoku, uvidela kalnú tenkú stružku, ktorá sa takmer strácala 
pod suchým lístím. „Ten potok tiež nie je žiadna sláva, vody je v ňom čím ďalej 
menej. Ak to tak pôjde ďalej, nebudem mať o chvíľu čím zalievať.“ Bolo to 
vážne k hnevu. 

Terka nabrala vodu a vydala sa späť na pole. Zaliala prvú rastlinku kukurice, 
vyprahnutá a rozpraskaná hlina len zasyčala a rastlinka začala narovnávať svoje 
zvädnuté listy. Terka sa vydala znovu k potoku, slniečko pražilo a pražilo. Pred 
poludním už z potoka nešlo vodu nabrať, ako jej bolo málo, a Terka musela so 
zalievaním prestať.

Nemala však čas o tom viac premýšľať. Vo chvíli, keď sa vracala domov, 
dorazili jej priatelia Tola, Pola a Emil. 

„Ahoj Terka!“ volala Tola už z diaľky. 
„Ahoj Terka! Dlho sme sa nevideli,“ dodali Emil a Pola, keď k nim Terka 

zamierila. Radovala sa, že tí traja dorazili práve dnes. Vylepšili jej po tom 
úmornom dopoludní náladu. Tiež niečo dobrého pod zub ju povzbudilo 
a s priateľmi sa rozprávali dlho do večera.

Ráno Terku zase pošteklili slnečné lúče na kožuchu. Práve sa chystala pripraviť 
všetkým raňajky a pritom vykukla z nory von. Nemohla uveriť svojim očiam. To 
hádam nie! Na kraji jej poľa sú vykopané veľké diery!
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„Emil, ty si vyhrabal diery do môjho políčka?“ oborila sa prekvapená Terka na 
Emila, sotva otvoril oči. 

„Ja? Nie... Myslel som, že to ty.“
Keď pochopila, že Emil hovorí pravdu, bežala sa Terka hneď pozrieť na tú 

spúšť. Jedna, dve, tri, desať dier veľkých ako sopečné krátery!
„Tak ono nestačí, že moja kukurica skoro usychá! Niekto mi ju chce úplne 

zničiť! Veď tie diery poškodia korene a ona uschne úplne!“ nahnevala sa. 
Zavolala na drozda, ktorý sa obďaleč snažil zo zeme tvrdej ako kameň 

vydolovať niečo na zjedenie: „Hej, drozd! Nevidel si niekoho, ako kope diery na 
mojom poli?“

„Nevidel, mám dosť svojich starostí!“ zdvihol drozd hlavu od rozrobenej 
práce. Ale hneď sa znovu pustil do zobania.

Terka sa ďalej sťažovala: „Toto mi tu nikto robiť nebude! Tie diery zasypem 
a v noci budem svoje pole strážiť!“

Čo vám budem hovoriť. Keď Emil, Tola a Pola uvideli ustarostenú Terku, 
neváhali a začali spolu s ňou hrabať a hrabať, až kým všetky diery nezahrabali. 
Po celom dni strávenom na poli zaspali všetci kamaráti, akoby si ich do vody 
hodil. Ani pád stromu tesne vedľa hlavy by ich neprebudil. 

Nasledujúce ráno otvorila Terka oči, rozhliadla sa a diery... diery tam boli 
opäť. A bolo ich ešte viac! A dole pri ceste bola diera veľká aspoň na tridsať 
veľkých myších skokov!

„Emil, Tola, počuli ste v noci niečo?“ opýtala sa nahnevane Terka.
„Nie. Ja som nič nepočul,“ krčil ramenami Emil. „Stalo sa zasa niečo?“
Potom sa rozhliadol vôkol seba. Skutočne! Dier bolo ešte viac ako včera.
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„Prečo by to niekto robil?“ pýtala sa prekvapene Tola.
„To nie je vôbec vtipné,“ priznala Pola.

Keď sa trochu spamätali, Pola zavolala na bzdochu, ktorá sala šťavu na 
veľkej prasličke: „Hej, bzdocha! Nevidela a nepočula si niekoho, ako kope 
na Terkinom poli? Muselo ich byť viac, toto by nikto sám nedokázal!“

Bzdocha rozvážne prikyvovala: „Videla, nevidela, každopádne som sľúbila, 
že nič nepoviem. A už sa ma na nič nepýtaj!“ A frr, odletela preč.

Tentokrát to Terke trvalo o niečo dlhšie, než vyskočila a povedala si: „Na 
mňa si len tak neprídu, ja im ešte ukážem!“

Začala vetriť a pátrať v okolí dier a zistila, že od nich vedú vyjazdené 
koľaje k susedovej záhrade. Terka tam nikdy nechodila, pretože sa trochu 
bála. Záhrada bola divoká a zanedbaná ako džungľa. A ten hluk,  
hmyzí bzukot a cvrlikanie! Terka sa radšej vždy vrátila na svoje pekne 
upratané pole.

„Mám nápad,“ povedal Emil, „tieto diery tu necháme a možno by sme sa 
mohli schovať za tie kríky alebo za kamene. Číhali by sme v noci, kto tie 
diery robí. Čo vy na to?“

Všetci súhlasili s Emilom, bol to dobrý nápad.
V noci sa, žiaľ, nič nedialo, Emil, Tola, Pola i Terka museli behať dokola, 

poskakovať a podchvíľou sa štípať, aby nezaspali. Nadránom si dokonca 
na chvíľku zdriemli, keď vtom Tolu prebudila veľká rana, až vystrašene 
nadskočila. 

„Áááá!“ ozvalo sa z diery a Tola sa tam rýchlo bežala pozrieť. 
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„Aááá!“ vzápätí nadskočila a tiež vykríkla. V šedej rannej hmle sa na ňu totiž 
vynorilo niečo obrovské. Niečo s jednou obrovskou nohou a veľkými očami 
umiestnenými na chápadlách. Bolo to skoro také veľké ako mačka!

„Emil! Pola! Terka! Pomóc, pomóc! Príšera! Je tu veľká príšera!“ kričala zo 
všetkých síl.

„A kde? Kde vidíš príšeru?“ pýtala sa príšera zmätene a rozhliadala sa.
„No… kde? Ty si tá príšera!?“ povedala Tola vystrašene.
Veľká hlava s veľkými okuliarmi vytiahla zrkadlo, pozrela sa na seba 

a pokojne povedala: „Hm, môže sa o mne hovoriť veľa vecí, ale príšera nie som. 
Ja som vlastne zabudol... už viem, prečo si tak jačala! Myslíš si, že som obor, ale 
to je len trik. Cha cha cha! Radšej sa pozri poriadne pod nohy!”

Tola a traja kamaráti si v sekunde všimli, že priamo pod nimi na drevenej 
doske s kolieskami a so stojanom s veľkou lupou… stojí... slimák, slimák Tyk. 
Spadol do diery, ktorú noc predtým sám vykopal.

Na prvý pohľad bolo jasné, že Tyk je veľmi činorodý slimák, ktorý všetko 
potrebné na svoju prácu nosí so sebou. Na tykadlách mal zvláštne okuliare a na 
ulite sa mu hojdala vŕtačka a píla.

„Tak ty si sa ma skutočne bála?“ smial sa slimák, „veľmi sa ospravedlňujem, 
že som ťa tak vystrašil. Vyrobil som si tento vozík s lupou, aby na mňa nikto 
nešliapol. S takým zväčšovacím sklom vyzerám ako veľký a krásny slimák!“ 
povedal a upravil si motýlika, uviazaného nad pracovnou zásterou.

„Tak to ty mi robíš diery na mojom poli?“ zaprskala Terka nahnevane, keď 
dobehla k Tole a Tykovi. „Robíš hanbu všetkým slimákom. Zničíš mi celú 
úrodu! Ba čo viac, na hrabanie sme tu my, myši a hraboše!“
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„Hanbu nie, to nie. Diery áno, to áno, to som bol ja. A skromne podotýkam, 
že i ja sa trochu vyznám v kopaní dier, hoci nemám také labky ako ty,“ 
odpovedal hrdo Tyk a ukázal vedľa seba. Až teraz si Terka všimla, že neďaleko 
leží niečo ako ohybná železná ruka, bezpochyby Tykov vlastný vynález. A tiež 
vozíky plné sadeníc stromov a kríkov.

Terke svitlo a rozhnevala sa ešte viac: „Takže ty mi tu chceš sadiť stromčeky? To 
nevieš, že korene stromov vypijú všetku vodu, a na moju kukuricu neostane nič?“ 

„Ale Terinka! Zlatíčko! Nerozčuľuj sa. Snažím sa ti pomôcť, nie ublížiť,” 
chlácholil ju slimák Tyk. „Viem, že ako poľná myš miluješ zrno, a na svoje 
veľké pole môžeš byť naozaj pyšná. Ale pozri sa na to takto: Tvoje pole začína 
vysychať, ani keď prší, žiadna voda na ňom nezostane. Stečie dolu po tvrdej 
hline medzi riadky kukurice ako po šmykľavke. Do hliny sa nevsiakne nič. Čo 
má potom kukurica piť? O chvíľu zožltne a bude po nej.“

„Tak načo teda tie stromčeky? Vieš, koľko vody potrebuje taký strom? Vypijú 
zostávajúcu vodu z pôdy. Keď bude pršať, budú kradnúť vodu mojej kukurici!“

„Kdeže, kdeže! Práve naopak. Stromy vodu uskladňujú. Pozri sa 
poriadne… Ale najskôr mi pomôžte von.“ Pola, Tola a Emil vytiahli z diery 
Tyka i s vozíkom. Tyk na ňom uvoľnil miesto pre Terku, ktorá trochu váhavo 
nastúpila, a išli spoločne k najbližšiemu stromu v Tykovej záhrade. Tyk 
pri strome vyhrabal trochu hliny a vyzval Terku: „Skús si ju sama!“

„Hm, je trochu mokrá. Ako to?“ čudovala sa Terka, keď do hliny strčila labku.
„Stromy dokážu zachytávať a zadržiavať vodu,“ vysvetľoval Tyk. „Korene pijú 

vodu pri daždi. A tenučké korienky robia hlboko do hliny chodbičky, voda do 
nich zatečie a je tam schovaná. A keď je sucho, korene ju môžu z hliny zase vypiť.“
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Tola, Pola a Emil museli priznať, že Tyk mal pravdu. Počuli, že toto stromy 
dokážu, oveľa skôr, ako prišli k Terke na návštevu.

„Ale to nie je všetko, stromy toho dokážu ešte omnoho viac. Ukážem vám 
to. Nasadať!” zavelil Tyk a išli sa pozrieť na jeho záhradu. Tam Terka najskôr 
hanblivo zoskočila, potom sa zhlboka nadýchla a zvedavo sa rozhliadla vôkol. 
Množstvo kríkov a stromov, z ktorých viseli dlhé výhonky popínavých rastlín. 
Sem tam tekvica, sem tam zemiaky, uhorky, kukurica, repa, fazuľa, jahody, 
medzitým rôzne bylinky. K tomu veľa buriny, všetko piate cez deviate. Všade sa 
to vinulo, bujnelo, pučalo a hučalo, až sa z toho Terke točila hlava. A uprostred 
záhrady stál krásny drevený domček so strechou zarastenou rozchodníkmi. 
Tykova dieľňa.

„Ako to, že sa tu tak dobre dýcha? A prečo tu nie je tak horúco?“ opýtala sa, 
keď sa vynadívala.

„To hlavne vďaka stromom, vytvárajú chlad a poskytujú tieň. Prispievajú 
aj ostatné rastliny. A, samozrejme, ešte niečo,“ a Tyk viedol Terku ešte ďalej, 
k jazierku.

„Páni, tu je voda naozaj všade!“
„To vieš, my slimáky vlhko nevyhnutne potrebujeme, inak vyschneme.“
„Takže tá veľká diera na mojom poli má byť tiež...?“ pochopila Terka.
„Správne, tá je na jazierko,“ prikývol Tyk. „V ňom bude voda, ktorou môžeme 

zalievať moju záhradu i tvoje pole.“
Terka si Tyka prekvapene premeriavala. Až teraz si uvedomila, že všetky tie 

diery na stromy, ktoré vykopal, i tú veľkú dieru na jazierko, urobil na hranici 
medzi jeho záhradou a jej poľom. Aby ani jej pole nevysychalo.
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Tyk pochopil, čo ide Terke hlavou a začervenal sa. A keď už sa červená taký 
slimák, to je teda niečo. Spadli mu okuliare... a začal vysvetľovať: „No… no… 
myslel som si, že keď urobím niečo užitočné, poslúžim svojej záhrade i tvojmu 
políčku… vieš... ja...“ Tyk bol zrazu taký rozpačitý, až sa musel schovať do ulity. 

Terka sa rozhliadla vpravo a vľavo, pozerala sa na všetky rastliny, prehliadla si 
lupou korene a konečne sa pozrela späť na Tyka.

„Dobre, Tyk. Vylez z tej ulity. Ak je to pravda, mal si mi to povedať už 
dávno!“

„Takže môžem pokračovať v sadení?“ vystrčil Tyk neisto hlavu.
„No jasné, Tyk! Budem sadiť s tebou a som si istá, že moji priatelia nám 

pomôžu. Nemám pravdu?“
To už vyliezol Tyk z ulity celý a usmial sa od ucha k uchu. Konečne ho 

Terka vypočula. Konečne jej mohol povedať o rybníkoch a mokradiach, 
o chodníčkoch z nastrúhanej kôry, o tom, že by mohla namiesto jedného 
veľkého lánu kukurice mať menšie záhony kukurice, zemiakov a repy a ktovie 
čoho, čo si navymýšľa. A medzi tie záhony môžu vysádzať kríky alebo tu 
nechajú pásy trávnika, pretože to všetko chráni pred suchom. A tiež… Mal 
v hlave toľko nápadov!

A Tola, Pola a Emil? Boli veľmi radi, že majú nového kamaráta, ktorý Terke 
pomôže ochrániť jej políčko proti suchu.
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2 Ako môžu stromy chrániť pred suchom?
Myš Terka mala veľké starosti so suchom. Najskôr si nemohla 
spomenúť, kedy naposledy poriadne pršalo. 

Vy si pamätáte, kedy a ako pršalo? 
Veľa alebo málo? Krátko alebo dlho?

Terke vysychala kukurica, pôda na jej poli bola suchá 
a rozpraskaná, potôčik, ku ktorému chodila po vodu na 
polievanie, skoro zmizol. 

Ako ešte spoznáme, že je vonku v prírode sucho? 
Tráva je nízka, žltá a suchá, rastliny sú zvädnuté, stromom 

zožltne lístie už v lete a opadá na zem. Rieky, potoky, rybníky 
a jazerá majú menej vody, takže je niekedy vidieť dno. Voda 
je mútna, na potokoch nie je vidieť, či tečú, a niekedy nie je 
vidieť, že tadiaľto tiekol potok, je to len údolie plné suchého 
lístia a konárov. Nie sú žiadne mláky.

Ako spoznáme v meste, že je sucho?
Menej než v prírode. Trávniky sú zažltnuté, tráva je hnedá 

a slabá, zem je suchá, stromy na uliciach a v parkoch majú 
zvädnuté alebo uschnuté listy. Všade sa práši. A keď je sucho, 
je i teplejšie.

Spoznáte doma, že je sucho?
Nie, vodu z kohútika si môžeme kedykoľvek pustiť. Tým, 

ktorí bývajú v domčeku, možno niekedy úrady vyhlásia, že 

nesmú brať vodu z kohútika na napúšťanie bazéna alebo na 
polievanie záhradky. 

Komu sucho vadí?
Zvieratám. Najviac tým, ktoré žijú vo vode – rybám, 

žabám, vodným chrobákom... Zvieratám, ktoré požierajú tie, 
čo žijú vo vode, a vlastne všetkým zvieratám, pretože musia 
viac hľadať vodu na pitie. Rastlinám, pretože vysychajú. 
A napokon i nám ľuďom, lebo je málo úrody na poliach. 
A dokonca môžu vysychať i lesy.

Tyk chcel pomôcť Terke so suchom tak, že jej zasadí pri 
poli kríky a stromy. 

Ako jej kríky a stromy pomôžu? 
Tyk hovoril Terke, že stromy dokážu zachytávať vodu. 

Ale ako? Terkine pole bolo v kopci a pestovala na ňom iba 
kukuricu. Riadky kukurice majú medzi sebou veľké medzery, 
v ktorých je hlina. Keď dlho neprší, hlina je tvrdá a keď 
potom zaprší, voda po nej stečie ako po šmykľavke, nemôže 
vsiaknuť. Keby tam bol pásik malého lesíka – pár stromov, 
kríky a tráva, tak sa o ne voda zastaví ako o múr a potom 
vsiakne do zeme. Ešte lepšie by bolo, keby si Terka urobila 
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celé pole takto pruhované – rad stromov alebo trávu vysadila 
po celom poli.

Keď prší, na listoch stromov, kríkov a trávy sa zachytáva 
voda ako do siete. A tiež ste počuli, že stromy chytajú vodu aj 
do pôdy. Korene a korienky stromov prekorenia pôdu, takže 
je nakyprená a nadýchaná, sú v nej maličké dierky, do ktorých 
dažďová voda zatečie. 

Robí ešte niekto iný v pôde chodbičky a je to pre chytanie 
vody do pôdy dobré? 

Dážďovky, chrobáky, krty. Áno, je.

Viete, čo je to humus? 
Možno poznáte kompost na záhradke, dávajú sa tam 

napríklad suché zvyšky rastlín a šupky od jabĺk a zemiakov. 
Za niekoľko mesiacov ich dážďovky a chrobáky premenia na 
čiernu hustú pôdu. Hovorí sa jej humus. Humus vytvárajú 
dážďovky a chrobáky i v lese, tam je mŕtvych zvyškov rastlín 
veľa – spadnuté konáre, opadané lístie, uschnutá tráva. Humus 
dokáže výborne chytať a držať vodu. 

Takže Terkinej úrode by tiež pomohlo, keby  
bol v pôde humus. 

Tyk Terku zaviedol na svoju záhradu. 

Ako vyzerala Tykova záhrada? Bolo v nej veľa vody? A kde? 
Bolo tam veľa stromov a rastlín. Na kúskoch pôdy rástli 

rôzne plodiny a dokonca vo viacerých poschodiach. Keď je 
pôda celá porastená rastlinami, voda sa z nej menej vyparuje. 
A niektoré rastliny dokážu zadržať dažďovú vodu viac, iné 
menej. A Tyk mal na záhrade i jazierko.

A prečo sa Terke na záhrade tak príjemne dýchalo?
Stromom je tiež teplo, preto sa ochladzujú, „potia sa“. 

Stromy veľa pijú, pretože sú veľké a potrebujú veľa vody. 
Sú ako veľké cisterny (nádoby) plné vody. Keď je im teplo, 
tak sa ochladzujú tým, že túto vodu vyparujú z listov. My to 
nevidíme, ale spoznáme to tak, že keď sme v lese alebo na 
mieste, kde je veľa stromov a kríkov, je tam príjemný chládok 
i vo veľkom teple, takže ochladzujú i nás a všetky zvieratá. 
Niekedy sa dokonca napríklad z lesov akoby dymí. Stromy tiež 
vytvárajú príjemný tieň.

Bojovať so suchom je skutočne veľmi ťažké a musia to robiť 
najmä dospelí. Bojujú s ním lesníci v lese, poľnohospodári, 
ktorí pre nás pestujú obilie na poliach alebo zeleninu a ovocie 
na záhradách.

Ale niečo môžeme urobiť aj my! 
Šetriť vodu. Snažiť sa zachytávať dažďovú vodu  

a polievať ňou na záhrade. Vysadiť strom, urobiť  
zelenú strechu, napájadlá pre vtáky a hmyz.
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Bzučiaci snem
Prišla jar a kamaráti Tola, Pola a Emil sa dohodli, že vyrazia na výlet. V to ráno 
sedel Emil v tráve a čakal Tolu a Polu. Bol už veľmi nedočkavý a krátil si dlhú 
chvíľu tým, že si pohadzoval malú fľašu plnú hustej zelenej tekutiny. Keď k nemu 
pribehli dve zadýchané kamarátky, privítal ich nevrlo: „No konečne, že ste tu!“

„Jéj, čo to máš?“ zaujala hneď Tolu sýto zelená tekutina.
„To som dostal od Tyka, vraj to máme vyskúšať,“ zaškľabil sa tajomne Emil. 

Slimáka Tyka spoznali tí traja iba nedávno, bol to všestranný kutil a vášnivý 
vynálezca. 

„Tyk sa snažil z rastlinných štiav vyrobiť ekologické palivo do svojho 
dreveného vozíka. Vraj aby stačila jedna kvapka na celú jar a aby do vzduchu 
nešli žiadne nečistoty. Lenže na prvý pokus mu z toho vyšlo niečo iné. Máme to 
vypiť a nechať sa prekvapiť.“
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Zvedavosť zvíťazila nad nedôverou, Tola, Pola i Emil postupne zavreli oči 
a napili sa z fľaše. To sa len začali diať veci! Ako by ich niekto žmýkal a krútil 
a potom bum! Prudko nadskočili. Keď sa potom na seba pozreli a rozhliadli sa 
vôkol seba, zistili, že tuhé špicaté konáre a výhonky okolo nich, to sú vlastne 
steblá trávy! A oni sami sú veľkí... teda skôr malí – ako čerešňové kôstky. 

„Tak to sa Tykovi podarilo! Zmenšovací elixír!“ spamätala sa ako prvá Tola.
„Bzz, bzz,“ zarachotilo zrazu čosi vedľa nich a o kúsok ďalej to pristálo. 

Vyzeralo to ako chlpatý vrtuľník. Sedeli a snažili sa byť neviditeľní. Zvláštne 
stvorenie si ich napodiv nevšímalo, takže si ho mohli pozorne prehliadnuť. 
Z celého tela mu trčali dlhé farebné chlpy, na hlave a hrudi čierne a na bruchu 
a zadočku svetlo oranžové. Malo dve čierne priehľadné krídla, veľké čierne oči 
a čierne tykadlá.

Po chvíli sa k nim stvorenie váhavo priblížilo.
„Dobrý deň, prepáčte, trochu sa hanbím, nie som zvyknutá na takú veľkú 

spoločnosť.“
„A kto vlastne si?“ osmelila sa Pola.
„Predsa včela,“ odpovedala trochu dotknuto.
„Na včelu teda nevyzeráš,“ nedala sa Pola. „A nehovor, že nie si zvyknutá na 

spoločnosť. Veď v úli sú vás tisíce!“
„Ach nie,“ zasmiala sa včela, „ja nebývam v úli. Patrím medzi divoké včely 

samotárky. My nežijeme vo veľkých rojoch. Staviame si malé domčeky len 
pre vlastnú rodinu. Som murárka, murárka Zdenka. Ja i moje deti sa živíme 
sladkou šťavou rastlín – nektárom. A tiež peľom. Pozrite sa na moju kefku na 
bruchu,“ Zdenka pyšne ukázala na svoje oranžové bruško, „tou zbieram peľ. 
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Je to teda drina, to vám poviem, tých kvetov, čo musím navštíviť, kým niečo 
nazbieram.“

„Ale to opelíš veľa kvetov, však?“ napadlo Polu. 
„To áno! Najradšej mám šťavu a peľ z kvetov jabloní. A všetky tie stromy, kde 

na jar zbieram peľ, bývajú na jeseň plné jabĺk.” 
A Zdenka vysvetľovala ďalej: „Zbieram totiž peľ pre svoje deti, aby mali čo 

jesť, keď sa vyliahnu. Každému nachystám vlastnú komôrku a do nej sladkú 
dobrotu: peľový bochníček s nektárovou šťavou.“

„Mňam,“ oblizli sa tí traja nevedomky. 
„A ako vlastne vyzerá ten tvoj domček s komôrkami?“ pýtala sa ďalej Tola.
„No,“ posmutnela Zdenka, „teraz práve žiadny nemám, pretože strom, 

v ktorom som bývala v chodbičke po fuzáčovi, niekto spílil a odviezol. Ale 
prepáčte, ja som sa s vami zarozprávala a zabudla som, že letím na náš včelí 
snem. Všetky včely samotárky majú teraz veľké starosti s bývaním a potravou, 
preto bol zvolaný snem, kde sa budeme snažiť naše problémy vyriešiť. Ak vás to 
zaujíma, môžete letieť so mnou.“

„No jasné!“ vykríkli všetci traja spoločne. „Aj tak sme chceli ísť na výlet,“ 
dodala Tola.

„Snemujeme neďaleko, na veľkej jabloni, ale musím vás varovať. Keď tam 
doletíme, schovajte sa a zostaňte ukrytí. My samotárky sme mierumilovné 
a žihadlo použijeme len naozaj výnimočne, ale nemáme rady, keď sa niekto 
cudzí mieša do našich záležitostí. Navyše mnohé z nás už dlho nejedli a to sa 
potom každý ľahko rozčúli.“

Pola nabrala Tolu a Emila na krídla a vyleteli za Zdenkou. 
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Na veľkej jabloni to hučalo a bzučalo ako... no celkom ako na veľkom 
včeľom sneme. Traja kamaráti sa usadili na pevnom konári blízko kmeňa 
a opatrne sa ukryli za veľkým listom. Pozerali okolo a nestačili sa čudovať! 
Toľko rôznych včiel nikdy nevideli. Jedny boli maličké, iné veľké, niektoré 
boli guľatučké, iné štíhle, chlpaté, lesklé, nenápadné, niektoré hrali všetkými 
farbami, niektoré šermovali dlhými tykadlami, iné mali tykadielka len 
krátke… 

Potom si Pola všimla, že podobné včely sedia na konároch pospolu.
„Áno, každý konár patrí spriazneným rodinám. A je označený ich znakom, 

niečím, čo je pre ne typické – pozrite, leží to vždy na podnose z jabloňového 
listu,“ šepkala im Zdenka. 

A naozaj, na jednom listovom podnose ležala kôpka piesku, na inom kopček 
hliny, na ďalšom kolieska vyhryzené z listov alebo chĺpky z rastlín.

„Niektoré z nás si robia hniezda v piesku, iné v hline. Niektoré moje príbuzné 
vystielajú svojim deťom komôrky kolieskami vykrojenými z listov, ďalšie im 
stavajú komôrky z rastlinných chĺpkov.“

Včely prichádzali postupne k predsedovi snemu a sťažovali sa, čo všetko 
ich trápi. Predsedala im veľká kovovo lesklá fialová včela. Sedela v diere po 
odlomenom konári, pohodlne vystlanej mäkkým práchnivejúcim drevom, 
a pozorne počúvala starosti všetkých svojich príbuzných. 

„To je drevár,“ pošepkala im nenápadne Zdenka.
Slova sa práve ujala chlpatá hrdzavá včela: „Na lúkach nie je čo jesť! Keď 

odkvitnú púpavy, nie sú tam žiadne ďalšie kvety, z ktorých by sme mohli piť 
nektár!“





40

A malá čierna včela s tenkými žltými prúžkami na zadočku sa pridala: „To 
je preto, že sa lúky stále kosia. Len čo kvety vykvitnú, šup, naraz je celá lúka 
pokosená! A my nestihneme nazbierať peľ a nektár do komôrok pre naše deti. 
I samy máme hlad. Keby nám nechali aspoň kúsok lúky! Veď moje deti nevedia 
jesť nič iné ako šťavu a peľ zo zvončekov,“ dodala smutne. 

„A tie moje zase z iskerníkov!“ volala iná.
„Chceme späť obyčajné hlinené poľné cesty! Teraz je všade samý asfalt 

a betón a cyklocesty a my si nemáme kde vyhrabať hniezda!“ sťažovali sa včely 
s hustými žltými kefkami na nôžkach.

„No, my síce nie sme na bývanie náročné,“ pridali sa rozvážne včely murárky 
zo Zdenkinej rodiny, „stačí nám hoci i prázdna slimačia ulita, lenže ako často 
takú nájdete?“
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„Náš kamar…“ vyskočil skoro z úkrytu Emil, ktorý už tie náreky nemohol 
počúvať a chcel niečo urobiť. Ale Tola ho našťastie včas stiahla späť a zapchala 
mu ústa: „Nech ti ani nenapadne sa im ukazovať! A už vôbec nech ti nenapadne 
ponúkať im Tykovu ulitu! Je obsadená, ak si si nevšimol, býva v nej predsa 
Tyk.“

Emil zahanbene sklopil uši a mlčal, niekedy bol jednoducho príliš hŕŕŕ.
„Ale budeme vďačné za akúkoľvek prázdnu dutinu,“ pokračovali murárky, 

„napríklad steblá trstiny, štrbiny v stene, chodbičky a dutinky po chrobákoch 
v dreve starých stromov. Lenže takých stromov teraz veľa nie je, sú vypílené. 
Stačia nám aj štrbinky medzi trámami na streche.“

„No tak sa nasťahujte do mojej búdy!” vykríkol Emil a skočil priamo 
doprostred zhromaždenia. Tentokrát ho Tola neudržala.

Zhromaždenie v sekunde stíchlo. Na Emila sa zlovestne upreli tisíce včelích 
očí a namierili stovky hryzadiel.

„My sme tu tiež, nedáme ťa, Emil!“ vykríkli i Tola s Polou a postavili sa vedľa 
neho.

Hrozivé ticho by sa dalo krájať, tí traja už-už cítili, ako sa do ich peria 
a kožuchov zabodávajú žihadlá a zarývajú hryzadlá. A potom sa zrazu všetky 
včely začali smiať! Sova, pes a mačka veľkosti čerešňovej kôstky, to sa nevidí 
každý deň!

Keď sa dosmial i predseda drevár, udrel do gongu, aby sa všetci utíšili, 
a prísne sa opýtal: „Kto ste a čo robíte na našom sneme?“

A trojica mu rozpovedala všetko o tom, ako chceli ísť na výlet, 
o zmenšovacom elixíre slimáka Tyka a tiež ako stretli murárku Zdenku.
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„Počúvaj, Emil, ty si ponúkal na bývanie svoju drevenú búdu, to nie je nápad 
na zahodenie. Niekoľko by vás tam vošlo,” ukázal drevár smerom ku konáru, na 
ktorom sedeli murárky, a ukázal na niekoľko najbližších.

„Ďakujeme, budeme bezproblémoví nájomníci, spoľahni sa! Búdu ti 
nezničíme, len zalezieme do škár medzi drevami a vôbec o nás nebudeš vedieť,” 
sľúbili Emilovi vybrané murárky.

„Ale čo s vami všetkými ostatnými? A čo s potravou?” opäť zúfal drevár.
„O niečom by som vedela,“ prihlásila sa o slovo Pola. „Pri svojich nočných 

potulkách som našla starý sad, o ktorý sa veľmi nikto nestará. Je tam množstvo 
starých vydlabaných stromov. Dutín a chodbičiek je tam habadej, len sa do 
nich nasťahovať! A tráva sa tam tiež veľmi často nekosí,“ dodala významne. 
„Dokonca mám dojem, že je neďaleko i udupaná hlinená cesta,“ mrkla 
veľavravne na včely so žltými kefkami na nohách. „Ak chcete, dovediem vás 
tam.“

A tak Pola zase nabrala Emila a Tolu na krídla a celé včelie zhromaždenie sa 
vznieslo a letelo za nimi.

Včelám sa miesto hneď zapáčilo, poďakovali a pustili sa do práce. Niektoré 
sa vydali na obhliadku dutín vhodných na stavbu hniezda, tie najhladnejšie 
odleteli za sladkým nektárom na kvety.

A naša trojica Tola, Pola a Emil? Vydali sa hľadať Tyka, aby im namiešal niečo, 
po čom budú zase normálne veľkí.
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3 Poznáte včielky samotárky? Aká je ich úloha?

Hovorí sa im včely samotárky, pretože nežijú vo veľkých 
rojoch spolu s inými včelami. Zdenka patrí medzi včely 
murárky. I tieto včely samotárky ako potravu sajú nektár 
a zbierajú peľ. Peľ zbierajú chĺpkami na svojom bruchu tak, 
že včely v kvete „plávajú“ medzi tyčinkami s peľom ako v mori 
a peľ vyčesávajú točivými pohybmi zadočka. Iné samotárky 
zbierajú peľ na kefky na nohách rovnako ako obyčajné včely. 

Včely pomáhajú rastlinám, aby sa rozmnožili. Pri 
zbieraní peľu opeľujú kvety a tie potom môžu mať plody 
so semienkami, z ktorých vyrastie nová rastlina. Bez včiel 
by neboli jablká, hrušky, marhule, čerešne, maliny, uhorky, 
mrkva a mnoho iného ovocia a zeleniny. Pre rastliny sú 
včely veľmi dôležité, preto ich lákajú na svoje kvety sladkým 
nektárom. Niektoré samotárky sa dokonca dostanú do 
kvetov, kam obyčajné včely nedosiahnu.

Samotárky nevyrábajú med. Med slúži obyčajným včelám 
ako potrava na zimu a ten samotárky v zime nepotrebujú jesť. 
Buď cez zimu zahynú, alebo spia.

Včely samotárky chystajú svojim mláďatám (larvám) 
izbičky – každej larve pripravia do zvláštnej komôrky 
bochníček peľu zlepený nektárom, aby mala, keď sa vyliahne, 
hneď čo jesť. 

Samotárky majú trochu smiešne názvy – schválne, skúste 
hádať prečo sa volajú chlponôžky, pieskárky, dreváre, 
čalúnice, murárky alebo vlnárky?

Stavajú si hniezda na rôznych miestach. Včela čalúnica 
hniezdi rada v dreve, dutinku si sama vystelie listom, 

vystrihnutým do kruhu. Používa mladé lístie napríklad z ruží, 
hrabu alebo buku. 

Pieskárky robia chodbičky do piesku a udupanej hliny, 
až pol metra hlboké a na konci rozšírené do komôrok. Do 
nich nanosia peľ, nakladú vajíčka a chodbičku zaštupľujú. 
Miesto ich obydlia spoznáte podľa kopčekov vyhrabanej 
hliny, ktoré vyzerajú ako maličké krtince a dierka v zemi.

Murárky hniezdia v rôznych prirodzených dutinách, 
napr. v špárach múrov, a preto získali slovenské 
pomenovanie murárky. Môžu bývať v podkroví v starých 
tehlách, hniezdočká si stavajú i v suchých stonkách, 
v slamených strechách, v opustených chodbách iného 
hmyzu. Niektoré si stavajú hniezdo v prázdnych ulitách 
slimákov, ktoré rozdelia na komôrky a celé ich schovajú pod 
lístie či ihličie.
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Vlnárka vyrába izbičky pre svoje mláďatá z rastlinných 
chlpov.

Veľká samotárka drevár fialový obľubuje na hniezdenie 
práchnivejúce jabloňové drevo. 

Samotárky majú síce žihadlo, ale sú veľmi mierne, použijú 
ho len naozaj výnimočne. Tieto včely z prírody miznú, 
pretože nenachádzajú potravu alebo vhodné miesto na 
stavbu hniezda. Chýbajú im buď staré stromy prevŕtané od 
drevokazných živočíchov (chrobákov tesárikov, červotočov), 
alebo holá pôda na pasienkoch a cestách. Asfaltovanie 
poľných ciest a cyklociest im berie ďalšie miesta, kde by mohli 
žiť. Samotárky, ktoré hniezdia v dreve, využívajú už hotové 
chodbičky a štrbiny, samy si nové nerobia, takže sa nikto 
nemusí báť, že mu prevŕtajú drevenú strechu.

Samotárky sa nemajú čím živiť, v prírode je málo kvetov 
v krajine. Keď odkvitnú púpavy, na mnohých lúkach nie je 
takmer žiadny ďalší kvet, ktorý by včelám alebo motýľom 
ponúkol nektár. Pomohlo by im nekosiť lúky tak často, 
a keď sa kosia, tak po častiach a nie celé naraz, aby mali čas 
nazbierať potravu pre budúce larvy a nachystať im izbičky.

Čo môžete urobiť vy, deti?
Samotárkam pomôžete, keď im nachystáte hmyzí hotel, 

a to napríklad i na balkóne. A tiež im pomôže, keď na záhrade 
alebo na balkóne vysadíte voňavé kvety.
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Lúčny orchester
Bolo už leto. Tola, Pola a Emil išli za svojimi kamarátkami Jankou, Julkou 
a Jarmilkou. Chystali sa na krásny králičí ranč na vidieku. Dôvod ich návštevy 
bol jasný. Tri sestry zavolali Tolu, Polu a Emila, aby im pomohli objasniť 
ekozáhadu. Bolo to však tajomstvo. Keď prišla králičia mamička na terasu, 
všetci šiesti stíchli a predstierali, ako sa kochajú pohľadom na okolité polia 
a lesy.

 „Och, vidím, že sa vám tu páči,“ povedala veselo mamička nesúc rebarborový 
koláč. „Kedysi dávno bola na našom pozemku pustatina. Celkom zanedbané 
lúky plné byliniek, trávy a nepotrebnej buriny. Nikto sa o toto územie 
nezaujímal!“ nalievala čaj a pokračovala. „Bolo tu veľa lúčnych koníkov, 
kobyliek, komárov a inej hávede.“

„Mami, nehovor takto o hmyze!“ prerušila ju Janka.
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„Vieš predsa, že všetok hmyz je veľmi užitočný,“ zopakovala Julka.  
Aby ste vedeli, Julka, jej dve sestry a traja poľskí kamaráti patrili do  
ekohliadky. „Och, nepreháňajte!“ pokrčila plecami mamička,  
nezaujímajúc sa o názor svojich dcér. „Všetci susedia si mysleli, že  
zúrodnenie tohto územia nám bude trvať veky. Jeden z nich, Jožko,  
hovoril, že to, čo robíme nie je vôbec priateľské k prírode. Tento  
pastiersky pes je čudný, jeho priateľmi sú ovce a kozy. Stále hovorí,  
že mu pomáhajú starať sa o lúku a polia. Neviem si predstaviť, ako?  
Ja si myslím, že tam robia akurát samé oslavy a koncerty. Ale znejú  
poriadne falošne,“ frflala mamička. 

Potom však pokračovala v rozprávaní: „Hneď, ako sme uvideli tento 
pozemok, otecko vedel, že to bude skvelé miesto pre našu budúcu rodinu.  
Za rok všetko pooral a zrovnal. Vytrhal burinu, pohnojil a vyhubil  
všetkých škodcov!“ 

„Mami!“ sestry upozornili mamičku na nevhodný slovník.
„Ale choďte! Buďte rady, že sedíte na terase bez toho, aby na vás útočil 

dotieravý hmyz!“ Mamička nerušene pokračovala vo svojom rozprávaní. 
„V krátkom čase sme pripravili naše tri krásne polia. Každé pre jednu z vás. 
Mrkvové pre Janku, kukuričné pre Julku a kapustové pre Jarmilku.  
Pozrite sa, využili sme každý malý kúsok zeme. Otecko nenechal ani  
najmenšiu časť nevyužitú. Napokon, každý meter sa počíta.“ 

Keď to dopovedala, zamávala na otecka, ktorý práve končil večerné  
polievanie políčok dažďovou vodou. Miloval svoj pozemok. Využíval všetky 
technické novinky, ktoré sa objavili, aby mal čo najväčšiu úrodu.
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„Najedzte sa a oddýchnite si. Zajtra vám dievčatá ukážu náš pozemok. 
Všimla som si, že máte vyriešiť nejakú tajnú úlohu!“ smiala sa mamička a odišla 
nerušene počúvať Beethovena. Mamička milovala klasickú hudbu.

Keď sa navečerali, kamaráti odišli do hosťovskej izby. Polovicu noci 
zvieratká diskutovali o niečom dôležitom. Mamička a otecko však nepočuli, 
o čom bola reč.

„Drahá, upokoj sa. Dobre, že majú svoje nápady a úlohy, ktoré chcú riešiť. 
Nerušme ich. Deti rady robia veci samy. Najviac sa naučia zo svojich vlastných 
skúseností,“ upokojoval otecko mamičku.

Nasledujúci deň, napriek nočným debatám, vstali všetci šiesti už na úsvite. 
„Mami, ideme na pole. Ukážeme Tole, Emilovi a Pole naše záhony. Vrátime sa 

na večeru.“
„Príjemnú zábavu!“ súhlasila mamička.
Zvieratká vyrazili na kapustové pole. O chvíľu sa ocitli na tajnom mieste, 

o ktorom sa v noci rozprávali.
„Stop!“ zašepkala jedna zo sestier. „Sme na mieste. Pšt...ticho! Zohnite sa. 

Bude lepšie, ak nás neuvidia,“ dodala a všetci šiesti sa skryli za kapustový 
záhon.

Keď Tola, Pola a Emil sklonili svoje hlavy, objavili krásneho pestrofarebného 
motýľa. „To je babôčka admirálska. Tento motýľ je naozaj dôležitý, pretože keď 
zbiera nektár, opeľuje kvety.“

Motýľ, ktorého sledovali, sa však nesprával celkom normálne. 
Krásna Rusalka nahlas rozprávala a pohybovala nejakou paličkou, lietajúc 

z jednej kapusty na druhú.
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„Čo len budem robiť, čo len budem robiť... Nikto tu nie je... Jednoducho 
nikto tu nie je!“ Rusalka pozerala vpravo a vľavo a po chvíli to celé opakovala... 
„Čo len budem robiť, čo len budem robiť... Nikto...“

„Vidíte?“ opýtala sa nežne Julka, „už sú to dva dni. Predtým sa Rusalka správala 
normálne, bola usilovná, čistila, upravovala veci, hľadala kvety... hoci ich veľa 
nebolo. Rusalka sa na našom poli stratila. Pre našu ekohliadku to bola veľká 
udalosť, pretože na našom poli je veľmi málo hmyzu. Už dva dni nerobí naša 
motýlia dáma nič iné, iba plače. Vzlyká a opakuje, že tu nikto nie je...“

„Pýtali ste sa, koho hľadá?“ opýtala sa Tola.
„Nuž, nie... ona nevie, že sme tu... báli sme sa, že ju vystrašíme a odletí preč,“ 

pripustili tri sestry.
„Myslím si, že ak niekto potrebuje pomoc, musíš mu ukázať, že si pripravený 

pomôcť a neskrývať sa za kríkmi. Dobre, ja sa teda opýtam...
Tola nečakala na odpoveď kamarátov z ekohliadky a vyskočila z kapustového 

záhonu.
„Ahoj Rusalka! Počula som tvoj plač a pomyslela som si, že azda potrebuješ 

pomôcť,“ povedala Tola milo a jemne.
„O! Ahoj!“ odpovedala Rusalka prekvapene. „Chceš mi pomôcť?“ opýtala sa 

Rusalka.
„Áno! Pravdupovediac, nie iba ja, ale celá ekohliadka,“ priznala sa Tola 

nadšene a ukázala na priateľov ukrytých za kapustovým záhonom. 
„Och, zlatíčka!“ Rusalka zažiarila a objala Tolin nos, „och, ako dobre, že ste 

tu! Možno môžete zachrániť lúčny orchester!“
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„Orchester? Pani Rusalka, povedzte mi, prosím, pokojne, čo sa tu stalo?“ 
pýtala sa Julka.

„Och... ach... áno... áno, áno...“ plietla Rusalka, „poviem! Nešťastie! 
Skutočné nešťastie! Môj orchester tu nie je. Nikto neprišiel...“

„Ale aký orchester?“ pýtala sa zvedavo Tola.
„Tak teda, čo sú orchestre? Nepoznáte žiadny?“ pýtala sa motýlia dáma. Keď 

videla, že zvieratká ani netušia, o čom hovorí, rozhodla sa odpovedať. 
„Bola to tradícia po generácie. Začiatkom leta sa na vybranej lúke stretával 

hmyz zo všetkých okolitých lúk. Všetci sme spoločne koncertovali, hrali sme 
Ódu na radosť od svetoznámeho skladateľa Ludwiga van Beethovena. Som 
z dirigentskej rodiny. Moja mama, stará mama a prastará mama vždy dirigovali 
orchester. Každý rok sa koncert uskutoční na inom mieste. Každý rok vie nová 
generácia hmyzu, že musí prísť na vybrané miesto.

„Nová generácia?“ opýtala sa Tola neisto.
„Viete, my sme krátko žijúci hmyz. Ja žijem rok, ale veľa chrobákov, včiel 

a kobyliek žije iba pár týždňov alebo mesiacov. Každý rok podporia tradíciu 
deti umelcov a prídu na vybranú lúku. Moja prapraprastará mama vytvorila 
pred rokmi mapu okolitých lúk, kde sa mali konať koncerty orchestra. Každá 
generácia presne vedela, kam príde v danom roku. V deň koncertu sme hrali na 
zvončeky, mätové listy a bodliaky. Lúčne kobylky si treli o seba svoje krídelká, 
modlivka hrala na husliach, okáň hruškový, ako náš najväčší motýľ, spieval... 
a lajniak pravidelne udieral činelami... trošku ďalej od orchestra, aby ho nebolo 
cítiť,“zasmiala sa pani Rusalka. „Ale dnes tu nikto nie je. Neviem, čo sa stalo. 
Vystúpenie je o týždeň a ja som tu jediná.“
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„Možno zabudli... Jar bola taká teplá, horúca... Možno zbierajú nektár 
z kvetov alebo si robia nejaké zásoby, ale stále ešte prídu?“ povedala Pola 
neisto. 

„Možno si sa pomýlila a si na nesprávnom mieste?“ povedal Emil neisto.
„Ja?“
„Hovorila si, že koncert býva vždy na lúke a ja tu nevidím žiadnu lúku,“ 

priznal psík hľadiac vôkol seba. „Nie sú tu žiadne maky, nevädze, zvončeky 
alebo púpavy..., všade sú iba polia s mrkvou, kukuricou a kapustou... polia 
našich kamarátov.“

V tej chvíli si Rusalka uvedomila, že Emil má pravdu. Lúka, ktorú zakreslila 
na orchestrálnej mape jej prapraprababička, už neexistovala. Lúka, ktorá 
dávala život nielen rôznym druhom tráv, byliniek, viniču a kvetom, ale 
poskytovala aj tieň a úkryt stovkám živočíchov, bola rozoraná a premenená 
na pole.

„Och, ja úbohá!“ zalomila rukami Rusalka. „Čo budem teraz robiť?“
Na chvíľu ostalo ticho. Ako uskutočniť orchester na lúke, ktorá už 

neexistuje?
Potom si všetky králičie sestry uvedomili, že z pozemku svojho suseda Jožka 

stále počujú podivné zvuky. Možno je tam zvyšok Rusalkinho orchestra! 
Janka, Julka a Jarmilka by mali v takejto situácii spolu so svojimi kamarátmi 
z ekohliadky zasiahnuť! Nanešťastie králičí rodičia neboli s Jožkom dobrí 
priatelia! Preto začali pripravovať bojový plán. Rozhodli sa obzrieť si jeho 
pozemok v noci, aby sa presvedčili, aké oslavy tam robí?! Svojej novej 
priateľke Rusalke sľúbili, že jej pomôžu!
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Naši kamaráti si nastavili budík, aby nezmeškali nočnú akciu. Ale tentokrát 
mamička zatvorila dvere na terasu. Museli vymyslieť náhradný plán, ako sa 
dostať nepozorovane z domu. Z posteľnej bielizne si zhotovili lano a spustili sa 
po ňom cez horné okno.

Len čo zliezli, bežali smerom k Jožkovi, sprevádzaní podivnými zvukmi. 
Keď tam všetci dorazili a nakukli cez plot, uvideli len pokojne sa pasúce 
a odpočívajúce stádo oviec a kôz! 

„To je zvláštne, zabrechal Emil,“ že by ony? 
„Ale nieee, to my nieee, my sme tu len na návšteve,“ vysvetľovali im kľudne 

prežúvavce, keď zdvihli hlavy od svojej neskorej večere. 
Kamaráti sa teda poriadne rozhliadli po lúke. Vtedy šestica kamarátov zbadala 

všetkých členov orchestra! Snažili sa cvičiť, ale bez Rusalkinho dirigovania to 
znelo naozaj falošne. Ako nevydarená oslava!

Ako obvykle, Emil nemohol iba stáť a pozerať sa! Skočil medzi členov 
orchestra a opýtal sa pred všetkými: 

„Prečo cvičíte tu? Prečo nie ste na lúke dohodnutej podľa vašej mapy?
Všetci vyjavene pozerali. Ako môže niekto celkom cudzí vedieť o ich 

predstavení?! Chvíľu len ticho stáli, kým vystúpila modlivka Anna. Uvedomila 
si, že nestíhajú nacvičovať a stále im chýba dirigent! Možno títo cudzinci vedia 
niečo viac. 

Anna začala hovoriť, čo sa stalo: „Na začiatku sme išli podľa mapy, ale na 
prvom mieste už nebola žiadna lúka. Boli sme zmätení. Ovčiarsky pes Jožko 
nás tam zbadal bezradne postávať. Prišiel k nám a povedal, že môžeme prísť 
k nemu. Jožko nám ukázal svoju lúku plnú kvetov. Boli sme šťastní! A tak sme 
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sa ocitli tu. Potom sme si uvedomili, že vlastne nemáme dirigentku. Dlho sme ju 
hľadali, ale márne. Rozhodli sme sa cvičiť aj bez nej a dúfali sme, že nás nájde 
podľa týchto falošných tónov.“

Janka, Julka a Jarmilka sa ukrývali za svojimi tromi poľskými kamarátmi. 
Nechceli, aby ich sused Jožko uvidel. Hanbili sa, lebo si uvedomili, aké dobré 
je používať prírodný spôsob, ak chcete mať zdravú krajinu plnú rozmanitých 
nádherných kvetov.

Julka pošepkala Tole do ucha, že môžu pomôcť priniesť ich dirigentku. Kým 
šepkala, Jožko si ju všimol a nahlas povedal: „Och, ahojte susedky! Rád vás 
tu vidím!“ Janka, Julka a Jarmilka si v tej chvíli uvedomili, že Jožko vôbec 
nie je taký čudný sused! Pekne mu preto odzdravili a ospravedlnili sa, že boli 
predtým také nezdvorilé.

Jožko im ponúkol pohostenie a potom spoločne prerozprávali zvyšok noci 
o tom, ako sa starať o krajinu. Jožko ako správny pastiersky pes im povedal 
o svojej spolupráci s ovcami a kozami. 

„Živia sa trávou a zároveň mi pomáhajú v období kosenia. Správne spásanie 
a kosenie pomáha udržiavať lúky zdravé a plné pestrých a voňavých kvetov. 
Zároveň je tu dosť miesta a potravy pre množstvo hmyzu. Pokosenú trávu 
potom usuším na zimu a darujem mojim priateľom a susedom.“

Keď vyšlo slnko, všetci kamaráti si uvedomili, že je už ráno! Ekohliadka 
súhlasila, že prinesú stratenú dirigentku a pomôžu pripraviť predstavenie. 
Janka, Julka a Jarmilka sa po nočnom rozhovore s Jožkom rozhodli pohovoriť 
si so svojimi rodičmi. Ale ako?

Pola ich započula a dostala úžasný nápad! 
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„Vaša mamička miluje klasickú hudbu, však?“ Janka, Julka a Jarmilka 
odpovedali: „Áno.“

„A tento orchester bude mať predstavenie, však? Dievčatá?“ Opäť spoločne 
odpovedali: „Áno!“

„Tak čo keby sme pozvali vašu mamičku a otecka na toto úžasné predstavenie 
a zároveň na návštevu zdravej lúky?“ Dievčatá opäť šťastne zakričali: „Áno!“

Kamaráti priniesli Rusalku na Jožkovu lúku a celý orchester začal nacvičovať 
spoločne. Pri Rusalkinom vedení znela zrazu hudba pekne a harmonicky. Celá 
ekohliadka pomohla všetko pripraviť. Dokonca aj peknú pozvánku pre celé 
okolie a špeciálne pre svojich rodičov. 

Všetko bolo pripravené, len dievčatá boli trochu nervózne, čo na to povedia 
ich rodičia. Keď rodičia prišli, vyzerali trochu zmätene. Predstavenie klasickej 
hudby mamičku uchvátilo! Otecko zas žasol nad Jožkovou peknou a zdravou 
lúkou! 

Po predstavení bežali Janka, Julka a Jarmilka k svojim rodičom a chceli 
s nimi hovoriť. Keď k nim dobehli, našli ich už v družnom rozhovore s Jožkom! 
Otecko napokon uznal, že je pekné mať dobrých pomocníkov! A tiež, ako 
je dôležité mať zdravú pôdu. Vďaka predstaveniu sa otecko rozhodol pre 
skutočných nových pomocníkov namiesto drahých technológií. Tak bude mať 
nielen viac času na rodinu, ale aj zdravú pôdu plnú nádherných kvetov! A čo na 
to mamička?

„Dúfam, že budúci rok budeme mať predstavenie na našej lúke!“
Janka, Julka a Jarmilka boli teraz naozaj šťastné a vďačné. Celá ekohliadka si 

nemohla predstaviť lepší koniec!
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 4 Biodiverzita? Čo to znamená a prečo je dôležitá?

Kvety

Viete, aké dôležité sú rastlinky?
Sú veľmi dôležité nielen pre nás, ale aj pre veľa iných 

zvieratiek, napríklad pre hmyz (motýľ Rusalka) alebo pre 
našich troch kamarátov z ekohliadky (králiky). 

Premenou kvetov vzniká zeleninka, ovocie alebo semienka 
(napr. mak, slnečnicové semienka a pod.). Takže nakoniec 
nám kvety poskytujú dobré a chutné jedlo. 

Rozmanitosť života

Kde môžeme nájsť viac rôznych druhov kvietkov? Na poli 
alebo na lúke? Viete si predstaviť, že by ste jedli celý život 
iba jeden druh jedla (napr. ružičkový kel)? 

Každý má rád niečo iné, však?
Aj rôzne druhy hmyzu uprednostňujú rôzne druhy kvetov. 

Ak by sme mali iba jeden druh, ako je to často na poli, potom 
je hmyz zmätený. 

Pamätáte si, ako bola zmätená Rusalka, keď sa ocitla  
na poli?

Jej domovom bola rozmanitá lúka. Toto bohatstvo rôznych 
druhov rastlín a živočíchov nazývame biodiverzita. Je to však 
aj rozmanitosť rôznych prostredí, ekosystémov, ako sú lúka, 
rybník, les alebo džungľa. Miesto, na ktorom sú rozmanité 
druhy a formy života, je neporovnateľne zdravšie ako 
veľké pole vysadené jednou plodinou, napríklad kapustou. 
V takejto kapustovej monokultúre (rovnaké plodiny) sa ľahko 
šíri choroba alebo premnoží jeden druh hmyzu, ktorý nemá 

 Aké je vaše obľúbené 
jedlo? (Diskusia)
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na veľkej ploche dostatok prirodzených nepriateľov. My ľudia, 
žiaľ, často vidíme iba väčšiu úrodu a necitlivo narúšame túto 
krehkú rovnováhu. 

Kosenie a pasenie

Viete deti, aké zvieratká rady prirodzene spásajú trávu 
alebo ohrýzajú kríky?

Áno, našimi pomocníkmi môžu byť: kravičky, ovečky alebo 
kozičky, ako sú Jožkovi kamaráti z príbehu.

Tieto zvieratká tiež pomáhajú pôde na lúke. Kým chodia 
po lúke, rozrývajú pôdu pre semienka. 

Zo semienok potom vyrastú rastlinky a časom rozkvitnú. 
Zvieratká takto pomáhajú spásať najmä lúky na ťažko 
dostupných miestach, napríklad v prudkom svahu. Včas sa 
však musia presunúť na iné miesto, aby lúku nerozdupali.

Vďaka spolupráci kravičiek, ovečiek a kozičiek môžu 
mať kvietky dostatok slniečka, ktoré potrebujú, a zvieratká 
(prevažne hmyz) nestratia svoje domčeky, práve naopak. 
Získajú dokonca výborné miesto na orchester ako v našom 
príbehu.

Viete, prečo majú divo rastúce rastliny rady lúku?
Pretože majú rady slniečko. Lúka je krásne a slnečné 

miesto. Ale prirodzene ho zarastá tráva a snažia sa o to aj 
semienka kríkov a stromov. 

Keď tráva vyrastie, je časom príliš vysoká. Ak obrastie celú 
lúku spolu s kríkmi a stromami, kvietky už nemajú dostatok 
slniečka. Veľa živočíchov, ktoré potrebujú kvietky, môže 
potom stratiť svoj domov. Čo s tým môžeme spraviť my? 

Máme niekoľko možností. Áno, môžeme trávu pokosiť. 
Ale nie naraz a vytvoriť z nej golfové ihrisko! Pokiaľ chceme 
zachovať lúku pestrú a plnú hmyzu, je nutné kosiť postupne, 
po pásoch alebo mozaikovito a zámerne ponechávať aj 
nepokosené ostrovčeky. Kosiť stačí jeden až trikrát ročne 
a najlepšie ručne, kosou! K lúke a jej obyvateľom je to 
šetrnejšie. Alebo si môžeme priniesť pár pomocníkov. 

Dokážete si predstaviť, že by ste sa stali pastiermi ako 
Jožko? Možno je kravička, ovečka alebo kozička príliš 
veľká, aby sa nám zmestila do izby alebo našich domov. 
Všetci však môžeme pomôcť tak, že sa budeme snažiť 
mať okolo seba čo najviac divo rastúcich kvietkov. Tak, 
aby nám ich trávička, kríky a stromy neprerástli. Kvietky 
budú mať pekné slnečné miesto. Sadením a udržiavaním 
týchto kvietkov vytvoríme pestré miesto a pomôžeme aj 
hmyzu a iným zvieratkám. Spolu môžeme pracovať ako 
dobrý tím, podobne ako naši kamaráti z ekohliadky.
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Životné dobrodružstvo 
ohrozenej vyzy
Tola, Pola a Emil sa vybrali na plavbu loďkou po Dunaji. Dunaj je jednou 
z najväčších európskych riek. Preteká dokonca až cez 10 štátov! Svoju púť 
začína v Nemecku, pokračuje cez Rakúsko, Slovensko, Maďarsko a končí 
ďaleko v Rumunsku a na Ukrajine. Emil už počul veľa o prekrásnych 
národných parkoch vinúcich sa pozdĺž rieky, o malebných topoľoch 
a jedinečných prostrediach pre život vtákov. Konečne sa mu podarilo presvedčiť 
svoje dve priateľky, aby sa spolu s ním vybrali na riečnu výpravu.

„Bude to naše najväčšie jesenné dobrodružstvo, o akom sa nám ani 
nesnívalo!“ zvolal veselo Emil, stojac pri veslách.

Tola a Pola milujú málo známe, neprebádané miesta, kde môžu obdivovať 
človekom nedotknutú prírodu. Nápad na splavovanie Dunaja sa im zdal veľmi 
zaujímavý.
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Priateľky si rozložili ležadlá na prednú časť loďky a užívali si  
slnečné lúče. Bol to ideálny čas na oddych, pretože ďalšie krásne miesto sa 
nachádzalo až o niekoľko kilometrov ďalej. Pokojnú, tichú atmosféru náhle 
prerušil Emil. Bez ohlásenia zrazu pridal plyn. Loďka vyrazila  
vpred. Limonáda, ktorú Tola popíjala, sa vyliala a skončila na jej  
kožúšku.

„Aaaa…! Emil! Zbláznil si sa?! Spomaľ! Prečo si tak pridal? Kvôli tebe som 
vyliala limonádu!“ zvolala Tola namrzene.

„Akože – prečo som pridal? Ty sama si predsa zakričala ,Pridaj‘!“
„Ja? Nič také som nekričala! Nevtipkuj!“
„Kričala si, veď som to počul!“
„Ja určite nie!“ oponovala Tola.
Emil znížil otáčky v domnienke, že Tola a Pola si z neho uťahujú. Zakrátko 

však psík znova začul: „Pridaj! Pridaj!”
„Tola, to ty?“
„Čo ja?“
„No či si kričala ,Pridaj‘!“
Tola s údivom pozrela na Emila. Buď má ich kamarát halucinácie, alebo si 

z nich strieľa. Vôbec to nebolo smiešne. Už-už mu chcela povedať svoje, keď 
zrazu obe priateľky začuli to isté volanie. Tento raz nepočuli „Pridaj“, ale niečo 
akoby… och, je to možné? Niekto kričí: „Rata!”?

„Emil! Stoj! Vypni motor! Niečo som počula! Niekto asi volá o pomoc!“ 
skríkla Pola. 

„Čo ak sa niekto topí?“



64

Kamaráti sa rozhliadali všade navôkol, ale nevšimli si nič nezvyčajné. Vo 
chvíli, keď si už celkom rezignovaní sadali na svoje miesta, začuli výrazné 
volanie o pomoc. 

„Pomoc! Pomoc! Môžete mi pomôcť?“
Keď sa všetci traja opatrne naklonili cez palubu, všimli si, ako sa blízko nich 

vynára obrovská ryba.
„Ahoj! To ty si volala o pomoc?“ spýtala sa Pola neisto.
„Áno! Och, ako dobre, že ste ma začuli,“ povedala ryba. „Volám sa Sára, vyza 

Sára. Stratila som sa! Už celé dva dni hľadám svojich priateľov a nikde ich 
nemôžem nájsť…“ 

„Och, úbohá rybka! A kde ste sa naposledy videli?“ spýtala sa Tola ustarostene.
„Neďaleko tej priehrady v Gabčíkove.“
„A čo ste tam robili?“ vypytovala sa Tola.
„Pochádzam z Čierneho mora. Je to odtiaľto ďaleko, veľmi ďaleko. Za 

Maďarskom, Srbskom a Rumunskom. Priplávala som sem s priateľmi kvôli 
nereseniu – kladeniu ikier, teda vajíčok, z ktorých sa potom vyliahnu naše deti – 
malé vyzy. Máme už skoro dvadsať rokov a konečne sme pripravené na to, aby 
sme mali deti. Spoločne s priateľmi sme sa rozhodli, že sa pustíme na životnú 
cestu – takú, o akej nám rozprávali naši starí rodičia.“ 

„To znamená, že ste sem plávali niekoľko tisíc kilometrov, aby ste mohli mať 
deti? Chceli ste tu teda naklásť ikry – vajíčka?“ spýtal sa neisto Emil. „A preto 
ste prešli cez pol Európy?“

„No vieš, s rybami to býva rôzne. My, vyzy, kvôli páreniu vždy vyplávame do 
riek. Náš domov je v Čiernom mori, ale ikry kladieme do rieky, ďaleko od mora. 
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Niektoré vyzy plávajú už len do Rumunska, neďaleko mora, lebo po celom 
Dunaji je niekoľko desiatok priehrad a hrádzí. A zdolať ich je takmer nemožné. 
My sme chceli zažiť presne takú cestu, ako naše staré mamy a starí otcovia. 
Chceli sme zdolať všetky prekážky a dostať sa na Slovensko tak, ako oni kedysi.“

„Hm… no ale, keď vravíš, že si videla svojich priateľov za hrádzou, možno sú 
ešte tam. Bola si sa tam pozrieť?“ spýtala sa Tola.

„Och, no, veď práve v tom je problém, že nemôžem!“ zavzlykala vyza. 
„Som najmladšia a najmenšia zo všetkých. Práve vďaka tomu sa mi podarilo 
preplávať a dostať sa na druhú stranu priehrad. Späť po prúde rieky sa už však 
nedokážem dostať. Zahynula by som.“

„Och, to neznie dobre,“ povedal Emil zarmútene a všetci traja sa vzápätí 
začali radiť. 

Čo bude teraz s úbohou vyzou? Nemôžu ju tu predsa nechať osamote. 
„Mám nápad!“ povedala zrazu Pola. „Sára, čo keby si preplávala s nami, na 

lodi. My smerujeme práve do Maďarska. Pôjdeme cez priehradu v Gabčíkove. 
Pre loďky a kajaky sú tam špeciálne, bezpečné plavebné komory, ktoré 
pomáhajú dostať sa na druhú stranu. Čo ty na to?“

„Nalejeme vodu do kabíny a ty len naskočíš!“ ozvala sa veselo Pola.
„Do kabíny?“ spýtal sa Emil prekvapene. „Počkajte, počkajte… Ale tu? Do 

našej kabíny na loďke?“
„No jasné, že do našej. Čo sa čuduješ? Poď! Vezmeme si vedrá a nalejeme 

vodu!“ 
Keď Tola spozorovala, že priatelia nie sú proti, chytila vedro, priviazala 

šnúrku k rámu a začala do lode vlievať vodu z rieky. Vody v kabíne rýchlo 
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pribúdalo. Boli takí ponorení do práce, že si vôbec nevšimli rybársku loď, ktorá 
priplávala k ich loďke. Na palube lode stáli dva buldogy. Nevyzerali veľmi 
priateľsky.

„Dobrý deň. Na vašej lodi vypukol požiar? Z diaľky sme videli, že neustále 
lejete a lejete vodu,“ povedal jeden z nich a snažil sa nakuknúť na palubu.

„Požiar? Tu? Nie, kdeže!“ odpovedala slušne Tola. Už-už sa chystala 
vyrozprávať podrobnosti o tom, čo robia, keď sa z lode náhle vystrčila Pola 
a skríkla: „Čistíme palubu! Včera sme ju veľmi zašpinili. Naozaj veľmi. A čo vás 
sem privádza?“ spýtala sa, hľadiac na veľké háky zavesené po bokoch rybárskej 
lode.

„Plávame na druhú stranu. Naši známi nám dali tip, že pri hrádzi sa vraj točí 
nejaký húf výz. Určite sú obrovské. Už dávno ich tu nikto nevidel. Možno 
budeme mať šťastie a nejakú chytíme a predáme. Ich kaviár je veľmi vzácny!“

„A nie sú vyzy náhodou chráneným druhom, ktorému hrozí vyhynutie? Ste si 
istí, že sa môžu loviť?“ spýtala sa Pola zvedavým hlasom.

Zjavne zaskočený buldog pozrel na Polu. Pokrčil obočie.
„A ty si kto? Policajtka alebo turistka? Staraj sa o seba a nepchaj svoj nos do 

cudzích vecí! Chalani, odchádzame!“ zakričal vzápätí na svojich kumpánov 
a loď začala okamžite plávať smerom k hrádzi.

Trvalo niekoľko minút, kým sa úbohá Sára rozhodla vynoriť spod vody. Od 
zdesenia sa celá triasla.

„Ó, nie! Oni si idú po mojich priateľov! Musíme ich varovať!“ zvolala 
prestrašene.

„Neboj sa,“ odpovedal Emil. „Rýchlo vyskoč, všetko je už pripravené.“
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Sára sa rozbehla, silno švihla chvostom a vymrštila sa na palubu. Tola a Pola 
jej pomohli zosunúť sa do kabíny a Emil pridal plyn. O necelú hodinu boli pri 
priehrade.

Treba uznať, že priehrada v Gabčíkove bola obrovská. Pretínala celú rieku. 
Vyzy nemali šancu zdolať ju. 

Priatelia konečne priplávali k plavebnej komore. Chvíľu čakali, kým sa 
komora zatvorila, ale zakrátko sa ocitli spolu s ostatnými loďami na druhej 
strane priehrady. 

Hneď ako vyplávali, Emil postrehol, že rybárska loď pláva takmer pred nimi. 
Zdá sa, že sa plavili tou istou plavebnou komorou. Pri priehrade bolo tak veľa 
lodí, že si ich loďku buldogy vôbec nevšimli. Priatelia sa rozhodli, že budú 
rybárov sledovať. Báli sa, že buldogy budú chcieť vyzy naozaj loviť. Udržiavali 
si bezpečný odstup a pozorne sledovali rieku.

Po niekoľkých kilometroch rybárska loďka zastavila. Emil zamieril do trstiny, 
vďaka čomu mohli rybársku loď pozorovať z bezpečia. Z tŕstia si všimli, že 
buldogy vyhodili obrovské rybárske siete a dvaja iní rybári vyšli na palubu, 
držiac v rukách obrovské harpúny.

„Ó, nie! Buldogy začali loviť! Musíme niečo podniknúť!“
Pola stála na palube a všetko nahrávala na telefón. Tole prikázala, aby 

okamžite zavolala na číslo 112. Je to tiesňová linka, ktorá sa používa nielen na 
Slovensku, ale aj v celej Európe. Vedela, že niekto jej poradí, komu má nahlásiť 
nedovolený výlov rýb.

Po chvíli už Tola hovorila s rybárskou strážou a veľmi podrobne a pokojne 
im vysvetľovala, kde sa nachádzajú. Do niekoľkých minút mal niekto prísť 
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na pomoc. Práve vtedy si Emil všimol, že všetci rybári sa začali nakláňať cez 
jednu a tú istú palubu. Celá ich loďka sa triasla a nakláňala na ľavú stranu. 
Pravdepodobne chytili nejakú veľkú rybu!

„Ó, nie… Asi chytili jednu z tvojich priateliek,“ povedal utrápene, „loďka sa 
takmer prevrátila do vody.“

„Vypustite ma! Rýchlo! Pomôžem jej! Kým príde rybárska stráž, môže byť 
neskoro!“

Kamaráti rýchlo presunuli vyzu na palubu. Ryba sa zošmykla do Dunaja 
a okamžite plávala k pytliakom. 

„Nakloňte loď!“ zakričal Emil za rýchlo plávajúcou Sárou. „Keď sú tvoji 
priatelia takí veľkí, ako vravíš, rybári sa vyľakajú a odrežú sieť!“ 

Tola, Emil a Pola pozorne sledovali, čo sa deje. Bolo im ľúto, že okrem 
privolania pomoci nemôžu urobiť nič viac. Zrazu si všimli, že sa deje niečo 
nezvyčajné. Pytliacka loď sa začala kývať tak, akoby bojovala s obrovskými vlnami 
uprostred strašnej búrky! Hádzalo ňou zľava, sprava, spredu aj zozadu. Okolo 
lode začali skákať najväčšie ryby, aké kedy Emil videl. Vyzerali ako dinosaury… no 
dobre… možno nie ako dinosaury, ale ako veľryby určite! Boli obrovské! 

Pytliakom veru nebolo všetko jedno. Jeden z nich však nemal v pláne skončiť. 
Začal na vyzy mieriť harpúnou. Vyzeralo to hrozivo. Kamaráti až zadržali dych, 
pretože už-už to vyzeralo, že niektorá z výz padne za obeť buldogovi. Zrazu 
z diaľky zaznel hlas z megafónu rybárskej stráže: 

„Pozor, pozor! Všetci vyjdite na palubu! Odložte harpúny! Rybolov je 
všeobecne zakázaný. Mierite na vyzu a to je prísne chránený druh. Ešte raz 
opakujem: odložte harpúny!“
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Buldogy boli zaskočené takou rýchlou zmenou situácie, ale nechceli byť 
prichytené pri čine. Kým rybárska stráž doplávala k ich lodi, pytliaci rýchlo 
odrezali sieť. 

„My? A loviť? Ale my za to predsa nemôžeme, že sa nejaká ryba zamotala do 
siete. My sme len bránili seba a našu loď!“ Pytliaci sa ešte dlho obhajovali, ale 
rybárska stráž si vedela celkom presne predstaviť, čo sa dialo na lodi, a preto 
dostali všetky buldogy vysoké pokuty. 

Keď Tola, Emil a Pola videli, že všetci – oni aj vyzy – sú už v bezpečí, 
rozhodli sa ísť ďalej. Pokojne plávali po prúde Dunaja.

Večer, keď zakotvili pri brehu a Emil skočil do vody, aby sa osviežil, voda sa 
zrazu rozbúrila. Náhle sa pri ich pontóne – teda mostíku, pri ktorom zakotvili 
– zjavil húf výz. Hneď pri psíkovi sa vynorila Sára a opatrne ho vzala na svoj 
chrbát.

„Ó! Sára!“ potešil sa Emil. „Ako som len rád, že ťa vidím! To je skvelé, že si 
našla svojich priateľov! Aký máte plán? Zostanete tu, alebo sa vrátite domov, do 
Čierneho mora?“

Z vody sa vynorila obrovská vyza, možno najstaršia a určite najväčšia zo 
všetkých. Bola skoro taká veľká ako loď jej priateľov. 

„Myslím, že tie najmenšie z nás sa pokúsia vrátiť do Čierneho mora. Zvyšok 
zostane niekde tu… medzi priehradami. Kým ľudia nevybudujú bezpečné 
kanály pre ryby, nie je šanca, aby sme sa všetci vrátili –,“ odpovedala Emilovi 
a poďakovala priateľom za pomoc poskytnutú Sáre a všetkým vyzám. 

„Och, nie… úbohé vyzy,“ vzdychla si Tola. „To nie je fér. Hneď ako sa vrátime 
z prázdnin, zistíme, čo treba robiť, aby sme vám mohli pomôcť!“ 



„Sme síce malí, ale môžeme dospelých upozorniť na to, aká je vaša situácia. 
Urobíme súťaž v maľovaní najvzácnejších rýb Európy alebo plagát o vyzách. 
Deti majú vždy super nápady!“ povedal horlivo Emil. 

„My, vyzy, žijeme dokonca až 100 rokov. Budeme čakať na to, čo urobíte. 
Verím, že sa dožijeme toho, aby sme mohli znova putovať po celej Európe tak, 
ako kedysi naši starí rodičia. Dovidenia!“ A všetky vyzy ako na povel zamávali 
plutvami na rozlúčku a stratili sa vo vlnách Dunaja.
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5 Aký význam majú zdravé rieky?  
Ukrývajú aj dnes žijúce „dinosaury“?

Vedeli ste, že vyza Sára je skutočná ryba, ktorá stále žije 
v delte rieky Dunaj?

Sára žila v Čiernom mori, ale traja kamaráti Tola, Emil 
a Pola ju stretli na splave Dunaja neďaleko Bratislavy 
(Slovensko), nesmierne ďaleko od jej domova, asi 1 800 km. 
V dávnej minulosti, niekedy pred 400 rokmi, mohli ľudia 
každú jeseň pozorovať pri Dunaji neuveriteľné divadlo. 
Stovky obrovských rýb tiahli proti prúdu! Viete prečo?

Predstavte si, že ste ryba. Naozaj obrovská ryba! 
Priatelia a rodina vyzy Sáry patria k najväčším 

sladkovodným rybám na svete. Tieto dospelé ryby môžu byť 
také dlhé, ako je 8 vás spolu, deti (8 metrov). Jedného dňa, 
majú vtedy asi 15 rokov, príde čas, keď sú pripravené stať sa 
mamou alebo ockom a chcú mať svoje vlastné „deti”. Nie je to 
však možné v ich domove, Čiernom mori, preto musia plávať 
veľmi ďaleko. Tieto druhy rýb môžu mať mláďatá každé 3–4 
roky a musia zakaždým prekonať obrovskú vzdialenosť 3 600 
km, aby sa mohli vrátiť domov. Len si to predstavte! Jediné, 
čo poznajú, je správny smer a čas, kedy sa majú vydať na 
túto dlhú cestu. Obvykle to býva dvakrát do roka, na jar a/
alebo na jeseň. Na svojej prvej ceste vôbec nevedia, kam idú, 
a navyše počas putovania ich čaká nejedno nebezpečenstvo...

Pamätáte si, aké nebezpečenstvo? 
V príbehu sa spomína obrovská betónová stena, ktorá 

akoby pretínala rieku Dunaj – priehrada Gabčíkovo. Iba vďaka 

tomu, že Sára bola mimoriadne maličká, mohla túto priehradu 
preplávať. V skutočnosti tu však chýbajú špeciálne kanály – 
rybovody – ktorými by sa ryby bezpečne dostali na druhú 
stranu priehrady. Takúto priehradu tvoria rôzne priepady/
hate, priepusty, plavebné komory a vodné elektrárne.

Sára priehradu napokon zdolala,  
ale číhalo na ňu ďalšie nebezpečenstvo. 

Najskôr to bola obrovská priehrada cez rieku a potom 
pytliaci. Pytliaci! Vyzy veľké boli v minulosti chytané 
pomocou špeciálnych lovných plotov a sietí umiestnených 
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v plytkej vode. Rybári sem tieto obrovské ryby nahnali 
z hlbín rieky hlukom, búchaním a krikom. Pred mnohými 
rokmi boli lovené kvôli koži a veľmi kvalitnému mäsu. Ich 
mäso sa mohlo jesť aj v období pôstu. Nanešťastie to však 
viedlo k ich nadmernému lovu. Dnes má výnimočnú cenu 
kaviár (rybie vajíčka) – je to jedno z najdrahších 

jedál na svete. Vyzy veľké nedokážu prežiť, ak sa 
nezastaví pytliactvo, neochránia a neuzdravia sa ich riečne 
cesty a domov. 

Zbúrať priehrady nie je ľahké a niekedy dokonca nemožné. 
Existujú však riešenia, ktoré by vyzám pomohli. Aby mohli 
vedci lepšie spoznať dôvody putovania (migrácie) výz, 
mnohé z nich odchytili a označili. To im pomohlo navrhnúť 
spôsoby, ako im pomôcť pri putovaní proti prúdu rieky:

na rôznych miestach sa vybudujú špeciálne kanály pre ryby – 
rybovody, prispôsobia sa existujúce časti priehrady (napr. 
plavebné komory), pripravia sa iné (dočasné) riešenia, ako 
napr. výlov a prenos rýb. Ale otázkou naďalej ostáva, ako 
dostať ryby po prúde rieky späť do mora. Možnosťou je 
využitie plavebných komôr. 

A ako môžete pomôcť vy, deti? 
Tak, napríklad, viac sa zaujímať o život v rieke a jej okolí. 

Môžete rieku vyčistiť od odpadkov alebo upozorniť, keď ju 
niekto znečisťuje. Teraz vidíte, aké naozaj zaujímavé druhy 
môžete spoznať. Pochádzajú z čias dinosaurov a ešte stále 
žijú! Rovnako môžete chrániť rieky a ich okolie u vás doma, 
vo vašom meste či vašej krajine, a to mnohými spôsobmi.

A nezabudnite: čo je dôležité pre rybu je rovnako dôležité 
aj pre teba ako človeka. Iba zdravá rieka môže byť čistá, 
môžeme z nej získať pitnú vodu, môže byť plná rýb a môže 
nám dať svoju vodnú energiu. A to všetko nám rieka dáva 
zadarmo!



76

Aj malí môžu  
  robiť veľké veci
Tej noci boli Emil, Tola a Pola takí rozrušení, že nemohli zaspať. Zajtra 
ich totiž čakal dôležitý deň. Zvieratá zo všetkých kútov sveta zvolali veľké 
zhromaždenie, aby sa poradili, čo robiť. Na Zemi sa im v ostatnom čase žilo 
veľmi ťažko. 

Skoro ráno Tola, Pola a Emil vyrazili na zhromaždenie a cestou sa stretli s ich 
priateľom sobom Gertom z ďalekého severu. Spoločne išli do veľkej rokovacej 
sály a pritom nakúkali do menších miestností a videli, že zvieratá už sedia spolu 
a živo diskutujú. V sále sa rozhliadli vôkol seba. Boli tam skutočne zvieratá 
z celého sveta – nosorožec, korytnačka, kengura, ťava, tiger, rys, žirafa a dokonca 
morské ryby v špeciálnych kombinézach, ktoré umožňujú dýchanie na súši.

Zazvonil zvonček, sála sa utíšila, Pola všetkých privítala a pozvala na pódium 
prvého rečníka.
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„Dobrý deň, Pola, dobrý deň vám všetkým! Som ľadový medveď Nikodém 
a žijem na Severnom póle. Nuž, čo povedať?“ Nikodém sa rozhliadol po sále. „Ak 
teplota na Zemi neprestane stúpať, ja a moji priatelia jednoducho zahynieme.“ 

V sále to zašumelo a niekto zvolal: „Ako to?“
Medveď vysvetľoval: „U nás, v Arktíde, je krásne. Žijem na ľadovcových 

pláňach. Už pol roka k nám nezavítalo slnko, ale mne to nevadí. Mám hustú 
srsť a pod kožou tuk, a to mi pomáha, aby mi nebola zima. Z potravy milujem 
jesť tulene a mám na to skvelú taktiku. Tulene nedokážu pod vodou dýchať, 
a tak priplávajú, aby sa nadýchli v dierach v ľade. Tam číham ja a keď sa tulene 
objavia, chytím ich. Teraz sa však ľadovce topia, takže tulene nemám ako loviť. 
Samozrejme, že dokážem dobre plávať, ale uloviť ich na šírom mori je veľmi 
ťažké. Často nič nechytím. Bojím sa, že my, ľadové medvede, umrieme hladom. 
Urobte, prosím, niečo, aby sa na Zemi neotepľovalo.“

K Nikodémovým slovám sa pridal aj tiger Tom. „Bývam v indickej džungli 
ďaleko od Arktídy, ale so mnou je to podobné. Ako hovoril Nikodém, že 
ľadovce sa topia, cítim aj ja v džungli pri pobreží. U nás kvôli tomu stúpa 
hladina mora a zaplavuje môj domov. Ja sa nemám kam schovať, pretože všade 
inde je už obsadené, sú tam ľudia a ich zvieratá, dediny, mestá a továrne.“

Ako ďalšia sa prihlásila korytnačka Kareta a vydala sa k rečníckemu pultu. Ale 
ako iste viete, korytnačkám všetko trvá veľmi, veľmi dlho. Kareta išla celkom 
pomaly a aj tak si svoju reč chcela ešte poriadne premyslieť. Pola dala preto 
medzitým slovo vysokej žirafe Žofke.

„Aj my žirafy v Afrike sa máme horšie. Dole na juhu sa nám síce darí 
celkom dobre, ale inde v Afrike hynieme, pretože nám sucho a požiare ničia 
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potravu a nie je dostupná voda, ktorej by sme sa napili,“ vysvetľovala Žofka 
prekvapeným poslucháčom. Keď dohovorila, niesli sa sálou rozhorčené hlasy.

Medzitým dorazila na pódium korytnačka Kareta a spustila.
„Dobrý deň, prepáčte, ale ja sa ešte musím pridať k medveďovi Nikodémovi 

a tigrovi Tomovi. Aj mne vadí stúpajúca hladina mora, lebo mi zaplavuje pláž, 
kam zahrabávam do piesku svoje vajíčka. A moje mláďatá sa nevyliahnu. Ja 
pritom preplávam v mori tisíce kilometrov z miesta, kde žijem, na rovnakú pláž, 
kde som sa vyliahla ja, pretože nikde inde nedokážem vajíčka naklásť.“ 

Všetci s napätím Karetu vypočuli. Po nej prichádzali ďalšie zvieratá a hovorili 
o svojich trápeniach: o nedostatku vody, vysychajúcich riekach, suchu, klčovaní 
lesov a požiaroch alebo o stúpaní hladiny morí. Všetci boli smutnejší a smutnejší. 

Potom prehovoril tuniak Tim, ktorý priplával priamo z oceánu.
„Dobré ráno všetkým. Som tu preto, aby som vám povedal, že i všetkým 

zvieratám žijúcim v mori je čím ďalej tým horšie. Je nám stále teplejšie, rovnako 
ako vám na súši. A okrem toho je voda v oceánoch kyslejšia, je to skoro ako 
keby ste plávali v octe. A mojim priateľom, ktorí žijú v ulitách, lastúrach 
a schránkach, sa tieto schránky rozpúšťajú. Niektoré ryby môžu odplávať do 
chladnejších a menej kyslých miest oceánu, ale napríklad koraly žijú prilepené 
na skale, nemôžu sa hýbať a pomaly hynú.“

„Kam sa teda máme všetci odsťahovať?“ opýtal sa niekto.
Ticho v sále bolo skľučujúce a na všetkých padla bezmocnosť ako hrubá 

tmavá deka. 
„Takto to predsa nemôžeme ďalej nechať!“ ozvalo sa zo sály. To vstal sob Gert 

a zamieril na pódium k rečníckemu pultu. 
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„Všetci vieme, že za to, že sa na Zemi stále otepľuje, môžu ľudia a ich lietadlá 
a autá s výfukovými plynmi, ich čmudiace elektrárne a klčovanie pralesov 
a vôbec. A oni to už vedia tiež, ale nič s tým nerobia. Čo keby sme ale na naše 
zhromaždenie pozvali deti? Možno budú chcieť niečo urobiť ony. A viete čo? 
Mám ešte jeden nápad. Rozíďme sa domov a nájdime deti, ktoré budú naše 
starosti zaujímať. A potom ich zoberieme na výlet na miesto, kde žijeme a kde 
sa nám teraz tak zle darí, aby to všetko videli na vlastné oči. A o týždeň sa tu 
všetci zídeme.“

Gertov nápad bol jednohlasne prijatý a všetci sa rozbehli, rozleteli a odplávali 
do svojich domovov. 

Medveď Nikodém pozval deti na prehliadku bielych ľadových plání Arktídy. 
Sadli si mu na chrbát, pevne sa chytili jeho hustej bielej srsti a on s nimi uháňal 
s vetrom o preteky tak, ako to dokážu len ľadové medvede. Keď míňali ostré 
horské štíty, deťom sa tajil dych. Žiarili na nich azda všetky odtiene modrej, od 
blankytnej po tyrkysovú. Neboli to skutočné hory, ale hory z ľadu. A deti kričali 
nadšením, keď s nimi Nikodém skákal z jednej ľadovej kryhy na druhú. 

Po chvíli sa Nikodém zastavil, ukázal na šíri oceán a povzdychol si. „Ešte 
minulý rok siahal zamrznutý oceán až sem, ale teraz sa roztopil a namiesto neho 
je tu voda. Možno sa roztopí všetok a ja prídem o miesto pre život a nebudem 
schopný uloviť ani jedného tuleňa.“ 

Tiger Tom ukázal deťom divokú džungľu, kde medzi lianami poskakovali 
zvedavé opice a štebotali pestrofarebné papagáje. A korytnačka Kareta im 
ukázala pláže s jemným pieskom a azúrovým morom. Ale kúsok ďalej bolo 
more mastné a špinavé a miesto rýb v ňom plávali odpadky.
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Tuniak Tim požičal deťom potápačské vybavenie a ponoril sa s nimi hlboko 
do vĺn oceánu, kde sa preháňali pod vodou a cestou stretávali žraloky, veľryby 
a iné morské zvieratá. A tiež videli kopy a kopy plávajúcich plastových 
odpadkov, igelitových tašiek a mastné škvrny. 

Doplávali až k veľkému koralovému útesu. Bolo to akoby sa ocitli v lese. 
Bol to podmorský les z koralov. Tie žiarivo červené vyzerali ako stromy, iné 
pripomínali ružové karfioly, ďalšie taniere a iné zase jelenie parožie. V tomto 
lese sa vlnili tisíce farebných chápadiel morských sasaniek a medzi nimi sa 
preháňali dúhové ryby, žiarivo fialové, oranžové, žlté, zelené a pruhované. 

„Páni, to je úplné morské safari!“ vykríkli deti s nadšením. Potom ich ale 
Tim zaviedol na miesto, kde nebol žiadny život, len pusto a prázdno. Bol to les 
z mŕtvych vyblednutých koralov, nikde ani rybka. 

Týždeň ubehol ako voda a zvieratá aj s pozvanými hosťami sa opäť stretli. 
Pola otvorila stretnutie: „Milé deti, vítam vás na dnešnom stretnutí, videli 

ste na vlastné oči, ako je na Zemi krásne i to, čo nás ohrozuje. Chcete nám 
pomôcť?“

Vstala kučeravá Linda. „To by sme radi, ale ako môžeme ovplyvniť otepľovanie 
Zeme a topenie ľadovcov? Sme predsa ešte malí a toto naozaj nezvládneme.“

O slovo sa prihlásil sob Gert a prehlásil: „Nie, nie, to nie je pravda. Nikto nie 
je príliš malý na to, aby mohol niečo zmeniť. Zemi najviac vadia plyny z výfukov 
lietadiel a áut a z tepelných elektrární, preto sa otepľuje a topia sa ľadovce. 
O tepelných elektrárňach sa porozprávajte s rodičmi, s tým musia naozaj urobiť 
niečo najmä dospelí. A čo lietadlá a autá? A tie kopy plastov, o ktorých hovoril 
tuniak Tim? Napadá vám niečo, čo by sa s tým mohlo urobiť?“
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Linda sa zamyslela. „Namiesto auta môžeme ísť napríklad autobusom, na 
bicykli alebo peši. A tiež na výlet alebo na prázdniny cestovať vlakom.“

A potom už nápady len pršali.
„Môžeme šetriť elektrinou, budeme po sebe vždy zhasínať, dáme úsporné 

žiarovky.“ 
„A v zime nebudeme doma prekurovať, oblečieme si teplé ponožky.“
„Čo tak vysádzať stromy?“
„Nebudeme chcieť stále nové hračky, hlavne tie z plastu. Hračky si môžeme 

vyrobiť aj sami.“
„Ja si zoženiem látkovú tašku a nebudem používať plastové vrecká. Tie sa aj 

tak hneď roztrhajú.“
„No áno, a sladké nápoje v téglikoch a plastových fľašiach – už nebudem od 

mamy chcieť, aby mi ich kupovala.“ 
„A vôbec, čo ďalšie obaly? Namiesto sladkostí z obchodu si radšej niečo 

upečieme doma.“
„A budeme jesť viac ovocia, ktoré rastie u nás, nech k nám nemusí cestovať 

z veľkej diaľky. To Zemi tiež pomôže.“ 
„Ja si dám do detskej izby na stenu fotky vás všetkých zvierat, aby som vás 

stále mala na očiach. To keď sa mi ráno nebude chcieť vstávať a budeme kvôli 
tomu musieť ísť do škôlky autom.“

Napadá vám ešte niečo? Určite na niečo prídete.
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Môžeme pomôcť vyriešiť problémy našej planéty?

Príbeh, ktorý ste si pred chvíľou prečítali, je pre nás veľmi 
dôležitý. Slová soba Gerta sú inšpirované skutočnými 
slovami, ktoré povedala Greta Thunbergová.

Greta pochádza zo Švédska, má sotva 16 rokov a stále 
chodí do školy. Každý deň po škole a cez víkendy nabáda 
deti a mládež z celého sveta k tomu, aby začali chrániť našu 
planétu. 

Naozaj dochádza ku klimatickým zmenám, o ktorých 
hovorili medveď, tiger, žirafa, korytnačka a tuniak? 

Bohužiaľ, áno. Zmeny klímy na našej planéte pociťujeme 
v čoraz väčšej miere. Na celej Zemi sa mení teplota, čo má 
za následok výrazné zmeny počasia. Na viacerých miestach 
je extrémne sucho, vyčínajú silné víchrice, topia sa ľadovce. 
Zmeny sa dejú všade vôkol nás, hoci v umývadle nám voda 
tečie a v obchode si môžeme kúpiť jedlo kedykoľvek. Každý 
má rád, keď je v lete teplo a môže sa kúpať v mori alebo 
v jazere. Možno ste si z rozprávania vašich rodičov a starých 
rodičov všimli, že ani ročné obdobia nie sú ako kedysi – jar 
s dostatkom vody, leto teplé a zima studená a plná snehu!

Čo presne spôsobuje klimatické zmeny? 
Príčin je veľmi veľa. Skúste sa popýtať aj doma vašich 

rodičov.
V Európe začína chýbať voda. Prší čoraz menej a keď už 

prší, tak vo forme návalových dažďov (o čom hovorila v inom 
príbehu Terka a slimák Tyk).

V dôsledku vysokých teplôt a nízkych zrážok (málo prší) 
rastliny a stromy vednú a vysychajú. Je čoraz menej potravy 
pre ľudí a zvieratá (o čom hovorila žirafa).

Topiace sa ľadovce zvyšujú množstvo vody v oceánoch. 
Všetci si myslia, že zopár centimetrov vody navyše nie  
je nič strašné. Opak je však pravdou! Niektoré  
ostrovy nebudú o niekoľko desiatok rokov vôbec  
existovať (hovorili o tom tiger a korytnačka).

Ak si namiesto jazdy 
autom zvolíš spolu 
so svojou rodinou 
autobus, bicykel alebo 
pôjdete peši, znížite 
množstvo škodlivých 
výfukových plynov 
znečisťujúcich ovzdušie.
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Každý môže niečo zmeniť a malými zmenami 
tak prispieť k ochrane našej planéty. A určite 
nikdy nie sme príliš malí na to, aby sme mohli 
zmeniť niečo vo svojej domácnosti, na dvore 
alebo v škole. Tak do toho!
Spolu s učiteľmi alebo rodičmi sa porozprávajte 
o tom, čo môžete urobiť pre to, aby ste 
zabránili klimatickým zmenám. Možno práve 
o tebe napíšeme príbeh a ty sa tak staneš 
príkladom pre iné deti! 

Ak mám 4, 6 alebo 12 rokov, nie som príliš malý na 
to, aby som mohol niečo zmeniť? Môžem ovplyvniť 
vývoj klimatických zmien aj keď som len dieťa? Sme 
presvedčení o tom, že áno! Nikto nie je príliš malý 
na to, aby mohol niečo zmeniť! Najťažšie je byť 
prvým človekom, ktorý ide príkladom.

Ak tvoji kamaráti 
alebo kamarátky 
netriedia odpad a ty 
ich na to upozorníš, je 
možné, že už onedlho 
začne triediť odpad 
až 20 ďalších ľudí.

Ak začneš šetriť vodu – 
napríklad, ak si pri umývaní 
zubov vypláchneš ústa 
vodou z hrnčeka a nebudeš 
stáť pri otvorenom 
kohútiku – za mesiac ušetríš 
celú vaňu vody! 

Ak v škôlke usporiadate Deň Zeme 
s nápadmi na podobné aktivity, 
viac ako 100 ľudí urobí niečo dobré 
pre našu planétu. 
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Traja zvierací kamaráti mačička Tola, sovička Pola a psíček Emil putujú krajinami 
a zažívajú viaceré dobrodružstvá. Z putovania po Slovensku sa dozviete, akým výzvam 
musia čeliť najväčšie ryby, aké kedy plávali v rieke – vyzy veľké. Keď spoznáte motýľa 
Rusalku, zistíte, koľko hmyzu môže zmiznúť, keď prídeme o lúky plné kvetov a rôznych 
tráv. V Českej republike sa dozviete o význame stromov, rybníkov a mnohých 
živočíchov, ktoré pomáhajú chrániť krajinu pred suchom. Stretnete sa tam aj s divou 
včelou murárkou Zdenkou, ktorá vám ukáže, ako bývajú rôzne druhy samotárskych 
včiel a prečo sú v ohrození. A napokon sa v Poľsku dozviete, ako správne triediť odpad 
a ako vytvoriť ekologickú hliadku. Dúfame, že sa na záver inšpirujete aj stretnutím so 
sobom Gertom a zážitkami zo spoznávania problémov našej planéty Zem a spoločne 
tak prispejete k jej ozdraveniu. 
Veselé čítanie!
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