
Zvieratá na golfovom ihrisku 

Flóra a fauna sú súčasťou 

golfového ihriska. Niekedy nám 

do hry môže vstúpiť veľký strom, 

malý krík a často aj vysoká 

nepokosená tráva.  

Najčastejšie stretávame v našich 

zemepisných šírkach na ihriskách 

kačice vo vodných prekážkach, 

zajace a srnky.  

Aj niektoré naše ihriská sú pyšné 

na zvieratá, ktoré sa v ich okolí 

vyskytujú a používajú zviera 

alebo rastlinu vo svojom názve alebo logu – Penati - sokol rároh, Tále – medveď, Lomnica – čierny 

bocian, Bernolákovo – Čierna rieka, Nitra – dub červený, Valča – orol, Sliač – Tri duby a Malá Ida – 

červená líška.  

V Českej republike napríklad Vysokú Újezd – Albatross, Bezdekov – Botanika, Praha – Čierny most. 

V Rakúsku si ihrisko Főhrenwald  vybralo za svojho maskota chráneného sysľa, ktorých tam žije veľmi 

veľa a počas hry si treba dávať pozor, aby si hráč nezlomil nohu, ak ich dieru včas nezbadá a ostane 

mu v nej noha. Na ihrisku 

v Haugschlagu počas budovania 

oboch ihrísk žili zmije. Dnes sú len 

na niekoľkých miestach. Už sa mi 

podarilo zahrať tesne k slniacemu 

sa hadovi, odplašila som ho palicou 

a loptičku som zahrala. Naposledy 

mi cestu skrížila ešte veľmi malá 

zmija, ktorá sa slnila na cestičke 

medzi jamkami. Na tomto ihrisku 

ma počas odpalu poštípala včela 

na kolene, vletela mi do nohavice. 

Našťastie nosím v golfovom vaku 

malú fľaštičku alkoholu ako prvú pomoc v takomto prípade. 



Na vzdialených ihriskách v USA sa napríklad občas vyskytujú aligátory. Počas mojej prvej návštevy nás 

maršal upozornil na aligátora, ktorý skutočne polihoval pri brehu väčšieho jazera a samozrejme, 

zahrala som tesne vedľa neho. Potichu sa ponoril blízko brehu do vody a odtiaľ ma pozoroval počas 

úderu, nebol si asi istý, či ho 

netrafím. Loptičku som zahrala, bola 

som však pripravená odbehnúť, ak 

by sa náhodou rozhodol poradiť mi 

počas úderu. Ďalší aligátor ležal 

v blate na brehu veľkého jazera, 

v klubovom dome nám však poradili, 

že tento je celkom mierumilovný a ak 

ho nebudeme rušiť, určite nám nič 

neurobí. Neurobil a podarilo sa mi 

urobiť jeho fotografiu z úplnej 

blízkosti. Na ďalšom americkom 

ihrisku sme po daždi riešili ako 

budeme patovať, keď nám 

jamkovisko obsadili korytnačky. Počkali sme, akoby pochopili, že čakáme, kým odídu. Na ihrisku 

v Texase som sa spoluhráčov spýtala, či sú na ihrisku hady. Tvrdili, že za tých viac ako dvadsať rokov, 

čo na ihrisku hrajú, žiadneho nevideli, napriek oznamom, že si treba dávať pozor na hady. Zahrala 

som do rokliny, len čo som do nej zišla, zbadala so síce malého hada, stočeného do klbka neďaleko 

loptičky. Potom som zahrala k potôčiku a keď som išla k loptičke, neverila som vlastným očiam, had 

bol dlhočizný a hrubý ako veľký drúk a to ešte nebolo všetko, neďaleko od veľkého bol aj menší, žlto 

červeno sfarbený, ani som nechcela skúmať, či je jedovatý. Loptičku som ani ďalej nehľadala a rýchlo 

som sa vrátili na dráhu. Na inom ihrisku na Floride som si čiastočne odbalila tyčinku a keď som chcela 

zahrať úder, tak som ju odložila do golfového vozíka. Okamžite priletel veľký vták a odbalenú tyčinku 

mi odniesol.  

Na ihrisku v Číne šarmantné nosičky hrabľami búchali po vysokej tráve aby odplašili hadov – škrtičov 

a mohli nájsť loptičku.  

V Malajzii v skoro 40° horúčave sme síce loptičky do dažďového pralesa vedľa ihriska hľadať nechodili 

ale až po hre k klubovom dome sme sa dozvedeli, že ihrisko veľavravne prezývajú „kobra“! Na ďalšom 

ihrisku v Malajzii som hneď na prvej jamke zistila, že ma nejaké malé potvory potvorsky štípu presne 

tam, kde končí ponožka. Boli to 

úplne malé mravce, ktoré skoro 

vôbec nebolo vidno. Ešte horšie 

však  stretnutie som 

zažila s opicou, ktorých je veľa 

okolo golfových ihrísk. Údajne sa 

orientujú najmä na kradnutie 

mobilných telefónov. Patovala som 

na jamkovisku a môj nosič sa 

rozbehol k vozíku kozmickou 

rýchlosťou. Našťastie predbehol 

opicu, ktorá práve otvárala zips na 



obale môjho fotoaparátu tam, kde om mala pas a mobilný telefón. Ani si nechcem predstaviť, ako by 

som bola musela vybavovať nový pas, keby sa jej ho bolo podarilo odniesť.                        

      Nekŕmte opice 

                                                                                  

 

 

 



 

V Mexiku na ihrisku Chameleón majú problém s kameňmi, ktoré označujú odpaliská, pretože hráči si 

ich veľmi radi odnesú domov ako suvenír. Chameleóna sme však nevideli ani jedného. 

V Turecku mi vrana odniesla 

loptičku len o pár metrov ďalej 

a tam ju aj nechala. 

 

V Írsku som zahrala na slávnom 

ihrisku do pieskovej prekážky, do 

ktorej som nemala priamy výhľad. 

Keď som k nej prišla, prekvapili ma 

šantiace zajace v prekážke, 

ktorých môj príchod vôbec 

nevyrušil. Tak sme potom čakali, 

kým si nájdu inú zábavu, aby sme 

mohli hrať ďalej. 

Pohrabe zajko pieskovú prekážku? 

Na Islande som zahrala odpal vedľa 

hniezda, v ktorom boli tri vajíčka. 

Loptička ležala veľmi blízko 

hniezda, nemohla som sa však 

k nej priblížiť. Vyrušený vták na 

mňa zaútočil a ako ma miestni 

informovali, treba si dávať pozor, 

vták dokáže pohrýzť na tvári. Tak 

som loptičku nechala loptičkou, 

jamku som nedohrala. 



V Dominikánskej republike ako aj 

na Karibských ostrovoch často 

rastú priamo na ihrisku palmy 

s kokosovými orechmi. Musela 

som sa často pozrieť nahor, či 

nestojím práve pod kokosovým 

orechom, ktorý by mi mohol 

padnúť rovno na hlavu! 

Život vedia veľmi znepríjemniť aj 

komáre, v niektorých destináciách 

je nevyhnutnosť repelent. Na 

golfových ihriskách sa môžu 

vyskytovať aj kliešte, preto treba po hre skontrolovať, či sme si z golfového ihriska nepriniesli aj 

kliešťa! 

Zvieratá na golfovom ihrisku predstavujú určité spestrenie hry a len výnimočne  môžu golfistov 

ohroziť. Želám peknú hru a len príjemné stretnutia s malými či veľkými zvieratami na golfových  

Ihriskách! 

 

 
                                                                                  

 



Líštičky pred norou pod jamkoviskom 
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