Bošilec
Kraj: Jihočeský

Okres: České Budějovice

Správní obvod: České Budějovice

GPS souřadnice: 49.149315N, 14.646218E

Nadmořská výška: 419 m n. m.

První pís. zmínka: 1318 (703 let)

Počet obyvatel: 207

PSČ: 373 65

Adresa URL: www.bosilec.cz

Okolí a příroda Bošilec
Obec se nachází v Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervaci Třeboňsko a přírodní
zázemí obce je jedno z nejhodnotnějších v celé oblasti. Dva velké rybníky s množstvím
nepřístupných rákosin a ostřic skýtají útočiště řadě rostlin a živočichů, kteří jinde vymizeli. I
rozsáhlé jehličnaté lesy, směrem na Ponědrážku, nebo louky a pole v okolí rybníků jsou vemi
zajímavé z přírodovědného hlediska.
Nejcennější jsou však chráněná území. Na východě katastru obce se nachází část Národní
přírodní rezervace Ruda, kterou tvoří přechodové rašeliniště. V jeho prameništích se zachovala
velmi cenná reliktní společenstva s řadou druhů rostlin významných pro celé Čechy. Například jsou
zde největší české populace kriticky ohrožených druhů ostřice šlahounovité (Carex chordorrhiza) a
suchopýru štíhlého (Eriophorum gracile). Ruda je také jediným místem v jižních Čechách, kde roste
vzácná orchidej hlízovec Loeselův (Liparis loeselii).
Jen několik set metrů severně od obce se rozkládá u rybníka Horusický velký (438 ha) Přírodní
rezervace Horusická blata. V rozsáhlých nepřístupných rákosových a ostřicových plochách roste
například kriticky ohrožený pryskyřník veliký (Rannunculus lingua) nebo na podmáčených loukách
všivec bahenní (Pedicularis palustris). V rákosinách hnízdí velmi vzácná sýkořice vousatá (Panrus
biarmicus), cvrčilka slavíková (Locustella luscinoides) nebo slavík modráček (Luscinia svecica).
Sám rybník Bošilecký, který je součástí obce, svým přirozeným potenciálem přitahuje velké
množství vodních ptáků v době jejich jarního a podzimního tahu, řada z nich zde i hnízdí. Proto rybník
patří na Třeboňsku mezi nejvýznamnější z hlediska ptačí oblasti Třeboňsko. V zimě se na
zamrzlém rybníce s oblibou zdržují naši největší dravci - orli mořští (Haliaeetus albicilla). Ty můžeme
vidět kroužit nad rybníkem i na jaře a v létě, protože hnízdí v okolních lesích. Velmi cenná je kolonie
kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax) a rybáka obecného (Sterna hirundo) na ostrůvcích v rybníku. Na
ostrůvcích hnízdí i řada jiných vodních ptáků, zvláště kachen a hus. V několika posledních letech se
plocha ostrůvků zmenšuje, dochází k jejich rozplavování a kolonie těchto chráněných druhů ptáků jsou
ohroženy. Ve spolupráci s Rybářstvím Třeboň a.s. provádí Správa CHKO Třeboňsko
přihrnování rybničního dna k ostrovům, aby zcela nezanikly.
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