Slovenská mykologická spoločnosť

Dúbravská 14, 845 23 Bratislava; botumyko@savba.sk


16. jarné stretnutie slovenských a českých mykológov
20.-22. jún 2008, Rekreačné stredisko Záruby, Smolenice - Jahodník



rámcový program

piatok 20. 6.	príchod účastníkov, individuálne exkurzie do okolia
sobota 21. 6.	celodenná exkurzia
nedeľa 22. 6.	exkurzia do Smolenického krasu, príp. na vrch Záruby

Rekreačné stredisko Záruby (www.zaruby.sk) sa nachádza v rekreačnej oblasti Jahodník na úpätí Malých Karpát JZ od obce Smolenice [cca 55 km od Bratislavy]. Účastníci stretnutia budú ubytovaní v poschodových chatkách (v každej chatke sú dve izby s troma a piatimi lôžkami, kúpeľňa so sprchou a WC). Raňajky a večere (polpenzia) sa budú podávať v centrálnej budove, kde sa uskutočnia aj večerné stretnutia. V priestoroch zariadenia je aj sauna, hydromasážna vaňa a bazén.



okolie

mapa Jahodníka a priľahlých Malých Karpát: www.kcsmolenice.sav.sk/img/trip/turistika_jahodnik.jpg

obec Smolenice (www.smolenice.com): 225 m n.m., 3 263 obyvateľov [2 km od Jahodníka]
Smolenický zámok (www.kcsmolenice.sav.sk): vybudovaný na rumoviskách hradu z roku 1853, v súčasnosti je súčasťou Kongresového centra Slovenskej akadémie vied

Molpír (354 m n.m.): vrch v Malých Karpatoch nad obcou Smolenice; na vrchu bolo v 6. st. pred Kr. (staršia železná doba – halštatská doba) praveké hradisko na rozlohe 12-14 ha

obec Lošonec (www.obeclosonec.sk): 263 m n.m., 527 obyvateľov [cca 3 km od Jahodníka]

obec Horné Orešany (www.horesany.host.sk): 200 m n. m., 1850 obyvateľov; leží na Malokarpatskej vínnej ceste (www.mvc.sk), v oblasti sa produkuje chýrne Orešanské červené víno [cca 4 km od Jahodníka]

Náučný chodník Smolenický kras (www.slovakinfoguide.com/chodniky/chkomk2.html): 7,4 km, 100 m prevýšenie, 4 zastávky – obec Smolenice, Smolenický zámok, NPR Hlboča, NPP jaskyňa Driny

Národná prírodná pamiatka jaskyňa Driny (www.ssj.sk/jaskyne/spristupnene/driny): prehliadkový okruh – 450 m, 10 m prevýšenie, asi 35 min, teplota 7,1 až 7,8°C

Národná prírodná rezervácia Hlboča (uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/34): kataster Smolenice, 123 ha. dolina Hlboče (www.smolenice.com/html/hlboca.htm): kaňonovité údolie s prevládajúcimi dubovo-hrabovými lesmi (zv. Carpinion betuli)

Národná prírodná rezervácia Záruby (uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/194): kataster Buková a Smolenice, 299 ha (vrch Záruby – 768 m n. m.)

Prírodná rezervácia Lošonský háj (uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/94): kataster Horné Orešany, 24 ha

Prírodná rezervácia Čierna skala (uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/1015): kataster Lošonec, 29 ha

obec Častá (www.obec-casta.sk): 245 m.n.m., 2094 obyvateľov [16 km od Jahodníka]
hrad Červený kameň (www.snm.sk): pôvodne rodové sídlo rodiny Pálfi, Národná kultúrna pamiatka – expozícia dobového života vysokej šľachty (súčasť Slovenského národného múzea)

ak sa chcete zúčastniť stretnutia, čím skôr nás kontaktujte a zaregistrujte sa
na adrese botumyko@savba.sk alebo botanika @snm.sk

