
Pro Silva Bohemica, pobočný spolek ČLS

&

Suverénní řád Maltézských rytířů – České 
velkopřevorství

si Vás dovolují pozvat na exkurzi na téma

Bulení nad stavy zvěře
aneb

Proč prohráváme boj se suchem

Anotace

Správce řádových lesů Jaroslav Herman povede exkurzi částí majetku Maltézských rytířů
na Opavsku v okolí Raduně, kde v devadesátých letech probíhala první vlna novodobé
kalamity ve smrkových porostech. Díky skvělé práci tehdejších lesníků byly všechny plo-
chy obnoveny. Přijeďte se podívat, jak se tyto přirozeně obnovené smrkové porosty vyvíjí
pod tlakem několikaletých přísušků a co brání dosažení druhově a prostorově pestrého
lesa v této oblasti. A nejsou to jen stavy zvěře.       

Datum a čas zahájení: 19. 6. 2020, 9:00 hod
Místo: Raduň u Opavy
Mapa:

https://mapy.cz/s/hemuhanaja
GPS: 49.8932083N, 17.9432367E
Dostupnost: stačí silniční vozidla, kratší pěší přesuny v nenáročných terénech

Program

9:00 Prezence
9:15   – 11:00 exkurze
12:00 – 12:30 přestávka na svačinu v lese z vlastních zásob účastníků
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12:30 – 15:00 exkurze
15:00 ukončení

Organizační pokyny

Přihlášky do formuláře na webovém odkazu: https://forms.gle/597Br3WZs2nSVLYC7 
termín: do 12. 6. 2020
Maximální počet účastníků 20 osob, přednost mají přihlášení z kraje, přihlášky z ostatních 
krajů budou akceptovány podle času přihlášení do naplnění kapacity.
Výjimečně přijmeme přihlášky e-mailem na tajemnik@prosilvabohemica.cz nebo písemně na adrese: Milan
Košulič, Tyršova 167/15, Město Albrechtice, PSČ 793 95. 
Účast na exkurzi je bezplatná. Doporučujeme mít s sebou desinfekci na ruce a roušky pro 
případné sesednutí do aut.

Kontakt na organizátory: Ing. Jaroslav Herman, tel. +420 777 309 264
e-mail: arbox@arbox.cz
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