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

Trasa piesza Eratyk i nunatak:
Długość: ok. 15,5 km,
najwyższy punkt: około 770 m (najwyższy szczyt Gór Bardzkich),
najniższy punkt: 399 m (skrzyżowanie w Laskach),
podejścia: prawie 600 m, zejścia: tyle samo (start = meta),
roślinność: skąpa, pod śniegiem lub liśćmi,
chaszczowanie: oczywiście! Ale nie będzie ekstremalne. Trasa wiedzie
raczej drogami, ścieżkami, troszkę też po prostu lasami i bezdrożami
(w tym znakowanymi),
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 i latarki (wycieczkę kończymy po zachodzie
słońca).
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:
Agata i Jan Zasępowie

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/20160409
Zdjęcie na pierwszej stronie:
Piotr Twardowski: Ślad (Świadek Przydrożny), stal i granit, 2015 (rzeźba w Kolonii Gaj)

Spotkamy się w sobotę, 9. kwietnia 2016
o godz. 10:30
na parkingu leśnym na Przełęczy Kłodzkiej.
Kto się spóźni - dogania.
Dojazd własnym sposobem, na przykład samochodami.
Zalecamy oczywiście niemarnowanie w nich miejsc i obsadzanie każdego wolnego kolejnym uczestnikiem wspólnego wędrowania.
Parking jest niestrzeżony i darmowy (miejsca parkingowe w centrum
Orłowca, w rejonie skrzyżowania przy kościele).
Pojazdy proszę stawiać oszczędnie.
TRASA:

Przełęcz Kłodzka – Podzamecka Kopa – Grodzisko
– Jelenia Kopa – Kłodzka Góra – Szeroka Góra – Laski
– Sokolec – Mały Sokolec – Kolonia Gaj – Przełęcz Kłodzka
Na trasie między innymi:
• lasy różnej krasy,
• słupki graniczne osiemnasto-, dziewiętnasto- i dwudziestowieczne,
• znakowane szlaki, znakowane nie-szlaki i nieznakowane krzaki,
• najwyższy szczyt Gór Bardzkich (nie musimy rozstrzygać wyższości, wystarczy podziwiać mnogość wyników jej pomiarów
i oznaczeń,
• nunataki i eratyki (tych drugich więcej),
• widoki,
• gdzie rodzą się wrocławskie krasnale,
• jeden ze Świadków Przydrożnych,
• rumowisko skalne, ściana skalna, okopy i inne formy terenu,
• woń i odgłosy przyrody (a czasem także cywilizacji).
Ogniska nie ma w planie.
Ale są w planie inne popasy – w miejscach widokowych
lub ciekawych.

Krasnalowa orkiestra we Wrocławiu. Z Kolonii Gaj.

Wycieczkę zakończymy po godzinie 17:00 tego samego dnia
w miejscu startu.
Skąd nazwa wycieczki?
Nie tak dawno okolica była pokryta lądolodem, z którego jednak wystawały fragmenty
skalnego podłoża. Takie nunataki zdobędziemy po drodze. Sprawdzimy też gdzie leżą
głazy narzutowe, jak dobrze zostały przez lądolód obrobione i jak erodują..

Spore głazy narzutowe, którym w rozpadzie pomógł człowiek.
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