
m a l o p l o š n á  c h r á n ě n á  ú z e m í  L i b e r e c k é h o  k r a j e

–54– –55–

47 Přírodní rezervace
Dlouhá hora

Výměra: 13,97 ha
Vyhlášeno: 1972
Nadmořská výška: 480–685 m 
Území obce: Chrastava

Komplex společenstev bukových lesů od 
vrcholové, klimaticky exponované kyselé bu-
činy s bikou bělavou (Luzula luzuloides), přes 
kapradinové typy na hlubších balvanitých pů-
dách až po suťový les s jasanem, javorem a jil-
mem, místy s lokálním ovlivněním povrcho-
vou či podzemní vodou. K význačnějším pod-
rostním druhům patří lilie zlatohlavá (Lilium 
martagon), česnek medvědí (Allium ursinum), 
bledule jarní (Leucojum vernum), árón plamatý 
(Arum maculatum), kyčelnice devítilistá (Denta-
ria enneaphyllos) nebo kokořík přeslenitý (Poly-

gonatum verticillatum). V úžlabním suťovém le-
se dominuje měsíčnice vytrvalá (Lunaria redivi-
va), avšak pouze tam, kde je oplocením chrá-
něna před zvěří. V břehu drobného toku roste 
mokrýš vstřícnolistý (Chrysosplenium oppositi-
folium). Ostrov bučin uprostřed okolní smrkové 
monokultury je útočištěm mnoha ptačích dru-
hů. Hnízdí tu např. holub doupňák (Columba oe-
nas), skřivan lesní (Lullula arborea) a lejsek malý 
(Ficedula parva). Péče o území se zaměřuje ze-
jména na dosadby původních listnatých dřevin 
– z důvodu nadměrné koncentrace vysoké zvě-
ře se tato opatření neobejdou bez individuální 
nebo skupinové ochrany sazenic.

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

Troudnatec kopytovitý (Fomes fomentarius) je jednou z nejběžnějších dřevokazných hub vysky-
tujících se v bukových lesích. Napadá přestárlé či jinak oslabené kmeny a urychluje jejich rozpad. 
V přirozeném bukovém lese nastává stadium rozpadu ve věku přibližně 250–300 let. V bukových 
hospodářských lesích je délka obmýtí, tedy i života stromu kolem 110–120 let. Z toho je zřejmé, že 
troudnatec kopytovitý nezpůsobuje ve zdravém lesním porostu výrazné ekonomické ztráty.

Porost měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva) v PR Dlouhá hora. 
Foto Jarmila Sýkorová

Troudnatec kopytovitý (Fomes fo-
mentarius) na bukovém kmeni. 

48 Přírodní rezervace Hamrštejn
Výměra: 28,29 ha
Vyhlášeno: 1972
Nadmořská výška: 305–445 m 
Území obce: Liberec

Chráněné území zahrnuje ostroh, obtéka-
ný ze všech stran Lužickou Nisou, a dále na-
vazující enklávu smíšeného a listnatého lesa 
v prudkém  svahu nad silnicí na protějším bře-
hu řeky. Pestrou mozaiku lesních společenstev 
tvoří  dubohabřiny, květnaté bučiny, acidofil-
ní bučiny, suťový les a na říční terase též frag-
menty lužního lesa s olší lepkavou (Alnus glu-
tinosa). V prostoru Ještědského hřbetu jsou 
ojedinělá společenstva teplomilných druhů, 
jejichž přítomnost zde souvisí jak s říčním fe-
noménem (propojení s teplejší oblastí Lužice), 
tak se středověkým odlesněním ostrohu. Roste 
tu jaterník podléška (Hepatica nobilis), pižmov-
ka obecná (Adoxa moschatellina) nebo zvonek 
broskvolistý (Campanula persicifolia). Května-
tá bučina hostí chráněný árón plamatý (Arum maculatum), 
oměj pestrý (Aconitum variegatum) a lilii zlatohlavou (Lili-
um martagon), v suťové lese roste měsíčnice vytrvalá (Luna-
ria rediviva). V širokém okolí ojedinělý je výskyt udatny les-
ní (Aruncus vulgaris) a zvonku širolistého (Campanula latifo-
lia). Zoologicky významná je fauna měkkýšů (Clausilia parvu-

la, Platyla polita), z obratlovců jmenujme mlo-
ka skvrnitého (Salamandra salamandra), zmiji 
obecnou (Vipera berus) nebo sýčka obecného 
(Athene noctua).

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

Území leží na historicky důležité obchodní stezce, vedou-
cí z Čech přes Libereckou kotlinu do Žitavy. Význam toho-
to spojení dokazují dnešní silniční a železniční cesty, sledu-
jící říční údolí zhruba ve stejné trase jako před staletími. 
K ochraně stezky byl vybudován strážní hrad Hamrštejn, 
jehož zřícenina je součástí rezervace. Byl nazván podle ne-
dalekého hamru – místa na zpracování rudy. První zmín-
ka o hradu pochází z r. 1357, kdy patřil frýdlantským pá-
nům z Bibrštejna, v 1. polovině 15. století byl dobyt a vy-
pálen husity.

Přírodní rezervace Hamrštejn.

Árón plamatý (Arum maculatum).


