
Náučný chodník
Tohonya-Kuriszlán

bližne aj toľko druhov hrušiek identifi kovali na tomto území, počet druhov 
jabloní prevyšuje 24, ale v tomto regióne sa vyskytujú aj orechy a čerešne. 
Tieto druhy sú síce často z výzorového hľadiska menej lákavé ako ovocie po-
chádzajúce z veľkovýroby, ale obsahuje oveľa viac vitamínov a je aj chutnej-
šie. V ovocnej škôlke sa snažia tieto pomerne nenáročné miestne druhy ovoc-
ných stromov rozmnožovať, ktorých ovocie je chutné a takto sa môžu znova 
objaviť v miestnych sadoch. 

20. Dolina Jósva

Doliny a na mierne svahy planín s hrubšou vrstvou pôdy boli kedysi vy-
užívané, ako orná pôda. Tradičná forma využívania, takzvané maloparce-
lové poľnohospodárstvo bez používania chemikálií sa  ešte na mnohých 
miestach stále zachovalo, preto tu ešte stále môžeme nájsť také burinné 
druhy (napr.: kúkoľ poľný), ktoré z veľkej časti Maďarska už vymizli kvôli 
veľkovýrobnej forme poľnohospodárstva.

malé budovy pivníc rozpráv-
kovokvitnúce lúky. V máji 
kvitnúci hadinec červený nie 
je nezvyklou rastlinou tých-
to lúk, ktoré sú domovom aj 
mnohým druhom hmyzu.

17. Jósvafőšsky viničný vrch, Vrch Kónya (Kónya-tető) 

Dávnejšie okolo obcí na južných a teplejších svahoch miestny obyvate-
lia obhospodarovali vinice. Po tom čo v 19. storočí fi loxéra zničila vinice, 
ľudia pestovali hrozno už len na vlastnú potrebu a na miesto vykácanej 
vínnej révy vysádzali ovocné stromy, väčšinu týchto sadov tvorili miest-
ne odrody.

18. Rada pivníc 

Pri cestičkách vo viniciach 
sa môžme stretnúť s množ-
stvom malých pivníc, z kto-
rých je najviac aj s lisovňou. 
Na klenbovú, alebo vykopa-
nú pivnicu postavili lisovňu. 
Pozostatky starých skalných 
medze (kameníc), ktoré slú-
žili aj ako hranice (medze) 
ich jednotlivými vinohradmi 
môžem nájsť na okolí ešte aj v dnešných dňoch.

19. Ovocná škôlka riaditeľstva NP Aggtelek

Parména zlatá zimná, simonff yho červené – tzv. „cigánske jablko”, toto sú 
názvy takých starých maďarských jabloní, ktoré by sme darmo hľadali v hy-
permarketoch. Jedná sa totiž o krajové (miestne) druhy, ktoré „vyšľachtili“ 
počas dlhých storočí v jednotlivých regiónoch. Tucet druhov sliviek a pri-

13. Pasenie v krase 

Kosné lúky a pastviny v Aggtelek-
skom krase boli vytvorené na pase-
kách. So zánikom tradičného chovu 
zvierat tieto trávnaté plochy sa me-
nia: kosné lúky a pastviny sa zaburi-
ňujú, zarastajú krovinami a neskôr 
sa znovu zalesnia. V tráve medzi 
kríkmy sa často vyskytuje krasovlas 
bezbyľový  a horec krížatý.

 

14. Kuriszlánsky senník 

V miestnych obciach  zabezpečovali krmivo na zimu pre dobytok z hor-
ských kosienkov bohatých na trávnaté porasty. Na uskladňovanie sena 
stavali na lúkach drevené senníky z dosiek, ktoré tvorili  typický obraz 
krajiny Hornej zeme. Tieto senníky boli často bez stien, stáli na pilie-
roch a mali pevnú strechu.

15. Miesto na pálenie dreveného uhlia (milier) 

Uhliarstvo znamenalo od začiatku 19. storočia obživu pre ľudí žijúcich 
na lesnatom území Karpatskej kotliny. Na dokonale upravených čisti-
nách dlhé naštiepané polená pravidelne rozostavili. Miler zahádzali hli-
nou a zvrchu ho zapálili. Ten pomaly, 8 až 12 dní tlel. Potom z neho 
odhrnuli pôdu a zakryli ho uhoľným prachom, aby úplne vyhasol. Túto 
činnosť dnes už môžeme v regióne považovať za úplne vymretú. 

16. Viničný vrch (Szőlő-tető) 

Táto forma hospodárenia, v rámci ktorej vysádzali ovocné stromy na 
riedke  trávnaté plochy a ktoré pravideľne kosili, siaha až do dôb Arpá-
dovcov. Táto rastlinná štruktúra bola síce umelo vytvorená, ale bola veľ-
mi blízka k prirodzeným lesostepiam. Na jar a skoro v lete obklopujú 
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11. Skalnatý vrch 

Keď sa poobzeráme uvidí-
me nezalesnenú planinu s 
vysokou trávou, počas jari 
a leta je tu veľké množ-
stvo kvetov, ktoré ponú-
kajú množstvu motýľov a 
vtákom dostatok potravy 
a vhodné úkryty. Už skoro 
na jar lúku vyfarbujú kve-
ty hlaváčika jarného a po-
nikleca veľkokvetého. Je tu možné takmer stále pozorovať strakoša oby-
čajného, pŕhľaviara čiernohlavého a škovránka stromového. Z dravých 
vtákov tu môžeme často stretnúť myšiaka lesného a jastraba lesného.

12. Pohľad na Veľkú stráň (Nagy-oldal) 

UNESCO v roku 1979 vyhlásilo ná-
rodný park Aggtelek za biosferic-
kú rezerváciu. Jedným z najvzácnej-
ších území národného parku je Véľ-
ká stráň, ktorá je aj jadrovým úze-
mím biosferickej rezervácie, a ktorá 
sa rozprestiera na planine a strmom 
južnom svahu najvyššej vápencovej 
kopy pohoria (Fertős-tető, 604 m).
Na mierne sa zvažujúcom svahu 
spodnú časti vrchu pokrýva hrubá 
vrstva pôdy s teplomilným dubovým 
porastom. Na strmejších častiach a 
na hrebeni môžeme pozorovať mozaikovitú štruktúru krasového kro-
vinového lesa, skalnatej stepy a lesostepy. Zo vzácnych druhov rastlín 
rastúcich na trávnatej ploche treba v každom prípade spomenúť včel-
ník rakúsky, ktorý je zapísaný aj v Červenej knihe, ktorá obsahuje naj-
viac ohrozené druhy Európy.

sa z konárov a rastlín a uvoľ-
ní sa znej kyseličník uhličitý  a 
z vodných kvapiek sa vyzráža 
trochu vápenca. Stále rastúca 
„stavba“ rozprašuje narážajú-
cu sa vodu čoraz väčšou ener-
giou, a tak vznikne stále vyš-
šia a vyššia travertínová kaská-
da. Pri krasových prameňoch 
sa travertín vyzráža z vody na 
rastliny a  má silnú dutinovú štruktúru. 

7. Tiesňava Tohonya 

Krivolaká čiara tiesňavy poukazuje na 
vzájomne sa križujúce praskliny.
Sutinový les je charakteristickým spo-
ločenstvom úzkych, strmých, skalna-
tých údolí. Charakterizuje ich stude-
ný vzduch, málo svetla a vysoký obsah 
vlhkosti vo vzduchu. Kvôli krátkosti a 
úzkosti tiesňavy sa fauna a fl óra sutino-
vého lesa prelína s druhmi hrabovo du-
bového lesa. Môžeme tu nájsť mnoho 
druhov papradí, ako napr.: sladič oby-
čajný, sleziník červený a skoro na jar na 
brehu výdatného potoka  môžeme po-
zorovať trasochvosta horského.

8. Prameň Nagy-Tohonya 

Jaskyňa Kossuth je šikmá 
puklinovitá jaskyňa, ktorá sa 
zužuje smerom nadol aj na-
hor. V úseku blízko vchodu 
sa rozprestiera dolná chodba 
plná vody, z ktorej voda vy-
stúpi na povrch na viacerých 
miestach  prameňa Nagy-To-

honya. Pri záplavách funguje aj vchod jaskyne ako prameň. Prameň Na-
gy-Tohonya má charakteristickú kolísavú výdatnosť, súvisiacu medzi iný-
mi aj s javom záplavového odlivu. Pri nižšej výdatnosti má voda 15 stup-
ňov a pri záplavách 11 stupňov. Predpokladá sa, že k studenej krasovej 
vode sa primiešava vlažnejšia, spodná voda so stálou výdatnosťou.

9. Jazdecký chodník 

Pozdĺž nahor strmo vedúceho chodníka dostávame ukážku o biotope, 
ktorý je tak charakteristický pre kras, kde pôda len vo veľmi tenkej vrstve 
pokrýva materskú horninu. Stretneme sa tu so sukulentnými druhmi,  
skalníc a rozchodníkov, ktoré sú typické pre skoro vysychajúce, slnečné 
skalnaté stráne. Popri chodníku na zarastajúcom povrchu môžeme vidieť 
roztrúsene aj duby plstnaté.  

10. Žrebčín huculských koní 

V ohrade naproti sú ustajnené huculské kone. Huculský kôň má veľa 
prastarých črt napr.: tmavú čiaru na strede chrbta a zebrovité pruhy na 
nohách. Svoje pomenovanie dostal po jednej karpatskej etnickej skupine. 
Je veľmi nenáročný, zvláda záťaž a má kľudnú povahu. Je vhodný na ťa-
hanie koča, na jazdu pre deti a terapeutické ciele. Význam jeho chovu na 
území národného parku spočíva v zachovaní tohto prastarého zaslúžilého 
plemena. Tu je možné ho zachovať skoro v  autentických podmienkach, 
pričom je aj vyriešené udržiavanie veľkej pastviny.

3. Lesný závrt 

Závrt je najčastejšou a najcharakteristic-
kejšou formou krasového povrchu. Je to 
okrúhla alebo oválna priehlbina, podob-
ná mise, ktorá sa vytvára rozpúšťaním 
materskej horniny vápenca.
Závrt pokrýva hrabovo-dubový les. Kvô-
li uzavretej korune stromov sa dostá-
va málo svetla do vnútra lesa, a preto je 
krovitá a trávnatá etáž veľmi chudobná. 
Pred olistením stromov pokrývajú po-
vrch krásne kvety (chochlačiek, veterníc 
a veterník žltuškovitý), ktoré do začiatku 
leta zmiznú takmer bez stopy. Po tom  už 
podstielku lesa krášlia tmavozelené fľaky kopytníka európskeho, občas aj ľa-
lia zlatohlavá a orchidea hniezdovka hlístová.

4. Ponor studne Szabó 

Voda rozšírila puklinu na dne závrtu a tak sa vytvoril tento ponor. Ponor 
studne Szabó sa nachádza na dne pomerne malého závrtu. V jeho okolí oko-
lí rastie skupina stromov, hrubá vrstva zeminy, ktorú sem splavili zrážkové 
vody zo svahov, je skoro stále vlhká. Voda ponoru sa dostáva do údolia To-
honya a potom do studne Szabó, ktorá je odtiaľto vzdialená niekoľko sto-
vák metrov. 

5. Miesto starého prameňa

Voda z ponoru studne Szabó sa dávnejšie nedostávala do studne Szabó, ale 
dostávala sa na povrch pramennými otvormi na spodku steny nachádzajúcej 
sa pred nami. Tento predpoklad potvrdzuje aj prievan, vychádzajúci z otvo-
rov, čo poukazuje na dlhšiu chodbu vedúcu do podzemia. S prehĺbovaním 
sa  doliny Tohonya dnes z nej voda už vystupuje  v jej údolí. 

6. Travertínová kaskáda

Voda potôčika pochádzajúca z prameňa Kis-Tohonya, ktorá obsahuje kyse-
ličník uhličitý a je bohatá na vápenec sa rozprašuje na hrádzky skladajúcej 

Označenie: žltý pás

Dĺžka: zastávky 1. - 13. 4 km, zastávky 13. - 20. 6 km
Čas potrebný na túru:  zastávky 1. - 13. cca. 2,5 hod, 
   zastávky 13. - 20. cca. 3 hod.

Náučný chodník Tohonya.Kuriszlán. Okružná túra, ktorý sa začína v obci 
Jósvafő, oboznámi návštevníka s jedinečnými krajinnými hodnotami ná-
rodného parku Aggtelek, s morfológiou krasového povrchu a najcharakte-
ristickejšími biotopmi. Prosíme Vás, aby ste v záujme pokoja živej príro-
dy a vlastnej bezpečnosti neodbáčali z vyznačenej trasy. Absolvovanie túry 
po náučnom chodníku je na vlastnú zodpovednosť! Prajeme Vám bezpeč-
nú túru a príjemné chvíle trávené u nás.

1. Vzdelávacie stredisko Kúria 
Národného parku Aggtelek

Hlavným cieľom enviromen-
tálnej výchovy v niekdajšej 
zemanskej kúrii je výchova  
tunajších, respektíve aj cez-
poľných detí, ale aj návštev-
níkov k ochrane prírody. Na 
nádvorí Kúrie bolo vytvorené 
aj  jazdecké stredisko hucul-
ských koní riaditeľstva národ-
ného parku Aggtelek.

2. Paseková lúka nad dedinou 

Bez ľudského zásahu by bol Aggtelekský kras zarastený lesom. K vytvore-
niu kosných lúk, pastvín a poľnohospodárskej pôdy, ale aj k získaniu pa-
livového a stavebného dreva bola potrebná ťažba dreva. Preto sa vo veľkej 
miere zmenila štruktúra lesov územia, a početné sú aj biotopy, ktoré sa vy-
tvorili na miestach výrubov.
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