Trasy wycieczek ODKRYWANIE OKOLICY raczej omijają szlaki turystyczne,
unikają dróg asfaltowych – lepiej chodzi się po ścieŜkach i drogach leśnych
lub po łąkach, a nawet torem kolejowym – nie stronią od rozległych widoków,
miejsc urokliwych i ciekawostek krajoznawczych. Bywa, Ŝe dla urozmaicenia
lub skrótu droga wiedzie przez chaszcze lub na przykład torem kolejowym.

Trasa piesza Ułudka:
długość: ok. 14,5 km, najwyŜszy punkt: 399 m (Czerwona Góra),
najniŜszy punkt: 288 m. (dolina Ścinawki poniŜej Bierkowic),
podejścia: ok. 215 m, zejść 220 m, roślinność: głównie rzepak i pszenica,
chaszczowanie: niewiele, trasa wiedzie raczej polami, rowami, skrajami,
ale trochę teŜ ścieŜkami i drogami, będą znaczne ale bardzo krótkie stromizny,
pora roku i pogoda: wycieczka odbędzie się bez względu na nie,
wskazane posiadanie prowiantu (w tym zapasu napojów) i dobrego humoru
oraz odpowiedniego i wygodnego ubioru, zwłaszcza porządnych butów;
mogą przydać się parasole, coś ciepłego do ubrania na głowę i plecy
(wskazane czapki i rękawiczki); śnieg o tej porze roku w odkrywanej okolicy
jest zjawiskiem normalnym, choć z punktu widzenia roślin i rolników
niepoŜądanym. Uwaga! Dokumentów granicznych zabierać ze sobą nie trzeba,
tym razem granicy państwowej nie będziemy przekraczać.
Uwaga!
Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie.
Osoby do lat szesnastu mogą brać udział w wycieczce
pod opieką dorosłych, lub po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącymi.
organizator wędrówki i prowadzenie:
Jan Zasępa

zapraszamy do naszego uroczyska w Internecie:

www.odkrywanie.bystrzyca.pl
(tam między innymi opis trasy z mapką
oraz wspomnienia z poprzednich wycieczek)
Szczegółowa zapowiedź tej wycieczki jest tu: http://odkrywanie.bystrzyca.pl/20140322
Zdjęcie na pierwszej stronie:
ułudka wiosenna w postaci kamiennej (piaskowcowej) na Czerwonej Górze

Spotkamy się w sobotę, 22. marca 2014
o godz. 10:12
na stacji kolejowej w Bierkowicach
(linia kolejowa Kłodzko - Wałbrzych).

Wycieczkę zakończymy około godziny 18:00 czyli tuŜ przed
odjazdem pociągu na południe.
Pociąg na północ jest pół godziny później.

Dojazd dogodny z Wałbrzycha i Kłodzka, z połączeniami z Wrocławia i Bystrzycy..

TRASA:
Bierkowice – kopalnia – Piszkowice – Korytów – Mikowice
– Szalejów Dolny – Czerwona Góra – Krosnowice
Na trasie między innymi:
• co potrafią rzeka i lądolód,
• kopalnia piasku i Ŝwiru i ptactwo (nie tylko skowronki),
• niewiele zabytków, ale za to jeden spory i kilka małych,
• trochę płaskiego, którego w górach mało,
• zagumnie i PPP czyli przydroŜne pomniki przeszłości,
• stacja meteorologiczna. głównie pola i trochę lasu,
• gdzie było lotnisko i gdzie były jego zabudowania,
• lisie (a moŜe borsucze?) nory (dla chętnych – konieczne zboczenie),
• przeregulowana rzeka,
• kaplica husycka i kaplica 'kolejowa',ustronna nekropolia,
• leśny cyklodrom i widoki z Zosinej Skały,
• dawna świetność kolei (stacja węzłowa Krosnowice Kłodzkie).

porosty

Ułudka wiosenna (przedwiosenna) kwitnąca

Skąd nazwa wycieczki?
Ułudkę powinniśmy spotkać na Czerwonej Górze, gdzie rośnie przy
cmentarzyku. To bardzo ładny kwiatek i ma wiosnę w nazwie...

Pałka wodna – równieŜ przedwiosenna
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