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Tisková informace

EXKURZE ZA HADY BÍLÝCH KARPAT
Hostětín, 4.5.2016

Jaká je hadí kůže na dotek? Proč had vyplazuje jazyk? Je potřeba se hadů bát?
Škodí nám nebo jsou užiteční? To - a mnoho jiného se dozvíte na exkurzi za
plazy Bílých Karpat, která se koná tuto sobotu, 7.května 2016 od 10 hodin.
Vychází se od vlakové zastávky ve Svatém Štěpánu (obec ve Vlárském
průsmyku). Na exkurzi je nutno se předem přihlásit. Pojďte poznat hady –
hospodáříčky a zbořit mnohé z mýtů, kterými jsou plazi obklopeni.
Navštívíte jedno ze tří stanovišť výskytu hada hospodáříčka - užovky stromové v ČR.
Při vycházce krajinou Bílých Karpat se dozvíte o jednotlivých druzích plazů vyskytujících
se v ČR, jejich odchytu, monitorování a ochraně. Budete-li mít štěstí, tak hady i odchytíte
a vy si na vlastní kůži zkusíte, že kůže hada je na dotek neuvěřitelně jemná, suchá a
příjemná. Dozvíte se také, kromě jiného, že jazykem čichá a když se obtáčí kolem vaší
ruky, tak vás rozhodně nechce uškrtit.
Exkurzi vede RNDr. Mojmír Vlašín - zoolog-ekolog, zabývající se ochranou přírody a
krajiny se zaměřením na ochranu netopýrů, obojživelníků a plazů. O hadech umí velmi
poutavě vyprávět. Ze svých zkušeností říká: „Přesvědčit někoho o nutnosti ochrany čápa
bílého nebo lejska malého nebývá žádný problém. Přesvědčit ale někoho o potřebě
ochrany hadů není jednoduché. Navíc někteří lidé trpí takzvanou ophiofobií, tj panickým
strachem z hadů. Ten ale není vrozený a je možné ho překonat – nejlépe poznáním. A
k tomu budou mít lidé příležitost právě v sobotu.“
Akce je vhodná i pro rodiny s dětmi. Vezměte si sebou svačinu, pití a obuv a oblečení
do terénu. Vstupné - 150 Kč dospělí /70 Kč děti.
Na exkurzi je nutno se předem nahlásit, nejpozději den předem, na telefonu
572 630 670 nebo na e-mailu jan.talas@veronica.cz
Více informací a online registraci naleznete na http://hostetin.veronica.cz/za-hademhospodarickem-exkurze-za-plazy-bilych-karpat-1

