
Pozvánka na exkurze Západočeské pobočky ČBS v roce 2020

Poznámka (k 1. 5. 2020): 
Naplánované exkurze se budou konat dle možností,  aktuální informace poskytnou vedoucí
exkurzí po telefonu nebo e-mailem.

Pozor  –  změna  termínu  u  víkendových  exkurzí  na  Šumavu!!!  U  obou  exkurzí  došlo
k prohození termínů, tedy: 

15.–17. 5. 2020   (pá až ne):    Botanické exkurze do okolí Nýrska / vede Ivona Matějková (tel.
604  570 387;  imatejkova@zcm.cz);  průzkum  zaměřený  na  doplnění  floristických  údajů
v okrajových  částech  CHKO  Šumava: okolí  Staré  Lhoty,  Dešenic,  Děpoltic  a  Městiště.
Budeme se pohybovat v lesních i nelesních biotopech (louky a pastviny, nivy, prameniště,
lesní porosty, okraje cest apod.).

29.–31. 5. 2020   (pátek až neděle):    Do okolí Nezdic na Šumavě / vede Lenka Pivoňková (tel.
605  434 912;  lenka.pivonkova@plzensky-kraj.cz);  průzkum  zaměřený  na  doplnění
floristických údajů v širším okolí Nezdic: louky, lesy, okolí toků i komunikací.

Středa 27. 5. 2020:  Mokřady Myslívského rybníka / vede Jiří Sladký (tel.: 728 496 065, e-
mail: jiri.sladky@nature.cz).

Sraz účastníků v 9:15 na železniční zastávce Kovčín nádraží. 
Doprava:  cesta tam – osobní vlak Plzeň hl.n. (odjezd v 8:08), příjezd Kovčín v 9:00 /  cesta
zpět – osobní vlak Kovčín (odjezd v 14:58, 16:58), příjezd Plzeň hl.n. (15:47, 17:47).

Trasa exkurze: od vlakové zastávky projdeme obcí Kovčín k Malému Myslívskému rybníku,
dále  podél  západního  břehu  Myslívského  rybníka  zpět  do  obce  Milčice,  kde  navštívíme
bývalá draha, po polní cestě již pak zpět na vlakové nádraží Kovčín. Půjdeme zemědělskou
krajinou po neznačených cestách asi 10 až 15 km. Cílem akce je dokumentace místní květeny
se  zaměřením  na  mokřady  s výskytem  některých  zákonem  chráněných  druhů  včetně
Menyanthes trifoliata, Dactylorhiza majalis či Carex diandra.

Poznámka: oblečení a obuv do terénu (dle počasí i do mokra), svačinu s sebou. 

Úterý  2.  6.  2020:  Plzeň-Hradiště:  květena  kolem valů  bývalého  hradiště  (odpolední
exkurze) / vedou Jaroslava Nesvadbová (tel.: 607 160 827, e-mail: nesvaslavka@seznam.cz) a
Ivona Matějková (tel. 604 570 387; e-mail: imatejkova@zcm.cz).
Sraz účastníků před     15. hodinou   na zastávce autobusu MHD č. 31 (zast. Zelenohorská).   Bus
č. 31 odjíždí ze čtvrti Plzeň-Slovany ve 14:45, na zastávce Zelenohorská je ve 14:48. Zpáteční
odjezd: autobusem č. 31 ze zast. Zelenohorská v 17:39 nebo v 18:39 na Slovany.

Botanická  vycházka  do okolí  bývalého  hradiště  z doby  bronzové  (Výšinné  opevnění
Hradiště).  Zde  se  pokusíme  ověřit  druhově  bohatou  teplomilnou  flóru  evidovanou  při
dřívějších botanických průzkumech (90. léta 20. století a rok 2006) v suchých trávnících, na
skalkách  a  v  okolních  remízech.  Budeme  pátrat  po  Salvia  pratensis,  Acinos  arvensis,
Chondrilla juncea, Veronica prostrata a dalších vzácnějších druzích rostlin.  

Poznámka: Exkurze je vhodná i pro rodiny s dětmi.
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Neděle 28. 6. 2020:  Orchidejové louky u Nového Kramolína / vede Jiří Sladký (tel.: 728
496 065, e-mail: jiri.sladky@nature.cz).

Sraz účastníků v 10:45 na železniční zastávce Nový Kramolín (Český les).
Doprava: cesta tam – vlak Domažlice (odjezd v 10:07) – Domažlice město (10:10) – příjezd
Nový  Kramolín  v  10:31  /  cesta  zpět –  vlak  Nový  Kramolín  (odjezd  v  13:28,  15:28)  –
Domažlice město (13:50, 15:50) – příjezd Domažlice (13:52, 15:52).

Trasa exkurze: od vlakové zastávky projdeme obcí Nový Kramolín kolem křemenného valu,
dále pak na louky v okolí vodních zdrojů (směr Valtířov) a zpět na místo srazu. Půjdeme
zemědělskou krajinou po neznačených cestách asi 5 km. Náplň akce: květena zachovalých luk
s výskytem orchidejí (Platanthera bifolia,  Dactylorhiza majalis) a dalších typických lučních
druhů (Scorzonera humilis, Succisa pratensis, Galium boreale, Betonica officinalis).

Poznámka: oblečení a obuv do terénu (dle počasí i do mokra), svačinu s sebou. Exkurze je
pořádána v rámci akcí pro veřejnost AOPK ČR, RP SCHKO Český les.

Těšíme se na setkání s vámi, hosté jsou na všech akcích vítáni.

Jiří Sladký Ivona Matějková
  předseda          jednatel
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