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PĚŠÍ TURISTIKA V NÁRODNÍM PARKU

Pěší turistika v Národním parku
Filozofie Národního parku podle motta “Nechat být přírodu přírodou”
umožňuje přirozený vývoj lesů. K tomu patří i odumírající stromy.
Prosíme dbejte především za silnějšího větru na nebezpečí
padajícího dřeva.
Prosíme pohybujte se v jádrové zóně jen po značených cestách.

Návštěvnické centrum Hans-Eisenmann-Haus
Kromě areálu zvířecích výběhů najdete nad obcí Neuschönau i
následující zařízení:
! Dům Hanse-Eisenmanna s četnými výstavami k tématu les,
zážitkovou místností pro děti , filmovým sálem s obměňujícími
filmy o přírodě a projekcemi snímků z Národního parku.
Nechybí ani obchod s kvalitními a užitečnými suvenýry a
samozřejmě ani informační pult s místními znalci, kteří Vám
individuálně poradí. Podrobnější informace najdete na
zvláštním letáku. Většina plochy návštěvnického centra je
přístupná pro vozíčkáře.15.1. -15.3. je otevřeno od 9 do 16
hodin, jinak denně od 9.00 do 17.00 (od 2. listopadového týdne
do 24.12. včetně je zavřeno)
! Venkovní botanická expozice, která Vám představuje téměř
všechny druhy rostlin Bavorského lesa v jejich přírodním
prostředí (přes 700). Celá zahrada se rozkládá na ploše 4
hektarů a je možné jí pohodlně projít po cestě vhodné pro
kočárky a vozíčkáře.
Bližší informace najdete na zvláštním letáku.
! Venkovní geologická expozice Vás seznámí s dlouhou
geologickou minulostí regionu a umožní Vám poznat všechy
druhy hornin, které se zde vyskytují. V informačním altánu se
dozvíte i všechno o vzniku půd či o jednotlivých druzích
zvětrávání
Bližší informace Vám i zde poskytne zvláštní leták.

Tipy a pravidla:

Návštěvnické centrum Haus zur Wildnis
V nové části Národního parku, mezi Roklanem a Železnou Rudou,
bylo u obce Ludwigsthal otevřeno nové Návštěvnické centrum
HAUS ZUR WILDNIS (dům u divočiny), obklopené zvířecími výběhy
pro vlky, rysy, koně převalského a pratury. Výlet do historie Vám
umožňuje jedinečná kopie jeskyně z doby kamenné.
V zařízeních Národního parku se v stupné nevybírá.
Přijedete-li autem zaplatíte na hlavních parkovištích
parkovné.

Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald
Freyunger Straße 2, 94481 Grafenau
Telefon 08552 96000
poststelle@npv-bw.bayern.de

Národní park Bavorský les
je od roku 1986 držitelem
diplomu rady Evropy

N ÁV Š T Ě V N I C K É C E N T R U M H A N S - E I S E N MA N N - H AU S

Dodržujte prosím pravidla
Národního parku

Areál zvířecích výběhů

! Vezměte si s sebou dostatek času.
! Dalekohled Vám nebude na škodu.
! Prosíme nekrmte zvířata!
! Psy mějte na vodítku a nevstupujte s nimi do výběhů.
! Využijte naší nabídky komentovaných prohlídek s průvodcem .

Většina cest v areálu vhodná pro kočárky a vozíčkáře.
Zastávky autobusů Igelbus (přímý spoj z Bučiny!) u vstupů
v Neuschönau a Altschönau

Nationale
Naturlandschaften

Turistické stezky v Areálu zvířecích výběhů

Das Tier-Freigelände (Areál zvířecích výběhů)
Pod hustou korunou středoevropských listnatých a jehličnatých
lesů roste při nedostatku světla jen málo výživné potravy - příliš
málo pro nápadnou faunu velkých savců. Krom toho se dají divoká
zvířata ve změti přírodních lesů jen velmi těžko pozorovat.
Proto byl na ploše 250 ha v přirozeném prostředí založen “Areál
zvířecích výběhů” s velkorysými výběhy a voliérami. Je zde
představeno 45 domácích druhů zvířat, jejich způsob života a jejich
význam pro celý ekosystém horského lesa.
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Pro celý 7 km dlouhý okruh byste si měli vyhradit asi 3 - 4
hodiny, protože musíte počítat s dobou pozorování zvířat.
Je možné využít i dvou zkratek, které celkovou trasu zkrátí
až na 3km a dobu chůze na ca. 1 hodinu
V zimě jsou všechny cesty prohrnované a sypané.
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Na začátku trasy jsou ukázány ekologické podmínky na kraji lesa,
které jsou využity především teplomilným ptactvem.
Význam velkých přežvýkavců pro vývoj lesů v "pradávných"
dobách je vysvětlen na příkladu zubrů, kteří dnes žijí ve volné
přírodě jen ve východním Polsku, Národním parku Bialowiežský
prales.
Zajímavý je rys - před asi 150 lety na česko-bavorské hranici
vyhuben, se zde tato největší evropská kočkovitá šelma znovu
vyskytuje - díky reintrodukci a rozšíření z Čech. Člověk díky ní
téměř nemusí lovem snižovat stavy srnčí zvěře.
Výr velký je považován za "následovníka" člověka a jeho kultury,
protože profituje z bohaté nabídky kořisti na lesních pasekách,
holosečích, skládkách a v bezlesí.
Velké šelmy jako vlk určují v přirozených lesních ekosystémech
rovnováhu mezi býložravci a masožravci a ovlivňují tak i
různorodost a růst horského lesa.
Tlupa divokých prasat zajistí důkladným rozrytím půdního
pokryvu důležitou přípravnou práci pro zmlazení lesa.
Dále jsou Vám představena opatření, která pomáhají zajistit přežití
poslední populace vydry v jižním Německu.
Čtyři druhy sýčků obývají lesy Národního parku a protože sídlí v
dutinách stromů ukazují význam trouchnivých, suchých nebo
přestárlých stromů.
Mohutný medvěd hnědý byl v oblasti dnešního Národního parku
vyhuben před 140 lety. Tento všežravec(tráva, pupeny, plody,
hmyz, mršiny) je ve své podstatě docela skromný obyvatel lesa.
Když přírodní katastrofy vytvoří v lese polomy a světlejší místa,
osídlí je myši, hmyz a zpěvní ptáci.
Káně myšilov nebo včelojed lesní následují tuto nabídku potravy.
Jen ti, kteří umí šplhat jako veverka nebo kuna jsou jediní - vedle
ptáků - kdo dosáhne na potravu v korunách stromů.
V přírodním koloběhu živin jsou využity i mršiny a kosti takovými
mrchožrouty jako např.krkavcem.
Tetřevi jsou velmi náchylní na rušení a silně ohrožení. Dodržování
zkázku pohybovat se mimo stezky slouží jejich ochraně.

