Program exkurze „Vegetace střední Evropy 2016“
25.6. – 4.7.
Exkurze má poskytnout terénní zkušenost, která je základem práce (geo)botanika a nutným
předpokladem porozumění mnoha předmětům (zejména Vegetace střední Evopy). Cílem exkurze
bude navštívit a demonstrovat nejvýznačnější společenstva střední Evropy v krajinných a
geografických souvislostech. Exkurze jsou plánovány jako přednostně celodenní, tak abychom si
krajiny co nejvíce užili.
V letošním roce navštívíme západní Čechy, Bavorsko a Alpy v okolí Innsbrucku. Čeká nás tedy
monumentální série různých vegetačních typů od teplomilné vegetace Českého Středohoří
s reliktními kontinentálními druhy, společenstva nivy Dunaje, doubravy, bučiny, rašeliniště až po
alpinské bezlesí na silikátu i vápenci. Čekají nás i exotické biotopy jako hadcové skalky a bory
Slavkovského lesa nebo vřesoviště vzniklá na cvičišti americké armády.
Exkurze je otevřená i studentům jiných oborů a bakalářským studentům s vážným zájmem o
botaniku. Není nutné mít exkurzi zapsanou v SIS. Není to ovšem výlet, ale intenzivní a zábavná
výuka.
Letos je exkurze spojená se „Speciální exkurzí kryptogamologickou“, takže budete mít možnost
poznat nejen cévnaté druhy rostlin.
Vedení: Terka Klinerová, Jindra Prach a Jarda Vojta, kryptogamologickou část povede Zdeněk
Soldán a David Svoboda
Doprava: vlastním autobusem
Nocleh: Budeme spát hlavně v kempech, potřeba je tedy stan, spacák a karimatka. Kempy bývají
dobře vybavené, ale povezeme s sebou také propan-butanové vařiče.
Přihlášky na e-mail: jaroslav.vojta@natur.cuni.cz do 30. 3. 2015, prosím, přihlaste se i ti, kteří jste
již přihlášeni v SIS!! Kapacita je 30 míst. Přednost mají přihlášení v SIS, potom podle pořadí
přihášení. V přihlášce prosím uveďte kromě jména také číslo OP (nebo pasu) a datum narození. Je
to kvůli získání povolení do voj. prostoru v Bavorsku.
Předběžná cena: jen 2500 Kč! Cena zahrnuje autobus a ubytování. Výsledná cena uvedenou částku
nepřekročí, spíše se bude vracet.
Co s sebou: vybavení pro pohyb v terénu (za každého počasí od nížinných po vysokohoří, bažiny,
sutě…), spacák a karimatku, stan. Vhodný batoh na celodenní výlety + kletr na ostatní věci do
autobusu). Připojištění pro cesty do zahraničí (informujte se, do jaké míry vaše pojistka platí
v Alpách) a odpovídající obnos peněz. Klíč k určování rostlin (základem je Kubát et al. [eds.]
(2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia Praha.), Katalog biotopů (Chytrý a kol. [eds.]
(2010): Katalog biotopů České republiky, AOPK, Praha, případně i starší vydání), Rothmaler
(některé z novějších vydání): Exkursionsflora vo Deutschland; Gefäßpflanzen: Atlasband, Fisher et
al. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein, Südtirol.
25. 6. Sobota
ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
Odjezd z Benátské 2 v 9:00
Oblík, Srdov a Brník – Teplomilné trávníky s nejvýznačnějšími reliktními druhy, skalní stepi,
křoviny a teplomilná plevelová vegetace

26.6. Neděle
PODBOŘANSKO
Dětaňský chlum a okolí – Unikátní vegetace rozvolněných mochnových doubrav v mozaice
s xerotermními trávníky. Rybníky a staré těžebny kaolínu. (taky zřícenina hradu Lina a starý
židovský hřbitov)
Prokopy u Valče – Bučiny, potoční jaseniny, suťové lesy. (opět zřícenina a unikátní zámecký park)
27.6. Pondělí
SLAVKOVSKÝ LES
Smraďoch – bahenní vývěry a fragmenty rašeliniště
Vlček – bor na hadcovém podkladu se zajímavou dynamikou a historií, hadcové kytky (např.
Asplenium cuneifolium)
Mokřady pod Vlčkem – přechodová rašeliniště s řadou zajímavých druhů, porosty vysokých ostřic
a smilkové louky
Tajga – nejznámější rašeliniště Slavkovského lesa
28.6. Úterý
SOKOLOVSKO
Pinky u Svatavy – Sukcese na výsypkách a poddolovaném území
Soos a Děvín – slanomilná vegetace, rašeliniště a slatiniště, mokřadní olšiny
29.6. Středa
GRAFENWÖHR
Grafenwöhr – Cvičiště americké armády s rozsáhlými vřesovištěmi
30.6. Čtvrtek
REGENSBURG
Trockenhänge bei Donaurandbruch – Xerotermní vegetace na jižních svazích údolí Dunaje,
dubohabřiny, bučiny a suťové lesy
Niva Dunaje – Nivní louky, makrofytní vegetace, mokřadní olšiny a lužní lesy
1.7. Pátek
ALPY
1. alpská exkurze (kratší, vzhledem k delšímu přejezdu) – bude upřesněno
2.7. Sobota
ALPY
Ze Zirl na Erlspitze (2405) – vápencové alpy, od lesního pásma do alpinského stupně. Divočící
toky, sutě a alpinská skalní vegetace, trávníky
3.7. Neděle
ALPY
Z Paxmar na Lampsenspitze – silikátové podloží, alpinské bezlesí, ledovcová jezírka, sutě
NÁVRAT: bude upřesněno, nejspíše noční přejezd s návratem 4.7. brzy ráno

Důležitá poznámka! Změny programu jsou možné, zcela podléhají rozhodnutí a rozmarům vedoucích.

