
MÉ OBLÍBENÉ MÍSTO Z POHLEDU 

GEOGRAFA 

Adela Cedulová 2.A 



VINTOPERK (VETERNÍK) 

 Souřadnice : 48°49'0.84" N 

             17°14'1.68“E 

 Katastrální území: obec Skalica, Trnavský kraj,                                                                  

   Slovenská republika 

 Přírodní rezervace Veterník:   rozloha – 18,5 ha 

 Nejvyšší bod -vysílač–má nadmořskou výšku  

                              316 m. n. m. 

 

   Při pozorovnání jsem se zaměrila na oblast                                    

bývalého lomu a jeho okolí (tzv. Písečnica) 

 

Platí tady 5. stupeň ochrany z důvodu výskytu 

ojedinelých a vzácných druhů rostlin. 



CHARAKTERISTIKA 

 Oblast je součástí Záhorské nížiny, konkrétně Chvojnické 

pahorkatiny, která patří k Panónské pánve. 

  Je tvořena flyšovými vrstvami pískovců,slepenců a jílovců 

období paleogénu až spodního eocénu 

  Půda je převážně černozem s obsahem písku a jílu, je 

kamenistá s těžce propustným podložím 

 Z geologického hlediska patří k záhorskému souvrství. 



PODNEBÍ 

   Podnebí patří klimaticky do teplé, mírné suché 

oblasti s mírnou zimou. Podnebí výběžku Bílích 

Karpat se popisuje jako mírné vlhké s nízkou a 

jen nedlouho ležící sněhovou pokrývkou. 

Pruměrná roční teplota se pohybuje mezi 9 až 

9,5˚C, roční úhrn atmosférických srážek je 580 

mm. Prumerné letní teploty jsou 20˚C, zimné 

2˚C. 



HISTORIE 

 Na svazích se už od středověku pěstovala vinná réva. 

První záznamy o pěstování v téhle oblasti pocházejí ze 

12. století. Dodnes je tam velké množství vinic a 

ovocných sadu. 

 Na počátku 20.století začala v místě nelegální těžba 

hornin používaných při stavbách. Těžba přestala až po 

II. Světové válce.  

 V současnosti se na nejvýšším bodu místa nachází 

vysílač. 



ROSTLINSTVO 

 Zachovalé lesní a lesostepní společenství  pahorkatinového typu a louky 

 Častý výskyt vzácných a ohrožených druhů – hlavně teplomilného 

charakteru 

 Smíšené lesy, hodně borovic, poblíž ovocné sady a vinohrady 

 Vzácné rostliny : kosatec dvoubarevný, vstavač vojenský, hlaváček jarní, 

sasanka lesní, koniklec velkokvětý, dřín obecný, len žlutý, kavyl Ivanův... 

 



ŽIVOČICHOVÉ 

 Mnoho druhu motýlů: okáč rosičkový, babočky, otakárek 

fenyklový, bělásci, ohniváčci, modrásci… 

 Kobylky, mlok skvrnitý, ještěrky, jestřáb lesní, krahujec obecný, 

včelojed lesní, puštík obyčejný, kalous ušatý, sova pálená… 

 Velké množství zajíců a srncu… 

 

(Bohužel se mi nepodařilo žádného živočicha vyfotit nebo byla kvalita fotky 

bídná...) 



MÉ MÍSTO V PRŮBĚHU 

ROKU  



JARO 
 



JARO 

 Jaro bylo nezvykle teplé s malým množstvím 

srážek což způsobilo, že lokalita byla častým 

cílem milovníku přírody. Navzdory omezením 

zde platícím, jsem na daném místě často viděla 

jedoucí čtyřkolky. 

 Spatřila jsem i srnce. 

 Mnoho krtků a hmyzu- hlavně klíšťata a velcí 

mravenci 

 Graf teplot → 



0

5

10

15

20

25

30

Naměřená teplota 



LÉTO 



LÉTO 

 Velmi teplé, hodně tropických dní (nad 30 °C) 

což způsobilo sucho- popráskaná půda 

 Dozrávali plody stromů 

 Stopy po táboření (odpadky, ohniště) 

 Suchá tráva 

 Bylinky- máta, meduňka 

 Graf teplot → 
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PODZIM 



PODZIM 

 Opadané plody a listí 

 Relativně teplé počasí málo srážek 

 Méně lidí, hmyzu a ptáků 

 Hejna kosů ve vinicích 

 Šípky 

 Sesuv půdy 

 Graf teplot → 
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ZIMA 



ZIMA 

 Více srážek 

 Chvilkovou sněhovou pokrývku v lednu a únoru 

využili lyžaři, běžkaři a děti se sáňkami 

 Stopy zajíců a lesní zvěři (srnky, divočák…) 

 Těžší přístup na místo 

 Zvěř se pro nedostatek potravy přiblížila až k 

lidským obydlím 

 Graf teplot  → 
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ZDROJE 

 http://mapserver.geology.sk/gm50js/ 

 http://www.poskalicku.sk/kam-ist/prirodne-divy/veternik-vintoperk/ 

 http://sk.geoview.info/veternik,80893529w 

 http://mapserver.geology.sk/pgm/ 

 http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/187 

 http://zahorie.sme.sk/c/6702263/veternik-na-citlivejsie-ochranne-

opatrenia-nie-su-peniaze.html 

 http://map.enviroportal.sk/uzemia/mchu-187.png 

 https://sk.wikipedia.org/wiki/Chvojnick%C3%A1_pahorkatina  

 http://www.e-obce.sk/obec/skalica/3-priroda.html 

 http://hiking.sk/hk/ga/10914/zahorie-pr_veternik.html 

 http://mapio.net/a/91174580/ 

 https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/specifikacie_op_oz/Ska

licky%20rubin.pdf 

 Záhorské múzeum 
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