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Devínska Kobyla predstavuje najjužnejší výbežok Malých Karpát. Väčšinu územia pokrývajú dubovo-hrabové lesy, no k druhovo najpestrejším spoločenstvám
patria suché teplomilné lúky na jej južných svahoch.
Napriek pomerne malej rozlohe patrí Devínska Kobyla k lokalitám, ktoré sú významné pre mimoriadne
bohatý výskyt rastlín a živočíchov, pričom ich počet
sa tu pohybuje v tisíckach. Najvyšším vrchom je Devínska Kobyla (514 m n. m.). Na Devínskej Kobyle sa
nachádza 13 biotopov európskeho významu, z toho
7 je prioritných, ktorých ochrana má zvláštny význam.

DEVÍNSKA NOVÁ VES
Najhodnotnejšia časť územia Devínskej Kobyly je od roku 1964
vyhlásená za Národnú prírodnú rezerváciu, o ktorú sa stará Správa CHKO Malé Karpaty. Pre svoj unikátny význam, presahujúci
hranice Slovenska, bola lokalita v roku 2004 vyhlásená za Územie
európskeho významu Devínska Kobyla s rozlohou 643 ha. Stala sa
tým súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000,
ktorej cieľom je zachovanie európskeho prírodného bohatstva –
najvzácnejších a najohrozenejších druhov a biotopov.
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Slovania
nad Devínskou
Novou Vsou
Náučná tabuľa približuje obdobie Veľkej
Moravy, kedy sa na
území Devínskej Kobyly nachádzali dve
strážne opevnenia.
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Paleopieskovisko
Paleopieskovisko určené pre deti nájdete priamo pod Sandbergom. Ukrýva
tri reliéfy zobrazujúce skamenené živočíchy, ktoré obývali toto územie v pradávnych dobách. Pod pieskom môžete
odkryť druhohorného amonita, kostru
treťohorného tuleňa a kostru nosorožca srstnatého, ktorý sa v týchto končinách vyskytoval v období štvrtohôr.
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Tabule ŠOP SR
Devínska Kobyla je chránené
územie, v ktorom podľa zákona
o ochrane prírody a krajiny platí 2. a 4. stupeň ochrany. Zásady ochrany prírodných hodnôt
územia približujú tabule Štátnej
ochrany prírody SR, umiestnené
pri hlavných vstupoch do územia.
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Opustené lomy bývalej vápenky sú dnes významnou
archeologickou lokalitou
s unikátnymi nálezmi skamenelín a zároveň ukrývajú
aj pozoruhodné geologické
útvary. Našli sa tu napríklad
veľmi vzácne nálezy primátov.

Sandberg (Pieskovec)
Klenotom Devínskej Kobyly je opustená pieskovňa Sandberg, ktorá je
z geologického a paleontologického
hľadiska jednou z najvýznamnejších
lokalít na Slovensku. V minulosti sa
tu ťažil piesok a riasový vápenec.
Na Sandbergu, ako aj na priľahlých
miestach sa našlo viac ako 350 druhov
skamenelín z obdobia mladších treťohôr (pred 14 až 16 miliónmi rokov).
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Salaše vo Weitovom lome a v Geologickom múzeu
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V bývalom lome a v areáli múzea sa dnes nachádzajú salaše pre stáda kôz, ktoré spásajú svahy Devínskej Kobyly
a pomáhajú odstraňovať z územia náletové dreviny. Obnova
tradičnej pastvy je kľúčovou podmienkou zachovania vzácnych stepných lúk tohto územia.
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Štokeravská vápenka

Včeláriky zlaté
Zo strmých pieskových
terás pod Sandbergom
môžete vidieť v lete vyletovať pestrofarebné
vtáky – včeláriky zlaté, ktoré si v kolmých
stenách vyhrabávajú
až meter dlhé nory. Na
zimu odlietajú do tropických oblastí Afriky.
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Tematické informačné tabule

Spolu so vstupnými tabuľami
sú
súčasťou náučného chodníka a informujú o biodiverzite lesných i lúčnych
spoločenstiev Devínskej Kobyly. Na
niektorých tabuliach sú umiestnené
interaktívne kruhy, ktoré oboznamujú
návštevníkov s vybranými druhmi živočíchov a rastlín.

Paleotabuľky
V bočnom lome pri Sandbergu si môžete precvičiť pátračské schopnosti.
Na piatich skalách nájdete tabuľky so
zaujímavosťami o organizmoch, ktoré
tu žili v dávnych dobách. Trúfnete si
nájsť ich skameneliny?

1 – Xerotermy
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2 – Lesy
3 – Lesné živočíchy
4 – Dreviny

1 – Chodbičky rakovcov

5 – Štyri zastavenia v čase

2 – Dierkavce

6 – Rastliny a živočíchy xerotermov
7 – Pastva

3 – Hrebenatka

8 – Geológia
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4 – Ulitník
5 – Machovky
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Lúky a lesy na jar

Obnova vzácnych lúk
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Tie najcennejšie, sucho- a teplomilné druhy rastlín
a živočíchov potrebujú pre svoj život dostatok
tepla a svetla, ktoré im poskytujú otvorené južné a juhozápadné stráne Devínskej Kobyly. Za
svoj nelesný charakter vďačia pastve, ktorá sa tu
v minulosti udržiavala a dnes sa opäť vracia na
svahy Devínskej Kobyly, aby pomohla zachovať jej
biodiverzitu. Tam, kde je porast krovín už príliš
hustý, musí dreviny odstrániť človek, až potom
sa na obnovené lúky môže vrátiť pastva zvierat.
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Infotabuľky o druhoch

Na stromoch popri žltom turistickom
chodníku je umiestnených 10 menších
tabuliek. Informujú o vybraných druhoch rastlín a živočíchov:

Ak chcete uzrieť Devínsku Kobylu v jej najkrajšom šate, odporúčame
vám navštíviť ju na jar. Svahy teplomilných lúk sú posiate žltými kvetmi
hlaváčikov jarných i prekrásnymi kvetmi ponikleca lúčneho českého či
zriedkavejšieho ponikleca veľkokvetého. V tomto období tu kvitne aj
vzácna čerešňa mahalebková a žltokvetý drieň obyčajný.

1 – Dudok chochlatý

Na jar svojou krásou nezaostávajú za lúkami ani lesy. Sú doslova zaplavené
kvetmi snežienky jarnej, chochlačky dutej, pečeňovníka trojlaločného,
veternice iskerníkovitej i ďalších druhov kvitnúcich na jar. Ich omamná
vôňa vás bude lesom sprevádzať počas každej jarnej vychádzky.

5 – Jasenec biely

2 – Pamodlivka dlhokrká
3 – Stepník červený
4 – Rešetliak skalný pravý
6 – Čerešňa mahalebková
7 – Kavyľ pôvabný
8 – Orchidey
9 – Mravcolev čiernobruchý
10 – Včelárik zlatý
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Orchidey

Drevené prvky
Na lúčke pred Weitovým lomom zo strany Sandbergu môžete obdivovať 75-krát zväčšený drevený
model májky fialovej, ohrozeného lesostepného
chrobáka Devínskej Kobyly. V jej blízkosti sa nachádza aj drevená lavička v tvare chráneného motýľa
modráčika rozchodníkového, ktorý má symbolicky
poukázať na bohaté zastúpenie motýľov na teplých
a suchých svahoch. Inštalovaný je tu aj hmyzí
hotel približujúci pestrosť úkrytov, ktoré vo voľnej
prírode nachádzajú zástupcovia hmyzu.

Devínska Kobyla je
známa výskytom mnohých druhov orchideí,
ktoré svojou krásou
udivujú ľudí po celé
stáročia. Pozoruhodný je nielen ich vzhľad,
ale aj vývin. Semená,
ktorým chýbajú zásobné látky, sú pri klíčení
závislé od prítomnosti
špecifických pôdnych
húb, ktoré im dodávajú výživné látky.
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