
 

 

 

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU 
Kraj: Prešovský 

Okres: Snina 

Pohorie: Bukovské vrchy 

Chránené územie: Národný park 

Poloniny, NPR Udava 

Prístup: začína a končí za obcou 

Osadné a Blatnica 

Východisko: štátna cesta za obcou 

Osadné alebo Blatnica 

Trasa: trasa vedie cez národnú 

prírodnú rezerváciu Udava a po 

hrebeni spája obec Osadné v okrese 

Snina s konečnou stanicou poľskej 

lesnej železničky v Balnici, odkiaľ 

pokračuje pozdĺž toku riečky Solinka 

Dĺžka: 2,2 km 

Čas prechodu: 2 hodiny 

Počet zastávok: 10 

Zameranie a typ chodníka: lesnícke, 

ochranárske, historické, samoob-

služný, peší, letný, zimný, stredne 

náročný 

Náväznosť na turistickú značku: 

sleduje žltú turistickú značku 

Rok otvorenia, garant: 2008, 

LESY SR, š. p. Vranov nad Topľou.  

Textový sprievodca: nie je 

Aktuálny stav: náučný chodník je 

vo veľmi dobrom stave 

Poznámka: okrem náuky o lese sa 

chodník venuje aj lesným železni-

ciam  

Kontakt: LESY SR, š.p.,  

 OZ Vranov nad Topľou 

 Čemernianska 1050,  

 093 03 Vranov nad Topľou 

      Tel: 057/ 442 3769 

 

UDAVA- SOLINKA 

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 
Chodník je ojedinelou ukážkou sprístupnenia prírodných zaujímavosti a zákutí, nachádzajúcich sa v piatom, 

najvyššom stupni ochrany. Prechádza územím Národného parku Poloniny – Prírodnou rezerváciou UDAVA, 

ktorá bola v roku 2007 vyhlásená za svetové prírodné dedičstvo v rámci bukových pralesov Karpát. Lesnícky 

náučný chodník začína na mieste zvanom Uhliská, pokračuje starým „krčmárskym chodníkom“ až na hrebeň 

Beskýd, na štátnu hranicu s Poľskou republikou. Sprístupňuje časť Prírodnej rezervácie Udava, ktorá predstavu-

je mimoriadne hodnotný lesný areál s prirodzeným výskytom jedle. 10 informačných panelov v slovensko-

poľsko-anglickej mutácii, z ktorých prvý sa nachádza v centre obce Osadné (asi 6 km vzdialenej od vstupnej 

brány MLNCH) ponúka okrem informácií o prírodných danostiach územia aj zaujímavosti z histórie tohto pro-

stredia. 

 

Spracovalo LDM v spolupráci s jednotlivými OZ. 2014 


