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49 Národní přírodní rezervace
Karlovské bučiny

Výměra: 43,78 ha
Vyhlášeno: 1972
Nadmořská výška: 300–580 m 
Území obce: Liberec abies) a lípa malolistá (Tilia cordata). V podrostu 

se ze zvláště chráněných druhů vyskytuje okro-
tice červená (Cephalanthera rubra), okrotice bí-
lá (Cephalanthera damasonium), korálice troj-
klanná (Corrallorhiza trifida), kruštík drobnolis-
tý (Epipactis microphylla), árón plamatý (Arum 
maculatum), lilie zlatohlavá (Lilium martagon) 
a další. V bučinách hnízdí hýl obecný (Pyrrhu-
la pyrrhula), datel černý (Dryocopus martius) 
a strakapoud velký (Dendrocopus major).

Zachovalý komplex bukových lesů na zá-
padních svazích Ještědského hřbetu. Vegetace 
je tvořena vápnomilnými bučinami přecháze-
jícími do květnatých bučin, na exponovaných 
místech se vyskytují bučiny acidofilní a suťové 
lesy. V porostech buku (Fagus sylvatica) jsou při-
míšeny javor klen (Acer pseudoplatanus), jasan 
ztepilý (Fraxinus excelsior), smrk ztepilý (Picea 

Spravuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím AOPK ČR, tel.: 475 220 525

Okrotice bílá (Cephalanthera damassonium).
Foto Jarmila Sýkorová

Vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia).

50 Přírodní památka
Terasy Ještědu

Výměra: 120,96 ha
Vyhlášeno: 1995
Nadmořská výška: 769–1 012 m 
Území obce: Světlá pod Ještědem, Kryštofovo Údolí, Liberec

Unikátní komplex kryoplanačních (tj. účin-
kem ledu vzniklých) teras, izolovaných skal, 
skalních hradeb a dalších geomorfologických 
útvarů, které jsou pozůstatkem čtvrtohorního 
zalednění v předpolí evropského pevninského 
ledovce. K nejnápadnějším útvarům na území 
památky patří skalní okno Kamenná vrata, ba-
revně výrazný Červený kámen, Vířivé kameny 
při silničce z Výpřeže nebo skála Krejčík u ko-
nečné stanice lanovky. Vrcholové sutě jsou 
biotopem vzácných glaciálních reliktů bez-
obratlých živočichů, např. pavouka Wubano-
ides uralensis nebo střevlíka Pterostichus neg-
ligens, mechů a játrovek. Vrchol Ještědu, jako 
ostrůvek přirozeného bezlesí subalpinského 
stupně, je unikátním stanovištěm rostlin a ži-
vočichů z hlediska celého kraje (vyjma Krko-

noš). Z bylin tu roste plavuň pučivá (Lycopodium annotinum), 
podbělice alpská (Homogyne alpina), kýchavice bílá Lobelo-
va (Veratrum album subsp. lobelianum) nebo zlatobýl alpínský 
(Solidago virgaurea subsp. minuta). Místy vytváří celé poros-
ty hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea). Z vysokohorských 
druhů dřevin jmenujme  jeřáb ptačí olysalý (Sorbus aucuparia 
subsp. glabrata) nebo zde nepůvodní kleč (Pinus mugo). V při-
lehlých smrkových porostech hnízdí čečetka zimní (Carduelis 
flammea) nebo hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula), zalétá sem i kr-
kavec velký (Corvus corax).

Spravuje Krajský úřad Libereckého kraje, tel.: 485 226 428

Skalní okno Kamenná vrata.

Červený kámen. 

Hořec tolitový (Gentiana asclepi-
adea).


