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Vznik obce: v rokoch 1233 - 1286 v pôvodnom chotári obce Bodice, od 1. 
sv. vojny už vo vlastníctve občanov Pavčinej Lehoty

Rozloha obce: 722 ha

Výškové rozpätie katastra obce: 670 – 1560 m n.m.

Počet obyvateľov: cca 350

Zemepisná poloha: rovnaká zemepisná šírka ako Paríž, hranica medzi Kanadou a USA , 
Volgogradom, zemepisná dĺžka na ose Stockholm - Budapešť

Rieka: v blízkosti Pavčinej Lehoty preteká riečka Demänovka

Vážení návštevníci a milovníci prírody. Srdečne vás vítame na náučnom chodníku po okolí obce Pavčina Lehota. Tento chodník 
bol vytvorený členmi Združenia cestovného ruchu v Pavčinej Lehote. Spoločne vytvorili dielo, ktoré má slúžiť širokej verejnosti.

Trasa je vhodná pre pešiu turistiku a v zimnom období je po nej upravovaná aj bežecká stopa. Tematicky je zameraná na poznávanie 
prírody, histórie, a hlavne zaujímavého okolia našej obce. Ak ste sa rozhodli prejsť týmto chodníkom, prajeme vám krásny zážitok
a zároveň vás prosíme o dodržiavanie zásad ochrany prírody.

STANOVIŠTESTANOVIŠTE č.1 č.1

1

NÁUČNÝ TURISTICKÝ CHODNÍKNÁUČNÝ TURISTICKÝ CHODNÍK

ŽiarceŽiarce okruh
9 768 m750 m.n.m750 m.n.m

Technické informácie:

Na trase sa nachádza jedna vyhliadková  veža a 11 informačných tabúľ s tematic-
kými celkami a popisom okolia. Je dlhá do 10km s výškovým prevýšením 100m. Na 
každej tabuli je informačná mapka podľa ktorej sa môžete orientovať. Odporúčame vy-
užívať jestvujúce poľné cesty,ktorými trasa vedie.  

Obec Pavčina Lehota sa nachádza na severnej strane Nízkych Tatier, na úpätí Sinej, pri 
vstupe do Demänovskej doliny, v nadmorskej výške 698 m, v blízkosti mesta Liptovský 
Mikuláš. Územie katastra obce sa nachádza v ochranných pásmach, a to od II.stupňa 
(ochranné pásmo NAPANT-u) až po V.stupeň (Prírodná rezervácia Jelšie)

Obec je strediskom celoročného turistického ruchu 
regiónu Liptov. Má východiskovú polohu do Demä-
novskej doliny a strediska Janá s dominantou Chopok 
(2024 m) ako aj Národného parku Nízke Tatry. Obyvate-
lia Lehoty boli aj pri začiatkoch rozvoja turistiky v Níz-
kych Tatrách, počiatkoch lyžovania a objavovania 
Demänovských jaskýň.

Krasové javy

Po ľavej strane rieky Demänovky na Lehotskom území, sú topografi cké 
a geneticky samostatné jaskyne Sokol a Ovčia Jaskyňa
Samotná Demänovská dolina je všeobecne známa rozsiahlymi krasovými útvarmi - 
predovšetkým sprístupnená Jaskyňa slobody a Ľadová jaskyňa.

Historický vývoj

Osídlenie chotára v období 500 – 1000 rokov p.n.l. Prvým 
osídlením  lužickým ľudom na vrchu Jama /vápencová 
plošina 1438 m.n.m/ Druhá činnosť na Jame bol pokus 
o stavbu hradu okolo roku 1700.
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STANOVIŠTESTANOVIŠTE č.3 č.3

3

NÁUČNÝ TURISTICKÝ CHODNÍKNÁUČNÝ TURISTICKÝ CHODNÍK

Pod kameňolomomPod kameňolomom 728 m.n.m728 m.n.m

Nachádzate sa práve pri hranici chotára Pavčina Lehota a Lazisko. Zaujímavosťou je kameňo-
lom popri ktorom ste prechádzali. Jeho vznik sa spája s obdobím, kedy v Pavčinej Lehote, 

ale aj okolitých obciach, sa začal využívať okrem dreva aj iný stavebný materiál (štrk). Taktiež 
kameň z tohto lomu bol využívaný na udržiavanie cesty medzi Laziskom, Pavčinou Lehotou 
a Bodicami v dĺžke cca 7km. 

Ďalšou zaujímavosťou tohto okolia je rozmanitosť živočíkochov a liečivých rastlín, ktoré tu mož-
no nájsť. 

rys ostrovid / Lynx lynx / 

Je to najväčšia mačkovitá šelma, ktorá však bola už vo väčšej časti Európy stálym
prenasledovaním vyhubená. Vďaka celoročnej ochrane sa zachoval tento „malý karpatský 
tiger“ v našej prírode. V súčasnosti je na Slovensku okolo 500 jedincov. Zavalité telo rysa
dosahuje dĺžku okolo 100 cm, výšku v kohútiku asi 70 cm a hmotnosť priemerne 25 kg, no 
vyskytujú sa jedince až 35 kg ťažké. Samice sú vždy o čosi menšie i ľahšie. Mohutné silné 
laby na nohách umožňujú veľmi dobre sa pohybovať aj po vysokom snehu bez výrazného 
zapadávania. Ich stopa je okrúhla a meria 8 až 10 cm, bez znateľných pazúrov, ktoré rys pri 
pohybe zasúva do pazúrových pošiev. Jeho korisťou bývajú aj líšky, zajace, psy a mačky, 
veverice, plchy a drobné hlodavce, obojživelníky, vtáky hniezdiace na zemi. V prírode má 
regulačnú úlohu - za obeť mu padnú zväčša také zvieratá, ktoré nemajú dobre vyvinuté 
zmyslové schopnosti alebo sú telesne slabšie. Vplýva teda na zdravotný stav 
najmä srnčej zveri.

vachta trojlistá
/ Menyanthes trifoliata /

Je vysoká 15-30cm. Obľubuje zamokrené kyslé 
pôdy rašelinísk a slatín. Patrí medzi staré liečivé 
rastliny. Od 16 storočia sa používa pri žalúdoč-
ných ťažkostiach. Uplatnenie má najmä v ho-
meopatikách. Je chráneným druhom!

konvalinka voňavá / Convallaria majalis /

Rastie v spoločenstvách suchších lužných lesov, dubových 
a zmiešaných bukových lesov, na hlbokých humóznych pô-
dach; - je obľúbenou okrasnou rastlinou; všetky časti rast-
liny sú jedovaté. 10–30 cm vysoká trvalka s rozkonáre-
ným plazivým podzemkom.

ľubovník bodkovaný / Hypericum perforatum /

Je bylina, s ktorou sa spája bohatá história plná ma-
gických síl a všakovakých povier. Počas križiackych 

vojen, ho často využívali johaniti, teda rytieri sv. Jána, 
na liečenie sečných rán. Odtiaľ dostal ľubovník aj 

svoju prezývku „rastlina sv. Jána“. Bylina vysoká 
približne 60 cm. Usvedčujúcim znakom sú bodky na 

lístkoch (biele) a na okraji kvietkov (čierne).
Pokiaľ si stále nie ste istý, skúste roztlačiť roz-

vinutý kvet, z ktorého by mal vytekať čer-
vený olej, ľudovo „krv sv. Jána“.

prvosienka jarná / Primula veris /

Trváca, 10 - 30 cm vysoká bylina. 
Kvitne v apríli až v júni. Obľubuje 
suchšie, bohaté, humózne, kamenisté 
až ílovité pôdy. Rozšírená je od nížin 
do stredných polôh v bylinných du-
bových a bukových lesoch a na lú-
kach (s obľubou na vápencoch). 
Je to liečivá rastlina.

čakanka obyčajná / Cichorium intybus /

Trváca, 30-150 cm vysoká, mlieko roniaca rastlina s hrubým podzemkom. 
Čakanka kvitne v júni (júli) až v septembri (októbri). Dáva dobrú nektárovú i 

peľovú znášku. Kvitne od júla do októbra. Rastie na sviežich až suchších stano-
vištiach, na pasienkoch, medziach, pozdĺž ciest na násypoch a ruderálnych mies-

tach od nížin do podhorského stupňa. Miestami sa pestuje pre koreň, ktorý je 
surovinou na výrobu cigórie. Niekedy sa pre potreby očného lekárstva zbie-

ra aj kvet, podľa možností hneď na začiatku kvitnutia, teda v júli. Patrí 
medzi liečivé rastliny.

tučnica obyčajná / Pinguicula vulgaris /

Zákonom chránená. Rastie od nížin po subalpínsky stupeň 
na rašeliniskách, slatinách, zamokrených lúkach, pramenis-

kách a podobne. Trváca bylina vysoká 5–25 cm. Mäsožravá 
rastlina, na vrchnej strane listov sú žliazkaté chlpy vylučujúce 
sliz a sediace žliazky vylučujúce tráviacu šťavu, pričom drob-

ný hmyz a pavúky sa pri prebehnutí cez list prilepia a sú na 
vonkajšej vrstve listu aj strávené.
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srnec hôrny / Capreolus capreolus /

Srnec je najmenším európskym predstaviteľom čeľade jeleňovitých. 
Má veľmi útlu, gracilnú stavbu tela, štíhle vysoké nohy a štíhly krk. Sa-
mec dosahuje dĺžku až 135cm a váži 32 kg. Samice sú oveľa slabšie a ne-
narastajú im parohy. Srnčia zver má v lete červenohnedú až hrdzavočer-
venú srsť. V jeseni sa táto zver prefarbuje, dostáva dlhšiu a hustejšiu 
srsť sivej až tmavosivej farby. Srny vrhajú jedno až dve mláďatá. 
Asi po týždni už nasledujú matku a začínajú behať. Srnce sa 
dožívajú 10 až 17 rokov.

STANOVIŠTESTANOVIŠTE č.4 č.4NÁUČNÝ TURISTICKÝ CHODNÍKNÁUČNÝ TURISTICKÝ CHODNÍK

PanjarokPanjarok 737 m.n.m737 m.n.m
Pozor na močiare! Je tu miesto, v ktorom okolí vyviera spodná voda spod vrchu Zámček a vytvára močariská. 

Za vašim chrbtom, smer sever, sa plazí malý jarok nazvaný miestnymi rodákmi ako Panjarok. Je obklopený 
hustým porastom rôznych druhov krovín, drevín a vodomilných rastlín. Prírodný zárez pre dostatok pokoja využí-
va lesná zver na nočnú pastvu. Aj počas dňa, a hlavne v zimnom období, môžme vidieť srnčiu zver. 

záružlie močiarne / Caltha palustris /

Je rastlina z čeľade iskerníkovité, ktorá sa vyskytuje 
na severnej pologuli. Záružlie močiarne sa vyskytuje vo 
vlhkom prostredí ako močiare, potoky a mokré lúky. Má 
sýtožlté kvety. Kvitne na jar. Listy sú pevné, tmavozelené, 
srdcovitého tvaru. Vzhľadom k veľkosti rastliny sú pomer-
ne veľké. Stonka je dutá. Je to trváca rastlina a je slabo 
jedovatá. Prezimujú iba korene, z ktorých na jar vy-
rastie nová rastlina.

ruža šípová / Rosa canina /

Ker ruže šípovej kvitne v máji až v júli. Predmetom zbe-
ru sú dokonale zrelé a červené šípky, (september až október). 
Plody ruže šípovej – šípky ordinoval svojim pacientom už sám 
Hippokartes. V ľudovom liečiteľstve sa šípky používajú pri po-
ruchách metabolizmu. Šípky sa uplatňujú vždy, keď treba or-
ganizmu dodať zvýšenú dávku vitamínu C.

baza čierna / Sambucus nigra /

Baza čierna je dva až osem metrov vysoký ker so silným rozvetvením. 
Stará kôra je veľmi rozpukaná, svetlá, hnedastosivá, na mladých konári-
koch hladká, zelená, s početnými bradavičkami vzdušných otvorov. V strede 
kmeňa a konárov je penovitý biely stržen (bazová duša). Od júna do júla sa ob-

javujú kvety na až 30 cm veľkom plochom okolíku. ktoré neskôr v plode tvoria 3 zrn-
ká. Baza čierna je liečivá, ozdobná a v každom smere úžitková rastlina. Rozmanité 

použitie nachádza v kuchyni a v bylinkárstve. Používajú sa kôra, kvety, kôstkovičky 
a dreň. Využíva sa nielen pri výrobe sladkostí a mliekárenských výrobkov v potra-

vinárskom priemysle, ale aj v textilnom priemysle ako prírodné farbivo. Baza 
čierna bola kedysi obranný prostriedok proti čiernej mágii a bosorkám. 

Verilo sa aj, že chráni pred ohňom a údermi blesku. Preto sa pesto-
vala často v záhradách pri dome a pri stodolách.

vŕba biela / Salix alba /

Druhy tohto veľkého rodu sú dvojdomé stromy, niekedy iba krovitého vzrastu, kve-
ty sú zoskupené v štíhlych jahňadách. Obľubujú vlhké miesta, najmä brehy vôd a veľmi 
ľahko sa vegetatívne rozmnožujú: stačí narezať niekoľkodecimetrové odrezky z konárov 
a zapichnúť ich do vhodnej vlhkej zeme. Rýchlo sa zakoreňujú a vyrastajú. Vŕbová kôra 

bývala známym liečivom pri rôznych horúčkových chorobách, ako chrípke, reuma-
tizme, ba nahrádzala aj chinín. Mladé ročné výhonky sa využívali na pletenie koší-

kov a iný sortiment pre potreby v domácnosti a na gazdovstvách.

hloh obyčajný / Crataegus oxyacantha /

Ker alebo polostrom, dorastajúci do výšky 5 a viac metrov, ktorého 
konáriky majú v mladom veku plstnaté odenie. Kvitne od konca 
mája do polovice júna. Plodom sú červené malvice, obsahujúce dve 
jednosemenné kôstky. U nás je rozšírený od nížin až do horského stupňa. 
Hloh je v homeopatii známy preto, že sa užívajú homeopatické prípravky 
z kvetov a listov, ale aj z čerstvých zrelých plodov.

lieska obyčajná / Corylus avellana /

Vyskytuje sa v Európe, v priľahlých oblastiach Ázie 
a severnej Afriky. Opadavý, 2 až 8 m vysoký ker. Lieska 
kvitne veľmi skoro na jar, takže je prvou peľovou pastvou pre 
včely. Zo semeníkov opelených piestíkových kvetov sa vyvinú 
plody – oriešky. Zrelé hnedé oriešky voľne vypadávajú zo zele-
ného kalicha. Sú obľúbenou pochúťkou veveríc, myší, sojok, 
plchov, ďatľov, ktoré ich roznášajú a prispievajú tak k rozši-
rovaniu liesky. Archeológovia našli zvyšky lieskových 
orieškov už v obydlí neolitického človeka (neolit 
= mladšia doba kamenná). 
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STANOVIŠTESTANOVIŠTE č.5 č.5NÁUČNÝ TURISTICKÝ CHODNÍKNÁUČNÝ TURISTICKÝ CHODNÍK

Nad dedinouNad dedinou 727 m.n.m727 m.n.m

piskor obyčajný / Sorex araneus /  

má dĺžku tela 60-80 mm, chvosta 35-45 mm. Pohybujú sa 
veľmi bystro a preto spotrebujú denne aj dva razy viac potravy 
ako sami vážia. Žije v rozličných druhoch porastov od nížin až 
do vysokých polôh. Veľmi užitočný je v poľnom a lesnom 
hospodárstve, lebo okrem hmyzu ničí hraboše a myši.

Ste práve západne nad dedinou Pavčiná Lehota. V pravo, smer západ, je dedina Lazis-
ko a sv. Kríž. Medzi smrekovým porastom môžte vidieť drevený artikulárny kostol, 

ktorý patrí medzi zaujímavé a vyhľadávané kultúrne pamiatky. Pôda sa využíva  hlav-
ne na chov hovädzieho dobytka. Pri pozornom sledovaní môžete vidieť jemné zárezy 
v pôde, čo je pozostatok  po pôvodných úzkych pásikoch súkromných roličiek, ktoré sa 
ťahali z východu na západ, z jednej obce po humná druhej obce. Táto oblasť je bohatá na 
drobné živočíchy a hlodavce.

jež tmavý / Erinaceus europaeus / 

dosahuje dĺžku 220-290 mm, chvost 20-45 mm. Hmot-
nosť do 2 kg, niekedy dokonca aj viac. Tmavá srsť okolo očí 
tvorí "okuliare" smerujúce k nosu. Oči sú malé (jež má slabý 
zrak) ), krátke oválne ušnice sú takmer celé skryté v kožuchu. 
Pysk je úzky a pohyblivý, má mimoriadne vyvinutý čuch. Pich-
liače ježa ležia vo vodorovnej polohe, pokiaľ nie je jež vyrušený. 
Napriamia sa vtedy, keď sa jež skrúti do ochrannej gule. Aktívny 
je za súmraku a v noci. V zime sa ukladá do hlbokého spánku. 
Živí sa hmyzom, obojživelníkmi, plazmi a drobnými zem-
nými cicavcami. Jeho teplota vtedy klesá na menej než 
4 °C, oproti bežným 35 °C. Jež tmavý je samotár, 
okrem obdobia párenia. 

krt podzemný / Talpa europaea / 

Dĺžka tela: 112-171 mm, chvosta 20-41 mm, hmotnosť 65-
115 g. Má valcovité telo. Prednými lopatkovitými končatinami 
hrabe dlhé chodby. Telo má pokryté krátkou hustou srsťou sivo-
čiernej farby. Oči má zakrpatené, uši nemajú ušnice. Čuch a hmat 
má uložený v rypáčiku. Krty sú dokonale prispôsobené životu pod 
zemou a zriedka vychádzajú na povrch. Zložité systémy chodieb 
môžu mať až 800 m. Má málo prirodzených nepriateľov. Popu-
lácie znižujú hlavne tuhé suché zimy, ktoré spôsobujú vymŕ-
zanie hniezd. Živí sa hlavne larvami hmyzu, dážďovka-
mi, zriedkavejšie rastlinnou potravou.

hraboš poľný / Microtus arvalis / 

Mimoriadna plodnosť mu zabezpečuje prežitie. Pri premnožení (cca každé 
3-4 roky) spôsobuje veľké škody na úrode. Pod zemou si vytvára zásoby. Na 

obranu pred nepriateľmi používa zuby a ostré pazúry. V pôde si vytvára hustú 
sieť chodbičiek so starostlivo vystlaným brlohom na odchov mláďat. Samič-
ka máva 3 - 15 mláďat a to až 7 krát ročne. Dosahuje dĺžku približne 9-12,5 
cm. Pri premnožení, kedy na 1 ha plochy pripadá až 3 000 jedincov, tieto za 

mesiac spotrebujú viac ako 2 tony rastlín a 400 kg obilia. Prenáša viac 
ako 20 druhov ochorení. Veľmi škodí aj v záhradách.

lasica obyčajná / Mustela nivalis /  

Dosahuje dĺžku 11-28 cm, chvost 1-4 cm. 
Stavbou tela pripomína hranostaja. Živí sa najmä 
drobnými hlodavcami a hmyzom. Hniezda si robí 
v norách drobných zemných cicavcov. Lasica je 
veľmi užitočná.

kuna hôrna / Martes martes / 

Dosahuje dĺžku 32-58 cm, chvost 17-26 cm. Žltá škvrna pod hrdlom sa 
končí klinovito. Pazúry sú dlhé, zahnuté. V zime sú pätové mozole zakryté 
tvrdou srsťou. Aktívna je najmä v noci. Živí sa hrabošmi, hmyzom a lesnými 
plodmi. Kuna sa vyhýba ľudským sídlam. Má veľmi vzácnu kožušinu.

zajac poľný / Lepus europaeus /  

Žije osamote alebo v skupinách v revíroch. Jeho nepriateľmi sú šelmy a dravce. 
Na zajacovi poľnom sú nápadné dlhé, pohyblivé ušnice, ktorými zachytí aj najtich-
ší šelest. Bežiaci zajac dosahuje rýchlosť až 55 km/h. V súčasnosti je rozšírený po 
všetkých svetadieloch. Jeho zafarbenie sa mení v závislosti od veku i od ročného 

obdobia a takmer vždy sa zhoduje s farbou pôdy, na ktorej zajac žije.
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STANOVIŠTESTANOVIŠTE č.6 č.6NÁUČNÝ TURISTICKÝ CHODNÍKNÁUČNÝ TURISTICKÝ CHODNÍK

Pavčina Lehota – Bodice Pavčina Lehota – Bodice 742 m.n.m742 m.n.m
V tomto mieste, smer východ – západ, je hranica chotárov Pavčina Lehota – Bodice. Odporúčame  vám 

prejsť cca 150 m západne na horizont kde je ďalšia hranica s chotárom obce sv. Kríž. Povšimnutia vhod-
ný je výhľad na dolný Liptov, na vodnú nádrž s elektrárňou, Liptovskú Maru a mesto Ružomberok. Smerom 
do údolia je hustý porast krovín, ale hlavne trstina, ktorá poskytuje úkryt divej zvery ako je líška, mačka divá, 
srnčia a diviačia zver. Zaujímavosťou tohto územia je najmä to, že spod tohto kopca vyviera voda, ktorá je 
veľmi železitá a teplá - preto ani v zime nikdy nezamrzne. Vyvieranisko sa nachádza v pravo, pod kopcom 
pri ceste do Bodíc. Nakoľko v okolí sú prevažne polia a lúky, môžeme nad hlavami vidieť plachtiť myšiaka, 
jastraba, kaňu a iné dravé aj nedravé vtáky. 
Naša dedina sa rozprestiera pod skalným bralom Siná (severne od stanovišťa), preto často môžeme vidieť aj 
Orla skalného. Veľkou udalosťou bolo, keď okolo roku 1980 miestny obyvateľ našiel v týchto miestach hubu 
– vatovca obrovského vážiaceho 7kg  s obvodom 150 cm.

líška hrdzavá / Vulpes vulpes / 

Tento nočný lovec je blízky príbuzný domáceho psa. Dĺžka tela samec 
112 cm, samica 108 cm, hmotnosť: samec 5,9 kg, samica 5,2 kg. Dožíva 
sa obvykle 18 mesiacov až dva roky. Líška hrdzavá je na život nočného lovca 
skvele vybavená. Jej oči sú špeciálne uspôsobené na videnie v tme. Za bunkami 
citlivými na svetlo sa nachádza ďalšia vrstva, nazývaná tapetum lucidum. Prá-
ve táto vrstva odráža dopadajúce svetlo späť a zdvojnásobuje intenzitu obrazu, 
ktorý líška vníma. Líška vníma dokonca aj nízkofrekvenčné tóny, ktoré spôso-
bí myška prechádzajúca trávou alebo dážďovka plaziaca sa po zemi. Jej po-
travou sú dážďovky, králiky, vtáky, hlodavce, hmyz, lesné plody. Potravu 
nežuje, len mäso zubami roztrhá na malé kúsky. Vďaka svojej inteli-
gencii a vynaliezavosti nieje priamo ohrozená.

orol skalný / Aquila chrysaetos / 

Do šatu dospelých sa orly preperujú postupne a dosiahnu ho až v 5.-
6. roku. Orol skalný je našim druhým najväčším hniezdiacim dravcom. 
Dosahuje rozpätie krídiel až 2-2,2 m a hmotnosť 3,5-5 kg. Vtáky našej po-
pulácie sú stále, len nedospelé jedince sa potulujú. Orol skalný loví v poľno-
hospodárskej krajine kotlín, na holiach nad hornou hranicou lesa a aj v lesoch. 
Živí sa stredne veľkými cicavcami (zajace, kuny, veverice, svište, potkany, 
ježe, drobné hlodavce, mačky, mláďatá sŕn, kamzíkov a líšok) a rôz-
nymi vtákmi až do veľkosti myšiaka, najčastejšie holubmi. Je to 
veľmi zručný a silný lovec. Orol skalný je vrcholovým 
predátorom.

jastrab lesný / Accipiter gentilis / 

Mladé vtáky sú na chrbtovej strane svetlejšie než staré vtáky a na brušnej bledohnedé s 
hnedými kvapkovitými škvrnami. Samec je oveľa menší než samica. Samce dosahujú hmot-
nosť 550-900 g, samice750-1200 g. Rozpätie krídel samice je 120 cm, samca trochu menej. 

Krídla sú krátke a široké. Chvost je dlhý s nápadnými štyrmi priečnymi pruhmi. Lieta veľmi 
obratne, bežne v lese medzi stromami. Krúži zriedkavo. V jeho potrave prevažujú vtáky. Z vtá-

kov sú to najčastejšie: kurovité, krkavcovité, holuby, malé spevavce, ďatle, dokonca aj viace-
ré druhy dravcov a sov. Jastrab je asi najdôležitejším regulátorom početnosti krkavcovitých 

vtákov. Jeho funkcia v ekosystémoch je nezastupiteľná.

mačka divá / Felis silvestris / 

Telo má dlhé až 80 cm, chvost 30 cm a hmotnosť je 3 - 9 kg. 
Samce sú ťažšie a väčšie. Môžu sa dožiť 12 - 14 rokov. Cez deň sa 
ukrýva v dutinách stromov, skalnatých trhlinách alebo opustených br-
lohoch líšok a jazvecov. Má veľmi dobrý zrak a sluch. Teritórium veľké 
niekoľko desiatok hektárov si označuje na nápadných miestach trusom, 
močom a sekrétom medziprstných žliaz pri tzv. brúsení pazúrov. Divá 
mačka loví predovšetkým drobné cicavce, ktoré sú rozhodujúcou 
zložkou jej potravy. Divá mačka patrí medzi celoročne chrá-
nenú zver a legislatíva ochrany prírody a krajiny ju zara-
ďuje medzi veľmi ohrozené živočíchy.

myšiak lesný 
 / Myšiak hôrny, Buteo buteo / 

Na chvoste má 7-10 pásov. Samec je trochu menší než 
samica. Hmotnosť je 600-1100 g, rozpätie krídel okolo 130 
cm. Má stredne dlhé, nie veľmi široké krídla. Chvost je skôr 
krátky, zaokrúhlený, väčšinou široko roztiahnutý. Často se-
dáva na vyvýšených miestach v otvorenej krajine. Páry pred-

vádzajú svadobné lety- plachtenie v špirále do výšky a následný let strmhlav. 
Hniezdo býva na strome, výnimočne aj na skale, stohu slamy alebo stožiari 

elektrického vedenia. Pre pomerne slabé nohy s krátkymi pazúrmi 
môže myšiak loviť len malú korisť /myši, hraboše, hady, 

hmyz, zdochliny.

sokol myšiar / Falco tinnunculus / 

Hmotnosť samca je 125-250 g, samice 150-300 g. Rozpätie krí-
del je okolo 75 cm. Zo všetkých našich dravcov sa asi najčastejšie 
a najlepšie dokáže trepotať na jednom mieste vo vzduchu. Naše soko-
ly myšiare sú stále, prelietavé i sťahovavé. Niektoré jedince zimujú do 
50 km od hniezdiska, niektoré tiahnu až do Afriky. Potravou sú pre-
dovšetkým drobné hlodavce- hraboše, hryzce, myši, ryšavky. Ďalej 
piskory a iné drobné cicavce, plazy- najmä jašterice a slepúch. 
Značnú časť potravy, najmä v lete, tvorí hmyz.
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Dostali ste sa práve na najvyšší bod tejto trasy. Ste pod vrcholom kopca Jelie. V minulom storočí do 60-tych 
rokov bol celý tento kopec zalesnený. Rozširovaním pastvín pre hovädzí dobytok a ovčiarstvo v minu-

losti museli dreviny ustúpiť. Takmer celý kopec bol zmenený na pastviny. Ubúdaním ovčiarstva a chovu ho-
vädzieho dobytku sa táto oblasť začala meniť. Nekontrolovane sa rozšírili kroviny, rôzne trávy, trsy. Nemými 
starými svedkami minulosti sú hlavne krehké a pritom majestátne borovice, na ktorých jasne vidno pôsobenie 
vetrov, bleskov. Západná časť Jelia je husto porastená malinami horskými a preto sa tu časom objaví aj med-
veď. V posledných rokoch (od roku 2006) sa ich počet na tomto území znásobil. Samozrejme nechýba líška,
so šťastím sa dá vidieť jazvec. Odborníci na huby sa potešia nálezom hríba smrekového - ľudovo nazývaného 
dubák, hríba osikového, hríba siného - siniak - ľudovo nazývaného modrák a bedle.

medveď hnedý / Ursus arctos / 

Je najväčšia európska šelma. Dĺžka jeho tela je 1,7 - 2,2 m, výška v kohúti-
ku 90 - 125 cm. Dospelé medvede sú v priemere ťažšie a väčšie ako medvedice: 
samce obyčajne vážia 140 - 320 kg, samice 100-200 kg. Chrup má silný s veľkými 
očnými zubami. Prsty má zakončené dlhými pazúrmi a aj keď ich nemôže sťahovať do 
pošiev, vie sa dobre šplhať po stromoch. Veľmi dobre má vyvinutý čuch. Aj jeho sluch 
je veľmi dobrý, no na druhej strane nemá až taký dobrý zrak ako iné šelmy a nehybné 
predmety rozozná iba na menšiu vzdialenosť. Žije zväčša samotársky, párenie pre-
bieha v máji - júni. Mláďatá (2 - 3) sa rodia v brlohu počas zimného spánku (ja-
nuár - február), ktorý trvá 75 - 120 dní. Pri matke ostávajú 2 - 3 roky. Pohlav-
ne dospievajú vo veku 3 - 4 rokov, dožívajú sa asi 30 rokov. S príchodom 
zimy, keď začne padať prvý sneh, sa medveď utiahne do svojho br-
loha. Po napadnutí snehu je dôkladne utajený a ukladá sa na 
zimný spánok.

STANOVIŠTESTANOVIŠTE č.7 č.7NÁUČNÝ TURISTICKÝ CHODNÍKNÁUČNÝ TURISTICKÝ CHODNÍK

758 m.n.m758 m.n.mJelieJelie

smrek obyčajný / Picea abies / 

Na jar, keď kvitnú smreky, je všade plno žltého prášku – peľu, ktorý sa 
uvoľňuje zo samčích šištíc. Peľové zrnká sú vybavené dvoma vzduchovými 

mechúrikmi, ktoré fungujú ako krídla a umožňujú im dlho sa udržať vo vzduchu. 
Smrek obyčajný je náš najrozšírenejší strom, má zelené ostré a pevné ihličie. Na vetvič-

kách mu vyrastajú samčie kvety, ktoré sú červené a keď sa otvoria sú žlté, z nich po-
tom vykvitne šiška ktorá je hnedej farby a má až 15 cm. Mladé šišky spočiatku rastú 

smerom hore. Dorastá do výšky 60 m, z diaľky ho poznáme podľa kužeľovitej 
koruny. Využíva sa v drevárskom a papiernickom priemysle. V ľudovom liečiteľstve sa 

osvedčil odvar z mladých ihlíc a konárikov.

vlk dravý / Canis lupus / 

Vlk je najväčšia európska psovitá šelma, a aj najväčšia na Slo-
vensku žijúca psovitá šelma. Meria 66 až 96 cm pri ramene, 102 
až 147 cm od hlavy po základ chvosta. Priemerná váha je od 27 do 45 
kilogramov. Samice majú zväčša o 20% menšiu hmotnosť. Farba vlka 
môže byť sivá, biela, čierna, červená, hnedá a súvisí s prostredím kde žijú. 
Mláďatá majú tmavšiu srsť a modré oči, ktoré sa približne po 10 týždňoch 
zmenia na zlatožlté. Zrak je veľmi ostrý. Vlk počuje až do frekvencie 80 

kHz na otvorenom priestranstve počujú do diaľky okolo 8 kilometrov. Čuch hrá v živote vlka 
veľmi dôležitú úlohu a v dobrých podmienkach vlci zavetria pach aj na 3 kilometre. Sú 

vysoko spoločenské, žijúce vo svorkách od 2 až do 30 jedincov, veľkosť svorky 
závisí od potravných podmienok. Revír vlčej svorky má v zime 20 

až 50 kilometrov. V lete sa revír zmenší na 5 až 10 
kilometrov.

jazvec obyčajný / Meles meles / 

Dosahuje dĺžku 62-72 cm, chvost 15-19 cm. Na silných hrabavých 
nohách má mocné pazúry. Všežravosťou je poznačená aj stavba chrupu. 
V čeľustiach sa nachádza spolu 38 zubov. Čeľuste jazvecov sú extrémne 

silné. Hrabe si hlbšie nory, v ktorých strávi väčšiu časť života. Je aktívny 
v noci. Živí sa plodmi, hmyzom a drobnými cicavcami. Pred zimným 

spánkom sa mu vytvára hrubá vrstva tuku. Je užitočný, ničí veľké množstvo 
škodlivého hmyzu a hlodavcov.

malina - stružina malinová
/ Rubus idaeus / 

Maliny patria k najstaršiemu bobuľovému ovociu. 
Jej liečivú silu poznali už antickí lekári, ktorí odpo-
rúčali malinovú šťavu pri zažívacích poruchách. 
Maliny tvoria tzv. plodstvá, bobule sú veľké 1 až 
2 cm. Maliny sú šťavnaté, sladké a majú veľ-
mi chutnú, jedinečnú arómu.

borovica lesná / Pinus sylvestris / 

Na prvý pohľad upúta kôrou - borkou, ktorá šupinovite opadá-
va. Dlhý kmeň má červenkastú farbu. Strom dorastá až do výšky 40 m. 

Má silné a pomerne hlboké korene, preto silný vietor borovicu zlomí, ale 
nevyvráti. Počas rastu stromu je koruna spočiatku kužeľovitá, neskôr sa však 

zmení a nadobúda nepravidelný tvar s plochým vrcholom. Navonok je ten-
to strom vždy zelený a pozorovateľovi sa javí, že ihlice neopadávajú. Od-

kiaľ by sa však nabralo opadnuté ihličie na zemi? Kvitne v máji. Kvety sú nenápadné, na jed-
nom strome dvojaké. Semená borovice dozrievajú dva roky. Rastie v lesoch, na skalách 

i piesočnatých pôdach. Drevo obsahuje veľa živice, je mäkké, trvanlivé. Vyu-
žitie má aj ako liečivá rastlina. 

jedľa biela / Abies alba / 

Veľmi vysoký strom s valcovitým rovným kmeňom s priemerom 
až 1,5 m. Koruna v mladosti kužeľovitá, neskôr valcovitá, na vrchole 
sploštená (tzv. bocianie hniezdo). Kôra hladká, väčšinou svetlo sivá, v sta-
robe tmavšia, rozpukaná borka. Ihličie 2–3 cm dlhé, ploché, na vrchnej strane 
lesklo temne zelené, na zadnej strane s dvomi lesklými prúžkami (prieduchy). 
Šišky vzpriamené, 10–20 cm dlhé. Dozrievajú počas augusta a rozpadáva-
jú sa na stromoch. Je veľmi citlivá k znečistenému ovzdušiu Využíva sa 
predovšetkým drevo, ktoré sa používalo na vodných stavbách, ďalej 
ako stavebné drevo, na výrobu škridiel, sudov a pod.
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STANOVIŠTESTANOVIŠTE č.8 č.8NÁUČNÝ TURISTICKÝ CHODNÍKNÁUČNÝ TURISTICKÝ CHODNÍK

661 m.n.m661 m.n.mRakový jarokRakový jarok
Z najvyššieho bodu náučnej trasy, ste sa dostali na najnižšie položené stanovište. Ste práve na panelovej ceste, 

už veľa rokov spájajúcej Pavčinú Lehotu a obec Bodice. Po pár metroch prejdete mostíkom ponad potôčik 
zvaný Rakový jarok, ktorý na kus cesty budete mať po pravej ruke. Jeho púť začína v doline Javorovica /nad 
obcou/, pozdĺž doliny tečie po povrchu, pri východe z doliny sa prepadne do zeme, a na povrch sa dostane nad 
obcou. Bol čistý, preto sa v ňom veľmi dobre darilo rakom. Po roku 1960 sa začali vytrácať, až úplne vymizli. 
Dobrou správou je, že vybudovaním kanalizácie sa potok vracia do pôvodnej čistoty a bol v ňom objavený prvý 
rak a pstruh potočný. Po oboch stranách je obrastený jelšou, jaseňom, krovinami ako je trnka, ruža šípková, lies-
ka, baza a vrbina. Po ľavej strane cesty sú pastviny, ktoré v minulosti boli využívané ako úrodné políčka. Malo to 
však jeden problém, po každej zime zem vydala množstvo kameňov. Z tohto dôvodu sa táto časť volá Kamenné 
pole. Nájdete tu aj liečivé rastliny napr. kostihoj lekársky, repík lekársky, nevädzu poľnú a počúvať spev drob-
ných vtákov.

rak riečny / Astacus astacus / 

Dorastá do dĺžky 20 cm. Žije v tečúcich vodách a je výrazným in-
dikátorom čistoty tečúcej vody. Žije len v čistých vodách. Dožíva sa 
10 - 15 rokov. Telo raka sa skladá z pevne zrastenej hlavohrude a bruška. 
Dlhšie tykadlá sú hmatovým orgánom, je v nich aj orgán rovnováhy. Na 
kratších tykadlách sú čuchové bunky. Zložené oči sú na pohyblivých 
stopkách. Pohyb mu umožňujú svaly uložené na vnútornej stra-
ne panciera. Samička dospieva v štvrtom a samček v tre-
ťom roku života. trnka obyčajná / Prunus spinosa / 

V marci až v apríli, ešte pred rozvinutím listov, sú trnkové kry doslova 
obsypané drobnými bielymi kvetmi. Veľmi výrazné sú na trnkách aj plody 
– modročierne kôstkovice so zelenou dužinou. Na vzhľad sú príťažlivé, no 

majú neobyčajne trpkú chuť, ktorá sa stráca až po prvých jesenných mrazoch. Na priamy kon-
zum sa síce nehodia, ale môžu sa zavárať, sušiť a dá sa z nich robiť víno. Obsahujú cukor, 

triesloviny, farbivá, vitamín C a ešte ďalšie látky. 

stehlík čížavý - čížik / Carduelis spinus / 

Čížik obýva ihličnaté lesy, najmä smrekové s prirod-
zenými čistinkami, prípadne rúbaniská obklopené starý-
mi smrekmi. V mimohniezdnom období, keď sa stehlíky 
túlajú, ich možno nájsť aj v jelšových a brezových lesoch. 
Časť našej populácie čížikov zimuje u nás a časť odlieta 
na juh. Hniezdo stavia samička vysoko v korune (5-25 
m), na bočných konároch smrekov. Býva dobre 

ukryté.

kostihoj lekársky / Symphytum offi cinale /

Trváca, statná, 60-100 cm vysoká, drsno chlpatá rastlina so 
zhrubnutým mnohohlavým podzemkom. Kvitne od mája do júla. 
Liečivá rastlina. Má veľmi dobrý vplyv na hojenie podliatenín, 
zmäkčovanie stvrdnutých miest a liečenie kožných zápalov Vý-
chodiskový materiál pre prípravu homeopatickej tinktúry je 
čerstvý koreň, zbieraný na jar alebo na jeseň.

hýľ obecný / Pyrrhula pyrrhula / 

Je nezameniteľný zavalitý vták s šedým chrbtom, čiernobiely-
mi krídlami, čiernym chvostom, temenom hlavy a zobákom, a hne-

dočiernymi končatinami. Samec má brušnú stranu tela červenú, samica 
šedohnedú. Hýľa obecného môžeme najčastejšie vidieť v zime, kedy je 

vďaka svojmu zafarbeniu nápadnejší, častejšie zlieta na zem a žije väčšinou v húfoch, v kto-
rých sa občas zdržujú i iné druhy hýľov. Pri speve sa ozýva mäkkými a ťahavými tón-

mi. Ide o typického semenožravca, v menšej miere ožiera
i zelené časti rastlín.

repík lekársky / Agrimonia eupatoria /

Repík lekársky je trvácna bylina vysoká 50 - 100 cm Má príjemnú 
jablkovú vôňu. Repík lekársky kvitne od júna do augusta. obľubuje 

slnečné stanovište. Semená niekedy klíčia až pol roka. Rastie bežne vo 
voľnej prírode. Repík lekársky je prastarou liečivou rastlinou, ktorá má 

veľmi široké využitie. najlepším liekom na presilené a inak choré 
hlasivky, preto sa odporúča napríklad rečníkom, učiteľom, 

spevákom

hríb smrekový / Boletus edulis Bull. ex Fr. /

Výborná jedlá huba. Klobúk má 60-250 mm v priemere, najprv 
je polguľovitý, potom plocho rozprestretý. Za mladi, kým je prikrytý 
ihličím, býva biely, potom hnedý a v dospelosti tmavohnedý. Hlúbik 
je 30-200 mm dlhý a 15-70 mm hrubý. Hríb smrekový rastie od au-
gusta do novembra v smrekových lesoch (niekedy aj v listnatých le-

soch), najmä v podhorských krajoch, vo veľkom množstve.

bedľa vysoká / Macrolepiota procera var. procera / 
Výborná jedlá huba

Klobúk má 100-300 mm v priemere, najprv je valcovitý alebo elipsoid-
ný, neskôr kuželovite klenutý a napokon plocho rozprestretý, v strede vždy 
s hrboľom. Postupným zväčšovaním klobúka sa hnedá pokožka rozpukáva 
na hrubé škridlicové šupiny. Hlúbik je 200-400 mm dlhý a 20-40 mm hru-
bý, takmer valcovitý. Za mladi je hnedý, neskôr nepravidelne šupinkatý. 

Bedľa vysoká rastie od júla do októbra na okrajoch lesa, na svetlých rúbaniskách, 
zväčša na trávnatých miestach pri ihličnatých aj listnatých stro-

moch.
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STANOVIŠTESTANOVIŠTE č.9 č.9NÁUČNÝ TURISTICKÝ CHODNÍKNÁUČNÝ TURISTICKÝ CHODNÍK

674 m.n.m674 m.n.mJelšieJelšie
Práve vstupujete na okraj prírodnej rezervácie Jelšie. Je to lesná rezervácia na severnej strane Nízkych Tatier. Leží na 

západ od riečky Demänovky, severovýchodne od obce Pavčina Lehota. Výmera rezervácie je 26,10 ha. v katastri obce 
Pavčina Lehota a Bodice. Ide o zachovalý komplex spoločenstiev jaseňovej jelšiny v Liptovskej kotline, ktoré boli na iných 
miestach Liptova už zmenené alebo vyrúbané. Porast je zložený z výmladkovej jelšiny a vtrúseného smreka s jaseňom. Je 
tvorený najmä jelšou lepkavou a jelšou sivou. K nim sa pridal jaseň. Súčasťou porastu je aj bohatý podrast tvorený krušinou 
jelšovou, rešetliakom prečisťujúcim, bršlenom európskym a bazou čiernou. V letnom období je tak prerastený, že jeho pre-
chod je takmer nemožný. Je výborným úkrytom pre zver, ktorá sa tu rada zdržuje. Jedná sa najmä o srnčiu, jeleniu, a kvôli 
miestam, ktoré sú podmočené teplými prameňmi sa tu veľmi dobre cítia diviaky. V podvečer alebo skoro ráno, na okolitých 
lúkach môžete vidieť pasúcu sa jeleniu zver, počúvať nádherný rozmanitý spev vtákov a pravidelný klepot ďatľa. V moča-
riskách sa často mihne salamandra škvrnitá. 

jeleň lesný / Cervus elaphus / 

Jeleň dosahuje hmotnosť 120 až 160 kg. Jelenice sú asi o tretinu menšie 
ako jeleň. Letné sfarbenie srsti býva červenohnedé a zimné hrdzavo sivé, hriva 
tmavšia. Pri väčšej zimnej koncentrácii môže narobiť v lese značné škody lúpaním 
kôry stromov a ohryzom sadeníc. Inak je to zver veľmi plachá. má výborný sluch 
i čuch. Mladému jelienkovi začnú rásť v 6. mesiaci pučnice, na ktorých do leta na-
sadí prvé parožie. Rok čo rok nasadzuje parohy dlhšie, hrubšie, s väčším počtom 
vetiev. Po 12 rokoch zvyčajne začína parožiu ubúdať sila, ubúda i počet vetiev, 
teda jeleň sa stáva tzv. spiatočníkom. Mláďatá majú bledo škvrnité sfarbe-
nie, no škvrny do 3 mesiacov zmiznú. Nepriateľmi jelenej zveri sú 
medvede a vlky, na mláďatá zaútočí aj rys.

diviak lesný / Sus scrofa / 

Diviaky majú rypák, na konci ktorého je okolo nozdier 
chrupkovitý disk vystužený malou kostičkou. Diviak lesný býva 
dlhý 0,9 m až 1,8 m. Chvost má 15 - 30 cm. Hmotnosť spravidla 

50-190 kg (samce) a 35-160 kg (samice), ale v niektorých oblastiach, 
napríklad v Karpatoch, majú samce aj 350kg. Mláďatá majú typické 

pruhy. Samce majú vyčnievajúce očné zuby (kly). Žijú v skupinách (samica 
s mláďatami), dorozumievajú sa krochkaním a kvičaním. Dožívajú sa asi 

20 rokov, živia sa rozmanitou potravou, rýchlo behajú, vynikajúco 
plávajú a radi sa válajú v bahne.

salamandra škvrnitá 
/ Salamandra salamandra /

Telo má nemotorné, zavalité, mlokovitého 
vzhľadu. Maximálna dĺžka je do 200 mm. Bruško je jednofarebne sivočier-

ne, ale pri niektorých jedincoch je škvrnité. Lesný živočích. Uprednostňuje 
listnaté lesy. S obľubou sa zdržiava okolo lesných potôčikov a studničiek. 

Samička znáša v apríli do potôčikov a studničiek larvy v počte 2-
70 ks. Živí sa pomaly sa pohybujúcim nočným hmyzom. 

Dožíva sa až 25 rokov.

ďateľ malý / Dendrocopos minor / 

Je to vták veľký ako vrabec domáci. Oproti ďatľovi 
veľkému a prostrednému mu chýbajú biele ramenné škvrny. Na chrbte je kontrastne 

priečne čiernobielo pruhovaný, spodná strana tela je biela. Samec má na rozdiel od sami-
ce červené temeno. Hlas je jasné „kikikikiki“, často bubnuje. Ďateľ malý je stály vták. 

Hniezdi v apríli až máji raz ročne. Hniezdnu dutinu si tesá sám. Živia sa hmy-
zom a jeho larvami, menej mravcami, v zime aj semenami.

krušina jelšová / Frangula alnus Mill. /

Krík alebo nízky stromček s hladkou lesklou šedo hnedou 
kôrou a tenkými vetvičkami. Listy sú striedavé, krátke repíko-
vé, elipsovité, celokrajné. Plodom je guľatá čierno fi alová trojse-
menná kôstkovica. Rastie na okrajoch vodných tokov a močarísk 
spolu s jelšami a vŕbami. Zbiera sa kôra z mladých vetvičiek: Kru-
šina sa ordinuje pri zapečení, pri pečeňových, žlčníkových a sle-
zinových ťažkostiach, slabej peristaltike hrubého čreva a pri 
hemoroidoch. Ako pomocný liek sa používa pri ochorení 
močových ciest a pri tučnote. Uplatňuje sa ako zápar 
alebo odvar.

jaseň štíhly / Fraxinus excelsior /

Vysoký rovnomerný strom so širokou guľovitou korunou a mohutný-
mi konármi. Dorastá do 40 m. Patrí k našim najvyšším stromom. Kôru má 
sivastú, za mladi hladkú, neskôr rozbrázdenú na pozdĺžne políčka alebo lišty. 
Kvety má veľmi malé, sfarbené do purpurova. Plody sú nažky, 2-4 cm dlhé, 
končisté, najprv zelené, v čase zrelosti hnedé. Najlepšie sa mu darí najmä 
na čerstvých, priesakových a na živiny bohatých pôdach. 

jelša lepkavá / Alnus glutinosa /

Je to ker alebo strom, ktorý je opadavý, niekedy až cez 30 m 
vysoký so sivými konármi a oranžovo zafarbeným drevom. Jelša 

začína plodiť v asi 12.roku života pričom sa dožíva až 100 rokov. Oválne 
listy sú na okraji dvojito pílkovité, na vrchole zrezané a v mladom štádiu 

silne lepkavé. Samičie kvety vytvárajú vajcovité kužele, ktoré neskôr 
zdrevnatejú a zostávajú na strome celý rok.
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STANOVIŠTESTANOVIŠTE č.10 č.10NÁUČNÝ TURISTICKÝ CHODNÍKNÁUČNÝ TURISTICKÝ CHODNÍK

LehôtkaLehôtka 680 m.n.m680 m.n.m

Od stanovišťa č.9 ste mali stále po pravej ruke prírodnú rezerváciu Jelšie, o ktorom sa teraz ešte niečo dozviete. Bylinnú 
vrstvu v tejto lokalite tvorí papradka samčia, zádušník chlpatý, horec luskáčový, záružlie močiarne, krkoška chlpatá, ne-

zábudka močiarna. Klimaticky patrí do typu mierne chladnej až chladnej kotlinovej klímy s priemernou teplotou v januári -3,5 
až -6 a v júli 20 - 23 °C, s priemernými ročnými zrážkami 600 - 900 mm. Teraz sa sústredíme na inú časť tejto oblasti. Je to 
priestor tzv. Kamenná Porúbka, ktorý sa ťahá po pravom brehu riečky, až smerom do Demänovskej Doliny /tadiaľ vedie ďalej 
aj náš chodník/. Táto časť bola nazvaná Lehôtka. Podľa rozprávania to bola osada pri brode riečky. V roku 1435 zemepanská 
stolica udelila zemepánom platiť tejto usadlosti jeden dukát, dva koláče a dve sliepky /zdroj: kniha Pavčina Lehota História 
obce a jej okolia /. Niekoľkokrát sme spomínali riečku Demänovku. Má dva pramene - jeden pod Chopkom, druhý pod Dereša-
mi. Na Lúčkach sa ponára do podzemia Demänovských jaskýň. Od Blatníkov, teda prvého vchodu do jaskyne, tvorí prírodnú 
hranicu územia Lehoty. Hlavným živočíchom v rieke je pstruh potočný, hlaváč a údajne už aj rak. Na týchto živočíchoch sa 
priživuje vydra riečna. 

pstruh potočný / Salmo trutta m. fario / 

Je jednou z územne najrozšírenejších rýb. Osídľuje riečky 
a potoky v horách, v podhorských oblastiach a na vysočinách 
s čistou, na kyslík bohatou, chladnou a rýchlejšie prúdiacou vodou 
a s tvrdým, kamenistým alebo štrkovitým dnom. Ako stanovištná ryba 
sa nachádza vždy v blízkosti nejakého úkrytu alebo aspoň krytu a vy-
žaduje si vody s dostatkom potravy. Potočné pstruhy dosahujú dĺžku 
500 mm a hmotnosť 1 kg, vzácne do 2 kg, jazerné do 6 kg, výni-
močne aj 30 kg. Pstruh potočný je veľmi žravý a má značne široký 
sortiment potravy. Žerie prakticky všetko mäsité s čím sa vo vode 
stretne pokiaľ mu sústo objemovo vyhovuje. Od 1. septembra 
do 15. apríla je pstruh potočný chránený.

hlaváč bieloplutvý / Cottus gobio /

U nás osídľuje potoky a riečky pstruhového charakteru.  Ústa 
sú veľmi široké a ozubené. Na skrelových kostiach sú dva tŕne. 
Nemá plynový mechúr. Zafarbenie sa prispôsobuje okolitému pro-
strediu. Ukrýva sa pod kameňmi, preto vyžaduje kamenité dno. Pri 
vyrušení sa pohybuje krátkymi skokmi a opäť sa ukrýva. Hlaváč 

bieloplutvý je stredne veľká ryba, ktorá sa dožíva 10 rokov. Dorastá do 8 - 10cm, 
výnimočne 15cm.

vydra riečna / Lutra lutra / 

Dosahuje dĺžku 62-83 cm, chvost 36-55 cm. Medzi 
prstami všetkých štyroch nôh sa rozpína plávacia blana. Telo prechádza zvoľna do 

masívneho chvosta. Obýva Európu, väčšiu časť Ázie a severnú Afriku. Živí sa najmä ryba-
mi, rakmi, hmyzom a drobnými stavovcami. Vydry sa ozývajú prenikavým hvizdom. Sú 

veľmi užitočné, lebo selektívnym lovom rýb udržiavajú ich populáciu v dob-
rom zdravotnom stave a v množstvách úmerných úživnosti 

vôd.horec luskáčovitý /Gentiana asclepiadea /

Rodový latinský názov Gentiana pochádza od mena Ilýrskeho 
kráľa Gentisa, ktorý žil okolo roku 500 pred naším letopočtom 
a odporúčal horec ako účinný liek proti moru. Dorastá do výšky 
20-60 cm, niekedy až 80 cm. Milovníkov prírody upútajú nápadné 3-5 cm dlhé kvety 
tmavomodrej farby, ktorých na jednej rastline vyrastá väčší počet. Kvety sa otvárajú len 
pri dennom svetle. Večer alebo pri zamračenom počasí, daždi ľadovci a silnom vetre 
sa zatvárajú. Celá rastlina je bohatá na horčiny, preto ju ani dobytok, ani zver ne-
spása. Liečivá sila horcov bola známa už v minulosti. Korene, ktoré sa  používa-
jú pri výrobe pálenky, bývajú dlhé až jeden meter. Na Slovensku patrí k zá-
konom chráneným druhom.

papradka samičia / Athyrium fi lix-femina / 

Druhové meno fi lix-femina (doslova papraď - žena) dostala v časoch, kedy sa 
toho o rozmnožovaní papraďorastov vedelo len málo a ľudia predpokladali, že papradka 

samičia je samičia rastlina toho istého druhu ako papraď samčia. Uprednostňuje kyslú, ílovitú, vlhkú, humóznu 
pôdu, nemá rada vápencové podložia. Dorastá do výšky 50 až 100 cm. Na rozdiel od paprade samčej lístky papra-

de samičej sú zložitejšie strihané: 2-3 krát perovito strihané a tvoria 20-40 jariem. Na spodnej strane listov sa 
nachádzajú podlhovasté až háčikovito ohnuté kôpky výtrusníc. Dozrievajú v júli až septembri a do 

zrelosti sú zakryté zreteľnými bočnými brvitými útvarmi.
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Dostali ste sa k poslednému stanovišťu tejto trasy. Nachádzate sa na území chatovej osady Kamenná Porúbka, samozrejme 
v katastri obce Pavčina Lehota. Táto malebná časť pravého brehu rieky Demänovky sa dnes využíva chatármi a v dávnej 

minulosti zemanmi z Bodíc. Kamenná Porúbka bolo panské sídlo o rozmeroch 40x40m, z východu vysunutým poschodovým 
kaštieľom 12x12m. Kaštieľu patrili okrem iného aj pozemky po dnešný lehotský cintorín. Do 19. storočia kaštieľ schátral až 
bol úplne rozobraný a použiteľný materiál bol použitý na stavbu domov v Lehote. Dnes je z celej plochy orná pôda. Dôkazom 
týchto udalostí je lipová aleja, po pravej strane niekoľko desiatok metrov od tohto stanovišťa. Napriek zvýšenému ruchu po-
zornému obdivovateľovi prírody neunikne na trase kukanie kukučky, zo záhrad unikajúci škorec obyčajný, a ak budete mať 
naozaj šťastie, medzi stromami sa vám mihne vlha hájová. Zaujímavým zážitkom je ak sa vám podarí zbadať na skalách, pníč-
ku alebo v tráve vyhrievajúcu sa vretenicu či užovku.

kukučka jarabá v minulosti nazývaná aj kukučka 
obyčajná / Cuculus canorus / 

Dlhá 32cm, jej krídla majú 21cm a chvost má až 17cm. Jej mláďa-
tá majú v zátylí bielu škvrnu. Kukučka má menší zobák a má strapatú 
hlavu. Kukučka sa ozýva typickým “ku-kuk”. Kukučka vystupuje až 
do výšky 1 500 m.n.m. Samička znáša vajíčka aj do hviezd iných 
vtákov. Za sezónu znesie približne 16 – 22 škvrnitých vajec. Ku-
kučka je chránená pre užitočnosť.

STANOVIŠTESTANOVIŠTE č.11 č.11NÁUČNÝ TURISTICKÝ CHODNÍKNÁUČNÝ TURISTICKÝ CHODNÍK

Kamenná PorúbkaKamenná Porúbka 690 m.n.m690 m.n.m

škorec obyčajný / Sturnus vulgaris /  

Je v čase hniezdenia chránený vzhľadom na užitočnosť - spo-
treba veľkého množstva húseníc, múch a iných škodcov. Príčinou 
veľkých škôd sú obrovské kŕdle škorcov, ktoré sa k nám sťahujú zo 
severu a zostávajú u nás v auguste až októbri. Vo veľkých húfoch sa 

vrhajú na dozrievajúcu úrodu, časť jej zožerú, no veľké množstvo iba poškodia a zhodia 
na zem.

užovka obyčajná  / Natrix natrix / 

Nájdeme ju všade, na rovine i v horách, obyčajne v blízkosti vody. 
Samica môže dorásť až do 150 cm. Máva premenlivé zafarbenie, 
od sivej po zelenkastú s čiernymi škvrnami. Dobre pláva, nehry-
zie, ale syčí. V nebezpečenstve vypúšťa na obranu silne páchnuci 
sekrét.

vretenica obyčajná / Vipera berus / 

Vretenica obyčajná, zmija - jediný jedovatý had u nás. Dorastá do dĺžky 60 
až 70 cm, teda nie je moc veľká. Je rôzne sfarbená, má trojuholníkovitú hlavu, na 
chrbte tmavší zubatý pás. Žije vo vyšších polohách najmä na skalách kde sa rada 
vyhrieva na slnku. Poľuje najmä na svitaní. Korisť usmrtí svojim veľmi prud-
kým jedom. Živí sa drobnými cicavcami, ale aj hmyzom. Z jej jedu sa 
vyrábajú lieky.

lipa malolistá / Tilia cordata /

U nás rastie po celom území od nížin po nižšie hory. Mohutný strom s pravidelnou ko-
runou, vysoký až 30 m. Kmeň má hladkú borku, ktorá neskôr vo starobe puká a praská, koru-

nu tvoria husté vetvy. Pri bázy kmeňa často zmladzuje výmladky. Čepeľ listu je srdcovitá, po okraji pílovitá, na rubu 
šedo zelená, málo výrazná a nerovnobežná žilnatina. Kvitne od júna -júla, a to o cca 2 týždne . Plody sú guľaté, nevý-

razne rebrovité a ľahko stlačiteľné. Lipa malolistá je už od pradávna často vysádzaná v kultúrnej krajine, pri ľud-
ských sídlach ako strom, rodový, pamätný, ako súčasť alejí. Vyniká ako solitérny strom. Jej mäkké dre-

vo je využívané v rezbárstve. Kvet sa zbiera pre liečivé účinky ručne (napr. do čajov).

Z celej trasy vám ostalo posledných niekoľko sto metrov a dostanete sa k východiskovému bodu. Naša pre-
zentácia bola len veľmi zjednodušeným pohľadom na prírodu vôkol vás a určite neobsiahla všetky krásy 
a tajomstvá, ktoré tu prŕoda tak štedro nadelila. Ak sa vám trasa páčila a spoznali ste niečo nové, tak sa splnil 
náš úmysel, čomu sme veľmi radi a tešíme sa na vašu ďalšiu návštevu.
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