Česká vědecká společnost pro mykologii
Setkání mladých mykologů 2007 - Kokořínsko

Milý mladý houbomile, mykologu! 

Zde je druhý cirkulář na již tradiční setkání studentů a dalších ± mladých zájemců o mykologii (zkráceně Mykodny), které se uskuteční ve dnech 18.-21. října 2007 v CHKO Kokořínsko.
Akce volně navazuje na setkání z předchozích sedmi let. Její hlavní náplní je pozorování a sběr hub všech systematických skupin v terénu a jejich následné večerní zpracování a určování, jakož i rozličné rozpravy o houbách i jiných záležitostech a prezentace vlastních poznatků a zjištění.

Ubytování: Letos budeme ubytováni na terénní stanici CHKO Kokořínsko, které se podle čísla popisného říká familiérně ”Třináctka”. Tato stanice se nalézá v obci Kokořínský Důl asi 200 m od Hospody "U Grobiána" ležící na křižovatce Kokořín-Kanina-Lhotka směrem na Mělník (viz plánek). Na stanici jsou 2 kuchyňky, v nichž lze vařit jídlo (nejlépe společné "Eintopf"), lednice, dvě sprchy a čtyři záchody. Na spaní jsou celkem 4 útulné místnosti, v nichž je však nedostatek postelí, které jdou nahradit pohodlnějšími molitany na zemi. V přízemí je velká společenská místnost s možností vytápění, tam bude centrum pro určování, sušení, srocování se a promítání. Spacák nutný! Protože v rámci setkání budeme dělat průzkum na území Chráněné krajinné oblasti (předání nálezových dat Správě CHKO je samozřejmostí), bude ubytování zdarma. Hradit se bude pouze spotřeba elektriky.

Jak se dostat do Kokořínského Dolu (viz mapka v příloze)
Zvolíte-li způsob vlakmo/pěšmo, snažte se dostat do staničky Kanina na trati Mělník – Mladá Boleslav. Překročte koleje a po silnici dojděte do vsi Kanina. Silnici neopouštějte, Kaninou projděte a po serpentýnách sestupte až na dno Kokořínského dolu. Až uvidíte hospodu U Grobiána, zahněte doleva a po asi 200 m dojdete ke shluku stavení po pravé straně, kam zabočíte. Uvidíte nádhernou barabiznu číslo popisné 13 (dříve oranžová budova s červenými římsami), jinak též terénní základnu Správy CHKO Kokořínsko a jste na místě.
Autobusem: do obce Kokořín (odtud cca 1 km pěšky) jezdí autobusy z Mělníka z autobusového nádraží ve 12:50, 15:00, 17:10 a 19:24 hod., příp. ze Mšena ve 14:51 hod. Přímo do Kokořínského dolu (ke Grobiánovi) jezdí minibus „Kokořínský SOK“ v 10,52 ze Mšena (v pátek i v 18,50 hod.).

Co s sebou 
spacák, jídlo na 4 dni, vybavení do terénu, přezůvky, vše co se týká mykologie a chceš to ukázat jiným (zajištěn dataprojektor), hudební nástroje vítány.
Zásobování: Co se týče zásob, tak je lepší, abyste si všichni všechno přivezli s sebou, přímo v místě není možnost nákupu, pouze v Kokoříně (1 km na kopci) je malý krámek s pochybnou otevírací dobou a nebeskými cenami. Pro autisty je nákup možný v Mělníku (14 km) nebo Mšeně (cca 6 km). Do vzdálenosti 400 m jsou tři hospody z nichž jedna je drahá, druhá naprosto nevyhovující hygieně a třetí je nejdál (dobrá ale malá). Buřta si můžou romantici opéct na ohništi vedle terénní stanice.

Program
18. října - příjezd účastníků, krátká exkurze do okolí
19. –20. října - celodenní exkurze, večer promítání dia, diskuse, družení, zábava
21. října - odjezd účastníků, případně dopoledne krátká exkurze do okolí

Trasy: budou navštíveny vybrané části PR Kokořínský důl - s pestrou mozaikou biotopů, takže si všichni přijdou na své (není problém během hodiny projít lužní les s mokřadní loukou, "horskou" smrčinu, bučinu a xerotermní louku, jakož i pískovcový bor, a tuto kombinaci za den několikrát opakovat). To vše lze dosáhnout pěší chůzí. Pokud však bude dost aut a zájem, lze uspořádat delší výlety např. do okolí Ráje (stále PR Kokořínský důl) nebo Houseckých vrchů, ale prakticky kamkoliv po CHKO. Bude naší snahou program co nejlépe přizpůsobit aktuální povětrnostní situaci, záměrně tedy není ještě zcela specifikován.

Letošní setkání zaštiťuje Česká vědecká společnost pro mykologii (ČVSM), Národní muzeum a Správa CHKO Kokořínsko.

Pokud máš zájem se zúčastnit nebo Tě trápí nějaká nejasnost týkající se akce, kontaktuj osobně nebo e-mailem organizátory. Pozvi také své kolegy a kamarády, které houby zajímají nejen jako potravina a o našem setkání netuší. V případě opravdu velkého zájmu mají přednost členové ČVSM, ale zatím jsme se vždy vešli.
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