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Přírodní rezervace Klíč
Výměra: 9,00 ha
Vyhlášeno: 1967
Nadmořská výška: 530–760 m 
Území obce: Svor
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Výrazný znělcový kužel, krajinná dominanta 
severních Čech. Na jihozápadní straně je kužel 
ukončen stěnou vysokou 45–60 m, pata kužele 
je pokryta rozsáhlými sutěmi. Na jihozápadních 
skalnatých svazích pod vrcholem roste tolitová 
doubrava, jedna z nejvýše položených doubrav 
v České republice. Tvoří ji rozvolněné porosty 
dubu zimního (Quercus petraea) s vtroušenou 
lípou malolistou (Tilia cordata), javorem klenem 
(Acer pseudoplatanus), jeřábem ptačím (Sorbus 
aucuparia) a lískou obecnou (Coryllus avellana). 
V bylinném patře převažuje tolita lékařská (Cy-
nanchum vincetoxicum) a třtina rákosovitá (Ca-
lamagrostis arundinacea), v prostorech mezi 
porosty se vyskytují například náprstník velko-
květý (Digitalis grandiflora), lilie zlatohlavá (Lli-
lium martagon), pryšec chvojka (Tithymalus cy-
parissias). Na skalních stěnách a okrajích sutí se 
vyskytuje kriticky ohrožená hvězdnice alpská 
(Aster alpinus). Na vrcholu Klíče hnízdí krkavec 

velký (Corvus corax), v minulosti zde hnízdil i so-
kol stěhovavý (Falco peregrinus). Celkem byl na 
Klíči zjištěn výskyt 50 druhů obratlovců. V suťo-
vých polích se vyskytují některé horské druhy 
brouků, například střevlíci Carabus linnei či Pte-
rostichus negligens. 

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

Pohled na Klíč od jihu. Hvězdnice alpská (Aster alpinus).

Tolita lékařská (Cynanchum vincetoxicum).

30 Přírodní památka Naděje
Výměra: 0,30 ha
Vyhlášeno: 1966
Nadmořská výška: 580–625 m 
Území obce: Cvikov

Puklinová pseudokrasová jeskyně se nachá-
zí v suťovém poli na severním svahu Suchého 
vrchu, nedaleko od vodní nádrže Naděje. Jes-
kyni tvoří asi 30 m dlouhá puklina, ve které se 
v zimním období hromadí chladný vzduch. 
Jeho zásluhou se v jeskyni téměř po celý rok 
udržuje podlahový led a ledové povlaky na 
skalách. V jarním období se vytvářejí na stě-
nách ledové krápníčky. Jeskyně je zimoviš-
těm několika druhů netopýrů a v suťovém po-
li nad vchodem do jeskyně se vyskytují zají-
mavá společenstva mechů a lišejníků. Žije zde 

křižák temnostní (Meta menardi). Jeskyně byla 
turisticky využívána, časté návštěvy však vedly 
k poškozování ledové výzdoby a změně klima-
tu v jeskyni. Z toho důvodu je nyní její vchod 
opatřen mříží.
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Vstup do jeskyně. Vnitřek puklinové jeskyně.

Netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii).
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