Přirozeně příroda - Gemeinde Sehmatal

Přirozeně příroda
Od 0 do 3 751 m
Nejsme v Alpách, ale s výškou několika metrů můžete také
zpracovat pot. Takto jsou čtyři stolové hory kolem Sehmatalu,
které vás zvou na výlet a objevování. Erzgebirge byl vytvořen jako
Pollenschollengebirge a jednotlivé vrcholy vyčnívají mocně jako
panely. Pohled z nich je fantastický.
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(Kopie 12)
Scheibenberg 807 m
NHN

Scheibenberg je jedním z
přidružených objektů
světového dědictví
Montanregion Erzgebirge /
Krušnohoří. Protože to opravdu
nemůžeme popsat lépe, rádi
bychom v tomto bodě citovali
text ze seznamu světového
dědictví Montanregion
Erzgebirge eV: „Odhalením
těžbou písku, štěrku a čediče
byly impozantní čedičové
sloupy Scheibenbergu vysoké
až 30 metrů sloužily jako
referenční objekt kolem roku
1800 ve slavném sporu o vědu
(spor o plutonismu a
neptunismu) o utváření země.
Spor (...) také vedl k závěrům o
tvorbě ložisek, a měl tedy
přímý vliv na rozvoj geologie
jako vědy na jedné straně a na
rozvoj těžby v Krušných horách
na straně druhé. Scheibenberg
je dnes jednou z
nejdůležitějších geologických
památek v Německu. “(Citát, 7.
listopadu 2019)



Kdo by si to myslel! Čedičové
kolony se také nazývají
varhanní dýmky.

Pöhlberg 831 m NHN

Hornická krajina Pöhlbergu
patří i jako hlavní prvek ke
světovému dědictví Krušných
hor / Krušnohoří. Stejně jako u
Scheibenbergu zde citujeme
popis světového dědictví
Montanregion Erzgebirge e. V.:
„Na východní straně Pöhlbergu,
uprostřed venkovské oblasti,
existuje těžební oblast, která je
od 15. století okupována.
Především hromady četných
malých tunelů a podzemních
dolů jsou důkazem rozsáhlé
těžby měděné rudy obsahující
stříbro. Po zavedení Saigerova
procesu bylo ze surové
měděné rudy vytěžené stříbro
vytěženo v Saigerhütte
Grünthal. (…) Podzemní doly od
15. do 18. století a původní
pozůstatky artefaktů z 18.
století jsou jedinečné pro těžbu
v Krušných horách. “(Citace)



Můžete také lyžovat a vidět
vzdálenost od restaurace na
vrcholu!

dem Gipfel aus in die Ferne
sehen kann man hier übrigens
auch!
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(Kopie 14)
Bärenstein 898 m NHN
...

... je něco jako místní hora
údolí Sehma, i když patří do
stejnojmenného místa. U jeho
nohou a kolem ní je mnoho
turistických cest. Fantastický
výhled na přehradu - možná i s
nezapomenutelným západem
slunce - co víc si může vaše
srdce přát?



Fichtelberg 1215 m NHN

Zde na nejvyšší hoře Saska s
nejvyšším městem v Německu
je také největší lyžařská oblast
v Sasku spolu s Klinovecem
(Keilberg) nacházejícím se v
České republice. Jděte nahoru s
lanovkou a sedačkovou
lanovkou a dolů s lyžemi. Zde je
také postaráno o fyzickou
pohodu. Za příznivého počasí
můžete vidět i Památník bitvy
národů až do Lipska!



Les, les
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Les, les

Polovinu městské části tvoří les. Člověk už přemýšlí nad slovem
odpočinku a relaxace, nádherné vůně a hub - jděte do houby, jak
říká Erzgebirge. Les je náš velký poklad. Je to jeden z důvodů, proč
se komunita stala letoviskem. V zasněžených zimách s těžkým
sněhovým zatížením jsou lesní cesty blokovány státním podnikem
Sachsenforst. Na venkovní mapě si můžete prohlédnout, zda zde
můžete projít trasy, nebo se zeptat na turistické informace.
Jsme součástí přírodního parku Erzgebirge / Vogtland. Informace
a události z přírodního parku najdete zde.
Středisko ochrany přírody Dörfel poskytuje informace z první ruky
o flóře a fauně. Události týkající se naší přírody a ochrany přírody
se konají pro všechny věkové skupiny. Máte-li zájem, najdete zde
více informací.

Zvýšený rašeliník na kyselině Sieben



Pro všechny, kdo stojí před uzavřenou slatinovou stezkou, jsou
dobré zprávy: přírodní park „Erzgebirge / Vogtland“ má slatinovou
stezku opravenou a na jaře 2020 ji předá do Státního lesa Saska.
Pak mohou bažinu bezpečně navštívit velcí i malí průzkumníci na
dubovém chodníku.

Mehr zum Thema Moor
erfahren
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(Kopie 16)
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