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37 Přírodní památka
Malý a Velký Jelení vrch

Výměra: 7,91 ha
Vyhlášeno: 1996
Nadmořská výška: 470–514 m 
Území obce: Ralsko

Dvojice protáhlých kopců (474 a 514 m 
n. m.) je ve svém jádru tvořena čedičem, který 
na obou vrcholech vystupuje v podobě skal-
ních srubů a srázů. Tyto výchozy hostí relikt-
ní teplomilné keřové společenstvo s jeřábem 
mukem (Sorbus aria), růží převislou (Rosa pen-
dulina), tolitou lékařskou (Vincetoxicum hirun-
dinaria), smldníkem olešníkovým (Peuceda-
num oreoselinum) nebo strdivkou sedmihrad-
skou (Melica transsilvanica). K odtud uvádě-
ným botanickým vzácnostem patří kapradin-
ka skalní (Woodsia ilvensis) a třtina pestrá (Ca-
lamagrostis varia). V podrostu svahové května-
té bučiny nacházíme typickou garnituru bylin 
tohoto v širším okolí vzácného lesního spole-

čenstva. K významným druhům patří lilie zla-
tohlavá (Lilium martagon), kyčelnice devítilis-
tá a cibulkatá (Dentaria enneaphyllos, Dentaria 
bulbifera) nebo lýkovec jedovatý (Daphne me-
zereum). Severní svah Malého Jeleního vrchu 
pokrývá suťový les s dosud bohatým zastou-
pením jilmu. Při zoologickém průzkumu byly 
nalezeny podhorské a horské druhy střevlíků 
(Carabus linnei, Cychrus attenuatus).

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

Malý a Velký Jelení vrch ze Stohánku. Jeřáb muk (Sorbus aria) na Velkém Jelením vrchu.

38 Přírodní památka Stohánek
Výměra: 0,26 ha
Vyhlášeno: 1996
Nadmořská výška: 397 m 
Území obce: Ralsko

Významný geomorfologický útvar – izolova-
ná „svědecká“ skála ve tvaru široké věže, vypre-
parovaná z turonských kvádrových pískovců. 
Na vrcholové plošině je zachován zbytek relikt-
ního dubového boru se vzácnými teplomilný-
mi  druhy bylin v podrostu: kakostem krvavým 
(Geranium sanguineum), hvozdíkem kartouz-
kem (Dianthus carthusianorum), kostřavou si-
vou (Festuca pallens), jetelem alpínským (Trifo-
rium alpestre) či ožankou kalamandrou (Teucri-
um chamaedrys). Výsušný charakter stanoviště 
prospívá zde žijící ještěrce obecné (Lacerta agi-
lis). Podrobný zoologický průzkum nebyl do-
sud proveden, v souvislosti s reliktním charak-
terem lokality lze ale předpokládat zajímavé 
nálezy ze skupiny bezobratlých živočichů.

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

Historickou zajímavostí jsou zbytky do skály 
tesaných místností  z 18. století, kdy tu údaj-
ně přebýval poustevník. V sousedství Sto-
hánku byly nalezeny pozůstatky vsi Nieder-
wald, zaniklé dle literárních pramenů po tři-
cetileté válce.

Skalní ostroh Stohánek.

Schody na vrchol.


