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Pohľad na Veľký Folkmar z lokality Vinkel
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Geomorfologické
a hydrologické
pomery
MAREK GREGA

Územie, v ktorom sa nachádza chotár obce Veľký
Folkmar z hľadiska geomorfologického ako aj geologického, patrí do oblasti Slovenského rudohoria,
celkov Volovské vrchy a Čierna hora. Hranica medzi
týmito dvoma geomorfologickými jednotkami prechádza od Jakloviec presne stredom doliny Kojšovského potoka, v centre obce hranica vybočuje priamo k sedlu Pri Kríži a odtiaľ skoro priamym juhovýchodným smerom pokračuje až k dnes neexistujúcej osade Malý Folkmar.
Volovské vrchy sú budované jadrovým pohorím,
ktoré je bohaté na nerastné suroviny, čo vystihuje aj
názov oblasti „RUDOHORIE“. Reliéf územia bol tvarovaný od začiatku alpínského vrásnenia po spodnej
kriede a až po poslednú dobu ľadovú. Miestami tvoria obal prvohôr hrubé súvrstvia svetlosivých vápencov a dolomitov vystupujúce na povrch, ktoré zvyšujú tvárnosť horstva. Sú v nich úzke, hlboko vrezané
kaňonovité riečne doliny tvaru „V“, strmé bralnaté
svahy i skalné útvary (Folkmarská skala, Murovaná
skala, Biela skala, Kurtova skala, Červené skaly a i.).
Ich scenéria i krása celých Hnileckých vrchov je
pútavá a pre návštevníkov objavná.
Nadmorská výška v chotári Folkmara dosahuje
od cca 350 m. n. m. až do 918 m. n. m., to znamená,
že vrchovinový reliéf prechádza až do typu hole.
Charakteristické sú veľké výškové rozdiely medzi
dnom doliny a vrcholmi, chrbty pohorí sú mierne
vlnité.
Chotár obce Veľký Folkmar je stredom preťatý
vodným tokom Kojšovský potok (staršie pomenovanie Reka) v smere juh - sever, ktorý ústi do rieky
Hnilec (vodná nádrž Ružín) pri obci Jaklovce. Tento
potok má viacero prítokov charakteru horských
bystrín. Časť územia je odvodňovaná Perlovým potokom, Zlatníkom ako aj priamo tokom Hornád, do
ktorých sa napájajú horské bystriny.
Klimatické pomery
Po stránke klimatickej patrí záujmové územie
do okrsku M5, mierne teplý, vlhký, s chladnou až
studenou zimou (dolinový typ). Priemerná celoročná teplota je 6,8 °C. Počet letných dní s teplotou
nad 16 °C je menej ako 50, ale počet mrazových dní
s teplotou nižšou ako 0 °C je 86. Keďže celá dolina
Kojšovského potoka je otvorená zo severu, čo
umožňuje zatekanie chladného vzduchu z pohorí
a Hnileckej doliny, sú tu v chladnej ročnej dobe typické teplotné inverzie s výskytom hmiel v dolinách
a jasným počasím na pohoriach. Kvôli dolinovému
typu sa tu vyskytujú extrémne teploty vzduchu od
- 28 do + 38°C.
Priemerná ročný úhrn zrážok dosahuje v dolinách 720 až 860 mm.m-2 a s pribúdajúcou nadmorskou výškou tento úhrn sa zvyšuje na 1000 až
1100 mm.m-2. Celá oblasť je charakteristická zvýšeným počtom búrok.
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Snehová prikrývka
Pri kríži; pohľad
zpod Šibeného
harbku

Priemerná maximálna výška snehovej pokrývky
sa pohybuje od 40 cm v nižších polohách až do 80 cm
na vrchole pohorí a dosahuje najväčšiu úroveň v februári. V extrémnych prípadoch môže byť výška snehovej pokrývky až 150 - 200 cm. Počet dní so snehovou pokrývkou je cca 74 dní.
Hlavný smer prúdenia vetre je severojužný, ale
vzhľadom na smer a hĺbku dolín sa značne mení na
severný a v uzavretých dolinách prevláda bezvetrie.
Naopak na pohorí sa vyskytuje aj búrlivý severozápadný vietor až víchrica s rýchlosťou v nárazoch od 70 do
110 km.h-1, ktorý spôsobuje v lesnom hospodárstve
značné škody ako polomy, vývraty a pôdnu eróziu.
Geologické pomery
Geologická stavba katastrálneho územia obce
Veľký Folkmar je už na prvý pohľad veľmi pestrá. Aj
laickým okom je vidieť, že cez zarastené hory
v celom chotári vytŕčajú na povrch rozdielne druhy
hornín a striedajú sa na veľmi krátke vzdialenosti
vo vertikálnom ako aj horizontálnom smere. Tieto

Prešmyk dvoch
geologických
jednotiek Gemerika
a Veporika
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horniny vznikali v rôznych obdobiach vývinu zeme,
a tak môžeme dnes skúmaním povedať, že aj na
území Folkmara boli v dávnych časoch moria a oceány, sopečná činnosť, obrovské jazerá a kontinentálne ľadovce.
Ako je územie Veľkého Folkmara rozčlenené na
dva odlišné geomorfologické celky, tak isto je
delené aj na dva vývojovo odlišné geologické celky.
Nimi sú Veporské a Gemerské pásmo a ich hranice
sú totožné s hranicou Volovských vrchov a Čiernej
hory. Základ týchto pásiem tvoria kryštalické celky
nazvané veporikum a gemerikum, rozdelené geologickými zlomami a nasunutými na seba.
Vznik a vývoj územia
V dávnej minulosti pred približne 350 miliónmi
rokov v geologickom období zvané karbón, pri zrážke prakontinentov Gondwany a Laurázie vznikol
prakontinent Pangea. Véporikum ako aj gemerikum, dve susediace samostatné litosferické dosky,
doposiaľ potopené pod oceánom Panthalassa, sa
stali súčasťou Pangey. Karbón je označovaný aj ako
vek bažín a v tomto období vznikalo z stromovitých
plavúňov a papradí dnešné uhlie. Pokiaľ sa na
veporiku postupom času tvoril obal zo zvetraných
sedimentov a vulkanického materiálu, na gemerikum, ktorý v tej dobe tvorilo šelfové more, sa okrem
klastických sedimentov usadzovali aj riftové vápence (koralové vápence). Zvetrané sedimenty,
ktoré počas celého karbónu a permu až do začiatku
triasu (cca 70 mil. rokov) boli prenášané vodou a vetrom, pochádzali z erodovaného hercýnského horstva
(napr. Český masív). Tieto staré prarieky sa vlievali
v terajších deltách do morí a vytvárali zmes najrôznejších sedimentov, ktoré sa postupom času premenili na metazlepence a metapieskovce a ich pozostatky je možne dnes nájsť v okolí Harčalovca a Pri
Kríži. Aj keď na konci permu došlo k veľkému
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permskému vymieraniu, tieto sedimentárne horniny
sú veľmi chudobné na skameneliny.
V strednom triase približne pred 245 mil. rokov
sa stenčením kôry začal rozpad prakontinentu
Pangey. Oblasť, na ktorej stojí Veľký Folkmar,
zaplavilo more, ktoré sa neskôr stálym vzďaľovaním
sa centrálnych Karpát od ostatnej časti Pangey
zmenilo na zaoblukový Meliatský oceán. Obidve geologické jednotky spolu s tatrikom a oravikom neboli
usporiadané ako v dnešnej podobe horizontálne, ale
vertikálne. Tieto geologické jednotky postupne sa
zvažovali do Meliatského oceánu, a preto sa na ich
povrchu mohli tvoriť okrem plytkovodných karbonátov (ramsauské dolomity - Sedlice) aj hlbokovodné
sedimenty (wettersteinské vápence - Folkmarska
skala). V tomto období začal znovu po permskom
masovom vymieraní obnovovať život a objavili sa
prvé korytnačky, dinosaury a krokodíly.
O 45 mil. rokov neskôr na začiatku jury sa v strede Pangey začal formovať z mohutného riftu Atlantický oceán. Tieto mohutné sily spôsobili aj zmeny
morského dna v okolí gemerika a veporika. V strednej jure sa hrubnutím kôry a vyzdvihovalo aj dno
Meliatského oceánu. A z dôsledku uzavretia tohto
oceánu došlo k vytlačeniu vápencových príkrovov
(silicikum a turnaikum) na časti gemerika. Tieto
vápencové príkrovy tvoria vápencové „čiapky“ pôvodným horninám (Folkmarska, Kurtová skala).
Procesy kôrového hrubnutia a presunu príkrovov na sever spôsobili vo vrchnej kriede podsunutie
južných oblasti veporika pod gemerikum. Tento proces je spojený so zložitými tektonickými procesmi,
kde dochádza k vrásneniu a prešmykom. Obrovská
masa sedimentárneho obalu veporika a gemerika sa
postupným premiešavaním zmenila na toľko, že
dnes nie je problém vidieť napr. v lokalite Pod Roštakom mladšie bridlicové horniny pod oveľa staršími vápencovitými, alebo metazlepencovitými horninami. Vplyvom obrovského tlaku a teploty, ktorá
bola vytváraná pri tomto podsúvaní, sa spod zemskej kôry dostávali na styku týchto dvoch jednotiek
vyvreté magmatické horniny, ktoré dnes tvoria
rozsiahly komplex v okolí Ružína - Za Hôrou. Takto
bol formovaný aj výrazný kopec Šluchta.
Jedinečný reliéf okolitého územia s množstvom
potokov a bystrín je zapríčinený práve nasunutím
týchto dvoch geologických pásiem na seba za vzniku
množstva vrás a prešmykov.
Do konca pliocénu (3,6 mil. rokov) more z oblasti Západných Karpát postupne ustúpilo. Začal sa
vývin riečnej siete, ktorá postupne modelovala pohoria a ukladala nánosy štrkov a pieskov do dolín. Ďalší z činiteľov formujúcich krajinu bol ľad. V tomto
období došlo k vystriedaniu 5 ľadových dôb. V období sucha dochádzalo k vyvievaniu prachu z povodia
Tisy, Moravy a Dunaja. Ten na veľké vzdialenosti
putoval a usádzal sa na kopcoch, čím sa tvorila pôda
na svahoch kopcov.
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Kvartér - najmladšie obdobie zeme - v podstate
pravé prebieha a je zastúpený fluviálnymi (riečnymi
usadeninami), ako aj deluviálnymi (prenesenými
zvetralinami) sedimentmi. V okolí Kojšovského potoka je najvrchnejšie vrstva budovaná do hĺbky max.
5,0 m štrkmi s primiešaninou jemnozrnnej zeminy,
rôznej veľkosti valúnov, ktoré sú premiešavané
s vrstvami ílov a pieskov typickými pre meandrujúce rieky.
Svahy pohorí v okolí vodných tokov sú tvorené
ílovitými usadeninami pozostávajúcich zo zvetraných hornín, ktoré sú väčšinou bridlice a mocnosť
tejto vrstvy je na vrcholoch pohorí do 50 cm a na
úpätí až do 4,0 m.

Jarný výlet na
Folkmarskej skale
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PRÍRODNÉ ZAUJÍMAVOSTI

Prírodné zaujímavosti
MAREK GREGA, PETER GAĽO

FAUNA

Ďateľ veľký
(Dendrocopos
major) pri hniezde

Rôznorodosť prírodných pomerov, členitosť terénu, prítomnosť vodných plôch,
vysoká lesnatosť – to všetko sú faktory, ktoré predurčujú okolie Veľkého
Folkmara na to, aby bolo domovom veľkého
počtu viac alebo menej zaujímavých živočíšnych druhov.
Prítomnosť veľkého množstva zástupcov bezstavovcov, osobitne zo sveta hmyzu si všimneme
najmä v letnom období, kedy okolité lúky zafarbené
kvitnúcimi kvetmi skrášli krehká krása motýlích
krídel. Pozornosti neuniknú napríklad vidlochvost
feniklový (Papilio machaon), perlovec veľký (Argynnis aglaja) a vzácny jasoň chochlačkový (Parnassius mnemosyne). Pri dôslednejšom pozorovaní si
môžeme všimnúť zaujímavé chrobáky najrôznejších
tvarov a veľkostí, od malého nosáčika či
lykožrúta, krásne
sfarbeného fúzača alpského (Rosalia
alpina) až po roháča veľkého (Lucanus cervus).
Zástupcovia hmyzu tvoria najpočetnejšiu a zároveň aj najrôznorodejšiu
skupinu živočíchov.

Vodné toky a vodné nádrže obývajú predstavitelia ichtyofauny, z ktorých je v Kojšovskom potoku najpočetnejší pstruh potočný (Salmo trutta morpha fario), ďalej sú to lipeň tymiánový (Thymallus
thymallus), slíž severný (Barbatula barbatula),
v spodných úsekoch toku jalec hlavatý (Leuciscus
cephalus) a plotica červenooká (Rutilus rutilus).
Vodnú nádrž Jaklovce obýva kapor rybničný (Cyprinus carpio), ostriež zelenkastý (Perca fluviatilis),
pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) a napríklad aj
úhor európsky (Anguilla anguilla). Vodná nádrž
Ružín je domovom aj takých rýb, ako sú šťuka severná (Esox lucinus), zubáč veľkoústy (Stizostedion
lucioperca) a sumec veľký (Silurus glanis).
Okolie vodných tokov, vlhké lúky a lesy sú domovom obojživelníkov, z ktorých tu môžeme stretnúť druhy ako skokan hnedý (Rana temporaria),
kunka žltobruchá (Bombina variegata) ale aj na vodu
menej viazaná ropucha bradavičnatá (Bufo bufo).
Okrem žiab tu možno ešte stále pozorovať zástupcov
mlokov – salamandru škvrnitú (Salamandra salamandra) a mloka bodkovaného (Triturus vulgaris).
V blízkosti vody môžeme vidieť aj zaujímavých
zástupcov plazov – užovku obojkovú (Natrix natrix)
a užovku fŕkanú (Natrix tessellata). Ďalej od vody, na
suchých a teplých miestach zaujmú druhy ako užovka hladká (Coronella austriaca), jedovatá vretenica
severná (Vipera berus) alebo užovka stromová (Zamenis longissima), ktorá dorastá až do dĺžky dvoch
metrov. Na slnečných miestach oku pozorného
pozorovateľa neuniknú nenápadné jašterice – jašterica krátkohlavá (Lacerta agilis) a jašterica múrová
(Lacerta muralis).
Na jar, na prelome marca a apríla ožije okolitá
príroda vtáčím spevom. Vyskytujú sa tu druhy vzácne ale aj bežnejšie. V blízkosti stojatej vody žijú
skrytým spôsobom života chriašteľ vodný (Rallus
aquaticus), sliepočka zelenonohá (Gallinula chloropus), kalužiak riečny (Actitis hypoleucos), volavka
popolavá (Ardea cinerea) ale napríklad aj drahokam
medzi našimi operencami – rybárik riečny (Alcedo
athis).
Vretenica severná (Vipera berus)

Oriešok hnedý
(Troglodytes
troglodytes)
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Vidlochvost
feniklový
(Papilio machaon)

Lišaj marinkový
(Macroglossum
stellatarum)
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Bocian čierny
(Ciconia nigra)



Rybárik riečny
(Alcedo athis)
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Jeleň lesný
(Cervus elaphus)


Líška hŕdzavá
(Vulpes vulpes)



Zdivená koza na
Folkmarskej skale
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Na jar a na jeseň môžeme zahliadnuť na brehoch
rybníka aj druhy, ktoré tadiaľto iba tiahnu na svoje
zimoviská alebo hniezdiská, napríklad kulík riečny
(Charadrius dubius). Na prítomnosť tečúcej vody sú
úzko viazaní trasochvost horský (Motacilla cinerea)
a vodnár potočný (Cinclus cinclus). Lúky a polia obývajú jarabica poľná (Perdix perdix), bažant poľovný
(Phasianus colchicus) a chrapkáč poľný (Crex crex).
Svoj domov v okolitej prírode majú aj rôzne spevavce, z ktorých svojim zovňajškom najviac zaujmú
brhlík lesný (Sitta europaea), strakoš červenochrbtý
(Lanius collurio), krivonos smrekový (Loxia curvirostra), pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola torquata), sýkorka chochlatá (Lophophanes cristatus), králiček
zlatohlavý (Regulus regulus) alebo napríklad skaliarik sivý (Oenanthe oenanthe), veľmi vzácny skaliar
pestrý (posledný pár žil v kameňolome Gombasek)
na území južného Slovenska. Prítomnosť starých
stromov využívajú na hniezdenie dutinové hniezdiče
– ďateľ veľký (Dendrocopos major), ďateľ malý
(Dendrocopos minor), ďateľ prostredný (Dendrocopos
medius), tesár čierny (Dryocopus martius), krutihlav
hnedý (Jynx torquilla) a žlna zelená (Picus viridis).
Prívlastok tajomný možno priradiť vzácnemu obyvateľovi tunajších lesov – bocianovi čiernemu
(Ciconia nigra). Pomerne nenápadný a pritom nie až
tak vzácny je zástupca lesných kurovitých vtákov –
jariabok hôrny (Bonasa bonasia).

Diviak lesný (Sus scrofa)
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Z dravcov je najhojnejší myšiak lesný (Buteo
buteo) a sokol myšiar (Falco tinnunculus). Ďalej je
možné vidieť jastraba veľkého (Accipiter gentilis),
jastraba krahulca (Accipiter nisus), orla krikľavého
(Aquila pomarina), včelára lesného (Pernis apivorus)
a vzácne aj orla skalného (Aquila chrysaetos), ktorý
sem občas zalietava. V noci sa lesom ozývajú tajomné hlasy našich nočných dravcov, ktorými sú sovy –
sova lesná (Strix aluco), sova dlhochvostá (Strix uralensis), naša najmenšia sova kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum) a naša najväčšia sova – výr skalný (Bubo bubo). Priamo v intraviláne obce hniezda
druhy ako kuvik plačlivý (Athene noctua), trasochvost biely (Motacilla alba), žltochvost domový
(Phoenicurus ochruros) a hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto).
Z cicavcov zaujmú pozorovateľa hlavne druhy
zaradené medzi poľovnú zver – srnec lesný (Capreolus capreolus), jeleň lesný (Cervus elaphus) a diviak
lesný (Sus scrofa). Možné je tiež vidieť zástupcov
šeliem – lasicu myšožravú (Mustela nivalis), kunu
lesnú (Martes martes), kunu skalnú (Martes foina),
jazveca lesného (Meles meles), líšku hŕdzavú (Vulpes
vulpes), mačku divú (Felis silvestris), rysa ostrovida
(Lynx lynx) a vlka dravého. Sporadicky okolie Veľkého Folkmara navštívi medveď hnedý (Ursus arctos),
niekoľkokrát bola pozorovaná aj vydra riečna (Lutra
lutra), ktorá sem zachádza od rieky Hnilec popri
Kojšovskom potoku. Svojim výzorom dokážu zaujať
napríklad aj plch sivý (Glis glis), plch lesný (Dryomis
nitedula), plšík lieskový (Muscardinus avellanarius),
veverica stromová (Sciurus vulgaris) alebo ryšavka
tmavopása (Apodemus agrarius). Z hmyzožravcov tu
okrem iných žijú jež východoeurópsky (Erinaceus
concolor), piskor a viacero druhov netopierov. V okolitej prírode našli vhodné podmienky pre život aj
nepôvodné druhy ako psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides), ondatra pižmová (Ondatra
zibethicus), medvedík čistotný (Procyon lotor) alebo
v nedávnej minulosti tunajšími poľovníkmi privezený daniel škvrnitý (Dama dama).

Kuvičok vrabčí
(Glaucidium
passerinum)
Jež východoeurópsky (Erinaceus concolor)

Rys ostrovid (Lynx lynx)

Sova dlhochvostá
(Strix uralensis)

Jariabok hôrny
(Bonasa bonasia)

Daniel škvrnitý (Dama dama)

Koncom leta
v roku 2010
sa na Vodnej nádrži
Jaklovce
ukázal pár labutí.
Pobudli tu
asi tri týždne
a potom odleteli.
Vrátili sa
pred Vianocami
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FLÓRA
Geologické podložie a členitosť reliéfu v okolí
obce Veľký Folkmar majú významný vplyv aj na
druhovú skladbu rastlín, ktoré tu rastú. Vyskytuje
sa tu široké spektrum rastlín od druhov teplomilných až po druhy vyskytujúce sa v piatom lesnom
vegetačnom stupni. Kojšovský potok je doprevádzaný hodnotnými brehovými porastmi, na niektorých miestach prerušovanými. Dno údolia v alúviu
potoka je miestami vyplnené hodnotnými mokraďovými spoločenstvami s výskytom vzácnych druhov
rastlín. Na brehové porasty potoka na svahoch údolia nadväzujú hodnotné prevažne živné lúčne a pasienkové spoločenstvá s početnými prameniskami,
líniami a zhlukmi kriačín a roztrúsenými povrchový-

Astra alpínska (Aster alpinus)

Vstavač mužský poznačený (Orchis mascula
subsp. signifera)

mi skalnými útvarmi. V lúčnych spoločenstvách rovnako nájdeme celý rad vzácnych druhov rastlín.
Z teplomilných druhov, ktoré tu rastú na vápencovom podloží v oblasti Folkmarskej skaly sú to
napríklad orlíček obyčajný (Aquilegia vulgaris), astra
alpínska (Aster alpinus), zvonček karpatský (Campanula carpatica), klinček včasný (Dianthus praecox),
veternica lesná (Anemone sylvestris) a poniklec slovenský (Pulsatilla slavica), ktorý patrí medzi prvých
poslov jari a svojimi veľkými kvetmi púta pozornosť
všetkých turistov.
Netreba zabudnúť ani na zástupcov našich orchideí
- druhov z čeľade vstavačovité, ktoré svojimi kvetmi
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oprávnene priťahujú pozornosť. Z nich je vhodné spomenúť druhy ako napríklad prilbovka biela (Cephalanthera damasonium), prilbovka červená (Cephalanthera rubra), črievičník papučkovitý (Cypripedium calceolus), kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens),
vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis), vstavač
mužský (Orchis mascula), hniezdovka hlístová (Neottia
nidusavis) a najbežnejšia päťprstnica obyčajná.
Na vlhkejších a chladnejších miestach zaujme
našu pozornosť mesačnica trváca (Lunaria rediviva),
ktorej prítomnosť prezradí okrem koberca jej ružovo-fialových kvetov aj ich vôňa. V lesoch môžeme
vidieť typické bučinové druhy ako sú samorastlík
klasnatý (Actea spicata), kopytník európsky (Asarum
europaeum) alebo napríklad zubačka cibuľkonosná
(Dentaria bulbifera).

Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica)

Súčasťou tunajšej flóry je aj množstvo liečivých
rastlín ako napríklad kostihoj lekársky (Symphytum
officinale), pľúcnik lekársky (Pulmonaria officinalis),
materina dúška (Thymus serpillum), ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum), žihľava dvojdomá
(Urtica dioica), šalvia lekárska (Salvia officinalis),
zádušník chlpatý (Gelchoma hederaceae), repík lekársky (Agrimonia eupatoria), pamajorán obyčajný
(Origanum vulgare), baza čierna (Sambucus nigra),
jahoda lesná (Fragaria vesca) a mnoho ďalších.
Spomenúť tu treba aj rastliny poskytujúce lesné
plody ako napríklad ostružina malinová (Rubus idaeus)
a černicová (Rubus caesius), čučoriedka obyčajná
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Jar na Rovienkoch

Leto na Rovienkoch
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Jeseň na Rovienkoch

Zima na Rovienkoch
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(Vaccinium myrtillus) a brusnica obyčajná (Vaccinium
vitis idaea). V období prvých jesenných mrazov
dozrievajú plody tŕnky (Prunus sp.) a šípky (Rosa
sp.). Výskyt vzácneho drieňa obyčajného (Cornus
mas) v okolí Veľkého Folkmara predstavuje najzápadnejší prirodzený výskyt tohto druhu na Spiši.
V okolí Kojšovského potoka rastie cesnak
medvedí (Allium ursinum), ktorý je prúdom splavovaný od Turnísk pri Kojšove až do najnižších častí
potoka. Na vodu je viazaný aj ďalší druh, ktorý
kvitne skoro na jar - záružlie močiarne (Caltha
palustris).
Lesné spoločenstvá sú tvorené najmä bučinami
a jedľobučinami. Zaujímavým z tohto hľadiska je napríklad Drienkový hŕbok, čo je vápencový výbežok
porastený drieňovou hrabinou.
V lesoch sa vyskytujú napríklad aj druhy ako
plavúň obyčajný (Lycopodium clavatum), plavúň pučivý (Lycopodium annotinum) a vzácnejší chvostník
jedľovitý (Huperzia selago).
Popri rastlinách je vhodné spomenúť aj zástupcov ríše húb, ktorých plodnice sú počas vegetačného
obdobia vyhľadávané hubármi z blízkeho aj širšieho
okolia. Medzi prvé druhy hubárskej sezóny patrí
čírovnica májová (Calocybe gambosa) a smrčok jedlý
(Morchella esculenta). Ďalej sú to rôzne masliaky,
kozáky, hríb dubový, hríb smrekový, podpňovka,
hliva ustricová a množstvo druhov plávok. Na lúkach sa ponúka zber plodníc bedle vysokej (Macrolepiota procera). Svojim zjavom zaujmú viaceré druhy
muchotrávok, z ktorých je väčšina jedovatá alebo
nejedlá. Medzi jedlé muchotrávky patrí muchotrávka červenkastá (Amanita rubescens) a muchotrávka
cisárska (Amanita caesarea), ktorá patrí medzi zákonom chránené huby.

Z chotára obce
pomaly ale isto
mizne drevina
drieň obyčajný
(Cornus mas),
po ktorom
sú pomenované
lokality ako
Drienkový harbek
alebo Drienske




Kruštík
tmavočervený
(Epipactis
atrorubens)



Slivka trnková
(Prunus spinosa)


Radosti jesene hríb dubový
(Boletus reticulatus)
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