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Milí návštěvníci,

Eubabrunn, část obce Erlbach, leží v překrásné a klidné 
poloze na úpatí rozsáhlých kopcovitých lesů v hraničním 
prostoru k Čechám. Od paty údolí u skanzenu (530 m n.m.) 
až k nejvyššímu místu, kterým je Vysoký kámen (774 m 
n.m.), je výškový rozdíl 224 m. Vysoký kámen je zároveň 
nejkrajnějším jihozápadním bodem Krušných hor při 
přechodu do Halštrovského pohoří. Dalšími kopci v okolí jsou 
rovněž východně položený Moritzberg (653 m n.m.), severně 
Hoher Brand (805 m n.m.), západně Galgenberg  -Šibeniční 
vrch (641 m n.m.) a jihozápadně Schloßpenzel s 652 m 
nadmořské výšky.
Mezi kopci se nalézá idylická obec přímo na tocích potoků 
Hennebach a Lohrbach. Početné rybníky a tůňky utvářejí 
- vedle rašelištních a horských luk, jakož i rozsáhlých lesů 
– krajinný obraz. 
Díky okolním kopcům, které tvoří přírodní překážku, jsou v 
Eubabrunnu větší srážky než v přilehlém Erlbachu. Větší 
množství srážek (ca. 900 mm) vedou mimo jiné ke vzniku 
rašeliny v oblasti zvané Stockrauh, které se lidově také říká 
“Stockere” (odvozeno od stagnující vlhkost) a dále u potoka 
Hennebach.
Průměrná roční teplota je ca. +6,8° C. Vegetační doba je 
s ca. 202 dny od dubna až do října zřetelně delší než v 10 km 
vzdáleném Klingenthalu.
V oblasti jsou převážně smrkové lesy. Částečně jsou zde 
také zastoupeny lesní porosty borovic, dále buk obecný, 
bříza bělokorá, javor klen a jeřáb obecný. Na mokrých a 
úrodnějších stanovištích se vedle dalších druhů vyskytuje 
dub letní, dub červený, jasan, olše lepkavá a šedá, jakož i 
bříza pýřitá. V některých lesních úsecích byly lesní správou 
založeny zahrady s bukem obecným, jedlí bělokorou a 
douglaskou tisolistou. Jsou prvním krokem k přeměně lesa s 
ohledem na změnu klimatu. Půda je většinou pokryta keříky 
s bobulovitými plody
Okružní cesta údolím Hennebachu činí ca. 5 km. Vstupním 
místem je parkoviště u skanzenu. Informujte se z různých 
tabulí a naučte se poznávat charakteristiky rozdílných 
rybníků včetně jejich rostlinného a zvířecího světa. Vedle 
informačních tabulí u rybníků naleznete také tabule ke 
skanzenu, k Eubabrunnu, přírodnímu parku, rašelištní louce, 
horské louce, přírodnímu toku potoka a k lesu. Doplňujícími 
články jsou přírodní telefon, dřevěný xylofon, pravítko na 
měření stromů, hra v házení šišek, jakož lavičky a skupinová 
místa k posezení.
Myslete prosím na to, že přírodní stezka zážitků byla částečně 
fi nancována i z vašich peněz. Ochraňujte ji před zničením a 
dbejte na čistotu.

Gewässererlebnispfad
Eubabrunn

Přírodní zážitková stezka
Eubabrunn



Liebe Besucher,

Eubabrunn, ein Ortsteil von Erlbach, liegt in wunderschöner 
und ruhiger Lage, am Fuße ausgedehnter Bergwälder 
im Grenzgebiet zu Tschechien. Von der Talsohle am 
Freilichtmuseum (530 m NN) bis zur höchsten Erhebung 
Hoher Stein (Vysoký kámen, 774 m NN) besteht ein 
Höhenunterschied von 244 Meter. Der Hohe Stein ist zugleich 
der südwestlichste Punkt des Erzgebirges im Übergang zum 
Elstergebirge. Weitere Berge im Umfeld sind der ebenfalls 
östlich gelegene Moritzberg (653 m NN), nördlich der Hohe 
Brand (805 m NN), westlich der Galgenberg (641 m NN) und 
südwestlich der Schloßpenzel mit 652 m NN. 
Zwischen den Bergen befi ndet sich der idyllische Ort direkt 
an den Wässern von Hennebach und Lohbach. Zahlreiche 
Teiche und Tümpel prägen, neben Moor- und Bergwiesen 
sowie ausgedehnten Wäldern, das Landschaftsbild.
Durch die Staulage der Berge gibt es in Eubabrunn höhere 
Niederschlagsmengen als im unmittelbar angrenzenden 
Erlbach. Die höheren Niederschläge (ca. 900 mm) führen 
unter anderen zur Torfbildung im Stockrauhmoor, welches 
im Volksmund auch „Stockere“ (abgeleitet von stagnierende 
Nässe) genannt wird und am Hennebach. Die Jahresdurchs
chnittstemperatur liegt bei ca. +6,8°C. Die Vegetationszeit ist 
mit ca. 202 Tagen von April bis Oktober deutlich länger als im 
10 km entfernten Klingenthal. 
Im Gebiet stehen überwiegend Fichtenwälder. Teilweise sind 
aber auch Wald-Kiefer, Rotbuche, Hänge-Birke, Berg-Ahorn 
und Eberesche vertreten. Auf nassen und fruchtbareren 
Standorten fi nden sich neben weiteren Arten noch Stiel-
Eiche, Rot-Eiche, Gewöhnliche Esche, Schwarz- und 
Grau-Erle sowie Moor-Birke. In einigen Waldabschnitten 
wurden forstlicher seitens Gärten mit Rotbuche, Weiß-
Tanne und Douglasie angelegt. Sie sind der erste Schritt zur 
Waldumwandlung im Zuge des Klimawandels. Der Boden 
wird meist von Beersträuchern bedeckt.
Der Rundweg durch das Hennebachtal beträgt ca. 5 km. 
Als Haupteinstieg dient der Parkplatz am Freilichtmuseum. 
Informieren Sie sich auf den verschiedenen Tafeln und 
lernen Sie die Merkmale der unterschiedlichen Teiche samt 
ihrer Pfl anzen- und Tierwelt kennen. Neben den Tafeln an 
den Teichen fi nden Sie auch Tafeln zu Freilichtmuseum, 
Eubabrunn, Naturpark, Moorwiese, Bergwiese, Naturnaher 
Bachlauf und Wald. Ergänzende Elemente sind Baumtelefon, 
Holzxylophon, Baumlineal, Zapfenwurfspiel sowie Bänke 
und Sitzgruppen.

Bitte denken Sie daran, der Naturerlebnispfad wurde teilweise 
auch mit ihren Geldern fi nanziert. 

Ich bin Henni und
begleite Euch auf

meinem Pfad.


