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„Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu
Šanca pre váš región Nadácie Orange“ 
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“Spoznávajme svoj kraj
 a spoznáme samých seba” 
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Trasa chodníka pokračuje až na kopec  
nad Krupinou, kde sa nachádza Vartovka-ide             
o strážnu vežu, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou 
krupinskej histórie (hlavnou úlohou Vartovky spolu    
s ďalšími vežami bolo informovať o blížiacom            
sa nebezpečenstve - protiturecká obrana).               
Z Vartovky je nádherný pohľad do širokého okolia - 
na kopce a osady (Sitno, pohorie Borszóny               
v Maďarsku, Veľkú Fatru a iné). Z panoramatických 
snímok, umiestených vo vežičke, sa dozviete           
o miestach, ktoré je z Vartovky možné vidieť.

Tanistravár



Charakteristika miest, ktoré sme vybrali z hľadiska 
zaujímavosti a jedinečnosti:

1.Záhradkárska osada „Barnove sady“ 
Lokalita sa vyznačovala vinohradníctvom a pestovaním 
ovocných drevín a drevených jahôd. Pre našu oblasť je 
od nepamäti typické 
ovocie a podľa tradícií 
dalo miestu i názov 
Krupina (z gréckeho 
karpos  ovocie).

2.Remízky a lúky
Krajinné prvky, nachádzajúce sa v tejto lokalite, zvyšujú 
biodiverzitu krajiny a vytvárajú vhodné podmienky      
pre rastliny a živo-
č í c h o v.  S t r o m o v é           
a krovinaté porasty 
zabezpečujú miesto 
pre útoč ište zveri.

3. Ovocinárstvo - „Papuľka“
Takto bol pomenovaný čerešňový sad, kde sa pestovali 
a dodnes rastú „krupinské dudečky“ - symbol kraja. 
Ovocinárstvom bola Krupina veľmi známa a prinášala 
miestnemu obyvateľstvu obživu a zároveň bola               
z pohľadu ekologickej stability krajiny dlhodobo 
udržateľná.
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4. Močidlo - „Močidlá na Hozníku“ 
Na tomto miesta sa dozviete o histórií a využívaní 
vodných plôch na močenie konope. Existencia vodnej 
plochy vo vrcholo-
vej časti hrebeňa 
je podmienená 
g e o l o g i c k y  
nepr iepustným 
podložím zlože-
n ý m  z  t u f o v           
a morfologickou  
jamou.

5.Pôda a jej funkcie
Chodník prechádza 
cca 400 m agrárnou 
krajinou - popri kríži, 
ku ktorému sa viaže 
skutočná udalosť.

6. Mokraď  „Na Rovni“ 
Poľné cesty popri lúkach, poliach a lazníckych 
osídleniach vedú k ďalšej lokalite s názvom „Roveň“ , 
ktorá je príkladom samovývoja vodného prostredia 
(zarastania vodného prostredia) - sukcesie.

Náučný ekochodník bol vybudovaný Mestom 
Krupina a finančne bol podporený Nadáciou 
Orange. Tento chodník v dĺžke 6 km slúži pre 
environmentálnu výchovu a predstavuje na 6-tich 
informačných paneloch biotopy vo východnej časti 
katastrálneho územia Krupiny, cez ktoré trasa 
chodníka prechádza. V rámci tohto projektu boli 
vyrobené aj panoramatické snímky na vyhliadke 
strážnej veže Vartovky, ktoré informujú o objektoch, 
ktoré možno z nej pozorovať. Patronát nad týmto 
chodníkom budú mať žiaci ZŠ E. M. Šoltésovej, ktorí 
sa budú starať o údržbu chodníka. Názov 
Ekochodníka “Spoznávajme kra je svoje                   
a spoznáme samých seba” upozorňuje na význam 
vzdelávania, pretože iba uvedomelý človek             
si je vedomý dôsledkov svojich činov na prírodu. 
Andrej Kmeť, zakladateľ Národného múzea 
Slovákov, ktorý pôsobil v našom kraji, si bol toho 
vedomý a preto použil túto vetu v diele Veleba Sitna  
ako predpoklad pre poznanie súvislostí ochrany 
našej krajiny.


