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Realizace:
Spolupráce:

Menší skupinu tvoøí houby
parazitické, žijící na úkor
svých hostitelù.
Nebezpeèným cizopasníkem je václavka obecná.

strmìlka mlženka

bedla vysoká

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Pøi nebo po sbírání hub na jídlo je dùležité
odlišovat jedovaté houby.
Naší nejnebezpeènìjší houbou je smrtelnì
jedovatá muchomùrka zelená.
Liší se od žampiónù pøedevším barvou
lupenù: muchomùrky je mají víceménì bílé,
žampióny vždy rùžové až tmavohnìdé.
Navíc má muchomùrka kolem hlízy pochvu,
který žampión postrádá.

Smrkové porosty jsou èasto napadány
koøenovníkem vrstevnatým, typicky rostoucím
pøi zemi.

pýchavka bradaviènatá

muchomùrka
zelená

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

køemenáè osikový

václavka obecná

Houby saprofytické žijí ze zbytkù odumøelých,
rozkládajících stromù, bylin a nìkdy i živoèichù.
Mezi nì patøí lupenaté houby, jako napø. bedly,
žampióny, strmìlky atd., ale i pýchavky, kuøátka
a vìtšina chorošù.
Ve zdejších lesích byl z této skupiny nalezen
i korálovec bukový.

Nauèná stezka Kvìtná
KAŠTINKA

rak øíèní

ryzec pravý

Vybíravé jsou i ryzce - napø. ryzec dubový nebo
pravý (u borovic) - a èirùvky, napø. èirùvka
buková.
Mnohé druhy høibù, suchohøibù, holubinek
i muchomùrek jsou naopak schopné rùst
v kontaktu s rùznými druhy stromù.

støevle potoèní

nevzhledná rybka, která tvoøí podstatnou èást
potravy pstruha.
Støevle potoèní je drobná
nenápadná
vranka obecná
rybka, ovšem v dobì
tøení se sameèci
nápadnì pestøe vybarvují.
Dalším obyvatelem potokù je vousatá møenka
mramorová èi jelec proudník.
Samci jelce mají v dobì tøení po celém tìle
drobné bílé teèky tzv. tøecí vyrážky.

místními rekreanty, kteøí zde nìkdy
nevhodnì táboøí.
Èistotu potokù dokladuje výskyt
raka øíèního.

pstruh obecný potoèní

Kaštinka je neregulovaný tok, který
pramení pod Javoøinou a vlévá se
do Klaneènice.
Pøirozenost potoka je ovlivnìna jen

Ryby

møenka mramorová

Potok je také domovem øady druhù ryb, ovšem
døíve jich bylo více i díky jejich migraci z Váhu.
Hojnì se zde vyskytuje pstruh obecný potoèní.
Na podzim pstruzi táhnou do horních pøítokù,
aby zde nakladli jikry jako základ budoucího
pokolení.
Pod kameny se ukrývá vranka obecná,

Houby
Lesy pod Javoøinou jsou pøi pøíznivých
podmínkách bohaté na houby.
Nejvíc vyhledávány jsou rùzné høiby, které
mohou rùst pouze v soužití (symbióze) se
stromy.
Pøitom houby zásobují stromy vodou a živinami
a stromy na oplátku poskytují výživu houbám.
Tento jev se nazývá mykorhiza.
Vìtšina køemenáèù, kozákù a klouzkù je
dokonce vázána na urèitý druh stromu, napø.
køemenáè osikový nebo kozák bøezový.

holubinka révová

