
Vážení návštevníci,Vážení návštevníci,

vitajte na náučnom chodníku Humenský Sokol. Cíťte vitajte na náučnom chodníku Humenský Sokol. Cíťte 

sa tu ako doma ale správajte sa ako hostiasa tu ako doma ale správajte sa ako hostia

Náučný chodník Humenský Sokol sa nachádza v Národnej prírodnej rezervácii 
(NPR) Humenský Sokol vo vzdialenosti asi 2 km južne od mesta Humenné. Úze-
mie ktorým chodník prechádza je súčasťou súvislej európskej sústavy chránených 
území (tzv. NATURA 2000). V NPR Hu-
menský Sokol v súčasnosti platí tretí 
až piaty stupeň územnej ochrany. 

Pre zachovanie prírodných krás 
Pre zachovanie prírodných krás 

je potrebné dodržiavať určité zásady. 

je potrebné dodržiavať určité zásady. 

• Chodník je možné používať v každom 

 ročnom období, s výnimkou daždivého 

počasia, kedy hrozí poškodenie telesa 

chodníka z dôvodu jeho premočenia. 

 Následne na to hrozí návštevníkom úraz 

pri pošmyknutí. 

• Počas silného vetra a búrky je 

 bezpečnosť návštevníkov ohrozená 

 úderom blesku. 

• Trasa chodníka sa nesmie svojvoľne 

skracovať. Na svahu návštevníci nesmú 

uvoľňovať skaly a do hrebeňovej časti 

 je odporúčané vstupovať v skupine 

 s maximálnym počtom 20 osôb. 

• Mesiace marec až júl sú najvhodnejším 

obdobím počas roka, kedy je možné 

 chodník navštíviť.. 
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NCH Humenský Sokol nemá na svojich zastávkach obvyklé informačné panely. 
Pre jeho plnohodnotné absolvovanie je potrebný sprievodca osobný alebo textový. 
Trasa chodníka je v teréne vyznačená gra-
fickými značkami. Trasu tvorí uzatvorený 
okruh o celkovej dĺžke 3,5 km. Celková 
prehliadka chodníka trvá cca 3 hodiny. 
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Brečtan popínavý, foto: J. Platko

Pohľad na časť NPR Humenský Sokol, foto: A. Macková
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Spoločenstvá dubových bučín 
s prevažujúcim lesným typom 
– vápencová dubová buči-
na (3309) majú v území NPR 
najvyššie plošné zastúpenie. 
Lesný porast na zastávke pred-
stavuje rovnoveký porast buka 
s primiešaným javorom horským 
a mliečnym, dubom zimným, 
čerešňou vtáčou a ďalšími dre-
vinami. Rovnoveké lesy vznikli 
na tomto stanovišti ako výsledok 
lesníckej hospodárskej činnos-
ti človeka. Pôvodný prírodný les v týchto pod-
mienkach by mal byť rôznoveký a zmiešaný, kde 
by vedľa seba mali rásť stromy rôzneho veku od 
1 do 300 a viac rokov – podľa biologických mož-
ností jednotlivých drevín. 

Z charakteristických druhov vápencových du-
bových bučín je možné v bylinnej vrstve na tejto 
zastávke nájsť: snežienku jarnú, prilbovku bielu, ľaliu zlatohlavú, medúnku medovkolistú, 
chochlačku dutú, scilu Kladného, ve-
ternicu hájnu, a iskerníkovitú, zimozeleň 
menšiu, veterník žltuškovitý, lipkavec 
marinkový, kopytník európsky, zubačku 
cibuľkonosnú a žliazkatú, toricu japon-
skú, samorastlík klasnatý, kozonohu 
hostcovú, krkošku voňavú a ďalšie. 

Zastávka oproti tej predchádzajúcej predstavuje charakteristické, pôvodné a nezmene-
né spoločenstvo medzernatej drieňovej dúbravy s dubom plstnatým a druhovo bohatou 
bylinnou vrstvou, v ktorej je možné nájsť druhy ako: kamienka modropurpurová, prilbi-
ca jedhojova, prerastlík kosákovitý, lazerník širokolistý, kokorík voňavý, rimbaba cho-
cholíkatá, plamienok priamy, lipkavec Schultesov, luskáč lekársky, konvalinka voňavá, 
náprstník veľkokvetý a mnohé dalšie. Spoločenstvá drieňových dúbrav, zvlášť typy 
s dubom plstnatým a kamienkou modropurpurovou, patria k najteplomilnejším sucho 
znášajúcim na východnom Slovensku. Výskyt 
duba plstnatého v NPR Humenský Sokol pred-
stavuje severnú hranicu svojho európskeho 
areálu rozšírenia. Pod hlavným hrebeňom pre-
chádza drieňová dúbrava do skalnej lesostepi. 

Na trase chodníka je možné pozo-
rovať dva druhy zaujímavých popí-
navých drevín – plamienok plotný a 
brečtan popínavý. Plamienok plotný 
sa vyskytuje len v prvom a druhom 
vegetačnom stupni a to len v naj-
teplejších polohách. Hustou sieťou 
svojich lián dokáže doslova udusiť 
mladé lesné porasty. V území NPR 
nepredstavuje hrozbu, keďže je sú-
časťou pôvodných spoločenstiev. 
Brečtan popínavý je pokladaný za 
treťohorný relikt. Brečtan dosahuje 
výšku až 30 m a kvitnúť začína až vo 
veku 50 – 70 rokov. Kvitne v sep-
tembri a plody dozrievajú až na jar 
budúceho roka. U tejto popínavej 
dreviny je možné pozorovať listový 
dimorfizmus, kedy je tvar listov u 
kvitnúcich výhonkov iný než u tých 
nekvitnúcich. 

Z krovín je pre toto spoločenstvo charakteristický veľký po-
čet teplomilných krov: drieň obyčajný, dráč obyčajný, bo-
rievka obyčajná, klokoč pérovitý, skalník obyčajný, rešetliak 
prečisťujúci, zob vtáčí a mnohé ďalšie.

Legenda
náučný chodník

číslo tabule

hranice NPR

vyhliadka

Legen

Prilbovka biela
Foto: I. Zubaľová

Veternica iskerníkovitá
Foto: archív S-CHKO Východné Karpaty

Ľalia zlatohlavá, 

Foto: F. Bližinský

Kamienka 
modropurpurová 

Foto: Š. Birčák

Konvalinka voňavá
Foto: I. Zubaľová

Dráč obyčajný, foto: I. Zubaľová

Drieň obyčajný, foto: I. Zubaľová

Luskáč lekársky
foto: archív S-CHKO Východné Karpaty

Snežienka jarná
foto: archív S-CHKO Východné Karpaty

Pohľad na NPR Humenský Sokol zo západu 
Foto: A. Macková

Brečtan popínavý, foto: Š. Birčák

nekvitnúcich. 

Brerečtačtan pn popíopínavnavýý, fotfoto:o: ŠŠŠ. BirBirčákčák

Brečtan popínavý vyskytujúci sa 
na lokalite

Foto: A. Macková
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Chochlačka dutá a chochlačka plná - jarný aspekt, foto: archív S-CHKO Východné Karpaty 

Upravený lesný prameňFoto: archív CHKO Východné Karpaty
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Územie NPR Humenský Sokol sa rozprestiera v katastrál-
nych územiach mesta Humenné a obcí Jasenov, Ptíčie a 
Chlmec na rozlohe 241,5 ha lesnej pôdy. Vďaka vápnitému 
horninovému podkladu a rôznym pôdnym a mikroklimatic-
kým podmienkam sa tu vytvorila mozaika spoločenstiev 
vyvážených s prostredím. Tieto spoločenstvá predstavujú v 
širšom ponímaní krajiny izolované ostrovy, na ktorých pre-
žívajú druhy s vyhranenými ekologickými nárokmi – stredo-
zemné, druhy východoeurópskych pontických stepí alebo 
reliktné, zachované zo starších čias vývoja vegetácie. 

Poradie zastávok NCH je zvolené tak, aby mal návštevník 
možnosť v prirodzenom slede pozorovať vertikálne čle-
nenie spoločenstiev od bežne rozšírených lesných typov 
bučín vyskytujúcich sa na úpätí svahov, cez spoločenstvá 
drieňových dúbrav až po extrémne typy spoločenstiev le-
sostepi a vápencových skalných stepí v hrebeňovej časti 
územia.  

Pohľad smerom na východ z Červenej skaly 
v pozadí s vrchom Vihorlat

Foto: M. Sepela

Teplomilné dubové sucholesy s 
dubom plstnatým predstavujú pre 
brečtan ako popínavú drevnatú lia-
nu jedno z jeho typických stanovíšť. 
Brečtan s priliepavými korienkami 
kvitne v septembri a plody (tma-
vomodré bobule) dozrievajú na jar 
budúceho roka

Na zastávke je možné pozorovať 
niekoľko kvitnúcich jedincov. 

Publikácia bola vydaná v rámci projektu „Propagácia chrá-
nených území a druhov Natura 2000“, ktorý je spolufinan-
covaný z Európského fondu regionálneho rozvoja v rámci 
Operačného programu Životné prostredie. Investícia do Vašej bucúcnosti
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/ JASKYŇA DÚPNA

/ ŽIVOČÍŠSTVO, LESNÝ PRAMEŇ

Zastávka sa nachádza na najvyš-
šie položenom mieste NPR – kóte 
Červená skala 447 m n. m. Z hľa-
diska geomorfologického členenia 
je NPR Humenský Sokol začlenený  
v rámci  Alpsko – Himalájskej sústa-
vy do podcelku Humenské vrchy a 
časti Sokol. Humenské vrchy sú bu-
dované horninami z obdobia druho-
hôr a starších treťohôr. Najstaršími 
horninami v území sú Gutensteinské 
vápence, dolomitické vápence a 
dolomity, ktoré začali sedimentovať 
v hlbokom mori v období starších 
druhohôr (triasu) pred 200 miliónmi 
rokov. V mladších treťohorách (neo-
géne), pred 10 miliónmi rokov sa 
začali mohutné tektonické pohyby, 
ktorých súčasťou bol aj rozsiahly 
vulkanizmus vo Vihorlate. 

Prevládajúcim pôdnym typom sú rendzi-
ny a pararendziny. Územie patrí do mier-
ne teplej a veľmi vlhkej klimatickej oblasti 
s chladnou zimou.    

Na tejto zastávke je možné 
na zatienených zlepen-
cových skalách pozoro-
vať vápencovú vegetáciu. 
V území NPR sa zatienené 
skaly vyskytujú pomerne 
často. Vznikajú v dôsledku 
erózie skalných hrebeňo-
vých častí. Vegetácia je v 
dôsledku zatienenia v tých-
to častiach aj druhovo chu-
dobnejšia. Charakteristic-
kými druhmi sú: slezinník 
rutovitý, slezinník červený, 
sladič obyčajný. 

Tento geomorfologický výtvor predstavuje 
pozoruhodnú dutinu v karbonátových zle-
pencoch centrálno - karpatského paleo-
génu. Jaskyňu tvorí jediná sieň o pôdoryse 
20 x 17 m. Vchod do jaskyne tvorí mohut-
ný portál o výške cca 5 m. Rovné dno tvorí 
prašný sediment, ktorého 
významnou súčasťou je 
istotne i vyvetraný vápnitý 
matrix (tmel). Vírivou čin-
nosťou vody vznikli v strope 
jaskyne dutinky nazývané 
„obrie hrnce“. Na stenách a 
strope jaskyne je dobre vidi-
teľná štruktúra zlepencovej 
horniny. Nad jaskyňou sa na-
chádza ešte jedna – menšia 
Horná jaskyňa, ktorá už dnes 
nie je prístupná nakoľko je 
vchod do nej už zasypaný. V jaskyni Dúp-
na bolo zistené zimovanie malého počtu 
6 druhov netopierov. (podkovár malý, ne-
topier obyčajný, netopier ostrouchý, ne-
topier brvitý, večernica pozdná, uchaňa 
čierna. 

Lesný porast na zastávke, predstavuje rôznoveký porast buka s prímesou hraba a javo-
ra horského, ktorý bol v minulom decéniu postihnutý kalamitou. Silný vietor tu vyvrátil 
niektoré staré stromy a začala sa tak jedna z prirodzených vývojových fáz prírodného 
lesa – pralesa. Práve tu, po veternej kalamite, je viditeľný začiatok samoregulačného 
vývoja lesného porastu, aj keď vývoj k prirodzenému stavu bude ešte dlhý. Tento po-
rast bude mať do budúcna veľký význam ako ukážka prírodného lesa, v ktorom podľa 
prírodných zákonov hospodári sama príroda. Bude slúžiť na vedecký výskum a študijné 
účely. V poraste prevažuje lesný typ 3309 – Vápencová dubová bučina a 3404 – 
Hviezdnatcovo-bažanková dubová bučina s lipou.

Slezinník červený, foto: Š. Birčák

Sladič obyčajný, foto: A. Macková

Skalné bralo v NPR Humenský Sokol 
Foto: M. Mina

Trasa NCH v hrebeňovej casti, foto: S. Birčák Netopier obyčajný
foto: M. Šepeľa

Podkovár malý
foto: M. Šepeľa

Pohľad z jaskyne Dúpna
foto: M. Mina

Samoregulačný vývoj v NPR Humenský Sokol, foto: Š. Birčák

Jašterica obyčajná, foto: A. Macková

Slaadičdič obobyčayčajnýjný f, fotooto: A: A M. Mackackováová

5.5... p ppppanananelelee   6.6.6.6  p ppppananannelelelel   9.9.9.9  p ppppananananneleleel  

7.7.7.7.7  p p ppananaaa elelelel 

/ GEOGRAFICKÁ POLOHA 
 A GEOLOGICKÝ VÝVOJ ÚZEMIA NPR

/ SPOLOČENSTVÁ SKALNÝCH STEPÍ
 A VÁPENCOVÝCH SKÁL

/ ZAČIATOK SAMOREGULAČNÉHO VÝVOJA
 V ZMENENOM LESNOM EKOSYSTÉME

/ SPOLOČENSTVÁ ZATIENENÝCH
 VÁPENCOVÝCH SKÁL

Vyhliadka Červená skala  / 447 m n. m 

Z najvyššie položeného miesta na NCH, na vyhliadke Červená skala, je možné po-
zorovať celkový ráz krajiny v okolí Humenských vrchov. Smerom na SZ je viditeľná 
aglomerácia mesta Humenné agagglolomemerárácicia a memeststa a HuHumemennnné é 

Krivoštianka Brekovský hrad Slanské vrchy
Ondavská vrchovina

mesto Humenné

Hôrka pri Jasenove

Skalné bralo v NPR Humenský Sokol 
Foto: M. Mina

K botanicky najcennejším spoločenstvám celej 
NPR patria spoločenstvá skalných stepí a vápen-
cových skál. Skalné, lesostepné a lesné spolo-
čenstvá s dubom plstnatým na exponovaných 
miestach so sklonom 60 – 80% majú najväčšie 

rozšírenie práve pozdĺž hlavného hrebeňa a boč-
ných hrebeňov. Z lesných typov v týchto poras-

toch prevláda lesný typ 3309 (Vápencová dubová bučina) 
a 2601 (Drieňová dúbrava s bukom). V tejto zóne sa nachád-
za najzaujímavejšia vegetácia v okolí skalných stien, ktoré 
sú najčastejšie orientované k východu a severu. Druhy kto-

ré sa v tejto časti vyskytujú majú pôvodne svoj areál
rozšírenia v oblasti Stredomoria 
a subkontinentálnej juhovýchodnej 
Európy. K nám prenikli pred 8 000 
rokmi po ústupe posledného za-
ľadnenia. Ide o asociáciu Festuca 
pallens – Seseli osseum s výsky-
tom druhov Pulsatilla grandis, Sti-
pa pulcherrima, Silene otites a iné. 
V rámci spoločenstiev sa zachovali 
vzácne reliktné druhy pochádzajúce 
z konca treťohôr – poniklec veľko-
kvetý a kavyľ Ivanov. 

Z veľkého množstva bylinných druhov spomenieme: 
skalničník guľkovitý lysavejúci, cesnak horský, jagavku 
konáristú, oman mečolistý, ľan žltý, nevädzu Triumfe-
ttovu, pakost krvavý, zanovätník černejúci, rozchod-
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Poniklec veľkokvetý, foto: Š. Birčák

Ľan žltý
foto: J. Terray

Nevädza 
Triumfettova
foto: I. Zubaľová

Pakost krvavý, foto: J. Terray

níkovec najväčší, horčičník bledokvetý, devätornik peniažtekový, prerastlík kosákovitý, 
veternicu lesnú, ružu galskú, ďatelinu alpínsku, ranostajovec pestrý, nátržník piesočný, 
marinku psiu a mnohé iné. Vyskytujú sa tu tiež všetky druhy krov, uvedené pri zastávke 
č. 3. Pozornému oku návštevníka NCH, ktorý túto zastávku navštívil už niekoľko krát ne-
ujde skutočnosť, že 
tu postupom času do-
chádza k zmene spo-
ločenstiev, zmenšujú 
sa plochy bylinnej 
vegetácie a mení sa 
aj ich druhové zlože-
nie. Túto dynamickú 
zmenu spoločenstiev 
v čase označujeme 
ako sukcesia.   

Slezinník rutovitý, foto: J. Terray

ré sa v tejto časti
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Skalničník guľkovitý srstnatý, foto: I. Zubaľová
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Inventarizačný výskum živočíšnej ríše zatiaľ nebol na tejto lokalite realizovaný v dosta-
točnej miere. Doteraz bol realizovaný inventarizačný výskum mäkkýšov, pričom bol v 
skalných sutinách zistený výskyt pomerne zriedkavého západokar-
patského endemitu Clausilia (Andraea) dubia carpatica. 
V blízkej dobe je naplánovaný výskum pôdnej fau-
ny, zameraný na skupiny bezstavovcov (mno-
honôžky, rovnakonôžky, stonožky, pavúkov-
ce), ktoré majú väzbu na vápencový podklad 
a teda by mohli priniesť zaujímavé poznatky 
o charaktere bioty tohto územia. Zo živočíš-
nych druhov sa tu vyskytuje napr. užovka 

Fuzáč alpský 
Foto: J. Platko

Fúzač bukový, foto: A. Macková

Očkáň stoklasový
foto: A. Macková

Mláďatá sovy 
dlhochvostej
foto: Š. Pčola

stromová (Elaphe longissima), 
jašterica obyčajná (Lacerta agi-
lis), mnohé druhy spevavého vtác-
tva ako: sýkorka belasá, veľká a 
hôrna, oriešok obyčajný, penica 
čiernohlavá a obyčajná, kolibkárik 
čipčavý a spevavý, muchárik sivý 
a bielokrký, červienka obyčajná a 
poľovnej zvery, bystruška potočná 
(Carabus variolosus) či fuzáč alp-
ský (Rosalia alpina), fúzač bukový 
(Cerambyx scopoli). Z denných 
druhov motýľov boli v území NPR a 

okrajových častiach rezervácie pozorované: 
vidlochvost ovocný, očkáň timotejkový, babôčka pávooká, 
babôčka sieťokrídla, babôčka admirálska, babôčka bodlia-

kova, žltáčik reštliakový, ohniváčik veľký, vretienka vičencová. V území sa predpokladá 
bohatý výskyt teplomilných lesostepných a stepných druhov hmyzu.
Humenský Sokol je významnou hniezdnou lokalitou dutino-
vých hniezdičov a dravcov.  Zo vzácnejších druhov sa tu 
vyskytuje holub plúžik, sova dlhochvostá, myšiarka ušatá, 
výr skalný, myšiak hôr-
ny, či sova obyčajná. 
V NPR je možný vý-
skyt hniezdísk bocia-
na čierneho a orla kri-
kľavého. Z dutinových 
hniezdičov z čeľade 
ďatľovitých je možné 
pozorovať tesára čier-
neho, ďateľa veľkého, 
ďateľa malého a ďa-
teľa prostredného a 
žlnu zelenú.

Vidlochvost ovocný
foto: J. Platko

Výr skalný, foto: A. Macková

Krkavec čierny, foto: Š. Pčola

obec Jasenov

vodný tok
  Laborec

PR Jasenovská
bučina

Foto: A. Macková

OčkOčkO áňáň tstoklklasovýý


