Za konikleci a hlaváčkem jarním do krajiny světlých doubrav v okolí Němčiček
Severovýchodně od Němčiček (okr. Břeclav) se rozkládá pozoruhodný komplex dubových lesů, které jsou místy
rozvolněné, čímž vznikají světliny, na které jsou vázány vzácné druhy rostlin otevřených stanovišť, např. kosatce
nízký, pestrý a trávovitý (Iris pumila, I. variegata a I. graminea). Neobyčejnost tohoto koutu přírody potvrzuje i
fakt, že je zde velká koncentrace maloplošných chráněných území – poměrně blízko sebe jich tu najdeme hned
pět; jsou to: PP Jesličky, PR Nosperk, PR Zázmoníky, PR Hrádek a PR Velký Kuntínov. Doubravy jsou zejména
v poslední době ohroženy velkoplošným kácením. Období před olistěním je vhodné pro návštěvu této krajiny,
chceme-li si vychutnat její osobitost danou geomorfologickou členitostí.
Z Němčiček vyrazíme na sever podél Němčického potoka a areálu solární elektrárny. Zanedlouho se před
námi napravo v prudkém zvlněném svahu suchého údolí objeví PP Jesličky, kde nás potěší koniklece luční český
i velkokvětý (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, P. grandis) a hlaváček jarní (Adonis vernalis). Vrátíme se zpět
na cestu a pokračujeme dál na sever, stoupáme do kopce až k farmě Ovčí terasy, odkud zajdeme aspoň
nahlédnout do PR Velký Kuntínov, která chrání teplomilné doubravy a dubohabřiny. Bylinný podrost sice bude
zatím ještě spící, ale hezký les je zajímavý vždy.
Potom pokračujeme po modré turistické trase dál na východ až na rozcestí, kde značka zahýbá prudce
doprava. Tam se dáme rovně a po chvíli se napojíme na žlutou turistickou trasu. Po ní pokračujeme na SV jen na
první křižovatku, kde odbočíme doleva a po hřbítku dojdeme na místo zaniklého hradiště Hrádek z pozdní doby
halštatské. Archeologické nálezy z místa jsou uloženy v muzeu v Mikulově. SV od hradiště je PR Hrádek, pro
kterou jsou charakteristická stepní oka v místy rozvolněných doubravách. Největší světlina má rozlohu více než
30 × 30 m. Zde nás opět potěší koniklec luční český a hlaváček jarní. Vrátíme se zpět na žlutou turistickou stezku
a vydáme se po ní na JZ až na rozcestí U Boudy, odkud nahlédneme do PR Nosperk.
Pak pokračujeme dál směrem ven z lesa a jeho krajem se dáme doleva k PR Zázmoníky, která je významná
výskytem včelníku rakouského (Dracocephalum austriacum). Je to jediná lokalita této vzácné hluchavkovité
rostliny na Moravě. Na ten si ale budeme ještě několik měsíců muset počkat. Vrátíme se zpět na žlutou a
pokračujeme po ní až na rozhlednu na Kraví hoře, odtud potom po zelené zpět do Němčiček. V polích po pravé
ruce můžeme obdivovat siluetu památného jeřábu oskeruše (Sorbus domestica), jehož stáří je odhadováno na
více než 100 let.

