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Steinrücken
Kamenné snosy
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chse und Bauer müssen sich mächtig mühen, um mit dem
einfachen Pflug die Scholle zu wenden. Immer wieder
kommen schrecklich große Wacken an die Oberfläche! Schon
sind Frau und Kinder des Bauern zur Stelle, um die Steine an
den Rand des schmalen, langgestreckten Feldes zu rücken.
Beachtlich hochgewachsen schon ist die Steinrücke, seit die
Vorfahren das Land hier erstmals urbar machten. Was werden
wohl dereinst die Nachfahren von diesen Steinrücken halten?

254

O

brátit jednoduchým pluhem všechnu půdu, to dá volům
i sedlákům pořádně zabrat. Každou chvíli vyorají velký
kámen, který ženy a děti vzápětí odnášejí na kraj úzkého a protáhlého pole. Od doby, kdy první naši předkové začali zúrodňovat místní půdu, vyrostl kamenný snos do pořádné výšky.
Co z něj asi zbude pro ty, kdo přijdou po nás?

vorherige Seite | předchozí strana
Steinrücke am Müglitzgrund bei Fürstenau | Kamenný snos
u Müglitzgrundu poblíž Fürstenau

auch aus Nordosteuropa – die früchtereichen Steinrücken.
Na kamenných snosech bývá na podzim dostatek potravy. Proto je
navštěvuje mnoho kvíčal – některé až ze severovýchodu Evropy.

 Im Herbst besuchen viele Wacholderdrosseln (Turdus pilaris) –

 Blick zum Mückentürmchen | Pohled na Komáří vížku
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 Von dichten Flechtenteppichen überzogene GranitporphyrLesesteine: die Steinrücken am Bärensteiner Mendesbusch
müssen uralt sein. | Hustý koberec lišejníků pokrývající kameny ze
žulového porfyru svědčí o značném stáří kamenných snosů
v oblasti Mendesbusch u Bärensteinu.
 Das Erzgebirge ist eines der Verbreitungszentren der inzwischen stark gefährdeten, vielerorts ausgestorbenen Kreuzotter
(Vipera berus). | Zmije obecná je silně ohrožená a na mnoha
místech již vyhynula, v Krušných horách se jí však daří přežívat.
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 Auf Sal-Weiden kann man im Sommer mitunter den Gartenlaubkäfer (Phyllopertha horticola) entdecken.
Na jívách můžeme někdy najít listokaza zahradního.

 Die Höcker-Habichtsfliege (Dioctria rufipes) erbeutet an
Gebüschrändern kleinere Insekten.
Roupec štíhlý loví drobný hmyz na okrajích křovin.

ie Steinrücken genannten Lesesteinwälle prägen weite
Gebiete des östlichen Erzgebirges wie kaum ein anderer
Biotoptyp. Rund 1000 Kilometer gibt es davon zwischen Gott
leuba und Flöha, außerdem kaum zu zählende Steinhorste.
Diese Steinhaufen haben mitunter eine bergbauliche Vergangenheit, während die Steinrücken zweifelsfrei auf früheren
Ackerbau zurückgehen. Heute stellen sie wertvolle Refugien für
die biologische Vielfalt in Agrarlandschaften dar. Kreuzottern
und Eidechsen finden hier Sonnenplätze auf den Steinen,
Mauswiesel und Spitzmäuse Verstecke darunter. Feuer-Lilie
und Busch-Nelke, Purpur-Fetthenne und Hain-Wachtelweizen
können an mageren Steinrückenrändern gedeihen, während
sie auf den Feldern und Weiden keine Chance mehr haben.
Zahlreiche Strauch- und Baumarten haben sich im Verlauf der
Nutzungsgeschichte einen Platz auf den Steinrücken erobert.
Beim Durchwandern des Ost-Erzgebirges fällt auf, dass die
von Steinrücken markierten Hufenstrukturen der Dorffluren
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louhé kamenné hřbítky, kterým odborníci říkají kamenné
snosy nebo také agrární valy, jsou typickým poznávacím
znamením krušnohorské krajiny. Na území mezi říčkami Gott
leuba a Flöha je jich bezpočet – na délku by utvořily řadu dlouhou asi tisíc kilometrů. Kromě nich tu najdeme také množství
kamenných hald. Ty však mají původ v místních dolech, zatímco kamenné snosy vznikly opravdu jen díky zemědělství. Ve
zdejší krajině hrají dodnes velmi důležitou roli – pomáhají zachovat přírodní rozmanitost. Na kamenech se vyhřívají zmije a
ještěrky, skrýš tu nacházejí lasice a rejsci. Na chudších okrajích
snosů prospívá lilie cibulkonosná, hvozdík křovištní, rozchodník velký a černýš hajní, které by na polích a pastvinách neměly
šanci. Své místo si tu našlo také mnoho druhů keřů a stromů.
Když procházíte východní částí Krušných hor, všimnete si, že
kamenné řady lemující hranice pozemků takzvaných lánových
vesnic nejsou všude stejně časté. Nejvíce se vyskytují na místech
s podložím ze žulového porfyru. Půdy, které z něj vznikají,

 Feldsteine und Baumstubben werden von Flechten besiedelt,
unter anderem der Trompeten-Becherflechte (Cladonia fimbriata).
Kameny na polích a kmeny stromů osidlují lišejníky, například
dutohlávka třásnitá.

 Das Nickende Pohlmoos (Pohlia nutans) ist eine weit verbreitete
Art, die nicht nur auf Steinrücken, sondern auch auf kalkarmen
Waldböden wächst.
Paprutka nicí je hojný druh mechu rostoucí nejen na kamenných
snosech, ale také na kyselých lesních půdách.
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 Ende Juni beginnen am Geisingberg die Feuer-Lilien (Lilium
bulbiferum) zu blühen – ein unvergesslicher Blütenzauber!
Na konci června začíná pod Geisingbergem rozkvétat nádherná
lilie cibulkonosná.
 Nierenfleck-Zipfelfalter (Thecla betulae) gibt es dort, wo
Schlehen wachsen, an deren Knospen sie ihre Eier ablegen.
Ostruháček březový žije poblíž trnkových keřů – jeho housenky
se živí trnkovými pupeny.
rechte Seite links | pravá strana vlevo
Die nektarreichen Blüten der Heidelbeere (Vaccinium myrtillus)
bieten vielen Tieren Nahrung, ebenso wie die Früchte.
Květy borůvek jsou bohaté na nektar a dávají potravu mnoha
druhům živočichů, podobně jako plody.

keineswegs überall gleich häufig anzutreffen sind. Richtig mächtig findet man sie vor allem dort, wo Granitporphyr als Grundgestein ansteht. Die daraus resultierenden Böden waren nicht
besonders ertragreich, aber durchaus ackerbaulich nutzbar –
wenn man all die groben Verwitterungsblöcke an den Rand der
Hufenstreifen »rückte«. Quarzporphyr hingegen ist so nährstoffarm, dass fast nur rund um ein paar Bergbauorte der Wald gero260
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nejsou příliš výnosné, přece jen se však hodí k pěstování některých plodin – ovšem teprve poté, co z nich člověk odstraní
přebytečné kamení. Jiné je to s půdou na křemenném porfyru,
která je na živiny mnohem chudší. Tam, kde se vyskytuje, najdeme dodnes větší lesní plochy, které nebyl důvod mýtit.
Největší část východního Krušnohoří leží na takzvané šedé
rule, která snáze zvětrává a vytváří poměrně úrodnou půdu.

det wurde. Der flächenmäßig im Ost-Erzgebirge vorherrschende
Graugneis wiederum zerfällt deutlich schneller und bildet relativ
fruchtbare Böden. Auch hier gibt es teilweise schöne SteinrückenHufenlandschaften. Doch die »Meliorationsbemühungen« der
DDR-Landwirtschaft hatten in den Gneisgebieten ein vergleichsweise leichtes Spiel, sodass etliche steinrückenartige Feldraine
und Hangterrassen wieder verschwanden.
Das Gestein bestimmt mit, welche Gehölze sich entwickeln
können. Über magerem Porphyr, vor allem auf trockenen Kuppen,
dominieren Ebereschen das Bild – im Frühling mit herrlichem
weißen Blütenflor, im Herbst leuchtend rot voller Vogelbeeren.
Nährstoffreichere Bedingungen indes lassen vor allem BergAhorne und Eschen zu großen Bäumen emporwachsen. Dies
jedoch ist heute für viele lichtbedürftige Pflanzen und Tiere ein
Problem. Früher wurden die Gehölze aller zehn bis zwanzig Jahre »auf Stock gesetzt«: Steinrücken waren die Brennholzquellen
der Bauern. Dadurch blieben sie licht und offen, mit viel Platz für
Sträucher aller Art, in denen Dorngrasmücken, Neuntöter und
Goldammern brüten können. Auch der Wildapfel, das Charakter
gehölz des »Holzäppelgebirges«, braucht Sonne. Deshalb wer
den heute auf vielen Steinrücken wieder Bäume gefällt.

I zde však místy najdeme pěkné kamenné snosy. Tedy to, co z
nich zbylo po takzvaných melioracích, s nimiž tu v časech NDR
slavili mnohem větší »úspěchy« než na odolnějším porfyru.
Proto zde také meliorace zanechaly větší škody.
Druhem horniny je ovlivněna také zdejší skladba dřevin. Na
chudším porfyru, především na suchých haldách, převládá jeřáb –
na jaře ho poznáme podle záplavy bílých květů, na podzim zdobí
krajinu svými červenooranžovými plody. Tam, kde je živin více,
můžeme dnes najít vzrostlé javory a jasany, což představuje probém pro mnoho světlomilných rostlin i živočichů. Dříve se všechny
dřeviny každých deset až dvacet let seřezávaly: kamenné snosy
sloužily sedlákům jako zdroj dříví na topení. Díky tomu zde byl dostatek světla a rostlo tu mnoho druhů keřů, v nichž mohli hnízdit
ťuhýci, strnadi a pěnice. Světlomilná je také lesní jabloň, typická
dřevina východních Krušných hor. I kvůli ní se dnes na kamenných
snosech znovu kácí – tentokrát ve jménu ochrany přírody.
 Die Busch-Nelke (Dianthus sylvaticus) wächst im Ost-Erzgebirge
und sonst nur in wenigen anderen Gebieten Deutschlands.
Hvozdík lesní roste jen na několika málo místech České republiky.
Jedním z nich jsou Krušné hory.
Steinrücken | Kamenné snosy
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 Neuntöter (Lanius collurio) erbeuten große Insekten und kleine
Wirbeltiere. | Ťuhýk obecný loví velký hmyz i malé obratlovce.
 Als »Vuuchelbeerbaam« gehört die Eberesche (Sorbus aucuparia)
untrennbar zum Erzgebirge.
Jeřáb ptačí je typickou dřevinou Krušných hor.
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 Schlehen (Prunus spinosa) bieten mit ihren Früchten vielen
Vögeln wertvolles Winterfutter.
Plody trnky obecné jsou cennou zimní potravou mnoha ptáků.
 Hermelin (Mustela erminea) | Lasice hranostaj
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Vorkommensschwerpunkte | Oblasti výskytu

1	Görsdorf + Forchheim


2 Gebirgsneudorf | Nová Ves v Horách


3 Friedebach


4	Mulda – Lichtenberg


5	Langewiese | Dlouhá Louka


6	Seyde (Kahle Höhe) – Schönfeld


7	Schellerhau


8	Umgebung NSG Luchberg | okolí NSG Luchberg


9	Dittersdorf – Börnchen (+ »Rücken«hain)


1
0	
Johnsbach – Falkenhain

1
1

 Bärenstein
1
2 NSG Geisingberg


1
3	Zinnwald-Georgenfeld

1
4	Geising – Lauenstein

1
5	NSG Grenzwiesen (Fürstenau – Müglitz)


1
6	ehem. Flur Ebersdorf (+ Böhm. Müglitz) | zaniklá obec Habartice (+ Mohelnice)


1
7	ehem. Fluren Streckenwald – Krásný Les / Schönwald | býv. Větrov – Krásný Les

1
8	Eisengrund Börnersdorf

1
9	Wingendorf


2
0	NSG Oelsen


2
1	Petrovice / Peterswald – Hellendorf (Strompelgrund)

2
2	Nollendorfer Pass | Nakléřovský průsmyk

2
3	Kninitz | Knínice



1
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Steinrücken-Ausblicke zwischen Bärenstein
und Johnsbach

Vyhlídky na kamenné snosy mezi
Bärensteinem a Johnsbachem

Beachtliche 300 Meter beträgt der Unterschied zwischen dem
bewaldeten Höhenzug, der sich von den Lugsteinen über die
Tellkoppe bis zum Oberfrauendorfer Kohlberg zieht, und der
Müglitz, deren Tal zwischen Lauenstein und Glashütte nahezu
parallel dazu, vier Kilometer entfernt, verläuft. Die Müglitz hat
sich ins Gneis-Grundgestein eingegraben, während der bewaldete Rücken den Verlauf des »Teplitzer Quarzporphyrs« markiert. Dieser resultiert aus sehr saurem Magma, das vor rund
300 Millionen Jahren aus einer langen Spalte im damaligen
»Ur-Erzgebirge« quoll. Etwas später drang noch weitere, nicht
ganz so saure Gesteinsschmelze nach, erreichte aber nicht
mehr ganz die damalige Erdoberfläche – und erkaltete zu
Granitporphyr. Ein solcher, ein bis zwei Kilometer breiter Granitporphyrzug erstreckt sich nun zwischen dem Höhenrücken
und dem Müglitztal. Hier konnten die Bauern zwar Ackerbau
betreiben, mussten dafür jedoch besonders viele und besonders mächtige Steinrücken aufschichten. Was für die Vorfahren
zweifellos reichlich Mühe und Not bedeutete, bietet dem
Wanderer heute außergewöhnlich abwechslungsreiche Landschaftseindrücke. Weit kann der Blick nach Osten und Norden
schweifen – von den Steinrücken am Bärensteiner Mendesbusch und der Kesselshöhe ebenso wie vom Panoramaweg

Na sever od Cínovce se přes Kahleberg až ke Kohlbergu
táhne zalesněný horský hřbet. Výškový rozdíl mezi ním a čtyři
kilometry vzdáleným údolím říčky Mohelnice / Müglitz činí
úctyhodných 300 metrů. Mohelnice si vyhloubila cestu skrz
rulové podloží, zatímco zalesněný hřbet je tvořen »teplickým
ryolitem« neboli křemenným porfyrem. Ten vznikl z kyselého
magmatu, které se přibližně před 300 miliony lety dostalo na
povrch dlouhou prasklinou v tehdejším horstvu. O něco později byla vytlačena ještě další, o něco méně kyselá směs hornin, která už ale nedospěla na tehdejší zemský povrch a ztuhla
na žulový porfyr. Jeden takový, místy až dva kilometry široký
pruh žulového porfyru se táhne mezi kahleberským hřbetem
a mohelnickým údolím. I zde byla v minulosti pole, aby na nich
však vůbec bylo možné orat, museli lidé odnosit velké množství kamenů. Na velikosti zdejších snosů je to vidět dodnes. Pro
naše předky to musela být obrovská námaha, odměnená navíc
jen bídnou úrodou.
Turista, který sem zavítá dnes, uvidí především krásný a
velmi rozmanitý kus krajiny. Na východ nebo na sever, od kamenných snosů u lesíku Mendesbusch a na vrchu Kesselshöhe,
z vyhlídkové stezky Waldidylle nebo z vrcholku Reichelshöhe
mezi Johnsbachem a Falkenhainem … Mezi kamennými valy

Bhf. Bärenstein  Feile  Schilfbachtal  Mittelgrund  Johns
bach  Hochwaldstraße  Falkenhain  Waldidylle  Otter
telle  NSG Weicholdswald  Bielatal  Dorf Bärenstein 
Mendesbusch  Sachsenhöhe  Stadt und Schloss Bärenstein

nádraží Bärenstein  Feile  Schilfbachtal  Mittelgrund
 Johnsbach  Hochwaldstraße  Falkenhain  Waldidylle
 Ottertelle  NSG Weicholdswald  Bielatal  obec Bärenstein
 Mendesbusch  Sachsenhöhe  město a zámek Bärenstein

ca. 25 km

cca 25 km

Steinrücken | Kamenné snosy

Steinrücken | Kamenné snosy

267

Waldidylle oder von der Reichelshöhe zwischen Johnsbach
und Falkenhain. Vor allem im Frühjahr, wenn Kirschen und all
die Dornsträucher leuchtend weiß blühen, ein großartiges
Erlebnis! Kaum minder eindrucksvoll sind dann die Farbkontraste während der Herbstfärbung. Vielerorts verbergen sich
zwischen den Lesesteinwällen noch Quellmulden, Bergwiesen
und andere artenreiche Grünlandbiotope. Auch lohnt es sich
unterwegs, das Waldumbauprojekt der Grünen Liga Osterzgebirge auf der Sachsenhöhe zur Kenntnis zu nehmen, nach
frisch gepflegten (von bedrängenden Gehölzen freigestellten)
Wildäpfeln Ausschau zu halten, mit dem Kauf von leckerstem
Käse am Milchschafhof Bärenstein die Landschaftspflege zu
unterstützen und an der »Biotoppflegebasis« im Bielatal eine
Wanderpause einzulegen. Oder hier am besten beim nächsten
Naturschutzeinsatz mitzuhelfen.
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se na mnoha místech skrývají úžlabiny s prameny potoků,
najdeme tu horské louky i jiné zajímavé biotopy. Nejkrásnější
je zdejší krajina na jaře, když bíle rozkvetou třešně a všechny trnité keře, neméně působivé jsou i podzimní barevné kontrasty.
A co dalšího je tu k vidění? Za pozornost stojí například
projekt obnovy lesa na Sachsenhöhe u Bärensteinu či unikátní
lesní jabloně. Péči o zdejší krajinu můžete podpořit zakoupením výborného sýra na ovčí farmě Milchschafhof Bärenstein.
Nebo se na chvíli zastavte v centru ochrany přírody Biotop
pflegebasis v Bielatalu – nejlépe v době, kdy tu probíhá nějaká
ochranářská akce.
 am Milchschafhof bei Bärenstein | U biofarmy Milchschafhof
poblíž Bärensteinu
 Blick von den Bärensteiner Steinrücken zum Špičák / Sattelberg
Pohled z bärensteinských kamenných snosů ke Špičáku
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Praktischer Naturschutz | Ochrana přírody
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Eine neue Steinrücke anlegen

Založte si kamenný snos

Keine Frage, der Aufwand ist enorm. Doch wer im Ost-Erzgebirge Land besitzt, kann ja mal darüber nachdenken, ob sich nicht
die Wiederanlage einer Steinrücke lohnen würde – als Refugium für viele Pflanzen- und Tierarten, aber auch zum Schutz vor
Erosion und allzu schnellem Hochwasserabfluss. Vielleicht hat
es ja vor wenigen Jahrzehnten auf dem Grundstück sogar noch
eine Steinrücke gegeben?
Auf der Flur zwischen Hartmannsdorf und Kleinbobritzsch
scheute ein Grundstücksbesitzer den Aufwand nicht und schuf
über 100 Meter Steinrücke neu. Nordwestlich der Ziegelscheune /
Alten Schanze informiert eine Hinweistafel über das Vorhaben.
Daraus geht auch hervor, dass solche Projekte prinzipiell förderfähig sind.

Může to být pořádná fuška. Jestli ale žijete v Krušných horách
a dokonce tu vlastníte půdu, zkuste se zamyslet, jestli by nestálo za to založit nějaký ten kamenný snos. Nejen že tak vytvoříte
zázemí mnoha druhům rostlin i živočichů, ale ochráníte také
svůj pozemek před erozí a zpomalíte odtok vody během případných povodní. Navíc není vyloučeno, že ještě ve dvacátém
století byste u vás nějaký ten kamenný snos našli …
Na pozemcích mezi obcemi Hartmannsdorf a Kleinbobritzsch
se něco podobného už podařilo. Majitel se nelekl námahy a vybudoval tu několik stovek metrů kamenných snosů. Návštěvníky o tom informuje naučná tabule.
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 Südlich von Hartmannsdorf entstand 2013 /14 eine neue
Steinrücke. | Jižně od Hartmannsdorfu vznikl v letech 2013 /14
nový kamenný snos.

Steinrückenpflege

Péče o kamenné snosy

Als im 20. Jahrhundert erst Kohle, dann Öl und Gas als Hauptfeue
rungsmaterial an die Stelle von Brennholz traten, begannen sich
die bis dahin regelmäßig »auf Stock gesetzten« Gehölze zu hohen,
schattenwerfenden Bäumen zu entfalten. Um den Kreuzottern
wieder Sonnenplätze und den Feuer-Lilien Licht zum Blühen
zu verschaffen, sind deshalb heute Pflegeeingriffe nötig. Andererseits findet Brennholz inzwischen erneut rege Nachfrage, sodass nicht wenige Landeigentümer jetzt im Winter von sich aus
mit der Motorsäge auf die Steinrücke ziehen. Soll die Arbeit nicht
nur Wärme im Wohnzimmer, sondern auch einen Nutzen für die
Steinrückenbewohner bringen, ist vorher fachmännischer Rat gut
(und gar nicht teuer). Diesen kann man sich zum Beispiel beim Naturschutzgroßprojekt »Bergwiesen im Osterzgebirge« holen, das
selbst auch viele Steinrückenmaßnahmen vergibt. Oder aber mal
bei einer Pflegeaktion der Grünen Liga Osterzgebirge mithelfen.

Ve 20. století se snížila poptávka po palivovém dříví, to když ho
jako zdroj energie začalo nahrazovat uhlí a později také ropa
a plyn. V té době začaly kamenné snosy zarůstat. V místech,
kde se dříve všechny dřeviny pravidelně seřezávaly, vyrostly
najednou vysoké stromy, jejichž stín vyhnal mnoho původních
obyvatel. Pokud tu mají zmije najít znovu svá místa na slunci,
pokud má lilie cibulkonosná znovu vykvést, je třeba snosy opět
prořezávat. Naštěstí se v posledních letech poptávka po dříví na
topení opět zvýšila. Mnoho vlastníků pozemků tak před zimou
vyráží na snosy s motorovou pilou. Neměli by ovšem řezat živelně – před každým zásahem je dobré se poradit s odborníkem.
Je také možné se přijít poučit na některou z akcí Grüne Liga Ost
erzgebirge.
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Exkurs | Zajímavost
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Das »Holzäppelgebirge«

Kraj divokých jabloní

Das Klima ist rau im Ost-Erzgebirge oder war es zumindest früher, dass hier keine »richtigen« Äpfel gedeihen können. Dafür
galt der einheimische Wildapfel den Leuten im oberen Müglitzund Gottleubatal als Quell kräftiger Gesundheit. Nicht in Form
knackiger Früchte, zum Rohessen sind die kleinen Holzäpfel
kaum genießbar. Aber beispielsweise als leckerer »Holzäppeltee«. Diesen schätzen noch heute die Erzgebirgler als Heilmittel
bei Fieber, Erkältungen, Durchfallerkrankungen.
Aus vielen Gegenden ist die einzige in Mitteleuropa ursprünglich wild vorkommende Apfelart inzwischen verschwunden. Der
Wildapfel kreuzt sich mit dem von den Römern über die Alpen ge
brachten Kulturapfel; vor allem aber sind ihm zusagende Lebens
räume heute rar geworden. Im Hochwald ist es ihm zu dunkel und
auf den Feldern steht er der effektiven Landwirtschaft im Wege.
Im abwechslungsreichen Ostteil des Erzgebirges mit seinen vielen Steinrücken, Feldgehölzen und Waldrandbereichen
gibt es noch an die 1000 Wildapfelbäume. Von 2007 bis 2011
förderte das Bundeslandwirtschaftsministerium ein größeres
Projekt zum Erhalt dieses Schatzes, unter anderem auch als
Genressource. Gemeinsam mit ihren Partnern, dem Pillnitzer

V drsném krušnohorském klimatu se dříve nedařilo žádným
»normálním« jablkům. Obyvatelé horních toků řek Müglitz
a Gottleuba tedy brali zavděk plody lesních jabloní, které pro ně
byly důležitým zdrojem síly a zdraví. Ne snad v podobě šťavnatých plodů – na malých lesních jablíčkách byste si moc nepochutnali. Zato z nich ale vařili výborný čaj, který se na některých
místech dodnes používá proti horečce, nachlazení i průjmům.
Lesní jabloň rostla v minulosti ve střední Evropě divoce,
z většiny oblastí už však vymizela. Částečně křížením, poté, co
staří Římané přinesli přes Alpy první kulturní odrůdy jablek, ale
především kvůli úbytku vhodných stanovišť. Ve vzrostlém lese
je pro ni příliš velká tma, na polích zase překáží efektivnímu zemědělství.
V rozmanité krajině východní části Krušných hor, v mnoha
zdejších remízcích, na kamenných snosech i okrajích lesa přežilo
do dnešních dnů na tisíc lesních jabloní. Spolkové ministerstvo
hospodářství podpořilo v letech 2007 až 2011 velký projekt na
jejich záchranu, mimo jiné kvůli zachování genofondu. Grüne
Liga Osterzgebirge zahájila společně s několika partnerskými
organizacemi rozsáhlé práce. V první řadě šlo o prosvětlení po-
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Julius Kühn-Institut sowie Sachsenforst, führte die Grüne Liga
Ost
erzgebirge eine umfangreiche Bestandserhebung durch.
Vor allem aber wurde mit praktischen Pflegemaßnahmen dafür gesorgt, dass möglichst viele der wertvollen Gehölze wieder
Licht bekommen. Zahlreiche neue Wildapfelbäumchen konnten angezogen und gepflanzt werden. Auch nach Projektende
kümmert sich der Umweltverein ganz besonders um das Charaktergehölz der Region, damit das »Holzäppelgebirge« auch in
Zukunft seinen Namen zu Recht tragen kann.

rostů, kromě toho se však také vysázelo velké množství nových
stromků. Ochránci přírody se o jabloně starají i po skončení projektu – to aby jeden ze symbolů Krušných hor zůstal zachován
i příštím generacím.

 Naturdenkmal: Wildapfel am Hahneberg bei Glashütte
Památný strom: jabloň lesní na Hahnebergu u Glashütte
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