ŘÍJEN

ZA POZORUHODNÝMI STROMY
NA KYNŽVARTSKO
Den:

sobota 21. října 2017

Místo:

Sraz v 10:30 u železniční stanice Lázně Kynžvart.

Doprava:

TAM: vlak K. Vary (8:43) – Sokolov (9:04) – Cheb (9:30); vlak Cheb
(9:59) – Lázně Kynžvart (10:22).
ZPĚT: Lázně Kynžvart (16:38) – Cheb (17:01) – Sokolov (17:36) –
Karlovy Vary (18:02).

Trasa:

Okruh od železniční stanice Lázně Kynžvart přes Pastevní rybník, Kynžvartský kámen, významné a památné stromy v Lázních Kynžvart,
courání po zámeckém parku Kynžvart, kolem rybníků zpět k nádraží
(délka 8,5 až 10 km podle počtu odboček).

Náplň:

Barevná vycházka ke Dni stromů (20. 10.) malebnou komponovanou
krajinou Kynžvartska se starými a památnými stromy mimořádných
rozměrů i v rámci ČR (smrk, javor červený, douglaska), kolem rybníků
a mechatých žulových balvanů s pseudoškrapy.

Průvodce:

RNDr. Jaroslav Michálek (Muzeum Sokolov)

Kontakt:

J. Michálek, tel.: 720 507 547

Poznámka:

Pevná obuv a oblečení vhodné i do mokrého terénu, svačina,
fotoaparát.

10:30

SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ ČESKÉHO LESA
Den:

čtvrtek 26. října 2017

Místo:

Muzeum Českého lesa v Tachově (třída Míru 447, Tachov).

Náplň:

Každoroční setkání všech amatérských přírodovědců působících
v oblasti Českého lesa a jeho podhůří, kteří se podělí o své výsledky
ze zkoumání zdejší přírody v poslední době. V letošním roce se těšte
na příspěvky o savcích Českého lesa, výskytu lišejníků v ČL, rozložení
lokalit ledňáčka říčního a skorce vodního na Tachovsku, ochrany raka
říčního a kamenáče v Českém lese a historie zaniklých vsí v Českém
lese. Na akci srdečně zveme i naprosté laiky, pokud je povídání
o přírodě Českého lesa zajímá. Příspěvky budou v takové formě, aby
je mohl sledovat i ten, kdo má minimální znalosti v daném oboru.
Po skončení referátů (cca v 20 hod.) zbude čas i na diskuzi a přátelské
popovídání (předpokládané ukončení cca ve 21 hod.).

Kontakt:

M. Prokopová, tel.: 605 973 343 a P. Řepa, tel.: 604 194 010

Setkání příznivců Českého lesa. Foto: A. Štěpánková.
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Čas:

Čas:

17:00

