
Barokní kostel svaté Máří Magdalény v Mařenicích – Barockkirche der heiligen Maria Magdalena in Mařenice
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Maloplošná chráněná území  
Lužických hor

Kleinflächige Schutzgebiete 
des Lausitzer Gebirges

Národní přírodní rezervace/National Naturreservat
1 Jezevčí vrch 79,2 ha
Národní přírodní památka/National Naturdenkmal
2 Zlatý vrch 4,1 ha
Přírodní rezervace/Naturreservat
3 Klíč 9,0 ha
4 Studený vrch 112,9 ha
5 Marschnerova louka 1,4 ha
6 Spravedlnost 11,2 ha
7 Vápenka 11,6 ha
Přírodní památky/Naturdenkmal
8 Bílé Kameny 0,6 ha
9 Rašeliniště Mařeničky 5,8 ha
10 Naděje 0,3 ha
11 Brazilka 8,9 ha
12 Kytlice 1,1 ha
13 Pustý zámek 1,1 ha
14 Noldenteich 1,6 ha
15 Líska 5,0 ha
16 Louka u Brodských 0,7 ha
Připravováno/ in Vorbereitung
17 Luž
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Národní přírodní rezervace / National Naturreservat

Národní přírodní památka / National Naturdenkmal

Přírodní rezervace / Naturreservat

Přírodní památka / Naturdenkmal

Prstnatec májový a otakárek fenyklový 
Breitblättriges Knabenkraut und Schwalbenschwanz

Saská zemská nadace 
přírody a životního prostředí, 
Centrum národního parku
www.saechische-landesstiftung.de

Obecně prospěšná společnost
České Švýcarsko

www.ceskesvycarsko.cz/ops

Centrum ochrany přírody 
Hornolužická pahorkatina

www.naturschutzzentrum-neukirch.de

Perly Lužických hor
Perlen des Lausitzer Gebirge 
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PERLY LUŽICKÝCH HOR

Chráněná krajinná oblast Lužické hory byla vyhlášena v roce 1976 na území o rozloze 270 km2 k zajištění ochrany harmonické krajiny 
v pískovcovém území tzv. České křídové tabule. Pro krajinu jsou charakteristické četné průniky třetihorních vyvřelých hornin, hlavně znělce 
a čediče, skrze křídové pískovce. Vznikla tak většina krajinných dominant včetně nejvyššího vrcholu Luže (793 m n. m.). Podél hrany Lužické-
ho přesmyku došlo k vytvoření drobných skalních měst a výrazných pískovcových hřbetů (např. Kozí hřbety, Horní skály nebo Popova skála). 
K přírodovědecky nejhodnotnějším částem Lužických hor patří zbytky přirozených lesních porostů ve vrcholových partiích hor a podmáčené 
louky s výskytem vstavačovitých druhů rostlin. Nedílnou součástí krajiny Lužických hor je lužická lidová architektura. 

Na chráněnou krajinnou oblast Lužické hory navazuje na německé straně Přírodní park Žitavské hory, který má podobný režim ochrany. Obě 
oblasti prošly podobným přírodním i kulturním vývojem a odlišuje je pouze název a státní hranice.

Výstava Perly Lužických hor představuje zvláště chráněná území – přírodně nejcennější a nejzajímavější lokality chráněné krajinné oblasti 
Lužické hory. Nejhodnotnější prvky s mezinárodním významem jsou chráněny v rámci kategorií Národní přírodní rezervace a Národní přírod-
ní památka, regionálně významné lokality jako přírodní rezervace a přírodní památky.

Přijměte naše pozvání a nechte se výstavou zlákat k výletům do nejkrásnějších míst Lužických hor!

Rosnatka okrouhlolistá – Rundblättriger Sonnentau Klikva bahenní – Gewöhnliche Moosbeere

Přírodní památka Noldenteich – Naturdenkmal Noldenteich

Perlen des Lausitzer Gebirges 
Das Landschaftsschutzgebiet Lausitzer Gebirge wurde im Jahr 1976 mit einer Fläche von 270 km2  zum Schutz der harmonischen Landschaft 
im Sandsteingebiet der sog. Böhmischen Kreidetafel ausgewiesen. Für die Landschaft sind die Durchbrüche von Ergussgesteinen aus dem 
Tertiär, insbesondere von Klingstein und Basalt, durch die Kreidesandsteine charakteristisch. So entstanden die meisten Landschaftsdominan-
ten einschließlich des höchsten Berges, der Lausche (793 ü.d.M.).  Entlang der Kante der Lausitzer Störung kam es zur Bildung von kleineren 
Felsenstädten und markanten Sandsteinkämmen (z.B. Ziegenkamm, Oberwegfelsen oder Pfaffenstein). Zu den aus naturwissenschaftlicher 
Sicht wertvollesten Teilen des Lausitzer Gebirges gehören die Reste der natürlichen Waldbestände in den Gipfelpartien und die Feuchtwie-
sen mit Orchideen. Ein interessantes Landschaftselement ist die Lausitzer Volksarchitektur. 

An das Landschaftsschutzgebiet Lausitzer Gebirge schließt sich auf deutscher Seite der Naturpark Zittauer Gebirge an, welcher unter ähnli-
chem Naturschutz steht. Beide Gebirge nahmen eine ähnliche kulturelle und natürliche Entwicklung, sie unterscheiden sich nur durch ihren 
Namen und werden von der Staatsgrenze getrennt.

Die Ausstellung Perlen des Lausitzer Gebirges stellt die kleinflächigen Schutzgebiete im Landschaftsschutzgebiet vor – die wertvollsten 
und interessantesten Standorte. Die wertvollsten Elemente mit internationaler Bedeutung werden in der Kategorie Nationales Naturresevat 
und Nationales Naturdenkmal, die regional bedeutenden Standorte in der Kategorie Naturreservat und Naturdenkmal geschützt.  

Nehmen Sie unsere Einladung an und lassen Sie sich mit der Ausstellung zu Ausflügen in die schönsten Gebiete des Lausitzer Gebirges inspi-
rieren.

Přírodní památka Brazilka s Luží v pozadí – Naturdenkmal Brazilka mit der Lausche im Hintergrund

Ropucha obecná – Erdkröte

Užovka obojková – Ringelnatter
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VRCHOLYVULKANICKÉ

Sopečný kužel Klíče – Vulkankegel des Klíč (Kleis)

PŘÍRODNÍ REZERVACE
NATURRESERVAT STUDENÝ VRCHPŘÍRODNÍ REZERVACE

NATURRESERVAT KLÍČ
Široký čedičový vrchol, na jehož svazích se nacházejí četná suťová pole. 
Vrcholové partie jsou porostlé starými květnatými a acidofilními buči-
nami s javorem klenem, jasanem, habrem, jilmem horským a jedlí. 
V podrostu se z chráněných druhů rostlin vyskytuje lýkovec jedovatý, 
měsíčnice vytrvalá či lilie zlatohlávek. Na svazích a ve vrcholových par-
tiích je možné potkat stádo kamzíka horského.

Na vrcholu stála od roku 1888 rozhledna a výletní restaurace. Restaura-
ce byla později zbořena. Rozhledna (druhá nejstarší kovová v Čechách) 
byla v roce 2007 vrtulníkem snesena do údolí, kompletně zrekonstruo-
vána a od 14. března 2009 opět poskytuje poskytuje výhled na České 
Švýcarsko a České středohoří. 

Der Studený vrch (Kaltenberg) ist ein breiter Basaltgipfel, an dessen 
Hängen sich viele Schuttfelder bildeten. In den Gipfelteilen kommen 
alte azidophile Buchenwälder mit Bergahorn, Esche, Ulme, Tanne, 
Weißbuche und artenreicher Krautschicht mit Mondviole, Türkenbund-
lilie und Seidelbast vor. An den Hängen, sowie in den Gipfelbereichen 
sind Gämsen anzutreffen.

Auf dem Gipfel standen seit dem Jahr 1888 ein Aussichtsturm und eine 
Gaststätte. Die Gaststätte wurde später zerstört. Der Aussichtsturm (der 
zweitälteste Metallaussichtsturm in Böhmen) wurde im Jahr 2007 mit 
dem Hubschrauber ins Tal abtransportiert und komplett saniert. Seit 
dem 14. März 2009 bietet er den Besuchern wieder einen Blick in die 
Böhmische Schweiz und das Böhmische Mittelgebirge.

Tento výrazný znělcový kužel je krajinnou dominantou sever-
ních Čech. Jeho téměř ideální tvar je na západním úpatí narušen 
60 m vysokou strmou skalní stěnou, pod níž se vytvořilo rozsáh-
lé suťové pole. Zatímco severozápadní návětrná část vrcholu 
kužele je porostlá pouze travinami a roztroušenými zakrslými 
jeřáby, na jižní straně vystupuje až k vrcholu teplomilná tolitová 
doubrava. Na skalních stěnách roste kriticky ohrožená hvězdni-
ce alpská.

Na Klíči hnízdí velmi vzácný sokol stěhovavý. V suťových polích 
se vyskytují vzácné reliktní druhy hmyzu, například střevlíček 
Pterostichus negligens.

Vrchol Klíče nabízí úchvatný kruhový rozhled.

Der markante Klingsteinkegel Klíč (Kleis) ist die Landschafts-
dominante Nordböhmens. Seine fast ideale Form wird am 
Westfuß von einer 60 m hohen steilen Felswand gestört, unter 
welcher sich ein ausgedehntes Schuttfeld bildete. Während der 
nordwestliche Windteil des Gipfels nur von Graspflanzen und 
verstreuten Ebereschen bewachsen ist, dehnt sich im südlichen 
Teil der wärmeliebende Buchenwald mit Weißem Schwalben-
wurz bis zum Gipfel. Auf den Felswänden kommt die kritisch 
bedrohte Alpen-Aster vor.

Am Klíč (Kleis) brütet der Wanderfalke. In den Schuttfeldern 
leben wertvolle und seltende Insektenarten, wie z.B. der Lauf-
käfer Pterostichus negligens.

Der Gipfel des Klíč (Kleis) bietet eine wunderbare Rundaussicht.

Kamzík horský – Gämse

Porost měsíčnice vytrvalé – Bestand der Mondviole

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE
NATIONAL NATURRSERVAT JEZEVČÍ VRCH

Mohutná znělcová kupa porostlá hlubokými bukovými lesy s příměsí javorů, lip, jilmů a jasanu. Vyskytuje se zde množství chráněných a 
ohrožených druhů rostlin a živočichů. Vrcholové partie jsou pokryty souvislým porostem měsíčnice vytrvalé. V klidných lesích hnízdí výr 
velký, krahujec obecný či jestřáb lesní. Na úpatí se poblíž turistické cesty nachází pískovcová věž zvaná Výří skála. Návštěva je nejpůsobi-
vější v květnu, v době rašících buků a kvetoucí měsíčnice.

Die markante Basaltkuppe ist mit Buchenwäldern, die mit Ahorn, Linde, Ulme und Esche durchsetzt sind, bewachsen. Hier kommen viele 
geschützte und bedrohte Pflanzen- und Tierarten vor. Die Gipfelbereiche werden  von einem zusammenhängenden Bestand der Mond-
viole bedeckt. In den ruhigen Wäldern brüten  Uhu, Sperber und Habicht. Am Fuß des Berges, in der Nähe des Wanderweges befindet 
sich der Sandsteinturm Výří skála (Uhufelsen). Ein Besuch ist im Mai, in der Zeit der sprießenden Buchen und blühenden Mondviolen, am 
schönsten.

Panorama centrální části Lužických hor vévodí mohutné sopečné kužely a kupy – nejvyšší hora Lužických hor Luž, charakteristický dvojvr-
chol Hvozdu, široké kupy Jezevčího vrchu a Jedlové, téměř ideální kužel Klíče a další. Objevily se zde v polovině třetihor (asi před 30  mi-
liony let), kdy horké magma pronikalo skrz pískovcovou plošinu a vylévalo se na povrch.

Na živinami bohatých půdách na čedičích a znělcích rostou lesy s převahou buku a s druhově bohatým podrostem. S těmi ostře kontra-
stují bory na kyselých písčitých půdách na úpatí kopců, kde je podloží tvořeno vysýchavými pískovci.

Rozmanitost prostředí, zachovalé lesní porosty a množství vzácných druhů rostlin a živočichů bylo důvodem pro vyhlášení přírodních 
rezervací na nejvýznamnějších vrcholech. 

VULKANBERGE

Das Panorama des zentralen Teils des Lausitzer Gebirges wird von markanten  Vulkankuppen und -bergen geprägt – dem höchsten 
Gipfel des Lausitzer Gebirges - der Lausche, ddem charakteristischen Doppelgippfel des Hochwalds, den breiten Kuppen des Jezevčí vrch 
(Dachsberg) und des Jedlová (Tannenberg), dem fast idealen Kegel des Klíč (Kleis) und weiteren. Sie entstanden hier in der Mitte des Ter-
tiärs (etwa vor 30 Mill. Jahren), als das heiße Magma durch die Sandsteintafel drang und auf der Oberfläche auslief.

Der nähstoffreiche Boden, der durch die Verwitterung von Klingstein und Basalt entstand, bietet optimale Bedingungen für Wälder 
mit Buchen und einer artenreichen Krautschicht.Zu den artenarmen Waldgesellschaften gehören die Kiefernbestände auf den sauren 
Sandböden an den Füssen der Berge, wo der Untergrund aus trocknendem Sandstein besteht. 

Die Vielfalt des Naturraumes, erhaltene tiefe Waldbestände und eine ganze Reihe von wertvollen Pflanzen- und Tierarten waren Gründe 
für die Ausweisung der Naturschutzgebiete auf den bedeutendsten Gipfeln.

Národní přírodní rezervace Jezevčí vrch – Nationales Naturreservat Jezevčí vrch (Dachsberg)

Suťové pole na Klíči – Schuttfeld am Klíč (Kleis)

Hvězdnice alpská – Alpen-Aster

Střevlíček Pterostichus negligens – Laufkäfer Pterostichus negligens

Kapradinka skalní – Südlicher Wimperfarn

Lýkovec jedovatý – Seidelbast Sutě na svazích Studeného vrchu
Schuttfelder an den Hängen des Studený vrch (Kaltenberg)

Studený vrch – Kaltenberg
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Brazilka s Luží v pozadí – Brazilka mit der Lausche im Hintergrund

Přírodní památka Noldenteich – Naturdenkmal Noldenteich

Vachta trojlistá – Fieberklee Kruštík bahenní – Sumpf-Stendelwurz

Vstavač mužský – Männliches Knabenkraut Šafrán Heuffelův – Heuffel-Safran

LOUKY A MOKRADYˇ
Prstnatec májový – Breitblättriges Knabenkraut Prstnatec Fuchsův – Fuchs‘ Knabenkraut

Rosnatka okrouhlolistá – Breitblättriger Sonnentau Všivec lesní – Wald-Läusekraut

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA
NATURDENKMAL BRAZILKAPŘÍRODNÍ PAMÁTKA

NATURDENKMAL KYTLICE
Předmětem ochrany je v rámci střední Evropy unikátní vřesoviště a 
mokřad, který byl v devadesátých letech komplexně revitalizován 
v rámci přeshraniční spolupráce Správy CHKO Lužické hory a Zemského 
úřadu Löbau-Zittau. Původně se jednalo o louku odvodněnou nevhod-
nými melioračními zásahy. Z rostlinných druhů vyskytujících se na Bra-
zilce stojí za zmínku všivec lesní, rosnatka okrouhlolistá a rdest alpský). 
Po obvodu lokality vede naučná stezka Obnova mokřadů na Brazilce, 
která seznamuje návštěvníky s provedeným revitalizačním projektem a 
s přírodními zajímavostmi lokality. Základní podmínkou zachování pří-
rodní památky v nynějším stavu je pravidelné kosení zabraňující zarůs-
tání mokřadu olší, břízou a vrbou. 

Grund für den Schutz des Naturdenkmals sind die Heide- und Feucht-
flächen, welche in Mitteleuropa einmalig sind. Die Feuchtwiese wurde 
in den 90er Jahren im Rahmen eines Kooperationsprojektes der Ver-
waltung des LSGs Lausitzer Gebirge und des Landkreises Löbau-Zittau 
renaturiert. Ursprünglich war es eine durch ungeeignete Maßnahmen 
entwässerte Wiese. Zu den vorkommenden Pflanzenarten gehören das 
Wald-Läusekraut, Rundblättriger Sonnentau und das Alpen-Laichkraut. 
Um die Lokalität führt der Lehrpfad „Renaturierung des Hochmoo-
res am Zwittebach“, welcher die Besucher über das Renaturierungs-
projekt und natürliche Besonderheiten der Lokalität informiert. Die 
grundlegende Bedingung für den Erhalt des Naturdenkmales ist das 
regelmäßige Mähen, welches die Verbreitung der Erlen, Birken und Wei-
den verhindert.

Na vlhkých loukách na jižním okraji obce Kytlice na jaře rozkvé-
tá početná populace šafránu. Nejspíše se jedná o šafrán Heuffe-
lův. V tomto případě se nejedná o původní druh Lužických hor, 
pochází z alpské oblasti. Na lokalitě byl pravděpodobně vysa-
zen před rokem 1920 jako okrasná rostlina na zahradě č.p. 11. 
Od té doby se rozšířil i na ostatní pozemky – dnes se zde vysky-
tuje přibližně 300 jedinců.

Pro zachování populací zajímavých druhů vlhkých mezofilních 
luk je nezbytné pravidelné kosení a odklízení pokosené hmoty.

Auf den Feuchtwiesen am südlichen Rand der Gemeinde Kyt-
lice (Kittlitz) blüht im Frühling eine große Population von Kro-
kussen. Es handelt sich wahrscheinlich um den Heuffel-Safran. 
In diesem Fall ist es keine heimische Art des Lausitzer Gebirges. 
Er kommt aus den Alpen und wurde in dieser Lokalität vor dem 
Jahr 1920 als Zierpflanze im Garten des Hauses Nr. 11 ge-
pflanzt. Seit dieser Zeit breitete er sich auch auf benachbarte 
Grundstücke aus – heute blühen hier etwa 300 Pflanzen.

Für die Erhaltung von Pflanzengesellschaften mit interessanten 
Arten müssen die Feuchtwiesen regelmäßig gemäht werden, 
die Biomasse muss von der Fläche beseitigt werden.

Šafránová louka v Kytlici – Krokuswiese in Kytlice (Kittlitz)

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA
NATURDENKMAL NOLDENTEICHPŘÍRODNÍ PAMÁTKA

NATURDENKMAL MAŘENIČKY

Noldenteich je nevelký lesní rybníček, zmiňovaný již roku 1756, ležící 
v údolí Líseckého potoka. Pojmenován byl podle blízkého hřebene 
Jehly (německy Nolde).

Rybníček byl vyhlášen přírodní památkou díky výskytu řady ohrožených 
a chráněných druhů rostlin a živočichů. Botanicky je nejzajímavější při-
lehlé rašeliniště s rosnatkou okrouhlolistou, suchopýrem úzkolistým, 
sedmikvítkem evropským a dalšími rašeliništními druhy.

Z živočichů je zajímavý zejména čolek velký a také některé vážky, typic-
ké pro rašelinné biotopy, jako například vážka čárkovaná, páskovec 
kroužkovaný nebo šídlo sítinné. 

Der Noldenteich ist ein kleiner, im Tal des  Lísecký-Baches liegender 
Waldteich, welcher schon im Jahr 1756 erwähnt wurde. Benannt wurde 
er nach dem nahen Kamm des Jehla (Nolde).

Der Teich wurde wegen des Vorkommens von bedrohten und geschütz-
ten Pflanzen- und Tierarten als Naturdenkmal ausgewiesen. Aus bota-
nischer Sicht ist das anliegende Moor mit dem Rundblättrigen Sonnen-
tau, dem Schmalblättrigen Wollgras, dem Siebenstern und weiteren 
Moorpflanzen am interessantesten.

Von bedeutenden Tierarten wurden hier der Kammmolch und einige, 
für Moore typische Libellen, z.B. Kleine Moosjungfer, Zweigestreifte 
Quelljungfer oder  Torf-Mosaikjungfer erfasst.

Jedná se o pramennou úžlabinu při západním úpatí Jezevčí-
ho vrchu. Hlavním předmětem ochrany je zachovalé rašeliniš-
tě z velké části porostlé rašelinnou březinou, ojedinělé v této 
oblasti a výskyt řady chráněných druhů rostlin. Na loučce uvnitř 
březiny jsou hojné klikva bahenní a rosnatka okrouhlolistá, ze 
vzácnějších druhů byly zaznamenány prstnatec májový a moch-
na bahenní.

Z bioindikačně významných druhů živočichů byly naleze-
ny rašelinné druhy pavouků (slíďáci) a vážek (např. vážka jas-
noskvrnná – druh rašelinišť nižších poloh). Rákosiny nabízejí 
vhodná hnízdiště pro ptáky. 

Das Naturdenkmal Mařeničky ist ein Quellgebiet am Westfuß 
von Jezevčí vrch (Dachsberg). Der Hauptgrund für den Schutz 
ist das erhaltene, zum großen Teil mit Birken bewachsene Moor, 
welches in diesem Gebiet einzigartig ist, sowie das Vorkommen 
von mehreren geschützten Pflanzenarten. Auf der kleinen Wie-
se im Birkenbestand kommen die Gewöhnliche Moosbeere, der 
Rundblättriger Sonnentau, das Breitblättriges Knabenkraut und 
das Sumpf-Blutauge vor. 

Von den bedeutenden Tierarten wurden hier Moorspinnenar-
ten (Wolfspinnen) und Moorlibellen (z.B. Große Moosjungfer 
– eine Art der Moore in niedrigeren Lagen) entdeckt. Der Schil-
frohrbestand bietet gute Brutmöglichkeiten für Vögel.

Vážka jasnoskvrnná – Große Moosjungfer

PŘÍRODNÍ REZERVACE
NATURRESERVAT MARSCHNEROVA LOUKA

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA
NATURDENKMAL LOUKA U BRODSKÝCH

Podmáčená louka se nachází v obci Chřibská, v širokém údolí říčky Chřibská Kamenice. V drobném prameništi se vyskytuje bohatá popula-
ce prstnatce májového. Na louce roste jednak typická růžově kvetoucí forma, jednak neobvyklá bíle kvetoucí forma.

Diese Feuchtwiese befindet sich in der Gemeinde Chřibská (Kreibitz), im breiten Tal des Baches Chřibská Kamenice (Kreibitzbach). Im 
Quellgebiet kommt eine große Gesellschaft des Breitblättrigen Knabenkrauts vor. Auf der Wiese sind sowohl die typischen rosa Blüten  als 
auch ungewöhnliche weiße Blüten des Breitblättrigen Knabenkrauts zu sehen.

Podmáčená louka v terénní sníženině hostí řadu ohrožených a zvláště chráněných druhů mokřadních rostlin. Z orchidejí je zde významná 
populace silně ohroženého kruštíku bahenního, prstnatce listnatého a prstnatce májového. Doprovází je další zajímavé druhy podmáčených 
luk – vachta trojlistá, kozlík dvoudomý, suchopýr širolistý a další. Ze zvláště chráněných druhů živočichů zde žije zmije obecná.

Území rezervace je pravidelně koseno a jsou odstraňovány nálety dřevin, jinak by lokalita zarostla olšemi a vrbami jako jiné neobhospodařo-
vané louky v okolí. 

Die nasse Wiese im Geländebecken ist Gastgeber für eine ganze Reihe von bedrohten und geschützten Sumpfpflanzenarten. Zu sehen sind 
hier Orchideen - Sumpf-Stendelwurz, Fuchs‘ Knabenkraut und Breitblättriges Knabenkraut, welche von weiteren interessanten Pflanzenar-
ten begleitet werden: Fieberklee, Kleiner Baldrian, Breitblättriges Wollgras u.a.Von den geschützten Tierarten lebt hier die Kreuzotter.

Die Flächen werden regelmäßig gemäht, die einwandernden Gehölze beseitigt, damit die Flächen nicht von Erlen und Weiden besiedelt 
werden, wie andere nicht bewirtschaftete Wiesen in der Umgebung.

Louka u Brodských s kvetoucími prstnatci – Louka u Brodských (Wiese bei Brodsky) mit blühendem Knabenkraut

Význam kosených podmáčených luk pro biodiverzitu krajiny je zvýrazněn jejich vyhlašováním za zvláště chráněná území, řada z nich byla 
zařazena do evropské soustavy Natura 2000. Tyto lokality vznikly lidskou činností a jsou tak na lidské údržbě přímo závislé. Pokud lou-
ky pravidelně koseny nejsou, postupně zarůstají ruderálními druhy a ztrácejí svoji přírodovědnou hodnotu. Při dlouhodobém zanednábí 
údržby louky zarůstají nálety dřevin a postupně se mění zpátky na les.

V dnešní době, kdy drobná pastva z krajiny ustupuje a louky se nevyužívají, je jejich obhospodařování podporováno z různých dotačních 
programů Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a přímo z rozpočtů orgánů ochrany přírody. V mnoha případech jsou 
tyto louky přímo závislé na činnosti dobrovolníků, pozemkových spolků a občanských sdružení zaměřených na ochranu přírody a krajiny.

Die gemähten Feuchtwiesen sind für den Artenreichtum der Landschaft sehr wichtig, weshalb sie oft als Naturschutzgebiete ausgewiesen 
werden. Viele wurden in das europäische Netz  der besonderen Schutzgebiete - Natura 2000 eingeordnet. Diese Standorte entstanden 
durch menschliche Aktivitäten, sodass ihre Entwicklung von der Pflege durch den Menschen abhängig ist. Werden die Wiesen nicht regel-
mäßig gemäht, werden sie von Fremdpflanzenarten besiedelt und verlieren so  ihren Wert für die Artenvielfalt. Bei einer langfristigen Ver-
nachlässigung der Pflege werden sie von Gehölzen besiedelt und verwandeln sich schrittweise in Wald zurück.

In heutiger Zeit, da das Beweiden aus der Landschaft verschwindet und die Wiesen nicht mehr bewirtschaftet werden, wird die Pflege 
aus Förderprogrammen des Umweltministeriums oder des Ministeriums für Landwirtschaft bzw. anderer Umweltbehörden gefördert. In 
vielen Fällen ist die Pflege vom Engagement  ehrenamtlicher Mitarbeiter, Landschaftspflegevereinen und Natur- und Landschaftsschutz-
verbänden abhängig.

Podmáčené louky a mokřady jsou významnou složkou krajiny horských a podhorských oblastí. Vznikaly při osídlování horské krajiny lidmi. 
Na svazích zůstávaly lesy a v údolích se hospodařilo. Nepříliš plodné podmáčené půdy se nevyplatilo orat a byly využívány hlavně pro past-
vu a kosení. Trvalé útočiště na nich našlo mnoho živočišných a zejména rostlinných druhů, které se v přírodních ekosystémech konkurenčně 
uplatní pouze na specifických a omezených stanovištích. Mezi nejzajímavější rostliny patří řada druhů orchidejí – vstavače, prstnatce, kruští-
ky a další, rosnatka okrouhlolistá, suchopýry, vachta trojlistá, všivec lesní, šafrán bělokvětý a Heuffelův a další a další. Ze vzácných živočichů 
se zde vyskytují například různé druhy vážek, čolek velký či zmije obecná.

WIESEN UND FEUCHTGEBIETE

Nasse Wiesen und Feuchtgebiete sind ein wichtiges Landschaftselement der Gebirgs- und Vorgebirgslagen. Sie entstanden im Zusam-
menhang mit der Besiedlung des Tales. Die Hänge blieben bewaldet, die Täler wurden bewirtschaftet. Es lohnte sich nicht, die feuchten, 
nicht besonders fruchtbaren Böden zu bearbeiten, sie wurden überwiegend als Weiden und Wiesen bewirtschaftet. Sie sind Zufluchtsort für 
viele Tier- und Pflanzenarten, welche in den natürlichen Ökosystemen nur in spezifischen und abgegrenzten Standorten vorkommen kön-
nen. Zu den interessantesten Pflanzen gehören Orchideenarten – Knabenkräuter, Stendelwurze und weitere, wie der Rundblättrige Sonnen-
tau, die Wollgräser, der Fieberklee, das Wald-Läusekraut, der Frühlings-Krokus und der Heuffel-Safran. Hier finden verschiedene Libellen, der 
Kammmolch oder die Kreuzotter einen Lebensraum.

Zmije obecná – Kreuzotter
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PODZEMÍ

Zatopená štola v PR Vápenka – gefluteter Stollen  im Naturreservat Vápenka

PŘÍRODNÍ REZERVACE
NATURRESERVAT VÁPENKA

Při těžbě vápence v lomu na jižním svahu Vápenného byla odhalena mimořádně pestrá geologická stavba lokality – vyskytují se zde téměř 
všechny hlavní horniny Lužických hor. Kromě vápenců a dolomitů jsou to červeně zbarvené pískovce, rumburská žula a třetihorní čedičo-
vé vyvřeliny. Z původních květnatých bučin zůstaly jenom drobné zbytky. Zajímavá je částečně zatopená štola, v níž pravidelně přezimuje 
několik druhů netopýrů.

Beim Kalksteinabbau im Steinbruch am Südhang des Berges Vápenný vrch (Maschkenberg) wurde eine außergewöhnlich bunte geolo-
gische Struktur des Standortes entdeckt – hier sind fast alle Gesteine des Lausitzer Gebirges zu finden. Außer der Kalksteine und Dolomi-
ten sind es rotgefährbte Sandsteine, Rumburk-Granit und Basaltergussgesteine aus dem Tertiär. Von den ursprünglichen blumenreichen 
Buchenwäldern blieben nur Reste erhalten. Interessant ist der teilweise geflutete Stollen, in dem  einige Fledermausarten überwintern.

Rousínovský potok – Rousínovský-Bach

Kruštík širolistý – Breitblättrige Stendelwurz

Netopýr velkouchý – Bechsteinfledermaus

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA
NATURDENKMAL NADĚJE

Puklinová jeskyně se nachází v suťovém poli na severním svahu Suchého vrchu, nedaleko od vodní nádrže Naděje. Tvoří ji asi 30 m dlouhá 
puklina, ve které se v zimním období hromadí chladný vzduch. Jeho zásluhou se v jeskyni téměř po celý rok udržují ledové povlaky. Jes-
kyně je zimovištěm několika druhů netopýrů, kromě nich ji obývá křižák temnostní. Jeskyně není běžně přístupná, Správa CHKO Lužické 
hory ji návštěvníkům otevírá jednou až dvakrát za rok.

Die Klufthöhle befindet sich im Schuttfeld am Nordhang des Suchý vrch (Dürrberg), nicht weit von der Talsperre Naděje (Hoffnung). Es ist 
eine etwa 30 m lange Kluft, in der sich die kalte Luft im Winter sammelt. In der Höhle bilden sich so fast im ganzen Jahr Eisschichten. Die 
Höhle ist ein Winterquartier für mehrere Fledermausarten, hier lebt auch die Höhlenkreuzspinne. Die Höhle ist für Besucher nicht offen, 
die Verwaltung des Landschaftsschutzgebietes öffnet sie für Interessierte 1x bis 2x im Jahr.

Ledová výzdoba jeskyně Naděje – Eisdekoration in der Höhle Naděje (Hoffnung)

Netopýr vousatý – Kleine Bartfledermaus Vrápenec malý – Kleine Hufeisennase Netopýr velký – Großes Mausohr

Vchod do ledové jeskyně Naděje – Eingang in die Eishöhle Naděje (Hoffnung)
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MONUMENTYKAMENNÉ

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA
NATIONAL NATURDENKMAL ZLATÝ VRCHPŘÍRODNÍ PAMÁTKA

NATURDENKMAL PUSTÝ ZÁMEK
Znělcový neovulkanický suk v údolí říčky Kamenice byl obnažen 
částečně erozí a částečně lámáním kamene při stavbě silnice a 
železniční tratě. Jedinečným úkazem jsou vodorovně položené 
znělcové sloupce dosahující délky až 25 m a průměru až 1,85 m. 
Na vrcholu je turistická vyhlídka na údolí Kamenice. Dříve zde stá-
val hrad Fredevald, který byl v 15. století vypálen vojsky lužických 
měst a po kterém zbyly jen nenápadné stopy a název skály. 

Der Klingsteinkörper im Tal des Baches Kamenice (Kamnitz) wur-
de durch Erosion und beim Gesteinsabbau zum Bau der Straße 
und Eisenbahnstrecke entblößt. Das einzigartige Phänomen 
sind horizontal liegende, 25 m lange Klingsteinsäulen mit einem 
Durchmesser von bis zu 1,85 m. Der Gipfel bietet eine ausgezeich-
nete Aussicht in das Tal der Kamenice (Kamnitz). Früher stand 
hier die Burg Fredevald (Friedewald), welche im 15. Jhr. von den 
Militärtruppen der Lausitzer Städte niedergebrannt wurde. Heute 
sind von der Burg nur unauffällige Spuren und der Name des Fel-
sens geblieben. 

Nitro čedičového tělesa tvořené sloupci o délce až 30 m bylo odhaleno 
na přelomu 19. a 20. století při těžbě horniny. Těžba s přestávkami probí-
hala až do 60. let 20. století, kdy byla ukončena z důvodu ochrany příro-
dy. Vznik dokonalých sloupců umožnilo pomalé tuhnutí magmatu uvnitř 
tělesa. „Čepice“ bez sloupcové odlučnosti na vrcholu vznikla při pozdější 
erupci na již tuhém hlavním tělese. Magma vychladlo rychleji a sloupce se 
nevytvořily.

Das Innere des Basaltkörpers, welches von bis zu 30 m langen Säulen ge-
bildet wird, wurde um die Wende des 19. zum 20. Jh. beim Gesteinsabbau 
entdeckt. Der Abbau dauerte mit einigen Pausen an, bis er in den 60er 
Jahre des 20. Jh.  aus Naturschutzgründen gestoppt wurde. Die langsa-
me Erstarrung des Magmas im Inneren des Körpers ermöglichte die Bil-
dung von perfekten Säulen. Die säulenfreie „Mütze“ am Gipfel entstand 
bei einer späteren Eruption am schon erstarrten Hauptkörper. Das Magma 
erstarrte schneller und es bildeten sich aus diesem Grund keine Säulen.

Pestrá geologická stavba Lužických hor se vizuálně projevuje hlavně plochou tabulí křídových pískovců, skrz kterou ve třetihorách prorazila 
čedičová a znělcová vyvřelá tělesa. Významným prvkem dotvářejícím charakteristické panorama Lužických hor je také linie Lužického zlomu, 
kde došlo k vyzdvižení starších žulových hornin nad druhohorní pískovce.

Monumentální skalní formace patří vždy k atraktivním a turisticky oblíbeným prvkům krajiny a jinak tomu není ani v případě Lužických hor. 
Patří mezi ně dokulata ohlazené pískovcové Bílé kameny a především ohromující skalní stěny Zlatého vrchu a Pustého zámku. V jejich stínu 
stojí mnoho dalších zajímavých skal, jako je skalní město Horní skály či drobnější vyvřelá tělesa, například vrchol Jehly nad Českou Kamenicí.  

STEINMONUMENTE

Die bunte geologische Struktur des Lausitzer Gebirges  wird visuell hauptsächlich durch die flache Tafel der Kreidesandsteine geprägt, durch 
welche die Basalt- und Klingsteinergussgesteine im Tertiär drangen. Ein bedeutendes Element, welches das charakteristische Panorama des 
Lausitzer Gebirges ergänzt, ist die Linie der Lausitzer Störung, bei der ältere Granitgesteine über die Mesozoikumsandsteine gehoben wurden.

Die monumentalen Felsgruppen gehören immer zu den attraktiven und bei Besuchern beliebten Landschaftselementen und so ist es auch 
im Lausitzer Gebirge. Dazu gehören die Sandsteinfelsgruppe Bílé kameny (Weiße Steine), die herabgestürzten Felswände von Zlatý vrch 
(Goldberg) und Pustý zámek (Wüstes Schloss). Im deren Schatten stehen so viele weitere interessante Felsen, wie z.B. die Felsenstadt Horní 
skály (Oberwegfelsen) oder kleinere Ergussgesteinkörper, wie z.B. der Gipfel des Jehla (Nolde) oberhalb von Česká Kamenice (Böhmisch Kam-
nitz).

Národní přírodní památka Zlatý vrch – Nationales Naturdenkmal Zlatý vrch (Goldberg)

Čedičové sloupce Zlatého vrchu – Basaltsäulen des Zlatý vrch (Goldberg)

Přírodní památka Pustý zámek – Naturdenkmal Pustý zámek (Wüstes Schloss)

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA
NATURDENKMAL BÍLÉ KAMENY

Nápadná skupina skal při hlavní silnici z Liberce do Nového Boru, 
u obce Jítrava. Skály z jemného, stejnoměrně zrnitého pískovce 
byly vymodelovány do tvarů, díky kterým získaly lidový název Slo-
ní kameny.  Na vrcholové části se nachází skalní mísa s odtokovým 
kanálkem, pod vrcholem pak několik pseudokrasových jeskyněk. 
Květena lokality je mimořádně chudá, na skalách se vyskytuje pou-
ze brusnice brusinka, vřes obecný, mechorosty, lišejníky a pouze 
místy se uchytily borovice lesní a bříza bělokorá. Bílé kameny leží 
na naučné stezce Lužické a Žitavské hory a jejich vysoká návštěv-
nost urychluje proces zvětrávání a zanechává na „hřbetech slonů“ 
nesmazatelné stopy.

Eine auffällige Felsgruppe an der Hauptstraße von Liberec nach 
Nový Bor, bei der Gemeinde Jítrava (Pankraz). Die Felsen aus ei-
nem feinen, gleichmäßig körnigen Sandstein wurden in einer 
Form ausmodelliert, dank derer sie den Volksnamen „Elefanten-
steine“ bekamen. Im Gipfelbereich befindet sich eine Felsschüssel 
mit Abflussrinne, unterhalb des Gipfels einige kleinere Pseudo-
karsthöhlen. Die Pflanzenwelt des Standortes ist arm, hier kommen 
nur Preiselbeere, Heidekraut, Moose und Flechten vor. Stellenweise 
wachsen hier Kiefer und Birken. Weiße Steine liegen am Lehrpfad 
„Lausitzer und Zittauer Gebirge“ und die große Besucherzahl 
beschleunigt den Verwitterungsprozess und lässt auf den „Elefan-
tenkämmen“ sichtbare Spuren.

Přírodní památka Bílé kameny – Naturdenkmal Bílé kameny (Weiße Steine)

Hřbety slonů – Elefantenrücken

Vranec jedlový – Tannenbärlapp
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V PŘÍPRAVĚ
IN DER VORBEREITUNG LUŽ

Vyhlášení chráněného území je připravováno i na české části nejvyšší 
hory Lužických hor. Německá část hory je přírodní rezervací již od roku 
1967. Strmé svahy pokrývají zachovalé bukové lesy se zajímavým pod-
rostem a společenstva skalních výchozů. Také vrchol Luže poskytuje 
kruhový rozhled, který vyváží namáhavý výstup.

Die Ausweisung eines Naturschutzgebietes ist auch auf der tschechis-
chen Seite des höchsten Berges des Lausitzer Gebirges in Vorbe-
reitung. Der deutsche Teil des Berges ist seit dem Jahr 1967 Natur-
schutzgebiet. Die steilen Hänge sind von erhalten gebliebenen 
Buchenwäldern mit interessanter Krautschicht und Felsvorsprüngen 
bedeckt. Auch der Gipfel der Lausche bietet eine Rundaussicht, welche 
die Wanderer nach einem schwierigen Aufstieg belohnt.

Bučina na Luži – Buchenwald auf der Lausche

Kuna lesní – Baummarder

Plšík lískový – Haselmaus

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA
NATURDENKMAL LÍSKA

Hluboké a neproniknutelné lesy Lužických hor v dávných dobách naháněly lidem strach. Vedlo skrz ně pouze několik stezek, po kterých ces-
tovali kupci a obchodníci se svým zbožím a sídlili v nich loupežníci, kteří si na tyto poklady brousili zuby. Tyto časy dávno minuly, hory jsou 
osídlené, lesy prořídly a jsou protkány množstvím cest.

Většina starých bučin byla v posledních stoletích vykácena a nahrazena smrkovými nebo smíšenými hospodářskými lesy. Z původních 
porostů jsou drobné zbytky a dříve běžné rostlinné a živočišné druhy, které jsou na tomto prostředí závislé, se staly vzácnými a ohroženými. 
Proto jsou lesní rezervace jednou z přírodně nejcennějších  částí Lužických hor.

GEHEIMNISVOLLE WÄLDER

Tiefe und undurchdringliche Wälder des Lausitzer Gebirges jagten den Menschen in alten Zeiten Angst ein. Durch sie führten nur einige Pfa-
de hindurch, auf welchen die Händler und Kaufmänner reisten. Sie wurden von Räubern besiedelt, die auf die transportierte Ware warteten. 
Diese Zeiten sind längst vorbei, die Wälder sind mehr und mehr gelichtet und von vielen Wegen zerschnitten.

Die meisten alten Buchenbestände wurden in den letzten Jahrhunderten gerodet und durch wirtschaftliche Fichten- oder Mischwälder 
ersetzt. Von den ursprünglichen Waldbeständen blieben nur Reste und die früher  gängigen  Tier- und Pflanzenarten, die von solchen Stan-
dorten abhängig sind, sind bedroht und wertvoll geworden. Aus diesem Grund sind die Waldschutzgebiete die wertvollsten Teile des Lau-
sitzer Gebirges.

Přírodní památka Líska se nachází na severovýchodním svahu 
Černého vrchu, nedaleko od stejnojmenné osady. Lesní porost 
s bukem, javorem klenem, lípou a jasanem je oplocený proti spásá-
ní bylinného patra zvěří. Nachází se zde jedna z největších popula-
cí měsíčnice vytrvalé v Lužických horách (srovnatelná je pouze na 
Jezevčím vrchu). V podrostu kromě ní roste ještě řada dalších vzác-
ných či chráněných druhů rostlin – árón plamatý, lilie zlatohlávek, 
kyčelnice devítilistá či dymnivka dutá.

Místo je lidově nazývané také Měsíční stráň nebo Měsíční údolí. 
Nejlepší čas pro návštěvu je druhá polovina května a začátek 
června, kdy je celá stráň zabarvena jemnými nafialovělými kvítky 
s pronikavou vůní.

Das Naturdenkmal Líska (Hasel) befindet sich am nordöstlichen 
Hang des Černý vrch (Schwarzberg), in der Nähe der gleichnami-
gen Siedlung. Der Waldbestand mit Buche, Bergahorn, Linde und 
Esche ist mit einem Zaun gegen Wildverbiss in der Krautschicht 
geschützt. Hier befindet sich eine der größten Gesellschaften 
der Mondviole im Lausitzer Gebirge (vergleichbar ist nur jene am 
Jezevčí vrch). In der Krautschicht kommen weitere wertvolle und 
geschützte Pflanzenarten vor – Gefleckter Aronstab, Türkenbund-
lilie, Neunblatt-Zahnwurz oder Hohler Lerchensporn.

Der Standort wird auch als Mondhang oder Mondtal bezeichnet. 
Die beste Zeit für den Besuch ist die zweite Mai-Hälfte oder Anfang 
Juni, wenn der ganze Hang von violetten Blüten mit einem schar-
fen Duft bedeckt wird.

Výr velký – Uhu

TAJEMNÉ HVOZDY

Mohutné buky jsou základem starých porostů – Riesige Buchen sind der Grundstein der alten Bestände

Pýchavka hruškovitá – Birnenstäubling

Měsíčnice vytrvalá – Mondviole Árón plamatý – Gefleckter Aronstab Vraní oko čtyřlisté – Einbeere Dymnivka dutá – Hohler Lerchensporn

Lilie zlatohlávek – Türkenbundlilie Kyčelnice devítilistá – Neunblatt-Zahnwurz

PŘÍRODNÍ REZERVACE
NATURRESERVAT SPRAVEDLNOST

Zajímavá lesní společenstva zůstala zachována i na čedičovém vrchu Spravedlnost mezi Chřibskou a Doubicí. V podrostu květnatých bučin 
se vyskytuje řada zajímavých druhů jarních rostlin – hrachor jarní, kyčelnice devítilistá a cibulkonosná či dymnivka dutá. Na svazích na 
zazemněných sutích se přidávají jasan, javor klen a jilmy s podrostem měsíčnice vytrvalé. Hluboké lesy poskytují hnízdiště řadě dravců a sov, 
datlu černému či strakapoudu malému.

Zajímavý je i samotný vrchol, kde se na skalních výchozech setkávají teplomilné druhy, jako je keř skalník celokrajný, s glaciálními relikty jako 
kapradinka skalní. Kromě přírodovědných zajímavostí poskytuje vrchol i působivý výhled do krajiny.

Interessante Waldgesellschaften blieben auch am Basaltberg Spravedlnost (Gerechtigkeit) zwischen Chřibská (Kreibitz) und Doubi-
ce (Daubitz) erhalten. In der Krautschicht kommen viele interessante Frühlingspflanzen vor – Frühlings-Platterbse, Neunblatt-Zahnwurz, 
Zwiebel-Zahnwurz oder Hohler Lerchensporn. Auf den Hängen, in den bodenreicheren Schutthalden kommen auch Esche, Bergahorn und 
Ulme mit Mondviolengesellschaften vor. In den tiefen Wäldern brüten viele Raubvögel und Eulen sowie Schwarzspecht und Kleinspecht.

Interessant ist auch der Gipfel selbst, wo sich auf den Felsvorsprüngen die wärmeliebenden Arten, wie z.B. Gemeine Zwergmispel und 
Eiszeitrelikte wie z.B. Südlicher Wimperfarn begegnen. Neben den naturwissenschaftlichen Besonderheiten bietet der Gipfel einen wunder-
schönen Blick in die Landschaft.

Srpnové mlhy v hlubokých lesích – Augustnebel in tiefen Wäldern

Porost měsíčnice v přírodní rezervaci Spravedlnost – Mondviolengesellschaft im Naturreservat Spravedlnost (Gerechtigkeit)
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