maloplošná chráněná území Libereckého kraje
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Přírodní památka
Vranovské skály

Výměra: 12,92 ha
Vyhlášeno: 1991
Nadmořská výška: 350–420 m
Území obce: Ralsko
Chráněn je pískovcový skalní komplex na
jižním svahu Ralska nad osadou Vranov. Členité skalní bloky pokrývá reliktní bor s vtroušenými zakrslými exempláři buku, úpatní polohy porůstají kulturní bory a smíšený les. Vápnité vložky ve zdejším pískovci podmiňují výskyt některých vzácných teplomilných druhů

rostlin, jako jsou silně ohrožená medvědice lékařská (Arctostaphylos uva-ursi), kokořík vonný
(Polygonatum odoratum) nebo česnek tuhý (Allium strictum). Botanicky pozoruhodná je zde
objevená populace ostřice tlapkaté velkonohé
(Carex pediformis subsp. macroura) a v posledních letech nalezený vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum). Na skalách hnízdí poštolka
obecná (Falco tinunculus).

PP Vranovské skály.

Luční věž.

Některé mohutné skalní bloky byly v minulosti zpřístupněny tesaným schodištěm. To platí též
o nejznámějším vyhlídkovém místě, tzv. Juliině vyhlídce, odkud se nabízí daleký výhled na Českolipskou kotlinu.

Spravuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím AOPK ČR, tel.: 475 220 525
–42–

Přírodní rezervace Ralsko

Výměra: 22,32 ha
Vyhlášeno: 1967
Nadmořská výška: 575–696 m
Území obce: Ralsko, Noviny pod Ralskom

Ostrá silueta čedičového kužele Ralsko
(696 m n. m.) je výraznou krajinnou dominantou Českolipska. Rezervace zahrnuje vrcholové skály, suťové lesy a na ně navazující plošně
rozlehlou květnatou bučinu. Vrcholová skála je
stanovištěm vzácné lněnky alpské (Thesium alpinum), česneku tuhého (Allium strictum) či netřesku výběžkatého (Jovibarba sobolifera). Ještě v 70. letech minulého století tu rostla kapradinka skalní (Woodsia ilvensis) a v 90. letech
hvězdnice alpská (Aster alpinus). Zajímavostí je dlouhodobě přežívající a zde v minulosti

vysazený druh kontryhele (Alchemilla conjuncta). Součástí podrostu květnaté bučiny a suťového lesa jsou chráněné druhy árón plamatý
(Arum maculatum), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) či
vzácná kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum). V lese hnízdí holub doupňák (Columba
oenas) nebo výr velký (Bubo bubo). K nejvzácnějším nálezům bezobratlých živočichů patří
tesařík alpský (Rosalia alpina) a krasec lipový
(Poecilonota rutilans).

Vrchol Ralsko (696 m n. m.).

Martináček bukový (Aglia tau).

Na vrcholu Ralska stojí zřícenina stejnojmenného hradu s dochovanými prvky románského slohu – ty datují stavbu zhruba do konce 12. století. Poslední přestavba hradu proběhla počátkem
15. století.

Spravuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím AOPK ČR, tel.: 475 220 525
–43–

