Zoznam fotografií vo formáte JPG náučný chodník Jakubovany
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kyprina úzkolistá
(Chamerion angustifolium) posol prelomu a konca leta
vranovec štvorlistý
(Paris quadrifolia) pozor, u detí možnosť zámeny s čučoriedkou je
jedovatý !!!
paprade papraď samčia
(Deyopteris filix-mas) dolu a vľavo (hrubo strihaná)
papradka samičia
(Athyrium filix femina) hore a vpravo (jemne strihaná)
rozchodníkovec obyčajný
(Hylotephylum argutum) karpatský endemit
svor
premenemená (metamorfovaná) hornina, hojne rozšírená v masíve Baranca
rozchodníkovec obyčajný
(Hylotephylum argutum) karpatský endemit
svor
premenemená (metamorfovaná) hornina, hojne rozšírená v masíve Baranca
rula
premenemená (metamorfovaná) hornina, hojne rozšírená v masíve Baranca
žila čistého kremeňa minerál SiO2 , vystupujúci na povrch vo forme odolných vrstiev mliečnej
a sivastomatnej farby
brusnica pravá
(Vaccinium vitis idaea)
vres obyčajný
(Calluna vulgaris)
brusnica pravá
(Vaccinium vitis idaea)
borievka alpínska (Juniperus sibirica)
poniklec biely
(Pulsatila scherfelii)
borovica horská – kosodrevina (Pinus mugo)
slepúch lámavý (Anguis fragilis)
zemepisník mapový
(Rhizocarpon geogaphicum)
brusnica čučoriedková
(Vaccinium myrtillus)
typický hôľny reliéf hrebeňa Baranca s ostrovčekmi kosodreviny a borievky alpínskej
zvonček tatranský
(Campanula tatrae) karpatský endemit
kamzík vrchovský tatranský
(Rupicapra rupicapra tatrica) tatranský endemit
kamzík vrchovský tatranský
(Rupicapra rupicapra tatrica) tatranský endemit
bystruška nad hranicou kosodreviny
(Carabus sp.) bližšie neurčená
smrekovec opadavý
(Larix decidua), zakrpatený jedinec na záveternom svahu v pásme
kosodreviny
smrekovec opadavý
(Larix decidua), rostrúsená preriedená skupinka v oblasti hornej
hranice lesa
borovica horská – kosodrevina (Pinus mugo) detail vetvičky s ročnými, dvojročnými a jednou
trojročnou šiškou
borovica horská – kosodrevina (Pinus mugo) detail letorastu s terminálnym púčikom
a trojicou tohoročných šišiek
autor odbornej časti Ing. Ján Lukačko, pri popise štvrtého, vrcholové stanovišťa Náučného
chodníka Jakubovany – Baranec
hríb smrekový
(Boletus edulis)
poniklec slovenský
(Pulsatilla slavica) len vzácny výskyt na milonitoch
orol skalný
(Aquila chrysaetos) kráľ vzdušného priestoru Vysokých Tatier
skalnica horská (Sempervivum montanum) po lišajníkoch a machoch kolonizujúci holé
skalnaté plochy
horec bodkovaný (Gentiana punctata)
kaskády a prahy potoka Trnovec pokryté vrstvou machov
horec Clusiov
(Gentiana clusii)
muchotrávka červená
(Amanita muscaria)
šafran karpatský
(Crocus heuffelianus)
výr skalný
(Bubo bubo) naša najväčšia sova, žijúca v pásme lesa
poniklec biely
(Pulsatilla scherfelii)
pozor
neuvádzať !
vyradiť !
deväťsil hybridný
(Petasites hybridus) rastúci na jar, na vlhkých stanovištiach
hríb smrekový
(Boletus edulis)

43. kozák brezový

(Leccinum scabrum)
44. slnko zakliate v súplodí ponikleca
45. modráčik krvavcový
(Maculinea teleius)
46. jašterica živorodá
(Lacerta vivipara)
47. porasty zemepisníka mapového (Rhizocarpon geographicum) , ktorý má trojakú farbu stielky,
na skalnatom hrebeni v alpínskom pásme, nad pásmom kosodreviny
48. panoráma masívu Baranca, pohľad z hrebeňa nad Holým vrchom (1 715 m.n.m.), zľava
postupne rázsocha Baníkova (Ráztoka, Jalovecké sedlo, Príslop, Baníkov) v hlavnom
hrebeni Hrubá kopa a Tri kopy. Priamo na sever Baranec (2 184 m.n.m.) , vpravo Malý
Baranec (2 044 m.n.m.), Mládky (1 945 m.n.m.) a Pod Barancom (1 701 m.n.m.)
49. panoráma Liptovskej kotliny a Nízkych Tatier zo svahov nad Holým vrchom (1 715 m.n.m.),
smerom na juh v údolí v popredí vľavo obec Jakubovany, vpravo obec Konská, nižšie za
nimi obec Liptovský Ondrej, v pozadí smerom na JJV mesto Liptovský Hrádok, smerom na
JZ okresné mesto Liptovský Mikuláš
50. panoráma Roháčov, najkrajšej časti Západných Tatier, z vrcholu Baranca (2 184 m.n.m.)
smerom na sever, uprostred zreteľná línia vrchol Smreka (2 071 m.n.m.), Žiarske sedlo (1
917 m.n.m.) a Plačlivé (2 125 m.n.m.), údolie za hlavným hrebeňom, smerom na
severovýchod je už na území Poľskej republiky, smerom na východ masívy Jakubinej (2 194
m.n.m.) a za ňou Bystrá (2 248 m.n.m.)

