
Súčasný stav NCH Baba 

Zastávka č.1 - Prírodná rezervácia Baba... 

     Prírodná rezervácia Baba bola vyhlásená 30.6.1988 na ochranu 
významnej botanickej lokality teplomilnej vegetácie o výmere 205,15 ha. Predstavuje lesný komplex v 
nadmorskej výške 750 až 995 m na podklade dolomitov a dolomitických vápencov. Horská skupina Baby tvorí 
vegetačný most, ktorý spája Nízke Tatry nad dolinou Váhu so Slovenským rudohorím v povodí Hornádu a Hnilca. 
Rôzne klimatické podmienky počas ľadových a medziľadových dôb v starších štvrtohorách aj v dobe poľadovej, 
ako aj expozícia svahov ovplyvnili charakter rastlinstva prírodnej rezervácie. Kým južná časť rezervácie je veľmi 
teplá, severné úbočia sú chladné, čo vytvára podmienky pre výskyt teplomilných rastlín v blízkosti druhov 
chladnomilných. Cez chránené územie vedie náučný chodník o dĺžke 4 km, s prevýšením 270 m. Na trase je 5 
zastávok. 

Zastávka č.2 - Koho tu stretneme... 

     Nachádzame sa na hrebeni východnej časti prírodnej rezervácie pod 
vrcholom Malý Smolník (953 m n. m.). Prírodné podmienky prírodnej rezervácie vytvárajú predpoklad na výskyt 
bežných druhov živočíšstva, ako sú vlk, líška, divá mačka, rys ostrovid, jazvec, kuna, diviak, srnčia a jelenia zver. 
Na území rezervácie bolo pozorovaných aj 61 chránených druhov živočíchov, medzi ktoré patria hýľ obyčajný, 
tesár čierny, ďateľ veľký, kuvíčok vrabčí, sokol myšiar, myšiak hôrny, orol krikľavý, krkavec čierny, sýkorka, drozd, 
bocian biely i čierny a ropucha. 

Zastávka č.3 - Na čom stojíme... 

     Pohorie je budované najmä druhohornými vápencami a dolomitmi 
chočského príkrovu. Jeho bázu tvoria úlomkovité usadené horniny charakteru pieskovcov, bridlíc a arkóz 
(pieskovca bohaté na živce). Pochádzajú z konca prvohôr (perm) a sú v nich rozsiahle telesa melafýrov (starých 
čadičov). Vystupujú v okolí Kvetnice a Hranovnice. Horninové podložie prírodnej rezervácie však tvoria dolomity 



a dolomitické vápence, ktoré sa usadili na bývalom morskom dne v období druhohôr, asi pred 200 mil. rokov. 
Tieto usadeniny boli plastické, pri vrásnení sa oddeľovali od podložia kryštalického jadra tvoreného žulami a 
premenenými horninami a presúvali sa na rôzne dlhé vzdialenosti od miesta pôvodného výskytu. Nazývajú sa 
príkrovy. Zvetrávaním dolomitových hornín vznikajú plytké rendzinové pôdy. Na vápencovco-dolomitické horniny 
sa viaže vznik povrchových i podzemných krasových útvarov (jaskyne, vyvieračky a i.) 

Zastávka č.4 - Kam sa pozeráme... 

     Prírodná rezervácia Baba je súčasťou pohoria Kozie chrbty, ktoré sa 
tiahne Z -V smerom od Kráľovej Lehoty pri sútoku Bieleho a Čierneho Váhu až po Jánovce neďaleko od Popradu. 
Pohorie má zaujímavú polohu medzi dvoma najvyššími pohoriami Slovenska – Tatrami a Nízkymi Tatrami. Kozie 
chrbty sa členia sa na dva časti: Važecký chrbát a Dúbrava. Najvyšším vrchom je Kozí kameň (1 255 m n. m., 
nazývaný tiež Patria) nad známou rekreačnou oblasťou Lopušná dolina pri Svite. Hlavný hrebeň pohoria málokde 
klesá pod 1 000 m n. m. a vytvára vizuálne kompaktnú hradbu. Pohorie predstavuje mladú štvrtohornú hrasť, 
kryhu zemskej kôry zdvihnutú pozdĺž zlomov nad Hornádsku a Podtatranskú kotlinu. Na svahoch pohoria sú časté 
trojuholníkové plochy – facety, ktoré sú zvyškami pôvodnej zlomovej plochy rozčlenenej svahovými vodnými 
tokmi. Z viacerých miest hrebeňa sa ponúka zaujímavý výhľad. 

Zastávka č.5 - Netrhajte prosím! 

     Výhľad, ktorý poskytuje táto zastávka, prezentuje Štrbský prah – 
územie európskeho rozvodia medzi Baltickým a Čiernym morom. Vyvýšenina oddeľuje Liptovskú a Popradskú 
kotlinou. Horskú skupinu Baby pokrýva nepôvodný stepný borovicový les, na niektorých miestach je nahradený 
smrekovým a smrekovcovým lesom. Smrekový zárast spôsobil obohatenie o rôzne druhy rastlín. Sú tu aj rastliny 
pôvodného dubového a jedľobukového lesa. Z chránených rastlín sa tu vyskytujú: klinček peristý, medvedica 
lekárska, poniklec slovenský, soldanelka horská, zvonček karpatský, horec jarný, ľalia zlatohlavá, orlíček obyčajný, 
prvosienka holá, šafrán Heuffelov, žltohlav európsky, horec luskáčovitý, lykovec voňavý, plamienok alpínsky, 
prvosienka pomúčená, vemenník dvojlistý, dryádka osemlupienková, prilbica moldavská. Na pôvodný zmiešaný 
les poukazuje výskyt hrachora jarného, tôňky dvojlistej, konvalinky, liesky obyčajnej, kozieho listu červeného a 
mukyne. Po vysadení smreka zostali aj naďalej na území rezervácie jarabina vtáčia, javor horský, lipa, breza, jelša 
lepkavá a buk. 
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