LUŽICKÁ
EXKURZE
Vydejte se s námi poznávat kvetoucí louky v chráněné krajinné
oblas� Lužické hory. Ukážeme Vám, jaké zajímavé druhy rostlin
na obhospodařovaných plochách najdeme.
Připravili jsme pro Vás 2 trasy, absolvovat můžete obě nebo
jednu Vámi vybranou.
Těšíme se na Vás 28.5.2022.

Trasa 1 „Brazilka“ (délka ca. 8,5 km)
Parkoviště u Celnice - PP Brazilka – lokalita pod Luží (německá
strana za sjezdovkami – výskyt prhy arniky) - vrchol Luže - Horní
Světlá (vstavačové louky u nádrže) - Myslivny - zpět kolem
Brazilky k parkoviš�.
Start: parkoviště u Celnice, Dolní Světlá 133
Čas: 9:00 hodin
Koncem 20. stole� bylo jméno Brazilka použito k označení nedaleké chráněné
mokřadní louky, ležící v pramenné oblas� Svitavky asi 1,5 km za Dolní Světlou,
vpravo od cesty k hraničnímu sedlu Wache a do Waltersdorfu V roce 2002 byla
louka o rozloze 9 ha prohlášena chráněnou přírodní památkou, jejímž posláním
je ochrana rostlinných společenstev, vyvinutých na vlhké a místy podmáčené
podhorské louce s rašelinnými půdami a vřesoviš�. V současné době se zde
vyskytuje například vřes obecný, ostřice obecná, sí�na ostrokvětá, všivec
mokřadní a masožravá rosnatka okrouhlolistá.
Německá strana vrcholu Luže byla roku 1967 vyhlášena přírodní rezervací. V 90.
letech 20. stole� se uvažovalo o rozšíření ochrany i na české území, ale
přírodovědný průzkum k tomu tehdy neshledal dostatečné důvody. Česká strana
Luže proto byla vyhlášena přírodní rezervací až 1. října 2011. Předmětem ochrany
je druhově chudá horská bučina na kamenitých svazích vrcholové kupy. Ve
vrcholové čás� hory se zachoval původní bukový les s přimísenými javory,
porůstající na jižní straně poměrně rozsáhlé sutě. V podrostu se vyskytuje
například náprstník červený, kokořík přeslenitý, dymnivka dutá, sasanka
pryskyřníkovitá a přímo na vrcholu oměj šalamounek. V roce 1998 tu byl také
ověřen výskyt čípku objímavého a kapradiny laločnaté. Na severovýchodní straně
Luže na nevelké loučce nad strmým údolím Schwarzer Graben každoročně
rozkvétá prha arnika.
Možnost oběda v restauraci Hospoda u nás, Dolní Světlá 78, 471 57 Mařenice
h�ps://www.hospoda-unas.cz/jidelni-listek/ - na náklady účastníků.
Následuje přesun do Mařeniček

Trasa 2 Mařeničky - (délka ca. 5,7 km)
Od u hřbitova v Mařeničkách - PP Rašeliniště Mařeničky
s pravidelně sečenou loukou - Antonínovo údolí (louka
s prstnatci májovými) - Mařenice – Kalvárie – hřbitov Mařeničky.

Start: u hřbitova v Mařeničkách
Čas: 14:00
Rašeliniště Mařeničky se nachází v údolní nivě Svitávky na jihovýchodním okraji
Mařeniček mezi dnešní silnicí a starou cestou, vedoucí z Kunra�c u Cvikova do
Mařenic. Vzniklo na nepropustném jílovitém podloží v ploché pramenné
sníženině dlouhé okolo 500 m. Rašelina se zde v minulos� také těžila, velký zájem
o ni byl zejména za 1. světové války, ale v menší míře se tu dobývala až do 30. let
20. stole�.
Protože si rašeliniště dodnes uchovalo svou biologickou hodnotu a vyskytuje se v
něm řada chráněných druhů rostlin, bylo od roku 2004 vyhlášeno přírodní
památkou. Nevelká loučka s hojným výskytem klikvy bahenní a rosnatky
okrouhlolisté, vzácně na ní roste i suchopýr pochvatý. V souvislých porostech
převažuje bezkolenec modrý, ostřice obecná, ostřice prosová, ostřice zobánkatá
a orobinec širokolistý. Na přilehlých vlhkých a mokřadních loukách je hojná sí�na
ostrokvětá, škarda bahenní, vrbina obecná a tužebník jilmový, ze vzácnějších
druhů se vyskytuje prstnatec májový a mochna bahenní.
Antonínovo Údolí je samota, ležící v údolí Hamerského potoka asi 800 m západně
od Mařenic. Pojmenována byla podle kapličky sv. Antonína Paduánského,
vyhloubené ve skále u mostku přes potok.
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Exkurze je pořádána v rámci projektu:
Kooperační síť "Kvetoucí louky" / Sieć współpracy "Kwitnące Łąki"
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Texty:
převzaty z h�p://www.luzicke-hory.cz

Přihlášky:
mailem: r.cermanova@gmail.com
nebo telefonicky: +420 777 216 852
v případě časového posunu druhé trasy
budou nahlášení účastníci
informování telefonicky

