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Soustava čtyř rybníků (Černý, Vavrouškův, Strážovský, Drž-
ník) propojených Hradčanským potokem. Předmětem ochra-
ny jsou význačná vodní a rašeliništní společenstva, lokalita je 
významným hnízdištěm ptactva. V rezervaci bylo nalezeno 
okolo 200 druhů vyšších rostlin, mezi kriticky ohrožené patří 
tráva odemka vodní (Catabrosa aquatica) a prstnatec plama-
tý (Dactylorhiza maculata). Z dalších chráněných druhů se vy-
skytují ďáblík bahenní (Calla palustris), rojovník bahenní (Le-
dum palustre), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), 
kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia) či rdest alpský (Pota-
mogeton alpinus). V chráněném území hnízdí mnoho zajíma-
vých druhů ptactva, mimo jiné čáp černý (Ciconia nigra), lelek 
lesní (Caprimulgus europaeus) a skřivan lesní (Lullula arborea). 
Při entomologickém průzkumu bylo zjištěno 698 druhů mo-
týlů. Přírodní rezervace leží v bývalém vojenském výcvikovém 
prostoru Ralsko, hráze rybníků jsou poškozeny pohybem vo-
jenské techniky. Významným problémem současné doby je za-
nášení rybníků bahnem.

25 Přírodní rezervace
Hradčanské rybníky

Výměra: 131,61 ha
Vyhlášeno: 1967 (ochranný režim od r. 1933)
Nadmořská výška: 273–287 m. n. m.
Území obce: Ralsko

Spravuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím AOPK ČR, tel.: 475 220 525

Ďáblík bahenní (Calla palustris) .

Držník.Černý rybník. 

26 Přírodní památka
Pustý zámek

Výměra: 1,08 ha
Vyhlášeno: 1956
Nadmořská výška: 358–405 m 
Území obce: Prysk

Znělcový neovulkanický suk v údolí říčky 
Kamenice, obnažený částečně erozí a částeč-
ně lámáním kamene při stavbě silnice a želez-
niční tratě. Jedinečným úkazem jsou vodorov-
ně položené znělcové sloupce dosahující délky 
až 25 m a průměru až 1,85 m. Na severním sva-
hu se nachází lesní porost tvořený javorem kle-
nem (Acer pseudoplatanus), lípou malolistou 
(Tilia cordata), jilmem horským (Ulmus glab-
ra) a bukem lesním (Fagus sylvatica). V podros-
tu se vyskytuje třtina rákosovitá (Calamagros-
tis arundinacea). Skalní stěny jsou osídleny jes-
třábníkem hladkým (Hiearacium laevigatum), 
vřesem obecným (Calluna vulgaris), kostřavou 
sivou (Festuca pallens) a metličkou křivolakou 
(Avenella flesuosa). 

Chráněná krajinná oblast Lužické hory by-
la vyhlášena v roce 1976 na území o rozlo-
ze 270 km2 k zajištění ochrany harmonické 
krajiny v pískovcovém území tzv. České kří-
dové tabule. Pro krajinu jsou charakteristické 
četné průniky třetihorních vyvřelých hornin, 
hlavně znělce a čediče, skrze křídové pískov-
ce. Vznikla tak většina krajinných dominant 
včetně nejvyššího vrcholu Luže (793 m n. m.). 
Podél hrany Lužického přesmyku došlo k vy-
tvoření 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 vrcho-
lových partiích hor a podmáčené louky s vý-
skytem vstavačovitých druhů rostlin. Nedíl-
nou součástí krajiny Lužických hor je lužická 
lidová architektura. 
Podobný charakter jako Lužické hory mají 
i Žitavské hory nacházející se na území Ně-
mecka. Obě oblasti prošly podobným přírod-
ním i kulturním vývojem a odlišuje je pouze 
název a státní hranice.

Spravuje Správa CHKO Lužické hory, tel.: 487 762 356

Obnažená čedičová stěna.


