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Tento školský rok dostávate druhé číslo časopisu netradične
skoro – už v tomto predvianočnom čase. Verím, že vám spríjemní vianočné sviatky a že sa opäť zapojíte do našej korešpondenčnej súťaže.
Záujem o tričká, ktorý sme zisťovali v minulom čísle časopisu, zatiaľ nebol dostatočný, takže ich výrobu odkladáme na
neskôr.
Od začiatku budúceho roka nás čaká výrazná organizačná
zmena vo vydávaní časopisu – zmena vydavateľa na spoločnosť APROMOD, s. r. o. Pre vás ako predplatiteľov a čitateľov časopisu sa však nezmení nič – časopis bude vychádzať
v rovnakej podobe, rozsahu a za rovnakých podmienok ako
doteraz. Zmení sa len naša korešpondenčná adresa, ktorú už
zverejňujeme v rámci korešpondenčnej súťaže, pretože riešenia jej druhej série už treba zasielať na túto novú adresu.
V tomto čísle časopisu sa dozviete, čo to je bioluminiscencia, ako funguje a ktoré organizmy ju dokážu zrealizovať. Zo
seriálu o operencoch okolo nás sme sa zamerali na kuvika
vrabčieho. To však nie je jediný článok o vtákoch v tomto čísle. V rozsiahlom štvorstranovom článku sa venujeme aj téme
krúžkovania vtákov – v obrazovej časti článku uvidíte, ako
celý tento proces prebieha, a v prípade záujmu si nájdete aj
informácie, ako sa môžete stať krúžkovateľom vtákov aj vy.
Zo zvierat sa v tomto čísle venujeme ešte aj veverici stromovej, ktorú môžeme často vidieť v lese pri prechádzkach.
Z biológie sa ešte v seriáli Rastliny okolo venujeme imelu
bielemu, ktoré neodmysliteľne patrí k vianočným sviatkom.
Seriál o známych osobnostiach sa tentoraz venuje Isaacovi
Newtonovi, ktorého dielo významným spôsobom ovplyvnilo
nielen fyzikálne poznanie. Zákony, ktoré objavil, sú obsahom
učebníc základných, stredných i vysokých škôl.
Po dlhšom čase sa opäť venujeme aj geografii v článku
o Petrohrade – Benátkach severu. Vzhľadom na väčší rozsah
tohto článku sme ho rozdelili na dve časti a zverejňujeme
jeho prvú časť. Tú druhú nájdete v nasledujúcom čísle časopisu.
Hlavnou témou tohto bridžového seriálu je prepúšťanie,
ktoré je základom úspechu najmä v beztromfovej hre.
Už samotný názov článku Zachráň vajce betónom avizuje,
že sa bude venovať betónu, aj keď možno z trochu netradičného pohľadu. Za týmto názvom sa však skrýva aj zaujímavá
súťaž pre vysokoškolákov, ktorej predkolo sa zrealizovalo
v rámci tohtoročnej Noci výskumníkov. O tom, že išlo o zaujímavý experiment, sa môžete presvedčiť zo zverejnenej
fotogalérie.
Zo súťaží sa v tomto čísle venujeme celoslovenskému kolu
Festivalu vedy a techniky, matematickej súťaži MATMIX
a našej korešpondenčnej súťaže, v rámci ktorej prinášame vyhodnotenie prvej série a zadania druhej. Organizácia P-MAT
organizuje v tomto roku opäť Festival fyzikálnych filmov,
o ktorom nájdete článok na poslednej strane obálky. Verím,
že sa aj veľa z vás zapojí do tejto zaujímavej súťaže.
Prajem vám pokojný záver tohto roka, veľa darčekov
a úspešný vstup do nasledujúceho roka.
Martin Hriňák
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Biológia
Prirodzene osvietení
Podľa starých povestí svetielkujúce bludičky v noci
lákali pútnikov do močiara, aby tam zahynuli. Boli
to údajne duše mŕtvych
detí, ktoré zomreli pred
pokrstením, alebo duše
mŕtvych čarodejníc. Pokiaľ sa k nim pocestný
správal slušne, ukázali mu
vraj cestu z lesa. V skutočnosti to bol buď metán unikajúci z močiara, ktorý vydáva slabé modré svetlo,
Samička svetlušky svätojánskej
alebo svätojánske mušky,
odborne nazývané svetlušky svätojánske. Svätojánske mušky
sú v našich končinách asi najznámejšie organizmy so schopnosťou bioluminiscencie – vytvárania vlastného svetla.
Svetlo vzniká u organizmov pôsobením enzýmu luciferáza
na zlúčeninu luciferín za prítomnosti kyslíka a energie vo forme molekuly ATP. Kyslík sa naviaže na luciferín a vzniká
oxyluciferín, pričom sa uvoľní energia vo forme svetla. Zjednodušene sa dá táto reakcia zapísať takto:

→ oxyluciferín + svetlo
luciferín + kyslík luciferáza
Rôzne druhy organizmov majú rôzne luciferíny a luciferázy, často pomerne odlišné. V súčasnosti je známych 5 základných typov luciferínov, od ktorých sa odvíjajú rôzne podtypy.
Nevie sa presne, čo ovplyvňuje výslednú farbu svetla, ale
predpokladá sa, že na to vplýva pH, pri ktorom prebieha premena luciferínu na oxyluciferín, trojrozmerná štruktúra molekuly oxyluciferínu a to, aké chemické väzby vytvára
oxyluciferín vo svojom okolí. Vznikajúce svetlo sa nazýva
tzv. studené svetlo, pretože takmer všetka energia sa premení
na svetlo (80 – 95 %) a len minimum na teplo. Je to preto veľmi efektívny proces tvorby svetla v porovnaní s ľudskými vynálezmi – žiarovka premení na svetlo len asi 5 – 10 % energie, u žiariviek je to 20 – 25 %. Zvyšok dodanej energie sa
premení na teplo, preto sú svietiace žiarovky také horúce.

V lese bez baterky
V minulosti si ľudia na severe Škandinávie značili cestu
kúskami práchnivejúcej kôry, ktorá v tme svetielkovala
a ukázala im cestu naspäť. V skutočnosti nesvietila samotná
kôra, ale huby sa ňou živiace. Existuje asi 70 druhov húb so
schopnosťou tvoriť svetlo. Majú spoločné to, že všetky svietia na zeleno a energiu získavajú rozkladom dreva. Pri jeho
rozklade vznikajú nebezpečné kyslíkové radikály, ktoré by
mohli napríklad nežiaduco reagovať s DNA. Tieto huby ich
využívajú na tvorbu svetla, a tak sa ich zbavia. Okrem odstraňovania kyslíkových radikálov bioluminiscencia pravdepodobne slúži u niektorých druhov na prilákanie živočíchov,
ktoré potom roznášajú ich spóry, najmä v hustých lesoch, kde
je veľmi malá pravdepodobnosť, že by spóry mohli byť roznesené vetrom. U iných druhov môže, naopak, slúžiť na odstrašenie iných živočíchov, aby ich nezjedli. Pri troche šťastia môžete takéto v tme svetielkujúce huby vidieť aj u nás
– napríklad pňovky, podpňovky, kališníky a prilbičky. Ak by
vám to nestačilo, môžete si na internete kúpiť sadu na vypestovanie pňovky obyčajnej doma.

Pňovka obyčajná rastie aj na Slovensku

Molekula luciferínu svetlušiek

Sada na vypestovanie pňovky obyčajnej

Molekula luciferínu u mnohých morských živočíchov,
napríklad kalmarov a pŕhlivcov
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Okrem húb môžete v tme vidieť svietiť aj spomínané svetlušky. Tie sa nesnažia zlákať pútnikov do močiara, ale pomocou svetelného signálu si hľadajú partnera na párenie. Konkrétne u svetlušky svätojánskej samička nedokáže lietať,

Biológia
žiť až niekoľko stoviek lariev veľkých od 0,5 do 3 cm. Čím
je larva hladnejšia, tým viac svieti. Toto svetlo láka dospelý
lietajúci hmyz, ktorý zablúdi do jaskyne. Nič netušiaci hmyz
sa prilepí k visiacemu vláknu a larva si ho podľa vibrácií
nájde. Niekedy sa omylom prilepia a sú zjedené aj dospelé
jedince ich vlastného druhu. Svietia aj kukly, pričom samčeky pred vyliahnutím svietia čoraz menej, zatiaľ čo samičky
čoraz intenzívnejšie. Predpokladá sa, že samčeky si podľa
tohto signálu hľadajú samičky, aby sa s nimi tesne po vyliahnutí mohli spáriť. Dospelé jedince totiž žijú len niekoľko dní
a pravdepodobne nemajú inú funkciu, ako rozmnožiť sa
u samčekov a u samičiek naklásť vajíčka.

Japonský druh kališníka – na svetle a v tme

a preto vysiela svetelné signály, aby si ju našiel samček. Samčeky tiež svietia, ale menej výrazne ako samičky. U iných
druhov lietajú aj samičky, aj samčeky a navzájom si vysielajú signály, aby sa našli. Každý druh má špecifický typ zábleskov, ktoré sa líšia v intenzite a intervaloch. Samčeky reagujú
len na záblesky samičiek svojho druhu a tým sa zabraňuje nežiaducemu medzidruhovému kríženiu. Toto však zneužívajú
samičky severoamerických svetlušiek rodu Photuris, ktoré
najprv vysielajú „správny“ signál, čím prilákajú samčeky
svojho druhu, s ktorými sa spária, a potom ho zmenia, čím
prilákajú samčeky iných druhov, ktoré zjedia.

Vlákna vytvorené larvami

Morské divadlo
Ak sa bojíte v noci v lese, ale chceli by ste vidieť svetielkujúce organizmy, môžete si namiesto toho zaplávať v mori. Pri
troche šťastia sa voda
okolo vás doslova rozsvieti. Môže za to planktón so schopnosťou bioluminiscencie – keď sú tieto
organizmy niečím vyrušené, začnú svietiť. Tým
chcú buď zmiasť predáto-

Samček svetlušky svätojánskej

Netradičná jaskynná výzdoba
Keď sa pozriete na strop v niektorých jaskyniach na Novom
Zélande, máte pocit, že sa pozeráte na nočnú oblohu plnú
hviezd. Každé svetielko však nie je hviezda, ale svietiaca
larva mušky rodu Arachnocampa. Ak si na ne posvietite,
uvidíte, že jaskynný strop je pokrytý „vláknitými kvapľami“, do ktorých si larvy chytajú svoju korisť. Larvy žijú vo
viac-menej horizontálnej sieti vlákien, ktorú si samy vytvoria, a taktiež produkujú vlákna visiace smerom nadol, ktoré
sú pokryté hustou lepkavou tekutinou. Tieto vlákna sú dlhé
zvyčajne okolo 40 cm, ale môžu dosahovať dĺžku až jeden
meter. Na jednom metri štvorcovom povrchu stropu môže

Panciernatka Noctiluca scintillans a rozsvietené more
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Biológia
ra, alebo prilákať ešte väčšieho predátora, ktorý by predstavoval hrozbu pre pôvodného predátora. Najznámejší svetielkujúci členovia planktónu sú jednobunkové riasy panciernatky
a mnohobunkové kôrovce veslonôžky. Najkrajšie pohľady na
svetielkujúci planktón sú asi na Maldivách, kde sa rozsvecujú vlny prichádzajúce na pláž. Pokiaľ sa prechádzate po práve namočenom piesku, svetielkujúce organizmy sa vám lepia
na nohy.

Rebrovka Bathocyroe fosteri so schopnosťou bioluminiscencie

Predpokladá sa, že asi 80 % morských organizmov si dokáže vyrábať svetlo – či už samy, alebo pomocou symbiotických baktérií, ktoré žijú v špeciálnych orgánoch v ich telách.
Patria medzi ne rôzne druhy rýb, koraly, kôrovce, mäkkýše,
chobotnice a kalmary. Väčšina svieti na modro, pretože modré svetlo sa vo vode najlepšie šíri. Vlnová dĺžka takéhoto
svetla je okolo 470 nm. Zároveň väčšina morských organizmov má pigmenty na vnímanie len takéhoto svetla, a preto
svetlo s dlhšou (žltá, červená) alebo kratšou (fialová, ultrafialová) vlnovou dĺžkou nevidí. Výnimkou sú hlbokomorské
ryby rodu Malacosteus, ktoré dokážu vytvárať aj vidieť červené svetlo. Pravdepodobne si pomocou neho svietia na korisť, ktorá v tme toto svetlo vôbec nevidí.

Ryba rodu Malacosteus

Ostatné organizmy používajú svetlo buď na podobné účely
ako panciernatky, alebo na prilákanie koristi, odlákanie pozornosti predátora na menej dôležité časti tela a na vyhľadanie partnera na párenie. Hlbokomorským rybám rodu čert
slúži na prilákanie koristi špeciálny bioluminiscenčný orgán
na vrchu hlavy, v ktorom žijú baktérie produkujúce svetlo.
4

Zástupcovia rýb rodu čert s bioluminiscenčným orgánom

Strom namiesto lampy
Vedcov už dlhšiu dobu láka predstava, že by sa bioluminiscenčné organizmy dali v budúcnosti využívať namiesto
elektrického osvetlenia v miestnostiach alebo namiesto pouličných lámp. Jedným z potenciálnych vynálezov je tzv. biožiarovka. Bol by to v podstate ekosystém baktérií v žiarovke,
pričom každý druh by využíval živiny produkované iným
druhom. Baktéria, ktorá by svietila, by bola geneticky modifikovaná Escherichia coli, ktorá normálne žije v ľudskom
čreve, a niesla by gén svetielkujúcich baktérií.
Iným typom biologických lámp by mohli byť svietiace rastliny. Vedci zobrali DNA sekvenciu génu bioluminiscenčných
baktérií, v počítači ju upravili tak, aby mohla fungovať v rastlinách, umelo nasyntetizovali rastlinný bioluminiscenčný gén
a vložili ho do rastliny – arábkovky Thalovej. Vznikla tak
rastlina, ktorá skutočne svietila, ale len veľmi nevýrazne. Zatiaľ by sa teda nedala použiť namiesto lampy, ale dlhodobým
cieľom je upraviť gén samotný alebo podmienky prostredia
tak, aby bolo vytvorené svetlo dostatočne silné na používanie
takýchto rastlín ako trvalo udržateľných lámp. Je preto možné, že v budúcnosti uvidíme v mestách namiesto pouličných
lámp svietiace stromy.
Lenka Veselovská

Biológia
Operence okolo nás
Kuvik vrabčí – najmenšia európska sova
Kuvik vrabčí (Glacidium passerinum) patrí do radu sovotvaré (Strigiformes) a v rámci neho do čeľade sovovité (Strigidae). V niektorej literatúre sa môžete stretnúť i s názvom kuvičok vrabčí. Jeho druhový názov súvisí s rozmermi jeho
tela, ktorými pripomína vrabca. Táto drobná sova dorastá iba
do veľkosti 16 až 19 cm, pričom rozpätie krídel má 34 až
38 cm.
Samec i samica majú rovnaký vonkajší vzhľad. Samica má
však o niečo väčšiu hmotnosť ako samec (70 – 75 gramov,
resp. 55 – 62 gramov). Celkové zafarbenie mäkkého peria
tohto vtáka je hnedé. Chrbtová strana tela je tmavohnedá
s bledšími škvrnami. Brušná strana je svetlohnedá s tmavšími
škvrnami. Perie na šiji pod hlavou tvorí priečny pásik. Operené má aj nohy. Jeho poznávacím znakom pri pohľade spredu
je oblé telo a okrúhlastá hlava s veľkými očami, ktoré sú
umiestnené vpredu. Nad očami má biele krátke pierka. Hákovitý zobák je voskovožltej farby, pri koreni je zelenkastý a je
čiastočne prekrytý perím.

mi pazúrmi čiernej farby. Ulovené vtáky zbaví peria a odtrhne im hlavu, rovnako ako cicavcom. Zvyšnú potravu ukladá
do dutín alebo búdok, zvyčajne v zime.
Hniezdi raz ročne v hniezdnych dutinách po ďatľoch (ďatľovi veľkom a ďatľovi trojprstom) v období od apríla do augusta. Samica znáša štyri až sedem bielych vajec guľovitého
tvaru, na ktorých sedí 28 dní. Samec ju v tom čase kŕmi. Po
vyliahnutí mláďat nosí potravu samec, samica ju preberá,
upravuje a kŕmi ňou mláďatá. Po dosiahnutí veku jedného
mesiaca sprevádzajú rodičia svoje mláďatá ešte aspoň tri
týždne. Pohlavne dospievajú v prvom roku života.
Kuvik vrabčí patrí k stálym druhom. Žije v severnej Európe
a Ázii a vo vysokých pohoriach iných častí Európy. Súvislý
areál jeho rozšírenia sa tiahne od Škandinávie a Pobaltia na
východ celý pásmom euroázijskej tajgy. Ostrovčekovito obýva horské oblasti strednej a južnej Európy (Alpy, Karpaty,
Sudety, pohoria Balkánu). Vyskytuje sa v ihličnatých a zmiešaných lesoch, väčšinou v hornatej krajine. Na Slovensku žije
od nadmorskej výšky 410 metrov iba v pohoriach s prevahou
ihličnatých porastov, najmä v starších smrečinách. Medzi oblasti jeho výskytu patrí Veľká a Malá Fatra, Nízke a Vysoké
Tatry, Chočské vrchy, Volovské vrchy, Horná Orava, Skorušinské vrchy a Podtatranská brázda. Fotografia ho zachytáva
v lesoparku Baba pri Svite.

Kuvik vrabčí (Glacidium passerinum)

Zvykne sedávať na konári, nepokojne sa vrtí a myká chvostom. Ozýva sa najskôr výrazným spevom, za ktorým nasledujú tiché tóny „túú-dúdúdú-dú“ pripomínajúce zvuk flauty.
Pohybuje sa rýchlym skackavým letom. Loví za súmraku
a za svitania, v čase kŕmenia mláďat po celý deň. Na korisť
striehne z vyvýšeného miesta. Okrem výborného zraku využíva pri love koristi i mimoriadne citlivý sluch. Napriek tomu,
že je iba o málo väčší ako vrabec, patrí k odvážnym a dravým
predátorom. Počas letu chytá malé vtáky – najmä spevavce
(čížiky, pinky, žltochvosty, stehlíky, sýkorky, oriešky). Jeho
potravu tvoria tiež drobné cicavce z radu myšotvaré, piskorotvaré a mäsožravce lasicovité. Ojedinele loví i plazy (jašterice). Výnimočne chytá i väčší hmyz, najmä chrobáky. Korisť
nosí a trhá mocným hákovitým zobákom. Usmrcuje ju ostrý-

Kuvik vrabčí na vrcholci ihličnatého stromu

Podľa súčasnej legislatívy patrí k chráneným druhom európskeho významu, pričom spoločenská hodnota jedného jedinca predstavuje 1327,75 €.
Danica Božová
Fotografie: Vladimír Boža st.
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Osobnosti
Isaac Newton – vypočítal som to
Pamätník
Nad hrobom vo Westminster
skom opátstve je pomník s postavou a nápisom: Tu odpočíva
Sir Isaac Newton, dvoran, ktorý
temer božským umom prvý dokázal s fakľou matematiky pohyb planét, cesty komét a prílivy
oceánov. Skúmal rozmanitosť
svetelných lúčov a pritom sa
prejavujúce rozmanité vlastnosti farieb, čo predtým nik netušil. Snaživý, múdry a oddaný vykladač prírody, staroveku
a písma sv. utvrdzoval svojou filozofiou veľkosť všemohúceho
Boha a svojím životom odzrkadľoval prostotu evanjelia. Nech
sa smrteľníci radujú, že existovala takáto okrasa ľudského
rodu. Narodil sa 25. decembra 1642, zomrel 20. marca 1726.

Nepoznal svojho otca, ktorý zomrel skôr, než sa Isaac narodil v dedinke Woolsthorpe. Veľmi slabé a často chorľavé dieťa vychovávala babička. Do dvanástich rokov navštevoval
dedinskú školu, neskôr chodil štyri roky do školy v mestečku
Grantham. Šestnásťročný Isaac sa neodlišoval od ostatných.
Vynikal veľkou zručnosťou, vyrábal si mechanické hračky,
kreslil návrhy budov, lodí a pod. Na prácu sa vedel sústrediť,
pozorne študoval rôzne knihy. Nezáujem o hospodárstvo na
statku presvedčil matku i príbuzných, aby šiel ďalej do škôl.
Vyštudoval Trinity College v Cambridgei. Náklady na štúdium si odpracoval pomocnými prácami – rúbal drevo, kúril,
upratoval, obsluhoval. V roku 1667 sa stal na tejto univerzite
asistentom I. Barrowa, ktorý sa v roku 1669 vzdal miesta
v prospech svojho nadaného žiaka. Newton prednášal na katedre matematiku a fyziku takmer dvadsaťsedem rokov.
V roku 1672 ho zvolili za člena Kráľovskej spoločnosti
v Londýne a od roku 1703 až do konca života bol jej predsedom. Finančné zabezpečenie získal, až keď sa stal kontrolórom štátnej mincovne (1695) a neskôr bol vymenovaný za jej
správcu (1699). Vedelo sa, že sa veľmi nezaujíma ani o peniaze, ani o moc, ale len o pravdu. V rokoch 1688 – 1705 bol členom parlamentu. Kráľovná Anna ho ako prvého vedca povýšila do šľachtického stavu v roku 1705. Staroba veľkého
učenca bola pokojná. Vážil si ho dvor, uctievali ho aj žiaci.
Zomrel v Kensingtone neďaleko Londýna vo veku 84 rokov
a bol pochovaný s najvyššími poctami.

Vedecké výsledky
Štúdiom prírody, matematiky, fyziky, chémie či alchýmie, ale
aj teológie, biblickej histórie a starých jazykov bol Isaac
Newton úplne zaujatý po celý život. Ani láskavý vzťah k slečne Storey neodolal. Žil iba pre vedu, pre poznanie zákonitostí prírody. Mlčanlivý, vždy ponorený do svojich myšlienok,
uvažoval nad súvislosťami, ktoré držia planéty na ich dráhach, nad spôsobom, ako matematicky opísať zákonitosti
umožňujúce predvídať nové stavy. V rokoch 1664 – 1665 zúril v Londýne mor, a tak Newton premýšľal v rodnom Wools
thorpe. Tu pripravil teóriu
nekonečne malých veličín,
metódu fluxií a pripravil si
hlavné myšlienky monu
mentálneho diela Matema
tické princípy prírodnej filozofie, ktoré vyšlo v roku
1687 a obsahovalo ucelený
systém klasickej mechani
ky a dynamiky. Tam je aj
známy Newtonov gravitač
ný zákon a tri základné pohybové zákony (zákon zo
trvačnosti, zákon sily a zákon akcie a reakcie), ktoré
sa odvtedy vyučujú v každej škole.
Morové roky sú najplodnejším obdobím jeho vedeckej práce. Z týchto chvíľ sústredenia čerpal vedecké podnety skoro
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celý život. Newton veľmi nerád publikoval. Písal často listy,
no pravidelné zverejňovanie ucelených prác nebolo jeho silnou stránkou. Časť výsledkov svojich matematických prác
o výpočte plôch a dĺžok kriviek, stanovenie dotyčníc a zistenie miním a maxím funkcií, ktoré vychádzali predovšetkým
z fyzikálnej problematiky (a tej obsahovo i formálne vyhovovali), pripravil rukopisne už v rokoch 1669 – 1671, ale zhrnuté v celku vyšli až v rokoch 1704 – 1736. Napríklad práca
Metóda fluxií a nekonečných radov, upravená v roku 1691,
vyšla až v roku 1736. Jeho Arithmetica universalis vyšla roku
1707. Podal v nej úplnú analytickú teóriu kužeľosečiek
a uviedol metódu numerického riešenia rovníc. Texty, ktoré
Newton prednášal v Cambridgei v rokoch 1673 – 1684, musel odovzdávať do univerzitnej knižnice, kde ležali 20 rokov.
Mnohé spisy vyšli až po jeho smrti.

Matematik i fyzik
V matematike okrem základov
diferenciálneho a integrálneho
počtu, ktorý uplatnil na opis fyzikálnych zákonitostí, zaviedol
všeobecný pojem mocniny (aj
s iracionálnym mocniteľom).
Študoval nekonečné rady, položil základy teórie symetrických
funkcií. Z fyziky pripomeňme
aspoň vynikajúce práce z optiky a konštrukciu prvého zrkadlového ďalekohľadu (1671). Vysvetlil vplyv Mesiaca na príliv
a odliv, zdôvodnil precesiu – zmenu polohy zemskej rotačnej
osi. Newton prekonal staré predstavy o Zemi i vesmíre, zavŕšil práce Galileiho, Koperníka a ďalších prírodovedcov. Stal
sa systematikom fyzikálneho sveta.

Intelekt a múdrosť
Filozofia je taká bezočivá dáma,
že by sa človek mal radšej miešať
do súdnych záležitostí, ako mať
s ňou dočinenia. Isaac Newton sa
vyjadril aj o veciach svetonázorových: Nádherný poriadok a harmónia vesmíru mohli vzniknúť iba
podľa plánu vševedúcej a všemohúcej bytosti. To je môj posledný
a najvyšší poznatok. Boh je nekonečne dokonalou bytosťou, čo vysoko prevyšuje vesmír. Boh prebýva všade, aj vo veciach. Je
prostredníkom medzi telesami, on spája v jeden celok telesá
tvoriace svet. Formuloval aj pravidlá filozofovania: Príčiny
prírodovedných javov rovnakého druhu sú vždy tie isté, indukciou získané zákony možno považovať za veľmi blízke
pravde, pokiaľ sa nedosiahne väčšej presnosti. Vo fyzikálnych úlohách vysvetľoval javy zo všeobecných princípov
a zákonov ako ich logické a matematické dôsledky. Ani jeden
veľký objav sa nezrodil bez smelého odhadu... Sám som mohol ďalej vidieť preto, lebo som stál na pleciach gigantov.

Isaac Newton hľadal a našiel matematické princípy poznania
prírody. Rozpoznal hranice medzi fyzikou princípov a fyzikou modelov. Neopustil experiment ako presný a efektívny
nástroj poznania, ale naznačil aj účinnosť matematických
predstáv.
Za celý svoj život nebol od svojho rodného domu ďalej než
200 kilometrov, neodišiel z Anglicka ani na jeden deň. Prežil
aj psychický otras, keď mu požiar v pracovni zničil mnoho
rukopisov a nedokončených prác. Po celý život bol skromný,
priamy a čestný, pri práci pre mincovňu a Kráľovskú spoločnosť však vedel použiť aj „tvrdú ruku“. Bol pohostinný
a vľúdny, no nemal rád, keď
ho kritizovali. Tichá jednotvárnosť života, sústredenosť
myšlienok a práce zvýraznili
a umocnili jeho nadanie.
O sebe veľa nenapísal a ani
naozajstných priateľov nemal
veľa. Medzi jeho dobré rady
možno zaradiť: Ak môžeš
udržať rozum nad vášňou, on
a ostražitosť budú tvojimi
najlepšími ochrancami. Nebol ani dobrým spoločníkom,
lebo bol často zahrúžený do
svojich myšlienok.

Svet je predvídateľný systém
„Je najšťastnejší – systém sveta možno stanoviť iba raz.“
Tieto slová povedal o Newtonovi francúzsky matematik a fyzik Lagrange. Newton sám ohodnotil svoj vedecký výkon
krátko pred svojou smrťou veľmi triezvo: Neviem, čím sa môžem zdať svetu, ale pripadám si ako chlapec hrajúci sa na
brehu mora, ktorý občas nachádza farbistejší kamienok ako
obyčajne alebo krajšiu mušľu, zatiaľ čo veľký oceán pravdy
sa rozprestiera pred ním nepreskúmaný.
Príroda a jej zákony boli
zahalené v tme. Boh povedal: „Nech je Newton.“ Vo
svete nastalo svetlo. Aj
takto možno charakterizovať význam diela, ktorého
autorom je Isaac Newton.
Zanechal jednotnú sústavu
zákonov, ktoré umožnili
aplikáciu v mnohých fyzikálnych odboroch ľudskej
činnosti. Apoštol matematického prístupu k prírodným vedám vybadal nové
možnosti predvídať vedecké objavy z fyzikálnych princípov.
Nové myšlienky sú ťažko pochopiteľné len pre ich nezvyčajnosť. Isaac Newton otvoril cestu pre rozvoj vedeckej teórie,
nečakané uplatnenie prírodovedných objavov i zmeny v myslení ľudstva ako celku. Prírodný svet začal byť chápaný ako
exaktný systém.
Dušan Jedinák
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Rastliny okolo nás
Imelo biele (Viscum album)
Rodové latinské meno tejto rastliny viscum v preklade znamená lep a vzťahuje sa hlavne na vlastnosť plodov, ktoré sú
lepivé. Druhový názov album súvisí s bielou farbou plodov
(album – biely). V rámci botanického systému je imelo biele
súčasťou čeľade imelovcovité (Loranthaceae). Stretnúť sa
môžete i s ľudovými názvami tejto rastliny jemelo, omelí,
omelo, hromová metla, čarodejná metla či sväté drevo kríža,
ktoré sa používali najmä v minulosti.

a včelami, ktoré lákajú nektárom a príjemnou ovocnou vôňou. Plody – biele priesvitné bobule s lepkavou šťavou – dozrievajú v decembri približne po deviatich mesiacoch.

Imelo biele – detail plodov (vľavo) a detail kvetných púčikov (vpravo)

Imelo biele (Viscum album)

Vzrastom je tento rastlinný druh vždyzelený kríček, ktorý
dorastá do výšky 30 až 50 cm. Jeho stonka sa vidlicovito rozkonáruje. Každý rok pribudne na stonke jediný článok s dvoma listami. Podľa počtu za sebou nasledujúcich článkov možno zistiť vek jedinca.

Stonka imela bieleho sa vidlicovito rozkonáruje

Protistojné listy majú kožovitú konzistenciu, žltozelenú
farbu a sú podlhovastého tvaru s celistvým okrajom. Kvety sú
veľmi nenápadné, drobné, štvorpočetné, žltkastej farby. Zoskupené sú po troch až piatich v rázsochách a na vrcholoch
konárov. Kvitnú v marci a apríli. Opeľované sú muchami
8

Imelo biele cudzopasí v korunách drevín. Nejde však o pravý parazitizmus. Táto rastlina odoberá hostiteľovi (príslušnej
drevine, v korunách ktorej rastie) iba časť živín. Ostatné si
dotvára vlastnou činnosťou. Tento vzťah sa nazýva poloparazitizmus. V niektorej literatúre sa môžete stretnúť i s pojmom
polocudzopasníctvo, resp. hemiparazitizmus. Podobne ako
všetky druhy čeľade imelovco
vité, i imelo biele obsahuje
chlorofyl, preto si dokáže vyrobiť časť živín. Vodu a minerálne látky však čerpá z hostiteľa.
Slúžia mu na to osobitne prispôsobené korene, ktoré prenikajú do hostiteľa.
Táto rastlina rastie v strednej a južnej Európe i Ázii na ihličnatých stromoch (jedliach, boroviciach, smrekovcoch)
i v korunách listnatých stromov (jabloniach, topoľoch, brezách, lipách, agátoch), cudzopasí i na kroch (dráč, ruže).

Imelo biele v korunách stromov

Imelo si môžeme všimnúť najmä v zime, keď sú koruny
listnatých stromov bez listov. Tento rastlinný druh pripomína
niektorým pozorovateľom z diaľky hniezdo vtákov v korune
stromu.

Biológia

Imelo biele na strome – detail

Už v minulosti imelo priťahovalo pozornosť ľudí. Bolo uctievanou rastlinou opradenou mnohými mýtmi. Niektorí ľudia si mysleli, že ho zoslali bohovia. Bola mu pripisovaná obrovská moc a zázračné účinky. V povestiach všetkých starých
národov sa spomína jeho dôležitá úloha v boji proti mnohým
chorobám, ako silný protijed proti otravám a tiež ako liek na
zvýšenie plodnosti. Kňazi starých Keltov imelo stínali zlatými kosákmi, pretože verili, že má magickú moc a otvára všade prístup.

Súťaže
Na začiatku dvadsiateho storočia bola táto rastlina zaradená do liečebnej terapie – v roku 1907 Gaulthiers dokázal jeho
účinok na zníženie krvného tlaku a v rokoch 1930 a 1933 Kaelin robil pokusy s využitím extraktu tejto rastliny vo forme
injekcií pri neoperovateľných rakovinových nádoroch.
Vňať tejto rastliny sa zbiera zvyčajne v zimných mesiacoch, avšak zber je možný prakticky po celý rok. Po usušení
mizne jej nepríjemný zápach. Obsahuje rôzne látky – cholín,
acetylcholín, saponíny, cukry, farbivá, slizy. Jej súčasťou je
i jedovatý viskotoxín. Vodné a liehové výťažky tejto rastliny
majú metabolizujúce i protisklerotické účinky, znižujú krvný
tlak, upravujú rytmus srdca. Jedna z ich zložiek má i protinádorové účinky, pretože brzdí delenie buniek. Je však veľmi
toxická. Vzhľadom na vyššie spomenutú jedovatosť je využitie prostriedkov obsahujúcich výťažky z imela možné iba so
súhlasom lekára.
Imelo biele má význam i ako potrava pre vtáky. Dužinaté
plody – bobule – sú obľúbenou pochúťkou operencov, ktoré
po ich konzumácii a vylučovaní semien trusom prispievajú
k rozširovaniu tejto rastliny.
Na Slovensku i v mnohých iných krajinách je imelo obľúbenou vianočnou rastlinou, o ktorej sa verí, že prináša šťastie.
Danica Božová
Fotografie: Vladimír Boža st., autorka, kresba Nela Gloríková

FESTIVAL VEDY A TECHNIKY 2013
V Bratislave sa 14. – 16. novembra tohto roku konalo celoslovenské kolo Festivalu vedy a techniky (ďalej len FVaT).
Záštitu nad týmto podujatím prevzal vedec profesor Ján Vilček z newyorskej univerzity, Slovák žijúci a pôsobiaci v USA,
mikrobiológ, nositeľ ocenenia za technický pokrok, ktoré mu
tento rok udelil americký prezident Barack Obama.
Celoslovenskému kolu tohto podujatia predchádzalo v októbri 2013 päť krajských festivalov (banskobystrický, lučenecký, žilinský, bratislavský a východoslovenský). Najúspešnejšie projekty z krajských festivalov získali priamy postup
na celoslovenské kolo tejto súťaže. Súťažiaci, ktorí na krajských festivaloch neuspeli, dostali ďalšiu šancu – po vylepšení projektu sa mohli prihlásiť na celoslovenský festival
prostredníctvom webovej registrácie a po posúdení ich projektov odborníkmi dostali niektorí z nich možnosť na ňom
vystúpiť.

Aj takto to vyzeralo na východoslovenskom festivale vedy a techniky

Autormi projektov mohli byť nielen jednotlivci, ale i dvojice či trojice súťažiacich. Obhajoba projektov prebiehala for-

mou panelovej prezentácie. Na pôde Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave sa predstavilo spolu
114 súťažiacich z celého Slovenska vo veku do 20 rokov, ktorí prezentovali a obhajovali 77 projektov. Okrem nich sa podujatia zúčastnilo i 20 zahraničných študentov zo Španielska,
Ruska a Belgicka, ktorí predstavili ďalších 13 projektov. Projekty, ktorými mladí ľudia prezentovali výsledky svojej výskumnej a pozorovateľskej práce z prírodných a technických
vied, hodnotila porota zložená z vedcov a vysokoškolských
pedagógov. Udelených bolo niekoľko ocenení a postupov na
medzinárodné podujatia celosvetového a európskeho charakteru, ktorých dejiskami budú Belgicko, Rusko, Španielsko,
USA. Podrobnú výsledkovú listinu môžete nájsť na stránke
http://www.festivalvedy.sk/read_post.php?id=1231.
Hlavnú cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK získal projekt Štúdium procesu
kontroly sterility rádiofarmaka 18F-FDG, zefektívnenie
práce pomocou inovatívneho
prístupu, ktorého autormi
boli Jakub Mucha a Dávid
Vlasatý zo SOŠ chemickej
v Bratislave. Naša čitateľka
Nela Gloríková zo ZŠ Mierová vo Svite získala Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty
UK Bratislava v kategórii
„mladší žiaci“.
Danica Božová
Fotografie: autorka, www.amavet.sk
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S ornitológom Ing. Matejom Repelom, PhD.,
(nielen) o krúžkovaní vtákov
S profesionálnym ornitológom Ing. Matejom Repelom, PhD.,
členom Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko, spolupracujeme na diaľku už niekoľko rokov – najmä počas Medzinárodného termínu sčítania vodného vtáctva,
resp. celoslovenského projektu Zimné sčítanie vodného vtáctva. Začiatkom januára 2013 sa v mestskej časti Svitu Podskalka v spolupráci s ním realizovalo krúžkovanie operencov.
Túto zaujímavú činnosť sme si nenechali ujsť ani my.
Za lokalitu vhodnú na krúžkovanie bola vybraná lokalita na
okraji lesa tesne za rodinným domom našej čitateľky Nely
Gloríkovej, ktorá sa v rámci biologickej olympiády venovala
pozorovaniu a dokumentovaniu vtáctva (najmä) vo Svite.
Vzhľadom na to, že každoročne pomáha operencom prežiť
zimné obdobie výrobou kŕmidiel, búdok a pravidelným prikrmovaním, mohla sa spoľahlivo vyjadriť v súvislosti s výskytom vtáčích druhov v tomto období. Do tejto oblasti za potravou prilietajú často najmä sýkorky a hýle.
Úlohou Nely a jej rodinných príslušníčok bola príprava
lieskových palíc, o ostatné sa už postaral ornitológ. Doniesol
ornitologické nárazové siete, klieštiky, krúžky rôznych veľkostí, látkové vrecúška a záznamník s písacími potrebami.
Dokonca pri tejto činnosti plánoval využiť i mobilný telefón
s nahranými zvukmi operencov. Tie môžu poslúžiť na ich prilákanie na príslušné miesto za predpokladu, že sa vtáky, ktorých hlasy sú prehrávané v mobile, nachádzajú v blízkom
okolí.
Pred samotným začiatkom krúžkovania Matej a Nelin rodinný tím natiahli tri ornitologické siete a čakali na ich „návštevníkov“.

Ornitologická sieť upevnená na lieskovú tyč

Na každej z takmer neviditeľných sietí sa nachádzali tzv.
záchytné vaky, do ktorých operenec v prípade nárazu spadne.
Tie sú z rovnakého materiálu ako celé siete a dajú sa prirovnať k vonkajším veľkým vreckám našitým napr. na zimnej
bunde, zhora však viac odstávajú, aby do nich mohol vták po
náraze do siete dopadnúť. V opačnom prípade – ak by tieto
vaky chýbali – by sa po náraze od siete odrazil na zem, kde
by sa mohol zraniť.
Po zachytení operencov v sieti ich postupne ornitológ Matej s pomocníkmi vyberal a dočasne umiestnil do látkového
vrecúška. Každý vtáčí jedinec bol v tomto vrecúšku prenesený k stolíku s pripravenými potrebami na krúžkovanie.

Vrecúška, klieštiky, zápisník a škatuľka s krúžkami

Krúžky rôznych veľkostí
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Sýkorka veľká zachytená v sieti a jej vyberanie z nej
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Vyberanie sýkorky veľkej zo siete – detail

Krúžkovanie sýkorky chochlatej

Ukladanie odchyteného operenca do plátenného vrecúška

Po výbere z vrecúška ornitológ pripevnil na končatinu vtáka hliníkový krúžok príslušnej veľkosti (pre niektoré druhy
vtákov sú určené aj oceľové krúžky), zistil o ňom potrebné
údaje (druh, pohlavie, približný vek – mláďa, resp. dospelý
jedinec), zapísal ich i s dátumom a uvedením lokality do
záznamníka a okrúžkovaného jedinca vypustil späť do prírody.

Zisťovanie znakov jedinca na základe sfarbenia ručných kroviek

Krúžkovanie sýkorky veľkej

Hliníkový krúžok na končatine operenca
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Po skončení prác v teréne sme sa dostali k rekapitulácii zistených výsledkov, zhotoveným fotografiám a rozhovoru.
Aké sú výsledky dnešného krúžkovania?
Počas tohto dňa bolo okrúžkovaných 32 jedincov šiestich
druhov vtákov, a to:
Sýkorka veľká (bielolíca) (Parus major) – 22 jedincov
Sýkorka belasá (Parus caeruleus) – 3 jedince
Sýkorka uhliarka (Parus ater) – 2 jedince
Sýkorka chochlatá (Parus cristatus) – 2 jedince
Králik zlatohlavý (Regulus regulus) – 2 jedince
Kôrovník dlhoprstý (Certhia fammiliaris) – 1 jedinec
V okolí sietí poletoval ešte i hýľ lesný, ale ten sa ani do jednej z troch sietí nezachytil. Takýto výsledok pokladám za pekný úspech.
Zápis údajov o sýkorke chochlatej

Po niekoľkých hodinách tejto zaujímavej činnosti krátko
pred zotmením ornitológ a Nela zbalili ornitologické siete.

Skladanie a balenie ornitologických sietí

Nela so sýkorkou chochlatou
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Kto môže vykonávať krúžkovanie vtákov?
Túto činnosť nemôže vykonávať hocikto. Záujemca musí mať
vek nad 18 rokov. Je potrebné, aby mal prax – videl krúžkovanie priamo v teréne a spolupracoval najskôr pod vedením
skúseného krúžkovateľa. Textové a obrazové informácie
v knihe na nácvik krúžkovania nestačia, i keď pred časom vyšla v slovenčine kvalitná publikácia Príručka krúžkovateľa,
ktorú vydala Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife
Slovensko v rámci jedného z projektov. Jej krst prebehol
v Liptovskom Mikuláši. Vo formáte pdf je voľne dostupná na
stiahnutie na webovej stránke
http://www.vtaky.sk/media/file/Kruzkovanie/Kniha_
PriruckaKruzkovatela_web.pdf
a pre vážnych záujemcov je možné i získanie jej tlačenej formy od ornitológov v Bratislave, Michalovciach a Prievidzi.
Presné informácie o krúžkovaní sa dajú nájsť na stránke
http://www.vtaky.sk/stranka/53-Kruzkovanie.html.
Prax so skúsenými krúžkovateľmi môžete nadobudnúť v ornitologických táboroch alebo v stacionári Drienovec, kde sa
ročne okrúžkujú desaťtisíce vtákov. Ja osobne sa krúžkovaniu
venujem od roku 2008, čomu ale predchádzala dvojročná príprava pod vedením skúsených krúžkovateľov.
Do úvahy treba brať i legislatívu (zákon o ochrane prírody), pretože všetky voľne žijúce vtáky na Slovensku okrem holuba domáceho patria k chráneným druhom. Krúžkovateľ
musí na túto činnosť získať povolenie od Ministerstva životného prostredia SR. Nutnou podmienkou je tiež dobré poznanie jednotlivých vtáčích druhov a znalosť biotopov i času,
v ktorých sa určitý druh dá očakávať. Krúžkovatelia sa pravidelne raz ročne stretávajú na Aktíve krúžkovateľov, ktorého
sa môžu zúčastniť i iné osoby – tzv. nekrúžkovatelia. Skúšky
na vykonávanie tejto činnosti sa konajú podľa potreby – zvyčajne dva razy ročne vo Zvolene (na výročnej členskej schôdzi
SOS/BirdLife Slovensko v marci príslušného roku a v septembrovom termíne počas celoslovenského seminára Aplikovaná
ornitológia) a v ornitologickom stacionári Drienovec v priebehu roka po zaslaní príslušnej žiadosti. Skladajú sa z týchto
okruhov:
• určovanie vtáčích druhov a ich pomenovanie slovenskými
i latinskými názvami,
• metodika odchytu a krúžkovania vtákov,
• legislatíva o ochrane prírody zameraná najmä na ochranu
vtáctva.

Biológia
druhu, resp. lepšie povedané dĺžke a hrúbke jeho nohy, na
ktorú sa krúžok umiestňuje. Podľa toho majú rozličné typy
krúžkov označenie podľa písmen abecedy – napr. najväčšie
krúžky typu A sú určené pre orliaky alebo supy, najmenšie
krúžky typu T sú pre končatiny orieška alebo kolibiarikov.
Čo so zistenými údajmi po krúžkovaní?
Všetky zistené údaje krúžkovatelia nahlasujú príslušnej krúžkovacej centrále v rámci Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. Zabezpečená je i medzinárodná
spolupráca, SOS je členom Európskeho združenia pre krúžkovanie vtákov EURING.

Kôrovník dlhoprstý, sýkorka chochlatá a sýkorka belasá

Z praktického hľadiska je dôležité, aby mal krúžkovateľ
i asistentov, ktorí sú mu ochotní počas krúžkovania pomôcť,
pretože túto činnosť nemôže zvládnuť sám.
Aký význam má krúžkovanie vtákov?
Krúžkovanie je významnou vedeckou metódou výskumu ekológie, populačnej dynamiky a migrácie vtákov. Obrovský
význam malo najmä v minulosti, keď bolo jediným spôsobom
výskumu migrácie vtáctva (v súčasnosti sa na tieto účely čoraz častejšie využíva i telemetria). Pomocou systematického
a dlhodobého krúžkovania sa zisťuje i hniezdna úspešnosť
(počet mláďat a ich prežívanie), dĺžka života jedincov, vernosť lokalite, vplyv počasia na migráciu...
Ako je to so získavaním krúžkov?
Na Slovensku si ich krúžkovatelia kupujú za vlastné, ale snažíme sa získavať financie na ne aj cez rôzne výskumné granty.
V iných krajinách tento výskum aspoň čiastočne financuje
štát. Každý krúžok má pridelený svoj jedinečný kód. Na slovenských krúžkoch je vyrazený nápis N. MUSEUM, BRATISLAVA, SLOVAKIA, typ krúžku, ktorý je vyjadrený veľkým
tlačeným písmenom, za ktorým nasleduje troj- až šesťmiestne
číslo krúžku.

Čo znamená typ krúžku?
Typ krúžku vyjadruje jeho veľkosť (výšku a priemer). Na každý druh vtáka je podľa schválených pravidiel krúžkovania
pridelený určitý typ tak, aby svojou veľkosťou danému druhu
vyhovoval, neobmedzoval ho, ani mu neubližoval. Typ krúžku
je teda prispôsobený vzrastu vtáčieho jedinca príslušného

Čo v prípade, že niekto z našich čitateľov nájde krúžok
alebo vtáka s krúžkom?
Sú dve najčastejšie možnosti, ako sa dostaneme k cenným
údajom. Krúžkovaný vták (tzv. krúžkovanec) môže byť opätovne odchytený do siete a takto kontrolovaný tým istým ornitológom na tej istej lokalite, ale aj na opačnom konci kontinentu pri odchytoch zahraničnými krúžkovateľmi. Druhou
možnosťou je, že niekto náhodne nájde krúžok. V takom prípade ide najčastejšie o uhynuté jedince. V každom prípade je
potrebné kontaktovať Krúžkovaciu centrálu Slovenskej ornitologickej Spoločnosti/BirdLife Slovensko, alebo aspoň informovať nejakého ornitológa, ktorý už bude vedieť, ako postupovať. Takéto údaje sú nesmierne cenné a je nevyhnutné
poznamenať si pri náleze dátum, presnú lokalitu a okolnosti
nálezu.
V závere nášho rozhovoru sme odbočili od krúžkovania
a vrátili sme sa o rok späť.
V januári 2012 ste sa zúčastnili významnej ornitologickej
expedície v Ázii. Ako si na ňu spomínate? Neplánujete ju
zopakovať?
Od polovice januára 2012 sme dva týždne strávili v štáte Gujarát v Indii, v oblasti v blízkosti Pakistanu, kam sme sa ako
štvorčlenná skupina slovenských ornitológov dostali na pozvanie indickej vlády. Sú tam ešte lokality zachovanej prírody, je to územie významné pre zimovanie mnohých druhov
vtákov zo severu Ázie, ale i Európy, čo je veľký potenciál aj
pre rozvoj krajiny v súlade so záujmami ochrany prírody.
Vládni predstavitelia tohto štátu by chceli v blízkej budúcnosti začať rozvíjať tzv. vtáčkarský turizmus, preto pozvali ornitológov z celého sveta, ktorým zaplatili letenky a niekoľkodňový pobyt. Chceli takto spropagovať svoju krajinu. Zvyšok
pobytu sme si financovali z vlastných zdrojov. Počas týchto
dvoch týždňov sme mali možnosť pozorovať dve stovky druhov vtákov, medzi ktorými boli i dva druhy (červenák karmínový a muchárik malý), ktoré hniezdia na Slovensku, ale výnimočne zimujú práve v Indii (všetky naše ostatné sťahovavé
druhy migrujú na juh do Afriky). Na pozorovanom území sa
striedali lesy, mokrade, púšte, polopúšte, ba dokonca sme
boli i na morskom pobreží v mangrovových porastoch. Okrem
vtákov sme v národnom parku videli i opice a levy. Jediným
negatívom pobytu v tejto krajine bola pre mňa strava, pretože nie každý žalúdok sa dokáže prispôsobiť tunajšej extrémne
pikantnej strave.
Danica Božová
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Petrohrad – Benátky severu I.
Petrohrad leží v severozápadnej časti Ruska. Nachádza sa
v delte rieky Nevy vytekajúcej z Ladožského jazera a západnej časti Fínskeho zálivu na viacerých ostrovoch (literatúra
udáva od 12 až po 101) pospájaných mostmi. Táto rieka tečie
po celom meste v dĺžke 28 km. Z tohto dôvodu sa tomuto
veľkomestu často hovorí i Benátky severu. Vzhľadom na obrovský počet mostov (pramene uvádzajú ich počet medzi 300
a 400) po tejto rieke nemôžu premávať veľké lode.

Na Neve môžu plávať iba malé lode

Svojou polohou (približne 60 stupňov severnej zemepisnej
šírky a 30 stupňov východnej zemepisnej dĺžky) je najsevernejším mestom z veľkých svetových miest.
V lete tu prevládajú teplé dni, v zime toto mesto pôsobí ako
rozprávková zasnežená krajina. S neveľkou vzdialenosťou od
severného polárneho kruhu súvisia i tzv. petrohradské biele
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Jeden z mostov nad riekou Neva

noci. V letnom období Slnko síce zapadne za obzor, ale nenastane tma. Uložiť sa do postele po zotmení teda nepripadá do
úvahy. A o tretej ráno to vyzerá rovnako ako o tretej popoludní.
Mesto je známe pod viacerými menami. V rokoch 1703 až
1914 malo názov Sankt Peterburg podľa cárovho patróna
apoštola Petra. V nemčine tento názov znamená pevnosť svätého Petra. Po začatí prvej svetovej vojny v roku 1914 sa
mesto premenovalo na Petrograd (v preklade do slovenčiny
Petrohrad), čím obyvatelia dali najavo svoj odpor proti nemecky znejúcemu slovnému spojeniu Sankt Peterburg.
V roku 1924 po smrti Vladimíra Iľjiča Lenina bolo na jeho
počesť premenované na Leningrad. V roku 1991 po rozpade
Sovietskeho zväzu sa na základe ľudového hlasovania opäť
vracia názov Sankt Peterburg. V slovenčine je možné používať i normovaný ekvivalent Petrohrad.
Mesto založil v roku 1703 cár Peter I., nazývaný tiež Peter
Veľký. Pozornosti návštevníkom tohto mesta isto neunikne
pomník tomuto panovníkovi postavený v roku 1772. Dnes je

Geografia

Pomník Petrovi I. z roku 1772

táto socha preslávená ako Medený jazdec vďaka básni Alexandra Sergejeviča Puškina.
Peter Veľký (1672 – 1725) patrí k najschopnejším a najaktívnejším spomedzi ruských cárov a je pokladaný za výnimočnú historickú osobnosť v medzinárodnom meradle. Vládnuť začal už ako 10-ročný. K jeho pozitívnym vlastnostiam
patrila bystrosť, zvedavosť, cieľavedomosť a chuť učiť sa.
Vzdelával sa najmä vlastným úsilím. Najviac ho zaujímali
otázky vojenstva a stavba lodí. Podrobný opis jeho života by
si vyžadoval napísanie samostatného článku, preto z neho
spomenieme iba niekoľko skutočností, ktoré súviseli s vybudovaním úplne nového mesta.
Je takmer neuveriteľným faktom, že toto mesto vzniklo
v nehostinnom a močaristom teréne, kde v zime teploty
bežne klesali na –30 °C. Túto oblasť dobyl Peter Veľký vo
vojne so Švédskom a rozhodol sa tam v máji 1703 položiť
základy nového mesta. Na tento cárov nápad doplatilo mnoho nevinných ľudí svojím zdravím, ba i životom. Tisíce
nevoľníkov a švédskych zajatcov pracovali v krutých podmienkach. Drevo na výstavbu bolo dovážané z oblasti Ladožského jazera a Novgorodu. Peter Veľký zároveň zaviedol tzv. dovozný kontingent – každý Rus, ktorý doviezol
istý tovar, musel priviesť i určitý počet kameňov. V celom
cárstve bola zakázaná stavba kamenných domov, a tak nezamestnaní murári prichádzali práve do tejto oblasti. Pred-

Petropavlovská pevnosť na Zajačom ostrove

Areál Petropavlovskej pevnosti v súčasnosti slúži ako múzeum

pokladá sa, že výstavba si vyžiadala životy 30 000 ľudí,
ktorí boli pochovávaní priamo do základov budov a nábreží.
Ako prvá bola v roku 1703 postavená Petropavlovská pevnosť na Zajačom ostrove. Pôvodne to mala byť vojenská základňa s prístavom a skladmi zbraní a tovaru, aby ubránil
ústie Nevy pred Švédmi a Rusko tak malo prístup k Baltskému moru. Na pôvodný účel sa však nikdy nevyužila, od roku
1720 slúžila ako väzenie pre vysokopostavené osoby a politických väzňov (väznení tu boli napríklad známi ruskí spisovatelia F. M. Dostojevskij a Maxim Gorkij, ale i vlastný syn
Petra I. cárovič Alexej). Jej základný kameň položil Peter
Veľký 16. mája 1703, čo sa považuje za oficiálny dátum založenia mesta. Zároveň dal na tomto ostrove postaviť i katedrálu svätého Petra a Pavla (v rokoch 1712 – 1728), ktorej veža
má výšku 122,5 metrov a na jej vrchole sa nachádza pozlátený letiaci anjel. Petropavlovská katedrála je miestom posledného odpočinku ruských cárov.
Petrohrad je postavený na rovine a podmienkou pri jeho
výstavbe bolo, že žiadna z jeho budov nesmie byť vyššia než
spomenutá katedrála. Mesto bolo od začiatku plánované a budované tak, aby sa stalo ruskou metropolou. Výstavba postupovala na tie časy nevídane rýchlym tempom. Boli vybudované nádherné paláce, kanály, mosty, široké bulváre. Nové
domy si tu dali postaviť i príslušníci šľachty a bohatí kupci.
Presťahoval sa sem cársky dvor i najdôležitejšie štátne úrady.
V roku 1712 sa Petrohrad stal novým hlavným mestom ruského impéria, ktorým bol až do roku 1918.
– pokračovanie nabudúce –
Danica Božová
Fotografie: internet, Vladimír Boža ml.
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Súťaže
7. ročník Korešpondenčnej súťaže
Riešenia 1. série úloh s krátkou odpoveďou
1. Do ktorého radu patrí nodosaurus? (1 bod)

Odpoveď: Hlavným princípom odblokovania v bridži je odhodenie vyšších kariet zo silnejšej strany.

Odpoveď: Nodosaurus patrí do radu Ornithischia.

11. Čo spôsobuje zelené sfarbenie skla vyrábaného v stredoveku? (2 body)

2. V ktorom meste sa uskutočnila tohtoročná Medzinárodná
olympiáda v informatike? (1 bod)

Odpoveď: Zelené sfarbenie skla vyrábaného v stredoveku je
spôsobené prímesami železa a horčíka.

Odpoveď: Medzinárodná olympiáda v informatike sa v roku
2013 uskutočnila v Brisbane.

12. Na aké čeľade sa člení infrarad Ankylosauria? (2 body)

3. Ktorý ročník Medzinárodného festivalu potápačských filmov sa uskutočnil tohto roku v Tatrách? (1 bod)
Odpoveď: V roku 2013 sa v Tatrách uskutočnil 28. ročník
Medzinárodného festivalu potápačských filmov.
4. Aký je názov prvej vedeckej práce Evarista Galoisa?
(1 bod)
Odpoveď: Prvá vedecká práca Evarista Galoisa sa nazýva
Dôkaz jednej vety o periodických reťazových zlomkoch.
5. Aký je atmosférický tlak na Marse v porovnaní so Zemou?
(1 bod)
Odpoveď: Atmosférický tlak na Marse (meraný ako tlak
spôsobený tiažou plynov v stĺpci nad určitým miestom) je
približne 600 – 700 Pa, čo predstavuje približne 0,6 % –
0,7 % atmosférického tlaku na Zemi.
6. Ktorému matematikovi sa pripisuje výrok „Nezostáva mi
už čas!“? (1 bod)
Odpoveď: Autorom výroku „Nezostáva mi už čas!“ je Evariste Galois.
7. Koľko potápačov sa zúčastňuje vysokohorskej časti akcie
Čisté vody? (1 bod)
Odpoveď: Vysokohorskej časti akcie Čisté vody sa zúčastňujú maximálne štyria potápači v jednej lokalite.
8. Určte latinský názov smrekovca opadavého. (2 body)
Odpoveď: Latinský názov smrekovca opadavého je Larix
decidua.
9. Ktorý organizmus sa skrýva pod latinským názvom Nucifraga caryocatactes? (2 body)

Odpoveď: Infrarad Ankylosauria sa člení na čeľade Nodosauridae a Ankylosauridae.
13. Kde sa na Marse môže vyskytovať kvapalná voda?
(2 body)
Odpoveď: Kvapalná voda sa na Marse môže vyskytovať
buď krátkodobo na povrchu, alebo pod ním, kde je dostatočne teplo, dostatočný tlak a kde vyššia koncentrácia solí znižuje teplotu, kedy zamrzne.
14. Koľko úloh vyriešili slovenskí reprezentanti na celosvetovom finále súťaže ACM ICPC 2013 a aké bolo ich
umiestnenie na tejto súťaži? (3 body)
Odpoveď: Slovenskí reprezentanti na celosvetovom finále
súťaže ACM ICPC 2013 vyriešili 5 úloh a umiestnili sa na
konečnom 27. – 47. mieste.
15. Aká zlúčenina sa skrýva pod názvom potaš? Určte jej
chemický vzorec. (3 body)
Odpoveď: Potaš je uhličitan draselný a jeho chemický vzorec je K2CO3.
16. Koľko kilogramov odpadu bolo vyzdvihnutých z tatranských plies v rámci akcie Čisté vody v čase rozhovoru
Danice Božovej s Pavlom Kráľom? Uveďte, koľko odpadu sa vyzbieralo v rámci základnej a vysokohorskej časti
tejto akcie a spolu. (3 body)
Odpoveď: V rámci akcie Čisté vody sa z tatranských plies
vyzbieralo 4 789 kg odpadu, pričom 4 276,5 kg sa vyzbieralo
v rámci základnej časti a 512,5 kg v rámci vysokohorskej
časti tejto akcie
17. Opíšte spôsob domácej výroby mydla v stredoveku.
(3 body)

Odpoveď: Nucifraga caryocatactes je latinský názov orešnice perlovanej.

Odpoveď: Domáca výroba mydla v stredoveku pozostávala
z varenia loja s popolom – tuk (ester glycerínu a mastných
kyselín) zmydelňovali zásadou – potašou (uhličitanom draselným), ktorá sa nachádzala v popole.

10. Čo je hlavným princípom odblokovania v bridži?
(2 body)

18. Kto tvoril reprezentačné družstvo Slovenska na 25. ročníku Medzinárodnej olympiády v informatike? (4 body)
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Odpoveď: Reprezentačné družstvo Slovenska na 25. ročníku
Medzinárodnej olympiády v informatike tvorili: Eduard Bat
mendijn, Jozef Marko, Jaroslav Petrucha, Jakub Šafin.
19. Ktorým dinosaurom sa venujeme v tomto čísle časopisu?
(4 body)
Odpoveď: V 21. čísle časopisu sme písali o týchto dinosauroch: ankylosaurus, nodosaurus, eouplocefalus a polakantus.
20. Uveďte hlavné poznávacie znaky orešnice perlovanej
(veľkosť, vzhľad, charakteristické prvky). (4 body)
Odpoveď: Orešnica perlovaná veľkosťou tela (dĺžka 32 až
35 cm, rozpätie krídel 52 až 58 cm) pripomína holuba, vzhľadom vranu. Jej nápadným znakom je dlhý a silný zobák. Samec i samica sa vonkajšími znakmi neodlišujú. Perie oboch pohlaví je na väčšine tela tmavohnedé a sú na ňom biele škvrny.
Temeno hlavy a časť krídel je hnedočierna.

Riešenia 1. série úloh s postupom riešenia
21. Porovnajte základné faktografické údaje o Zemi a Marse.
(5 bodov)
Odpoveď: Porovnanie základných faktografických údajov
o Zemi a Marse je uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Zem
Mars
Vzdialenosť od Slnka
150 miliónov
230 miliónov
km
km
Priemer planéty
12 756 km
6 794 km
Dĺžka roku
365,26 dní
686,98 dní
Dĺžka dňa
23 hodín 56 mi24 hodín
nút 4,1 sekundy
40 minút
Priemerná teplota
14 °C
– 63 °C
Minimálna teplota
– 89,2 °C
–140 °C
Maximálna teplota
56,7 °C
30 °C
22. Opíšte miesta výskytu smrekovca opadavého a uveďte,
kde sú miesta jeho pôvodného výskytu na Slovensku.
(6 bodov)
Odpoveď: Smrekovec opadavý pôvodne patrí medzi stredoeurópske druhy horského charakteru – v Alpách a Karpatoch
rastie až do nadmorskej výšky 2 500 metrov. Na Slovensku
ako pôvodný rastie iba vo vyšších polohách – na severnej
Orave, v Malej a Veľkej Fatre, vo Vysokých a Nízkych Tatrách, v Slovenskom rudohorí, Slovenskom krase, na Stratenskej vrchovine, Pieninách a Spiši.
V iných oblastiach Slovenska je vysádzaný, v poslednom
období aj v nižších polohách, darí sa mu najmä v hlbokých
pôdach. V parkoch sa pestuje ako solitér. Na svoj život potrebuje veľa svetla a také stanovištia, ktoré sú prístupné vetrom.
Dáva prednosť vápenatému geologickému podkladu. Často
osídľuje ako prvý strom uvoľnené, odkryté alebo spálené plochy.

23. Ako by ste postupovali pri zohrávaní kartovej kombinácie podľa
obrázka, ak ste už v prvom zdvihu zahrali z juhu eso, súper na
východe pridal šestku, zo severu
ste pridali trojku a východ pridal
osmičku, ak chcete v tejto farbe získať všetkých 5 zdvihov a nemáte žiadne ďalšie bočné prechody z ruky na stôl
ani naopak? Pri plánovaní zohrávky môžete vychádzať
z predpokladu, že na západe boli na začiatku tri kára podľa diagramu. (7 bodov)
Odpoveď: V druhom zdvihu zahráme z juhu károvú dvojku
a podľa toho, či západ pridá dolníka alebo sedmičku, pridáme
zo severu vyššiu kartu. Tým, čo pridáva východ, sa nemusíme zaoberať, pretože už nemá kára.
Ak západ pridal dolníka, zo severu pridáme kráľa, v ďalšom zdvihu zahráme deviatku, z juhu pridáme štvorku a západ pridá posledné káro (sedmičku). Potom už len zahráme
zo severu desiatku, ktorú na juhu preberieme dámou a nakoniec zahráme päťku.
Ak západ na dvojku károvú pridal sedmičku, zo severu zahráme deviatku, čím získame zdvih. Potom zahráme kráľa,
z juhu pridáme štvorku a západ pridá dolníka. Ďalej zahráme
zo severu desiatku, ktorú opäť preberieme na juhu dámou
a nakoniec zahráme posledné káro – päťku. V oboch prípadoch sme zobrali všetkých 5 zdvihov, čo bolo našou úlohou.
Komentár: Väčšina riešiteľov našla správnu časť článku
Kartové kúzla – ako neprísť o zdvih, ku ktorej sa táto úloha
viazala, avšak už si riadne neprečítala zadanie tejto úlohy,
kde sa píše, že „ste už v prvom zdvihu zahrali z juhu eso, súper na východe pridal šestku, zo severu ste pridali trojku a východ pridal osmičku“.
24. Opíšte chemické procesy výroby uhličitanu sodného
podľa Leblanca a Solvaya a rozdiely medzi nimi. (8 bodov)
Odpoveď: Leblanc najprv varil soľ s kyselinou sírovou za
vzniku síranu sodného a chlorovodíka:
2 NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2 HCl
Síran sodný potom pražil s vápencom na uhlí za vzniku uhličitanu sodného a sulfidu vápenatého:
Na2SO4 + 2 C → Na2S + 2 CO2
Na2S + CaCO3 → Na2CO3 + CaS
Sóda sa potom oddelila od sulfidu vápenatého premývaním
vo vode a odparením vody. Nevýhodou tohto postupu bola
produkcia chlorovodíka a sulfidu vápenatého, ktoré znečisťovali životné prostredie.
Solvay vychádzal z vodného roztoku kuchynskej soli, do
ktorej sa vtláča až do nasýtenia amoniak a pritom sa vylučujú z roztoku kuchynskej soli nečistoty, napr. vápenaté alebo
horečnaté soli v podobe nerozpustných zlúčenín, a môžu sa
odstrániť. Vlastné zlučovanie sa deje vo veľkých kotloch, do
ktorých sa vtláča oxid uhličitý. Pritom vzniká ťažko rozpustný hydrogénuhličitan sodný, ktorý sa oddelí filtráciou od
kryštalizačného lúhu:
NaCl + CO2 + NH3 + H2O → NaHCO3 + NH4Cl
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Súťaže
Pri zohrievaní hydrogénuhličitanu sodného sa odštepuje
kyselina uhličitá vo forme vody a oxidu uhličitého a zostáva
sóda. Pritom zasa dostaneme polovicu pôvodne použitého
oxidu uhličitého a môžeme ho opätovne zaradiť do výrobného procesu:
2 NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2
Do kryštalizačného lúhu, v ktorom je ešte chlorid amónny
a nezreagovaný hydrogénuhličitan amónny, sa najprv vtláča
amoniak, čím vzniká uhličitan amónny. Ten sa rozpadá na
amoniak a kyselinu uhličitú vo forme vody a oxidu uhličitého. Amoniak ešte stále viazaný na chlorid amónny v kryštalizačnom lúhu sa uvoľňuje pridaním oxidu vápenatého, ktorý
vzniká zahrievaním (kalcináciou) uhličitanu vápenatého, pričom sa uvoľňuje oxid uhličitý, ktorý sa využíva v prvej reakcii:
2 NH4Cl + CaO → 2 NH3 + CaCl2 + H2O
CaCO3 → CO2 + CaO
Vedľajším produktom Solvayovho postupu bol chlorid
vápenatý, ktorý sa v súčasnosti používa ako posypová soľ.
Celý proces môžeme znázorniť na obrázku vpravo. Jeho
prínosom bolo, že jedovatý amoniak sa po použití recykloval, a teda nezaťažoval životné prostredie, nového sa pridávalo iba toľko, koľko tvorili nevyhnutné straty pri výrobnom procese.
25. Peter s Jurajom si vymysleli novú hru s kolkami, pretože ich už nebavili klasické pravidlá. Postavili vedľa
seba 15 kolkov a zo vzdialenosti 5 metrov ich zhadzo-
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vali pomocou kopania do futbalovej lopty. Vyhrá ten,
kto zhodí posledný kolok, alebo ten, ktorého súper nezhodí ani jeden z kolkov, ktoré ešte stoja. Vzhľadom na
vzdialenosti medzi kolkami je možné v jednom kole
zhodiť maximálne dva kolky (ak práve dva, tak susedné). Keďže sú aj dobrí futbalisti, vždy trafia to, čo si zaumienia. Peter trafil v prvom kole druhý kolok zľava.
Ako má ďalej postupovať Juraj, aby určite vyhral?
(9 bodov)
Komentár: Úlohu opäť nikto nevyriešil správne, takže ostáva do druhej série súťažných úloh.

výsledková LISTINA 1. série
7. ročníka korešpondenčnej súťaže
Por. Priezvisko a meno

1
2
3
4
4
6
6
6
6
6
11
11
11
11
15
16
17
18
19
20
21
18

Pastieriková Nina
Gloríková Nela
Špaček Oliver
Mereššová Judita
Volková Lenka
Mikaličová Lenka
Pavol Marek
Motyková Veronika
Petlák Adam
Malatinec Štefan
Lesniková Miroslava
Micajová Michaela
Dúbravcová Lucia
Dlugošová Michaela
Pristašová Nikola
Bangó Róbert
Belák Matej
Marušák Teodor
Baranová Jana
Kollárik Štefan
Kováč Matej

Škola

Ročník
Spojená škola Nováky – OZ Gymnázium
3
ZŠ Mierová, Svit
9
ZŠ s MŠ Liptovský Ján
6
ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča
8
ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča
8
SOŠ Andyho Warhola Medzilaborce
3
6
ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča
ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča
6
SŠ sv. J. Bosca Nová Dubnica
príma
G a ZŠ sv. Mikuláša
septima
SOŠ Andyho Warhola Medzilaborce
3
SOŠ Andyho Warhola Medzilaborce
3
ZŠ s MŠ Liptovský Ján
4
ZŠ s MŠ Francisciho, Poprad
9
SOŠ Andyho Warhola Medzilaborce
3
ZŠ Mierová, Svit
7
SOŠ obchodu a služieb Čadca
ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča
6
ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča
7
ZŠ Komenského, Svit
3
ZŠ Mierová, Svit
6

1 – 20

43
43
42
42
42
40
43
42
41
43
36
40
39
41
37
41
38
36
35
40
32

21 22 23 24 25 Spolu

4
2
5
4
5
5
3
4
5
3
5
4
5
4
5
0
5
5

3
5
5
4
4
4
4
4
3
4
5
2
4
3
4
4
5
2
4

1

1

1
1
1

1

0

7
7
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
4
3

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

58
57
56
55
55
54
54
54
54
54
51
51
51
51
50
48
47
46
44
40
32

Súťaže
2. séria Korešpondenčnej súťaže
Zadania 2. série úloh s krátkou odpoveďou

Zadania 2. série úloh s postupom riešenia

1. Ktorý rad živočíchov sa skrýva pod názvom Strigiformes?
(1 bod)

21. Uveďte základné charakteristické poznávacie znaky kuvika vrabčieho (veľkosť, hmotnosť, sfarbenie, celkový
vzhľad, rozdiely medzi pohlaviami atď.). (5 bodov)

2. Aký nápis je na slovenských krúžkoch určených na krúžkovanie vtákov? (1 bod)
3. V ktorom roku bol Isaac Newton povýšený do šľachtického stavu? (1 bod)
4. Ktorá ryba dokáže vytvárať červené svetlo? (1 bod)
5. Koľko riešiteľov sa zapojilo do 1. série korešpondenčnej
súťaže? (1 bod)
6. Na vrchole ktorej budovy sa v Petrohrade nachádza pozlátený letiaci anjel? (1 bod)

22. Ktoré nosníky sa ukázali ako najodolnejšie pri experimente Zachráň vajce betónom a prečo? Kde sa tento experiment verejne realizoval? (6 bodov)
23. Uveďte, čo je to bioluminiscencia a podrobne opíšte jej
princíp. (7 bodov)
24. Uveďte, ako budete zohrávať nasledujúce rozdanie ako
hlavný hráč sediaci na severe, ak ste vydražili záväzok
3 bez tromfov a súper na východe vyniesol päťku srdcovú. Pri zohrávke uvažujte, že súperi budú hrať optimálne,
teda neurobia v obrane žiadnu chybu. (8 bodov)

7. Ktorú vysokú školu absolvoval Isaac Newton? (1 bod)
8. Aká časť populačného ročníka veverice stromovej sa dožíva jedného roku života? (2 body)
9. Kto a v ktorom roku založil Petrohrad? (2 body)
10. Aký je latinský názov králika zlatohlavého? (2 body)
11. Koľkokrát je potrebné prepustiť v bridži zdvih súperom,
ak máte v danej farbe len jednu zádrž? (2 body)
12. Uveďte latinský názov imela bieleho. (2 body)
13. Na čo slúžia ornitologické siete a ako vyzerajú? (2 body)
14. Opíšte spôsob lovu lariev mušky rodu Arachnocampa.
(3 body)
15. Uveďte aspoň tri diela Isaaca Newtona. (3 body)
16. Čím sa živí zviera, ktorého latinský názov je Scirius vulgaris? (3 body)
17. Uveďte aspoň šesť chemických látok, ktoré obsahuje
vňať imela bieleho. (3 body)
18. Ktoré svetielkujúce huby sa vyskytujú aj u nás na Slovensku? Uveďte aspoň štyri druhy. (4 body)
19. Uveďte základné poznávacie znaky veverice stromovej.
(4 body)
20. Charakterizujte poloparizitizmus imela bieleho a uveďte
aj alternatívne názvy tohto pojmu. (4 body)

25. Peter s Jurajom si vymysleli novú hru s kolkami, pretože
ich už nebavili klasické pravidlá. Postavili vedľa seba
15 kolkov a zo vzdialenosti 5 metrov ich zhadzovali pomocou kopania do futbalovej lopty. Vyhrá ten, kto zhodí
posledný kolok, alebo ten, ktorého súper nezhodí ani jeden z kolkov, ktoré ešte stoja. Vzhľadom na vzdialenosti
medzi kolkami je možné v jednom kole zhodiť maximálne dva kolky (ak práve dva, tak susedné). Keďže sú aj
dobrí futbalisti, vždy trafia to, čo si zaumienia. Peter trafil v prvom kole druhý kolok zľava. Ako má ďalej postupovať Juraj, aby určite vyhral? (9 bodov)
Pozor! Oproti prvej sérii sa mení adresa, na ktorú sa zasielajú riešenia korešpondenčnej súťaže:
APROMOD, s. r. o.
Mladý vedec
Bratislavská 716/2
900 46 Most pri Bratislave

Termín odoslania úloh 2. série: do 7.

3. 2014
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Matematika
Matmix
Riešenia 1. série úloh korešpondenčnej súťaže
1. Janko, Anička a Peter sú súrodenci. V tomto roku má Anička dvakrát toľko rokov ako Janko. O tri roky bude mať
Janko polovicu Petrovho veku a pred tromi rokmi mal Peter dvakrát toľko rokov ako Anička. Určte vek každého
z nich.
Riešenie: Označme vek Janka ako x. Potom má Anička
v tomto roku 2x rokov. O tri roky bude mať Janko x + 3 rokov, čo je polovica Petrovho veku. To znamená, že o tri roky
bude mať Peter 2x + 6 rokov, a teda tento rok má 2x + 3 rokov
a pred tromi rokmi mal 2x rokov. Anička mala pred tromi rokmi 2x – 3 rokov. Keďže pred tromi rokmi mal Peter dvakrát
toľko rokov ako Anička, musí platiť
2 x = 2 ⋅ ( 2 x − 3) ,
odkiaľ po úprave dostávame, že x = 3. To znamená, že Janko
má tento rok 3 roky, Anička 6 rokov a Peter 9 rokov.
2. V košíku sú len dubáky a muchotrávky – spolu 30 húb.
Keď vytiahneme ľubovoľných 12 húb z košíka, bude medzi nimi určite aspoň jeden dubák. Keď vytiahneme ľubovoľných 20 húb z košíka, bude medzi nimi určite aspoň
jedna muchotrávka. Koľko je v košíku dubákov a koľko
muchotrávok?
Riešenie: Keďže pri vytiahnutí 12 húb z košíka vytiahneme
aspoň jeden dubák, maximálne 11 húb môžu byť muchotrávky (ak by ich bolo aspoň 12, tak môžeme vytiahnuť práve
týchto 12 a medzi nimi nebude ani jeden dubák). Podobne
dostaneme, že v košíku môže byť maximálne 19 dubákov,
pretože pri vytiahnutí 20 húb už nájdeme aspoň jednu muchotrávku. To znamená, že v košíku je aspoň 11 + 19 = 30 húb.
Keďže húb je práve 30, jediné riešenie je 11 muchotrávok
a 19 dubákov.
3. Nájdite dve päťciferné čísla, ktorých súčet dáva 123 456,
pričom požadujeme, aby jeden zo sčítancov mal tri cifry
rovnaké a aby sa medzi použitými ciframi nevyskytovala
jednotka.
Riešenie: Táto úloha má veľmi veľa riešení, napríklad:
99 999 + 23 457,
99 879 + 23 577,
44 436 + 79 020.
Dokonca aj za podmienky, že obe čísla majú po tri cifry
rovnaké, existuje viacero riešení, napr. 44 456 + 79 000.
4. Pri otváraní športových hier nastupovali vlajkonosiči
s vlajkami jednotlivých štátov. Pri prvej oslavnej salve nastúpila prvá skupina vlajkonosičov. Pri druhej salve nastúpili ďalší vlajkonosiči a zaradili sa tak, že medzi každých
dvoch vlajkonosičov na štadióne sa postavil ďalší vlajkonosič. Pri ďalšej salve znova medzi každú dvojicu vlajkonosičov pristúpil ďalší. Po tretej salve stálo na ploche štadióna 113 vlajkonosičov. Koľko vlajkonosičov nastúpilo
pri prvej salve?
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Riešenie: Označme počet vlajkonosičov na začiatku pri prvej
salve x. Pri druhej salve pribudlo o jedného menej (vedľa
každého vlajkonosiča okrem toho, ktorý je najviac vpravo, sa
vpravo postavil jeden nový), teda x – 1 vlajkonosičov, takže
ich tam bolo 2x – 1. Pri ďalšej salve pribudlo o jedného menej, teda 2x – 2. To znamená, že ich tam bolo spolu 4x – 3.
Preto musí platiť 4 x − 3 = 113, odkiaľ dostávame, že x = 29.
To znamená, že pri prvej salve nastúpilo 29 vlajkonosičov.
Skúškou sa presvedčíme, že pri druhej salve nastúpilo 28 vlajkonosičov a bolo ich celkovo 57. Pri tretej salve nastúpilo
ďalších 56 vlajkonosičov a bolo ich na štadióne celkovo 113.
5. Kam treba dať vo výraze 5 000 – 4 999 + 4 998 – ... + 2 – 1)
ľavú zátvorku, aby vyšiel výsledok 2 013?
Riešenie: Ak dáme ľavú zátvorku za plusom, tak je to to isté,
ako keby sme žiadne zátvorky nemali. Daný výraz by sa potom rovnal súčtu 2 500 jednotiek, pretože rozdiel dvoch za
sebou idúcich čísel sa rovná jednej, teda 2 500. Toto číslo sa
však nerovná 2 013. Preto zátvorka musí byť umiestnená za
mínusom. Označme si jej umiestnenie podľa toho, pred ktorým číslom sa nachádza. Keďže bude za mínusom, bude pred
nepárnym číslom. Preto si túto pozíciu môžeme označiť ako
2k – 1, kde k je prirodzené číslo:
5 000 − 4 999 + 4 998 −  + 2k −

− ([ 2k − 1] + [ 2k − 2] − [ 2k − 3] +  + 4 − 3 + 2 − 1) .
V zátvorke potom dostaneme tento výraz (bez zátvoriek, tie
sú doplnené pre lepšiu prehľadnosť ďalšieho postupu):
[ 2k − 1] + {[ 2k − 2] − [ 2k − 3]} +

+ {[ 2k − 4] − [ 2k − 5]} +  + {4 − 3} + {2 − 1} .
Rozdiely v zložených zátvorkách sa rovnajú jednej. Počet
zložených zátvoriek sa rovná polovici počtu prirodzených čísel, ktoré sa nachádzajú od 1 po 2k – 2. Tých je 2k – 2, takže
hodnota výrazov v zložených zátvorkách je
( 2k − 2) : 2 = k − 1.
Hodnota výrazu v okrúhlych zátvorkách preto bude
[ 2k − 1] + [ k − 1] = 3k − 2.
Teraz sa pozrieme na výraz pred ľavou okrúhlou zátvorkou:
{5 000 − 4 999} + {4 998 − 4 997} +  +

+ {[ 2k + 2] − [ 2k + 1]} + 2k.
Analogicky dostaneme, že hodnota každej zloženej zátvorky je jedna a potrebujeme zistiť, koľko ich tam je. Ich počet
sa rovná polovici počtu prirodzených čísel od 2k + 1 po 5 000.
Tých je
5 000 − [ 2k + 1] + 1
= 2 500 − k.
2
Preto bude celkový súčet čísel pred okrúhlou zátvorkou
[ 2 500 − k ] + 2k = 2 500 + k.
Celková hodnota výrazu zo zadania potom bude
[ 2 500 + k ] − [3k − 2] = 2 502 − 2k.
To znamená, že musíme riešiť rovnicu 2 502 − 2k = 2 013.
Jej riešením dostávame, že má platiť 2k = 489, čo však nie je
možné. Preto do daného výrazu v zadaní nie je možné umiestniť ľavú zátvorku tak, aby bola jeho hodnota 2 013.

Matematika
6. Dvojciferné číslo nazývame „súčtosúčinové“, ak preň platí, že súčet jeho číslic so súčinom jeho číslic sa rovná tomuto číslu (napr. 39 = 3 + 9 + 3 ⋅ 9). Určte súčet všetkých
súčtosúčinových čísel.
Riešenie: Uvažujme ľubovoľné dvojciferné súčtosúčinové
číslo v tvare 10a + b, kde a, b sú cifry a a ≠ 0. Potom má platiť:
10a + b = a + b + ab.
Odčítaním a + b od oboch strán rovnice dostávame, že platí 9a = ab, odkiaľ prenesením 9a na druhú stranu rovnice
a vyňatím a pred zátvorku dostávame, že platí
a ⋅ (b − 9) = 0.
Keďže a ≠ 0, musí platiť b = 9, teda ide o všetky dvojciferné čísla, ktoré majú na mieste jednotiek deviatku. Hľadaný
súčet sa preto rovná
19 + 29 +  + 99.
Tento súčet si ďalej upravíme a dostaneme, že platí:
19 + 29 +  + 99 = (1 ⋅ 10 + 9) + ( 2 ⋅ 10 + 9) +  + (9 ⋅ 10 + 9) =
= 9 ⋅ 9 + 10 ⋅ (1 + 2 +  + 9) = 81 + 10 ⋅ 45 = 531.
Súčet všetkých súčtosúčinových čísel sa rovná 531.

Zadania 2. série úloh korešpondenčnej súťaže
1. Keď gepard začal prenasledovať antilopu, bola medzi nimi
vzdialenosť 60 metrov. Antilopa unikala rýchlosťou
15 m/s, gepard ju dobehol za 12 sekúnd. Akou rýchlosťou
bežal gepard?
2. Z 200 žiakov, ktorí podali prihlášku na gymnázium, bol
prijatý každý druhý. Pritom bolo prijatých 35 % prihlásených dievčat a nebolo prijatých 40 % prihlásených chlapcov. Koľko chlapcov a dievčat sa hlásilo na gymnázium
a koľko chlapcov a dievčat prijali?

7. Dokážte, že z ľubovoľnej sedmice prirodzených čísel dokážeme vybrať dve také, ktorých súčet alebo rozdiel bude
deliteľný desiatimi.
8. Predpokladajme, že každý bod roviny je ofarbený jednou
z dvoch farieb. Dokážte, že potom pre jednu z týchto
dvoch farieb platí, že pre každé kladné reálne číslo existuje dvojica bodov ofarbených touto farbou, ktorých vzdialenosť sa rovná tomuto číslu.
9. Dokážte, že číslo 21092 − 1 je deliteľné číslom 10932 .
10. Nájdite všetky prirodzené čísla m, n, ktoré sú riešeniami
rovnice
2m − 3n = 7.
11. Zistite, či existuje množina 4 024 takých prirodzených čísel, že súčet čísel ľubovoľnej 2 013-prvkovej podmnožiny tejto množiny nie je deliteľný číslom 2 013.
12. Nech a, b, c sú kladné reálne čísla, ktorých súčin nie je
väčší ako ich súčet. Dokážte, že potom platí nerovnosť
a 2 + b 2 + c 2 ≥ 3abc.
13. Postupnosť {an }n =1 je definovaná predpisom
an +1 = 3an − an −1,
pričom a1 = 20, a2 = 30 . Nájdite všetky prirodzené čísla
n, pre ktoré je číslo 5an +1an + 1 druhou mocninou celého
čísla.
∞

14. Dokážte, že pre všetky prirodzené čísla n platí nasledujúca nerovnosť:
n
2
2n 2 + 3n + 1 ≥ 6n ⋅ ( n !)

(

)

Riešenia zasielajte na adresu:

3. V klobúku je päť loptičiek a na každej z nich je napísané
práve jedno prirodzené číslo. Súčet čísel na loptičkách
v klobúku je 27 a čísla na ľubovoľných dvoch loptičkách
sa líšia aspoň o dva. Dokážte, že v klobúku nie je loptička
s číslom 6.

Ing. Mgr. Martin Hriňák
MATMIX
Bratislavská 716/2
900 46 Most pri Bratislave

4. Aký najväčší počet kráľov môžeme umiestniť na šachovnicu 8 x 8 políčok tak, aby sa žiadni dvaja neohrozovali?
Kráľ ohrozuje všetky políčka, ktoré susedia s políčkom, na
ktorom sa nachádza. Na jednom políčku môže byť len jeden kráľ.
5. Ukážte, že prirodzené číslo n možno vyjadriť ako súčet
štyroch po sebe idúcich prirodzených čísel práve vtedy,
keď n ≥ 10 a n dáva zvyšok 2 po delení štyrmi.
6. Dokážte, že pre ľubovoľné reálne čísla a, b platí nerovnosť:
a 4 + b 4 ≥ a 3b + ab3 .

Termín odoslania úloh 2. série: do 28.

2. 2014
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Bridž
Prepúšťanie
V tomto pokračovaní nášho seriálu o bridži sa budeme venovať jednej zo základných herných techník, prepúšťaniu. Týka
sa to ako zohrávky, tak i obrany. Jedným zo zlatých pravidiel
bridžu je:
Ak musíš odovzdať zdvih, odovzdaj ho čo najskôr.
Prepúšťanie je jeho veľmi častou aplikáciou, a preto je nutné osvojiť si túto techniku. Najčastejšie sa využíva v tých prípadoch, keď chceme narušiť prechody medzi obrancami tým,
že jedného z nich pripravíme o určitú farbu. Uplatňuje sa
i v prípadoch, ak chceme vypracovať dlhú farbu, na ktorú nie
je bočný vstup. Pre tých, ktorí tento seriál pozorne sledujú, to
už nie je žiadnou novinkou. Prvýkrát sme sa s prepúšťaním
zoznámili v článku Plánovanie zohrávky. Tam uvádzaný
úvodný príklad je jeho typickou ukážkou:

Beztromfové záväzky
Zvyčajným obrazom väčšiny beztromfových záväzkov sú
preteky medzi hlavným hráčom a obrancami, ktorý z nich
skôr vypracuje svoju dlhú farbu. Jednou z výhod obrany je
právo prvého výnosu, čo jej umožňuje rozohrať svoju farbu
skôr. Na druhej strane hlavný hráč vlastní väčšinu vysokých
kariet, ktoré súperom bránia získať svoje zdvihy rýchlo.
V tomto súboji sú rozhodujúce zádrže a vstupy.
Zádržou nazývame vysokú kartu, ktorá obrane zabráni
rýchlo si odohrať svoju dlhú farbu. V spomenutom príklade
boli srdcia kritickou dlhou farbou. Proti záväzku 3 BT západ
vyniesol srdcového kráľa .
Hlavný hráč vidí, že dostal najnebezpečnejší
výnos do farby, v ktorej má iba jednu zádrž (srdcové eso). V danom rozdaní môže získať deväť
zdvihov za predpokladu, že nestratí viac ako tri
srdcia. Ak sú u obrancov delené 4:4, nemá problém, ale je pravdepodobné, že výnos bol z dlhej
farby (tu konkrétne ♥KQJ103), takže hrozí, že ich stratí až
štyri. Pokiaľ vyneseného kráľa zoberie ihneď, potom obrancovia budú úspešní, ak sa hociktorý z nich dostane na zdvih
a zvyšné štyri srdcia si odtiahnu. To isté by sa stalo, keby vydražiteľ kráľa nezobral (prepustil by ho, t. j. pridal by z ruky
malú kartu) a bral by až druhé srdce (♥Q). Obrancovi na východe tak ešte jedno srdce zostane (pôvodne mal tri), ktoré
určite pri prvej príležitosti vynesie.
Ak však vydražiteľ prepustí i druhé srdce a zoberie až tretie, hráč na východe už nebude mať žiadne, takže ak sa ne22

skôr dostane do ruky (napr. nesediaci impas), už nebude mať
ako pustiť partnera na zdvih (nemá iný bočný vstup), a tak
jeho dve vypracované srdcia už hlavnému hráčovi neublížia
Iba raz by stačilo prepustiť v prípade, pokiaľ by v tomto rozdaní mal stôl až tri karty (napríklad ♥982), pretože v tom prípade by na východe boli iba dve (♥65) a po druhom kole sŕdc
by už na východe nebolo žiadne.
Zapamätajte si, že ak ako hlavný hráč máte na linke iba päť
kariet, prepúšťajte farbu dvakrát, ak ich máte šesť, potom
stačí iba raz.
Ale nielen obrana sa snaží vypracovať si svoju farbu, o to
isté sa snaží i vydražiteľ. Pozrime sa na kľúčový problém
z posledného príkladu v článku Bezpečná
zohrávka. Tam stačilo vydražiteľovi na splnenie záväzku 3 BT získať už iba tri zdvihy
v trefoch. Bola by to banálna záležitosť, keby
k ním mal vstup v aspoň jednej bočnej farbe.
Žiaľ, na stôl sa môže dostať iba v trefoch.
V takomto prípade nie je možné jednoducho odohrať eso
a kráľa a odovzdať malý tref. Trefy by tak mohli byť vypracované, ale pre chýbajúce vstupy na stôl by bol zvyšok farby
mŕtvy. Ak však hlavný hráč na začiatku odovzdá súperom jeden tref (zahrá z oboch rúk malú kartu), potom, ak sa opäť
dostane na zdvih, už zvyšok farby môže byť jeho, pokiaľ sa
trefy delia 3:2. Ak mu však na splnenie vydraženého záväzku
stačia iba tri trefové zdvihy, mal by sa poistiť i proti ich zlému deleniu 4:1. V takom prípade stačí prepustiť aj druhý
trefový zdvih, v ruke mu ešte stále jeden tref zostane a ten mu
zabezpečí vstup na túto dlhú farbu stola.
Nasledujúce rozdanie potvrdzuje, že prepúšťanie je silnou
zbraňou i v obrane:

Juh zohráva záväzok 3 BT po výnose ♠3 (zrejme štvrtá zhora). Východ berie zdvih esom a pokračuje desiatkou, ktorá je
pokrytá pikovou dámou. Keď západ zoberie dámu kráľom
a vráti piku, už nemôže tento záväzok poraziť, pretože sa na
svoje dve vypracované piky nedostane (východ už žiadnu nebude mať a trefový kráľ je v impase pred esom trefovým a dámou).
Západ by mal vedieť, že chýbajúca piková figúra je na juhu
(ak by ju mal partner, vyniesol by ju). Ak však tento zdvih obranca na západe prepustí, hlavný hráč už záväzok nesplní.
Keď sa dostane na zdvih východ (srdcovým kráľom alebo károm – hlavný hráč má len osem zdvihov (štyri trefové pri se-

Bridž
diacom trefovom impase, jeden pikový, jeden srdcový a dva
kárové) a musí získať deviaty buď v kárach alebo srdciach,
avšak ani v jednom prípade neuspeje, pretože srdcový kráľ je
za esom a kárová dáma s desiatkou a deviatkou za károvým
dolníkom), zahrá tretiu piku a obrancovia tak získajú až štyri
piky a srdce, čo stačí na jeho porazenie.
Ak ste všetko to, o čom sme doteraz hovorili, plne pochopili, môžete s úspechom zohrať väčšinu beztromfových záväzkov.

Farebné záväzky
Pri väčšine beztromfových záväzkov sa bez prepúšťania
prakticky nezaobídete. V tromfových záväzkoch nie sú až
také časté, ale sú situácie, v ktorých sa plne uplatňujú. Potvrdzuje to i nasledujúce rozdanie:

Boli vydražené 4♥, proti ktorým západ vyniesol károvú
dámu. Vydražiteľ po tomto výnose počíta svoje stratové zdvihy. Dva tromfové a jeden trefový sa zachrániť nedajú, navyše hrozí strata až dvoch kárových, čo je spolu päť. Splniť záväzok teda môže iba v tom prípade, keď prebije dve kára na
stole. To bude hlavnou líniou plánu, ktorý musí počítať i s rizikom nadbitia tretieho alebo štvrtého kára.
Aby sa to nestalo, je nutné najprv odohrať dve kolá sŕdc,
potom už prípadný nadbitok nevadí, pretože by to bolo veľkým tromfom, ktorý by i tak získal zdvih. Plán je to dobrý,
ale aby bol aj úspešný, hlavný hráč musí tromfy rozohrať
bezpečne. Ak by zahral eso a potom malú, východ sa dostane
do ruky a stiahne tretí tromf. Výsledkom bude, že na stole zostane iba jeden, takže už nebude možné prebiť aj druhé káro
a raz padne.
Správny postup je prepustiť prvé kolo tromfov (zahrať
z ruky srdcovú štvorku a zo stola pridať trojku bez ohľadu na
zahranie súperov) a pri najbližšej príležitosti zahrať druhé
kolo tromfov, pričom zo stola zahrá ľubovoľné srdce a z ruky
eso. To umožní hlavnému hráčovi zachovať si tzv. tromfovú
kontrolu: keď začne prebíjať kára, na stole bude mať k dispozícii potrebné dva tromfy.

Taktické prepúšťanie
Je veľa situácií, keď je prepustenie zdvihu výhodné nielen
z dôvodu narušenia, prípadne aj zachovania komunikácie, ale
tiež preto, že dokáže zneistiť súpera do tej miery, že si vytvorí nesprávny obraz o rozmiestení vysokých kariet a môže sa
rozhodnúť nesprávne.

Aby hlavný hráč na juhu splnil
beztromfový záväzok, potrebuje
v kárach získať tri zdvihy. Zo
stola vynáša sedmičku, východ
pridáva päťku a juh kráľa. Ak
tohto kráľa teraz západ prepustí,
môže tým juh priviesť do omylu, pretože môže nadobudnúť
dojem, že eso je na východe. Preto musí západ pridať trojku,
a to bez váhania, aby neprezradil svoj zámer. Kráľ drží zdvih
a juh po návrate na stôl pokračuje v tejto farbe: zahrá štvorku,
východ pridá deviatku, z ruky pridá dámu, ktorú západ zoberie esom a zdvih získa aj kárový dolník východu, ktorý bol
odsúdený na zánik.
Ak by západ v prvom zdvihu prikryl kráľa esom, hlavný
hráč by dolníka určite vyimpasoval (neostalo by mu nič iné,
ako hrať na rozdelené figúry).
Zaujímavé je i prepustenie, ktoré sa v odbornej literatúre nazýva Bath Coup
(bathské zahranie). Po výnose ♣K vydražiteľ pridá
z ruky i zo stola malú kartu
(prepustí). Ak by západ pokračoval v trefoch, odovzdá miesto
jedného až dva trefy (vynášal by do vidličky A – J). Preto
musí prejsť na inú farbu s tým, že ak sa dostane na zdvih východ, podohrá ♣J hlavného hráča na juhu.
Tým, že obrana nemôže okamžite pokračovať vo svojej
farbe, hlavný hráč získa dostatok času (tempo), ktorý potrebuje na vypracovanie vlastnej farby.
Obdobná situácia vznikne, aj v prípade, ak by bolo na stole
Axx a v ruke Jxx. Aj tu by západ nemohol pokračovať vo farbe bez toho, aby daroval hlavnému hráčovi zdvih.
Hlavný hráč si musí dať pozor, aby neprepustil v prípade,
keď si môže vypracovať ďalšiu zádrž, ako napríklad 10x na
stole proti AJx v ruke. Keď tu západ vynesie kráľa, musí ho
juh vziať esom. Sled J – 10 v spojených listoch zaručuje ďalší zdvih. Ak by juh prvý zdvih prepustil, môže západ prejsť
na inú farbu a hlavný hráč získa vo farbe výnosu jediný
zdvih.

Kedy neprepúšťať
Platí všeobecné pravidlo, že by sme nemali prepúšťať, ak
hrozí prechod na inú nebezpečnejšiu farbu.
Napríklad v tomto rozdaní vyniesol západ
proti záväzku 3 BT srdcovú dámu. Keď hlavný hráč uvidel stôl, potešil sa, že súperi nevyštartovali pikou. Keby teraz srdce prepustil,
určite by sa obrana spamätala a zmenila by na
piky už iba preto, že pikové eso je jediným
prechodom na stôl, bez ktorého by nebolo
možné dlhé trefy využiť ako pracovnú farbu
(obrana by trefy zablokovala už v druhom
kole zahraním esa).
V takomto prípade je určite správnejšie vziať prvý zdvih,
vyraziť trefové eso a dúfať, že v prípade, že obrana vráti srdce, budú srdcia delené 4:3.
Ivan Tatranský
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Biológia
Veverica stromová
chránený druh národného významu
Veverica stromová (Scirius vulgaris), v niektorej literatúre
spomínaná i pod menom veverica obyčajná či veverica hrdzavá, je cicavec patriaci do radu hlodavce (Rodentia) – v jej
chrupe sú výrazné dva horné hryzáky a očné zuby jej chýbajú. V rámci tohto radu je zaradená do rovnomennej čeľade vevericovité (Sciuridae).
Má hmotnosť 230 až 480 gramov. Dĺžka jej tela dosahuje
20 až 27 cm. Výrazným poznávacím znakom je najmä huňatý chvost takmer rovnako dlhý ako telo (15 – 20 cm). Na hlave sú dobre pozorovateľné pomerne veľké oči a najmä vztýčené uši so štetinami, ktorých prítomnosťou sa odlišuje od
veverice sivej pochádzajúcej zo Severnej Ameriky a nedávno
zavlečenej do Európy (veverica sivá má uši bez štetín).
Telo veverice stromovej je pokryté kožušinovou srsťou,
ktorej farba na vrchnej strane tela varíruje od sivej cez červenú, hnedú až po čiernu. Pri západoeurópskych populáciách
prevláda hrdzavé zafarbenie, vo vysokých polohách a vo Východných Karpatoch sivé až čierne. V zime sa farba srsti zvyčajne mení na jasnejšiu alebo tmavosivohnedú. Bruško tohto
hlodavca je vždy biele.

bukov – bukvicami, plody dubov – žaluďmi, korienkami
a výhonkami rastlín, hubami, slimákmi, hmyzom a vtáčími
vajcami. Niekedy zožerie i mladé vtáčatá. Aktívna je len počas dňa, pričom najčulejšia býva v ranných a popoludňajších
hodinách. Potravu vždy chytá do predných labiek.

Veverica stromová počas konzumácie potravy v Lopušnej doline

Zo šišky ohryzenej týmto hlodavcom zostáva iba vreteno,
ktoré je zároveň i dôkazom o jej výskyte v príslušnej oblasti.

Zvyšok zo šišky smreka po ohryzení vevericou stromovou

Veverica stromová (Scirius vulgaris)

Stavbou tela je veverica stromová prispôsobená na skákanie, lezenie a obratný rýchly pohyb po stromoch. Výdatne jej
pri tom pomáha huňatý chvost. Počas pohybu cez deň jej slúži na udržiavanie rovnováhy, ako kormidlo i ako padák.
V noci počas spánku funguje ako teplá prikrývka. Pri dvorení ním máva.
Pri šplhaní po kmeňoch stromov veverica stromová využíva silné zadné končatiny a dlhé prsty s veľkými pazúrmi.
Kŕmi sa na zemi i v korunách stromov. Živí sa semenami
ihličnatých stromov, ktoré opatrne vylúpne zo šišiek, plodmi
24

Na zimu si pripravuje veľké zásoby potravy a zahrabáva
ich do zeme, pretože nezimuje pravým zimným spánkom.
Istú časť zimy síce prespí, často sa však budí a ujedá zo svojich zásob.
Vyskytuje sa vo všetkých lesnatých oblastiach Európy s výnimkou Pyrenejského polostrova, v severnej Ázii a Severnej
Amerike.
Je typickým obyvateľom ihličnatej tajgy, vidieť ju však
možno i v listnatých lesoch. Na Slovensku nechýba v žiadnej
lesnatej krajine od nížin až po najvyššie pohoria. Je jedným
z mála hlodavcov, s ktorými sa človek spriatelil – v mestských lesoch, záhradách a parkoch stráca plachosť a žije dokonca takmer ako krotké zviera.

Biológia
Hniezdi v dutinách listnatých stromov alebo si vytvára
guľaté hniezdo z vetvičiek v korunách ihličnatých stromov
medzi konármi. Vchod do úkrytu má zdola a zvyčajne z východnej strany. Niekedy však využíva i staré hniezda operencov, ba i vtáčie búdky. V hniezde veverica stromová prespáva, ukrýva sa pred nepriaznivým počasím i pred nepriateľmi.
Pre svoje potomstvo pripravuje samica väčšie, tzv. pôrodné
hniezdo, ktoré býva vystlané mäkkým materiálom.

Exponáty dvoch jedincov veverice stromovej v Múzeu TANAP-u
v Tatranskej Lomnici

Takto pózovala veverica stromová v parku kúpeľov Sliač

Rozmnožuje sa podľa podmienok prostredia raz až tri razy
do roka. Gravidita samice trvá 35 až 40 dní. Na svet privádza
dve až sedem slepých mláďat. Po 30 dňoch sa im otvárajú oči
a vo veku 60 dní sa osamostatňujú. Niektoré mláďatá pohlavne dospievajú za priaznivých podmienok už v prvom roku života. Môžu sa dožiť veku päť až šesť rokov, avšak v prírode
sa konca prvého roku dožíva iba 20 až 25 % mláďat a piateho roku života iba 0,5 až 1 %.
Podobne ako iné hlodavce, i veverice stromové sa môžu
občas premnožiť, čo súvisí zrejme s výbornou úrodou
lesných semien. Na začiatku minulého storočia sa na Slovensku lovilo veľa veveríc na kožušinu (ktorá však nie je veľmi
kvalitná) a na preparáciu, pred troma desaťročiami sa lovili
iba výnimočne a v súčasnosti sa už tieto živočíchy nelovia
vôbec.
U nás už veverica stromová nepatrí medzi zver. Je zaradená k chráneným druhom národného významu, pričom spoločenská hodnota jedného jedinca predstavuje 66,38 €. Je tiež
súčasťou Červenej knihy ohrozených druhov, ktorú vydáva
Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov
(IUCN). Vo vydaní z roku 2000 jej prislúcha status menej
ohrozeného druhu.
Ak by sa vám tohto živočícha nepodarilo vidieť vo voľnej
prírode, jeho preparovanú formu si môžete pozrieť v rôznych
prírodovedných múzeách – napr. v Múzeu TANAP-u v Tatranskej Lomnici.
Ohrozenie veverice stromovej súvisí s odlesňovaním krajiny – dobre sa jej darí najmä v pôvodných lesoch, tie sa však
v súčasnosti často rúbu a sú nahrádzané okrasnými alebo
rýchlorastúcimi drevinami pestovanými na produkciu dreva.
Jej úbytok je zdôvodňovaný i konkurenciou veverice sivej,
ktorá bola zo Severnej Ameriky zavlečená do Veľkej Británie
a Talianska. V Británii tento zavlečený druh dokonca už vytláča vevericu stromovú.

V súčasnosti zoológovia Dr. Alexander Čanády z Katedry
zoológie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice a Dr. Ladislav Mošanský z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach
v rámci projektu Mapovanie veverice hrdzavej sumarizujú
faunistické údaje o tomto druhu. Zároveň sa obracajú s prosbou o pomoc. S týmto druhom sa stretol už prakticky každý,
avšak oficiálnych vedeckých informácií o ňom je iba nepatrné množstvo. Pozorovania je v prípade záujmu potrebné zapísať do dotazníka a zaslať e-mailom, resp. poštou na adresu
RNDr. Alexander Čanády, PhD., Ústav biologických a ekologických vied, Katedra zoológie, PF UPJŠ Moyzesova 11,
046 54 Košice, resp. alexander.canady@upjs.sk. Potrebné je
uviesť tieto údaje: dátum, lokalita, okres (katastrálne územie)/kraj, počet jedincov, čas pozorovania, sfarbenie, čas pozorovania, miesto pozorovania (typ lesa, názov ulice, resp.
parku – ak to bolo v mestskom prostredí), stručný opis pozorovania. Medzi nepovinné informácie patrí nadmorská výška,
meno pozorovateľa, fotodokumentácia.
Za pomoc okrem vyššie menovaných vopred ďakuje i predseda Slovenskej zoologickej spoločnosti SAV RNDr. Vladimír Kubovčík.
Danica Božová
Fotografie: Vladimír Boža st., autorka
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Technika
Zachráň vajce betónom
Myslíte si, že sa dá vajce zachrániť betónom? Prečo nie. Každá stavba predsa môže slúžiť aj ako kryt, tak prečo by nemohla existovať stavba slúžiaca na ochranu vajíčka? Samozrejme, nejde o žiadnu reálnu konštrukciu... Je to len „hra“, resp.
súťaž pre študentov Stavebnej fakulty Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave, v ktorej si môžu odskúšať svoje znalosti z oblasti statiky, dynamiky a realizácie betónových konštrukcií. Princíp tejto súťaže bol prezentovaný na Noci výskumníkov 2013 a prvý ročník súťaže odštartujeme v roku
2014. V tomto článku sa dozviete, ako prebiehala príprava
a priebeh akcie „Zachráň vajce betónom“ na Noci výskumníkov 2013.
Súťaže tohto typu existujú na viacerých svetových univerzitách a ich úlohou je zapojiť študentov formou zábavy do
riešenia praktických, aj keď teda často absurdne znejúcich
problémov. V rámci stavebných univerzít sa súťaží napríklad
v pretekoch betónových kanoe, stavbe mostov zo špagiet alebo v konštrukcii zariadení na ochranu vajíčka.
Cieľom študentov v tejto súťaži je vyrobiť vzorku podľa
presne daných obmedzení tak, aby vydržala náraz závažia
z čo možno najväčšej výšky. V súťaži sa limituje napríklad
rozmer prvku, množstvo a priemer výstuže, typ betónu a pod.
Študenti potom na základe svojich skúseností a výpočtov navrhnú tvar svojej konštrukcie a jej vystuženie. Tu končí teo-
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retická rovina problému a nastupuje praktická časť – zhotovenie konštrukcie. Často je práve táto časť najťažšou, keďže
je potrebné zhotoviť debnenie, armatúru a namiešať betón
podľa vopred vypočítaného zloženia. Armatúru tvoria oceľové prúty (drôty) do priemeru približne 2 milimetre, pričom
zloženie betónu môže byť bez väčších obmedzení. Jednoducho platí, že kto v rámci daných kritérií vymyslí najlepšiu
konštrukciu, vyhráva.
A prečo vajíčko? Vajíčko je výborným indikátorom zlyhania. Keď praskne, konštrukcia nesplnila svoj cieľ a zapíše sa
maximálna výška pádu, ktorú ešte prežilo bez ujmy. Inak by
boli stále polemiky o tom, kedy už konštrukcia zlyhala a kedy
ešte nie. Takto je to jednoznačné. Vajíčko je jednoducho najlacnejším a najspoľahlivejším indikátorom.
Pre nás organizátorov bolo najťažšie vyrobiť skúšobné zariadenie, ktoré je schopné závažia dvíhať a spúšťať. Jeho
konštruovanie trvalo zhruba dva mesiace, ktoré pozostávali
zo zháňania komponentov, zvárania, montovania, zapájania
a testovania. Celé zariadenie muselo byť aj rozoberateľné
a ľahko prenosné. Nakoniec vznikla u mňa doma v rozostavanom dome konštrukcia vysoká 4,5 metra s elektromagnetom
a elektromotorom zo starého stierača nákladného automobilu. Cena tohto zariadenia presiahla 600 eur len za materiál,
ale čo človek nespraví pre svoju alma mater...

Technika
Potom bolo potrebné vyrobiť
aspoň 12 rámikov, na ktorých sme
chceli ukázať, ako môže kvalita
betónu a výstuže ovplyvniť únosnosť železobetónovej konštrukcie. Prvé vzorky sme odskúšali
doma a potom sme vyrobili druhú
várku, ktorá už išla priamo na náš
mini experiment prevedený priamo v bratislavskom Avione na
Noci výskumníkov.

Samotný úspech tejto aktivity určite za všetku túto námahu
stál. Desiatky detí sledovali dopady závažia na konštrukciu,
pod ktorou bezmocne ležalo nimi pomaľované vajíčko. Odpočítavali pád závažia, tešili sa, ak konštrukcia prežila a vajíčko ochránila, tipovali únosnosť a držali vajíčku palce.
„Ešte žije, ujo,“ ozývalo sa. Neraz bolo potrebné deti poslať
trochu viac dozadu, lebo niektorí mali hlavy len pár desiatok
centimetrov od ničenej konštrukcie. Nakoniec najlepšie tipujúci získali aj drobné ceny. Nikdy by som nebol myslel, že
táto aktivita vzbudí v deťoch taký záujem. Pristavovali sa aj
mnohí dospelí, z ktorých mnohí ešte nikdy nemali možnosť
vidieť, ako vyzerá nosník pri zlyhaní.
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Technika
Zhrnutie výsledkov tohto experimentu môžete vidieť v nasledujúcej tabuľke:

stvo. Taktiež sa prejavili tzv. konštrukčné zásady, ktoré ak neboli splnené, výstuž nemohla byť plne využitá. V takomto
prípade nepomohlo ani jej množstvo a ani to, že bola na
správnom mieste.
Video jedného mini experimentu si môžete pozrieť na webovej stránke
http://www.youtube.com/watch?v=5bt7F-AJznU.

Verím, že sa mnohí zabavili a popri tom aj niečo nové naučili. Na záver by som sa chcel ešte poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli pri konštruovaní zariadenia, najmä pánovi
Pavlovi Sokolovi a doktorandovi Petrovi Pažmovi. Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí nás v tom podporovali ako napr.
prof. Benko, ktorý sa nakoniec dokonca vzdal víťaznej ceny
a odovzdal ju mladšiemu tipujúcemu, ktorý tipol najbližšie
k nameranej únosnosti.
Peter Paulík
http://peterpaulik.blog.sme.sk/c/338658/
Zachran-vajce-betonom-vyhodnotenie.html

Z výsledkov je evidentné, že nech už je samotný betón akokoľvek kvalitný, v tomto prípade bez pridanej armatúry neuniesol ani desatinu z toho, čo uniesol vystužený betón. Bolo
tiež viditeľné, že ak je armatúra na nesprávnom mieste, veľmi tomu betónu nepomôže, ani ak je jej tam dostatočné množ28

V ďalšom čísle časopisu nájdete

Jasoň červenooký – lietajúci skvost
našej prírody

Rastliny okolo nás

Tipy na výlet

Operence okolo nás

História betónu

Postavte si robotickú ponorku
Od prvých pokusov k hľadaniu
Titanicu

FESTIVAL FYZIKÁLNYCH FILMOV
Zaujímavé pokusy, záhady alebo osobnosti zo sveta
fyziky – na výbere nezáleží
P-MAT s podporou Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave a Filmovej a televíznej
fakulty Vysokej školy múzických umení organizuje už druhý
ročník úspešného Festivalu fyzikálnych filmov.
O čo ide?
Festival je súťaž krátkych filmov s ľubovoľnou fyzikálnou
tematikou. Či už ide o nejaký zaujímavý pokus alebo krátky
film o fyzikoch či fyzikároch. Filmy vyhodnotí porota a tie
najlepšie budú ocenené na záverečnom podujatí 23. mája
2014 v Bratislave, kde sa premietnu všetky súťažiace filmy.

krúžkov, kamaráti alebo súťažiaci z predchádzajúceho ročníka. Súťaží sa v troch kategóriách: Krátky film, Kategória základných škôl a Kategória stredných škôl.
Ako natočiť film?
Ak si neviete rady, skúste sa inšpirovať filmami z minulého
ročníka. Všetky prihlásené filmy nájdete na našej webovej
stránke www.fyzikalnefilmy.sk/videa/.
Prečo fyzika?

Ako sa prihlásiť?
Prihlásiť sa môžu všetci žiaci základných a stredných škôl
s filmami v dĺžke trvania 1 až 7 minút. Termín odoslania natočených filmov je 28. apríla 2014. Súťažiaci v tíme nemusia
byť z tej istej školy, a tak sa môžu zapojiť aj členovia rôznych

Fyziku ľudia, a najmä žiaci, vnímajú ako ťažký predmet so
zložitými vzorcami a fyzikov si predstavujú ako nudných
vedcov zavretých v laboratóriu. No opak je pravdou. Fyzika nie sú len zložité zákony a dlhé rovnice. Je stále okolo nás
a my sa s ňou každý deň stretávame. Objavte v sebe skrytého
vedca a preskúmajte obrovské pole pokusov a objavov. Natočte o nich film a prihláste sa s ním na Festival fyzikálnych
filmov. Pre bližšie informácie a novinky sledujte www.facebook.sk/fyzikalnefilmy alebo www.fyzikalnefilmy.sk.

VIETE, AKO VYZERÁ FYZIKA?
DOZVIETE SA TO Z NAJLEPŠÍCH ŠTUDENTSKÝCH FILMOV O FYZIKE.

TVORIVÁ SÚŤAŽ
PRE ŽIAKOV ZŠ A SŠ

prihlásenie ﬁlmov: 28.4.2014
festival: 23.5.2014

