Ścieżka planetarna w Müllrose

Zdjęcie: Drogowskazy przez Układ Słoneczny
Długość
około 6 km
Czas wędrówki: około 2 h spaceru, około 40 Min.
rowerem
Dostępność:
spacer,
rowerem, na wózku
inwalidzkim (oprócz Uranus)
Trudność:
łatwo
Start:
ratusz Müllrose
Celem:
stodoła kultury[Kulturscheune]
Ragower Mühle
Posiłki po drodze:
supermarket EDEKA Senkpiel
restauracja Villa de Lagio
restauracja Ragower Mühle
Główne atrakcje jezioro Großer Müllroser See
park krajobrazowy Schlaubetal
Wędrówki w pobliżu:
szlak przyrodniczy Müllrose,
szlak okrężny Großer Müllroser See,
szlak turystyczny Schlaubetal

Zwiedzajcie miasto Müllrose i gminę urzędu
Schlaubetal. Cieszcie się naturą i relaksem i wracajcie
do nas, aby odkrywać nowe rzeczy! Miłej zabawy w
zwiedzaniu i odkrywaniu naszego Układu
Słonecznego życzy wam stowarzyszenie AstroWis
e.V.
e-mail: info@astrowis.de,
Stronie internetowej: https://www.astrowis.de

Opis
Na ścieszce planetarnej Müllrose można zwiedzić
nasz Układ Słoneczny w czasie spokojnego spaceru z
przyjaciółmi, z rodziną lub jako grupa turystyczna.
Przez skalę 1:1 miliarda (10⁹) poruszacie się z
czterokrotnie szybszą prędkością światła po Układzie
słonecznym. Ścieżka przez Układ Słoneczny jest
oznaczona powyższym znakiem jako wskazówka.
Odległość między poszczególnymi obiektami,
zgodnie ze skalą, odnosi się do linii prostej a nie do
drogi przebytej. W każdym miejscu znajdziecie
informacje o ciele niebieskim, które jest
przedstawione zgodnie ze skalą. Kod QR umożliwia
dalsze informacje i dostęp do strony internetowej
naszego stowarzyszenia.
Przystanki na ścieżce planetarnej
Słońce to centrum Układu Słonecznego, tak więc
zostało zakotwiczone na dziedzińcu ratusza w
Müllrose. Wyjdź z dziedzińca ratusza przez tylną
bramę ogrodzeniową i skręć w lewo na szlak
edukacyjno-turystyczny. Dalej szlakiem edukacyjnoturystycznym, aż do ulicy Biegenbrücker Straße. Po
drodze znajdziecie małe skaliste planety Merkury,
Wenus, Ziemia i Mars. Nie dziwcie się! Ziemia jest
tylko maleńką kulą, lecz jest ona naszą macierzystą
planetą. Od Marsa dalej ulicą Biegenbrücker Straße.
Następnie przekroczycie światła ulicy Beeskower
Straße i przejdziecie przez park miejski prawą stroną,
aby odkryć Jowisza jako naszą największą planetę.
Znajduje się między szkołą i przedszkolem.
Następnie wzdłuż ulicy Jahnstraße do jeziora Großer
Müllroser See, następnie w prawo turystycznym
szlakiem okrężnym wychodząc z miasta. Mijacie
planety Saturn i Uran. Powinniście poświęcić trochę
czasu, aby bliżej zapoznać te planety. Na następnym

przejeździe kolejowym trzeba przejść przez tory i
dalej szlakiem Schlaubewanderweg. W pobliżu
stodoły kulturalnej [Kulturscheune] Ragower Mühle,
która znajduje się w gminie Siehdichum, znajdziecie
naszą najbardziej zewnętrzną planetę, Neptun.
Jeszcze trochę a po pięknym spacerze można
odpocząć w młynie Ragower Mühle.
Sponsorzy i podziękowania
Bardzo dziękujemy za aktywną pomoc i wsparcie
finansowe ze strony członków stowarzyszenia.
Wielkie podziękowania dla naszych sponsorów,
którzy wspierali nas finansowo. Miasto Müllrose, jak
i parafia Müllrose-Mixdorf udostępnili
nam
bezpłatne ustawienie modeli. Uważamy, że ścieżka
planetarna nie jest ukończona, tylko dynamicznym
obiektem, który
stale jest rozszerzany i
udoskonalany przez nowe informacje. Jesteśmy
wdzięczni za wszelkie propozycje ulepszeń naszej
ścieszki planetarnej. Dziękujemy za każdą darowiznę
do zachowania ścieżki planetarnej, a także działania
mające na celu przekazanie wiedzy astronomicznej,
w tym realizację projektów szkolnych i wystaw.
Zapraszamy również do naszego stowazyszenia,
można zostać członkiem. Odwiedzanie naszej strony
internetowej jest możliwe, a pod punktem
"Organisatorisches"(organizacyjne)
znajdziecie
konto do przelewu darowizny, nasze statuty, a także
formularz zgłoszeniowy do członkostwa w
stowarzyszeniu. Przeczytajcie nasz newsletter, jak i
nasze komunikaty prasowe na naszej stronie
internetowej.
Newsletter
można
zamówić
bezpośrednio.

Źródlo: https://www.openstreetmap.de/karte.html

