Start/Cíl

hospoda

TECHNICKÉ ÚDAJE STEZKY:
Délka trasy: 			
4,3 km
Časová náročnost:		
3 hodiny
Doporučená výbava:
GPS navigace, papír,
			
tužka, pevná obuv
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PRŮVODCE NAUČNOU STEZKOU

VÝŠKOVÝ PROFIL TRASY:

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
Na herních prvcích buďte opatrní, sledujte jejich aktuální technický stav a používejte rozum.
Použití je na vlastní nebezpečí!
Odpovědi na otázky uvedené na jednotlivých zastaveních naleznete na www.polevsko.info

POLEVSKO
LUŽICKÉ HORY

NAUČNÁ STEZKA „ZA POLEVSKÝMI OBRY“
Stromy jsou nejstarší a největší organismy na Zemi - skuteční obři. V okolí Polevska se několik obrů ukrývá, ale nalézt je není jednoduché. Aby po staletí unikali
ostrým pilám a sekerám, poukrývali se na prudkých stráních a úbočí roklí.
Takovými místy značené stezky nevedou. Nezbývá, než se
vydat po stezkách lesních zvířat a objevit obří tajemství...

Smrk ztepilý (Picea abies)
Mrakošmak netouží po ničem víc, něž dosáhnout na
mraky. Mraky jsou jeho potrava. Jak se některý přiblíží,
Mrakošmak zavětří a saje, dokud mrak celý nevcucne. Je
to mladý obr, 60 let není na obra tolik, ale ze všech obrů
bude jednou nejvyšší...

Mrakošmak
GPS: 50°47’28.338”N, 14°31’42.233”E

Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)

Javor horský klen (Acer pseudoplatanus)
Zhruba před 100 lety se čtyři bratři vraceli z trhu v Novém Boru (Haidě). Dařilo se jim toho dne dobře, všechno
sklo prodali a nesli domů měšec plný peněz. V hostinci
Na křižovatce popili a dobře se najedli. Soumrak je
zastihl někde v těchto místech. Rozhodli se přenocovat.
Měšec schoval pod polštář nejstarší z nich...

Kochal

Nejmladší, sotva šedesátiletý obr, vlastně spíš obřík.
Strašně rád se kochá na pěkných vyhlídkách. Je trochu
podobný lidem – vede mírně zahálčivý život, vysedává
a přemýšlí. Krmí se jeřabinami, není masožravý. Jen pro
srovnání, naše jeřabina mu připadá jako člověku keř
borůvky...

GPS: 50°47’26.265”N, 14°31’26.274”E

Jasmír
GPS: 50°47’15.369”N, 14°31’49.582”E

Buk lesní (Fagus sylvatica)

Lípa (Tilia)

V dávných dobách létali po kraji draci. Měli šedou
hladkou kůži, dlouhé krky a nejméně tři hlavy. Drak
Panožrout bydlel v jeskyni pod Milštejnem a žral lidi.
Nejvíce mu zachutnaly krásné panny z Polevska (tehdy
Blottendorf) a blízké osady Jedličná (Tannenberg), krása
se tu totiž rodí odnepaměti...

Pamatuji hodně. Vysadili mě kolem roku 1890 při
výstavbě kapličky. Lidé mě uctívají jako symbol svobody
a přijdou vždy, když se v kraji děje něco významného.
Vzpomínám na lidské radosti, to když před 100 lety ve
stínu mé koruny křtil farář narozenou dívku Kateřinu.
Vzpomínám na lidské slzy z nešťastných lásek, doteky
horkých dlaní, to mi bylo už 40 let...

Panožrout

Pamětnice

GPS: 50°47’30.250”N, 14°31’54.898”E

GPS: 50°47’5.919”N, 14°31’18.525”E

