Noviny pod Ralskem
Kraj: Liberecký

Okres: Česká Lípa

Správní obvod: Česká Lípa

GPS souřadnice: 50.692050N, 14.746854E

Nadmořská výška: 290 m n. m.

První pís. zmínka: 1504 (517 let)

Počet obyvatel: 308

PSČ: 471 24

Adresa URL: www.novinypodralskem.cz

Okolí a příroda Noviny pod Ralskem
Příroda na území obce je velice rozmanitá. Lesy, remízky, aleje, jednotlivé stromy, pole, louky, zahrady,
rašeliniště, mokřiny, rybníčky, řeka Ploučnice, skály pískovcové a čedičové, kamenná pole,
lidské stavby, ... Různá životní prostředí pro různé druhy rostlin a živočichů. Převýšení od
přibližně 280 m do 696,1 m.
Na území obce jsou 2 zalesněné vrchy - Ralsko (696,1 m) a Lipka (473,1 m). Lesy zabírají asi polovinu
území obce.
Ralsko je výrazný, zdaleka viditelný zalesněný kuželovitý vrch (696,1 m) zvedající se až 400 m vysoko nad
současnou udolní nivou Ploučnice. Vrchol s příkrými skalnatými a suťovými svahy je tvořen mohutnou
žílou čedičové horniny (olivinickým nefelinitem). Tato žíla při třetihorní sopečné činnosti pronikla
kvádrovými pískovci, jež vystupují v dolní části. V ní jsou i četné erozní rýhy a rokle, skalní věže a
mohutné pískovcové bloky. Přírodní rezervací (28,15 ha, vyhlášena v roce 1933 a 1967) je vrchol a
skalnaté svahy se suťovým porostem (buk, klen aj.) a s teplomilnou vegetací. Výskyt muflonů. Na vrcholu
zřícenina hradu založeného Vartenberky ve 14. století, po husitských válkách hrad rychle střídal
majitele, až byl dobyt žitavským vojskem roku 1468. Působili zde pak loupeživý rytíři i penězokazci. Kruhový
rozhled do okolí - viditelný Bezděz, Ještěd, Říp, Trosky, ... Na jz. svahu skalní blok - Juliina vyhlídka - na
Vranov a Mimoň.
Na západním okraji obce před hospodou "U zlaté lípy" roste památná lípa malolistá chráněná od roku
1989 státem. Stáří se odhaduje na 250 let. Výška stromu 25 metrů. Obvod kmene má asi 465 cm ve výšce
kmene 1,3 m.
Lipka (resp. Lipovec 473,1 m) je známa v zoologických kruzích jako vyjímečná evropská lokalita
suchozemských měkkýšů. Jde o navrhované chráněné území. Vrchem Lipka se táhne cca 70 m mocná
žíla horniny čedičového typu. Po UD Hamr zde zůstal opuštěný povrchový lom.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/4431/noviny-pod-ralskem/okoli-priroda/
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