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NÁUČNÝ CHODNÍK BECKOVSKÉ SKALICE 
Milý kamarát,  

Beckovské skalice sú krátky náučný chodník, a ktorom sa dozvieš, ako a prečo sa starať o lúky 

a pasienky.  

 

Vieš sa dobre orientovať v teréne? Počas prechádzky po NCH si všímaj dobre svoje okolie. Zaznač 

jednotlivé zastávky do mapy. Na základe mierky mapy vypočítaj dĺžku Náučného chodníka.   

 
 

Tabuľa Spraš 

V spraši žije zaujímavý hmyz – kutavka. Označ, čo pre ňu platí.   

 živí sa nektárom 

 žije v symbióze s mravcami 

 kladie vajíčka do živého hmyzu 

 je príbuzná ose 

 žije v dutinách stromov 

 

Tabuľa  Spraš a Kameňolom 

Vzácne ekosystémy na Beckovskej skalici možno udržiavať vhodnou starostlivosťou. Rozhodni, ktoré  

spôsoby ochrany sú pre ekosystémy udržateľné.  

  

 

 

Lúky je potrebné pravidelne kosiť. 

Rekultivácia lomu je prospešná. Kroviny v kameňolome je potrebné vypaľovať. 

Kosenie lúk ohrozuje hmyz. 
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Tabuľa Kameňolom, Lúky a pasienky 

V ekosystémoch Beckovských skalíc sa nachádza množstvo vzácnych druhov organizmov. Poznáš 

ich?  

Je to studenokrvný, malý dravec, ktorý rodí živé mláďatá - .................................................................... 

Jeho telo nemá končatiny, rád sa vyhrieva na slnku, ale nie je to had - ................................................... 

Je to kriticky ohrozený druh hmyzu, ktorý kladie vajíčka na zanoväť -..................................................... 

Ich prežitie závisí od symbiotických opeľovačov a mikoríznych húb -...................................................... 

Tabuľa – Ovocné sady. 

Posúď pravdivosť tvrdení o ovocných sadoch na NCH Beckovské Skalice 

VÝROK PRAVDA NEPRAVDA 

V minulosti boli ovocné sady vysádzané najmä na nevhodných lokalitách 

ako napr. mierne zvlnených lúkach či pri lesoch. 

  

Ovocný sad je biotop podieľajúci sa na zachovaní biodiverzity.   

Význam ovocných sadov je aj v utváraní vzhľadu vidieckej krajiny 

a prispievaniu k ekologickej stabilite. 

  

Niektorým starým ovocným sortám hrozí vyhynutie.   

K nevhodnej starostlivosti o ovocný sad patrí najmä orezávanie stromov.   

 

Tabuľa – Zmena krajiny. 

Pozri si historickú fotografiu hradu Beckov a porovnaj ho so súčasným stavom. Opíšte zmeny, ktoré 

môžete pozorovať voľným okom.  

Historická fotografia Súčasný stav 

 

 

 


