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Čína – Hory Huangshan

Najkrajšie čínske hory Huangshan (Hiang-šan 1 873 m
 n. m

.) charakterizujú 4 
divy – skaly, borovice, horúce plam

ene a oblaky. Podľa Číňanov svojim
i krásam

i 
odkrývajú 16 kvalít sveta. V ich 36 roklinách pram

ení 36 vodných tokov, ktoré sa 
zlievajú do 24 riek dvoch väčších povodí Cahngjinag a Qiantangjiang s m

nožstvom
 

jazierok, vodopádov, studených i horúcich pram
eňov. V hornatej krajine 77 vrchov 

presahuje 1 000 m
 n. m

., z nich Hora lotosového kvetu siaha do výšky 1 864 m
 n. m

. 
Viaceré pom

enovali podľa ich výzoru, napríklad Skaly deviatich drakov. Posvätné Žlté 
hory pom

enoval a ich ochranu vyhlásil 17. 6. 747 taoista a čínsky cisár Xuanzong 
(Tian Biao) z dynastie Tang (618 – 907 n. l.). Podľa legiend ukrývajú elixír nesm

rteľ-
nosti. Budujú ich najm

ä granity, diority, krem
ence a m

etam
orfované horniny. Lesnú 

vegetáciu do 800 m
 n. m

. tvorí najm
ä borovica M

assonova (Pinus m
assoniana), 

vyššie endem
ická borovica huangšanská (P. huangshanensis), ktorá zaberá až 56 %

 
plochy chráneného územ

ia. Celkove tu rastie asi 1 650  druhov rastlín, z toho 240 
druhov m

achov, 100 druhov papradí, 14 nahosem
enných a 1 300 krytosem

enných 
rastlín. Z asi 300 tunajších chordátov m

ožno uviesť 48 druhov cicavcov, napríklad 
m

akaka rézusa, m
akaka m

edvedieho, m
edveďa him

alájskeho, cibetu ázijskú, kuona 
horského, jazveca čínskeho, jeleňa škvrnitého sika a ďalších. Ďalej sa tu vyskytuje 
170 druhov vtákov, 38 druhov plazov, 20 druhov obojživelníkov a 24 druhov rýb.

Huangšan svojou krásou oddávna priťahoval básnikov, m
aliarov, pustovníkov a 

pútnikov. Na prelom
e 14. storočia, najm

ä v období vlády m
ongolskej dynastie Yuan 

(1271 – 1368), postavili v horách až 64 chrám
ov a kláštorov, z ktorých sa zachovalo 

20, ktoré dodnes slúžia ako pútnické m
iesta. 

M
ystický ráz krajiny výrazne ovplyvnil čínsku um

eleckú tvorbu, ktorú dodnes re-
prezentuje tzv. huangšanská kultúra, zložená z m

alieb, rytín, básní, esejí a príbehov. 
Dom

inuje v nej krajinom
aľba štýlu Šan Šui – Hora a voda, ktorá sa rozvinula od 16. 

storočia.
Súčasťou SD sú Hory Huangshan od roku 1990 (Banff).

Čína – Hory Wuyi

Na hory W
uyi a ich okolie sa sústreďovala pozornosť ľudí už oddávna. Už 

pred 4 000 rokm
i tu sídlil ľud kultúry M

in Yue. Na tom
to územ

í sú najvýznam
-

nejšie nálezy z obdobia dynastie Han (206 pred n. l. – 220 n. l.) na sam
ostatnej 

juhovýchodnej m
alej lokalite (48 ha) pri rieke, vzdialenej 10 km

. Ide o zvyšky 
bývalého m

esta Chengcum
 objavené v roku 1958. Charakterizuje ho 8 m

 vyso-
ké a 4 m

 hrubé opevnenie, cez ktoré sa prechádzalo štyrm
i bránam

i zo súše a 
trom

i vodným
i cestam

i. Posvätné hory sa stali prvým
 centrom

 taoizm
u a jedným

 
z prvých chránených územ

í na svete. Už v roku 748 v nich cisár Xuan Zong z dy-
nastie Tang (618 – 907 n. l.) zakázal výrub strom

ov a rybolov. Hory navštevovali 
cisári, estéti, um

elci a m
yslitelia z celej Číny. Tu vznikla v roku 1183 akadém

ia 
W

uyi Jingshe a Zhu (1130 – 1200) sform
uloval učenie neokonfucionizm

u, ktorý 
sa presadil ako štátna filozofia. V období vlád dynastie Severných Song (960 
– 1126) až dynastie Qing (1644 – 1911) tu pôsobilo až 35 akadém

ií, ktoré sa 
zaoberali harm

óniou človeka a prírody. Z tohto obdobia sa zachovalo v horách 
asi 60 taoistických chrám

ov a kláštorov a tu sa v 11. až 16. storočí rozvinula 
kultúra čaju, odtiaľto ho vyvážali na cisársky dvor. Západnú časť pohoria budujú 
vulkanické horniny, ryolity a granity, východnú rozčlenené červené pieskovce 
bizarných tvarov. V krasových horninách objavili 72 jaskýň. Na teplú a vlhkú 
oblasť nižších nadm

orských výšok sa viažu vždyzelené listnaté lesy, prechá-
dzajúce do hum

ídnych subtropických lesov. Celkove z 2 888 druhov vyšších 
rastlín 28 zapísali na Červený zoznam

 Číny. Okrem
 toho tu zistili 840 druhov 

nižších rastlín a húb. Faunu hôr W
uyi charakterizuje asi 5 000 druhov, z toho 

475 chordátov – 71 druhov cicavcov , 256 druhov vtákov, 73 druhov plazov, 35 
druhov obojživelníkov, 40 druhov hm

yzu. Zo 49 čínskych endem
ických druhov 

chordátov sú 3 lokálne endem
ity. Prírodnú rezerváciu W

uyishan a Scenéricky a 
historicky význam

ný areál W
uyishan navštívi ročne asi 700 000 návštevníkov, 

z nich 120 000 sm
eruje do sprístupnených jaskýň Nebeských súvislostí a 300 

000 do Rokliny deviatich zákrut. 
Súčasťou SD sú Hory W

uyi od roku 1999 (M
arrakéš).

Čína – Hora Taishan

Hory Taishan (Taišan) tvorí 112 vrchov, ktoré vystupujú nad južnou pravo-
strannou časťou nivy Žltej rieky (Hunag He) do nadm

orskej výšky až po Vrchol 
Nefritového cisára, odkiaľ dovidieť na Žlté m

ore. Sem
 prichádzali čínski cisári obe-

tovať Nebesám
, lebo odtiaľto bolo najlepšie vidieť východ slnka. Taišan oddávna 

patril k piatim
 posvätným

 horám
 Číny a považujú ho za kolísku čínskej civilizácie, 

obývanú už v paleolite a neolite (pred 400 tisíc rokm
i). 

Prírodné prostredie hôr Taišan charakterizuje m
nožstvo brál, 98 skalných stien, 

48 jaskýň, 102 potokov a veľa pram
eňov, vodopádov a jazierok. Kultúrne dedič-

stvo Taišanu predstavuje 22 chrám
ov, 97 lokalít s ruinam

i, 819 kam
enných stél, 1 

018 nápisov na skalných stenách, 11 brán, 14 klenutých podchodov, 14 besiedok, 
4 pavilóny a tisíce do skál vytesaných schodov. Na vrchol hôr vedie z m

estečka 
Taian 10 km

 dlhá trasa, v rám
ci ktorej treba do výšky 1 350 m

 n. m
. prekonať asi 

6 660 schodov. Od roku 1983 k tom
uto bodu vedie po trase dlhej 2 100 m

 prvá 
čínska lanovka. Posledných 1 200 schodov vedúcich „do neba“ vedie k Južnej 
nebeskej bráne zo 14. storočia. Za ňou na vrchole pozdĺž Rajskej cesty stojí via-
cero chrám

ov, z ktorých vyniká najm
ä Chrám

 azúrovej oblohy z 10. storočia. Dal 
ho postaviť tretí cisár dynastie Sung s využitím

 bronzu a železa aj na krytinu. Na 
sam

otnom
 Vrchole nebeského stĺpu, nazývaného aj Vrch Nefritového cisára, stojí 

Chrám
 Nefritového cisára s jeho bronzovou podobizňou. Blízko postavili Pavilón 

pohľadu na Slnko, z ktorého vidieť východ slnka nad oceánom
. Ďalším

 je Pavilón 
pohľadu na Žltú rieku, z ktorého sa sleduje západ slnka nad Žltou riekou. Tu na 
vrchole je aj napísané: Z tohto m

iesta sa Konfuciovi zdal svet m
alým

.
Hory Taišanu pokrýva na 79,9 %

 vegetácia s 989 druhm
i vyšších rastlín, z 

toho 433 druhm
i drevín. Až 462 druhov rastlín sa využíva na liečenie. Z asi 200 

druhov chordátov 122 reprezentuje avifaunu. Hore potokm
i až do výšky 800 m

 
vyplávajú sladkovodné ryby druhu Varicorhinus m

acrolepis. Na severnej strane 
hôr objavili 133 hrobiek a 2 100 hrobov z obdobia neolitu – kultúry Daw

enkou 
(spred 5 000 – 6 000 rokov), ktorá sa odlišuje od južnej neolitickej kultúry 
Lungšan.

Súčasťou SD je Hora Taishan od roku 1987 (Paríž).

Čína – Jaskyne Mogao

Jaskyne M
ogao (M

ogao Ku) poznajú vo svete aj pod názvom
 Tun-chuang 

(Dunhuang), podľa neďalekého M
esta piesku v západnej časti provincie Gansu, ktoré 

spom
enul už M

arco Polo ako Sa´-čou-w
ej. Volajú ich aj Jaskyne tisícov buddhov 

(Chien-fo-tung), ktoré sem
 do hôr M

ingsa-Šan (M
ogao, Hory hrm

iaceho piesku) a vý-
chodne od sídla M

ingshoshan (M
ing Šo Šan) um

iestnili obchodníci, m
nísi – vyznáva-

či budhizm
u. Vytvorili tak najbohatšiu zbierku budhistického um

enia na svete. Základ 
tvorí v púštnej oblasti v zábere doliny 70 m

 vysoká a 1,6 km
 dlhá skalná stena, do 

ktorej podľa legendy m
ních Lo Cchun (Yue Zhun) údajne v roku 366 vysekal prvú 

jaskyňu ako reakciu na svoj sen. Skutočnosťou zrejm
e je, že výklenky so socham

i 
tu už boli dávno predtým

 v období vlády dynastie Han (206 pred n. l. – 220 n. l.), no 
asi v 4. storočí v um

elej jaskyni vznikol prvý vym
aľovaný budhistický chrám

. Po ňom
 

v rokoch 581 až 1056 vznikli ďalšie, uzatvorené pred slnečným
i lúčm

i. Po dlhé roky 
sem

 na sväté m
iesto – brány budhizm

u do Číny, prichádzali vyznávači budhizm
u. 

Okrem
 toho išlo o križovatku Veľkej hodvábnej cesty a dôležitú stanicu karaván pred 

púšťou Taklam
akan, kde napájali zvieratá vodam

i z Altyn-taghu.
Viaceré čelné steny chrám

ov sa zrútili a odkryli um
elé jaskyne, z ktorých dodnes 

je navštevovaných 492. Do najm
enšej z nich sa ledva dá vsunúť hlava, najväčšia 

dosahuje plochu 268 m
2. Najvyššia jaskyňa m

eria k stropu 40 m
, pričom

 zvonka 
vyzerá ako deväťposchodová veža. 

V jaskyniach pokrýva steny 45 000 m
2 m

alieb a nachádza sa vyše 2 300 po-
m

aľovaných terakotových i drevených sôch Buddhu. Z nich najväčšia presahuje 33 
m

. Pre veľké sochy Buddhov m
useli pospájať niekoľko jaskýň nad sebou. Lokalita 

nepredstavuje len kolísku čínskeho budhizm
u, ale dokladuje 1500-ročný vývoj čín-

skeho um
enia. Najstaršie fresky v južnej časti steny sa nachádzajú v 22 jaskyniach 

z čias dynastie Severných W
ei (Toba Kuej, 386 – 534). Pri reštaurovaní m

alieb v 
roku 1900 jeden m

ních objavil zam
urovanú m

iestnosť (Jaskyňu rukopisov) s m
nož-

stvom
 budhistických, taoistických, konfuciánskych, m

anichejských a parsistických 
rukopisov (cca 45 000).

Súčasťou SD sú Jaskyne M
ogao od roku 1987 (Paríž).

Spracoval: Jozef Klinda




