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Vlčie geokešové náučné chodníky
Geocaching (geo = zem + angl. cache = skrýša/tzv. „keška“) je celosvetová hra i druh športu. Celkový počet tzv. geokešerov sa
odhaduje na vyše 6 miliónov. Hľadajú skrýše kdekoľvek na zemi, v prírode či v mestách, väčšinou však na pekných a
zaujímavých miestach. Každá skrýša má na internete svoju stránku s popisom miesta a geografickými súradnicami, podľa
ktorých ju geokešeri pomocou GPS prijímača hľadajú. Skrýša schováva vodotesnú nádobu, v ktorej je ceruzka, zápisník, tzv.
logbook na záznam o nájdení a rôzne predmety, z ktorých si ten, čo skrýšu objaví, môže niečo zobrať, ale má niečo aj pridať,
aby tam ostala nejaká drobnosť aj pre ďalších hľadačov. Po objavení skrýše je o tom potrebné urobiť záznam na internete
a zároveň sa tak podeliť o zážitky s ostatnými.
Lesoochranárske zoskupenie VLK sa rozhodlo spojiť túto hru so znalostnou turistikou. Podstata ostáva tá istá, ale ku väčšine
skrýš v teréne existuje virtuálna náučná tabuľa na internete. Vznikajú tak náučné turistické chodníky bez zásahu do terénu. Nie
je to jednoduchá práca, keďže sú to desiatky kilometrov veľakrát v zložitom teréne. Najprv sa vytipuje trasa, nájdu sa vhodné
miesta na skrýše, zvyčajne také, ktoré sú niečím zaujímavé alebo na čo poukazuje náučný text. Pripravia sa krabičky
s obsahom a s GPS v ruke sa ide znovu do terénu, tentoraz ich už uložiť a miesto čo najpresnejšie zamerať. Nakoniec sa
súradnice jednotlivých skrýš s popisom miesta, náučným textom, fotkami či mapkami umiestnia na www.geocaching.com.
V súčasnosti už existuje vo Vlčích horách, čo je historický názov pohorí na severovýchode Slovenska, šesť geokešových
náučných chodníkov s 53 skrýšami. Ak by šli hľadači od skrýše ku skrýši najkratšou cestou, tak by mali v nohách 69 km, čo je
málo pravdepodobné, zvyčajne prejdú oveľa viac.
Dva chodníky sú v Národnom parku Poloniny. Chodník nad obcou Runina vedie nádherným údolím na Ďurkovec, tretí
najvyšší kopec v Poloninách a odtiaľ sa vracia dolu tankovou cestou z druhej svetovej vojny popri prameni pitnej vody pre
Runinu. Pestrú históriu tohto územia pripomenie vojenský a židovský cintorín. Okrem histórie sa tu dozviete, prečo sa v lesoch
národného parku ťaží a prečo je to v prírodných rezerváciách zakázané. Druhý chodník sa nachádza nad obcou Osadné
a prechádza Prírodnou rezerváciou Udava. Aj tu sa spomína história územia, ale hlavne je venovaný ochrane prírody.
Informuje o druhovo bohatej faune a flóre územia, o potrebe chrániť prírodné procesy i o tom, ako sa stará o les človek a ako
príroda.
Na začiatku chodníka v Busove, neďaleko obce Becherov, môžu ľudia obdivovať vzácne rastlinné druhy Prírodnej rezervácie
Regetovské rašelinisko. Ďalej sa dozvedia niečo o geológii a geomorfológii tohto regiónu a o hospodárení v karpatských
lesoch východného Slovenska. V okolí Národnej prírodnej rezervácie Becherovská tisina uvidia najväčší prirodzený výskyt
tisa na Slovensku.
Do majestátnych jedľovo-bukových lesov Čergova lákajú návštevníkov tri geokešové náučné chodníky. Jeden je v okolí
Súkromnej prírodnej rezervácie Vlčia a z virtuálnej „tabule“ na internete sa dá dozvedieť, prečo je dôležité chrániť evolučné
procesy, čiže chrániť územie bez akýchkoľvek ľudských zásahov a o akcii „Kúp si svoj strom“, vďaka ktorej táto prvá
súkromná lesná rezervácia vznikla. Ďalšie „tabule“ popisujú význam ochrany Čergova a VLK-om navrhovanú novú Prírodnú
rezerváciu Hluchánie kvôli zvýšeniu vodozádržnej schopnosti krajiny, či objasnia dôležitú funkciu mŕtveho dreva v lese
a dotknú sa aj zaujímavej mytológie. Na druhom chodníku, v širšom okruhu Národnej prírodnej rezervácie Čergovský Minčol,
sa okrem popisu rezervácie dá dozvedieť o geológii pohorí Slovenska, o histórii výskytu vlka na Slovensku, o jeho súčasnom
love i ochrane ako aj o histórii obce Pusté Pole. Tretí čergovský chodník zavedie „keškychtivých“ hľadačov do nádhernej
Hertníckej doliny, kde si môžu vychutnať jedinečné jedľové porasty a získať informácie o stromoch v týchto lesoch, ale aj
všeobecne o rozdelení lesov, o hospodárení v nich i o VLK-om presadzovanom prírode blízkom hospodárení či návrhu na
novú rezerváciu, ktorá by aj v tomto vzácnom území chránila evolučné procesy. Blížiac sa k vrcholu kopca Čergov stojí
kaplnka sv. Anny. Aj o jej zaujímavej histórii hovorí popis k danej keške na internetovej stránke geochaching.com.
Pre mnohých ľudí sú vzácne lesy severovýchodného Slovenska stále neprebádanou oblasťou. A tak práve kvôli loveniu kešiek
majú príležitosť sledovať, ako si v nich vďaka ochrane prírodných, čiže evolučných procesov postupne vytvára príroda
nádhernú divočinu a zároveň sa z virtuálnych „tabúľ“ môžu veľa dozvedieť.
Lesoochranárske zoskupenie VLK predstavilo tieto geokešové náučné chodníky aj partnerom medzinárodného projektu
vedeného českou mimovládnou organizáciou Hnutí DUHA v rámci programu Európskej únie Erasmus+, ako inšpiráciu na
vytvorenie podobných náučných chodníkov v ich krajinách, v Čechách, Francúzsku i Rakúsku.
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