ZA MECHOROSTY
DO OBLASTI DYLENĚ
sobota 28. května 2016

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).
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).
Dolní Žandov – Vysoká, parkoviště pod Dylení (přesun auty, kyvadlová doprava zajištěna).

Trasa:

Vysoká – svahy Dyleně – Dyleň a zpět. Předpokládaná délka pěší
trasy cca 6 km. Vedena bude převážně po zpevněných cestách, pouze
na vrcholu lesními porosty v členitějším terénu.

Náplň:

K vidění budou mechorosty vázané na borku listnáčů, různé lesní
druhy a v samotném závěru i druhy svorových skal pod vrcholem Dyleně. Tam se pokusíme ověřit i lokalitu bájného světélkujícího mechu.

Průvodci:

Radka Mudrová a Petr Mudra (oba Muzeum Českého lesa v Tachově)

Kontakt:

J. Brabec, tel.: 605 240 980

Čas:

10:20

Obuv a oblečení do terénu, lupa vítána.Vzhledem k problematické dopravě do obce Vysoká, prosíme o dopravní výpomoc:
Poznámka: auta pro odvoz nemotorizovaných účastníků z nádraží Dolní
Žandov do Vysoké a po exkurzi z Vysoké do Dolního Žandova.
Děkujeme!

PŘÍRODA ZÁPADNÍ ČÁSTI
CHEBSKÉ PÁNVE
Den:

neděle 29. května 2016

Místo:

Sraz v 10:20 na železniční zastávce Skalná.

Doprava:

TAM: vlak Cheb (9:59) – Skalná (10:17).
ZPĚT: vlak Nový Drahov (15:49, 17:18) – Cheb (16:00, 17:32); nebo
pro auto do Skalné: Nový Drahov (16:19) – Skalná (16:24).

Trasa:

Skalná – pole, louky, pastviny a mokřady směrem na osadu Zelená
– jáma Zelená – Vonšov – Nový Drahov (délka cca 7 km, částečně
mimo cesty).

Náplň:

Přírodovědná exkurze na různé kulturní a polopřirozené biotopy
západního okraje chebské pánve: polní okraje se vzácnými plevely,
vysýchavé mokřadní louky, intenzivní pastviny, opuštěné jámy
po těžbě jílů jako stanoviště obojživelníků a rostlin, ruderální vegetace železniční trati a menších sídel, podmáčené zrašeliněné lesy.

Průvodci:

RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb) a Jiří Mařík (4. ZO ČSOP Cheb)

Kontakt:

J. Brabec, tel.: 605 240 980

Poznámka:

Obuv a oblečení do terénu, mimo cesty náročnější terén (!), lupa
vítána.

Čas:

10:20

KVĚTEN

Den:

17

