ZA KVĚTENOU DYLEŇSKÉHO KRASU
sobota 30. května 2015

Místo:

Sraz v 10:20 na vlakové zastávce v Dolním Žandově.
Doprava tam: vlak Cheb (9:59) – D. Žandov (10:16); vlak
M. Lázně (9:18) – D. Žandov (9:30).
Doprava zpět: vlak D. Žandov (15:22, 16:46) – Cheb
(15:39, 17:02); vlak D. Žandov (15:37, 18:26) – M. Lázně
(15:50, 18:39). Na vlak do M. Lázní (příj. 18:39) navazuje
v 18:56 Pendolino do Chebu (19:14).
Trasa: Dolní Žandov – Vysoká, kostel (přesun auty, kyvadlová doprava zajištěna). Pěšky po okolí Vysoké a Háje
(délka trasy cca 7 km).

Náplň:

Lesní květena drobných výchozů krystalických vápenců
a lůmků po historické těžbě vápence, význačná stanoviště
cévnatých rostlin na silikátovém podkladu v blízkém okolí.
Uvidíme např. hlístník hnízdák, jednokvítek velekvětý,
lilii zlatohlavou, prstnatec májový, pryšec sladký, svízel
lesní, vítod douškolistý, vratičku měsíční, zvonečník černý
a zajisté i mnoho dalších druhů.

Průvodce:

Petr Mudra (Muzeum Českého lesa v Tachově)

Kontakt:

J. Brabec, tel.: 605 240 980

Čas:

10:20

Nepromokavá terénní obuv (trasa bude vedena různými
terény, včetně kratších zamokřených úseků v potoční nivě).
Vzhledem k problematické dopravě do obce Vysoká,
Poznámka:
prosíme o dopravní výpomoc: auta pro odvoz nemotorizovaných účastníků z nádraží Dolní Žandov do Vysoké
a po exkurzi z Vysoké do Dolního Žandova. Děkujeme!

KVĚTEN

Den:

Kmotrovo propadání v Dyleňském krase. Foto: V. Ansl.

ZA OBOJŽIVELNÍKY A ROSTLINAMI
NA OSTROVSKÉ RYBNÍKY
Den:

neděle 31. května 2015

Místo:

Sraz v 14:00 na přístupové cestě k Ostrovským rybníkům
– pod viaduktem železnice a rychlostní komunikace
(50.3022225 °N, 12.9306869 °E).
Doprava: veřejná doprava Karlovy Vary – Ostrov (autobus
nebo vlak), příp. individuální doprava
Trasa: Procházka okolo Ostrovských rybníků, nepříliš
náročný terén (délka 2 až 3 hodiny).

Náplň:

Ukázka rozličné fauny, zvláště té vodní, s doplněním
vodních a mokřadních rostlin. Přijďte se pokochat čolky
velkými a tím co zrovna pokvete nebo se jako zelené vyloví
z rybníka.

Průvodce:

RNDr. Jan Matějů, Ph. D. (Muzeum Karlovy Vary)
a Ing. Petr Krása (AOPK ČR, RP Správa CHKO
Slavkovský les)

Kontakt:

J. Matějů, tel.: 724 704 626

Čas:

14:00

13

