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jestøáb lesní

Obsah jednotlivých stanovišŽ

U skláren Kvìtná - CHKO Bílé Karpaty; Strání
Straòanská kotlina - pøírodní rezervace Nová hora, hospodaøení
Pøírodní památka Mechnáèky - rostliny a živoèichové
Svinárský potok - geologie, hydrologie, revitalizace
U Cicùrku - význam vody; ptáci
Pod Javoøinou; „Maïarská cesta“ - lesy, myslivost
U Sladké jablonì - vegetace, obojživelníci, plazi
Kaštinka, hranièní potok se Slovenskem - ryby, houby
Kultura, sport, život v obci

Realizaci nauèné stezky finanènì podpoøilo:
Ministerstvo životního prostøedí
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èervenka obecná

Na bøezích potoka se vyskytuje také skorec
vodní a ledòáèek øíèní.
V lesích témìø schází køovinný podrost, na nìjž
je vázána øada druhù ptákù.
Proto nám tyto lesy pøipadají tak tiché.
Jen obèas zde mùžeme zaslechnout
støízlíka obecného,
èervenku obecnou,
pìnici èernohlavou
èi kosa èerného.

brhlík lesní

Strání je obklopeno rozlehlými porosty smíšeného
lesa s pøevahou buku.
V takových lesích není ptaèí fauna zvláštì bohatá.
Pøesto nás zaujmou ptáci šplhající pøi hledání
potravy po kmenech stromù - strakapoud velký
i bìlohøbetý.
Bìžný je i datel èerný.
Z pìvcù šplhají po stromech i malièký
šoupálek dlouhoprstý a hlasovým
projevem nápadný brhlík lesní.

skorec vodní

støízlík obecný

Hnízdí zde dravci kánì lesní a
jestøáb lesní, ze sov pak puštík
obecný.
Nachází se zde i hnízdištì vzácného èápa èerného, kterého
mùžeme nìkdy zahlédnout pøi
pøeletu nad lesem nebo pøi sbírání
potravy v nìkterém z potokù.
šoupálek
dlouhoprstý

èáp èerný

Nauèná stezka Kvìtná
U CICÙRKU

voda je základ Života

rybník Žabka na SZ obce
pod pramenem Klaneènice

Vodárna a pøíslušný vodovod znamenal velký pokrok
v zásobování obce pitnou vodou.
Studny v oblasti èasto vysychají, protože bývají
vyhloubené jen v jílu a zachycují povrchovou vodu.
Situaci zhoršily i meliorace, scelení polí a odstranìní
mezí a stromù z krajiny, èímž voda rychle odteèe.

V údolí Sviòárského potoka, u Cicùrku, se nachází
odbìrné místo pitné vody pro obyvatele Strání.
Prùmìrný prùtok potoka je 50 l/s.
Bìžnì se odebírá pouze 7 l/s po dobu 12 hod. dennì.
Odtud jde voda podzemním potrubím do budovy
vodárny o 300 m níže, kde se voda upravuje na
pitnou.

vodárna ve Strání

výsadba stromù
podél polní cesty
Ke zlepšení této situace jsou
provádìny výsadby stromù podél
polních cest a pøipravuje se
rekonstrukce rybníka žabka.

orba sceleného pozemku
- nebezpeèí pro erozi

VIS Bílé Karpaty, o.p.s.
Obec Strání, Lesy ÈR, s.p.
Správa CHKO Bílé Karpaty

