Souřadnice GPS: 49°24´34.92´´N, 13°21´31.98´´E

Zastavení naučné stezky
1. Pod břízami - stanoviště, na kterém můžete potkat hlavně ptačí
druhy s vazbou na lidská sídla
2. Údolí Domažličkovského potoka - údolí tohoto potoka vyplňují
nivní louky s převahou vysoko vzrůstové trávy psárky luční, které byly
ve 2. pol. 20. stol. zkulturněny a zčásti přeměněny na ornou půdu
3. Hora - odpočinkové místo pod vrchem Hora s vyhlídkou na panorama
Šumavy s vrcholy Ostrého a Javoru a na panaroma Plánického hřebene
4. Pod Zámkovskou horou - místo nabízí pohled na blízké protější
kopce, kde se v minulosti těžil vápenec a na obec Ostřetice.
5. Zámkovská hora - vyhlídkové místo ze kterého můžete vidět
panorama Plánického hřebene s dominantním vrchem Barák,
panorama Šumavy a město Klatovy se siluetou Černé věže
6. Na krajině - poslední zastavení situované u severozápadního
okraje Bolešin uprostřed rovinaté a dlouhodobě odlesněné krajiny.
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ZIEL 3

CÍL 3

“Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj”
“Investice do vaší budoucnosti”

POZNEJ POŠUMAVÍ

AKTIVITY

Naučná stezka „Okolím Bolešin“ Vás provede půvabným územím mezi obcemi Bolešiny a Ostřetice. Trasa
stezky je dlouhá cca 3 kilometry a kromě krásné přírody Vám nabídne i zážitkové výhledy do Klatovské kotliny,
na panorama Šumavy i Plánického hřebene. Po cestě můžete potkat celou řadu zajímavých druhů rostlin
a živočichů. Naučná stezka má celkem šest zastavení, na kterých se s pomocí výkladových tabulí dozvíte
zajímavé informace o zdejší flóře a fauně, především pak ptactvu. Milovníky stromů potěší památeční letitá lípa
s javorem u stavení na okraji Bolešin, statné duby na travnatých mezích podél cesty či v listnatých remízcích,
vzrostlé olše a vrby u potoka nebo staré odrůdy ovocných dřevin ve zbytcích sadů. Příjemné místo k odpočinku
naleznete pod vrchem Hora na vyhlídce nebo v odlehlém zákoutí u lesa nad malebným údolím s tichou
rákosinou a vlhkou loukou s pestrým lučním kvítím. Hustá pobřežní vegetace je poměrně pestrá a představuje
vhodné prostředí i úkryt pro celou řadu živočichů včetně ptactva a divoce žijících savců. Přirozenou ozdobou
divoce rostoucích křovin v údolí Domažličkovského potoka je naše domácí liána chmel otáčivý a při troše štěstí
zde můžete zahlédnout nebo alespoň zaslechnout také vzácného slavíka modráčka středoevropského.
Zatímco na kyselém horninovém podkladu se nacházejí spíše běžné druhy rostlin, vzácnější květenu
uchovávají vápencové ostrůvky na lesnatých stráních, pahorcích a v lomečcích vzniklých těžbou vápence
v minulosti. Tyto lokality jsou od jara do pozdního léta zdobeny pestrobarevnou škálou květů.
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