Les Kladiny
3,0 km

Pověsti
Pověsti přisoudily balvanům v lese zajímavý původ – podle nich jsou
zbytkem pravěkého Hradiště a obětními kameny z pohanských dob.
Při další cestě si při jejím pravém okraji všimněte „ducha lesa“ –
zajímavého kmene smrku, který vypadá jako strašidelná hlava.

Rostlinstvo a živočišstvo
V lese roste dřípatka horská
(Soldanella montana – viz obrázek)
z čeledi
prvosenkovitých,
která
podobně jako zdejší balvany je
pozůstatkem doby ledové. Vyskytuje
se v šumavských a podhorských
lesích jižní poloviny Čech a jihozápadní Moravy. Patří k ledovcové
květeně a je řazena mezi tzv.
„sněhobytné
rostliny
sněžných
dolíčků“, míst, kde v horách zima trvá
až 9 měsíců. Má přízemní růžici
okrouhlých
kožovitých,
naspod
fialových lístků. Toto zbarvení je
typické pro chladnomilné a vždyzelené byliny. Sněhem světlo proniká
v nepatrném množství a rostliny tomu vzdorují rekordní tvorbou
chlorofylu (listového barviva, podílejícího se na fotosyntéze – získávání
energie k látkové výměně ze slunečního záření), takže i pod sněhem
rostou a rozkvétají. Proto se dřípatka a například i devětsil bílý
(Petasites albus), který se ve zdejší krajině také vyskytuje, po sejití sněhu
tak rychle vyvíjejí. Královna zima však nevzdává se lehce. Do něžných
kvítků zatnula své spáry a „rozdřípila“ je, jak vidíme na obrázku.

Kladiny jsou hnízdištěm dravých ptáků (jestřába, káněte, krahujce).
V lese na hřebeni kopce hnízdí krutihlav obecný (Jynx torquilla – viz
obrázek) z čeledi datlovitých. Jeho peří barvy omšelé kůry způsobuje, že
pokud sedí v klidu, nevšimneme si jej ani z největší blízkosti. Od datlů se
liší tím, že nešplhá po kmenech a jeho zobák se nehodí k tesání do dřeva.
Hnízdí v přirozených dutinách, často používá i opuštěné příbytky jiných
ptáků nebo budky, z nichž někdy neváhá vyhodit původní
obyvatele. Pokud se v době hnízdění přiblíží k jeho příbytku nepřítel,
krutihlav začne syčet a funět, jemně vrčí, načepýří peří a zvolna točí a
kývá hlavou. Dokáže ji otočit až o 180° a podle této schopnosti dostal také
své jméno. Živí se převážně mravenčími vajíčky, kuklami i dospělými
mravenci, které nalepuje na svůj dlouhý a daleko vysunutelný jazyk, sbírá
i housenky a drobný hmyz a na podzim bobule černého bezu. Jako jediný
z našich datlovitých na podzim odlétá do zimovišť v rovníkové Africe.
Ve stráni mají svá doupata i lišky, kuny a jezevci, na dolním okraji
potoka často přechází tchoř.

Stezka pokračuje po cestě lesem a za kamenitým svahem odbočuje
vlevo směrem k rybníku Kadoch a rekreačnímu středisku Mozolov.

