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Vzdelávanie

Súčasťou osláv 20. výr očia vyhlásenia Chránene j kra-
jinnej oblasti Ponitrie koncom októbra bolo aj slávnos t-
né otvor enie obnoveného Náučného chodníka Zobor ské
vrchy. Pri tejto príležitos ti vyšla knižná publikácia s uve-
deným názvom, ktorá obsahu je mapové podklady, foto-
grafie a populárno-náučné texty.

Zoborské vrchy sa nachádzajú v najjužnejšej čas ti
pohoria Tribeč. Aj k eď nedosahujú veľkých nadmorských
výšok (Zobor má 587 m n. m.), možno sa tu túlať súvis-
lými lesmi alebo stepnými lúkami po turisticky znače-
ných chodníkoch. Jedným z nich je aj Náučný chodník
(NCH) Zoborské vrchy. Východiskový bod základného
okruhu NCH, ktor ý vedie na Zobor a späť, je pri liečeb-
nom ústave Zobor. NCH má aj dve vedľajšie tr asy: jed-
na vedie do Dražoviec okolo Kostolík a sv. Michala, dru-
há na vrch Žibrica (617 m n. m.) s vyústením do obce
Štitáre.

Trasa NCH je súčasťou existujúcich turisticky znače-
ných chodníkov. NCH Zoborské vrchy s 27 zastávkami
nám ukáže najkrajšie územia Zoborských vrchov. Cel-
ková dĺžka trás je 14,7 km s maximálnym prevýšením
460 m. Celá trasa NCH je súčasťou t ejto veľkoplošne
chránenej krajinnej oblasti, ktorej najcennejšie časti sú
vyhlásené za maloplošné (v Zoborských vrchoch sú tri
takéto územia NPR Zoborská lesostep a dve prírodné
rezervácie Lupka a Žibrica).

Územie Zoborských vrchov bolo pre svoje výnimoč-
né prírodné hodnoty vybraté ako jedno z reprezentatív-
nych území európskeho významu a s tane sa súčasťou
európskej siete chránených území NATURA 2000. Jej
prostredníctvom sú chránené najvzácnejšie a najviac
ohrozené druhy voľne žijúcich rastlín a európsky vý-
znamných biotopov, je teda účinnou ochranou európ-
skeho a zároveň aj nášho prírodného dedičstva.

1. Základný okruh NCH smer Zobor
Východiskový bod základného okruhu NCH, ktorý ve-

die (najprv po modrej, potom červenej značke) na Zo-
bor a späť, je pri liečebnom ústave (sem sa dos taneme
autobusmi mes tskej dopravy č. 1, 9, a 25), blízko ktoré-
ho sa nachádzajú pozos tatky najstaršieho kláštora na
Slovensku – benediktínskeho kláštora sv. Hippolit a. Se-
verovýchodne od tohto komplexu je upravená studnič-
ka známa pod názvom Svoradov prameň a zároveň ta-

buľa s označením vstupu do
územia CHKO Ponitrie.

Zas távka č. 3 je v južnej čas-
ti NPR Zoborská lesostep pri
Svoradovej jaskyni ( v nadmor-
skej výške 355 m n. m., 6 -10
m pod povrchom) osídlenom už
v praveku a podľa legendy tu
žil pustovníckym spôsobom ži-
vot a svätý Svorad. V bez-
prostrednej blízkos ti sú vápen-
ce jurského a kriedového veku,
v ktorých sa vytvorili povrcho-
vé (tzv. škrapy) a krasové for-
my.

Vplyv človeka na prírodu v
minulosti vidieť aj v odkryve vo-
zovej cesty smerom od Svora-
dovho prameňa na Tri duby (za-
stávka č. 5). Umelý odkryv vzni-
kol na his torickej vozovej ces-
te vedúcej zo zoborského kláš tora cez hrebeň Zobora.
Dno cesty je miestami akoby umelo vydláždené skala-
mi vápencami svetloružovej far by.

Tri duby sú dôležitým bodom, ktorým prechádzajú
značkované turistické trasy - modrá od Svoradovho pra-
meňa na Pyramídu a zelená z Dr ažoviec na Zobor. Ná-
zov sedla pochádza z troch dubov, ktoré tu zasadili nit-
rianski s kauti v 1. polovici 20. storočia. Chodník sme-
rom na Zobor prechádza cez Lyžiarsku lúku, ktor á je
zvyškom omnoho rozsiahlejších lúk, kt oré boli po 2. sve-
tovej vojne zalesnené borovicovým poras tom. Na tep-
lých slnečných miestach, kde sa s tretávajú lúky a lesy
alebo zarastajúcich s tráňach, rastú viaceré druhy teplo-
milných a suchomilných krovín. Hneď na okraji lesa
rastie drieň obyčajný (Cornus mas), čerešňa mahaleb-
ka (Cerasus mahaleb) a na skalách pod Pyramídou sa
vyskytujú aj č erešne krovité (Cerasus fruticosa). Z kro-
vín tu nájdeme ešte jaseň mannový (Fraxinus ornus),
kalinu siripútkovú (Viburnum lantana), jarabinu muky-
ňovú (Sorbus aria), bršlena bradavičnatého (Euonymus
verrucosa). Z ruží sú zau jímavé v Zoborských vrchoch
ruža šípová (Rosa canina), zriedkavejšie ruža roľná

(Rosa ar vensis) a ruža bedrov-
níkolis tá (Rosa pimpinellif olia).

Územie Zobora bolo svojou
polohou už v praveku ideálnym
miestom ako útočište pred ne-
priateľmi. Ťažko dostupný čle-
nitý ter én vytvár al možnosť
veľmi dobrej a účinnej obrany.
Pr aveký človek v 10. - 8. sto-
ročí pred n. l. tu postavil opev-
nené sídla tzv. hradiská. Miesto
bývalého hradiska je poraste-
né lesom, no i dnes môžeme
rozpoznať miestami až 7 m vy-
soké ochranné valy, ktor é sú
zvyškom opevnenia r ozsiahle-
ho 15,5 ha hradiska.

Zastávka č. 9 na Pyramíde
(554 m n. m.) je často omy-
lom považovaná za vrchol Zo-

bora. Za jasného počasia je nádherný panoramatický
výhľad na Nitru, širšie okolie a zoborské vinohrady. Na
Pyramídu vedie sedačková lanovka, ktorú stavali v roku
1967, ale v súčasnosti je už niekoľko rokov mimo pre-
vádzky . Vrchol a blízke skalné br adlá tvoria os trohran-
né, tvrdé kremence a bridlice, kt oré sa usadili na dne
mora v triase najstaršom období dr uhohôr. Na vrchole
sa tu nachádza aj telekomunikačná veža, vedľa ktorej
stojí zvyšok jedného zo siedmich miléniových s tĺpov (z
344 žulových blokov) pos tavených pri príle žitosti tisí-
ceho výročia založenia uhorského štátu.

Ďalšia zas távka č. 10 sa nachádza na vrchole Zobor
(587 m n. m.), ktorý je po Žibrici druhým najvyšším
vrcholom Zoborských vrchov. Ak chceme absolvovať
iba základný okruh NCH, potom k zastávke č. 11 pokra-
čujeme po zelene j značke k Lyžiarskej lúke, odtiaľ k
smerovníku Tri duby, potom po z elenej značke smer
Meškov vr ch (zastávka č. 12). Na mieste t ejto zas távky
je výborný výhľad do vzdialenosti väčše j ako 100 km.

 Živočíšstvo týchto vrchov má teplomilný charakter.
Zaujímavým jarným chrobákom je vzácna májka oby-
čajná (Meloe proscarabeus), ktor á je jedovatá. Lúčnym
kvetom konkurujú pestro sf arbené motýle ako vid-
lochvos t feniklový (Papilio machaon) a ovocný (Iphicli-
des podalirius), ktor é patria medzi naše najväčšie den-
né motýle. Ďalej môžeme vidieť pestroňa vlkovcového
(Zerynthia polyxena ) alebo podľa špecifickej farby a
znakov pomenovaných hnedáčikov, očkáňov, ohniváči-
kov a modráčikov. Na okraji lesa môžeme pozorovať
jasoňa chochlačkového (Parnassius mnemosyne). Keď
leto vr cholí môžeme zbadať poletovať aj vzácneho as-
kalafusa škvrnitokrídleho (Libelloides macaronius) a
stepníka čer veného (Eresus niger). Nachádza sa tu aj
modlivka zelená (Mantis r eligiosa), jašterica zelená (La-
certa viridis ) a obyčajná (Lacerta agilis). Všade na lúke
skáču rôzne druhy koníkov a kobyliek, z drobných ci-
cavcov predovšetkým piskor y a množstvo rôznych dru-
hov vtákov.

Pokračujeme žltou značkou smer Liečebný ústav v
NPR Zoborská lesostep. Dnes s rozlohou 23,08 ha je
chránená najprísnejším piatym s tupňom ochrany. Niekto-
ré mies ta tohto územia sú doslova posiate chránenými

Obnovený náučný chodník
Zoborské vrchy

Náučný chodník dňa 21. októbr a 2005 slávnostne otv oril Jean Paul v an Hollebeke (generálny
riadit eľ Heineken Slovensko), Ing. Miloš Dovičovič (viceprimátor Nitry) a Ing. Radimír Siklienk a
(riadit eľ Správy CHKO P onitrie)

Torzo miléniového pomníka na Pyramíde (zas távka č. 9), bol postavený z 344 žulových blokov v roku
1896, pôvodne mal výšku 20,6 m (legionári ho v roku 1921 vyhodili do vzduchu)
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Náučné chodníky

druhmi rastlín, ako je kosatec nízky ( Iris pumila), ponik-
lec veľkokvetý (Pulsatilla grandis ) a hlaváčik jarný (Ado-
nis vernalis). Medzi najvzácnejšie ras tliny Zobor ských
vrchov patrí peniažtek slovenský (Thlaspi jankae), drob-
no, bielo kvitnúca r astlinka, ktorá sa vyskytuje iba v
Zobor ských vrchoch a v Slovenskom krase. Nikde inde
na svete ju nenájdeme, je preto endemitom. Okrem tráv -
nych biotopov sú chránené aj lesné spoločenstvá (tep-
lomilné dubiny), ktor é sú uvedené vo vyhláške o chrá-
nených rastlinách a biotopoch medzi európsky význam-
nými biot opmi. Rastie tu najteplomilnejší z našich du-
bov - dub plstnatý (Quercus pubescens). V kyslomil-
ných dubinách rastie konvalinka voňavá (Convallaria ma-
jalis ), kokorík voňavý (Polygonatum odoratum), smol-
nička obyčajná (Viscaria vulgaris) alebo mach ploník
(Polytrichum), z lišajníkov najmä dutohlávky (Cladonia),
z húb muchotrávka červená (Amanita muscaria). Do
cieľa základného okruhu trasy NCH pokračujeme po žl-
tej značke k liečebnému ústavu.

2. Vedľajšia tr asa NCH - smer Dražovce
Tu na lúkach sa vyskytujú xerotermné ras tliny. Ná-

padným jar ným druhom je nátr žník piesočný (Poten-
tilla arenaria), mliečnik chvojkový (Tithymalus cypa-
rissias) a šalvia lúčna (Salvia pratensis ). Potom nastu-
pujú letné druhy ako cesnak žltý (Allium fla vum), di-
vozel kukučkovitý (Verbascum ly chnitis), veronikovec
klasnatý (Pseudoly simachion spicatum) a liečivá rast-
lina ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum ). Z
tráv dominuje kostrava valeská (Festuca valesiaca),
kos trava tvrdá (Fes tuca pallens), ostrica nízka (Carex
humilis), mednička brvitá (Melica ciliata) a kavyľ vlás-
kovitý (Stipa capillata). Na skalnatých miestach vidieť
sukulenty rozchodník biely (Sedum album), r ozchod-
ník šesťradový (Sedum sexangulare) a skalničník srst-
natý (Jovibarba hirta), ľudovo nazývaný skalná ruža.

Zoborská krajina pôvodne nepoznala borovice, až
koncom 19. stor očia sa začalo s ich umelou výsadbou
na odlesnených miestach. Introdukovaná borovica čier-
na (Pinus nigra) a v menšej miere borovica lesná (Pi-
nus sylvestris ) dobre znášajú menej výživné a suchšie
pôdy. Slnkom zaliate južné svahy Zoborských vrchov
boli v minulos ti odlesnené a vysadené vinohradmi.
Dnes je územie využí vané ako záhradkárska, ale aj
vinohradnícka oblasť.

Poslednou zastávkou (č. 18) tejto trasy NCH je na
návrší čnejúcom sa ďaleko do rovín kedysi zaplavova-
ného územia rieky Nitry, Kos tol sv. Michala Ar chanje-
la postavený z lomového kameňa. Návršie, na ktorom
stojí táto starobylá románska stavba, končí v opus te-

nom kameňolome, ktor ý patrí
k najstarším v okolí Nitry. Tu
sa končí v edľajšia tr asa NCH,
odkiaľ sa môžeme vr átiť k
smerovníku Bahorať a po ze-
lene j značke pokračovať do
Dražoviec. Naspäť do Nitry sa
dostaneme autobusmi mest-
skej dopravy č. 4.

3. V edľajšia trasa NCH smer
Žibrica

Východiskovým bodom je
opäť liečebný ús tav, odkiaľ vy -
razíme na Zobor (zastávka č.
10) najpr v po modrej, potom
po zelenej značke (popísané v
základnom okruhu NCH).

Na hrebeni Zobora pokraču-
júc na Ponitrianskej magis trále
po červenej značke smerom na Žibricu sú úzke pásy
lúk nazývané Kozie chrbt y tvorené menšími vrcholmi v
nadmorskej výške 535 m n. m. a 523 m n. m., ktoré sú
oddelené sedlom.

Najznámejšou jarnou kvetinou je tu chránená sne-
žienka jarná (Galanthus niv alis). V dubovohrabovom
lese r as tú chochlačky (Corydalis ), krivec žltý (Gagea
lutea ), pľúcnik lekársky (Pulmonaria officinalis ), ve-
ternica iskerníkovitá (Anemone ranunculoides), veter-
ník žltuškolis tý (Isopyrum thalictroides ), zimozeleň
menšia (Vinca minor), ohnivec šarlátový (Sarcoscypha
coccinea), ľalia zlatohlavá (Lilium martagon) a zvon-
čeky (Campanula ).

Dubovohrabové lesy medzi Zoborom a Žibricou pred-
stavujú dub zimný (Quercus petr aea), hrab obyčajný
(Carpinus be tulus), buk lesný (Fagus sylvatica), javor
mliečny (Acer plat anoides), javor poľný (Acer cam-
pes tre), javor hor ský (Acer pseudoplatanus) alebo če-
rešňa vtáčia (Cerasus avium ) a tu ras tie aj stálozelená
dr evina lianovitého vzras tu brečtan popínavý (Hedera
helix).

Atmosféru lesa bez vtákov si nedokážeme predsta-
viť. Typickým zvukom lesa je aj klopanie ďatľov (Den-
drocopus). Z ostatných vtákov je tu t esár čierny (Dry-
ocopus mar tius), brhlík lesný (Sitta europaea ), sýkor -
ka bielolíca (Parus major ), pinka lesná (Fringilla coe-
lebs ) a kolibkárik čipčavý (Phylloscopus collybita).

Trasa náučného chodníka pokraču je (pri zastávke č.
24) Prírodnou rezerváciou Žibrica (68,59 ha), ktorá má
podobný char akter ako NPR Zoborská lesostep. Je ukáž-

kou lesostepnej krajiny a tep-
lomilných listnatých lesov na
vápencovom podloží.

500 m od vrcholu Žibrice
sa nachádza veľký kameňo-
lom, v ktor om sa ťaží kvalitný
vápenec na výrobu vápna. Vy -
hlásením Žibrice za prírodnú
rezer váciu sa zabránilo úplné-
mu zničeniu toht o cenného
územia. V tesnej blízkos ti lomu
sa nachádza priepasť vyhláse-
ná v roku 1995 za prírodnú pa-
miatku. S teny priepasti sú
pokryté krasovou výzdobou
pripomínajúcou karf iol. Kolmý
vchod do priepas ti je uzavre-
tý, pretože predstavuje nebez-
pečens tvo pádu do 62 m hĺb-
ky.

Žibrica má aj svoje botanické zaujímavos ti. V je j
lesoch ras tie hrachor benátsky (Lathyrus vene tus),
ktor ý okrem Zoborských vrchov na Slovensku už inde
nerastie. Skutočnou raritou Žibrice, z ktor ých ras tie
iba niekoľko jedincov, je orchidea jazýčkovec východ-
ný (Himantoglossum caprinum ) patriaca medzi európ-
sky významné druhy. Na lesostepných lúčkach vidieť
lúčovku veľkokvetú (Orlaya grandiflor a) a divozel tma-
vočervený (Verbascum phoeniceum ).

Zmiešaný listnatý les je domovom lesných živočí-
chov. Typickým obyvateľom je náš najväčší chr obák,
európsky významný roháč obyčajný (Lucanus cervus).
K nápadným druhom patrí lajniak hladký (Geotrupes
vernalis), fúzač veľký (Cerambyx cerdo) a zlatoň oby-
čajný (Cetonia aurata). Z plazov žije na Žibrici najväč-
ší had v s trednej Európe užovka stromová (Elaphe lon-
gissima), niektoré exempláre majú aj 2 m. Z ďalších
druhov živočíchov sa tu vyskytuje plch sivý (Glis glis),
plšík lieskový (Muscardinus avellanarius), z vtákov kr-
kavec čierny (Corvus corax ), myšiak lesný (Buteo bu-
teo), jas trab lesný (Accipit er gentilis) a sokol myšiar
(Falco tinunculus). Môžeme tu stretnúť jeleňa lesného
(Cervus elaphus), sr nca lesného (Capreolus capreo-
lus ), diviaka lesného (Sus scrof a), zajaca poľného (Le-
pus europaeus) či bažanta obyčajného (Phasianus col-
chicus). Z predátorov tu ži jú líška hrdzavá (Vulpes vul-
pes), kuna skalná (Martes foina), kuna lesná (Martes
martes) a jazvec lesný (Meles meles).

Žibrica (zastávka č. 26) je najvyšší vrch Zobor ských
vr chov s nadmorskou výškou 617 m n. m. V zalesne-
nej vrcholovej časti môžeme ešte aj dnes rozpoznať
zvyšky opevneného sídliska obývaného ľudom lužic-
kej kultúr y z neskorej doby bronzovej až staršej doby
železnej (10. - 6.stor . p. n. l.).

Ak sa vrátime po červenej značke k smerovníku
Sedlo pod Žibricou a odtiaľ pokr ačujeme po modrej
značke smer Štitáre, dos taneme sa k poslednej za-
stávke NCH Zoborské vrchy č. 27. Hneď v okolí za-
stávky je niekoľko z emných hniezd mravenísk. Mrav-
ce sú pre lesný ekosystém veľmi dôle žité, pretože pre-
kyprujú pôdu, podieľajú sa na kolobehu živín, sú pre-
dátormi pre mnohé druhy hmyzu a pavúky, z ohrávajú
aj významnú úlohu malých lesných sanitár ov. Na t om-
to mieste sa končí táto vedľajšia trasa NCH. Po modrej
značke sa dostaneme do obce Štitár (ale medzitým
môžeme odbočiť na smerovníku Pri Gáborke k prame-
ňu pitne j vody nazvanom Gáborka). Zo Štitár pravidel-
ne pr emáva do Nitry autobus mestskej dopravy č. 27.

Ing. Peter P ata y
Foto: autor

Kvetena Zoborskej lesos tepi je najzaujímavejšia na jar, keď niekt oré miesta sú doslova posiate
chránenými dr uhmi, akým je napr. hlaváčik jarný (Adonis vernalis)

Zoborské vrchy sú častým miestom š tudentských exkurzií




