Botanické exkurze PřF JU, jihočeské pobočky ČBS a AOPK ČR

Podzim 2021
Netradičně zahajujeme letošní podzimní botanické exkurze již na začátku září a srdečně na ně zveme všechny
zájemce o rostliny. Pro případ neočekávaných změn sledujte těsně před exkurzí nástěnku katedry botaniky
(http://botanika.prf.jcu.cz), kde budou aktuální informace. Můžete kontaktovat také Milana Štecha na tel.
724149053, email stech@prf.jcu.cz. Exkurze se konají za každého počasí.

Na hořečky a hořce na Blatensko
neděle 5.9. 10:00 – Hořečky Kocelovických pastvin – Národní přírodní památka Kocelovické pastviny, sraz u
infotabule severně od Kocelovic: 49°28'25.3"N, 13°49'31.8"E
14:00 – Hořce hořepníky u Mečichova – sraz u hráze rybníka Věžiště západně od Mečichova:
49°20'45.3"N, 13°47'10.4"E
Za hořečky, hořci i dalšími zajímavými rostlinami dvou významných lokalit vás zavede Jitka
Štěrbová.

Za rostlinou roku protěží norskou do masivu Smrčiny
sobota 25. 9. – Sraz v Nové Peci v 8:42 po příjezdu autobusu z Č. Budějovic (odjíždí z aut. nádr. ČB v 7:15,
směr Kvilda). Společně popojedeme z N. Pece zelenou autobusovou linkou v 8:50 do N. Pece
Rozbachu (příjezd 8:58). Přes mokřady na bobry zaplaveném Jezerním potoce dojdeme po žluté na
Schwarzenberský kanál a dál po lesních cestách Chornice a Saitzova (podél smíšených lesů v 1.
zónách NP) nad bývalý Huťský Dvůr. Odtud sejdeme do Bližší Lhoty na přívoz do Horní Plané
(odjíždí v 15:35 a 16:35, v H. Plané navazuje vlak do ČB v 16:06, resp. bus v 16:50 nebo 17:00).
Vede Jana Janáková.

Kolem Blažejovic
sobota 2.10. – Sraz na zastávce Zbytiny v 9:02 po příjezdu vlaku od Číčenic (odjezd z Číčenic 7:38, z
Č. Budějovic do Číčenic v 7:03. Kdo nechce jet vlakem, může se přihlásit na mail stech@prf.jcu.cz
(deadline 1.10., 18:00) a pokud se vejde, může jet autem. Vede Milan Štech.

Podzimní příroda je nejhezčí v kaňonech řek - údolím Vltavy z Třísova do Boršova
sobota 9.10. – Odjezd v 8:13 vlakem do Třísova (tam 8:40), zpět městskou dopravou. Vede Karel Prach.

Okolo Trocnova
neděle 10.10. – Odjezd vlakem do Radostic v 8:10 z nádraží České Budějovice. Z Radostic přes Ostrolovský
Újezd a Komařice do Strážkovic na autobus (17:06) nebo do Nové Vsi na vlak. Lupu a buřty s
sebou! Vede Jan Šuspa Lepš.

Malše pod Kaplicí
sobota 16.10. – Odjezd v 7:45 autobusem do Kaplice (8:40). Podél Malše přes Pořešín do Besednice nebo až
do Svatého Jana nad Malší. Návrat autobusem s příjezdem do Č. Budějovic v 17:45. Vede Petr
Koutecký.

Rostou ostružiníky mezi Ovesným u Prachatic a Ktiší?
neděle 17.10. – Sraz na vlakovém nádraží v Českých Budějovicích. Odjezd v 7:03 směr Číčenice, v Číčenicích
přestup na vlak v 7:38 do zastávky Ovesné u Prachatic (příjezd v 8:50). Půjdeme přes Markov a
Matouškův kopec do Ktiše. Z Ktiše odjezd autobusem v 17:55 směr Brloh, tam přestup na autobus
v 18:15 do Českých Budějovic (příjezd v 19:05). Terénní obuv a svačinou s sebou! Vedou Martin a
Petr Lepší.

Na Radomilickou mokřinu a okolí
sobota 13.11. – Odjezd 8:42 z Budějovic vlakem do Záblatíčka, návrat podle počasí a nálady, asi 16:56 ze
Záblatíčka vlakem. Buřty a lupu s sebou! Vede Jan Šuspa Lepš.

