Determinaní setkání ve Valašském Meziíí.
Termín bude upesnn.

íjen / listopad

Moravskoslezská poboka eské botanické spolenosti
Zámecká 3, 757 01 Valašské Meziíí
E-mail: ms.cbs@muzeumvalassko.cz

Exkurze „Za flórou pehradních litorál“.
Sraz bude upesnn. Navštíveny budou píbežní biotopy
nkteré z pehrad v Moravskoslezském kraji (Šance, Slezská
Harta i Kružberk). Výbr bude upesnn do konce ervence
(mailem i na stránkách poboky), a to dle výše jejich vodní
hladiny.
Vedoucí David Hlisnikovský.

1. 9. 2013 (ne)

sítinové thufury, plochy po odstranní klee), horské smriny
a vrchovišt (Carex limosa, C. pauciflora, Listera cordata,
Andromeda polifolia, aj.).
Vedoucí Radek Štencl.

Program Moravskoslezské poboky na rok 2013

13.2.2013

02/2013

Výroní schze poboky
Zaátek v 9:00 hod. v sídle poboky v Muzeu regionu
Valašsko (Zámek Kinských) ve Valašském Meziíí (GPS
49°28'42.282"N, 17°58'6.312"E).
– podrobnosti jsou uvedeny v Informacích pro leny 01/2013
(dostupné na www.ms-cbs.cz)

Bryologická exkurze na vápence do okolí Teplic nad
Bevou.
Sraz v nedli v 9:00 hod. v pízemí muzea ve Valašském
Meziíí (GPS 49°28'42.282"N, 17°58'6.312"E – odtud odvoz
autem) nebo v 9:30 hod. na parkovišti v Teplicích nad Bevou
(GPS 49°31'45.980"N, 17°44'54.108"E) – v blízkosti
železniní zastávky Teplice nad Bevou. Pjdeme po ervené
turistické znace a navštívíme Hranickou propast, NPR Hrka
u Hranic a okolí rezervace.
Vedoucí Svatava Kubešová a Jana Tkáiková.

Bryokurz pro zaáteníky.
Sraz v 8:30 hod. v sídle poboky v muzeu ve Valašském
Meziíí (GPS 49°28'42.406"N, 17°58'5.910"E) nebo v 9:00
hod. na Gymnáziu Fr. Palackého ve Valašském Meziíí (GPS
49°28'12.604"N, 17°58'8.008"E). Mikroskopické poteby
budou k dispozici. S sebou možno notebook (v uebn je
k dispozici WiFi) a vlastní nálezy mechorost.
Vedoucí Vía Plášek a Jana Tkáiková.

23. 2. 2013 (so)

14. 4. 2013 (ne)

4. 5. 2013 (so)

Podrobnjší informace (doprava na exkurze, upesnní termín nebo pípadné
zmny termín!) jsou uvedeny na internetových stránkách poboky www.ms-cbs.cz

Srden Vás zveme na letošní akce Moravskoslezské poboky BS.

2.

Moravskoslezská poboka eské botanické spolenosti

Informace pro leny

Exkurze na rozkvetlé javornické louky
Odjezd objednaným autobusem – kvli potu míst se proto
prosím hlaste do 27. 5. 2013
na mail: marie.popelarova@nature.cz, mobil: 724 827 167.

1. 6. 2013 (so)

Organizuje SOP Valašské Meziíí, Správa CHKO Beskydy
a Moravskoslezská poboka BS.
Vedoucí Marie Popeláová.

Sraz v 7:15 hod. ped vlakovým nádražím ve Valašském
Meziíí. Autobus bude dále nabírat v 7:35 hod. v Rožnov
pod Radhoštm (u hlavní silnice u autobusového nádraží) a v
8.15 hod. ve Velkých Karlovicích, u zastávky "rozcestí
Solá". V 8:25 hod. vyrážíme z Velkých Karlovic, údolí
Tisavy, od hospody U Vojvodík (GPS 49°21'8.184"N,
18°19'47.021"E). Z údolí vystoupáme na jeden z boních
heben Javorník a ukážeme si tak v prezu rzné typy
luních biotop – od suché louky s hocem kížatým
(Gentiana cruciata) a omanem meolistým (Inula ensifolia),
pes mezofilní louky až po podhorské pastviny a horské louky
na hebeni. Potvrdíme si, že ne každý smrkový les je druhov
nezajímavý (eká nás jednokvítek velekvtý – Moneses
uniflora a pi troše štstí snad najdeme i korálici trojklannou –
Corallorhiza trifida). Krom etných kvetoucích orchidejí
urit oceníte kus zachované tradiní krajiny Valašska a jedny
z nejhezích výhled na Beskydy. Projdeme z údolí Tisavy
na hebenové louky Velkých Karlovic, zhruba po trase
Koncová – Javorníek – Strková, se závrem v Karolince
nebo Velkých Karlovicích (dle poasí a nálady), s ukonením
v odpoledních hodninách (odhad v 15–16 hod.). Na konci
trasy bude ekat autobus s rozvozem do Rožnova p. R. a
Valašského Meziíí. Trasa je dlouhá asi 10 km.

Exkurze do botanické zahrady ve Štramberku a okolí.
Sraz v 9:00 hod. v sídle poboky ve Valašském Meziíí
(odtud odvoz autem) nebo v 9:30 hod. pímo ve Štramberku
pi vstupu do Botanické zahrady a arboreta Štramberk
(GPS 49°35'19.606"N,
18°7'40.024"E).
Navštívíme
Botanickou zahradu a arboretum pana P. Pavlíka a maloplošné
chránné území PP Kamenárka. Uvidíme vápnomilná a
teplomilná spoleenstva rostlin a vápencový mokad v
zatopených jezírkách na dn bývalého lomu.
Vedoucí Marie Sedláková a Petra Miková.

25. 5. 2013 (so)

Exkurze „Za skrytými poklady hornického Karvinska“.
Sraz v 9:00 hod. u Darkovského moe (C - sted vodní plochy
GPS 49°50'5.515"N, 18°33'2.947"E), které je poblíž vlakové
stanice Karviná-Darkov. Parkovat lze na míst A – parkovišt
u pomocného závodu Dolu Darkov nebo B – proti závodu u
nezpevnné odboky k Darkovskému moi (GPS A
49°50'14.789"N, 18°32'43.595"E nebo B 49°50'8.958"N,
18°32'39.362"E). Kdo mžete, vezmte auta. Objedeme
odkališt, poklesy a odvaly. Uvidíme vodní a mokadní
spoleenstva vetn stovek Epipactis palustris.
Vedoucí Vra Koutecká.

Exkurze za kruštíky do Ždánického lesa.
Sraz v 8:30 hod. na vlakové stanici Bohuslavice u Kyjova
(GPS 49°3'21.589"N, 17°7'7.452"E). Kdo mžete, vezmte
auta. Uvidíme kruštíky Epipactis voethii, dále E. neglecta, E.
helleborine, E. muelleri a E. leutei a snad i E. pontica v
poupatech a E. microphylla v semenících. Trasa: Bohuslavice,
Snovídky, Nesovice, Rašovice, Heršpice a Kobeice.
Vedoucí Petr Batoušek a Zdenk Kežlínek.

Exkurze do Jeseník.
Sraz na parkovišti u hotel na ervenohorském sedle v 10:00
hod. (GPS 50°7'28.697"N, 17°9'8.771"E) Pjdeme po trase z
ervenohorského sedla pes Snžnou kotlinu na ervenou
horu a Keprník. Zpt pes Vozku zpátky na ervenohorské
sedlo. Uvidíme strže lavinových drah ve Snžné kotlin
(Diphasiastrum alpinum, Gentiana punctata, aj.), skalky na
ervené hoe (Carex rupesris, Anemone narcissiflora,
Cotoneaster integerrimus, Valeriana tripteris, aj.), Keprníku
(Campanula rotundifolia sudetica, Cardamine resedifolia,
Hieracium alpinum, aj.) a Vozkovi, bezlesí nad hranicí lesa na
ervené hoe a Keprníku (strukturní pdy, mrazové sruby,

15. 6. 2013 (so)

20. 7. 2013 (so)

27. 7. 2013 (so)

7. – 9. 6. 2013 (pá–ne) Floristický minikurz na Osoblažsku.
Pobrobnjší informace budou sdleny na výroní schzi
poboky dne 23. února, pesné pak vas rozeslány
pihlášeným úastníkm.
Závazn
se
hlaste
organizujícím
na
email:
mruzikova@seznam.cz i david.hlisnikovsky@email.cz do 1.
kvtna 2013.
Organizují Zuzana Mruzíková a David Hlisnikovský.

