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БУКОВСКА ЕКОПЪТЕКА
Буковската екопътека се намира на ЮГОЗАПАД от гр.Велико Търново. Началният пункт е в
квартал Чолаковци. Тръгва се от автобусната спирка по червена маркировка, през моста над река
Янтра. Минава се покрай сградата на “Карат електроникс” АД, по асфалтовия път за стрелбището.
На около 300 м. пътеката се отделя от шосето и навлиза в гората, наляво. От там започва изкачване
от около 30 мин. до връх Патрял дял /339,7м./. Продължава се по стар горски билен път се върви
около 1 час до връх Чеарджика /389,2м./. От върха след 20 мин. се стига шосето от с.Шемшево до
с.Буковец. Пресича се шосето и пътеката продължава по горски път през леко наклонени поляни.
Следва навлизане в рядка гора, където пътят завива в посока СЕВЕРОЗАПАД и започва спускане.
След около 20 мин. се достига до източния край на голяма поляна. Тук има разклонения за
с.Буковец /по червена маркировка за 2 часа/, с.Шемшево /на около 40 мин., по оранжева маркировка/
и гр.Велико Търново /на 2 часа/. Пътеката продължава по леко наклонената поляна в посока ЗАПАД.
След 400 м. следва отклонение наляво, по оранжева маркировка за връх Стражата. Продължава се
вдясно по нов горски път с леко спускане и следва ново разклонение:
– на СЕВЕР, за язовир Бижев дол, до който се стига след 10 мин. по синя маркировка. Там е
подготвено място за отдих и огнище. От него за с.Шемшево се връща обратно до разклона на
голямата поляна и от там се продължава от юг и изток на връх големия Мел все надолу до селото .
- на ЮГОЗАПАД пътеката продължава с леко изкачване към с.Буковец, на 1,5 ч. по червена
маркировка, вляво, на 100 м. има отклонение за Хайдушковата чешма с леко изкачване, за 1 ч.
На чешмата има място за отдих и огнище. На ЮГОИЗТОК от мястото по горски път се достига
до шосето за с.Буковец.
- на ИЗТОК за Велико Търново, 2 ч.20 мин.
- на ИЗТОК за с.Шемшево се тръгва обратно до разклона на голямата поляна и оттам се
продължава по черен път от юг и изток на връх големия Мел все надолу до селото .
По пътеката преобладават едролистна липа, мекиш, летен и зимен дъб, дива череша, махалебка,
джанка, габър, келяв габър,червен и черен глог, тръмбъз, салкъм, борови видове, гъбите – сърнела,
манатарка и кладница.
Пътеката е осеяна с билки. Най-разпространени са: жълт кантарион, еньовче, жълта комунига, синя
злъчка, бял оман, репец, бутурче, бял равнец, златен енчец, бенедектински трън, биволски трън,
гръмотрън.
Животински свят: змии – усойница и водна змия, птиците – сойки свраки, пъстър кълвач, бяла
чапла, воден бик, орел-картал и планинска гарга, от едрия дивеч: диво прасе и сърна.
Буковската пътека е още едно приятно преживяване в непосредствена близост до
града, предлага вълнуващи гледки и емоции в прегръдката на природата...
За незапознатите с маршрутите ще бъдат осигурени водачи от изходните пунктове
в 9.00 часа.
Регистрация на преминалите маршрута: в района на язовира - до 14.00 часа.
Награди чрез томбола ще получат преминалите най-малко два от трите етапа.

Прекарайте почивния си ден сред природата!

