Slezská ornitologická společnost Vás zve
na

BESKYDSKÉ HOUKÁÍNÍ A JEŘÁBKOVÁNÍ
29 - 31. 3. 2019
aneb
putování (nejen) za sovami křížem krážem po beskydských kopečcích
Po té, co jsme prozkoumali Zlaté hory, Vítkovskou hornatinu a Nízký Jeseník se vracíme zase
do Beskyd do Muchovic pod Lysou horou.
KDE?: CHKO Beskydy, ekofarma Muchovice pod Lysou horou (49.5326633N,
18.4238161E), podrobnější informace: www.muchovice.cz.
UBYTOVÁNÍ:
Budova ekofarmy je vytápěná, je zde sociální zařízení, kuchyňka, a 10 lůžek. K zapůjčení
jsou matrace. Ubytování je hrazeno z příspěvku Slezské společnosti ornitologické a pro
účastníky je zdarma.
STRAVOVÁNÍ:
Stravu si zajišťuje každý sám. Budeme ubytováni v horách a nejbližší obchod je 4 km daleko.
Doporučujeme si vzít zásobu na celý víkend raději s sebou. V kuchyňce se však dá cokoliv
dobrého uvařit, takže si můžete vzít i polotovary.
CO S SEBOU:
Spacák, kdo raději spí na karimatce než na matraci nechť si jí vezme, nabitý mobil s číslem
na organizátory a nabíječku, dobrou terénní obuv a oděv (včetně něčeho na převlečení a
přezutí do chaty), GPS, kdo nemáte GPS nebo mapy v mobilu, doporučujeme si koupit
turistickou mapu MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY. Velmi důležitá je čelovka a
termoska. Dále jsou dobrá jakákoli přehrávací zařízení s hlasy sov a dalekohled. Nevíme, jak
to bude se sněhem. V případě, že ho bude hodně, bude třeba mít sněžnice nebo běžky,
minimálně však návleky. Letošní zima je zatím na sníh bohatá a začátkem ledna je na horách
kolem metru sněhu. Zda se to změní, uvidíme před akcí, nicméně se raději předem
poinformujte, zda byste si mohli nějaké sněžnice nebo běžky zajistit. Doporučujeme si vzít
malou terénní lékarničku s léky, které užíváte a základními potřebami. Kdo máte zajímavé
fotky či prezentace např. z cest, neváhejte je vzít. V případě nepříznivého počasí můžeme
promítat, besedovat a diskutovat. V každém případě nezapomeňte něco tekutého na zahřátí a
dobrou náladu.
DOPRAVA:
Do obce Ostravice se dá dojet vlakem i autobusem z Frýdlantu nad Ostravicí. Pak je třeba jít
4 km pěšky, viz mapka. Předpokládáme, že po domluvě bude zajištěn odvoz z nádraží
v Ostravici (anebo z jiné stanice). Proto nám při přihlášení sdělte, kdo pojedete veřejnou
dopravou a kdo autem, následně se pak domluvíme na co nejefektivnějším cestování.

PROGRAM:
Pátek
Příjezd účastníků mezi 17-18 hod. V pátek se utvoří skupinky a začne se s mapováním sov.
Projdou se kratší trasy v bližším okolí základny. Po návratu bude první sumarizace výsledků a
prostor pro přátelské diskuze, promítání, popř. muzicírování, pokud vezmete hudební nástroje.
Sobota
V dopoledních hodinách budou skupinky rozvezeny na trasy, které projdou za dne. Za světla
budou skupinky zaznamenávat všechny určené ptačích druhy a zároveň se seznámí s trasou.
Na zpáteční cestě budou zaznamenávat sovy. Po ukončení mapování proběhne další
sumarizace výsledků a neformální program dle libosti.
Neděle
Odjezd v dopoledních hodinách. V případě zájmu je možné pokračovat v mapování ptáků
nebo jen tak brouzdat skrze beskydskou pohádkovou krajinu.
Vzhledem k omezené kapacitě ubytování (20 osob) je třeba se nahlásit předem Kateřině
Ševčíkové: sevcikovaka@seznam.cz tel. 776 746 980, a to do 24. 3. 2019.
V případě, že by mělo být celý víkend velmi nepříznivé počasí, tak se akce přesune na jiný
nejbližší možný termín nebo se zruší.
My se těšíme se na Vás a ptáci na nás.
Organizátoři:
Daniel Křenek, tel: 776 322 719, email: dendrocopos@seznam.cz
Václav Tomášek: tel: 723 624 825, email: tomasekvaclav@gmail.com
Kateřina Ševčíková, tel: 776 746 980. email: sevcikovaka@seznam.cz

mapka s vyznačením terénní základny

Terénní základna

