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Či už je to sila vysokých
hôr, rozsiahlych púští či
starých lesov, príroda
nás necháva v úžase
a ponúka nám pocit samoty, slobody
a dobrodružstva. Avšak človek
ju ničí zaberaním jej pôvodných
prirodzených miest, jej osídľovaním.
Neustálym zvyšovaním svojho tlaku
tak ohrozuje rovnováhu v prírode.
Preto pred niekoľkými rokmi vzniklo
spoločné hnutie mnohých organizácií, ktorých prvoradým cieľom je
zachovanie divočiny.
„Divočina je oblasť, ktorá je riadená
prírodnými procesmi. Zahŕňa pôvodné
prírodné stanovištia a pôvodné druhy
a je dostatočne rozsiahla na to, aby
tam mohli prebiehať prirodzené
procesy. Je nezmenená alebo len
minimálne zmenená, bez rušivých
a ťažobných aktivít človeka, bez
sídiel, infraštruktúry i bez vizuálneho
narušenia.“
„V oblastiach s divokou prírodou
prevládajú prírodné procesy a prirodzené prírodné stanovištia. Obvykle
sú tieto jednotlivé oblasti v porovnaní
s oblasťami divočiny menšie a viac
rozkúskované, hoci celkovo často
zaberajú rozsiahle územia. Stav ich

prirodzených prírodných stanovíšť,
procesov a druhov je však viac alebo
menej narušený ľudskou činnosťou,
ako pasením dobytka, poľovníctvom, rybolovom, lesným obhospodarovaním, športovými aktivitami
či všeobecnými stopami ľudských
artefaktov.“

Mountain Wilderness / Francúzsko

V priebehu posledných pätnástich
rokov presadzovanie konceptu
divočiny značne zosilnelo.
Dôležitým míľnikom bola „Rezolúcia
Európskeho parlamentu o divokej
prírode v Európe“ prijatá vo
februári 2009. V súvislosti s tým
štyri mimovládne organizácie
zo štyroch krajín (Hnutí DUHA,
Mountain Wilderness France,
Európska spoločnosť pre divočinu
a Lesoochranárske zoskupenie
VLK) začali realizovať projekt na
podporu vzdelávania a výmenu
skúseností v oblasti divokej prírody
v rámci programu Európskej únie
Erasmus+.

European Wilderness Society / Rakúsko

Vďaka tomuto katalógu máte
možnosť spoznať 13 európskych
divokých území, kde môžete „zažiť
divočinu“ a znovu nadobudnúť
pocit spojenia s pôvodnou prírodou.

Už vyše 20 rokov francúzska organizácia Mountain
Wilderness („Horská divočina“) presadzuje globálny
prístup k horským oblastiam, kde „zachovanie prírodného
prostredia“, „sociálnej spravodlivosti“ a „lokálnej ekonomiky“
sleduje ten istý cieľ.
www.mountainwilderness.fr

European Wilderness Society (Európska spoločnosť pre
divočinu) sa usiluje o zväčšenie rozlohy divočiny v Európe.
Identifikujú, označujú, spravujú a propagujú posledné veľké
európske oblasti s divokou prírodou.
wilderness-society.org

VLK / Slovenská republika
Lesoochranárske zoskupenie VLK vzniklo v roku 1993 ako
hnutie na zachovanie prirodzených lesov a ich divokého
charakteru na Slovensku i v celej strednej a východnej
Európe. Vyše 40 % územia Slovenska totiž pokrývajú lesy,
v ktorých žije asi 250 vlkov a 800 medveďov.
WWW.WOLF.SK

Hnutí DUHA / Česká republika
Hnutí DUHA odhaľuje nekalé praktiky korporácií a agitovanie
strán v ich volebných programoch, radia komunitám, navrhujú
nové zákony, informujú spotrebiteľov a hľadajú alternatívne
prístupy.
www.hnutiduha.cz

NAJVÄČŠIE
ZACHOVALÉ
PRIRODZENÉ ÚZEMIE
ÁLP: HOHE TAUERN
Rakúsko
47° 04 30 Sever - 12° 41 40 východ

R www.hohetauern.at/en
E nationalparkrat@hohetauern.at
q (+43) 4875 5112
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Najväčšie chránené územie v Alpách,
Národný park Vysoké Taury, bol
založený v roku 1981 ako prvý národný
park v Rakúsku. Počas nasledujúcich
desaťročí sa svojou rozlohou 1 834 km2
postupne stal najväčším chráneným
územím v strednej Európe. Rozprestiera
sa na časti troch regiónov, Korutánska,
Salzburska a Tirolska. Pôvodná divoká
príroda i krajina obhospodarovaná horskými farmármi – to sú dve tváre tohto parku. Národný park Vysoké Taury

chráni rozsiahle pôvodné alpské útvary,
ako ľadovce a skalné steny, ale aj krajinu s horskými pastvinami, ktoré boli po
stáročia citlivo a usilovne udržiavané.
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OBJAVTE NAJVÄČŠÍ NÁRODNÝ
PARK V ALPÁCH
SVET NÁRODNÉHO
PARKU – SALZBURG

CENTRUM NÁRODNÉHO
PARKU BIOS V MALLNITZI

Centrum Sveta národného parku
je tým najlepším miestom, kde by
mali ľudia začať svoju návštevu parku.
Vďaka 3D filmom sa tu dozviete
veľa o histórii formovania Álp, ich
obyvateľoch a životnom prostredí.

Nahliadnite tu do neznámeho sveta
– do sveta skrytých foriem života,
primitívnych organizmov, zvláštnych
tvarov a vecí udivujúcej krásy.
Množstvo interaktívnych zastávok
a multimediálnych prehliadok vás
prenesú do úplne iného sveta. Na
vašej objavnej ceste poputujete
od najmenšieho po najväčšie, od
najpozoruhodnejších štruktúr pod
mikroskopom až po pôvodnú horskú
bystrinu.

www.nationalparkzentrum.at

VYSOKOHORSKÁ ALPSKÁ
CESTA GROSSGLOCKNER
Pozdĺž vysokohorskej alpskej cesty
Großglockner sa nachádza množstvo
informačných tabúľ, šesť náučných
chodníkov a dve informačné centrá.
Týčiac sa do výšky 3 798 m Großglockner je nielen najvyšším štítom
v Rakúsku, ale patrí aj medzi najvyššie
v celých Alpách. Cestou môžete navštíviť niekoľko výstav, a to umeleckú
výstavu Alpenliebe, Alpské prírodovedné múzeum, výstavu o hore
Großglockner alebo výstavu „Orol
skalný vo východných Alpách“.
www.grossglockner.at/en

www.bios-hohetauern.at

NÁUČNÉ CHODNÍKY
Pripravte sa na dobrodružstvo
v prírode na najkrajších miestach
Národného parku Vysoké Taury.
Nielenže budete očarení jeho
prírodnými krásami, ale sa aj veľa
naučíte o jeho faune, flóre, o histórii
ľadovcov a celej prírody. Náučné
chodníky sú rôzne dlhé, prejdete ich
za niekoľko hodín alebo za niekoľko
dní. Niektoré sú určené aj pre deti.
Na internete nájdete informácie tak
o samotných chodníkoch, ich vybavení
a dostupnosti, ako aj o okolí a mnohé
iné praktické informácie.
www.nationalparkerlebnis.at/en/
educational-trails-2.html
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MEDZI ZEMOU
A VODOU
V NÁRODNOM
PARKU GESÄUSE
Rakúsko
47° 36 SEVER - 14° 45 východ

R www.nationalpark.co.at
E info@nationalpark.co.at
q (+43) 3613 21160 20
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Národný park Gesäuse sa nachádza v rakúskom Štajersku. Bol založený
v roku 2002 a rozprestiera sa na rozlohe
110 km². Je to úžasné miesto na alpské športy a svoju povesť si získal vďaka
jedinečnej 16 km dlhej tiesňave sformovanej riekou Enns. Táto rieka pramení
v Salzburgsku a vinie sa v dĺžke 250 km,
až kým sa nevleje do Dunaja.
Strmé vápencové vrcholy a zelené lesy,
veľká rozmanitosť fauny a flóry, to všetko robí z Národného parku Gesäuse

dôležitý zdroj biodiverzity v Rakúsku.
V národnom parku žije vyše 89 endemických živočíšnych druhov, napríklad
pavúkovce rodu Megabunus či 15 druhov
rastlín.
V roku 2003 bol park zaradený do 2. kategórie podľa hodnotenia IUCN, a to vďaka
ochrane ekosystémov a rešpektovaniu
prírodných procesov.

OBJAVTE DIVOČINU
V NÁRODNOM PARKU GESÄUSE
TÁBOR V DIVOČINE
Chcete stráviť zopár dní v lese so svojimi priateľmi a ich deťmi?
Park Gesäuse vám pod vedením strážcov parku ponúka
príjemné dobrodružstvo, pri ktorom sa môžete odpojiť od
„virtuálnej“ reality a znovunadobudnúť spojenie s prírodou.
Dokážete si predstaviť, že prežijete bez smartfónu a hodiniek? V tábore si vyskúšate, ako sa bez nich aj bez ďalších
elektrických spotrebičov dá žiť. Šťastie spočíva v jednoduchosti: cez deň pod vedením sprievodcu objavujte divočinu a večer
si uvarte jedlo na ohni!

PEŠIA TURISTIKA V RAKÚSKYCH HORÁCH

ADRENALÍNOVÉ
CENTRUM VŔBOVÝ DÓM
Adrenalínové centrum Vŕbový dóm vás pozýva
objavovať život v parku prostredníctvom
rôznych aktivít.

Vďaka nádherným horám a veľkolepým skalným stenám, ktoré
sú ich dominantou, toto územie láka milovníkov pešej turistiky
už 200 rokov. Preto sa v Národnom parku Gesäuse v posledných
rokoch venujú obnove turistických trás, pričom sa dbá na
zachovanie ich pôvodného stavu. Inštaluje sa tam dostatočný
počet bodov na pridŕžanie sa, ale s citom, aby ich tam nebolo
prehnane veľa. Výstupy si vyžadujú dobré orientačné schopnosti a veľký zmysel pre zodpovednosť. Na vrchole vás čaká
samota a dych vyrážajúce výhľady.

VÝPRAVA DO MIKROKOZMU
Ponorte sa do fascinujúceho sveta vodných
a pôdnych organizmov s odborným výkladom
sprievodcov.
NÁUČNÝ CHODNÍK DIVOKÉHO JOHNA
Riečka Johnsbach bola v minulosti upravená
tak, aby spĺňala požiadavky ľudí. Vďaka LIFE
projektu, ktorý národný park realizoval spolu
s partnermi, však znovu získala svoj pôvodný
divoký charakter. Tento chodník sa tak venuje práve tejto opätovne prirodzene tečúcej
horskej bystrine.
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WOODSMOKE
V NÁRODNOM
PARKU LAKE
DISTRICT
Anglicko
54° 27 Sever - 3° 06 západ

R www.woodsmoke.uk.com
E contact@woodsmoke.com
q (+44) 01900 821779
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Národný park Lake District (v preklade
Jazerná oblasť) so svojimi jazerami
a pohoriami rozprestierajúcimi sa na
ploche 2 280 km2 je najväčším anglickým národným parkom. Počas série
zaľadnení sa postupne sformovali
ľadovcové údolia a ľadovcové kotly, tzv.
kary a tiež tie najkrajšie hory v Anglicku.
Scafell Pike (978 m), najvyšší vrchol
v parku, hmlistý opar nad jazernou
krajinou spolu s paletou teplých farieb,
to všetko vytvára ich magickú atmosféru.

Romantický básnik William Wordsworth
vyznáva svoju lásku k týmto horám
slovami: „V tých kombináciách, ktoré
vytvárajú, týčiace sa jedna nad druhou či
zdvíhajúce svoje horské chrbty ako vlny na
rozbúrenom mori a v tej nádhere a pestrosti
ich povrchov a farieb, ich nič neprekoná.“

WOODSMOKE
Organizácia Woodsmoke, založená v roku 2001, je
medzinárodne uznávanou vďaka svojim priekopníckym kurzom prežitia v prírode (tzv. bushcraft)
a profesionálnemu prístupu k výuke klasických
schopností na prežitie v divočine. Bushcraft tkvie
v získavaní znalostí a schopností, aby si človek pobyt
v prírodnom prostredí užíval. Kurzy bushcraftu
prebiehajú v srdci anglického Národného parku
Lake District.
Woodsmoke ponúka stopercentné splynutie s prírodou pod vedením inšpiratívnych učiteľov a sprievodcov divočinou. Naučíte sa, ako sa stať súčasťou
sveta prírody a začnete si osvojovať celé spektrum
tradičných postupov, konkrétnych zručností i teoretických znalostí, ktoré sú potrebné na samostatné
prežitie a pohyb v divočine v súlade s prírodou.

BUSHCRAFT V LESE A KURZY PREŽITIA
PRE POKROČILÝCH
Šesťdenný pobyt, počas ktorého sa úplne prispôsobíte životu v divočine. Naučíte sa napríklad
zaobstarať si vodu a dezinfikovať ju, rozoznávať divo
rastúce rastliny, chytať ryby bez prúta a iné zručnosti
na prežitie v horách.

KURZ STOPOVANIA
Päťdenný pobyt, počas ktorého sa naučíte pozorovať a rozoznávať stopy zvierat, ich zvuky, trus,
lebku i kosti.
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AKTIVITY PONÚKANÉ
NÁVŠTEVNÍCKYM
CENTROM
NÁRODNÉHO
PARKU MAJELLA
Taliansko
42° 4 55 SEVER - 14° 3 36 východ

R www.parcomajella.it
E info@laportadelsole.eu
q (+39) 0864 25701
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Montagna della Majella je majestátne vysoké a divoké pohorie rozprestierajúce sa v provinciách Chieti, Pescara
a L’Aquila v kraji Abruzzo v strednom
Taliansku. Národný park Majella je prevažne hornatý, 55 % jeho územia leží nad
hranicou 2 000 m n. m. Čo sa týka rozmanitosti prírody, tento park je ukážkou
toho najvzácnejšieho a najcennejšieho
národného bohatstva. Ale nebolo to tak
vždy. Necitlivé a ničivé zásahy človeka
viedli k úplnému vyhubeniu veľkých by-

linožravcov. Vďaka ochranným opatreniam národného parku i vďaka veľkému
úsiliu talianskej pobočky medzinárodnej
organizácie WWF, Klubu Alpino Italiano
a veľkej snahe mnohých obcí sa situácia radikálne zmenila. V súčasnosti už
v týchto lesoch žije okolo 150 jeleňov a 80
jedincov srnčej zveri. Abruzzský kamzík
je opäť nesporným vládcom horských
vrcholov a po parku sa pohybuje okolo 15
až 20 medveďov.

PONUKA NÁVŠTEVNÍCKYCH CENTIER:
JEDINEČNÝ SPÔSOB, AKO OBJAVIŤ
BIODIVERZITU A HISTÓRIU NÁRODNÉHO
PARKU MAJELLA
Národný park Majella má asi 500 km vysokohorských turistických trás, zaujímavé
jaskyne Grotta Sant’Angelo a Grotta del Cavallone a štyri návštevnícke centrá,
ktoré sú ideálnym miestom na vstup do parku.
NÁVŠTEVNÍCKE CENTRUM
CARAMANICO TERME
V tomto návštevníckom centre môžete
navštíviť múzeum, ktoré má dve hlavné
sekcie. V prírodopisnej časti je expozícia
venovaná geológii Majelly a fosíliám, ktoré
sa tu našli. V druhej, archeologickej časti
múzea sú nálezy zo severnej oblasti parku
z obdobia od najstaršieho paleolitu až po
obdobie Rímskej ríše. Vedľa budovy múzea
je vyhradené miesto pre vydru riečnu, kde
má vytvorené podmienky ako vo svojom
prirodzenom prostredí. No a po návšteve
múzea môžete vyraziť na niektorú
z množstva turistických trás.
www.majambiente.it
majambiente@tin.it

NÁVŠTEVNÍCKE CENTRUM
FARA SAN MARTINO
Nachádza sa na Radničnom námestí
a nájdete tam prírodopisné múzeum, kde
môžete objavovať prírodu Národného
parku Majella, jeho vysoké hory, lesy, skalné
steny, údolia, porasty kosodreviny, rokliny

i svet v podzemí. Poznáte hlasy vtákov? Na
audiovizuálnom paneli uvidíte vtáky žijúce
v parku a vypočujete si ukážky ich hlasov.
info@laportadelsole.eu

NÁVŠTEVNÍCKE CENTRUM
LAMA DEI PELIGNI
Páčia sa vám kamzíky? Potom je toto
návštevnícke centrum pre vás ako stvorené.
Nájdete tu rozsiahlu expozíciu venovanú
abruzzskému kamzíkovi. A po jej zhliadnutí
sa môžete vybrať priamo za kamzíkmi, aby
ste ich uvideli zblízka. Centrum je ideálnym
štartovacím bodom na túru k horskej chate
Tari. Mohli by ste tiež preskúmať maľby na
skalách, obzrieť si pustovňu v jaskyni Grotta
Sant’Angelo a navštíviť jednu z najvyššie
položených európskych jaskýň prístupných
verejnosti, Grotta del Cavallone (1 475 m n. m.).
info@majambiente.it
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REGIONÁLNY
PRÍRODNÝ PARK
VERCORS
S HORSKÝM
SPRIEVODCOM
Francúzsko
44° 92 SEVER - 5° 49 východ

R www.parc-du-vercors.fr
E info@pnr-vercors.fr
q (+33) 04 76 94 38 26
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Regionálny prírodný park Vercors so
svojou rozlohou 17 000 ha je najväčším
vo Francúzsku. Vyskytuje sa tu 738 rastlinných druhov, najväčší les borovice
čiernej vo vápencových Alpách a úžasná
fauna, ako snehuľa horská, orol kráľovský,
vlk, kuvik obyčajný či pôtik kapcavý. Na
obmedzenie škôd spôsobených človekom sa v tejto chránenej oblasti rozhodli
minimalizovať značenie. Táto iniciatíva
zvyšuje environmentálne povedomie
návštevníkov, ich rešpekt k prírode a jej

ochrane. Zažijete tu úplné splynutie s divočinou.
Určite si nezabudnite mapu a kompas!
Ak chcete, môžete sa obrátiť na niektorého zo sprievodcov.

SPRIEVODCOVIA OTVÁRAJÚCI
DVERE DO PARKU VERCORS
ACCOMPAGNATEURS NATURE ET PATRIMOINE
Kým na jar, v lete a v jeseni vám táto organizácia ponúka pešie
vychádzky a túry, v zime sú na programe výlety na snežniciach.
Poslaním jej sprievodcov je spájať svet horskej prírody so
spoločnosťou, ktorá sa usiluje o väčší rešpekt k životnému
prostrediu. Snažia sa inšpirovať návštevníkov k tomu, aby
obmedzili svoj dopad na okolité prostredie, napríklad šetrným
presunom po parku, tichým a ohľaduplným pozorovaním fauny
a flóry či poznávaním biologickej rozmanitosti tohto prírodného
parku.
• Zimné výlety: zvieratá v zime, noc pre labužníkov (túra na
snežniciach a horské jedlo), vysokohorská krajina
• Letné výlety: rodinný život svišťov, objavovanie kamzíkov,
divo rastúce rastliny a ich využitie
www.accompagnateur-vercors.com

MILLE TRACES
Už vyše 20 rokov asociácia Mille Traces („Tisíce stôp“) ponúka
výcviky v prírode, počas ktorých môžete objavovať faunu
a flóru parku Vercors. Veľké i malé šelmy, veľké bylinožravce,
plazy, dravé vtáky a horská flóra vás úplne vtiahnu do nádhery
náhornej plošiny masívu Vercors. Či už ste profesionál, alebo
amatérsky prírodovedec, vďaka vyučovacím metódam týchto
sprievodcov a ich dobrým znalostiam územia bude to pre vás
veľmi obohacujúca skúsenosť.
„Príroda je všestranná učiteľka pre tých, ktorí ju pozorujú.“
Carlo Goldoni
www.mille-traces.org
contact@mille-traces.org

SYLVATICA
„Sylvatica“ v latinčine znamená les. Je to aj časť latinského
názvu buka lesného, ktorý je typickým stromom týchto hôr.
Okrem toho, že má nádhernú kôru a listy, je navyše symbolom
života a bohatej prírody. Sylvatica ponúka niekoľko tréningov,
pri ktorých je veľmi potrebné emócie vyvolávajúce a zmysly
obohacujúce prostredie.
• Trasy: na jednom mieste či od chaty k chate, krátke či ďaleké
trasy, rustikálne alebo moderné, vždy si pre seba nájdete to
vhodné miesto na noc.
• Tréningy: cez kulinárske umenie až po prácu s drevom
a využitie rastlín získate nový pohľad na divočinu.
• Nezvyklé bivaky: v jaskyni, v iglu, vo visutom lôžku či pod
holým nebom... Na tento zážitok nikdy nezabudnete.
• Tematické dni: získate nové poznatky alebo si prehĺbite vedomosti z rôznych tém – pozorovanie vtákov, orientácia, divo
rastúce orchidey, huby, rozpoznávanie vtáčích hlasov...
www.sylvacima.fr
igorfrey.aem@gmail.com

VERCORS ESCAPADE
Vercors Escapade je skupina sprievodcov, ktorí vám s nadšením
poodhalia kus divočiny, tajomstvá fauny a flóry i menej známe
miesta parku Vercors. Nechajte sa úplne pohltiť aktivitami, pri
ktorých budete objavovať zázraky divočiny – hľadať bobry
a kamzíky, pátrať po supoch i tetrovoch hoľniakoch, poznávať
stopy zvierat.
V každom veku sa dá naučiť, ako sa má správať v divočine.
Preto táto skupina sprievodcov ponúka aktivity dostupné pre
všetkých. Pomôžu vám splynúť s prírodou a tak nájsť cestu
sám k sebe a znovu objaviť život v nedotknutej prírode.
Okrem bežných denných výletov ponúkajú aj večerné aktivity,
víkendy pre stopárov, bivakovanie v iglu alebo pod stanom,
vychádzky na osloch.
www.vercors-escapade.com
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OSEM DNÍ
V DIVOČINE
SLOVENSKÝCH
LESOV S VLKOM
Slovensko
49° 01 SEVER - 21° 23 východ

R www.wolf.sk
E DASA@OSADNE.SK
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Súkromná prírodná rezervácia Vlčia
o rozlohe 21,24 ha sa nachádza v nádhernom pohorí Čergov v blízkosti Prešova.
V nižších častiach pralesa prevládajú
buky a jedle a na svahoch v blízkosti
hrebeňa sa rozprestiera nádherný bukovojavorový les. V lese môžete počuť pinku,
červienku, drozda či rôzne druhy sov. Pri
troche šťastia možno uvidíte vlka, rysa či
mačku divú a občas sa tu zatúla aj medveď. Lesoochranárske zoskupenie VLK
kúpilo tento les od súkromného majiteľa

v roku 1998. Odvtedy je toto územie bez
akéhokoľvek ľudského zásahu; nesmú
sa tu ťažiť ani sadiť stromy, nesmie sa
tu poľovať ani odstraňovať mŕtve drevo.
V rámci zbierky „Kúp si svoj strom“ na
jeho kúpu prispeli ľudia z 18 krajín. Po
šiestich rokoch, v apríli 2004, bol tento
les vyhlásený za prírodnú rezerváciu,
v ktorej sa chránia prirodzené procesy.
Takto začal VLK vytvárať sieť bezzásahových, tzv. „divočinových“ území.

GAIA SEMINÁRE
„Gaia – náš domov“ je osemdňový pobyt v lese
organizovaný Lesoochranárskym zoskupením
VLK. Denné terénne poznávacie prednášky, nočné
načúvanie zvukom sov, pozorovanie nočnej oblohy
a spanie pod hviezdami i stretnutia s vlkmi.
To všetko zažijete či môžete zažiť a divočina sa
vám určite vryje do srdca. Ale bude to aj možnosť
zamyslieť sa nad dôsledkami antropocentrického
vnímania sveta a nad zodpovednosťou ľudí za
ovplyvňovanie prírodných procesov.
Program
1. deň: Poznávanie rozmanitej stredoeurópskej flóry
a prepojení rastlín s hubami, živočíchmi
a ďalšími organizmami.
2. deň: Pozorovanie a poznávanie obyvateľov vtáčej
ríše – jednotlivých druhov, ich rozlišovacích znakov,
potravinového reťazca a ich začlenenia do lesného
ekosystému. Rozpoznávanie vtákov podľa ich
hlasov.
3. deň: Pozorovanie veľkých obyvateľov lesného
sveta, cicavcov. Poznávanie ich spôsobu života
a rozpoznávanie podľa stôp, trusu a pobytových
znakov.
4. deň: Poznávanie lesa ako zložitého ekosystému.
5. deň: Diskusie a meditácie vedúce k lepšiemu
pochopeniu hlbokej ekológie. Umožní vám to lepšie
pochopiť a vnímať vaše spojenie s prírodou.
6. deň: Brigáda (obnova pruhového značenia hraníc
rezervácie či majetkových hraníc, výmena
poškodených stĺpov či informačných tabúľ
s označením rezervácie).
7. deň: História aktivít VLK-a na ochranu divočiny
i ochrana divočiny vo svete.
8. deň: Odchod
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DIVOKÁ PRÍRODA
BEREZINSKEJ
BIOSFÉRICKEJ
REZERVÁCIE
Bielorusko
54° 43 25 SEVER - 28° 20 21 východ

R www.berezinsky.by/en
E tourism@berezinsky.by
q (+375) 2132 2-63-18, 2-63-13
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Berezinská biosférická rezervácia je
skutočnou perlou európskeho prírodného dedičstva, ukážkou panenskej prírody.
Je to vzácny a jedinečný kút na tomto
kontinente, kde si príroda zachovala
svoj pôvodný vzhľad a charakter. V tejto rezervácii je okolo 800 druhov cievnatých rastlín, 216 druhov machov, 238
lišajníkov, 317 druhov rias a 463 druhov
húb, medzi ktorými sú také vzácne a jedinečné druhy, ako črievičník papučkový,
ľalia zlatohlavá, pľuzgiernik krehký či pril-

bovka červená. Rezervácia je domovom
množstva živočíšnych druhov, ktoré boli
ešte donedávna rozšírené v celej Európe,
ale v súčasnosti sú už buď vyhubené,
alebo veľmi vzácne. Svet stavovcov žijúcich v rezervácii zastupuje 56 druhov
cicavcov, 230 druhov vtákov, 5 druhov
plazov a 11 druhov obojživelníkov. V riekach a jazerách žije 34 druhov rýb. Medzi
najzaujímavejšie druhy cicavcov patria
medveď hnedý, rys, vlk, vydra, los, bobor
a zubor európsky.

OBJAVOVANIE DIVOKEJ PRÍRODY
V BEREZINSKEJ BIOSFÉRICKEJ REZERVÁCII
Či sa rozhodnete navštíviť múzeum a zoopark, alebo sa vyberiete na výlet do
rezervácie, všade na vás čaká množstvo aktivít, vďaka ktorým môžete objavovať
krásy a bohatstvo tejto divočiny.
MÚZEUM PRÍRODY
V múzeu uvidíte 200 druhov zvierat
a vtákov, ktoré žijú v rezervácii. Počas
45-minútovej exkurzie vás bude obklopovať
panenská krása a bohatstvo lesov a jazier,
flóry i fauny Bieloruska.

JEDNODŇOVÝ BICYKLOVÝ
VÝLET ROZMANITOU PRÍRODOU
REZERVÁCIE

V lesnom zooparku nachádzajú útočisko
zranené a opustené zvieratá, ktorým sa
tam snažia vytvoriť podmienky čo najviac
podobné ich prirodzenému prostrediu.

Táto trasa ponúka jedinečnú príležitosť
navštíviť srdce biosférickej rezervácie
a jej úchvatnú prírodu. Budete prechádzať
v blízkosti tokanísk tetrova, miest, kde
sa pária jedny z najpôvodnejších vtákov
berezinských lesov. Z rozhľadne sa vám
naskytne pohľad na oblasti rozsiahlych
polomov spôsobených víchricou. Trasa je
dlhá 45 km a trvá 6 hodín.

EKOLOGICKÝ NÁUČNÝ CHODNÍK

PO RIEKE BEREZINA

LESNÝ ZOOPARK

Počas dvojhodinovej prechádzky sa
zoznámite s flórou a faunou rezervácie,
započúvate sa do spevu vtákov, budete
si môcť vychutnať veľkolepé scenérie
rašelinísk a dozviete sa niečo o ich vegetácii.

OBJAVNÝ NÁUČNÝ CHODNÍK

Z kajaka budete môcť obdivovať úžasnú
prírodu pozdĺž rieky Berezina: jej meandrujúce koryto, systém slepých ramien
a mokradí, hojnosť vŕbových húštin,
šťavnaté porasty trávy ostrice, vodné
vtáky a cicavce. Tento výlet môže trvať
od jedného do sedem dní.

Čo môže byť lepšie ako učenie sa zábavnou
formou? Na niekoľko hodín sa z vás stanú
biológovia a budete objavovať malých
obyvateľov týchto lesov – chrobáky.
Prostredníctvom hier sa ich naučíte hľadať,
rozpoznávať a rozlišovať.
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NAJVÄČŠÍ PRALES
V EURÓPE
ZACHOVANÝ
V NÁRODNOM
PARKU KALKALPEN
Rakúsko
47° 47 24 SEVER - 14° 22 25 východ

R www.kalkalpen.at
E nationalpark@kalkalpen.at
q (+43) 7584 3651
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Najväčší prales v Európe chráni
v srdci Rakúska od roku 1997 Národný park Kalkalpen o rozlohe 21 000 ha.
Príroda je tu na prvom mieste. Vyvíja
sa podľa svojich vlastných zákonov,
a tak sa tu pomaly navracia divočina.
Pestrofarebné zmiešané lesy, bystriny
s krištáľovo čistou vodou a fascinujúce
vysokohorské pastviny, to všetko dáva
tejto krajine osobitý punc a poskytuje životný priestor veľkému množstvu
zvierat a rastlín, ktoré sa inde vyskytujú

už len veľmi vzácne. Národný park Kalkalpen tvoria dve pohoria a to Reichraminger Hintergebirge a Sengsengebirge.
Reichraminger
Hintergebirge
patrí
k najrozsiahlejším zalesneným oblastiam
v Rakúsku - husté lesy nie sú narušené
dopravnými cestami ani ľudskými
obydliami. Pohorie Sengsengebirge tvorí
najsevernejší výbežok vápencových Álp.

KALKALPENSKÝ DIVOKÝ LES
Pocítite tu dotyk divočiny a spoznáte neskutočne rozmanitú krajinu s panenskými
lesmi, krásnymi výhľadmi na horské vrcholy, s tajomnými roklinami, prirodzenými
horskými bystrinami a nádhernými sviežimi lúkami. Divoký svet Kalkalpenu
môžete spoznať buď priamo v prírode v sprievode strážcu parku, alebo v informačných centrách parku.
TÁBOR V DIVOČINE
Ťažiskom tohto tábora v národnom parku
sú intenzívne zážitky v prírode, vzrušujúce
dobrodružstvá a spoločné aktivity
so skúsenými strážcami parku. Tábor
v divočine sa nachádza na slnečnej lúke
uprostred lesa. Ponúka programy, ako
„Duch divočiny a telo“, „Ženy v divočine“,
„Na ceste do ríše rysov“, „Víkend objavovania
divočiny pre rodičov s deťmi“ a mnoho
výletov, ktoré sú navrhnuté tak, aby prilákali
každého člena rodiny, aby si každý mohol
užiť v divočine či už víkend, alebo aj dlhší
čas.
Ubytovanie v národnom parku:
Villa Sonnwend
villa-sonnwend@kalkalpen.at

CENTRUM NÁRODNÉHO PARKU
V MOLLNE
Je to návštevnícke centrum, v ktorom
získate informácie o Národnom parku
Kalkalpen, o možnostiach výletov so
sprievodcom či tipy na turistické trasy,
na výlety bicyklom alebo koňmo, ale získate
tam aj všeobecné turistické informácie
a tipy na výlety v širšom okolí. Môžete tiež
navštíviť výstavu „Horský les a vodný les“,

kde sa dozviete viac o obyvateľoch parku,
ako napríklad o pozoruhodnom jeleňovi
lesnom či o plachom rysovi a objavíte srdce
kalkalpenských vápencových Álp.
Centrum národného parku v Mollne
nationalpark@kalkalpen.at

VÝSTAVA „SVET ZÁZRAKOV
LESNEJ DIVOČINY“
Chcete zblízka uvidieť lesné cicavce, ako
rysa, jeleňa, jazveca alebo líšku? Rozmanitosť lesnej divočiny vám priblíži veľká
dioráma. Neuveriteľná fauna a flóra
kalkalpenských lesov vám odkryje všetky
svoje tajomstvá. Potom sa pri sledovaní
filmu „Na ceste za lesnou divočinou“
ponoríte do rozprávkového sveta divočiny.
A nakoniec sa na interaktívnej zastávke
„Divočina pod zemou“ dostanete do
skrytého sveta tri centimetre pod zemským
povrchom.
Ennstal návštevnícke centrum
národného parku
info-ennstal@kalkalpen.at
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PSÍM ZÁPRAHOM
PO ŠKANDINÁVSKOM PARKU
SAREK
ŠVÉDSKO
67° 17 SEVER - 17° 42 východ

R www.sverigesnationalparker.se
E info@laponia.nu
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Národný park Sarek vznikol v rokoch 1909 – 1910 a patrí k najstarším
európskym národným parkom. Nachádza sa v oblasti Jokkmokku v Laponsku
na severe Švédska. Vďaka šiestim
z trinástich švédskych štítov s výškou
nad 2 000 m, ako Sarektjåkkå (2 089 m)
či Pårtetjåkkå (2 005 m), je to zákonite
miesto pre turistov a horolezcov.
Národný park Sarek je vysokohorskou
oblasťou, ktorá je takmer bez turistických
ubytovacích zariadení, keďže tu chcú

zachovať divoký a temer pôvodný charakter prírody. Preto má park pomerne
prísne pravidlá: rybárčenie, poľovanie,
trhanie kvetov a všetky podobné aktivity,
ktoré by mohli poškodiť divočinu, sú
zakázané, okrem zberu lesných plodov
včítane jedlých húb. Taktiež je zakázaný
vstup motorovými vozidlami.

OBJAVUJTE POLÁRNY
KRUH SO SIBÍRSKYMI
HUSKYAMI!
Jokkmokkguiderna je malá spoločnosť, ktorú
vlastnia a prevádzkujú Matti Holmgren a Stina
Svensson. Po celý rok žijú v Jokkmokku, v malej
dedinke na sever od polárneho kruhu. Chovajú tu
40 psov plemena sibírsky husky a dve bordérske
kólie a ponúkajú výjazdy na saniach ťahaných psami.
V roku 2003 sa táto spoločnosť stala schváleným
poskytovateľom ekoturistických služieb a niekoľko
výletov z ich ponuky získalo certifikát „Najlepšie pre
prírodu“. V roku 2008 boli poctení ocenením „Grand
Travel“ v ekoturistike. Táto spoločnosť je zárukou
skutočného nekomerčného zážitku v prírode. Výlety
psím záprahom nie sú turistickou atrakciou, ale
sú skutočným zážitkom, podriadeným prírodným
zákonom.
Svoj sen si môžete splniť počas jednodňových až
desaťdňových výprav, kde budete mať k dispozícii
vlastný psí záprah. Pôjdete rozprávkovými lesmi
a na oblohe uvidíte pomalý tanec svetiel tajomnej
polárnej žiary. Pocestujete v malých skupinkách
a budete pomáhať so všetkým od varenia po kŕmenie
psov, nakladanie saní, rúbanie dreva... Zažijete tak
nielen skutočné dobrodružstvo v divočine, ale bude
to pre vás aj hlboký ľudský zážitok.
Ak chcete zažiť v Laponsku leto, môžete tiež vyraziť
v kanoe alebo kajaku, buď sami, alebo so sprievodcom. Stina a Matti ponúkajú 6-dňové expedície za
škandinávskou divočinou.
www.jokkmokkguiderna.com/en
info@jokkmokkguiderna.com
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PIATE ROČNÉ
OBDOBIE
V NÁRODNOM
PARKU SOOMAA
Estónsko
58° 26 27 SEVER - 25° 6 20 východ

R www.keskkonnaamet.ee/soom-eng
E soomaa.teabepunkt@rmk.ee
q (+372) 43 57164
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Národný park Soomaa vznikol v roku
1993. Patrí k najmladším v Estónsku,
ale svojou rozlohou 390 km2 je druhým najväčším parkom po Národnom
parku Lahemaa. Národný park Soomaa
(v preklade bažina) vznikol na ochranu
rozsiahlych vresovísk, záplavových lúk
a meandrujúcich riek. Vďaka svojim rozsiahlym nedotknutým územiam má Soomaa prezývku „hlavné mesto estónskej
divočiny“. Územie národného parku
pokrývajú hlavne rozsiahle rašeliniská,

ktoré sú navzájom oddelené riekami
Navesti, Halliste, Raudna a Lemmjõgi v povodí rieky Pärnu. Vo východnej
časti národného parku sa nachádzajú
najvyššie duny pevninského Estónska,
z nich najväčšie sú duny Ruunaraipe.

ZAŽITE „PIATE ROČNÉ
OBDOBIE“ V PARKU SOOMAA
Od roku 1994 stránka soomaa.com ponúka možnosť
zažiť v Národnom parku Soomaa divočinu na vlastnej
koži. Zárukou kvality tejto ponuky je certifikát PAN
Parks. Jedinečné prostredie tohto národného parku
môžete navštíviť buď sami, alebo so sprievodcom.
VÝLETY NA VLASTNÚ PÄSŤ
Ak túžite spoznávať divočinu parku na vlastnú päsť, najlepším
spôsobom je výlet na kanoe. Môžete si ho zarezervovať na jednodňový výlet, ale ak chcete vo vašom objavovaní pokračovať,
skombinujte si výlet na kanoe s dvojdňovým až sedemdňovým
peším výletom po slatinách.

VÝLETY SO SPRIEVODCOM
Ak sa chcete o prírode parku dozvedieť viac, asi by bolo lepšie
zvoliť si výlet so sprievodcom. Lokálni sprievodcovia hovoriaci
anglicky vás naučia neuveriteľné veci. Jednodňový výlet zahŕňa
splavovanie rieky v kanoe, výlety cez rašeliniská (peši alebo na
snežniciach), pádlovanie vo vydlabanom kanoe, zbieranie
a ochutnávanie húb a divého bobuľovitého ovocia, stopovanie
divokej zveri, výlety na snežniciach či bežkovanie mimo
vyhradených trás.
www.soomaa.com
info@soomaa.com
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„BUĎTE DIVOKÍ“
V PARKU
ADULA!
Švajčiarsko
46° 29 37 SEVER - 9° 02 24 východ

R www.parcadula.ch
E info@parcadula.ch
q (+43) 91 827 37 65
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Park Adula chráni jedno z najveľkolepejších a najočarujúcejších území v celej alpskej oblasti. Nájdete tu jedinečnú
krajinu a geologickú rozmanitosť, bohatú faunu i alpínsku flóru. Miestnym
obyvateľom sa podarilo zachovať to
najvzácnejšie bohatstvo: takmer nedotknutú kultúru, krajinu a prírodu. Oblasť
okolo štítu Adula je jedným z najväčších
území bez výraznejších ľudských zásahov vo Švajčiarsku. Táto krajina so
svojou kultúrou a prírodou je príkladom

pôvodných švajčiarskych Álp, a preto je
tento park právom považovaný za park
národného významu. Je vhodným kandidátom na nový švajčiarsky národný
park.

BUĎTE DIVOKÍ!
HOROLEZECTVO
BEZ STÔP
Voľné lezenie je lezenie s mobilným, odstrániteľným
istením. Nazýva sa tiež „samoistenie“, „lezenie bez
skôb“ alebo „tradičné lezenie“. Voľné lezenie nie
je lepšie ako lezenie pomocou skôb, ale je jednoducho iné. Vyžaduje si väčšie nasadenie. Horolezec si nájde cestu, lezie ňou pomocou vlastných
úchytných bodov, ktoré potom po sebe všetky
odstráni. Niektorým sa to veľmi páči, iným zas nie,
ale práve to je na tom perfektné. Tá rozmanitosť,
vďaka ktorej sú vysokohorské športy tak atraktívne.
Sprievodca „Buďte divokí! Výstupy v oblasti Ticino“
popisuje cesty a miesta, kde sa ešte stále dá liezť
bez skôb, mimo už v minulosti zdolaných trás, kde
sa ešte stále dá zažiť divočina. Na druhej strane, keď
zídete z hôr, zastavíte sa v niektorej z miestnych
chát a ochutnáte miestne produkty, prispievate tiež
k pridanej hodnote regiónu, k rozmanitosti medzi
odľahlými divokými a kultúrne bohatými miestami.

PRÍKLAD LEZECKEJ CESTY
Pizzo della Rossa (2 482 m) – juhozápadné hrebene
na severe: lezenie po úzkom hrebienku, čiastočne
nechránenom, s úžasnými skalnými útvarmi.
www.keepwildclimbs.ch
info@mountainwilderness.ch

25

ZELENÉ SRDCE
EURÓPY
Národný park
Šumava
Česká republika
48° 46 16 SEVER - 13° 51 26 východ

R www.npsumava.cz
E isstozec@npsumava.cz
q (+420) 388 450 111
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Pohľad na nespútanú prírodu šelmy, ako rys, vlk i majestátny los,
v prírodopisných seriáloch málokoho ktorého si ľudia spájajú skôr so škandinecháva chladným. Ak ju však chceme návskymi krajinami.
vidieť na vlastné oči, nemusíme cestovať
do ďalekých krajín. Vďaka národnému
parku máme fascinujúcu divočinu aj na
Šumave, uprostred Európy. Národný
park Šumava je svojou takmer 70 000-hektárovou rozlohou najväčším národným parkom Českej republiky. Väčšinu
jeho územia pokrýva les a žijú tu veľké

DIVOČINOU
KRÍŽOM-KRÁŽOM
Spolu s miestnymi vyškolenými sprievodcami
sa môžete vydať na poznávací výlet do oblastí
národného parku, kam je inak bežným návštevníkom
vstup zakázaný. Každé leto si vyberiete z mnohých
termínov a z asi dvadsiatich trás. Šumava je dodnes
domovom veľkých zvierat, ktoré už boli ľudskou
civilizáciou z iných miest vytlačené. Voľne sa tu
pohybuje rys, vlk, tetrov hlucháň, jelenia zver, tetrov
hoľniak a mnoho ďalších vzácnych živočíchov.
Nachádza sa tu tiež množstvo vzácnych rastlín.
Budete sa brodiť riekou, šplhať do kopca či prechádzať rašeliniskom. Skúsený sprievodca vás naučí
poznávať rastliny i zvieratá, zoznámi vás s históriou
daného miesta i s ochranou šumavskej divočiny.
Nemusíte sa báť žiadnych výletov s masovou
účasťou. Výpravy do divočiny sa vždy konajú len pre
obmedzený počet záujemcov.
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Objavovanie
„európskeho
vysokohorského
parku“
Francúzsko
44° 51 21 SEVER - 6° 15 49 východ

R www.ecrins-parcnational.fr
E info@ecrins-parcnational.fr
q (+33) 04 92 40 20 10
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Národný park Écrins sa rozprestiera
medzi severnými a južnými Alpami na
rozlohe 272 000 ha, z toho 92 000 ha
tvorí jeho jadrovú zónu – chránenú časť
parku. V nej sa dá pohybovať po vyznačených trasách, ale len pešo či zliezaním skalných stien a hrebeňov týčiacich sa do závratných výšok. „Úchvatný
divoký Oisans“, ako ho nazval francúzsky
ilustrátor Samivel, je jedným z najväčších
a najvyšších alpských masívov. Barre des
Écrins (4 102 m) je najvyšším vrcholom zo

150 štítov presahujúcich výšku 3 000 m.
Týči sa medzi nimi aj mýtický vrchol La
Meije, druhý najvyšší štít masívu, ktorý
stojí za to zliezť. Ľadovce o rozlohe
11 000 ha vytvárajú hlboké hviezdicovito
sa rozbiehajúce údolia, ktoré sú útočiskom
orlov skalných, kamzíkov, kozorožcov
a tisícov ďalších druhov zvierat a rastlín.
Určite aj to je dôvod, prečo bol Écrins
vyhlásený Radou Európy za „európsky vysokohorský park“.

POZVÁNKY NA OBJAVOVANIE
VYSOKOHORSKEJ DIVOČINY
NOC V ÚTULNIACH
Už pätnásť rokov v poslednú júnovú
sobotu vysokohorské útulne v HautesAlpes („Horné Alpy“) otvárajú svoje
dvere svetu hudby, divadla či rozprávok.
Pozývajú na objavovanie sveta hôr
uprostred leta a na nezabudnuteľný
zážitok – noc v útulni. „Deň útulní“
môže byť vašou prvou cestou do týchto
vysokohorských miest, kam sa budete
radi vracať, aby ste znovu zakúsili ticho
horských výšin.
www.hautes-alpes.net
www.ecrins-parcnational.fr

„PSST, JE ZIMA!“

POZVÁNKA PRE MLADÝCH
ĽUDÍ DO ÚTULNÍ:
ZVLÁDNITE TO SAMI!
Vzdelávacie siete Educ’Alpes a La Coordination Montagne, ktoré sú zamerané
na environmentálne vzdelávanie, vytvorili program „mladí ľudia v útulniach“.
Jeho hlavnou myšlienkou je, aby sa
mladí ľudia prostredníctvom noci
v útulni naučili „existovať v horách“.
Vydali aj praktickú príručku, ktorá je
návodom na nádherné zážitky v prírode
a vyzýva vás k tomu, aby ste výstup do
útulne zvládli sami.
jeunes-en-refuges.educalpes.fr

Národný park Écrins sa spojil s viacerými
partnermi a spoločne navrhli program
zimných aktivít tak, aby sa obmedzil ich
dopad na zvieratá, ktoré sú v zime na
horách oslabené chladom a snehom.
Preto oslovte profesionálov, horských
vodcov, ktorí vás budú sprevádzať
a pomôžu vám objavovať prírodné krásy
ohľaduplne na lyžiach či snežniciach.
Tieto výlety „v mäkkých stopách“ sa dajú
zažiť v niekoľkých častiach národného
parku. Každoročný program nájdete na
jeho webovej stránke.
www.ecrins-parcnational.fr
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KAŽDODENNÝ
ŽIVOT
V DIVOČINE
Ak vám divočina prirástla k srdcu a chcete
si prehĺbiť svoje znalosti a zažiť divokú
prírodu naplno, sú organizácie, ktoré vám
to ponúkajú. Na osvojenie si života v čo
najbližšom spojení s prírodou organizujú
rôzne krátkodobé alebo dlhodobé kurzy pre
profesionálov aj pre širokú verejnosť.

Le centre de la nature montagnarde
Centrum horskej prírody, Francúzsko

V rámci svojich mnohých environmentálnych vzdelávacích
a informačných aktivít Centre de la Nature Montagnarde každé
leto organizuje pre amatérskych a profesionálnych prírodovedcov kurzy zamerané na horskú prírodu. V priebehu niekoľkých
dní môžete získať množstvo informácií o geológii, glaciológii,
pedológii, botanike, machoch a pavúkoch.
www.centrenaturemontagnarde.org

École de la Nature et des SavoirS
Škola prírody a poznania, Francúzsko

L’Ecole de la Nature et des Savoirs je miesto na vzdelávanie
a výskum v oblasti udržateľného rozvoja ľudstva. Nachádza sa
v Diois v oblasti Drome. Uvedomujúc si rozpory v našej modernej
spoločnosti, táto asociácia sa snaží rozvíjať vzťah medzi
moderným spôsobom života a princípmi života, ktoré sú bežné
v tradičných spoločnostiach, ako napríklad u Kongov v Kolumbii.
Na miestach uprostred divokej prírody ponúkajú niekoľko programov („Parkours“), v rámci ktorých si vytvárate vzťah k prírode.
V priebehu deviatich dní „zžívania sa s prírodou“ sa zapojíte do
stavby tradičného obydlia Kongov, nazývaného „nuhé“, vyskúšate
si maľovanie pieskom, ktoré je typické pre kultúru Navajov
i tradičné remeslá prinášajúce radosť zo samostatnosti. Dozviete
sa tiež niečo o agroekológii, permakultúre, technikách prežitia
v divočine, o premene krajiny...
www.ecolenaturesavoirs.com
ecole.nature.savoirs@gmail.com
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Gens des bois

WildniSvissen

Organizácia Gens des Bois ponúka tréningy a aktivity, ktoré
vedú k znovuobjaveniu divokej prírody a života v lesoch. Ako
môžete prejsť od civilizovaného životného štýlu k životu
v divokej prírode? Ako sa môžete vzdať svojich mestských
návykov? Vďaka „Lesným ľuďom“ zažijete silný pocit slobody!
Táto organizácia ponúka množstvo kurzov, napr. splynutie
s prírodou, techniky prežitia v divočine, výrobu lukov a iné.

Postupne s tým, ako sa človek stával civilizovanejším,
odcudzoval sa prírode a divočina sa stala niečím, pred čím má
strach. Ak sa prihlásite do tohto programu, zažijete, ako sa
rôzne intenzívnymi spôsobmi znovu napojíte na svet prírody.
Tento štvorročný program má 17 modulov, ktoré pozostávajú
z trojdňových až trojtýždňových pobytov v prírode poľských
Karpát. Medzi jednotlivými výpravami do prírody sa študenti
venujú domácemu štúdiu. Program pozostáva z troch častí:
Základy: život v divočine a nebezpečenstvo v prírode, cicavce
a stopovanie, jedlé rastliny a orientácia v prírode, ekologické
vzťahy a spoločenstvá, stromy a prežitie, hlasy vtákov, umenie
mentorovania.
Rozšírenie: hlasy vtákov pre pokročilých, umenie vravieť
pravdu, luk a šíp, chytanie do pascí a vypracovanie koží, prežitie
v zime, vnútorné stopovanie a vnútorný zrak, kruh života
a smrti, posvätné ticho, tieňovanie, pieseň komárov, hľadanie
svojho daru, rozprávanie príbehov, maskovanie, sny a posilnenie, cicavce, byliny a stromy, túlanie sa.
Prerod: naladenie kruhu, rozširovanie zóny komfortu, hygiena
v divočine, prvá pomoc v divočine, orientácia a mentálna
mapa, intenzívne stopovanie zveri a ich cestičiek, vnútorné
stopovanie, matka živiteľka, zložitejšie prístrešky, predpovedanie počasia, individuálne putovanie.

Lesní ľudia, Francúzsko

www.gens-des-bois.org

Vzdelávanie správcov horských chát
Francúzsko

Viac než polročný pobyt vysoko v horách, život bez komfortu,
v súlade s prírodou a napospas prírodným živlom si vyžaduje
veľkú fyzickú a morálnu výdrž, ale predovšetkým veľkú lásku
k životu vo voľnej prírode.
Správcovia horských chát vítajú návštevníkov hôr a starajú
sa o nich. Musia dobre poznať toto prostredie, aby dokázali
návštevníkom správne poradiť, ale musia mať aj množstvo
ďalších zručností, aby napríklad dokázali navariť, vyniesť si do
hôr potraviny, či riešiť všetky problémy, ktoré sa vyskytnú.
Inštitút hotelierstva a gastronómie (ISTHIA) v Toulouse ako
jediný vo Francúzsku ponúka študijný odbor „správca horskej
chaty“. Má 110 absolventov a 75 % z nich toto povolanie aj
aktívne vykonáva.
www.isthia.fr
godard@univ-tlse2.fr

Nemecko

www.wildniswissen.de
info@wildniswissen.de

Wilderness

AUTORI FOTOGRAFIÍ

Brožúru vydala francúzska organizácia
Mountain Wilderness v roku 2016.

Mountain Wilderness, Hnutí DUHA,
Lesoochranárske zoskupenie VLK, Národný park
Hohe Tauern, Národný park Gesäuse, Národný
park Lake District, Berezinská biosférická
rezervácia, Národný park Kalkalpen,
Jokkmokkguiderna, Národný park Soomaa
a Giacomo Fé, Sergio D’Ambrosio, Marco
Carafa, Denis Ivkovich, Vincent Neirinck,
Jean-Pierre Nicollet

Zostavila Fiona Milleová, spolupracovali
Vincent Neirick, Christine Oriolová,
Bastien Llorca a Jana Hrdličková.
Vytlačené na 100 % recyklovanom papieri.

Grafický návrh
Samuel Herby
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