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Spomienka na Mariana Krchniaka
In memory of Marian Krchniak

Marian Krchniak sa narodil 26. decembra 1953
v Poluvsí v okrese Prievidza, kde aj zomrel 27.
novembra 2016 vo veku nedožitých 63 rokov.
Vyštudoval Strednú umelecko-priemyselnú
školu v Bratislave, odbor propagačné výtvarníctvo. Od útleho veku ho však fascinovala príroda,
najmä vtáky. Vystriedal viacero zamestnaní
súvisiacich s jeho vyštudovaným odborom,
ale nakoniec ho vzťah k prírode doviedol do
Zoologickej záhrady v Bojniciach, kde odpracoval dohromady 25 rokov. Pracoval ako výtvarník a samostatný pracovník propagácie až do
odchodu do dôchodku. V rámci svojej hlavnej
pracovnej náplne sa venoval aj fotografovaniu
a svoje vedomosti o vtákoch odovzdával aj

mladej generácii v zooškole pri doplnkovej
výučbe prírodopisu.
Najmä starší kolegovia si ho pamätajú z ornitologických táborov, ktoré organizoval Stano
Harvančík. K úspešnému zabezpečeniu táborov
prispieval návrhmi pozvánok, informačných
tabúľ, ale aj ich fotodokumentáciou. Na táboroch sa mu darilo zachytiť ľudí a momenty, na
ktoré dnes spomíname s nostalgiou. Marian bol
skromný, nenápadný, nerád vytŕčal z davu a nerád sa fotografoval. Pri večerných a nočných
táborákoch sa však vedel odviazať a svojím
humorom zabával všetkých účastníkov vtipnými poznámkami.

Obr. 1. M. Krchniak pri krúžkovaní bocianov, 30. jún 2006 (foto autor)
Fig.1. M. Krchniak ringing White Stork juveniles, June 30, 2006(photo by the author).
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Bol členom viacerých organizácií zaoberajúcich sa ochranou vtáctva a prírody. Pred
nežnou revolúciou vykonával niekoľko rokov
funkciu predsedu ZO SZOPK v rodnej obci. Bol
tiež členom Českej spoločnosti ornitologickej
a Slovenskej ornitologickej spoločnosti. V roku
1993 sa stal jedným zo zakladajúcich členov
SOVS, pracoval v prvých troch výboroch
v rokoch 1993 – 1999 a podieľal sa na tvorbe
programových materiálov novovznikajúcej organizácie. Do nového časopisu „Vtáčie správy“
a do „Spravodaja SOVS“ poskytoval ilustrácie,
pri tvorbe ktorých využíval svoju vyštudovanú
profesiu výtvarníka. Na niektorých číslach časopisu robil aj grafické úpravy a zabezpečil tlač
čísla 2/1998 v prievidzkej tlačiarni.
Na Slovensku bol jedným z prvých fotografov, ktorému sa podarilo fotografovať zimujúce

močiarničky tiché, ktorých pravidelné zimovisko sme objavili v roku 1984 v Bojniciach.
Ako člen rôznych ornitologických organizácií sa venoval najmä sledovaniu vtáctva v okolí
svojho bydliska v Poluvsí pri Pravenci v okrese
Prievidza. Jeho ďalšou vášňou boli motocykle,
keď mu však jeho miláčika ukradli, bol nútený
pri vychádzkach za vtákmi využívať iba bicykel alebo vlastné nohy. Okolie svojho bydliska
však poznal dokonale a pozorovania poskytoval
do celoštátneho mapovania. Družstvo „Horná
Nitra“ pod jeho vedením vyhralo 1. ročník
súťaže „Vtáčí maratón“ v júni 1996.
Marian sa síce venoval len malému územiu
a málo za vtákmi cestoval, no slovenská ornitológia potrebuje i takýchto obetavých ľudí.
Česť jeho pamiatke!

Vladimír Šrank
Bojnice
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