NA BOBŘÍ HRÁZE A PŘEDJARNÍ KVĚTENU
NA POMEZNOU U CHEBU
neděle 19. dubna 2015

Místo:

Sraz v 10:40 v Pomezí nad Ohří na točně MHD č. 4
u bývalé roty, tj. u vlakové zastávky.
Doprava tam: bus MHD č. 4 Cheb, aut. nádraží (10:10) –
Pomezí nad Ohří (konečná zastávka, tj. točna 10:30) nebo
vlak Cheb (10:27) – Pomezí nad Ohří (10:36).
Doprava zpět: bus MHD č. 4 Pomezí nad Ohří (13:30,
16:35) – Cheb, nádraží (13:50, 16:55) nebo vlak Pomezí
nad Ohří (13:24, 15:24) – Cheb (13:33, 15:33).
Trasa: Pomezí nad Ohří, bývalá rota – po mostě přes
vodní nádrž Skalka na červenou tur. značku – po značce
k Lesnímu potoku (bobří hráze) – tvrz Pomezná – podél
nádrže k signálce – po signálce k Ohři na Rathsam a zpět
do Pomezí (délka cca 8 km; kromě cca 50 m velmi dobře
schůdné a kočárky sjízdné cesty).

Náplň:

Návštěva bobřích hrází a hradů na Lesním potoce, tvrz
Pomezná a určování časně jarních druhů rostlin.

Průvodci:

RNDr. Milena Prokopová, Ph. D. (AOPK ČR, RP
Správa CHKO Český les) a RNDr. Jiří Brabec (Muzeum
Cheb)

Kontakt:

J. Brabec, tel.: 605 240 980

Poznámka:

Obuv a oblečení do terénu. Nezapomeňte svačinu!

Čas:

10:40

DUBEN

Den:

Bobří dílo na Rathsamu, 14. 4. 2012. Foto: V. Ansl.
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ČESKÝ LES
Tento titul má svojí, i když ne dlouhou, tradici.
Jako průvodce přírodou a historií Českého lesa vyšel
poprvé v roce 2006.
Každoročně se tak můžete začíst do zajímavých
informací o regionu, ve kterém žijete.

„Stepní trávník“ na Štítarském kopci, v detailu jetel žíhaný,
vzácná rostlina této lokality. Foto J. Sladký.

Český les objednávejte na mailové adrese
ceskyles@nature.cz nebo na tel. 725 141 686.

