
 

 

Milý návštevník stránky,  

 

od prvého okamihu, ako som zahliadol murárika červenokrídleho na múre domu ako 

malý sedemročný chlapec, zamiloval som sa „po uši“, ba vari až „po končeky 

vlasov“ do tohto podivuhodného vtáčieho stvorenia. V tom momente sa moje srdce 

naplnilo bezhraničnou láskou k „operenému skvostu vápencových skál a azúrového 

neba“. Ako sa povie, bola to láska na prvý pohľad a zamilovanie na celý život... 

 Murárik ma očaril svojim vzhľadom, ladnosťou pohybu, prítulnosťou, 

tajuplnosťou... Najviac som však okúzlený jeho vernosťou jednému 

z najnehostinnejších prostredí – vápencovo-dolomitovým skalným galériám hrdo sa 

týčiacich k azúrovému nebu – ktorému zostáva verný aj počas zdrvujúcich zimných 

mrazov.   

 K najšťastnejším chvíľam v mojom živote patria tie, keď ma túlavé topánky 

vedú strmým chodníčkom do skalnej tiesňavy alebo ku skalnému bralu nad hornú 

hranicu lesa, kde ma čaká najveľaváženejšia audiencia u jeho veličenstva murárika. 

Keď moje uši započujú jemné pískanie a oči vzhliadnu tohto „nebeského anjelika 

s karmínovými krídelkami“, v tom okamihu akoby som sa ocitol naozaj v „siedmom 

nebi“... Je to úžasný pocit, ktorý nedokážem opísať nijakými slovami. Priznám sa, 

nech som fyzicky kdekoľvek, svojim vnútrom som vždy prítomný v odľahlých skalných 

zátišiach, ktoré sú odvekým domovom tohto fascinujúceho vtáčieho druhu. 

Keď nemôžem byť s mojimi miláčikmi murárikmi, tak na ne myslím, spomínam 

na krásne chvíle prežité s nimi, rozjímam o týchto „nebeských krásavcoch“, kreslím si 

ich, aby som si ich sprítomnil a aspoň tak potešil svoje srdce. Svoju prvú a najväčšiu 

„vtáčiu lásku“ si kreslím pri každej vhodnej príležitosti. Za život som nakreslil tisícky 

kresieb tohto „maľovankovo“ krásneho operenca. V detstve som si siluety môjho 

„opereného krásavca“ kreslil cez prestávky v škole do zošitov a knižiek, na tabuľu, na 

zarosené alebo zasrienené okná autobusu... Aj teraz v dospelosti si murárika kreslím, 

keď mi príde na neho „chuť“ alebo keď mám chvíľku času, pokiaľ musím na niečo 

niekde čakať – u lekára, v banke, na autobusovej či vlakovej stanici...    



Z tisícok perokresieb „nebeského anjelika s karmínovými krídlami“ som 

vybral na túto stránku niekoľko tých najvydarenejších.  

Drahý návštevník stránky, ak pri prezeraní mojich obrázkov murárika 

červenokrídleho a čítaní krátkeho poetického rozjímania o tomto podivuhodnom 

vtáčom druhu zažijete zvláštny pocit, akoby ste mali videnie a ocitli sa odrazu 

v nadprirodzenom časopriestore, nezľaknite sa, bude to len prirodzená reakcia Vášho 

organizmu zo zahliadnutia tohto „nadprirodzeného opereného zjavenia“, ktorého 

pôvod nie je veru z tohto pozemského sveta, lež z tamtoho nebeského. Tento zvláštny, 

ľudskou rečou neopísateľný pocit zažívam ja sám zakaždým, či už murárika 

červenokrídleho vzhliadnem v prírode, počujem jeho jemné a tiché pískanie, pozerám 

sa na jeho podobizeň na obrázku  alebo hoc o ňom čo i len rozjímam v srdci... Aj 

tento „nadprirodzený úkaz“, kedy pohľad už len na podobizeň murárika 

červenokrídleho vyvoláva u človeka dojem „nadprirodzenosti“, svedčí o tom, že 

„strážny anjelik nebotyčných skál“ je naozaj nebeské stvorenie.   

Ak sa mi prostredníctvom obrázkov a najintímnejšieho poetického rozjímania 

(„ľúbostnej lyriky“) o murárikovi červenokrídlom podarí vyvolať aspoň u jedného 

čitateľa podobné povznášajúce pocity, aké zažívam pri stretnutí s týmto „nebeským 

prízrakom s fluoreskujúcimi krídelkami“ ja sám, keď sa odrazu ocitám v „siedmom 

nebi“, splní sa mi skromné želanie, s ktorým tento internetový počin uvádzam do 

života a urobí mi to nesmiernu radosť.          
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„Nebeský anjelik s karmínovými krídelkami“  

 

Keď murárik červenokrídly zletuje z temena skalnej steny k päte kĺzavým letom, 

človeku sa vtedy zdá, akoby sa z azúrového neba v špirále znášal farebný list z 

nejakého exotického stromu alebo akoby prilietal „nebeský anjelik s karmínovými 

krídelkami“, ktorého sem na Zem poslal pre okrasu skúpeho skalného prostredia 

dobrotivý Stvoriteľ...  

O tom, ţe murárik červenokrídly patrí k chóru nebeských anjelikov, svedčí aj 

jeho nadprirodzene vznešené správanie, ktoré veru nie je z tohto sveta. Okolo 

skalných stien, veţí a rozsadlín sa tento „nebeský anjelik s karmínovými krídelkami“  

vznáša v ľahkom plavnom lete, akoby bol v stave beztiaţe, a teda vôbec nepodliehal 

zákonu zemskej príťaţlivosti, ktorý platí bez výnimky pre všetky ostatné pozemské 

stvorenia. Murárik červenokrídly akoby naozaj bol len „duchovným zjavením“ 

z nebeského prostredia, na ktoré neplatia ţiadne fyzikálne zákony tohto pozemského 

sveta...  

 

 

„Strážny anjelik nebotyčných skál a azúrového neba“  

 

Keď sa potulujem najodľahlejšími skalnatými končinami tohto pozemského sveta 

a vidím tu poletovať „opereného pustovníka v anjelskom rúchu“, mám pocit, akoby 

tieto nehostinné stanovištia vedno s týmto „stráţnym anjelikom nebotyčných skál 

a azúrového neba“ obývali naozaj uţ len nebeské bytosti – anjelikovia, ktorí to majú 

z azúrového neba na najvyššie končiare Zeme reálne i virtuálne najbliţšie... Len 

dobrotivý Stvoriteľ, tento geniálny reţisér, scenárista a projektant ţivota na Zemi, vie, 

ako je tomu naozaj.  

Nad drsným skalným prostredím drţí stráţ murárik červenokrídly, tento vtáčí 

otuţilec, ktorý neopúšťa svoj bizarný domov ani počas panovania zimy so 

zdrvujúcimi mrazmi, kedy tu nedokáţe okrem neho preţiť nijaké iné operené 

stvorenie.  

 



„Nebeský prízrak s fluoreskujúcimi krídelkami“  

 

Murárik červenokrídly svojim exotickým zjavom pripomína skôr „nebeský prízrak 

s fluoreskujúcimi krídelkami“ neţ nejakého „obyčajného“ operenca tohto 

pozemského sveta...  

Keď tento „operený akrobat“ vyletuje pozdĺţ skalnej steny k nebeským 

výšinám, aby sa premiestnil do vyšších skalných stupňov, postupne sa človeku stráca 

z dohľadu v azúrových nebesiach. Vtedy mi to naozaj pripadá, akoby odlietal načas 

do svojho nadprirodzeného domova. V slnečných lúčoch meniaca sa mozaika odlesku 

karmínovej farby krídla, ako sa murárik ladne vznáša v špirále k sýtomodrej oblohe, 

je úchvatná. Karmínová červeň na krídlach tohto „nebeského anjelika“ v odlesku 

zlatistých slnečných lúčov aţ očikolúco fluoreskuje. Šestnásť aţ dvadsať párových 

elipsovitých bielych škvŕn na ručných letkách zasa nápadne bielo svetielkuje. 

Skutočne nadprirodzený úkaz na Zemi... V pozoruhodne pravidelnom špirálovito 

zatočenom pohybe stúpa murárik vyššie a vyššie, aţ sa postupne stráca v nekonečnej 

diaľave modrých nebies... 

A odrazu murárika na lokalite niet. Niekedy tento tajuplný vtáčik „zmizne“ 

záhadne z lokality na dlhší čas troch-štyroch hodín. Vtedy začnem naozaj veriť, ţe asi 

predsa len odletel na istý čas do svojho „nebeského raja“. Keď sa mi po niekoľkých 

hodinách začne zdať, ţe sa tento „nebeský anjelik s karmínovými krídlami“ zo svojho 

nebeského prostredia uţ ani nevráti, odrazu, rovnako tak záhadne, ako do neba 

vzlietol, tak sa z neho znenazdajky navracia. V kĺzavom prepadavom lete bez 

mávania krídlami sa murárik červenokrídly znáša z modrastého neba, vyzerajúc 

pritom naozaj ako „nebeský prízrak s fluoreskujúcimi krídelkami“, a zosadá rovno 

predo mňa na tunajší skalný oltár. V tom momente sa mi zdá, ţe som účastný 

skutočne „nadprirodzeného zjavenia“.  

Len geniálny Stvoriteľ vie, aký biotop má murárik červenokrídly tam 

v „nebeskom raji“. A vari sa tak trocha podobá tomu pozemskému, keď sa 

„operenému karmínovému kvietku“ tu na Zemi v nehostinnom skalnom prostredí tak 

veľmi páči... 

 



„Nadprirodzené operené zjavenie“  

 

Pozorovanie murárika červenokrídleho v pustatine zráznych brál pripadá súdnemu 

človeku ako naozajstné „nadprirodzené operené zjavenie“... Priznám sa, zakaţdým, 

keď nanovo zahliadnem tento fascinujúcu vtáčí druh, musím si poriadne popretierať 

oči, aby som sa uistil, ţe to, čo práve vidím, nie je nijaké „videnie“, ale skutočnosť.  

Murárik červenokrídly, tento vtáčik s prekrásne čipkovanými krídelkami, je 

naozaj „nebeský prízrak pozemskej prírody“... Najdokonalejšie krivky tela 

s prenádherne oblými elipsovitými krídlami a rovnako tak krásne vytvarovaným 

chvostom robia z tohto operenca vskutku „najdivotvornejšie“ stvorenie tohto 

pozemského sveta, ba vari priam „najpríťaţlivejšieho nadprirodzeného krásavca“... 

 

 

„Nebeský posol s anjelskym výzorom“  

 

Nezameniteľnou siluetou a kontrastným sfarbením murárik červenokrídly nápadne 

pripomína „nebeského posla s anjelskym výzorom“... Pri zahliadnutí tohto vtáčieho 

druhu ma naplní pocit, akoby som sa ocitol v nebeskom časopriestore. Keď na jar 

niekde na skalnom útese pri kytičke sírovoţltých prvosienok holých a fialových 

horcokvetov Clusiových alebo pod klenbou blankytných nebies zahliadnem 

„nebeského posla s anjelskym výzorom“, zaţívam na vlastnom tele kontakt 

s nadprirodzeným svetom, ktorý na tomto pozemskom svete sprítomňuje fascinujúci 

murárik červenokrídly.         

 

 

„Operený pustovník v anjelskom rúchu s karmínovým odtieňom“  

Skalné prostredie vo vysokých horách predstavuje tak po stránke klimatickej 

a v nadväznosti na to aj potravnej naozaj jedno z najnehostinnejších prostredí na 

tomto pozemskom svete. Všetky ţivé tvory, ktorým Stvoriteľ predurčil ţivot v tomto 

na potravu skúpom biotope zaradil do najprísnejšej pozemskej „rehole“. „Operený 

pustovník v anjelskom rúchu s karmínovým odtieňom“ sa Bohu, tomuto geniálnemu 



reţisérovi, programátorovi a scenáristovi ţivota na Nebi i na Zemi, vôbec ani v 

najmenšom neprieči v tom, v akom prostredí má tráviť pozemský ţivot. Naopak, 

s neobyčajnou pokorou prijíma rolu „opereného pustovníka“ v skúpom skalnom 

prostredí a velebí Stvoriteľa na stanovištiach, do ktorých nemá dovolené čo i len 

zaletieť a nieto ešte na týchto lokalitách trvalo ţiť nijaký iný pozemský operenec.  

 

 

„Vtáčí supermanekýn v bielo-červeno-čierno-sivom kostýme“  

 

Priam nadprirodzené krivky tela a ladnosť, s akou sa murárik červenokrídly šplhá po 

kolmých skalných stenách a poletuje okolo zráznych skalných brál, robia z tohto 

operenca „vtáčieho supermanekýna v bielo-červeno-čierno-sivom kostýme“. Murárik 

červenokrídly predvádza svoj prekrásny bielo-červeno-čierno-sivý model odevu 

v úchvatných pózach tak na móle skalných stien, ríms, previsov, ako aj vo 

fascinujúcom plavnom poletovaní na pódiu blankytného neba.  

Na módnu prehliadku „vtáčieho supermanekýna“ sa vţdy teším a nikdy si ju 

nenechám ujsť. Úţasná je v kaţdom ročnom období, pretoţe murárik červenokrídly 

má vo svojom šatníku kostým s nezvyčajnou kombináciou farieb. Výrazná červeň na 

krídlach vyniká tak medzi ţltými kvietkami prvosienky, fialovými kalichmi 

horcokveta, ako aj na sivom skalnom podklade. Najnápadnejší je však murárik 

červenokrídly na pódiu modrých nebies, kde je svojim pestrým sfarbením 

a extravagantným poletovaním neprehliadnuteľný a nezameniteľný s nijakým iným 

„nebeským objektom“.           

 

 

„Operený motýľ skúpeho skalného prostredia“  

 

Kaţdé ţivé stvorenie na Zemi „vybavil“ dobrotivý Stvoriteľ do ţivota všetkým, čo mu 

v najväčšej moţnej miere uľahčuje jestvovanie v prostredí, ktoré mu predurčil na 

strávenie tohto pozemského ţivota. Stvoriteľ je nesmierne múdry a láskavý. On chce 

mať svoje ratolesti aj v tých najpustejších miestach našej planéty, aby ho velebili, 



oslavovali a vzdávali mu vďaky. Aj na tých najnehostinnejších miestach stvoril ţivot 

vo forme, ktorá mu umoţňuje preţiť v skromnosti a pokore. 

Murárik červenokrídly je stavbou tela dokonale prispôsobený ţivotu v skúpom 

skalnom prostredí, kde ţije vedno so zamatovým plesnivcom a fialkastým 

horcokvetom. Ako jediný zástupca našej vtáčej ríše dokáţe sa šplhať po strmých 

skalných stenách. Počas poskakovania po skalných útesoch charakteristicky potriasa 

krídlami, na ktorých vyniká pestré, v slnečných lúčoch nádherne sa lesknúce 

karmínové sfarbenie. 

Najúchvatnejší je však pohľad na letiaci „vtáčí supermodel č. 1“. Je to 

skutočný „operený akrobat blankytných nebies“. Počas prieskumného 

„cikcakovitého” letu okolo skalných stien a veţičiek nápadne pripomína prekrásne 

sfarbeného veľkého exotického „opereného motýľa“... 

 

 

„Operený karmínový kvietok“  

 

Pri poskakovaní po skalnom podklade, prehliadajúc pukliny, previsy, rímsy, škáry 

a trsy tráv, vyzerá murárik červenokrídly ako veľký „operený karmínový kvietok“... 

Ovrúbený kytičkami sírovoţltých prvosienok holých, kalíškami modrých 

horcokvetov Clusiových, plstnatými kvietkami plesnivcov alpínskych, v pozadí 

s blankytnými nebesiami, vyzerá tento „vtáčí prízrak“ skutočne priam ako 

nadprirodzená „karmínová kvetinová ozdoba“ tohto nehostinného skalného 

prostredia.  

Som nesmierne šťastný, ţe v skalných pustatinách jestvuje jediný „karmínový 

kvietok“ na tomto pozemskom svete bez vône, ktorého však dobrotivý Stvoriteľ 

obdaril mimoriadnou výsadou nielen ľahko liezť po kolmých skalách, ale aj ladne 

poletovať okolo zráznych skalných brál. 

 

 

 

 



„Vtáčí klenot skalných galérií a nebeských výšin“  

 

Murárik červenokrídly svojim priam nadprirodzeným sfarbením, zvláštnym výzorom, 

špecifickým typom lezenia po skalách, mnohorakými variáciami poletovania 

v povetrí pod klenbou azúrového neba je právom povaţovaný  za „vtáčí klenot 

skalných galérií a nebeských výšin“... 

Najdokonalejšie krivky tela s prenádherne tvarovanými elipsovitými krídlami 

a rovnako tak krásne „vystrihnutým“ chvostom a exhibicionistické správanie robia 

z murárika červenokrídleho vskutku „najexotickejšie stvorenie“ tohto pozemského 

sveta, ponášajúceho sa na všetko moţné – veľký karmínový kvet, červený list 

z cudzokrajného stromu, nadrozmerného pestrého motýľa –  len nie na obyčajného 

operenca. Murárik červenokrídly je veru neobyčajným „vtáčím zjavom“ na Zemi, 

ktorý sem na pozemský svet zavítal istotne z Neba, kde má svoj trvalý domov.    

 

 

„Pohľadnicový operenec s kvietkovanými krídelkami“  

 

Murárik červenokrídly – operený skvost vápencových skál a azúrového neba – patrí k 

zvláštnym zjavom vo vtáčej ríši. Je podivuhodným opereným stvorením tohto 

pozemského sveta. Kto raz na vlastné oči zahliadne tohto „pohľadnicového operenca 

s kvietkovanými krídelkami“, nikdy na stretnutie s týmto podivuhodným Boţím 

poslom nezabudne...  

V letku ţiari na krídlach murárika nielen v odbleskoch slnka nádherne 

fluoreskujúca karmínová červeň, ale aj 16-20 bielych svetielkujúcich oválnych škvŕn 

na ručných letkách a u niektorých Stvoriteľom „vyvolených“ jedincov ešte aj 

niekoľko „doplnkových“ oranţových škvŕn na predlakťových letkách, ktoré dodávajú 

krídelkám tohto vtáčieho stvorenia naozaj „kvietkované vzorkovanie“. 

 

 

 

 



„Najfotogenickejšie operené stvorenie s čipkovanými krídelkami“  

 

Charakteristická silueta a kombinácia kontrastných farieb – bielej, červenej, čiernej a 

sivej – robia z murárika červenokrídleho „najfotogenickejšie operené stvorenie 

s čipkovanými krídelkami“...   

Murárik červenokrídly je operenec s najkrajšie „vzorkovaným“ krídlom, 

okrášleným fluoreskujúcou karmínovou červeňou a šestnástimi aţ dvadsiatimi 

oválnymi bielymi škvrnami, pripomínajúcim mi priam nadprirodzene krásne 

vyzdobenú nebeskú „čipku“. 

 

 

„Vtáčí ‚topmodel‘ č. 1“  

„Vtáčí ‚topmodel„ č . 1“ murárika červenokrídleho si v prírode nemôţe zmýliť ani 

laik. Špecifický výzor, nápadné, priam nadprirodzene krásne sfarbenie a výnimočné 

prejavy v správaní, ktoré sa vymykajú z pravidiel „pozemského poriadku“ platiacich 

všeobecne pre vtáčiu pospolitosť Zemegule, toto výnimočné „nebeské stvoreniatko“ 

na veľkú diaľku jednoznačne identifikujú. 

 Neobyčajne rád sledujem vystupovanie tohto „vtáčieho manekýna“ na móle 

skalných políc, previsov alebo priamo na nebeskom javisku, kde predvádza svoj 

výstredný a výstraţný  model šiat vo všakovakých letových variáciách. 

    

 

„Vtáčí superskalolezec č. 1“  

 

Murárik červenokrídly patrí z mnohých aspektov k špecifickým vtáčím druhom. Je 

viacero zvláštností, ktoré robia tohto vtáka nehostinného prostredia skalných tiesňav 

pozoruhodným objektom vedeckého výskumu. Murárik je priam učebnicovým 

príkladom dokonalej adaptácie tela jednak na šplhanie po kolmých skalných stenách, 

ako aj na náročné lietanie v úzkych priestoroch medzi skalnými rozsadlinami, kde 

musí murárik manévrovať na malom priestore, ktorý je navyše často vystavený 

nepriaznivým veterným pomerom. 



U murárika moţno pozorovať vysoký stupeň adaptácie na lezenie po kolmých 

skalných stenách. Murárik ako jediný spomedzi našich vtáčích druhov šplhá po 

skalných stenách zvláštnym skackavým spôsobom. V juţnej Európe ţije v podobnom 

skalnom biotope aj jeden druh brhlíka, ktorý však šplhá celkom odlišným štýlom. 

Lezenie murárika po skalnej stene je druhovo špecifické a výrazne odlišné od 

spôsobu, akým šplhajú naše ďatle, kôrovníky a brhlíky. Ďatle a kôrovníky sa pri 

šplhaní po kmeni stromu podopierajú o pevné chvostové perá, zatiaľ čo murárik pri 

šplhaní nepouţíva chvost na podopieranie, ale ho drţí voľne od skalnej steny. Aj 

brhlík, ktorý sa tieţ pri šplhaní nepodopiera o perie chvosta, lezie po kmeni stromu 

nahor odlišným spôsobom ako murárik. Tento šplhá obyčajne tak, ţe telo má 

nasmerované trocha naprieč kmeňa, pričom nohy kladie jednu nad druhú, naproti 

tomu murárik poskakuje s nohami umiestnenými vedľa seba. 

Pred poskočením murárik pritlačí hruď čo najtesnejšie ku skale, prudkým 

roztiahnutím krídel trochu dohora nad chrbát odľahčí nohy a krátkym poskokom sa 

tak posunie vyššie. Pri veľmi neschodných skalných partiách (kolmé a dosť hladké 

steny) si murárik veľmi nápadne pomáha práve prudkým rozťahovaním krídel. Pri 

prehliadaní škár a dutín pod prevismi dokáţe sa murárik zavesiť aj na previs, pričom 

pri drţaní sa na previse pomáha si pohybmi krídel. Silné nohy a pomerne dlhé a 

zahnuté ostré pazúry umoţňujú murárikovi šplhať aj po tých najhladších skalných 

stenách. 

 

 

„Vtáčí superbaletník č. 1“  

 

Murárik červenokrídly je stavbou tela dokonale prispôsobený ţivotu v skúpom 

skalnom prostredí, kde ţije svoj rehoľnícky ţivot v poslušnej Boţej vôli. Hoci 

murárik je „vtáčím superskalolezcom č. 1“, najfascinujúcejší je však pohľad na tohto  

operenca v letku. Je to skutočný „operený akrobat blankytných nebies“. Občas sa 

tento „vtáčí superbaletník č. 1“ zastaví v povetrí a „pózuje“ tam chvíľku bez pohybu 

ako „manekýn“ pri predvádzaní najnovšieho modelu šiat. V takejto póze v pozadí 

s azúrovým nebom vyzerá murárik červenokrídly skutočne ako „nebeský anjelik 



s karmínovými krídelkami“... Pri pozorovaní vzdušného majstrovstva murárika 

červenokrídleho sa opäť utvrdzujem v tom, ţe tento operenec má pôvod 

v nadprirodzenom svete.      

 

 

„Vtáčí superletec č. 1“  

 

Široké elipsovité krídla a široký chvost robia z murárika červenokrídleho jedného 

z najšikovnejších akrobatov v celej vtáčej ríši.  Relatívny pomer medzi plochou krídel 

a hmotnosťou tela má tento vták spomedzi všetkých európskych vtákov najväčší, čo 

mu umoţňuje ladne ako pierku poletovať okolo skalných stien a veţí. Tu vyuţíva 

murárik vzostupné vzdušné prúdy a veľké výškové prevýšenie skalných stupňov 

prekonáva bez vynaloţenia väčšej námahy, keď sa nechá vynášať teplým vzduchom 

do vyšších partií skalných galérií. Murárik červenokrídly si môţe dovoliť aj to, čo uţ 

ţiaden iný operenec, pretoţe je na to vystrojený dostatočne veľkou plochou krídel, 

a to teatrálne špirálovité vyletovanie z úzkych skalných rozsadlín alebo jaskýň...  

Aj mnohorakými variáciami letu je tento „operený akrobat oblohy“ unikátnym 

„nadpozemským zjavom“. Strmhlavé pády z temena skalnej steny zakončené 

fascinujúcim uhamovaním prudkého letu pri päte a ladným pristátím na skalnej rímse, 

premety, točky, vývrtky, plachtenie, meravé visenie v povetrí, „cikcakovité“ 

poletovanie, špirálovité zletovanie alebo vyletovanie úzkymi skalnými komínmi, 

takéto priam „kaskadérske“ kúsky si nemôţe okrem „vtáčieho superletca č. 1“ dovoliť 

ţiadne iné operené stvorenie tohto pozemského sveta.  

 Vrcholové manévrovacie schopnosti dokáţe murárik predvádzať jednak pri 

zásnubnom lete, keď sa samček dvorí samičke, ako aj pri prenasledovaní vzdušným 

predátorom. Murárik svojim akrobatickými vývrtkami, priam nadprirodzenou 

schopnosťou bleskurýchlo meniť smer letu unikne z dosahu pazúrov akéhokoľvek 

dravca. Aj jastrab krahulec, ktorý je predurčený svojou stavbou krídel a chvosta na 

lov v lesnom interiéri a je schopný vrcholovo manévrovať na malom priestore, po 

chvíľkovej naháňačke sa vzdáva prenasledovania „vtáčieho superletca č. 1“.  



 Akoby tento vtáčí druh naozaj nebol z tejto planéty. Aj keď je v otvorenom 

skalnom prostredí exponovaný a ľahko spozorovateľný predátormi, netrúfajú si naň. 

Jednak asi majú uţ svoju skúsenosť, ţe by zbytočne plytvali energiou bez úspešného 

výsledku. Na druhej strane karmínová farba s fluoreskujúcim odleskom slúţi ako 

odpudzujúci signál pre potenciálneho útočníka, aby ani len neskúšal naháňať vtáka 

s tak výstraţnou „červeno-čiernou“ kombináciou farieb. Pripadá mi to, akoby murárik 

červenokrídly, tento podnájomník nebeského raja, naozaj nepodliehal zákonitostiam 

pozemskej prírody. 

 

 

„Vtáčia superstar č. 1“  

 

Nadprirodzeným zjavom, pestrým sfarbením a extravagantným správaním 

predstavuje murárik červenokrídly model „vtáčej superstar č. 1“. Tak zvláštnym 

výzorom, ako aj špecifickými prejavmi správania očarí tento vtáčí skvost kaţdého, 

komu sa pošťastí na vlastné oči zahliadnuť fantastické čísla z jeho „lezeckej šou“ na 

skalnom brale alebo „leteckej  šou“ na pódiu blankytných nebies...    

 

 

„Vtáčí exhibicionista č. 1“  

 

Bezchybné „profesionálne“ lezenie po skalných stenách s najvyšším stupňom 

obtiaţnosti a teatrálne plavné poletovanie v úzkych skalných kaňonoch alebo okolo 

skalných brál na končiaroch hôr, vystavených po väčšinu roka silným nárazom vetra, 

robia z murárika červenokrídleho „vtáčieho exhibicionistu č.1“... Majstrovstvo, ktoré 

predvádza toto operené stvorenie tak pri šplhaní sa po kolmých skalných stenách, ba 

aj po previsoch, ako aj pri plavnom poletovaní v povetrí mi spôsobuje zástavu srdca, 

triašku celého tela a vyráţa dych.  

Prezieravý Stvoriteľ obdaril murárika červenokrídleho priam nadprirodzenými 

lezeckými i leteckými schopnosťami, ktoré mu v najvyššej moţnej miere uľahčujú 

ţivot v nehostinnom skalnom domove, ktorému zostáva verný počas celého roka.   



„Maľovankovo krásny operenec“  

 

Murárik červenokrídly patrí k zvláštnym zjavom vo vtáčej ríši tohto pozemského 

sveta. Pre mňa je tento operenec „maľovankovo krásny“... Karmínová červeň na 

malých, stredných a veľkých krídelných krovkách ţiarivo svieti, najmä v odbleskoch 

slnečných lúčov. Biele párové oválne škvrny na štyroch aţ piatich ručných letkách 

vynikajú obzvlášť pri trhavom poloroztváraní krídel počas šplhania na skalnej stene 

alebo počas predvádzania rôznych leteckých manévrov na pozadí sýtomodrých 

nebies. 

 

 

„Operená karmínová ozdôbka skalných pustatín“  

 

Pri priaznivých poveternostných pomeroch, keď pozdĺţ skalných brál vystupujú teplé 

vzdušné prúdy alebo povieva jemný vánok, nepomerne k telu veľké elipsovité krídla 

umoţňujú murárikovi červenokrídlemu zavesiť sa v povetrí a zotrvať tam bez pohybu 

niekoľko sekúnd ako zavesená „karmínová ozdôbka“. Takéto mimoriadne číslo zo 

svojej „leteckej šou“ predvádza murárik červenokrídly pri rozhodovaní sa, kam sa 

vyberie hľadať potravu. Pri pozorovaní fascinujúceho vzdušného majstrovstva 

murárika červenokrídleho sa opäť utvrdzujem v tom, ţe tento operenec má naozaj 

pôvod v nadprirodzenom časopriestore. 

 

 

 

„Verné vtáčie stvorenie zráznych skalných brál a útesov“  

Ţivot murárika červenokrídleho v pustatine príkrych skál na najvyšších končiaroch 

Zemegule moţno bez akéhokoľvek zveličovania prirovnať k najprísnejšej pozemskej 

„reholi“ opereného pustovníka, zaodetého v prekrásnom anjelskom rúchu 

s karmínovým odtieňom. Skalné prostredie vo vysokých horách predstavuje tak po 

stránke klimatickej a v nadväznosti na to aj potravnej naozaj jedno z 

najnehostinnejších prostredí na tomto pozemskom svete. Všetky ţivé tvory, ktorým 



Stvoriteľ predurčil ţivot v tomto na potravu skúpom biotope zaradil do najprísnejšej 

pozemskej „rehole“.  

Obdivujem fascinujúcu schopnosť priestorovej orientácie tohto „vydedenca 

pustých skalných stanovíšť“ obzvlášť počas panovania hmlistého počasia, ktoré vo 

vysokých horách pretrváva podstatnú časť roka. Keď nebotyčné končiare zahalí do 

svojho sivého závoja hmla alebo husté mraky, ľahko tam strácam orientáciu a ťaţko 

sa mi veru orientuje aj za pomoci buzoly, kompasu či „GPS“ prístroja. Murárik 

červenokrídly má omnoho dokonalejšie zmysly, neţ sú všetky naše ľudské pomôcky 

na zisťovanie priestorovej orientácie a nikdy vo svojom rozľahlom, členitom 

a v mnohých prípadoch aj neprehľadnom skalnom domove nezablúdi. Aj táto priam 

nadprirodzená schopnosť priestorovej orientácie murárika červenokrídleho svedčí 

o tom, akoby tento vtáčí druh bol napojený na nejakú „nebeskú navigáciu“, pomocou 

ktorej tento zvláštny „nebeský operenec“ potrafí vţdy tam, kde si ţelá zaletieť...       

„Operený pustovník v anjelskom rúchu s karmínovým odtieňom“ sa Bohu, 

tomuto geniálnemu reţisérovi, programátorovi a scenáristovi ţivota na Nebi i na 

Zemi, vôbec ani v najmenšom neprieči v tom, v akom prostredí má tráviť pozemský 

ţivot. Naopak, s neobyčajnou pokorou prijíma rolu „opereného pustovníka v skúpom 

skalnom prostredí“ a velebí Stvoriteľa na stanovištiach, do ktorých nemá dovolené čo 

i len zaletieť a nieto ešte na týchto lokalitách trvalo ţiť nijaký iný pozemský operenec. 

Stvoriteľ obdaril murárika červenokrídleho mnohými „výsadami“, ktoré tomuto 

operencovi v najvyššej moţnej miere uľahčujú ţivot v nehostinnej pustatine skalných 

brál a útesov. 

 

„Operenec s ‚nadprirodzenými‘ krivkami a mierami tela“ (76, 77, 84) 

 

Bez zveličovania a najmenšieho náznaku erotického podfarbenia moţno povedať, ţe 

murárik červenokrídly je nebeský operenec s „nadprirodzenými“ mierami a krivkami 

tela. Najdokonalejšie krivky tela s prenádherne oblými elipsovitými krídlami 

a rovnako tak krásne vytvarovaným chvostom robia z murárika vskutku 

„najdivotvornejšieho operenca“ tohto pozemského sveta. Najdokonalejšie krivky 

siluety murárika čerevnokrídleho nemoţno vyjadriť nijakým, ani tým najzloţitejším  



matematickým vzorcom tohto pozemského sveta, pretoţe by nepojal do seba všetky 

„nadprirodzené premenné“, ktorými sa silueta tohto „vtáčieho manekýna“ vyznačuje 

a odlišuje od ostatnej pozemskej vtáčej pospolitosti.   

„Nadprirodzená“ postava „opereného skvostu vápencovo-dolomitových skál“ 

vynikne obzvlášť pri predvádzaní teatrálneho plavného poletovania okolo skalných 

stien a veţí. Zahliadnutie „nadprirodzenej“ siluety „opereného nadpozemského 

manekýna“, nasvietenej zvrchu zlatistým slniečkom, ktorého lúče nádherne rozblikajú 

biele oválne škvrny na ručných a oranţové škvrny na predlakťových letkách, v pozadí 

s azúrovými nebesiami, patrí u mňa do kategórie „nadprirodzených zjavení“.  

 

 

„Mrazuvzdorné operené stvorenie nehostinného skalného biotopu“  

 

Murárik červenokrídly ţije zvláštny rehoľnícky ţivot v prostredí príkrych 

nebotyčných skál. Toto stanovište, lokalizované obyčajne vo vysokých horách, 

predstavuje tak po stránke klimatickej a v nadväznosti na to aj potravnej naozaj jedno 

z najnehostinnejších prostredí na tomto pozemskom svete. Napriek tomuto 

klimaticko-potravnému „hendikepu“ prostredia zostáva tento operenec verný svojmu 

rodisku viac-menej počas celého roka. 

Ţivot murárika červenokrídleho v pustatine príkrych skál na najvyšších 

končiaroch Zemegule moţno bez akéhokoľvek zveličovania prirovnať k najprísnejšej 

pozemskej „reholi“ opereného pustovníka, zaodetého v prekrásnom anjelskom habite 

s karmínovým odtieňom.        

Presviedčam sa o tom najmä v zimnom období, keď zrázne skalné steny 

vyzdobí metrovými cencúľmi mráz a skalné police a rímsy vystelie bielou perinou 

snieţik. Počas zdrvujúcich mrazov je murárik červenokrídly prinútený hľadať si 

poţiveň v štrbinách za záclonou týchto ľadových dekorácií. Vtedy som sväto-sväte 

presvedčený, ţe okrem jedného-jedinkého pozemského stvoreniatka – „opereného 

pustovníka v anjelskom habite s karmínovým odtieňom“ – a nadprirodzených bytostí 

v anjelskych bielych rúchach tu nie je schopná preţiť čo i len krátku chvíľku nijaká 

fyzická bytosť z pozemského sveta. Aj tento fakt ma utvrdzuje v tom, ţe murárik 



červenokrídly má pôvod v nebeských výšinách a ţe je to teda pravé „nebeské 

stvoreniatko“. 

 

 

„Vtáčí druh s najfascinujúcejšou choreografiou zásnubného baletu“  

 

Pestrá farebná mozaika krídel murárika červenokrídleho vyniká najviac pri 

predvádzaní sa samčeka samičke počas zásnubného rituálu. Keď sledujem svadobný 

ceremoniál murárikov červenokrídlych, obdivujem pramatku prírodu za fascinujúcu 

choreografiu vzdušného baletu, ktorý predvádzajú títo operení aktéri na pódiu 

azúrového neba. Nedokáţem oči odtrhnúť od samčeka, ktorý v krivolakom lete 

s vysokou frekvenciu mávania krídel necháva vyniknúť najmä v slnečných lúčoch 

fluoreskujúcej karmínovej červeni, ako aj bielym oválnym škvrnám na čiernych 

ručných letkách a oranţovým škvrnám na predlakťových letkách. Neúnavný 

„superbaletník č. 1“ predvádza nad skalnými priepasťami vývrtky, točky, ba aj 

premety, len aby si získal náklonnosť svojej obyčajne staro-novej partnerky.  

Murárik červenokrídly je operenec s najkrajšou choreografiou zásnubného 

dvorenia vo vtáčej ríši tohto pozemského sveta... Na zásnubnú „leteckú šou“ v podaní 

fenomenálneho murárika v podobe vývrtiek, točiek a premetov pod klenbou 

blankytného neba sa nedokáţem nikdy dosť vynadívať...  

Zakaţdým, keď so zatajeným dychom a otvorenými ústami sledujem zásnubný 

vzdušný rituál murárika červenokrídleho, mám dojem, ţe majstrovstvo vo 

fascinujúcej choreografii vzdušného baletu „nebeského anjelika s karmínovými 

krídlami“ nie je veru z tohto sveta, leţ priamo z nadprirodzeného nebeského... 

 

 

 

 

 

 

 



„Odveký vtáčí symbol vápencovo-dolomitových skalných katedrál“  

 

Nijaký iný vtáčí druh necharakterizuje prostredie vápencovo-dolomitových skalných 

katedrál výstiţnejšie ako murárik červenokrídly, ktorý osídľuje tento biotop vedno 

s prvosienkou holou, horcokvetom Clusiovým či plesnivcom alpínskym. Pri pohľade 

na vápencovo-dolomitové skalné galérie sa mi ako prvý v mysli vybaví obrázok 

murárika červenokrídleho, modelového vtáčieho druhu tohto biotopu, trhavo 

poskakujúceho po sivej skalnej stene alebo „cikcakovito“ poletujúceho okolo skalnej 

veţe na pozadí blankytnej oblohy...       

 


