DO PRAŽSKÉ PŘÍRODY
NEJEN PO NAUČNÝCH STEZKÁCH
Lesy hl. m. Prahy ve spolupráci s Botanickou zahradou hl. m. Prahy
a Českým svazem ochránců přírody Vás zvou do pražské přírody!
V sobotu 21.6. 2008 Vás od 10. nebo od 15. hodin na několika místech v Praze provedou odborní průvodci po
významných pražských přírodních lokalitách a naučných stezkách. Vybrat si můžete hned z několika lokalit:
Chuchle, Divoká Šárka, Trója, Botič, nebo Vinoř.
Těšíme se na Vás!
Provázení: sobota 21.6. v 10:00 a 15:00 hod

(!!! POZOR VÝJIMKA: NS POVODÍM BOTIČE – provázení pouze v 10:00 hod !!!)
Je možné objednat provázení pro školy na dny 23., 24. a 25.6. 2008
e-mail: nejman@lesy-praha.cz
NS AREÁLEM BOTANICKÉ ZAHRADY
• průvodce:
Věra Bidlová – ekoložka, tvůrce stezky
• místo srazu:
u pokladny před vchodem na venkovní expozice areálu JIH
• doprava:
metro C Holešovické nádraží, odtud autobusem č. 112 do zastávky ZOO,
pak Kozí stezkou ke vchodu do botanické zahrady (BZ)
• délka provázení:
2 – 3 hodiny
• délka stezky:
3 km
• zaměření:
ekologie, botanika, historie
• zajímavosti oblasti:
Chráněná území – přírodní památky Havránka, Salabka a Velká skála.
Od 12.6. pastva v chráněných územích BZ (ovce, kozy).
„Les plný zvuků“ – xylofon, didžeridů, naslouchadlo – vše si návštěvníci
mohou vyzkoušet.
• spolupráce:
Botanická zahrada hl. m. Prahy
NS BARRANDOVSKÉ SKÁLY - CHUCHELSKÝ HÁJ + ZOOKOUTEK
• průvodce:
Hana Klonfarová – bioložka a spolutvůrce stezky
• místo srazu:
zastávka Hlubočepy
• doprava:
tramvaj č. 12 a 14, autobus č. 104 a 120
• délka provázení:
min. 3 hodiny
• délka stezky:
6 km
• zaměření:
geologie, paleontologie, botanika, zoologie
• zajímavosti oblasti: ZOOKOUTEK
 průvodce:
Ladislav Kadeřábek – lesní, vedoucí zookoutku
 místo srazu:
plynule navazuje na naučnou stezku
 délka provázení: 1 hodina
 zaměření:
zvěř našich lesů
 zajímavosti:
rys ostrovid, psíci mývalovití, mývali severní, mufloni,
daňci skvrnití aj.
PŘÍRODOU DIVOKÉ ŠÁRKY
• průvodci:
Pavel Jeřábek – člen hnutí Brontosaurus
Ivana Skoumalová - Pedagogická fakulta UK, zaměření biologie
• místo srazu:
zastávka Divoká Šárka
• doprava:
tramvaj č. 20 a 26, autobus č. 119, 108, 179, 225
• délka provázení:
3 hodiny
• délka stezky:
4 km
• zaměření:
geologie, botanika (květena, lesy), vliv člověka
• zajímavosti oblasti:
Nejstarší zvláště chráněné území Prahy (v tehdejších hranicích - Satalice
byly připojeny později), které je opředeno pověstmi a bájemi;
klid ve zdejší soutěsce hlídá indián, gorila i babička.
NS POVODÍM BOTIČE
(!!! POZOR VÝJIMKA – provázení na této stezce pouze v 10:00 hod !!!)
• průvodci:
Zdeňka Pecková – ekoložka, členka ČSOP
• místo srazu:
u hlavní brány Toulcova dvora, ul. Kubatova 1, naproti zastávce
Toulcův dvůr (dříve Chudenická)
• doprava:
autobusy č. 177, 212, 242
• délka provázení:
3 – 4 hodiny (je možné se ze stezky odpojit dříve – přístup k MHD)
• délka stezky:
7 km
• zaměření:
ekologie, geologie, paleontologie, botanika, zoologie a historie
• zajímavosti oblasti:
přírodní památky Meandry Botiče a Pitkovická stráň
• spolupráce:
ZO ČSOP Botič-Rokytka
VINOŘ
•
•
•
•
•
•
•
•

A SATALICE
průvodce:
místo srazu:
doprava:
délka provázení:
délka stezky:
zaměření:
zajímavosti oblasti:
spolupráce:

Radek Borovička – ekolog, inspektor životního prostředí, člen ČSOP
zastávka Vinořský hřbitov
autobus č. 259, 375, 302, 202
3 – 4 hodiny
5 – 6 km
botanika (péče o chráněná území, invazní rostliny a jejich likvidace), historie
Vinořský park, satalická bažantnice
ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“

