
Riešenia	2.	série	úloh	korešpondenčnej	súťaže

1. Ak zväčšíme stranu štvorca o 30 %, zväčší sa jeho obvod 
o 12 m. Aká je dĺžka strany pôvodného štvorca v metroch?

Riešenie: Označme dĺžku strany pôvodného štvorca v met-
roch ako a. Potom obvod pôvodného štvorca je 4a. Dĺžka 
strany zväčšeného štvorca je 1,3a a jeho obvod je 
4 1 3 5 2⋅ =, , .a a  Rozdiel obvodov väčšieho a menšieho štvorca 
je 5 2 4 1 2, , .a a a− =  Tento rozdiel sa rovná 12 metrom, teda 
musí platiť 1 2 12, ,a =  teda a = 10. Dĺžka strany pôvodného 
štvorca je 10 metrov.

2. Zistite, na koľko častí vieme rozdeliť trojuholník dvoma 
rôznymi úsečkami.

Riešenie: Ak pretneme nejaký útvar, ktorý je tvorený n čas-
ťami, úsečkou, počet častí vzniknutého útvaru môže byť ma-
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výslEdkovÁ listinA
10. ročníka korešponDenčnej súťaže

Por. Priezvisko a meno Škola Ročník PS 1	–	20 21 22 23 24 25 Spolu
1 Špaček Oliver ZŠ s MŠ Liptovský Ján 9 64 43 5 6 7 8 9 142
2 Píľa Jozef ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 7 61 43 5 6 7 2 8 132
3 Dúbravec Aurel ZŠ s MŠ Hradná, Liptovský Hrádok 5 55 35 3 3 7 8 5 116
4 Motyková Veronika ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 9 50 40 5 6 7 1 5 114
5 Bežovská Diana ZŠ J. A. Komenského 1, Michalovce 7 56 40 5 5 1 0 1 108
6 Pavol Marek ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 9 54 43 5 4 0 0 0 106
7 Kondášová Mária ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka, Palín 9 54 38 5 5 2 0 1 105
8 Buc Radovan ZŠ s MŠ Liptovský Ján 6 46 42 3 0 7 0 5 103
8 Bežovská Daniela ZŠ J. A. Komenského 1, Michalovce 7 51 40 5 5 1 0 1 103
8 Kollárik Štefan OG D. Tatarku, Poprad 6 53 44 3 0 1 1 1 103
11 Horňáková Lívia ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka, Palín 9 53 39 4 4 1 0 1 102
12 Madejová Daniela SOŠ Svit 1 43 41 4 4 7 0 1 100
13 Kyseľ Tomáš ZŠ s MŠ Liptovský Ján 6 51 33 4 0 7 0 0 95
13 Baranová Jana ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 9 51 38 5 0 0 1 0 95
15 Filippova Oľga ZŠ s MŠ Liptovský Ján 6 41 33 4 4 6 0 5 93
16 Grivalský Jakub SOŠ Svit 3 48 35 0 0 7 1 1 92
17 Kovalčíková Klára SOŠ Svit 1 47 39 3 0 0 0 1 90
18 Repaský Damián ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 5 47 39 1 1 0 0 0 88
19 Peniaková Denisa SOŠ Svit 1 44 36 3 4 0 0 0 87
20 Marciníková Andrea SOŠ Svit 3 40 35 0 0 7 0 0 82
21 Kormancová Lucia SOŠ Svit 2 44 30 0 0 7 0 0 81
22 Kellnerová Katarína ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 5 44 35 0 0 0 0 0 79
23 Kováč Daniel ZŠ Mierová, Svit 6 38 35 3 0 0 0 0 76
24 Ohraďanová Mária ZŠ s MŠ Liptovský Ján 6 0 34 4 0 7 0 4 49
25 Sokolová Kristína ZŠ s MŠ Liptovský Ján 8 45 0 0 0 0 0 0 45
26 Vašák Blažej ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 5 44 0 0 0 0 0 0 44
27 Gutová Zoja ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 5 39 0 0 0 0 0 0 39
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ximálne 2n, pretože každá pôvodná časť môže byť úsečkou 
rozdelená na maximálne dve časti. Preto jedna úsečka môže 
rozdeliť trojuholník na maximálne 2 časti a dve úsečky roz-
delia trojuholník na maximálne štyri časti. To, že sa každý 
počet častí (1, 2, 3, 4) dá dosiahnuť, ľahko overíme napríklad 
pomocou nasledujúcich obrázkov:

3. Nájdite všetky prirodzené čísla, ktoré sa po preškrtnutí po-
slednej cifry zmenšia štvornásobne.

Riešenie: Jednociferné prirodzené čísla zrejme nevyhovujú, 
pretože preškrtnutím poslednej číslice nedostaneme žiadne 
číslo (ak by sme ho považovali za nulu, tak to nie je prirodze-
né číslo, teda ani táto možnosť nevyhovuje). 

Ak uvažujeme dvojciferné a väčšie prirodzené čísla, môže-
me ich zapísať v tvare 10a b+ , kde a je prirodzené číslo a b je 
cifra (0, 1, ..., 9). 

Škrtnutím poslednej cifry dostaneme číslo a. Potom má 
platiť 10 4a b a+ = ⋅ , odkiaľ dostaneme, že má platiť 
6 0a b+ = , čo však nemôže platiť, pretože a je prirodzené čís-
lo, a teda ľavá strana rovnice bude určite väčšia ako 0. Preto 
neexistujú prirodzené čísla, ktoré by vyhovovali zadaniu úlo-
hy.

4. Štyria kamaráti sa vážili tak, že sa na váhu postavili vždy 
práve traja. Postupne vážili 155,5 kg, 152,8 kg, 158,1 kg 
a 157,3 kg. Koľko vážia jednotliví kamaráti?

Riešenie: Ak sčítame všetky štyri uvedené hmotnosti, dosta-
neme súčet 623,7 kg. V ňom je hmotnosť každého kamaráta 
započítaná trikrát, pretože každý z nich chýbal v práve jed-
nom vážení. Preto bude súčet hmotností kamarátov 

623,7 kg : 3 = 207,9 kg. 
Odčítaním hmotností troch kamarátov od súčtu hmotností 

všetkých štyroch kamarátov postupne dostaneme, že hmot-
nosť prvého je 207,9 kg – 155,5 kg = 52,4 kg, hmotnosť 
druhého je 207,9 kg – 152,8 kg = 55,1 kg, hmotnosť tretieho 
je 207,9 kg – 158,1 kg = 49,8 kg, hmotnosť štvrtého je  
207,9 kg – 157,3 kg = 50,6 kg.

Hmotnosti kamarátov sú 52,4 kg, 55,1 kg, 49,8 kg a 50,6 kg.

5. Určte všetky trojciferné čísla ABC, ktoré sa rovnajú súčtu 
dvojciferných čísel AB, AC, BA, BC, CA a CB.

Riešenie: Na základe zadania má platiť nasledujúca rovnosť:
100 10 10 10 10

10 10 10

A B C A B A C B A
B C C A C B

+ + = +( ) + +( ) + +( ) +

+ +( ) + +( ) + +( )).
Jej úpravou dostaneme, že má platiť

100 10 22A B C A B C+ + = ⋅ + +( ).
To znamená, že C musí byť párne číslo a číslo ABC musí 

byť deliteľné jedenástimi. Na základe kritéria deliteľnosti je-

denástimi vieme, že A B C− +  musí byť deliteľné jedenásti-
mi. Keďže A, B, C sú cifry, tento výraz môže nadobúdať hod-
noty len od –8 po 18, a teda to môžu byť len hodnoty 0 a 11.

V prvom prípade platí A B C− + = 0, teda B A C= + . Dosa-
dením tohto vzťahu do vyššie uvedenej rovnice dostaneme, 
že platí
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Potom platí 

B A C A= + = 3 . 
Za A teraz postupne dosadíme jednotlivé možné hodnoty 

(1, 2, 3, väčšie už nie, pretože potom by B bolo väčšie ako 9) 
a dostaneme, že riešením úlohy sú tri čísla: 132, 264, 396.

V druhom prípade platí
A B C− + = 11, 

teda 
B A C= + −11. 

Dosadením tohto vzťahu do vyššie uvedenej rovnice dosta-
neme, že platí
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Potom B A C A= + − = −11 3 7. Za A teraz postupne dosa-

díme jednotlivé možné hodnoty (1, 2, väčšie už nie, pretože 
potom by C bolo väčšie ako 9) a dostaneme, že v tomto prí-
pade úloha nemá riešenie, pretože hodnoty B vychádzajú zá-
porné.

Riešením úlohy sú tri čísla: 132, 264, 396.

6. Vypočítajte dĺžku uhlopriečky AC v kosoštvorci ABCD, ak 
strana kosoštvorca má dĺžku 20 dm a druhá uhlopriečka 
BD má dĺžku 24 dm.

Riešenie: Označme priesečník uhlopriečok ako S. 

Keďže uhlopriečky sa v kosoštvorci rozpoľujú a sú na seba 
kolmé, platí

BS BD= =: 2 12 cm.  
V trojuholníku ABS platí Pytagorova veta, a tak postupne 

dostaneme, že platí:
AB BS AS
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a teda AC AS= ⋅ =2 32 cm.
Uhlopriečka AC v kosoštvorci ABCD má dĺžku 32 cm.
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7. Riešte rovnicu x x2 5 5+ + =  v reálnych číslach.

Riešenie: Prevedením x2 na pravú stranu dostaneme rovnicu 
x x+ = −5 5 2, odkiaľ dostávame podmienku, že musí platiť 

x2 5≤ . Umocnením tejto rovnice dostaneme (neekvivalent-
nú) rovnicu x x x4 210 20 0− − + = . Túto rovnicu si rozpíšeme 
ako súčin dvoch polynómov druhého stupňa:

0 10 204 2 2 2= − − + = + +( ) ⋅ + +( )x x x x ax b x cx d ,
kde a, b, c, d sú reálne čísla. Roznásobením pravej strany 
a porovnaním koeficientov pri zodpovedajúcich mocninách x 
dostaneme sústavu rovníc

a c
ac b d
ad bc

bd

+ =
+ + = −

+ = −
=

0
10
1

20

,
,

,
.

Z poslednej rovnice budeme hľadať hodnoty b a d medzi 
celočíselnými deliteľmi čísla 20 a zistíme, že sústava má rie-
šenie a b c d= = − = − = −1 4 1 5, , , . To znamená, že platí

x x x x2 24 5 0+ −( ) ⋅ − −( ) = .
Stačí nám vyriešiť dve kvadratické rovnice: x x2 4 0+ − =  

a x x2 5 0− − = . Ich koreňmi sú

x x x x1 2 3 4
1 17

2
1 17

2
1 21

2
1 21

2
= − + = − − = + = −, , , .

Podmienku x2 5≤  spĺňajú len dva z nich:

x x1 4
1 17

2
1 21

2
= − + = −, .  

Skúškou sa presvedčíme, že oba uvedené korene sú rieše-
ním rovnice zo zadania.

8. Štvorec ABCD má veľkosť strany 6 cm. Stred strany AB 
označíme ako bod E. Úsečky AC a DE rozdelia štvorec na 
štyri útvary. Vypočítajte obsahy týchto útvarov.

Riešenie: Označme priesečník úsečiek AC a DE ako S.

Trojuholníky ASE a CSD sú podobné podľa vety uu, preto-
že majú dva rovnaké uhly – uhol pri vrchole S je vrcholový 
a uhly SAE a SCD sú striedavé. 

Keďže AE CD: : := =3 6 1 2cm  cm , budú v rovnakom 
pomere aj ich výšky. Keďže súčet výšok z vrcholu S na prí-
slušné strany v oboch trojuholníkoch je 6 cm, bude mať výš-
ka z vrcholu S v trojuholníku ASE veľkosť 2 cm a výška z vr-
cholu S v trojuholníku CDS veľkosť 4 cm. Potom pre obsahy 
trojuholníkov ASE a CDS dostávame:

S AE v

S CD v

AES AE

CDS CD

∆

∆

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =

= ⋅ ⋅ = ⋅

1
2

1
2

3 3

1
2

1
2

6

 cm 2 cm  cm

 cm

2 ,

⋅⋅ =4 cm  cm212 .

Trojuholník AED má obsah

S AE ADAED∆ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =1
2

1
2

3 9 cm 6 cm  cm2 ,

preto platí
S S SASD AED AES∆ ∆ ∆= − = − =9 3 6 cm  cm  cm2 2 2.

Napokon vypočítame obsah štvoruholníka EBCS: 
S S S SEBCS ABCD AED CDS= − − =

= − − =
∆ ∆

36 9 12 15 cm  cm  cm  cm2 2 2 2.
Hľadané útvary majú obsahy 3 cm2, 6 cm2, 12 cm2 a 15 cm2. 

9. Nech k je najmenšie prirodzené číslo také, že číslo 
k k!= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅1 2 3 …  je deliteľné číslom 1 000 000. Aký je ci-
ferný súčet čísla k?

Riešenie: Keďže platí 1 000 000 2 56 6= ⋅ , musí k! obsahovať 
súčin šiestich pätiek (dvojok bude dosť, pretože každý druhý 
činiteľ je deliteľný dvomi). Najmenšie prirodzené čísla deli-
teľné piatimi sú 5 (1. päťka), 10 (2.), 15 (3.), 20 (4.), 25 (5. 
a 6.). Keďže 25 obsahuje vo svojom prvočíselnom zápise dve 
päťky, bude už číslo 25! deliteľné 56, a teda bude deliteľné aj 
číslom 1 000 000. Ciferný súčet čísla 25 je 7, a teda aj cifer-
ný súčet čísla k je 7.

10. Dokážte, že ak sú M aj M 2 2+  prvočísla, tak aj M 3 2+  je 
prvočíslo.

Riešenie: Ak M nie je prvočíslo, potom tvrdenie triviálne 
platí, lebo ide o implikáciu s predpokladom, ktorý má pravdi-
vostnú hodnotu 0. 

Nech M je prvočíslo. Ak je M deliteľné tromi, musí platiť 
M = 3, lebo M je aj prvočíslo. Potom M 2 2 11+ = , čo je prvo-
číslo, a M 3 2 29+ =  je tiež prvočíslo. Teda tvrdenie platí. 

Ak M dáva po delení tromi zvyšok 1, môžeme ho písať 
v tvare M k= +3 1, kde k je nezáporné celé číslo, pretože M je 
prvočíslo, a teda je väčšie ako 1. Potom 

M k k k2 2 22 3 1 2 3 3 2 1+ = +( ) + = ⋅ + +( ),
čo znamená, že M 2 2+  má dva delitele väčšie ako 1, lebo pla-
tí

3 2 1 62k k+ + ≥ .
Z toho vyplýva, že M 2 2+  nie je prvočíslo. To znamená, že 

predpoklad implikácie zo zadania má pravdivostnú hodnotu 
0, a teda implikácia platí. 

Podobne, ak M dáva po delení tromi zvyšok 2, môžeme ho 
písať v tvare M k= +3 2, kde k je nezáporné celé číslo. Po-
tom platí

M k k k2 2 22 3 2 2 3 3 4 2+ = +( ) + = ⋅ + +( ),
čo znamená, že M 2 2+  má dva delitele väčšie ako 1, lebo 

3 4 2 22k k+ + ≥ ,
teda M 2 2+  nie je prvočíslo a implikácia má opäť predpoklad 
s pravdivostnou hodnotou 0, teda implikácia platí. 

Keďže sme vyčerpali všetky možnosti pre M, tvrdenie je 
dokázané.
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Ľuľok	sladkohorký	 
(Solanum dulcamara)	

Rodový názov ľuľka	 sladkohorkého 
Solanum sa používal už v prvom storočí 
nášho letopočtu. Slovo solanum je prav-
depodobne odvodené od latinského slo-
va solari – tešiť sa (podľa vlastnosti 
niektorých rastlín z čeľade ľuľkovitých 
tíšiacich bolesti a kŕče). Druhové meno 
dulcamara pozostáva z latinských slov 
dulci – sladký a amorus – horký, čo sú-
visí so začiatočnou horkosťou a neskôr 
sladkou chuťou mladých konárikov. 

V stredoveku bola táto rastlina známa 
pod názvom Dulcisamarum, iné zdroje 
uvádzajú Amara dulcis. 

Holandský botanik Rembertus Dodo-
naeus použil názov Dulcamara. 

Ľuľok sladkohorký (Solanum dulcamara)

Ľuľok sladkohorký patrí k trvácim 
druhom rastlín. Obdobie vegetačného 
pokoja pretrváva dlhým plazivým a za-
koreňujúcim podzemkom. Vzrastom je 
táto rastlina poloker – silná stonka je 
v spodnej časti drevnatá, vo vrchnej du-
žinatá. Dorastá do výšky 30 cm až 4 m. 
Býva väčšinou ovíjavá – šplhá sa po 
iných rastlinách. Niekedy je poliehavá.

Striedavé listy bývajú rôznych tvarov. 
Väčšinou sú vajcovité končisté, po 
oboch stranách roztrúsene chlpaté. Čas-
to majú bočné laloky alebo listene. 

Ľuľok sladkohorký kvitne od júna do 
októbra. Na konci stonky vyrastá väčší 
počet kvetov – súkvetie tvorí vrcholíko-
vitú metlinu. Kvetné obaly jednotlivých 
kvetov sa skladajú z úzkeho päťcípeho 
kalicha a koruny, ktorú tvorí päť fialo-

vých korunných lupienkov. Tie výrazne 
kontrastujú so sýtožltými peľnicami ty-
činiek v ich vnútri, ktoré zrastajú do ku-
žeľa. Po opelení a oplodnení z kvetov 
vzniknú dužinaté plody s väčším poč-
tom semien – bobule. Majú vajcovitý 
tvar. Najskôr sú zelenkasté, potom žlto-
oranžové a po dozretí lesklé sýtočerve-
né. 

Zrelé plody ľuľka sladkohorkého sú lesklé 
sýtočervené 

Ľuľok sladkohorký je rozšírený dosť 
hojne takmer po celej Európe od nížin 
až po podhorský stupeň. Vyskytuje sa 
tiež v severnej Afrike, západnej Ázii, 
Indii, Číne a Japonsku. Rastie tiež v Se-
vernej Amerike.

Má vysoké nároky na vlhkosť pôdy. 
Rastie na brehoch vôd i v lužných le-
soch. Je charakteristickým druhom sla-
tinných jelšín, častý je však i v krovi-
nách okolo vŕbovo-topoľových lesov 
alebo priamo v nich. Vyskytuje sa i na 
rúbaniskách, v priekopách, na pasien-
koch a rumoviskách. Rastie tiež pri ko-
munikáciách a v blízkosti hnojísk. Dru-
hotne preniká i do okolia opustených 
plotov a na smetiská.

Ľuľok sladkohorký patrí k liečivým, 
ale zároveň i jedovatým druhom. Za lie-
čivú rastlinu je pokladaný pre obsah 
horkého saponínového glykozidu dul-
kamarínu. V minulosti bol známy ako 
močopudný a laxatívny prostriedok 
(preháňadlo – proti zápche) a užíval sa 
aj pri žltačke a horúčkach. V 18. storočí 
ho holandský lekár Boerhaave používal 
ako prostriedok vyvolávajúci zvýšené 
potenie pri zápale pľúc a pohrudnice, 
Carl Linné pri syfilise a reumatizme.

Predmetom zberu boli konce konári-
kov, ktoré sa zbierali pred vyrastením 
listov (v marci až apríli) alebo po opada-
ní listov (v októbri) odrezávaním z dvoj- 
až trojročných konárikov dlhých asi 
6 cm. V súčasnosti už táto rastlina ofici-

álne využitie nemá. Pred využitím v ľu-
dovom liečiteľstve vo forme rôznych 
čajov prečisťujúcich krv treba varovať.

Celá rastlina je jedovatá, pričom naj-
jedovatejšie sú plody – bobule – v ne-
zrelom stave. Jedovatosť spôsobujú ste-
roidné glykoalkaloidy, tzv. solaníny. 
Obsah alkaloidov klesá v poradí: zelené 
nezrelé bobule – listy – stonky – zrelé 
bobule.

Jedovatosť solanínu závisí od stupňa 
vstrebávania v tráviacich orgánoch. Prí-
znaky otravy sa objavili pri konzumácii 
viac než 10 bobúľ a smrteľnú dávku 
znamená konzumácia 200 bobúľ. 

Pri miernej otrave sa objavuje podráž-
denie v ústach, bolesť hlavy, únava, 
zvracanie, bolesti brucha, hnačky 
a v niektorých prípadoch i zvýšené tep-
loty a obehový kolaps. Tieto príznaky 
sa môžu prejaviť po štyroch až 19 hodi-
nách po konzumácii jedovatých častí 
rastliny. Vo vážnych prípadoch môže 
nevoľnosť, pocity na zvracanie a hnač-
ky pretrvávať tri až šesť dní. Objavujú 
sa i neurologické poruchy – haluciná-
cie, apatia, agarofóbia (strach z veľkých 
otvorených priestranstiev), nepokoj až 
kŕče a poruchy videnia.

Pokiaľ postihnutý nezvracia, robí sa 
výplach žalúdka. Vhodné je dopĺňanie 
elektrolytov, podávanie cirkulačných 
stimulačných látok a liekov proti kŕ-
čom. 

Ľuľok	zemiakový	 
(Solanum tuberosum)	

Ľuľok	zemiakový, bežne nazývaný ze-
miak, patrí k trvácim druhom bylín.  
Ľudový názov tejto rastliny v rôznych 
slovenských krajoch je zmák, zemka, 
bandurka, krumpľa, gruľa, ertepľa, kar-
fofeľ, švábka, krompeľ a komper.

Jeho podzemky vytvárajú podzemné 
hľuzy (na obrázku nižšie). Z nich vyras-
tá priama rozkonárená stonka, ktorá je 
vo vrchnej časti slabo hranatá. Strieda-
vé listy sú nepárno perovito zložené.

rAstliny okolo nÁs

Biológia

21



Ľuľok zemiakový (Solanum tuberosum)

Kvitne od júla do augusta. Jeho pravi-
delné päťpočetné kvety vyrastajú 
v súkvetí. Každý kvet sa skladá zo zúb-
katého kalicha a kolovitej päťcípej ko-
runy bielej alebo svetlofialovej farby. 
Peľnice tyčiniek majú žltú farbu a sú 
kužeľovito zrastené. Kvety sa väčšinou 
opeľujú samy alebo ich opeľujú muchy. 

Ľuľok zemiakový – podzemná i nadzemná 
časť 

Z opeleného a oplodneného kvetu 
vzniká dužinatý plod – bobuľa guľovi-
tého tvaru veľkosti čerešne. Má žltoze-
lenú farbu, preto si ju možno pomýliť 
s nezrelým rajčiakom. 

Ľuľok zemiakový pochádza z Južnej 
Ameriky – z peruánskych a bolívij-
ských Ánd. Pôvodní obyvatelia ho pes-

tovali v drsných podmienkach vysoko-
horskej krajiny rozbrázdenej kotlinami 
až do nadmorskej výšky 4 000 metrov 
nad morom, kde sa nedarilo kukurici. 

Dlhoročným krížením vznikli stovky 
zemiakových odrôd, ktoré sa od seba 
odlišujú obdobím dozrievania, veľ-
kosťou, farbou šupky i tvarom hľuzy. 
Dnes poznáme vyše 3 000 odrôd – stol-
né, kŕmne, priemyselné (pre škrobárne, 
liehovary...).

Detail kvetov 

Údaje o tom, kedy a ako sa ľuľok ze-
miakový presne dostal do Európy, sa 
rôznia. Jeden zo zdrojov uvádza dve 
cesty – cez Španielsko z Južnej Ameri-
ky a cez Anglicko zo Severnej Ameriky. 

Do Európy ho priviezli španielski 
moreplavci v roku 1565. Zo Španielska 
sa potom ľuľok zemiakový rozšíril do 
Talianska – tam zemiaky pomenovali 
tartufi, tatufoli. Odtiaľ sa dostali do Ne-
mecka a dostali názov kartoffeln. 

V roku 1558 ich Clusius uviedol ako 
botanickú zvláštnosť vo Viedni. Naj-
skôr bol ľuľok zemiakový pestovaný 
ako rarita v botanických záhradách 
a potom sa stal lahôdkou určenou  
výlučne iba pre kráľovské rodiny. Na-
koniec sa pomerne zložito ľuľok zemia-
kový rozšíril i v nižších vrstvách obyva-
teľstva. 

Druhou prestupnou stanicou zemia-
kov na ceste do Európy bolo Anglicko. 
Tam sa ľuľok zemiakový dostal nezá-
visle od Španielska a v roku 1586 sa za-
čal pestovať. Najskôr tiež iba v záhra-
dách veľmožov. 

Poľnou plodinou sa stal najskôr v Ír-
sku a Anglicku, kde sa prvé správy 
o jeho pestovaní objavili približne v po-
lovici 17. storočia – v Írsku v roku 1640 
a v anglickom Walese v roku 1667. 

Detail listov ľuľka zemiakového na jar 

V západnej Európe sa ľuľok zemiako-
vý začal pestovať v prvej polovici 
18. storočia a v ostatných európskych 
krajinách na prelome 18. a 19. storočia.

Na to, kedy sa ľuľok zemiakový do-
stal na územie Čiech a Slovenska, sa ná-
zory tiež rozchádzajú. Jeden zo zdrojov 
predpokladá, že to bolo počas tridsať-
ročnej vojny (1618 – 1648). Pestovať 
vo väčšom sa však zemiaky začali až za 
panovania Márie Terézie, najmä po se-
demročnej vojne (1756 – 1763). Rozší-
rili sa po roku 1771, keď následkom ob-
rovskej všeobecnej neúrody nastal hlad 
a ľud sa presvedčil, že zemiaky nepred-
stavujú zlo, aj keď o ich pestovanie  
žiadala vláda. Prvé zemiaky sa objedná-
vali z Brandenburska (po česky Brani-
borska) a dostali v češtine skomolený 
názov brambory a vo východosloven-
ských nárečiach bandurky. 

Iný zdroj udáva, že na Slovensko sa 
ľuľok zemiakový pravdepodobne dostal 
koncom 18. storočia. Do oblasti Spiša, 
ktorá je pokladaná za slovenskú kolísku 
zemiakarstva, ho priniesli tunajší rodá-
ci, ktorí v tom čase študovali na univer-
zitách v západnej Európe. V záznamoch 
kartuziánskeho mnícha Cypriána v Čer-
venom Kláštore je uvedené, že prvé ze-
miaky na Spiš priniesol študent Tomáš 
Šváby. S jeho priezviskom súvisí i je-
den z ľudových názvov ľuľka zemiako-
vého – „švábka“.

V súčasnosti je ľuľok zemiakový roz-
šírený po celej planéte. Pestuje sa najmä 
v miernom pásme celého sveta, v Eu-
rópe siaha do oblastí až po 70 stupňov 
severnej zemepisnej šírky. Najväčším 
producentom zemiakov na svete bola 
v roku 2014 Čína, ktorá vypestovala 
96 miliónov ton zemiakov. Druhá prieč-
ka patrila Indii (46 miliónov ton) a tretia 
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Rusku (32 miliónov ton). V Európskej 
únii patrí vedúca pozícia v pestovaní ze-
miakov Nemecku, ktoré ich vypestova-
lo 11 miliónov ton. Na Slovensku sa ich 
vypestovalo 209 000 ton. Južná Ameri-
ka, vlasť zemiakov, je na jednom z po-
sledných miest (na niektorých miestach 
tam ešte i v súčasnosti zemiaky rastú 
divo).

Zemiakové políčko na jar

Z hľadiska významu a využitia ľuľok 
zemiakový patrí medzi kultúrne rastliny 
– rastliny, ktoré si človek cieľavedome 
vybral, vyšľachtil a pestuje ich. Podľa 
spôsobu pestovania je zaradený do pod-
skupiny okopaniny (spolu s cukrovou 
a kŕmnou repou), pretože počas vege-
tačného obdobia sa pôda, v ktorej rastie, 
musí kypriť. Vyžaduje pôdu bohatú na 
humus a výživné látky. 

Za veľké rozšírenie a obľubu ďakujú 
zemiakové hľuzy obsahu škrobu, ktorý 
je základom ich značnej výživnosti. 

Pri vhodnom spôsobe prípravy je ľu-
ľok zemiakový veľmi zdravou plodi-
nou. Stredne veľká zemiaková hľuza 
má iba 105 kalórií (približne 440 jou-
lov). V 100 gramoch sa nachádza pri-
bližne 15 gramov sacharidov vo forme 
škrobu, dva gramy vlákniny, dva gramy 
bielkovín a takmer žiadny tuk. Okrem 
základných živín ľuľok zemiakový ob-
sahuje vitamín C, vitamíny skupiny B, 
vitamín K a minerálne látky – draslík, 
fosfor, horčík, mangán, sodík, vápnik, 
zinok a železo. Je tiež zdrojom malého 
množstva stopových prvkov – medi 
a fluóru. 

Pokiaľ sú zemiaky podávané v kom-
binácii s mliečnymi výrobkami a vajca-
mi, zvyšuje sa biologická hodnota biel-
kovín – teda telo si dokáže premeniť 
väčšie množstvo bielkovín z potravín 
na bielkoviny telu vlastné.

Úplne inak ľuľok zemiakový pôsobí, 
keď je spracovaný na hranolky, zemia-
kové lupienky a podobné produkty. 
V tomto prípade to už so zdravou výži-
vou nemá nič spoločné – mimoriadne 

vysoký obsah energie je spôsobený prí-
pravou na veľkom množstve tuku.

Ľuľok zemiakový sa využíva i v ľu-
dovom liečiteľstve vo forme šťavy 
z podzemných hľúz – má uplatnenie pri 
tráviacich ťažkostiach, zápaloch slizni-
ce žalúdka, poruchách pečene a pri žl-
čových kameňoch. Táto šťava je výraz-
ne zásadotvorná, preto má priaznivý 
účinok pri prekyslení žalúdočnej šťavy 
a celého vnútorného prostredia. Surová 
zemiaková šťava utišuje i zápaly a pod-
poruje hojenie kožných infekcií a pora-
není. V kombinácii s mrkvovou šťavou 
má liečivé účinky proti reume, ischiasu, 
strume a rozdutiu pľúc. 

Využitie majú i plátky surového ze-
miaka – pôsobia ako vynikajúci obklad 
na popáleniny a omrzliny, pretože obsa-
hujú liečivú látku alantoín (túto látku 
obsahuje i kostihoj lekársky). Obsahu 
alantoínu ľuľok zemiakový vďačí i za 
to, že je účinným prostriedkom pri lie-
čení a prevencii paradentózy. Literatúra 
uvádza, že roky trvajúca paradentóza sa 
prikladaním surového zemiaka na zapá-
lené a často hnisajúce ďasná zlepší 
a postupne sa môže i vyliečiť. Po prilo-
žení na spánky pomáhajú plátky suro-
vých zemiakov i pri bolestiach hlavy 
a pri migréne. 

Okrem podzemných hľúz je celá rast-
lina ľuľka zemiakového jedovatá – ob-
sahuje jedovaté steroidné glykoalkaloi-
dy – solaníny. Ich obsah je v rôznych 
častiach tela rastliny odlišný (0,7 % 
v kvetoch, 1 % v plodoch, 0,25 % v se-
menách, 0,8 až 5 % v klíčkoch). Jedova-
té solaníny sú prítomné dokonca i v hľu-

zách, ale iba v nepatrnom množstve 
(v 100 g hľuze sa nachádza iba 7 mg so-
lanínov). Za určitých podmienok (účin-
kom denného svetla) sa však môže ich 
obsah zvýšiť až päťnásobne. 

Zemiaková hľuza s jedovatými klíčkami

Určite nikomu nenapadne konzumo-
vať vňať, ale malé deti môžu siahnuť po 
plodoch, ktoré, vyzerajú ako malé zele-
né alebo žltozelené rajčiaky – tým je ľu-
ľok zemiakový zradne nebezpečný. 

Aj keď nie je presne známa toxická 
dávka pre človeka, odborníci predpo-
kladajú, že 20 až 25 mg solanínu už vy-
voláva príznaky otravy. Tie sú rovnaké 
ako u ľuľka sladkohorkého. Rovnako 
treba postupovať i pri liečbe otráveného 
človeka. Keďže jedovatý solanín sa naj-
viac vyskytuje v klíčiacich očkách a vo 
vňati, skrmovanie väčšieho množstva 
naklíčených hľúz a vňate je pre zvieratá 
škodlivé. 

Danica Božová 
Fotografie: autorka, Vladimír Boža st.
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zbere peľu sa na ne prichytí a tie ju potom prenesú do svojho 
hniezda. Len čo sa tam dostane, vlezie do jednej z buniek, zo-
žerie v nej uložené vajíčko alebo larvičku včely alebo čmeľa. 
To jej dá impulz na vyzlečenie doterajšieho chlpatého šatu 
a zmení sa larvu iného tvaru – beznohú a zavalitú, ktorá sa 
viackrát lieni a rastie. Až nakoniec sa zakuklí. Potom z kukly 
vylezie dospelý hmyz – imágo. Opúšťa hniezdo hostiteľa 
a ihneď prechádza do prírody, kde sa živí rastlinnou potra-
vou. 

Májka fialová pri pohľade zboku

Dospelé jedince sa najčastejšie vyskytujú na trávnatých 
miestach, kde sa živia listami bylín. Na jar dospelé jedince 
pobiehajú na trávnatých, slnkom vyhriatych miestach.

Dospelé jedince na trávnatom slnečnom mieste 

Podľa súčasnej legislatívy Slovenskej republiky patrí máj-
ka fialová k chráneným druhom národného významu, pričom 
spoločenská hodnota jedinca predstavuje 66,38 €. 

Je jedovatá – pri obrane vypúšťa zo zhybov nôh žltkavú, 
zapáchajúcu tekutinu obsahujúcu jedovatú látku kantaridín. 
Táto látka na ľudskej pokožke vyvoláva tvorbu pľuzgierov. 

V tejto časti seriálu dostanú priestor dva druhy hmyzu. Jeden 
z nich sa vyskytuje vzácne, druhý naopak – pri premnožení je 
veľmi nežiaducim škodcom.

Oba druhy patria v rámci triedy hmyz do radu chrobáky 
(Coleoptera). Ich predné krídla sú tvrdé, premenené na krov-
ky. Druhý pár krídel, ktorý sa nachádza pod krovkami, je bla-
nitý a slúži na lietanie. Predohruď je na chrbtovej strane roz-
šírená a tvorí tzv. štít viditeľný na základe kroviek. Ústne 
ústroje sú hryzavé.

Májka	fialová	(Meloe vilaceus)

Májka	fialová	je v rámci radu chrobáky zaradená do čeľade 
májkovité (Meloidae). Dorastá do dĺžky 10 až 32 mm. Farba 
jej tela je fialová a pozorovateľa upúta kovovým leskom. 
Zadnú časť hlavy má kríčkovito zúženú. Krovky má skráte-
né, trocha roztvorené. 

Májka fialová (Meloe vilaceus)

Pre májku fialovú, rovnako ako pre iných príslušníkov tej-
to čeľade, je charakteristický netypický vývin – tzv. nadpre-
mena (hypermetamorfóza). Z vajíčka sa liahne malá pohybli-
vá štíhla larva – triungulín. Má chlpaté telo i nohy a rýchlo sa 
pohybuje. Žije v kvetoch a tam striehne na včely a čmele. Pri 
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Pásavka	zemiaková	(Leptinotarsa decemlineata)

Slovenské rodové meno pásavky	zemiakovej sa vzťahuje na 
výrazný poznávací znak – desať pozdĺžnych čiernych pási-
kov, ktoré sa nachádzajú na žltých krovkách. Druhové meno 
súvisí s potravou, ktorou sa živí. Niekedy sa nazýva i pásav-
ka coloradská, pretože prvýkrát sa objavila v Colorade v USA 
na ľuľkovitej rastline príbuznej zemiakom.

Do európskych prístavných miest (Hamburg, Londýn) bola 
zavlečená v roku 1870. V čase prvej svetovej vojny sa rozší-
rila do Francúzska, zamorila západnú Európu a po druhej 
svetovej vojne sa dostala i k nám. V súčasnosti je tento ne-
bezpečný škodca zemiakov rozšírený takmer v celej Európe. 

Pásavka zemiaková (Leptinotarsa decemlineata)

V rámci radu chrobáky je tento druh hmyzu zaradený do 
čeľade liskavkovité (Chrysomelidae). Je najznámejším dru-
hom tejto čeľade. Rovnako ako pre ostatných zástupcov tejto 
čeľade, i pre pásavku zemiakovú je charakteristické oválne 
pologuľovité vypuklé telo.

Samček a samička sa navonok nelíšia

Pásavka zemiaková dorastá do dĺžky 6 až 15 mm. Samička 
kladie na spodnú stranu listov v kôpkach 1 mm veľké podlho-
vasté vajíčka žltej farby. Vyvíjajú sa z nich červenožlté larvy 
s čiernou hlavou a čiernymi bodkami po bokoch tela. 

Detail tela pásavky zemiakovej

Dorastená larva má dĺžku 15 mm, zalieza do pôdy, kde sa 
zakukľuje. Kukla má dĺžku 9 mm a je oranžovožltá. Celý vý-
voj pásavky zemiakovej, od znesenia vajíčka až po vyliahnu-
tie imága, trvá iba mesiac. U nás sa vystriedajú do roka dve 
až tri generácie. Prezimuje v pôde v štádiu imága. Z pôdy vy-
lieza na jar.

Larvy a imága od apríla do októbra požierajú najmä listy 
a vňať zemiakov, čím znižujú asimilačnú plochu listov a tvor-
bu hľúz. Tým spôsobujú značné straty poľnohospodárom.

Larva pásavky zemiakovej 

Ich prirodzenými biologickými nepriateľmi sú živočíchy, 
ktoré sa pásavkou zemiakovou živia. Z hmyzu sú to bystruš-
ky, lienky a bzdochy, z vtákov najmä jarabica a bažant. Pá-
savka zemiaková je tiež súčasťou potravy hrabavej hydiny – 
morky a perličky. 

Bojom proti pásavke zemiakovej a ostatným hmyzím škod-
com poľnohospodárskych plodín sa zaoberá poľnohospodár-
ska entomológia. Okrem štúdia škodlivého hmyzu má za úlo-
hu predchádzať škodám spôsobeným hmyzom, resp. snaží sa 
tieto škody zmierniť. 

Proti pásavke zemiakovej sa využívajú všetky tri formy 
boja – mechanický (zber a ničenie jedincov pásavky zemia-
kovej), biologický (požieranie živočíchmi spomenutými vyš-
šie) a chemický (prípravkami na ničenie hmyzu, insekticíd-
mi). 

Danica Božová 
Fotografie: autorka, Vladimír Boža st., Pixabay
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etiópia, kolíska ľuDstva

Geografia Geografia

Unikátne Simienske hory na severe Etiópie sú 
na zozname Svetového dedičstva UNESCO

Etiópia, jediná africká krajina, ktorá sa 
ubránila kolonizátorom. Hornaté kres-
ťanské kráľovstvo obklopené moslim-
skými susedmi. Za posledné tri dekády 
sa v nej počet obyvateľov vyše zdvojná-
sobil, jej populácia je jednou z najrých-
lejšie rastúcich na svete, ale aj jednou 
z najchudobnejších. 

V Etiópii žije vyše 80 kmeňov, pri-
čom každý z nich má vlastný jazyk. Eti-
ópčania sa však nikdy na kmene nečle-
nili, v ich histórii kmeňové občianske 
vojny neexistovali.

Históriu má však Etiópia nesmierne 
pestrú – archeologická obec sa doteraz 
nevie dohodnúť, či sa zrod prvého člo-
veka odohral práve tu alebo v Keni. 
Väčšina z archeológov sa však prikláňa 
k názoru, že sa človek do sveta rozšíril 
práve z náhornej plošiny v okolí súčas-
ného hlavného mesta Addis Abeba.

Kostra mladej ženy žijúcej pred 3,2 miliónmi 
rokov, objavená v regióne Afar. Ani zistenie, 

že Lucy nebola priamym predkom Homo  
sapiens, ale skôr jeho evolučnou odnožou, 

popularitu tejto najznámejšej kostry na svete 
neznížilo.

Archeologické vykopávky ukazujú, že Etiópia 
je druhou krajinou, ktorá prijala kresťanstvo 

za štátne náboženstvo. Na obrázku je  
unikátny kostol sv. Juraja vytesaný do skaly. 

Addis Abeba, v amharčine znamena-
júca „nový kvet“, bola založená etióp-
skym panovníkom Menelikom II. a jeho 
manželkou. Len vďaka jeho dômysel-
nosti mohli etiópski panovníci prestať 
viesť kočovný spôsob života a usadiť sa 
na jednom mieste. Postaral sa totiž 
o rozšírenie eukalyptových stromov, 
ktoré patria medzi najrýchlejšie rastúce 
úžitkové dreviny na svete. Vo väčšine 
afrických krajín sa doteraz varí na dre-
ve, no a v minulosti sa panovníci pohy-
bovali s celou svojou dvornou pere-
púťou. Išlo o tisíce ľudí, ich tábor sa 
rozprestieral na ploche približne dvad-
siatich kilometrov štvorcových. Krá-
ľovský sprievod potreboval niečo jesť, 
potreboval si na niečom variť. Vraví sa, 
že odlesnená krajina sa po odchode pa-
novníckej družiny spamätávala niekoľ-
ko desaťročí, ako bola vydrancovaná. 
Až rýchlo rastúce eukalyptové drevo 
umožnilo etiópskym panovníkom zave-
siť kočovný štýl života na klinec. 

Import eukalyptu nemal dopad iba na 
štýl života etiópskej šľachty, ale veľmi 
rýchlo sa rozšíril po celom kontinente, 
kde jeho výskyt výrazne spomalil od-
lesňovanie dažďových pralesov. 

Látky získané z olejov obsiahnutých  
v eukalyptových listoch majú  

vo farmaceutickom priemysle široké využitie

Eukalyptus ako úžitková drevina však 
nie je zaujímavý iba pre drevo. Esenci-
álne oleje vyrábané z jeho listov slúžia 
ako prirodzený insekticíd, uľahčujú dý-
chanie a vykašliavanie pri astme i ďal-
ších ochoreniach dýchacieho systému, 
urýchľujú hojenie drobných rán a ode-
rov na koži. Výťažky z eukalyptových 
listov sa pridávajú do repelentov. Navy-
še majú antibakteriálne, antisklerotické 
i protiplesňové účinky – pri expozícii 
týchto olejov vzduchu v nich začína 
vznikať ozón, molekula dobre známa 
pre svoje antiseptické účinky. Eukalyp-
tus, hoci rastlina s obrovským dopadol 
na profil flóry súčasnej Afriky, je predsa 
len „privandrovalec“ z Austrálie. Ďalej 
sa zameriame na rastlinstvo a živočíš-
stvo endemické či aspoň špecifické pre 
Etiópiu.

 
Pavián	dželada	(Theropithecus 
gelada)	

Pavián	dželada	 je veľmi zvláštny pri-
mát, ktorý napriek mätúcemu názvu 
vlastne vôbec nie je pavián, ale patrí 
k samostatnému rodu Theropithecus. 
Napriek tomu, že paviány dželada sú 
v súčasnosti endemickým druhom Etió-
pie, fosílie tohto rodu sa našli aj v Indii 
a na Blízkom východe. V súčasnosti sa 
dajú nájsť iba na náhorných plošinách 
Etiópie vo výškach 1 800 – 4 400 m. n. 
m., v hojných množstvách sa vyskytujú 
najmä v nádherných Simienskych ho-
rách. Stravovaním a formou života iba 
málo pripomínajú ostatné primáty – 
uvidieť ich na strome je prakticky vylú-
čené. Prispôsobili sa životu na zemi, 
kde trávia väčšinu času pasením na trá-
ve a socializáciou. Tráva tvorí až 90 % 
ich stravy, jedia listy trávy i semená, ale 
ak si majú možnosť vybrať, vykazujú 
preferenciu semien. Sú to jediné primá-
ty, ktoré sú primárne a takmer výhradne 
bylinožravce. 

Dželady vykazujú sexuálny dimorfiz-
mus, samce a samice sú ľahko rozlíši-
teľné, napríklad podľa veľkosti: dospe-
lá samica váži priemerne 11 kg, dospelý 
samec má až 18,5 kg. Obaja majú neza-
rastenú tvár s krátkym ňufákom a krát-
ke, robustné prsty prispôsobené trhaniu 
trávy a vyhrabávania semien, ako i malé 
úzke rezáky ako stvorené na žuvanie 
trávy.

26



Geografia Geografia

Samce majú na hrudi červenú škvrnu 
v tvare presýpacích hodín ostro ohrani-
čenú bielou srsťou, pre ktorú dostali ná-
zov „paviány s krvácajúcim srdcom“. 
Samice majú túto škvrnu tiež, ale zvý-
razňuje sa im až v období ruje, teda sig-
nalizuje pripravenosť samice na páre-
nie. Dželady sa priemerne dožívajú 
19 rokov. Samice zriedkakedy rodia 
pred dovŕšením štvrtého roku života, 
samce sexuálne dozrievajú vo veku šty-
ri až päť rokov, ale príležitosť na páre-
nie sa im väčšinou nenaskytne skôr než 
vo veku 8 – 10 rokov. V čase ruje sami-
ce kopulujú až 5-krát denne, najčastej-
šie na poludnie. Je zaujímavé, že drvivá 
väčšina mláďat sa rodí v noci na str-
mých zrázoch etiópskych hôr. Tam sú 
tieto spiace primáty dobre chránené 
pred predátormi. Alfa samce dželád 
ostávajú hliadkovať na krajoch týchto 
zrázov.

Na svitaní dželady opúšťajú útesy 
a idú sa venovať kŕmeniu a socializova-
niu. Predpoludním sociálne aktivity 
ustupujú do pozadia a dželady sa venu-

jú prevažne paseniu. Zintenzívnenie 
spoločenských aktivít je zasa možné 
pozorovať pred súmrakom. 

Dželady žijú v skupinkách s priemer-
nou veľkosťou desať jedincov a ich 
schopnosť vokalizácie sa až zarážajúco 
podobá tej ľudskej – rozličnými tónmi 
a gestami sú schopné vyjadriť obrovské 
množstvo pocitov a nálad. Zaujímavý je 
aj fakt, že práve ich pozorovaním vedci 
prvýkrát v zvieracej ríši pozorovali po-
rozumenie konceptu nevery, ako i strach 
z jej odhalenia v očakávaní trestu. Iný-
mi slovami, keď nedominantný samec 
tajne kopuloval so samicou dominant-
ného samca, účelovo potláčal zvuky 
inak prirodzene vydávané týmto dru-
hom počas párenia. 

Dželady nemajú veľa prirodzených 
nepriateľov, najväčším postrachom sú 
preto pre nich sedliaci žijúci na úpätiach 
etiópskej vysočiny, ktorí tieto zaujíma-
vé tvory považujú za škodcov a ako 
k škodcom sa k nim i správajú.

Tef	(Eragrostis tef)

Tef, najmenšia známa obilnina na svete 
majúca pôvod v Etiópii, je zároveň jed-
nou z prvých domestikovaných rastlín 
vôbec. Odhaduje sa, že ľudia žijúci na 
etiópskej vysočine, ju pestovali už 
8 000 – 5 000 rokov pred naším leto-
počtom. Názov tef je odvodený od slo-
va „stratený“. Naznačuje tak skutoč-
nosť, že jeho zrnká sú také malé, že ak 
sa vám vysypú, už ich nenájdete. 

Oproti pšenici je tef veľmi bohatý na 
vápnik, proteíny i železo, čo sa v tejto 
chudobnej krajine mimoriadne hodí. 
Nakazenie črevnými parazitmi je v Eti-
ópii bežnou realitou, no a črevné parazi-
ty sú tu najčastejšou príčinou anémie. 
Tef je pre nízky obsah gluténu vhodný 
aj pre ľudí, ktorí sú nútení držať bezlep-
kovú diétu.

Obilnina tef má priaznivejší nutričný profil 
než naša pšenica

Z tefu sa vyrába etiópske národné je-
dlo injera (čítaj indžera). Injera je čosi 
ako obrovská, hrubá, špongiovitá pala-
cinka s kyslastou chuťou. Túto svoju 
charakteristickú chuť nadobúda počas 
procesu fermentácie, ktorý prebieha 
dva až tri dni. Veľa našincov jej chuť 
netoleruje, opatrne sa pýtajúc, či to nie 
je pokazené, pretože to chutí „nejako 
divne kyslo“. Stretla som sa aj s vyjad-
rením, že „injera vyzerá ako guma, trhá 
sa ako guma a ako guma aj chutí“.

Injera, základ etiópskej kuchyne, sa trhá 
rukami a namáča sa do korenitých omáčok, 

s ktorými sa prakticky vždy servíruje

Samce majú krásny huňatý kožuch s dlhou srsťou, ktorý ich chráni pred nočnými  
mrazmi Simienskych hôr
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Etiópsky	vlk	(Canis simensis)

Tento druh vlka, niekedy prezývaný aj 
simienska líška, tiež patrí medzi ende-
mické druhy Etiópie. Evolučný biológ 
Charles Darwin veril, že práve od neho 
sa odvodzuje pôvod chrta. Etiópsky vlk 
sa však vzhľadom podobá najviac na 
amerického šakala, avšak na rozdiel od 
neho má dlhšie, silnejšie končatiny. Je 
jedným z piatich druhov psovitých še-
liem vyskytujúcich sa v Afrike. Skúma-
nie jeho mitochondriálnej DNA však 
ukázalo, že je bližšie k európskemu vl-
kovi než k africkým druhom. 

V horách Bale, odkiaľ je táto fotografia, žije 
celá polovica populácie tohto vysoko  

ohrozeného druhu

V celosvetovom meradle je etiópsky 
vlk najzriedkavejšou psovitou šelmou 
– v roku 1994 bol vyhlásený za kriticky 
ohrozený druh. Celá jeho populácia sa 
pohybuje okolo 400 kusov, v Etiópii sa 
vyskytuje v siedmich lokalitách. Naj-
častejšie sa dá vidieť na náhorných plo-
šinách v nadmorským výškach 3 200 – 
4 500 m. n. m. Preferuje otvorené tráv-
naté plochy, predovšetkým afroalpínske 
lúky. Vďaka vysokému výskytu hlodav-
cov v prirodzenom prostredí tejto šelmy 
sa jeho predchodcovia postupne špecia-
lizovali na ich lovenie. To sa odrazilo 
i v morfológii etiópskeho vlka – jeho 
pretiahnutá hlava pozostáva z dlhej če-
ľuste a malých, nariedko podsadených 
zubov.

Má plochú lebku, tvárová časť zaberá 
až 58 % hlavy. Uši má široké, namiere-
né dopredu. Pre etiópskeho vlka je ty-
pický sexuálny dimorfizmus. Samice sú 
ľahšie a drobnejšie – zatiaľ čo samec 
váži priemerne 17 kg, samica váži 
o 3 kg menej. Kožuch samíc je svetlejší, 
v období párenia sa sfarbuje do žlta 
a chvost do hneda, pričom väčšina 
ochlpenia chvosta v tomto období vy-
pĺzne. Farba kožucha sa nemení so 
striedaním ročných období, ale mení sa 
vekom a sociálnou hierarchiou.

Etiópsky vlk žije vo svorkách v teritó-
riách s veľkosťou približne 6 km2. Veľ-
kosť teritória súvisí s výskytom hlodav-
cov, počtom vlkov v svorke a indexom 
prežívania mláďat. V prípade nedostat-
ku potravy sa vlky rozdelia do párov 
a obývajú i s mláďatami dvojnásobne 
väčšie teritóriá než v svorke. Sú to osa-
melí lovci, zhlukujú sa do skupín len 
v prípade, keď lovia väčšiu korisť, na-
príklad v prípade lovu mláďat nyaly 
horskej.

Nyala horská (Tragelaphus buxtoni) je druh 
antilopy endemickej pre Etiópiu

Najaktívnejšie sú tieto cicavce počas 
dňa, čo zodpovedá aktivite jeho koristi. 
Spávajú na otvorenom priestranstve, na 
poludnie a na súmraku sa zhlukujú 
a hliadkujú hranice svojho teritória. 

Pred dažďom sa etiópsky vlk ukrýva  
pod skalnými prevismi

Samice i samce sexuálne dozrievajú 
vo veku dvoch rokov. Párenie zvyčajne 
prebieha v auguste až novembri. Obdo-
bie brezivosti trvá 60 – 62 dní, vrh po-
zostáva z 2 až 6 mláďat. Samice majú 
osem bradaviek, z toho iba šesť funkč-

ných. O mláďatá sa stará celá svorka, 
pričom nedominantné samice v prípade 
potreby aj koja. 

Azda najzaujímavejšie na sociálnom 
správaní etiópskeho vlka sú jeho in-
terakcie s paviánmi dželada. Nezriedka 
vidno tieto psovité šelmy poľovať 
uprostred stáda dželád. Napriek tomu, 
že domestikovaných či divých psov sa 
boja a na ich výskyt reagujú útekom 
alebo útokom, prítomnosť etiópskeho 
vlka tolerujú, ba až ignorujú. Na rozdiel 
od psov etiópsky vlk totiž neútočí na 
mláďatá dželád. A to napriek tomu, že 
sú veľkosťou podobné jeho štandardnej 
koristi. Pohyb a poľovanie v rámci stá-
da dželád umožní tejto psovitej šelme 
uloviť podstatne viac koristi. Je to nie-
len preto, že aktivita opíc zvyčajne vy-
tiahne zvedavé hlodavce na povrch 
z nôr, ale predovšetkým preto, že v prí-
tomnosti hojného množstva veľkých 
zvierat je pre hlodavcov oveľa ťažšie 
všimnúť si predátora.

Etiópskeho vlka na pokraj vyhubenia 
nepriviedla iba občianska vojna, ale 
predovšetkým opakované epidémie 
besnoty, ktorú prenášajú domestikova-
né psy. V dvoch vlnách, v rokoch 1991 
a 2008 – 2009, tejto pliage padlo za 
obeť až 75 % celej populácie. Minulý 
rok preto v oblastiach obývaných touto 
vzácnou šelmou zaočkovali dohromady 
takmer 5 000 psov. 

Ľudské obydlia na etiópskej vysočine, kde 
dochádza k stretu etiópskeho vlka  

s domestikovanými psami

V nasledujúcom článku sa zameriame 
na dve rastliny, ktoré sa do sveta rozšíri-
li práve z územia Etiópie. O existencii 
rastliny s omamným a euforickým účin-
kom, ktorej listy žujú s obľubou milió-
ny ľudí, vedia u nás často len študovaní 
botanici. O existencii tej druhej, z ktorej 
sa varí káva, vedia takmer všetci, no my 
sa na ňu pozrieme zblízka.

Katarína Molnárová
Fotografie: Katarína Jankechová, 

Alexander Molnár
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V ďalších číslach časopisu nájdete

Hans Selye – 
naznačil cestu od snov k objavom

lekárkou v srdci afriky 2

Rastliny okolo nás

hmyz okolo nás

léon jean Bernard Foucault – 
kyvadlom dokázal, že sa Zem naozaj 

otáča



Počas školského roka 2017/2018 vyjdú tri čísla časopisu Mla-
dý vedec. Cena jedného čísla v bežnom predaji bude 2,54 € 
vrátane DPH. Celoročné predplatné časopisu ponúkame 
školám v mimoriadne zvýhodnenej cene vo výške 4,94 € 
vrátane DPH, pričom k objednávke pripočítame poštovné 
a balné podľa počtu odoberaných kusov. Pri väčších objed-
návkach za každých 20 kusov pribalíme jeden časopis zdar-
ma pre učiteľa. Tento spôsob zvýhodňuje veľké objednávky 
pred menšími, preto odporúčame objednávať časopis spoloč-
ne prostredníctvom školy alebo rodičovského združenia.

V prípade, že chcete odoberať rôzne počty kusov z jednot-
livých čísel časopisu alebo chcete získať staršie čísla časo-

pisu, uveďte to v objednávke. Vyplnený objednávkový for-
mulár obsahujúci informácie o odberateľovi, jeho adrese, 
mene kontaktnej osoby, IČO, DIČ a počte kusov nám zašlite 
na našu e‑mailovú adresu predplatne@mladyvedec.sk alebo 
poštou. Po prijatí objednávky vám e‑mailom zašleme záloho-
vú faktúru. Po jej uhradení vám zašleme časopisy. 

Ďalšie informácie o objednávaní časopisu, aktuálne ceny 
poštovného a balného a objednávkový formulár nájdete na 
našej webovej stránke 

www.mladyvedec.sk/predplatne.html.
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na 

našej e‑mailovej adrese predplatne@mladyvedec.sk. 

oBjednáVka časopisu na školský
Rok 2017/2018

10. Ročník FotogRaFickej súťaže
Aj tento rok vyhlasujeme 10. ročník fotografickej súťaže 
pre odberateľov časopisu Mladý vedec. Súťaže sa môžu zú-
častniť všetci odberatelia časopisu Mladý vedec. Do súťaže 
môže jedna osoba zaslať maximálne päť fotografií. Zapoje-
ním sa do súťaže súhlasíte so zverejnením svojich fotogra-
fií na stránkach časopisu, na sociálnych sieťach a na webo-
vých stránkach časopisu Mladý vedec bez nároku na honorár.

Svoje fotografie v rozlíšení minimálne 1024 x 768 bodov 
nám zasielajte do 18. septembra 2017 e‑mailom na našu ad-
resu fotosutaz@mladyvedec.sk. Ku každej zasielanej fotogra-
fii pripojte jej názov, meno autora a kontaktné údaje. V prí-
pade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na vyššie uvedenej  
e-mailovej adrese.
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14. september 2017
námestie Eurovea, Bratislava

Veda nás baví n.o.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY www.vedeckyveltrh.sk

Zábavné interaktívne podujatie
priblíži vedu deťom aj dospelým. 

Školy, záujmové organizácie a partneri 
predvedú svoje novinky a vynálezy.

Návštevníci si budú môcť  
sami vyskúšať pokusy, overiť  

niektoré javy a skutočnosti  
a zapojiť sa do súťaží a kvízov.
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