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Vzácná zvíøena
Savci. V rozsáhlých a z velké èásti listnatých bìlokarpatských

lesích žije dosud celá øada vzácných
obratlovcù. Z drobných hmyzožravcù,

kteøí se od myší liší na první
pohled protáhlým èenichem,
je to tøeba rejsek horský,
rejsek malý a bìlozubka
bìlobøichá.

Druhová ochrana
Témìø všechny výše uvedené druhy jsou vzácné a dnes v celé Evropì vymírají.
Proto jsou ve vìtšinì zemí, vèetnì Èeské republiky, chránìny zákonem.  Zákon

zakazuje takové živoèichy lovit, odchytávat a dokonce i vyrušovat.
Pro zajištìní životního prostøedí vzácných živoèichù
zøizuje státní správa maloplošná chránìná území,
zjednodušenì øeèeno rezervace.

koèka divoká

èáp èerný

kuòka žlutobøichá

vyvìšování
ptaèích budek

Územní ochrana v rezervacích
Územní ochrana je základním pøedpokladem pro pøežití
tìchto živoèichù. Správa CHKO Bílé Karpaty ve spolupráci
s odbornými ústavy (napø. Agentura ochrany pøírody a
krajiny) a nevládními organizacemi (napø. Èeský svaz
ochráncù pøírody) kosí louky, obnovuje mokøady, orga-
nizuje inventarizaèní prùzkumy, zajišžuje instalaci budek
pro dutinové ptáky a pro netopýry a koordinuje øadu dalších
akcí.èistìní Velièky

záchrana
migrujících žab

dobrovolníci na kosení luk

Dostatek potravy a klid vyhovuje
šelmám, a proto zde stále žijí takové
vzácnosti jako je koèka divoká, kuna lesní
a rys ostrovid. Hluboké lesy a dostatek hmyzu
jsou základní pøedpoklady pro poèetné
populace mnoha druhù netopýrù, z nichž
nejvìtší je netopýr velký.

Obojživelníci a plazi
K nejménì nápadným obratlovcùm
patøí obojživelníci a plazi. Na lesních
cestách v okolí mùžete potkat ještìrku

živorodou a mloka skvrnitého, v loužích
drobnou žabku kuòku žlutobøichou.

Bìžnì lze vidìt slepýše køehkého
a velmi vzácnì i zmiji obecnou.

Ptáci
V okolí žije mnoho zajímavých a vzácných
ptákù, napøíklad šplhavci strakapoud
bìlohøbetý, datel èerný, sovy kalous ušatý,
výr velký, dravci orel køiklavý, vèelojed lesní,
jestøáb lesní.
Z dalších ptákù jsou vzácní holub doupòák,
èáp èerný, rehek zahradní, lejsek malý,
budníèek lesní, oøešník kropenatý, krkavec
velký a další.

Stromové hlodavce zastupuje
veverka obecná, plch velký a
plšík lískový.
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  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

slepýš køehký

mlok skvrnitý


