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Jedinečné semináre v divočine s VLK-om 

Terénne semináre Gaia – náš domov sú unikátne svojím zameraním aj organizovaním nielen na 

Slovensku, ale určite aj v širokom európskom regióne. Sú zamerané na celistvé poznávanie lesných 

ekosystémov a ich súčasťou je aj praktická pomoc lesu.  

V tomto roku Lesoochranárske zoskupenie VLK organizuje už ich 19. ročník. Konajú sa pravidelne 

trikrát do roka v lesoch severovýchodného Slovenska a to v mesiacoch máj a jún v Čergove a v 

septembri v pohorí Busov. Je to osemdňový pobyt v lese, kde každý deň je venovaný určitej téme pod 

vedením skúsených lektorov zo Slovenska a Poľska. Účastníci sa postupne dozvedia o rozmanitosti 

flóry a fauny týchto lesov, o niektorých dôležitých prepojeniach medzi rastlinami, hubami a 

zvieratami, učia sa rozoznávať rastliny a vtáky, sledujú pobytové znaky cicavcov, pozorujú vtáky, 

cicavce a v noci hviezdnu oblohu s prednáškou o astronomických javoch, hviezdach a planétach. Na 

uľahčenie zapamätania si rastlinných a vtáčích druhov, ako aj pre potrebu zahraničných účastníkov 

seminárov VLK pripravil slovensko-latinsko-česko-poľsko-anglické slovníky vtákov a rastlín, ktoré 

môžu počas exkurzií v týchto pohoriach vidieť.  

S lektormi lesníkmi preberú účastníci pohľad na les ako na zložitý systém, stupne ochrany lesov a 

potrebu ochrany nezasahovaním. Počas exkurzie získajú poznatky o štádiách lesa, úlohe mŕtveho 

dreva v lese, mykoríze i o zložitej lesnej informačnej sieti, ako aj o hospodárskych lesoch a naučia sa 

čítať v lesníckych mapách. 

Dôležitý je deň s názvom Myslieť ako hora vedený poľským lektorom. Je to názov knihy Johna Seeda 

a ďalších ekológov, zaoberajúcich sa hlbokou ekológiou vyžadujúcou si zmenu myslenia a prístupu, 

na rozdiel od problémy neriešiacej plytkej ekológie založenej len na drobných technických a 

kozmetických úpravách. Na rozdiel od klasického poznávania prírody v prvých dňoch seminára tento 

deň je zameraný na citové a zmyslové prežívanie spojenia človeka s lesom, ktoré bolo ešte aj v 

nedávnych  civilizáciách prirodzené, ale tá dnešná sa od toho vzdialila. Práve ničenie lesov je jedným 

z veľmi vážnych dôsledkov. 

Na záver sa účastníci dozvedia o histórii ochrany divočiny vo svete a o tom, ako oni sami môžu 

pomôcť lesom. 

Neodmysliteľnou súčasťou seminára je aj konkrétna pomoc lesu. Zvyčajne je to obnova hraníc 

chráneného územia či výmena poškodených stĺpov s tabuľami označujúcimi prírodnú rezerváciu.   

Väčšina z absolventov sa zapája do aktivít VLK-a, podporuje a šíri myšlienky potreby ochrany lesov a 

vytvárania bezzásahových území – území divočiny, a to nielen na Slovensku. Medzi častých 

účastníkov Gaia seminárov patria Česi, ale  absolvovali ich aj ľudia z Poľska, Veľkej Británie či 

Švajčiarska. 

Posledné dva ročníky sú súčasťou medzinárodného projektu pod vedením Hnutí DUHA z Českej 

republiky, ktorého cieľom je výmena skúseností zo vzdelávania dospelých v chránených územiach. 

Projekt štyroch MVO z ČR, Francúzska, Rakúska a Slovenska je realizovaný v rámci programu 

Erasmus+ podporeného Európskou úniou.  
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