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Kvìtnaté louky
Obzor pøed vámi pokrývají rozlehlé kvìtnaté louky se solitery
dubù, lip a javorù. Louky vznikaly hospodáøskou èinností
èlovìka v tomto kraji od 16. století a dodnes jsou klenotem
Horòácka. Od 60. let se zde v rámci modernizace zemìdìlství
zaèaly uplatòovat intenzivní techno-
logické postupy (prùmyslová hnojiva,
postøiky, velkoplošné rozorávání), které
narušily èást kvìtnatých luk - typického
fenoménu Bílých Karpat.

Péèe o chránìná území
Poslední dochované zbytky luèních porostù
s výskytem chránìných druhù rostlin a živoèichù
se snaží Správa CHKO Bílé Karpaty zachovat pro
pøíští generace. Z tìchto dùvodù byly významné
lokality vyhlášeny jako tzv. maloplošnì zvláštì
chránìná území (MZCHÚ).
Podle svého významu se MZCHÚ rozdìlují do
nìkolika kategorií. Pro ochranu celých stanovišž s

typickým spoleèenstvem rostlin a živoèichù se vyhlašují pøírodní
rezervace, pro ochranu významných druhù se vyhlašují pøírodní
památky. Chránìná území nejvyššího významu mají ještì

Národní pøírodní rezervace Jazevèí
Rozkládá se na svazích Hradiska na
výmìøe 99 ha. Je zde chránìn komplex
kvìtnatých luk s rozptýlenými stromy a
nìkolika prameništi s vápenitou
i sirnatou vodou.
Na jediném místì v Bílých Karpatech se
zde vyskytuje orchidej prstnatec plamatý
sedmihradský. K vzácným druhùm patøí i zvonek hadincovitý.

V rezervaci hnízdí strnad luèní, pìnice
vlašská, chøástal polní. K významnìjším
druhùm motýlù patøí okáè jílkový a
nìkolik vzácných druhù píïalek.

Národní pøírodní rezervace Porážky
Kvìtnaté louky o výmìøe 50 ha, která se nachází asi 1,5 km SZ
od Vápenek. Dùvodem ochrany je jediná lokalita všivce statného
v Èeské republice.

V roce 1976 byl v severní èásti lokality
proveden nevhodný rekultivaèní zásah, jehož
následkem došlo k sesuvu pùdy. Populace
všivce byla témìø znièena.
Následnì byla tato plocha
ruènì kosena a všivec se
podaøilo zachránit. V sou-
èasné dobì zde vykvétá asi
100 jedincù roènì.
všivec statný

rezervace na Horòácku

pøívlastek národní. Na obzoru vidíte
národní pøírodní rezervaci NPR
Jazevèí (západní pohled) a NPR
Porážky (severní pohled).
Tato území mají zpracovaný plán
péèe, kde je navržen nejvhodnìjší
zpùsob údržby. Plán péèe vychází
ze zákona o ochranì pøírody a krajiny (è. 114/1992 Sb.), který
stanovuje podmínky, práva a povinnosti v ochranì pøírody Èeské
republiky.
Nároèné hospodaøení v chránìných územích je podporováno
dotacemi Ministerstva životního prostøedí ÈR.

V NPR Porážky a Jazevèí se vyskytuje mnoho dalších  chránì-
ných a krásných druhù rostlin napø. toøiè èmelákovitý, pìtiprstka
žežulník, støevíèník pantoflíèek, kosatec trávovitý, hoøepník luèní.

soliterní stromy v NPR

Z ohrožených druhù bezobratlých živoèichù zde
byl zjištìn napø. jasoò dymnivkový, modrásek
modrolesklý, perležovec dvouøadý, žlužásek
barvomìnný, bìlopásek topolový.

toøiè èmelákovitý

jasoò dymnivkový

NPR Porážky

údržba luk

detail podzimní louky

pìnice vlašská

  1. Pøedstavení NS; obec Velká n. Vel.
  2. Horòácko - o tradicích
  3. Javorník - obec a krajina
  4. Filipovské údolí - rekreace
  5. Megovka - buèiny
  6. Kubíkùv vrch - ochrana pøírody
  7. Nová Lhota - obec a folklor

Javoøinská nauèná stezka

Realizaci nauèné stezky finanènì podpoøilo:
Ministerstvo životního prostøedí

Realizace a spolupráce:
Èeský svaz ochráncù pøírody Bílé Karpaty

Vzdìlávací a informaèní støedisko Bílé Karpaty
Správa CHKO Bílé Karpaty; obecní úøady

  8. U farmy - péèe o krajinu
  9. Vápenky - pøíroda, osídlení
10. Vadovská - hospodaøení v lesích
11. Velká Javoøina - rezervace
12. Kamenná búda - vzácná zvíøena
13. Suchovské Mlýny, Suchov - historie
14. Petruchovy Mlýny - lidová tvorba

kvìtnatá louka


