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plochy luk v údolí Kazivce, Porážek a Předních
luk. Na rozdíl od těchto cenných botanických
lokalit byly louky na Lesné vyhnojeny, dosety
kulturními druhy trav a byla tu odstraněna
většina rozptýlené zeleně a solitérních dřevin. O ztraceném bohatství bělokarpatských
luk si můžete udělat obrázek v chráněných
územích v okrajových částech komplexu na
Lesné – v PP Za lesem, PP Bahulské jamy
a zejména v PR Dolnoněmčanské louky.
Podél východního okraje luk dojdete k myslivecké chatě Kamenná bouda. Cestujete-li
autem, je zde možné zaparkovat. K další
cestě by bylo třeba povolení k vjezdu. Odtud
vede červená značka přímo na Javořinu, vy
tuto trasu případně využijete až při cestě
zpět k autu. Teď pokračujte ještě asi 0,5 km
po červené na rozcestí, kde se dáte doprava.
V pozvolném stoupání budete procházet
spíše mladšími monokulturami bučin. Kromě
všudypřítomného lejska bělokrkého se zde
ve zbytcích starších porostů často vyskytují
hlavně šplhavci – datel černý, žluna zelená

a šedá, strakapoud velký a prostřední, ojediněle i strakapoud bělohřbetý. Po silnici
postupujte až k hranici NPR Javořina, kde se
v ostré pravotočivé zatáčce můžete pokochat zurčením řeky Veličky, která v pralese
pramení. Od tohoto místa můžete počítat
s výskytem lejska malého. Silnicí vystoupejte
podél hranice NPR až na křížení s červenou
značkou, která vás provede podél východního okraje NPR a přes vrcholovou louku na
nejvyšší místo Bílých Karpat. Lejsky malé
můžete také pozorovat ve výběžku lesa jižně
od vysílače na slovenské straně hranice. Zde
se po 0,5 km můžete posilnit v Holubyho
chatě (www.holubyhochata.sk). Pokud máte
auto u Kamenné boudy, sestupte po červené
pralesem, ve kterém můžete pozorovat další
vzácnější druhy ptáků. Pokud jste závislí na
autobusovém spoji, doporučuji sestup po
zelené přes magicky pokroucený prales,
který je zde chráněný na moravské i slovenské straně, do Květné, kde v místní restauraci
oceníte dobré občerstvení za mírné ceny.
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