
 
 
 
 
 
 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU 
 
Kraj: Žilinský kraj 
Okres: Námestovo 
Pohorie: Oravská Magura 
Chránené územie: CHKO Horná Orava 
Východisko: ZŠ Oravská Lesná, 200m od autobusovej zastávky 
Ústredie (pri Obecnom úrade) 
Trasa: nenáročná  
Dĺžka: 4,3 km (možnosť skrátených okruhov 1,7 km a 1,3 km) 
Prevýšenie: 180m 
Čas prechodu: individuálny 
Počet zastávok: 36 
Zameranie a typ chodníka: lesnícke, prírodovedné, 
ochranárske, historické, samoobslužný, peší, letný  
Nadväznosť na turistickú značku: je prepojený na turistickú 
značkovanú sieť 
Rok otvorenia, garant: 2005, LESY SR, š. p., Odštepný závod Námestovo 
Textový sprievodca: nie je 
Aktuálny stav: náučný chodník je v dobrom technickom stave  
Poznámka: Pre skupiny návštevníkov je možné zabezpečiť sprievodcu s výkladom z  Lesnej správy 

Paráč v Zákamennom ( 043 / 552 00 26, 0905 481 023). Náučný chodník je v zime uzatvorený. 

Kontakt: LESY SR, š. p.  Odštepný závod Námestovo 
   Miestneho priemyslu 569 

029 01 Námestovo 

ORAVSKÁ LESNÁ 

L e s n í c k y   n á u č n ý   c h o d n í k 

 

 



 

 
 

ZAUJÍMAVOSTI NA TRASE A OKOLÍ  

Lesnícky náučný chodník Oravská 

Lesná sprístupnili LESY SR, š. p. v 

auguste 2005. Chodník vznikol 

z podnetu žiakov a pedagógov 

Základnej školy Oravská Lesná. 

Náučný chodník sa nachádza 

v geomorfologickom celku Oravská 

Magura a zároveň zasahuje do 

oblasti CHKO Horná Orava.  

Trasa chodníka je značená z centra 

obce. Úvodný informačný panel sa 

nachádza cca 200 m juhovýchodne 

za základnou školou (pri kostole) a 

po celej trase ho vyznačujú zeleno-  
biele značky. Prvým stanovišťom je 

lesná škôlka s historickým náradím 

a výučbovým prístreškom miestnej 

ZŠ. Prostredníctvom tridsiatich 

šiestich  tematicky zameraných 

zastávok má návštevník možnosť 

dozvedieť sa množstvo zaujímavých 

informácií o lese.  Oboznámi sa 

s lesom ako spoločenstvom živej 

a neživej prírody, s lesníckymi 

činnosťami, históriou aj súčasnosťou 

lesníctva. 

Výhodou náučného chodníka je, že 

je samoobslužný a je možné si jeho 

dĺžku ľubovoľne prispôsobiť 

skrátením okruhu. Nájdete na ňom 

oddychové miesta s lavičkami, 

drevené sochy, znázornenie 

približovania dreva koňmi aj výroby 

11. Lesnícke značenie 
12. História odvozu, približovania 
13. Obnova  a stavba lesa 
14. Lesné vtáky 
15. Starostlivosť o zver 
16. Lesné živočíchy, altánok 
17. Toalety 
18. Posed 
19. Machy, lišajníky 
20. Výroba triesla 
21. Choroby, škodcovia 
22. Lesné požiare 
 

Témy jednotlivých stanovíšť 
 
1. Zvonica s mapkou LNCH 
2. Vznik lesa 
3. Mlyn Srogončík 
4. Stromy v lese 
5. Studnička 
6. Letokruhy 
7. História lesnej  železničky 
8. Medzinárodný rok lesov 2011 
9. Geológia 
10. História správy lesov 

 

23. Izba lesníka, slnečné hodiny 
24. Hradenie bystrín 
25. Huby 
26. Letokruhy 
27. CHKO Horná Orava 
28. Prosilva 
29. P. O. Hviezdoslav 
30. Kríž, pomník, vyhliadka 
31. Lesné rastliny 
32. Približovanie dreva 
33. Včelárstvo 
34. Diviačia obora 
 

35. Význam lesa 
36. Wiliam Rowland 
37. Vaši lesníci 
38. Snehová jama 
39. Močiare, obojživelníky 
 



triesla, históriu mlyna Srogončík aj 

stopy lesnej železničky, izbu horára, 

studničky, kŕmne zariadenia, posed, 

modelové mravenisko, diviačiu 

oboru, snehovú jamu a veľa iného.  

 

 

 

 

 

 

Spracovalo Lesnícke a drevárske múzeum v spolupráci s jednotlivými OZ. 
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