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KAM ZA PTÁKY

V PR Jalovcová stráň a PP Kaňoury na Nedašovsku se můžete setkat s chřástalem polním,
křepelkou polní, ťuhýkem obecným, pěnicí
vlašskou, strnadem lučním či drozdem brávníkem, ve východní části PR a pak východním
směrem ke kótě Kaňúr i s kosem horským
a linduškou lesní.

TRASA VYCHÁZKY
Z odpočívadla Vlárka se vydáte po lesní
asfaltové komunikaci, která vás přivede
ke zbytkům prastarého lesa chráněného
v PP Okrouhlá a PR Sidonie. Při nabírání
výšky v serpentinách se okolní dubohabřiny
postupně mění v bučiny, často je slyšet lejsek
bělokrký, žluna zelená i šedá a datel černý.
Po 2,5 km vystoupáte na křižovatku svážnic. Pokud máte čas a dostatek sil, doporučuji odbočit doleva nahoru směrem k PP
Okrouhlá. Po návratu na křižovatku se dejte
vlevo a pokračujte po vrstevnici k metě této
vycházky – PR Sidonie. Nemáte-li zájem jen
o lokality starých bučin a jste mobilní, můžete
se přemístit stejnou trasou do výchozího
bodu ve Vlárském průsmyku a využít času
k návštěvě některých zajímavých chráněných
území, jako je nejrozsáhlejší jalovcová past-

Sidonie
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CHKO Bílé
Karpaty

vina v Bílých Karpatech v PR Jalovcová stráň
a květnaté louky a pastviny v PP Kaňoury
na Nedašovsku. Případně můžete překročit
hranici na Slovensko a rozšířit své poznání
Bílých Karpat o vápencová bradla v oblasti
Vršatské Podhradie-Červený Kameň.
Při výpravě s využitím vlaku doporučuji
pokračovat z PR Sidonie dále na sever po
zpevněné lesní cestě, která prochází pestrou
mozaikou věkově i druhově strukturovaných
lesních porostů, kde můžete pozorovat datla
černého, žlunu zelenou a šedou, strakapouda velkého a prostředního a také lejska
bělokrkého. V roklinách svazujících potůčky
padající do údolí Vlárky můžete ještě pátrat
po lejskovi malém. Po zpevněné cestě postupujte až na její ukončení točnou se skládkami
vytěženého dřeva. Zde se nacházíte v těsné
blízkosti státní hranice. Po sestupu lesním
porostem jihovýchodním směrem vystoupíte
po asi 300 m z lesa a přes louky s rozptýlenou zelení dorazíte do údolí na silnici v lokalitě Sidonie-Kopanice, odkud po červené
značce přes osadu Sidonie dokončíte okruh
trasy a po 11 km dorazíte do výchozího
bodu, na železniční stanici Vlárský průsmyk.
Cesta po červené značce údolím je téměř
totožná se státní hranicí, na moravské straně
lemovaná osamocenými obydlími s políčky,
loukami a starými sady. Slovenská příhraniční
část je tvořena téměř výhradně souvislými
bukovými porosty.
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