Švédsko 2021
12. 7. – 29. 7.

Předběžný program:
1. den:

Sraz 13:00, odjezd. Přesun přes Německo do Rostocku (8 hodin). Noční trajekt do Švédska
(Rostock – Trelleborg, 22:45 – 6:00).

2. den:

Přesun přes jižní Švédsko k jezeru Vänern. Přírodní rezervace Hornborga – sladkovodní
mokřady, vodní ptáci. Navečer přejezd do města Karlstad, kemp.

3. den:

Celodenní přesun na sever, cestou zastávka v NP Hamra - nejmenší a jeden z nejstarších NP
Švédska (1910) – boreální prales s bohatými společenstvy lišejníků. Večer dojezd na Vålådalen
station, kemp.

4. den:

Přírodní rezervace Vålådalen – celodenní odborný program – údolí s divokým tokem řeky
Vålån, mokřadními lesy a rašeliništi, přes náhorní plošinu se starými borovými lesy
k ledovcovému jezeru Östra Blanktjärn. Kemp u Vålådalen station.

5. den:

Dál na sever do Jokkmoku, cestou zastávky. Kemp Jokkmok.

6. den:

NP Muddus: celodenní odborný program – nekonečná tajga s jezery a rašeliništi, nocleh na
horské chatě.

7. den:

NP Muddus: celodenní odborný program – nekonečná tajga s jezery a rašeliništi. Kemp
v Jokkmoku.

8. den:

Přesun do NP Abisko, odpoledne odborný program – přednáška, kemp v Abiscu.

9. den:

NP Abisco: celodenní program – ekosystém severské tundry. Kemp v Abisku.

10. den: NP Vadvetjåkka: celodenní program – severská tundra. Kemp v Abisku.
11. den: Přejezd do NP Stora Sjöfallet – laponské centrum, přednáška. Kemp v laponské vesnici
Ritsem.
12. den: NP Stora Sjöfallet: celodenní odborný program – severská tundra, hranice lesa, kemp
v laponské vesnici Ritsem.
13. den: Celodenní přesun na jih směrem k Botnickému zálivu, cestou zastávky. Kemp cestou.
14. den: Pobřeží Botnického zálivu, NP Skuleskogen – celodenní program. Navečer přesun do
Sundsvallu, kemp.
15. den: Poloostrov Hornsladet se stejnojmennou přírodní rezervací (pobřežními ekosytémy, možná i
orel mořský, tuleni aj.), rybářské městečko Hudiksvall, kemp.
16. den: Přes města Uppsala a Stockholm (zastávky) k jezeru Vätter, kemp nebo tábořiště.
17. den: NP Store Mosse: bažiny, písečné duny, hnízdiště jeřábů popelavých aj. Navečer přesun do
Trelleborgu - noční trajekt do Německa (Trelleborg – Rostock, 22:45 – 6:00).
18. den: Domů přes Německo, příjezd do Prahy v odpoledních hodinách.

Celkem: 18 dní, cca 6300 km.
Odborní partneři:
•
•
•

Mid Sweden University Sundswall: hlavní partner, boreal forest ekology and conservation
Swedish Environmental Protection Agency (EPA): nature protection,conservation policy,
national parks, protected areas – kontakty na chráněná území
Karlstand University: wetland ecology and conservation

