
Vážky vynašli lietanie a sú
dôkazom otepľovania v Tatrách
l BOLI TU SKÔR AKO DINOSAURY.Vedia lietať
dopreduaj dozadu, urobiť vovzduchu
salto a vďakanimnásotravujemenej
komárov.Vážky. Ich skúmanímsa za-
oberábiologickáveda zvanáodonatoló-
gia.Ovážkach smesaporozprávali
s odonatológomDušanomŠáchom.

Odkedysavenujete vážkam,
čímvás zaujali?
- Venujem sa im od vysokej

školy, čiže asi pätnásť rokov.
Pôvodne ma zaujali tým, aké sú
farebné, pekné, fotogenické,
rýchle a dravé. Postupne počas
ich štúdia som zistil, že sú zau-
jímavé aj inak.

Čo jepodľa vásnanichnajzau-
jímavejšie?
- Pre mňa sú vážky zaujímavé

celé. Majú úžasné letecké
schopnosti. Dokážu letieť nielen
dopredu, ale aj prudko meniť
smer, zastať vo vzduchu na
mieste či letieť dozadu. Tento
rok som dokonca videl vážku
urobiť vo vzduchu salto. Keď si
predstavíte, koľko musí pilot
trénovať takúto akrobaciu alebo
aké manévrovacie schopnosti
má lienka, tak vážky si v tomto
smere zasluhujú obdiv. Fascinu-
júce je aj to, že majú oči „okolo

celej hlavy,“ a tak vidia praktic-
ky všetko, čo sa okolo nich deje.

Môžeteprezradiťniečoohis-
tórii vážok?Odkedy lietajúpo
svete?
- Vyvinuli sa v prvohorách a

s trochou nadsádzky sa dá pove-
dať, že vynašli lietanie. Prinaj-
menšom boli jedny z prvých or-
ganizmov, ktoré začali lietať. Bo-
lo to pred vyše 300 miliónmi ro-
kov, keď dorastali do veľkých
rozmerov. Známa pravážka Me-
ganeura monyi merala skoro tri-
štvrte metra. Odvtedy na Zemi
prebehlo niekoľko vĺn vymiera-
nia, vyhynuli trilobity, dinosau-
ry, mamuty, ale vážky sú tu stá-
le. Máme sa od nich čo učiť, ako
sa správať k Zemi a k ostatným
organizmom, ktoré tu s nami ži-
jú. My zatiaľ robíme pravý opak.
V podstate pílime konár pod se-
bou aj pod väčšinou ostatných
druhov.

Vážkypatriamedzihmyza ľu-
diahmyzveľmi radinemajú,
lebo jeväčšinouotravnýaští-
pe. Štípuvážky?
- Nie, neštípu. Nemajú čím.

Nemôžem povedať ani, že by boli
inak otravné. Vážky patria me-
dzi takzvaný užitočný hmyz,
pretože tým „otravným“ sa živia.
Ale delenie hmyzu na užitočný
a škodlivý nemá v prírode opod-
statnenie. Každý druh tumá svo-
jemiesto a úlohu.

Akývýznammajúvážkyvprí-
rode?
- V ekosystémoch majú vážky

postavenie konzumentov dru-
hého až tretieho rádu. Preložené
do zrozumiteľnej reči to zname-
ná, že sa živia rôznymi menšími
živočíchmi a samé sa stávajú ko-
risťou väčších zvierat. Vážkami
sa živia ryby, žaby, hmyzožravé

vtáky a cicavce. Potravou vážok
sú zase rôzne muchy, komáre,
malé vodné kôrovce a slimáky.
Larva vážky „na posedenie“ zo-
žerie až dvadsať lariev komárov.
Pri množstve vážok a dĺžke ich
života to sú milióny komárov,
ktoré sa vďaka vážkam nikdy ne-
zabodnú do našej kože.

Akodlhožijú?
- Vážky môžu žiť najviac šesť

až sedem rokov. U nás sa dožíva-
jú maximálne piatich, aj to len
niekoľko druhov. Väčšina vážok
žije kratšie, iba jeden – dva roky.
Zaujímavé je, že skoro celý život
prežije vážka vo vode v štádiu
larvy. Imágo, teda lietajúci
hmyz, ktorý všetci poznáme, ži-
je len niekoľko týždňov a jeho
úlohou je osídliť nové lokality a
rozmnožiť sa. Vážky pri takomto
spôsobe života museli objaviť
riešenie viacerých problémov.

Akých?
- Napríklad, keby larva dýcha-

la tak ako imágo, vo vode by sa
utopila. Museli sa jej preto vyvi-
núť žiabre. Larva má tiež zaují-
mavý aparát na chytanie koristi,
takzvanú masku. Je to niečo po-
dobné ako vo filme Votrelec.
Problémom je aj samotný rast

larvy. Má totiž vonkajšiu kostru,
ktorá jej bráni v sústavnom raste
a ktorej sa najskôr musí zbaviť,
aby sa mohla zväčšiť. Preto sa
zvlieka. Pri poslednom zvliekaní
larva vylezie z vody a vyliahne
sa z nej imágo. Život vážky je
veľmi zaujímavý a ťažko je ho
opísať na niekoľkých riadkoch.
Koho to zaujíma, všetko nájde na
našej internetovej stránke.

Koľkodruhovvážok jenasve-
teakde ich jenajviac?
- Na celom svete žije vyše

5,5 tisíc druhov vážok. Pokiaľ ide
o druhové bohatstvo vážok, to je
najväčšie v tropickom a subtro-
pickom pásme. Vážky sú totiž
teplomilná, pôvodom tropická
skupina. Ale uhynuté vážky sa
našli aj na ľadovcoch v Himalá-
jach, kde zaleteli pri migrácii
alebo ich tam dofúkol vietor.

Ktoré súnajväčšieaktoré
najmenšie?
- V súčasnosti najväčšia vážka

pochádza z Amazónie a má roz-
pätie krídel asi 18 centimetrov.
Najmenšia žije v Ázii a meria len
dva centimetre. U nás merajú
vážky od približne 3,5 do asi 9
centimetrov.

Ako je to svážkaminaSloven-
skuakonkrétnevLiptove?
- Na celom Slovensku žije pri-

bližne sedemdesiat druhov vá-
žok. V Liptove to bude menej,
pravdepodobne o 10-15 druhov.
Slovensko je zatiaľ, pokiaľ ide
o výskyt vážok, preskúmané
dosť málo a hlavne nerovno-
merne. Vo všeobecnosti ale mô-
žeme povedať, že najpestrejšie
spoločenstvá vážok nájdeme
v prirodzených ekosystémoch
mokradí.

Dočítali smesa, že stredomor-

skévážkyvTatráchsúdôka-
zomklimatickýchzmien.
- Problémom Liptova, Tatier

a Spiša jemálo historických úda-
jov o vážkach, takže ťažko zatiaľ
môžeme robiť úplne presné zá-
very. Faktom je, že náš kraj je
dosť chladný, a teda zistenie, že
sa tu vyskytuje päť vyslovene
teplomilných druhov, je pomer-
ne prekvapivé. Tieto druhy sa
u nás dokážu aj rozmnožovať, čo
v kontexte poznatkov z iných
odborov prírodných vied môže-
me označiť ako dôkaz otepľova-
nia podnebia v tejto oblasti.

Vážkami sa zaoberáaj český
spevákDanBárta.VPerudo-
koncaobjavil novýdruh, ktorý
poňompomenovali.Vámsa
tiežpodariloobjaviťnejaký
novýdruh ? Skúmatevážkyaj
v zahraničí ?
- Zatiaľ som robil výskum iba

na Slovensku. Na vážky som sa
pozeral aj v zahraničí, ale len
v rámci dovolenky. Pokiaľ ide
o Dana Bártu, urobil veľký kus
práce v oblasti vážok a ich popu-
larizácie. Je jedným z autorov
Atlasu vážok Českej republiky,
ktorý vyšiel v roku 2008.

Niektorí ľudiahovoriaváž-
kamšidlá. Je vážkaa šidlo to
isté?
- Vážky sú všetky živočíchy

z radu Odonata. Preto sa veda
o vážkach volá odonatológia.
V rámci radu Odonata poznáme
šidlá, čo sú väčšie vážky a šidiel-
ka, ktoré sú menšie. V podrade
šidiel ale máme čeľaď vážkovi-
tých s piatimi rodmi a asi dvad-
siatimi druhmi vážok. Takže
v slovenčine pojem vážka vyjad-
ruje rôzne stupne v hierarchic-
kom usporiadaní od rodu, cez če-
ľaď až po rad.

BEATACHRENKOVÁ

Je autorom a koordinátorom
projektu Popularizácia odonato-
lógie na Slovensku. So spolupra-
covníkmi vytvoril internetovú
stránku o vážkach na Sloven-
sku, na ktorej je jedinečný inte-
raktívny kľúč na určovanie na-
šich druhov. Podobný kľúč zatiaľ
neexistuje nikde inde na svete.
Je hlavným autorom putovnej
výstavy, dokumentárneho filmu
a prezentačno-metodického CD
o vážkach a predsedom občian-
skeho združenia Aqua Vita - Živá
voda, spoločnosti pre spozná-
vanie a záchranu mokradí. V sú-
časnosti je doktorandom na Prí-
rodovedeckej fakulte UK v Brati-

slave. Témou jeho dizertačnej
práce je mapovanie a ochrana
vážok a ich lokalít na severnom
Slovensku.
Na fotografii D. Šácha s vážkou
na hlave. Volá sa pásikavec a je
to najväčšia vážka na Slovensku.

Liahnutie
Z larvy sapoposlednomzvliekaní vyliahne imágo.V tomtoprípade
vážka rašelinisková. FOTO:DUŠANŠÁCHA

Šidielka
NajmenšievážkynaSlovenskušidielkamenšiepočaspárenia. Samec je
hore, samičkadolu. FOTO:DUŠANŠÁCHA

Šidlo modré
Vážky sú leteckí akrobati.Vniektorýchkultúrach,napríkladv Japon-
sku,ČíneaAmazónii, vážky symbolizujú silu, nádej a šťastie. FOTO: (DŠ)

DUŠAN ŠÁCHA

„
Uhynuté
vážky našli aj
na ľadovcoch
v Himalájoch.
DUŠANŠÁCHA

So sieťkou
DušanŠáchas entomologickousieťkou,doktorej chytávážky.
FOTO:MARCELADAM
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