červenec 2007

Program rozvoje obce Blatce
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Z obojživelníků a plazů se vyskytuje vzácně mlok zemní a čolek horský, z běžných
druhů žab je nejhojnější skokan hnědý, běžně se vyskytuje ještěrka obecná, slepýš i jediné
riziko naší přírody - zmije obecná.
Vzhledem k rozsáhlým borovým monokulturám je složení hmyzích společenstev
poměrně chudé. Přesto překvapuje výskyt několika podhorských druhů střevlíků a drabčíků
vedle teplomilných druhů krasců.
Údolí potoka Liběchovky a Pšovky jsou typická svými vlhkými loukami, mokřadními
společenstvy a vodními tůněmi. Zdejší mokřadní společenstva byla v listopadu 1997 zařazena
do území chráněných v rámci Ramsarské úmluvy. V mokřadních biotopech se nacházejí
druhy živočichů i rostlin zapsaných v Červeném seznamu.

3.4 Geologie
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3.5 Historie obce
Rekreační ves Blatce se nachází v Konrádovském dole, asi 20 km (vz.č.) od České Lípy
směrem na Mšeno, 6 km od Dubé. Blatce jsou připomínány na počátku 15. století, kdy patřily
k Housce, Blatce se podle zdejší půdy původně nazývaly Bláto, později se začalo zdrobňovat
na Blatce.
K obci Blatce patří i Blatečky, které mají společnou historii i jazykový základ a vývoj. V
Blatečkách
najdeme několik dobře zachovalých stavení, například domy
p. 12 a 13.
Blatečky jsou také východištěm do sousedních údolí s horolezeckými pískovcovými terény č.
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