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»E

in Stück Eigenart der Kammlandschaft sind die Hochmoore. Über ihnen schwebt Wehmut. Der Bergwanderer
durchquert die ›Bildwiese‹ bei Jungferndorf, verweilt ›in den
Nässen‹ von Obervoitsdorf, steigt in die ›Moorbodengrube‹ bei
Hinterzinnwald, schaut vom Hochstand über die ›Kiefernweiche‹ bei Georgenfeld, erschauert vor den Spukgestalten der
Sumpfkiefern auf dem ›Seemoor‹ am Bornhauberg, verweilt
›in der Klietsch‹ bei Ullersdorf, schreitet hier auch über ›die
Quieke‹ und ›Moosbeerpresse‹, rastet in der ›Moorlislheede‹
bei Willersdorf.«
Die Flurnamen sind längst verschwunden, die meisten
Dörfer auf dem Böhmischen Kamm gleich mit. Und auch von
den einstmals landschaftsprägenden Mooren haben nur wenige Reste seit 1925 überlebt, als der Glashütter Lehrer Alfred
Eichhorn hier wandern war.

»Z

vláštností krajiny na hřebenech jsou vrchoviště se svou
melancholickou náladou. Poutník přechází louku ›Bildwiese‹ u Jungferndorfu (dnes Panenská), zastaví se ›in den Nässen‹ u Obervoitsdorfu (Fojtovice), stoupá k ›Moorbodengrube‹
u Hinterzinnwaldu (bývalý Zadní Cínovec), z vrchu shlíží na
›Kiefernweiche‹ u Georgenfeldu, leká se strašidelných tvarů zakrslých borovic na rašeliništi ›Seemoor‹ (U jezera) u Pramenáče,
chvíli se zdrží ›in der Klietsch‹ u Ullersdorfu (býv. Oldříš), kráčí
přes zdejší ›die Quieke‹ a ›Moosbeerpresse‹, odpočívá u ›Moorlislheede‹ u Willersdorfu (býv. Vilejšov).«
Německé místní názvy jsou dávno ztraceny, stejně jako
většina vesnic na české straně hřebene. Také z rašelinišť, která
kdysi utvářela obraz zdejší krajiny, zůstalo od roku 1925, kdy se
tudy procházel učitel Alfred Eichhorn z Glashütte, jen málo.
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vorherige Seiten | předchozí strany
Moor-Birken bei Deutscheinsiedel | Břízy pýřité u Deutscheinsiedelu
NSG Grünwalder Heide | PR Grünwaldske vřesoviště
balzende Birkhähne | Tokající tetřívci
Birkhähne finden auf dem Erzgebirgskamm immer weniger offene
Balzplätze. | Tetřívci nacházejí na krušnohorském hřebeni stále
méně tokanišť.

 Naturschutzgebiet Georgenfelder Hochmoor: Einen erheblichen
Teil ihres Wassers erhalten die Kamm-Moore durch den Böhmischen
Nebel. | Přírodní rezervace Georgenfelder Hochmoor: značnou
část vody získávají rašeliniště na hřebenech z mlhy, která přichází
od Mostecké pánve.
 weibliches Birkhuhn (Tetrao tetrix) | Samička tetřívka obecného
 Einen natürlicherweise waldfreien Moorkern gibt es noch in der
Seeheide (PR U jezera). | V přírodní rezervaci Rašeliniště U jezera se
zachovalo jádro rašeliniště s přirozeným bezlesím.
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 Der Raubwürger (Lanius excubitor) ist ein seltener Bewohner
der halboffenen Kammlandschaften. | Ťuhýk šedý je vzácný
obyvatel polootevřené krajiny na hřebenech hor.
 Der Rundblättrige Sonnentau (Drosera rotundifolia) deckt
seinen Nährstoffbedarf teilweise durch die Verdauung winziger
Mücken. | Rosnatka okrouhlolistá získává část živin lapáním
drobných komárů.
unten rechts | vpravo dole
Waldeidechsen (Zootoca vivipara) kommen auch mit rauen Klimabedingungen klar. | Ještěrce živorodé nevadí ani drsné klimatické
podmínky.
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Das Fettkraut (Pinguicula vulgaris) benötigt offene, nicht zu
saure Nass-Standorte. Mit Klebdrüsen fängt die fleischfressende
Pflanze Kleinstinsekten und Pollen ein.
Tučnice obecná potřebuje otevřená a nepříliš kyselá mokrá
stanoviště. Na své lepkavé žláznaté výčnělky chytá tato masožravka
nejmenší hmyz a také pyl.

In feucht-kühlen Moorwäldern zu Hause ist der Europäische
Siebenstern (Trientalis europaea) – die einzige einheimische
Pflanzenart mit (meist) sieben Blütenblättern.
Ve vlhkých a chladných rašelinných lesích roste sedmikvítek
evropský – rostlina, která má sedm okvětních lístků, což je
v přírodě poměrně výjimečné.
Moore | Rašeliniště
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E

O

 Waldmoorspanner (Macaria brunneata)
Kropenatec brusnicový

 Torfmoos (Sphagnum magellanicum)
Rašeliník prostřední

in richtiges Moor ist etwas für die besonders Duldsamen,
Genügsamen. Für diejenigen, denen die Konkurrenzstrategen unter günstigeren Bedingungen keine Chance lassen. Die
Latschenkiefern ertragen im Winter den schwersten Eispanzer –
»Anraum« sagt der Erzgebirgler dazu –, doch nur im Hochmoor
werden sie nicht von hochwüchsigeren Gehölzen verdrängt.
Andere Arten haben spezielle Strategien, um mit den nassen
und nährstoffarmen Verhältnissen im Moor klarzukommen:
Der fleischfressende Sonnentau versucht die Defizite der kargen Moorböden auszugleichen, indem er Mücken verdaut, die
an den klebrigen Tropfen seiner kleinen Fangarme hängenbleiben. Die Moosbeere wiederum rankt sich im Torfmoos empor,
um von selbigem nicht überwachsen zu werden.
Einige wenige Torfmoosarten sind die eigentlichen Hochmoorbildner. So ein Pflänzchen kann viele Hunderte, vielleicht
sogar Tausende Jahre alt werden, indem es an der Oberfläche
immer weiter wächst, während der untere Teil abstirbt. Die
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pravdové rašeliniště je útočištěm nenáročných a vytrvalých druhů. Těch, kterým by konkurenti v lepších podmínkách nedali šanci. Borovice blatka snáší v zimě i ten nejtěžší ledový krunýř, ale jen na rašeliništi ji nevytlačí jiné, vyšší dřeviny.
Další druhy mají speciální strategie, jak se vyrovnat s vlhkým
a na živiny chudým prostředím rašelinišť: »masožravá« rosnatka dohání deficit živin tím, že vstřebává komáry, kteří se přichytí na lepkavý sekret, vylučovaný konci jejích »chapadel«. Klikva
se pne po rašeliníku, čímž se brání tomu, aby ji přerostl.
Rašeliník je rostlina, která rašeliniště utváří. Dokáže přežít
stovky, ba tisíce let, během nichž na povrchu stále přirůstá,
zatímco její spodní část odumírá. Rozklad odumřelé biomasy
probíhá v málo okysličené vodě rašelinišť velice pomalu.
V poslední fázi vzniká z této hmoty komplexní směs organických látek zvaná rašelina. V živinami bohatších slatinných a
přechodných rašeliništích může rašelina vznikat také z ostřice,
sítiny a suchopýru.

 Die Früchte der Rauschbeere (Vaccinium uliginosum)
»berauschen« nur, wenn sie mit einem bestimmten Pilz infiziert
sind. | Plody vlochyně bahenní mohou mít opojné účinky, ale jen
v případě, jsou-li napadeny určitým druhem hub.
 Moosbeeren (Vaccinium oxycoccus) reifen erst im Spätherbst
und bieten damit den Hochmoor-Tieren wichtige Wintervitamine.
Klikva bahenní zraje až pozdě na podzim a pro zvířata, která žijí
na rašeliništi, je důležitým zdrojem vitamínů na zimu.
Moore | Rašeliniště
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Zersetzung der abgestorbenen Biomasse verläuft im sauerstoffarmen Moorwasser sehr langsam und endet bei einem
komplexen Gemisch organischer Substanzen namens Torf.
In nährstoffreicheren Nieder- und Zwischenmooren können
auch Seggen, Binsen und Wollgräser Torf bilden.
Von Natur aus wechseln sich Auf- und Abbauprozesse ab,
wassergefüllte Schlenken und leicht erhobene Bülten mit
Beersträuchern. Trunkel-, Preisel-, Krähen- und Heidelbeeren
bieten den gefiederten Moorbewohnern willkommene Nahrung,
vor allem dem Birkhuhn. Glücklich kann sich schätzen, wer in
den Kammlagen des Ost-Erzgebirges einem Exemplar der nur
noch wenigen Dutzend Hähnen und Hennen begegnet. Möglicherweise handelt es sich um die letzte Birkhuhnpopulation
Mitteleuropas, für die längerfristig noch eine Überlebenschance besteht. Viele seiner unabdingbaren Lebensraumansprüche
findet das Birkhuhn aber auch hier immer weniger: Wo früher
einige der besten Balzplätze lagen, verläuft heute die Autobahn A17 / D8. Ein dichtes Loipennetz und nächtliche Flutlichtbeleuchtung von Skisportanlagen stören, wenn die Tiere im
Winter wirklich Ruhe brauchen. Bis auf wenige Ausnahmen
sind alle wichtigen Offenbereiche, die infolge des Waldsterbens entstanden waren, heute wieder mit Fichten zugepflanzt.
Und auch in den meisten Mooren sorgen alte Entwässerungsgräben, immer heißere Trockenperioden sowie ein enormes Übermaß an Stickstoffeinträgen (»Eutrophierung«) dafür,
dass der Lebensraum der duldsamen Moorbewohner immer
kleiner wird. Höchste Zeit zum Handeln!

Die Larven der Gelbband-Torfschwebfliege (Sericomyia silentis)
entwickeln sich im nassen Moorboden.
Larvy pestřenky tiché se vyvíjejí v mokré rašelinné půdě.
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Nárůst biomasy se přirozeně střídá s rozkladnými procesy,
zatopené »šlenky« s vyvýšenými »bulty«, obrostlými keříčky
brusnic. Vlochyně, brusinka, šicha a borůvka dávají potravu
opeřeným obyvatelům rašelinišť.
V první řadě to platí o tetřívkovi. Turista, který tohoto ptáka
na hřebenech potká, může mluvit o štěstí, celkem jich totiž
ve východním Krušnohoří žijí jen desítky. Možná jde také o
poslední středoevropskou populaci tetřívka, která má šanci
na dlouhodobé přežití. Ani zde to však se svými nároky na prostředí nemá snadné: v místech, kde bývala nejlepší tokaniště,
dnes leží dálnice D8 / A17. V zimě, když tetřívci skutečně potřebují klid, jsou rušeni hustou sítí běžkařských tratí a nočním
osvětlením zimních sportovišť. A na téměř všechny důležité
holiny, které vznikly odumíráním lesa, se dnes znovu sázejí
smrčky.
Také na většině rašelinišť se podmínky zhoršují: staré odvodňovací kanály, stále teplejší suchá období a přemíra dusíku
(»eutrofizace«), to vše způsobuje, že se životní prostor tetřívků
neustále zmenšuje. Nejvyšší čas to změnit!

 Fichtenkreuzschnabel (Loxia corvirostra) | Křivka obecná
 Hochhmoorbläuling (Plebejus optilete) – Rarität der KammMoore | Modrásek stříbroskvrnný – vzácný obyvatel rašelinišť
na hřebenech

Kleine Moosjungfer (Leucorrhinia dubia) | Vážka čárkovaná
Moore | Rašeliniště
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 nur noch auf der tschechischen Seite nachgewiesen: der Hochmoorgelbling (Colias palaeno) | Výskyt žluťáska borůvkového je
prokázán jen na české straně hor.
 Durch Grabenverbau wird im Naturschutzgebiet Georgenfelder
Hochmoor das Wasser zurückgehalten. | Díky přehrazeným
příkopům se v Georgenfeldském rašeliništi daří zadržovat vodu.
Moore | Rašeliniště
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Vorkommensschwerpunkte | Oblasti výskytu

1 NSG Großhartmannsdorfer Großteich


2 Moore bei Deutscheinsiedel (Brandhübelmoor)



rašeliniště u obce Deutscheinsiedel (Brandhübelmoor)
3

 Schwarzer Teich | PR Černý rybník
4	Studený močál / Kalte Bruchheide und andere Moorreste im Umfeld der Fláje

Talsperre | Studený močál a další rašeliniště v okolí Flájské přehrady
5	

 Grünwalder Heide | PR Grünwaldské vřesoviště
6 Große Auerhahnbalz (Quellgebiet der Flöha / Flájský potok) 			


Velké tetřeví tokaniště (prameniště Flájského potoka)
7	Kalkquellmoor und weitere vermoorte Bereiche im NSG Gimmlitztal


Kalkquellmoor a další místa v NSG Gimmlitztal
8	

 Seifenmoor und weitere Moorreste im Tharandter Wald
Seifenmoor a další pozůstatky rašelinišť v Tharandtském lese
9	Diebsgrundmoor und weitere Moorreste in der Dippoldiswalder Heide


Diebsgrundmoor a další pozůstatky rašelinišť v oblasti Dippoldiswalder Heide
1
0	

 NSG Schellerhauer Weißeritzwiesen und Umgebung
NSG Schellerhauer Weißeritzwiesen a okolí
1
1 NSG Georgenfelder Hochmoor + PR Cínovecké rašeliniště

1
2 Seeheide | PR U Jezera

1
3	Moorbereiche nördlich des Cínovecký hřbet / Zinnwalder Berges


(deutsche Seite: NSG) | severní svahy Cínoveckého hřbetu
1
4	NSG Fürstenauer Heide

1
5	PR Černá louka / NSG Schwarze Wiesen und Quellbereiche am Haberfeld

PR Černá louka a prameniště u Haberfeldu
1
6 FND Kachemoor
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Wandervorschlag | Tip na výlet
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Zinnwald-Georgenfeld, Bushaltestelle Grenzsteinhof (auch
am Wochenende Linienbusse von Dresden und Teplice)
 Großer Lugstein  NSG Georgenfelder Hochmoor  Böhmischer Lugstein  PR U jezera / NSG Seeheide  PR Cínovecké
rašeliniště / NSG Zinnwalder Moor (südliche Fortsetzung des
Georgenfelder Hochmoors)  Bergbauhalde Cínovec  Wüstung Vorderzinnwald  Dlouhý rybnik / Langer Teich  Zinnwald/Cínovec
ca. 12 km

Zinnwald-Georgenfeld, autobusová zastávka Grenzsteinhof (linkové autobusy z Drážďan a Teplic jezdí i o víkendech)
 Großer Lugstein  NSG Georgenfelder Hochmoor (Georgenfeldské rašeliniště)  PR U jezera  PR Cínovecké rašeliniště
 stará důlní halda u Cínovce  bývalý Přední Cínovec
 Dlouhý rybník  Cínovec / Zinnwald
cca 12 km

Moore | Rašeliniště
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Moor-Tour zwischen Lugstein
und Bornhauberg

Procházka po rašeliništích mezi Lugsteinem
a Pramenáčem

D

V

ie meisten Moore des Ost-Erzgebirges sind längst abgetorft. »Torfziegel« wurden bis Mitte des 20. Jahrhunderts
als Brennstoff gewonnen, z. B. in der Fürstenauer Heide. Torf
aus den Flöha-Quellgebieten bildete die Grundlage für die
berühmten Teplitzer Moorbäder. Heute sind die meisten noch
verbliebenen, halbwegs intakten Hochmoor-Reste entweder
abgelegen oder dem Wanderer gänzlich versperrt, wie etwa
die Kalte Bruchheide / Studený močál im großen Rotwildgatter
südlich der Fláje-Talsperre. Überhaupt hat der Naturfreund
heute fast nirgendwo mehr die Möglichkeit, in das Innere
eines Moores zu gelangen, zum einen aus Naturschutzgründen (viele Moore sind NSG), zum anderen wegen des oft
undurchdringlichen Dickichts ringsum. Einzige Ausnahme:
das Naturschutzgebiet Georgenfelder Hochmoor, das durch
einen 1200 Meter langen Knüppeldamm erschlossen ist. Der
Naturschutzstatus und viele Maßnahmen zum Verstopfen der
alten Entwässerungsgräben haben bis vor Kurzem auch im
Georgenfelder Hochmoor nicht die Austrocknungstendenzen
stoppen können. 2013 erfolgte ein recht radikaler Eingriff, um
mit massiven Spundwänden das Wasser zurückzuhalten. Die
ersten Entwicklungen sehen seither erfolgversprechend aus.
Umfangreichere Moor-Renaturierungsmaßnahmen mit Grabenverbau fanden in den letzten Jahren auch auf der weitaus
moorreicheren tschechischen Seite statt, z. B. zwischen Cínovecky hřebet / Zinnwalder Berg und Dlouhý rybnik / Langem
Teich sowie in der Seeheide / U jezera, dem am besten erhaltenen Hochmoor des östlichen Erzgebirges. So manche Ergebnisse der Bemühungen können sich sehen lassen – auf einer
naturkundlichen Wanderung rund um Cínovec / Zinnwald.
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ětšina rašelinišť východního Krušnohoří je dnes dávno
vytěžená. Rašelinové cihly totiž ještě v polovině 20. století
sloužily jako palivo, například v oblasti Fürstenauer Heide.
Rašelina z pramenišť Flájského potoka se zase využívala pro
rašelinné koupele v teplických lázních. Dnes je většina dosud
zachovalých a málo narušených rašelinišť buď na nepřístupných místech, nebo zcela uzavřena pro návštěvníky. Příkladem
může být Studený močál ve velké jelení oboře mezi Loučnou
a Flájemi. Milovníci přírody nemají téměř žádnou možnost
prozkoumat vnitřek rašelinišť, jednak kvůli ochraně přírody
(mnohá rašeliniště jsou přírodními rezervacemi), jednak kvůli
neprostupnému terénu, který je obvykle obklopuje. Jedinou
výjimkou je přírodní rezervace Georgenfeldské rašeliniště
(Georgenfelder Hochmoor), která je přístupná po 1200 metrů
dlouhém dřevěném chodníku. Ani status chráněného území, ani přehrazení starých odvodňovacích kanálů zde ještě
donedávna nedokázaly zastavit proces vysychání. V roce 2014
se však díky radikálnímu zásahu podařilo vodu zadržet pomocí
masivních hrázek. První průzkumy zatím vypadají velmi slibně.
K rozsáhlejším úpravám včetně zahrazování kanálů došlo
v posledních letech i na české straně, která je na rašeliniště
celkově mnohem bohatší než ta německá. Za pozornost
stojí například oblast mezi Cínoveckým hřbetem a Dlouhým
rybníkem nebo rašeliniště U jezera, které je nejlépe zachovalé
v celém východním Krušnohoří. Jak vlastně práce na záchraně
rašelinišť vypadají a jaké jsou jejich výsledky, můžete vidět na
vlastní oči na přírodovědné vycházce v okolí Cínovce.

Praktische Naturschutzeinsätze | Ochrana přírody
Als Hochmoore noch ein Vielfaches ihrer heutigen Flächen auf
dem Kammplateau des Erzgebirges bedeckten, gab es auch
ausreichend große Offenbereiche für Birkhühner. Dann kam
der Mensch und entwässerte zwar die Nassbiotope, schuf
aber gleichzeitig neues, strukturreiches Offenland. Heute jedoch bemühen sich viele Förster darum, dass auf möglichst jedem Stück Waldboden auch tatsächlich Bäume wachsen. Den
Lebensraumansprüchen des Birkhuhns sagt das gar nicht zu,
die Art ist mittlerweile auch hier am Aussterben – wie fast überall in Mitteleuropa. Um dies zu verhindern, werden im Rahmen
des Schellerhauer Naturschutzpraktikums von Studenten im
anmoorigen Kahleberggebiet wieder Balzplätze für die Birkhähne freigeschnitten.
Moore sind nicht nur im Erzgebirge gefährdet. In vielen Gegenden wurden diese wertvollen Wasserspeicher trockengelegt –
und das Speichersubstrat Torf getrocknet, verbrannt, als Verpackungsmaterial genutzt oder an Gärtnereien geliefert. Heute
stehen Moore in Mitteleuropa fast überall unter Naturschutz.
Der Bedarf an Torfsubstrat jedoch ist geblieben. Mehrere Millionen Kubikmeter Torf verbrauchen Profi- und Hobbygärtner
allein in Deutschland. Der größte Teil davon kommt aus dem
Baltikum, dem verbliebenen Moorparadies Europas.
Dabei lässt sich ein vergleichbar gutes Gartensubstrat problemlos aus Kompost herstellen.

V dobách, kdy rašeliniště zabírala mnohem větší část východního Krušnohoří než dnes, byl tu také dostatek místa pro tetřívka. Pak přišel člověk: odvodnil zamokřené plochy, zároveň
však také vytvořil novou, pestrou otevřenou krajinu. Další změna – bohužel k horšímu – přišla s moderním lesnictvím. Mnoho
lesníků dnes usiluje o to, aby opravdu na každém čtverečním
metru lesa rostl nějaký strom. Tím však tetřívkům mizí jejich životní prostor. I proto je u nás tento vzácný druh kriticky ohrožený, podobně jako v celé střední Evropě. Tento trend se snaží
zvrátit alespoň ochranáři a studenti, kteří v rámci pracovních
stáží »Schellerhauer Naturschutzpraktikum« pečují o tokaniště
kolem Kahlebergu.
Rašeliniště nejsou ohrožená jen v Krušných horách. Také na
mnoha jiných místech byly tyto cenné zásobárny vody vysušeny a vzácná rašelina použita jako palivo, obalový materiál nebo
substrát v zahradnictvích. Dnes jsou rašeliniště ve střední Evropě
téměř bez výjimky chráněná, poptávka po rašelině však neklesá.
Stejně kvalitní substrát lze přitom získat ze zahradního kompostu. Přesto však profesionální zahradníci i malí zahrádkáři ročně
jen v Německu spotřebují několik milionů kubíků rašeliny. Většina pochází z Pobaltí, posledního rašelinného ráje v Evropě.
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