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Rozhovor

Vyšiel odbor nou i laickou v er ejnosťou netr pezlivo očakávaný
prvý diel elektronickej publikácie Detektív v prírode. Jej vydava-
teľom je Slovenská agentúra živ otného prostredia za podpor y
Minister stv a životného pros tredia SR a Field Studies Council
z Veľkej Británie. Na je j tvorbe sa pod v edením Ing. Tomáša Kize-
ka podieľal kolektí v autoro v z rôznych odbor ných organizácií
a vzdelávacích inštitúcií. Ver ejnosti sa tak dos táva do rúk o jedi-
nelé dielo, ktor é svojím rozsahom pr evýšilo doter az vydané pub-
likácie obdobného charakter u. Pri tejto príle žitosti sme zostavo-
vateľovi Detektíva Ing. Tomášovi Kizekovi položili niek oľko otá-
zok .

Čo v ás inšpirovalo k vytvor eniu Detektíva v prírode?
Inšpiráciou bola výzva zo strany škôl. Keď nám žiaci

s učiteľmi poslali, v rámci výchovno-vzdelávacieho pro-
jektu Živá príroda, rôzne pobytové stopy (odliatky od-
tlačkov, hniezda vtákov a ôs, po žerky na dreve, škru-

pinky z vajíčok, pierka vtákov) v podobe dokladového
materiálu, rozhodli sme sa ho určiť, a tak sme začali
hľadať informácie. Žiaľ, v niektorých prípadoch nas tal
problém. Literatúra je prevažne zameraná len na poľov-
né alebo hospodársky významné druhy, ako aj int erne t,
kde nachádzame tiež poväčšine špeciálne stránky za-
merané na určitú skupinu živočíchov. To nás viedlo k
presvedčeniu, že takáto publikácia bude užitočná nie-
len pre účastníkov tohto projektu. Vtedy sme eš te ne-
mohli tušiť, že sa aj napriek svojmu špeciálnemu zame-
raniu s tane jednou z najobsažnejších odborných encyk-
lopédií.

Čo by malo byť jeho úlohou?
Želaním autorského tímu je, aby každý, kto sa zau jí-

ma o prírodu, v dobrodružnom odhaľovaní spoznával
jej kr ásu a rozmanitosť, no súčasne aj jej pr emeny
v čase. Úlohou CD-romu je čo najkomplexne jšie poskyt-
núť také informácie, ktoré by pomohli inventarizovať
vybrané skupiny biologickej diverzity v podmienkach
strednej Európy. To znamená, že nie je zameraný špeci-
álne len na ornitológiu, ale napríklad medzi s tavbami,
signálmi, či odtlačkami živočíchov nájdete popri vtákoch
aj cicavce, plazy, hmyz, pavúkovce a iné. V prírode to-
tiž nachádzame rôzne stopy, ale nezávisle od zoologic-
kého systému.

Akým pomocníkom je pr áve vydaný CD-rom? Čo obsahuje?
Akým pomocníkom môže byť, by som v tejto chvíli

rád prenechal na uží vateľa. To ukáže čas. Akým by sa
mohol stať, vyplýva z jeho obsahového zamerania. Prvý
diel je zameraný na rôzne stopy, kt oré možno nájsť v
prostredí. Špeciálne určovacie kľúče (v zátvorkách je
uvedený počet druhov) sú zamerané na odtlačky nôh a

iných častí tela živočíchov (75), svetelné a zvukové sig-
nály živočíchov (140) a stavby živočíchov (500). Uve-
dené kľúče sú zamerané na zoologickú výpravu, po-
čas ktorej sa budúci detektív naučí roz-
poznávať vybrané druhy živočíchov
podľa pobytových znakov. Pre-
čo? Aj keď sa v prírode
správat e nehlučne,
mnohé živočíchy ne-
musíte zahliadnuť,
hoci sú neďaleko
vás. Včas pred
vami uniknú do
bezpečia alebo
sa spoľahnú na
svoje maskova-
nie v pros tredí, v
kt o rom žijú.
Svoju prít om-
nosť však prezra-
dia zanechanými
odtlačkami v blate
alebo v mokrom snehu,
viditeľnými značkami hra-
níc svojho územia, vyhraba-
nými norami v pôde, tvarom a
umiestnením hniezd, škr upinkami z
vajíčok, ležoviskami v tráve alebo v blate. Tie to
a mnohé iné pobytové znaky sú vidit eľné, aj keď nie
vždy jednoznačné. Preto sa snažíme zais tiť čo najviac
stôp. Z hľadiska určovania druhov sú veľmi dôležité hla-
sové či iné zvukové prejavy. Keď kuká kukučka, niet
pochýb, že je to práve ona. Avšak char akteristický hlas

majú aj viaceré iné druhy živočíchov, ktoré podobne
ako kukučku zahliadneme len zriedka. Ozývajú sa z ne-
prístupného miesta, napríklad z rozľahlého a hustého
porastu krovia alebo trste. Výnimkou sú druhy, ktoré aj
keby sme pri troške šťastia predsa len zahliadli, podľa
vzhľadu sa v teréne určujú ťažko. Sú to najmä koníky a
z vtákov napríklad penice a kolibkáriky. Avšak ich zvu-
kový prejav je t ypický. Vedieť zais tiť všetky dôkazy a
vžiť sa do konania skúmaného ,,páchat eľa“ je výsadou
každého dobrého detektí va. Veľkou výhodou pri zazna-
menávaní, prípadne dokumentovaní pobytových stôp
je nenáročnosť na technické vybavenie. Z terénnych
pomôcok odporúčame pero, zápisník , mapu, pravítko,
lupu, ďalekohľad, fotoaparát, prípadne zvukový záznam-
ník, pr etože dokumentácia zaistených stôp väčšinou
postačí aj na dodatočné odhalenie pôvodcu. Niekedy
to znamená byť v spr ávnom čase na správnom mieste.
Vtedy sa nám neraz podarí prichytiť pôvodcu pri čine.

Akousi kartotékou detektíva s registrovanými pôvod-
cami zmien (páchateľmi), s „osobnými údajmi“ o vzhľa-

de, r ozmeroch, hmotnosti, b ydlisku (biotope), je ilu-
strovaný terminologický slovník. Obsa-

huje viac ako 2 900 hesiel pre-
važne z ekológie. Jeho súčas-

ťou sú doplnkové kľúče
na určovanie hornín

(46), geomorfolo-
gických tva rov

(40), pôd a ich
porúch (28),
ekosystémov
v krajine (15),
vajec obojži-
velníkov, pla-
zov a vtákov
(243). A tak či
budete prehľa-
dávať les, lúku

alebo močiar, zis-
títe, že každé spo-

ločens tvo or ganiz-
mov vytvár a osobitné

čaro a zvukovú kulisu,
ktorá vám ešte dlho bude znieť

vo vašich spomienkach. Preto sme
považovali za vhodné upozorniť aspoň na

základné typy biotopov, ich horninové a pôdne zloženie
a ďalšie doplňu júce charakteristiky, kt oré sú tiež súčas-
ťou terminologického slovníka.

Z akých zdro jov ste čer pali?
Príprava, ako každá prvotná práca, spravidla zaberie

viac času a úsilia, ako samotná realizácia a finalizácia.
Pri zostavovaní Detektí va sa čerpalo z vyše 550 infor-
mačných zdrojov, prevažne zahraničných. Najviac in-
formácií sme vyhľadali v ústrednej knižnici Slovenskej
agentúry životného pros tredia v Banskej Bystrici, v Slo-
venskej lesníckej a drevárskej knižnici vo Zvolene a v
knižnici Slovenského národného múzea v Bratislave. Naj-
mä pri zostavovaní špeciálnych kľúčov sme museli do-
slova detektívne pátr ať po informáciách textových, gra-
fických aj zvukových, pretože mali čiastkový charakter.
Neraz sme sa museli uspokojiť len s popisom alebo ne-
kvalitnou ilus tráciou. Okrem slovenských verejných kniž-
níc sme navštívili a excerpovali informácie z vybraných
britských, českých, maďarských a poľských knižníc.

Detektív v prírode ponúka nové možnosti
pre skúmanie biodiverzity
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Nenahradit eľným zdrojom informácií bol nepochybne in-
ternet, avšak tu sme museli zohľadňovať vierohodnosť
údajov, pretože nie všetky sú recenzované odborníkmi
a nie sú aktualizované. Bola to časovo veľmi náročná
práca, s ktorou sme nepočít ali. Potom bolo nutné vyse-
lekt ované informácie zoskupiť do prehľadných predme-
tových kapitol so skr átenými aj rozšírenými obrázkový-
mi a textovými charakteristikami. Niektoré pobytové sto-
py sme počas prípravy publikácie mali možnosť vidieť
po pr výkrát, takže aj pre nás to už v tejto fáze zname-
nalo dobrodružné odhaľovanie. V tejto súvislosti upo-
zorňujeme, že mnohé textové informácie sa priebežne
budú korigovať, audiovizuálne dopĺňať a ilus trácie na-
h r ádzať kval i tne jš ími ,  pretože sme pracovali
s kvalitatívne rôznorodými podkladmi.

Komu je to to CD ur čené?
Detektív v prír ode je určený všetkým obdivovateľom

prírody a pedagógom, ktorí so žiakmi a študentmi or gani-

zujú terénne exkurzie, riešia ekologické projekty a pod.
Pokiaľ ide o vek žiakov, treba upozorniť, že je vhodné len
pre tých talentovanejších na dr uhom stupni ZŠ, ktorí rie-
šia biologické olympiády alebo sa pripravujú na iné eko-
logické súťaže. Dúfame, že CD-rom privítajú pracovníci
odborných organizácií, pre ktorých sa môže stať dopln-
kovým zdrojom informácií pri inventarizácii a monitorin-
gu vybraných druhov v rámci prieskumu ur čitého úze-
mia. Záleží od užívateľa akú úroveň náročnosti si zvolí.

Čím je táto elektronická publikácia výnimočná? Čo nové po-
skytuje uží vateľom?

Výnimočná je v tom, že hoci je špeciálne zameraná,
zár oveň poskytuje jedinečné informácie v komplexne
zameraných de terminačných kľúčoch. To si na pr vý po-
hľad odporuje, či nie? Avšak väčšina doteraz vydaných
kľúčov umožňuje spoznávať živočíchy len v rámci jed-
notlivých skupín, napríklad len vtákov či hmyzu, prí-
padne úžitkových dr uhov, napríklad poľovných...

Čo nového prináša tát o publikácia? Tak pokiaľ ide o
obsahové zameranie, nemožno hovoriť o absolútne j ori-
ginálnosti. Pozornosti odborníkov však neuniknú niekto-
ré kľúče, kto ré sú spr acované po pr výkrát aj
v medzinárodnom meradle alebo obsahom a rozsahom

doplňujú už existujúce. V špeciálnom kľúči na odhaľova-
nie pôvodcov podľa stavieb je to napríklad kľúč na určo-
vanie príbytkov cicavcov a vtákov, hniezd mravcov a
ostatných blanokrídlovcov, prenosných schránok vr ec-
kovcov a potočníkov, zosnovaných sietí pavúkov a iné.
Z doplnkových kľúčov je to napríklad kľúč na určovanie
vajec vtákov, v rámci ktorého bolo potrebné zaviesť novú
slovenskú t erminológiu, ktor ú podobne ako u ostatných
kľúčov vysvetľujeme v terminologickom slovníku.

Ako tr eba postupovať pri štúdiu špeciálnych kľúčov na ur čo-
vanie pob ytových stôp?

Tak to bol jeden z problémov, ktorý sme po technic-
kej stránke riešili takmer celý rok. Pracovná verzia de-
tektí va bola síce hotová v roku 2004 (tento rok je uve-
dený aj na obálke CD), avšak vyhľadávanie a práca s
určovacícmi kľúčmi sa ukázala ako veľmi ťažkopádna,
neprehľadná, smerujúca k mylnému výsledku. Takže

teraz z textovej ponuky (skr átená verzia kľúča) sa ne-
pr echádza opäť textovým a navyše rozšíreným kľúčom,

ale sa vstupuje do ponuky obrázkov, z ktorej si vyberá-
te. Obrázok porovnávate s dokladovým materiálom, kto-
rý ste si priniesli z terénu (fotografia, trojrozmerný ma-
teriál) alebo so zvukovou nahrávkou z vášho záznam-
níka. Až potom si svoj úsudok pre istou porovnáte s
charakteristikami v rozšírenom kľúči, aby ste si boli
is tí, aké znaky si treba na ilus trácii alebo v nahrávke
všímať. Samozrejme, možno Detektí va študovať aj bez
dokladového materiálu, podobne ako iné encyklopé-
die. Možno použiť aj vyhľadávanie, ale tu treba mať
trpezlivosť, kým PC načíta všetky dáta... Kedy je vy-
hľadávanie užitočné? Dobrý detektí v musí poznať všet-
ky typy pobytových stôp, ktoré v rámci daného druhu
prichádzajú do úvahy, napríklad odtlačok končatiny ži-
vočícha, jeho príbytok, hlasový či iný prejav. U rčovanie
v kľúčoch totiž nebolo možné zostaviť klasickou for -
mou vyslovenej tézy a následnej antitézy, ako je to ob-
vyklé pri sy stematických (taxonomických) kľúčoch.

Niekt oré súborné pobytové znaky sa prekrývajú a ne-
možno medzi nimi stanoviť presné hr anice. Ako každý
de tektí v aj my sa na mieste snažíme zais tiť čo najviac
stôp. Preto sa jednotliv é kľúče vzájomne dopĺňajú. V
niekt orých prípadoch si pri pobytových znakoch všíma-
me vonkajší vzhľad, ako je tvar, rozmery, štruktúra, ino-
kedy ich umiestnenie v priestore, prípadne výskyt

v ur čitom období. Pri spr ávne zvolenom hesle vám vy -
hľadávač ponúkne vše tky užitočné info rmácie
o vyhľadávanom ,,páchateľovi”. Nezabúdajme, že odha-
ľovanie pôvodcu vždy vyžadu je praktické skúsenosti
hla vne v tom, čo si tr eba všímať. A napriek tomu sa z
ob jektí vnych dôvodov ner az musíme uspokojiť
s určením pôvodcu na úrovni rodu, prípadne čeľade.

Uvažujete aj o ďalších dieloch CD?
Áno, zatiaľ sa zmienim len o obsahovom zameraní

dr uhého dielu, z ktorého máme v Slovenskej agentúre
životného prostredia k dispozícii asi 80 % informácií. V
ňom budeme viac bot anizovať, pretože určenie hos ti-
teľských rastlín bude základom pr e odhaľovanie pôvod-
cov podľa charakteristických požerkov a iných zmien
na jednotlivých orgánoch ras tlín. Zameriame sa aj na
zvyšky konzumovanej a nestrávenej potr avy, výlučky
v podobe tr usu, perie vtákov a pod. Celý druhý diel bude
pr evažne zameraný na stopy súvisiace s konzumáciou
potr avy. Uvedomu jeme si, že nas távajú paradoxné situ-
ácie, keď podľa požerku pôvodcu určíme presnejšie a
oveľa jednoduchšie, ako keby sme ho mali pred sebou.
Tak je tomu napríklad pri, inak veľmi podobnom a drob-
nom, mínujúcom alebo hálkotvornom hmyze. To je veľ-
mi dôležité pri mapovaní vybr anej biot y hlavne na ško-
lách, ak nám majú poslať vierohodné informácie.

Za rozhovor ďak uje Alena Kostúriková
Pozn. r ed.: Objednávky môžete posielať na e-mailovú

adresu detektiv@sazp.sk, kde vám zároveň budú po-
skytnuté všetky ďalšie informácie. Svoje objednávky
môžete poslať aj poštou na adr esu: SAŽP – CEVAP, Ta-
jovského 28, P. O . B. 252, 975 90 Banská Bystrica.
Všetci odberatelia sú evidovaní v databáze, čím auto-
maticky zís kajú zľavy na ďalšie verzie vydania.

Živá príroda pokračuje
programom BISEL

Projekt Živá príroda sa úspešne realizuje od r oku
2001, kedy bol slávnostne otvorený. Garantom pro-
jektu je Minis terstvo životného prostredia SR, organi-
zátor om Slovenská agentúra životného pr ostredia –
Centrum environmentálne j výchovy a propagácie a
podporilo ho aj Minis terstvo školstva SR. U rčený je
pr e žiakov II. stupňa základných škôl. Projekt Živá
príroda doteraz získal dve pr estížne medzinárodné
uznania – striebornú cenu Green Apple Awards 2004
a v súťaži Energy Globe sa umies tnil na druhom mies-
te v kategórii Winners YOUTH 2004. Databázové CD
de tských máp biodiverzit y bolo ocenené v súťaži ITA-
PA 2004 v kategórii III. – vzdelávanie. Pr ojekt v r oku
2006 pokračuje programom BISEL (Biotic Index at
Secondary Education Level). Tento program je zame-
raný na monitoring čistot y tečúcich povrchových vôd
pomocou vodných bezs tavovcov. Metodika je platná
pr e všetky krajiny Európskej únie. V prípade, že sa
chcete zapojiť do tohto programu, môžete tak urobiť
najneskôr do konca mar ca 2006. (Kontakt :
ev@sazp.sk, tel.: 048/ 4374175).




