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Přírodní památka
Kamenný vrch

Výměra: 30,11 ha
Vyhlášeno: 1991
Nadmořská výška: 370–443 m 
Území obce: Horní Řasnice
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Památka zahrnuje mimořádně bohatý ma-
teční komplex chráněného druhu mravence 
(Formica polyctena). Ve spolupráci s  orgány 
ochrany přírody o něj dlouhá léta pečuje ZO 
ČSOP Formica Liberec. Péče spočívá v budo-
vání a udržování krytů nad ohroženými mra-
venčími kupami (ochrana zejména před čer-
nou zvěří), v odstraňování buřeně z okolí mra-
venčích kup a v neposlední řadě v péči o do-
statečnou druhovou pestrost dřevin, které 

tvoří potravní základnu mravence. Podle po-
sledních inventarizačních sčítání se na loka-
litě udržuje 150–200 hnízd, přičemž nové ko-
lonie přibývají zejména v okraji lesa u býva-
lé pískovny. Vegetaci chráněného území tvo-
ří převážně různověká kulturní smrčina, v níž 
žije např. strakapoud prostřední (Dendrocopus 
medius) nebo výr velký (Bubo bubo). Na okol-
ních loukách se vyskytuje evropsky významný 
chřástal polní (Crex crex) a křepelka polní (Co-
turnix coturnix).

Spravuje Krajský úřad Libereckého kraje, tel.: 485 226 428

Mraveniště mravence Formica polyctena. Mravenci Formica polyctena.

54 Přírodní památka
Kodešova skála

Výměra: 0,11 ha
Vyhlášeno: 1996
Nadmořská výška: 300 m 
Území obce: Heřmanice

Čedičový masiv porostlý teplomilným listna-
tým hájem se vzácnými druhy rostlin, zakon-
čený skalní stěnou s dobře znatelnou sloupco-
vou čedičovou odlučností s netypickým vějí-
řovitým uspořádáním sloupků. Skála byla od-
kryta při těžební činnosti v zaniklém Gothově 
lomu. V podrostu dubohabrového háje kve-
te chráněná lilie zlatohlavá (Lilium martagon) 
a plicník tmavý (Pulmonaria obscura), v lemu 
lesa se prosazuje brslen evropský (Euonymus 
europaea). Bezlesou část porůstá společenstvo 
skalních štěrbin a mělkých skeletovitých půd. 
Skála nese jméno frýdlantského učitele Ota-
kara Kodeše, pomocníka Stráže obrany státu, 
který byl u ní v září 1938 zastřelen příslušníkem 
místního sudetoněmeckého oddílu.

Spravuje Krajský úřad Libereckého kraje, tel.: 485 226 428

PP Kodešova skála.

Vějířovitá odlučnost čediče.


