
prevrhne, nech akokoľvek posúvame plávajúcu mištičku po 
vode. Tiaž plávajúceho telesa je totiž taká istá ako tiaž vody, 
ktorá má objem ponorenej časti plávajúceho telesa. To je dô-
sledok Archimedovho zákona. To znamená, že tanier so 
všetkými plávajúcimi telesami sa správa tak, ako keby v ňom 
bola iba voda. A teraz sa vráťme od nášho taniera k Falkirk-
skému kolesu. Ak bude v oboch nádržiach rovnaká výška 
vody (plné nádrže), budú rovnako ťažké. Rovnako ťažké ale 
budú aj vtedy, keď bude v jednej z nich plávať loď. Tá vytla-
čí cez okraj nádrže toľko vody, aká je tiaž lode. Takže toto za-
ujímavé vzdúvadlo sa bude môcť otáčať stále rovnakou silou 
bez ohľadu na lode v nádržiach. 

Model celého zariadenia v informačnom stredisku

Tanier s vodou a plávajúcim telesom

Páperník	pošvatý

Latinsky sa táto rastlina volá Eriophorum vaginatum. V rám-
ci botanického systému je zaradená medzi krytosemenné jed-
noklíčnolistové rastliny do radu ľaliotvaré (Liliales) a v rám-
ci neho do čeľade šachorovité (Cyperaceae). 

Patrí k trvácim druhom, obdobie vegetačného pokoja pretr-
váva trsovitým podzemkom. Z podzemku vyrastá priama 
stonka vysoká 30 až 70 cm, ktorá je v hornej časti trojhranná. 
Stonka je na báze výrazne pošvatá, čo sa odrazilo i v druho-
vom názve tejto rastliny. Na jej vrchole sa nachádza súkvetie 
klas zložené zo striebrobielych chĺpkov, ktoré sa postupne 
predlžujú a tvoria chumáče dlhé asi dva centimetre. 

Kvitne od marca do júna. Po odkvitnutí z kvetov vznikajú 
suché nepukavé plody nažky so zobáčikom. Plody rozširuje 
vietor a voda.

Patrí medzi glaciálne relikty – je pozostatkom doby ľado-
vej. Rastie v severnom miernom pásme pospolito na rašeli-
niskách a v lesných mokrinách od pahorkatín až po alpínsky 
stupeň. V minulosti bol na vhodných stanovištiach rozšírený 
po celom území Slovenska. Jeho stanovištia však ubudli 
a v súčasnosti patrí k pomerne zriedkavým druhom (fotogra-
fia vpravo ho zachytáva vo Vysokých Tatrách). Preto je pod-
ľa súčasnej legislatívy zaradený k chráneným druhom ná-
rodného významu. Spoločenská hodnota jedného jedinca 
predstavuje 49,79 €. Je tiež súčasťou Červeného zoznamu 
ohrozených rastlín Slovenska, kde je zaradený do kategórie 
zraniteľný. 

Danica Božová
Fotografia: Vladimír Boža st.

skvosty v rastlinnej ríši

Pre turistov, ktorí nemajú v láske kopce, je pozdĺž kanálu 
vybudovaná pekná cestička. Pre návštevníkov, ktorí nemajú  
v láske dážď (častý), je v informačnom stredisku pripravený 
pekný model celého zariadenia.
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