PŘEHLED AKCÍ PRO VEŘEJNOST / KVĚTEN, ČERVEN 2018
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště Východní Čechy

Út. 15. 5.

Den otevřených dveří „do přírody“ jarní den plný soutěží připravují pracovníci

So. 26. 5.

Cykloexkurze "Vápenky a Vápenice" na tradiční cyklo akci se sejdeme v 9 h.
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Správy CHKO Broumovsko pro žáky základní školy v Teplici nad Metují.
/ CHKO Broumovsko

u kostela v Nasavrkách. Účastníci výletu pořádaného v rámci Evropského dne
chráněných území se seznámí s historií výroby vápna v Železných horách. Přibližně
30 km dlouhá trasa s výkladem povede z Nasavrk do lesních partií u obcí Krásné,
Vršov a Polánka. Vhodné i pro rodiny s dětmi. / CHKO Železné hory

Za liliemi a orchidejemi na Machovsko, botanická a bryologická vycházka
s Mgr. Elikou Vicherovou z Machova na Krásnou vyhlídku. V přírodní rezervaci Farní
stráň si prohlédneme květnatou bučinu, ukážeme si, jak důležité je v lesích ponechané
tlející dřevo a povíme si příběh o jedlích a místní vzácné orchideji. Po cestě z Krásné
vyhlídky uvidíme kvetoucí lilie zlatohlavé. Délka trasy cca 7 km. Trasa s velkým
převýšením. Část vycházky povede mimo značené trasy. Nevhodné např. pro účast
s kočárkem. / CHKO Broumovsko

Poznáváme CHKO Železné hory, celodenní výlet pro děti 4. a 5. ročníku ZŠ.
V dopoledních hodinách představíme dětem odchyt ptáků do sítí s ukázkou kroužkování
a odborným výkladem ornitologa. Dále se vydáme na vycházku po přilehlých loukách
v PR Strádovka s výkladem našeho botanika. V litorálu rybníka dětem představíme při
průzkumu obojživelníků život v tůních a rákosinách. / CHKO Železné hory

Pozorování ptáků na Rohozné, sraz na hrázi Rohozenského velkého rybníka u
obce Rohozná
- pozorování ptáků stativovými dalekohledy na hladině rybníka
- poznávání podle vzhledu a zpěvu, povíme si některé zajímavosti ze života ptactva
- ukázka odchytu opeřenců do nárazových sítí a kroužkování, předpokládaný
konec v 19h. / CHKO Železné hory

podrobnější informace neleznete na www.nature.cz
vychodni.cechy@nature.cz

