
Množství malých opuštěných lomů v Českém krasu pomáhá
dotvářet romantický ráz krajiny. Zdejší lom Alkazar je častou
zastávkou vodáků a horolezců. Pod s

Lomy, v kterých byla ukončena těžba, se začleňují zpět do krajiny.
Osídlují je postupně nové druhy rostlin a živočichů. Vznikají tak
nová, přírodovědně hodnotná stanoviště s výskytem mnohdy
vzácných a chráněných druhů. Například motýl přástevník
kostivalový je na seznamu ohrožených druhů EU. V okolí se však
vyskytují i nepůvodní organizmy, které se rychle šíří a vytěsňují
původní druhy. Jedná se zvláště o invazní plevel, netýkavku
žlaznatou, která se k nám dostala z Himalájí původně jako okrasná
rostlina.

Obyvateli zdejších štol jsou netopýři. V těchto prostorách také
přezimují a jsou-li zbytečně probuzeni, nezůstane jim dostatek sil
na přežití zimy. V Českém krasu lze zastihnout kolem čtrnácti druhů
těchto chráněných letounů.

Nejbližší okolí je významné i z archeologického hlediska. V Šanově
koutě byly objeveny pozůstatky tábořiště pravěkých lovců koní
z období mladého paleolitu (asi před 12 000 lety). Mezi nejvzácnější
nálezy patří břidlicová destička s rytinou koně. Další archeologická
lokalita se nachází V Kozle. Na plošině rozprostírající se nad skalami
při soutoku Kačáku a Berounky se v 9. století rozkládalo slovanské
hradiště. Existují však doklady o osídlení tohoto místa už v době
bronzové.

Upozorňujeme návštěvníky, že úsek cyklostezky mezi Alkazarem
a Berounem je velmi frekventovaný. Mimo cyklistů se zde pohybují i
pěší turisté a in-line bruslaři. Chovejte se proto ohleduplně.
Cyklostezka není závodní dráha, přizpůsobte rychlost jízdy
podmínkám. Jezděte vpravo a při míjení snižte rychlost a nechte
také prostor pro druhého. Stezka patří všem. Maminky, dávejte
pozor na svoje ratolesti, stejně jako majitelé psů na své mazlíčky.
Neznečišťujte a neničte tento krásný kout přírody.

turistů, kalními stěnami
Šanova kouta, v místech bývalého zahradnictví, prožil část svého
života světoznámý boxer 20. a 30. let minulého století František
Nekolný.
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