Stezka tvoří linii a měří asi 4 km. Úvodní tabule
s mapkou se nachází u obnovené vodní nádrže
na jihozápadním okraji obce. Kromě trasy vám
osvětlí historii rybníčku a význam podobných
objektů pro obyvatele Kokořínska. Pro nadšené
fotografy je v ní zabudována jednoduchá
pomůcka pro kompozici snímků. Na břehu
nádrže, asi 50 m od úvodního panelu, najdete
první herní prvek, jenž vás seznámí s životem
nenápadných, avšak důležitých obyvatel nádrže
- obojživelníků.
Od rybníčku vede trasa stezky po cestě klesající
do údolí, ze které cca po 150 metrech odbočuje
na louku a směřuje k lesu, zvanému Na Nedvídku. Na jeho okraji naleznete dvojici prvků
zabývající se lesními živočichy. Čtyřdílný herní
prvek, složený z infotabulek a funkčních
otvíratelných maket ptačích budek, vám nastíní
problematiku jejich typů, výroby, významu,
představí vám jejich nejčastější nájemníky a
také způsoby ochrany, aby nebezpečí napadení
predátory bylo co nejmenší. Na tabuli zjistíte,
co všechno může být v lese důkazem
přítomnosti různých zvířecích druhů.
Cesta dále pokračuje lesem až ke svahu do malé
rokle. Na jejím počátku kdysi vybudovali
chorušičtí občané kamennou studánku, která
jim sloužila jako zdroj pitné vody. Dnes je však
vyschlá - proč tomu tak je, se dozvíte na tabuli,
umístěné hned vedle stavbičky. Úsek cesty mezi
okrajem lesa a roklinou je doplněn ještě jedním
herním prvkem - stolem, jehož deska skrývá
úkol, týkající se stromů v okolí. Těm se společně s původem zdejších lesních porostů věnuje i informační část prvku.

Jeskyně - úkryt zdejších partyzánů

Od studánky se stezka vine po dně rokle a ústí
na širokou lesní cestu. Po ní odbočíte doprava.
Po půl kilometru dorazíte k rozdvojení cest.
Kudy pokračovat dále, vám napoví totem, jenž
označuje a „střeží“ vstup do údolí, zaříznutého
do okolní pláně. Takové rokle, lemované
skalami, obyvatelé Kokořínska odedávna
nazývali doly. Dolem, kterým budete procházet,
v minulosti tekl potok - pozůstatky po jeho
korytu jsou v terénu patrné ještě dnes. Proměny
dolu v čase se pokusíte odhalit s pomocí tabule,
která stojí na úpatí skalních útvarů na křižovatce
s cestou do vsi Živonín. Samotné údolí uhýbá
ostře doleva a s ním i trasa stezky. Za nevelkým
smrkovým lesíkem, těsně svírajícím cestu, narazíte na malý herní prvek v podobě kvízu. Pokud
jej správně vyluštíte, zjistíte, pro který jehličnatý
strom je prostředí skalnatého dolu vhodným
domovem a kterému naopak zdejší podmínky
tolik nesvědčí.

Poslední zastávkou při putování chorušickými
zákoutími je památka na těžkou dobu konce
druhé světové války. Chorušicko bylo v té době
oblastí, v níž aktivně působili partyzáni. Jako
úkryt využívali nevelkou jeskyňku, uměle vytesanou v pískovcové skalce. Jeskyňka se nachází
ve svahu nad údolím a vede k ní krátká odbočka
z modré turistické značky od rozcestníku Pod
Zahájím. Otočná tabule, která na jedné straně
tlumočí tragický příběh místní partyzánské
jednotky a na druhé upozorňuje na další
památky na partyzány v okolí, je umístěna
poblíž rozcestníku v údolí.
Výr velký

Luňák červený

