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Naučná stezka Poklady Harasova vás provede
po přírodních i kulturních pokladech méně známé
části Kokořínského dolu.Na šesti interaktivních
tabulích si zahrajete pexetrio s obojživelníky, pomůžete zdejším zvířecím obyvatelům nalézt části
těla, které jim přísluší, změříte teplotu v inverzní
rokli, seznámíte se s krvavou legendou o místním
hradu a zjistíte, čemu se na Kokořínsku přezdívalo
"štuky". Trasa stezky patří k nenáročným, pro rodiny
s kočárky je určena zkrácená verze vedoucí po
žluté turistické značce.

Stezka začíná v Bosyni u bývalého hostince U Bobra.
Úvodní tabule vám prozradí, kdo obýval okolí obce
v mladší době železné. Nastíní činnost, k níž se
používaly nástroje zvané perlík, klín, zubák nebo
pemrlice (Obr. 1).
Z Bosyně cesta pozvolna klesá mezi stromy, po
80 metrech se stáčí doleva a dělí se. Trasa stezky
vede zcela vlevo až k malé loučce. Zde odbočuje
doprava a kopíruje okraj pole až k rozhraní s loukou.
Po této mezi půjdete doleva do lesa k lomům na
pískovec, na nichž se dodnes zachovaly letopočty
z doby, kdy se zde pracovalo.
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Stezka pokračuje podél lomů do bukového
lesa.Těsně před křižovatkou s cestičkou na pole,
kterému se díky nálezu zbytků opevněného hradiště
přezdívá Hrádek, se netradičním způsobem představí běžní i vzácnější obyvatelé Kokořínského dolu
a prozradí na sebe zajímavosti ze svého života.
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Na rozcestí za tabulí se dáte pěšinou vpravo do
úvozu, který se po chvíli změní v úzkou rokli lemovanou skalními útvary. O tom, jaké zde panují teplotní poměry a kterým rostlinám vyhovuje úpatí či
naopak temeno skal, se více dozvíte na tabuli
uprostřed rokle. (Obr. 2 – koniklec luční český.
Vyskytuje se pouze v ČR, SR, Polsku, Maďarsku
a Německu).
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Rokli opustíte na křižovatce se žlutou turistickou
značkou. Zde naleznete další tabuli, která vám
otevře dvířka k málo známým zákoutím života našich
obojživelníků. (Obr. 5 –mlok skvrnitý).
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Trasa stezky se dále shoduje se žlutou značkou
až ke konci směrem k rybníku Harasov. Poblíž
skautské základny, přímo pod hradním návrším,
potkáte tabuli, která vám poodhalí některá
tajemství hradu Harasova. Dozvíte se zde například to, jak hrad přišel ke svému jménu a které
šlechtické rody jej vlastnily. (Obr. 3 –erb pánů
z Harasova. Roku 1666 získali titul říšských hrabat.
Obr. 4 –hrad Harasov, pohled na zbytky opevnění
od prvního příkopu).
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Poslední tabule, umístěná u můstku přes náhon zaniklého mlýna, se věnuje historii místního hotelu,
který na začátku 20. století platil za oblíbené výletní
místo pražské smetánky – velmi často sem jezdila
například hvězda filmů pro pamětníky Oldřich Nový.
(Obr. 6 – hotel Harasov). Zajímavý je i samotný
rybník a říčka Pšovka, domov vzácných rostlin a živočichů. (Obr. 7 – leknín bělostný).
Stezku lze projít jak směrem z Bosyně do Harasova,
tak směrem opačným. Pokud s sebou máte kočárek,
můžete absolvovat odlehčenou verzi se 4 zastaveními (obě koncové tabule, obojživelníci, hrad).
Tato verze vede po celé své délce po žluté značce
z Harasova do Bosyně.

