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94 Přírodní rezervace
Podtrosecká údolí

Výměra: 140,83 ha
Vyhlášeno: 1999
Nadmořská výška: 250–320 m 
Území obce: Hrubá Skála, Troskovice

Menší skalní město ležící v blízkosti Roven-
ska pod Troskami je tvořené svrchnokřídový-
mi kvádrovými pískovci. Zvětrávacími procesy 
vznikly zajímavé tvary, které do oblasti přitahu-
jí návštěvníky a propůjčily místní název Pohád-
kový les. Skalním městem, které je oblíbenou 
alternativou k turisty přeplněnému hruboskal-
skému skalnímu městu a Prachovským skalám, 
prochází turistická značená cesta, na okrajích 
skal jsou vybudované vyhlídky. Květena úze-
mí je poměrně chudá a odpovídá borům na 
písečných stanovištích – hlavními součástmi 
podrostu jsou borůvka černá (Vaccinium myr-
tillus), brusinka obecná (Vaccinium vitis-idaea) 
a vřes obecný (Calluna vulgaris). Z ptáků ve 

skalách hnízdí poštolka obecná (Falco tinnun-
culus) a vzácný krkavec velký (Corvus corax).

Spravuje Správa CHKO Český ráj, tel.: 481 321 900

95 Přírodní památka
Borecké skály

Výměra: 29,5 ha
Vyhlášeno: 1985
Nadmořská výška: 280–360 m 
Území obce: Hrubá Skála, Rovensko pod Troskami

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

Borecké skály.

Skalní útvar v Boreckých skalách.

Přírodní rezervace zahrnuje sbíhající se údo-
lí Jordánky a Žehrovky včetně bočních údo-
lí a tvoří nejrozsáhlejší komplex mokřadních 
biotopů v CHKO Český ráj. Na vodních tocích se 
v kaňonovitých pískovcových údolích nachá-
zejí rybníky, rákosiny, rašelinné louky a pod-
máčené olšiny. V území se vyskytuje 18 zvláš-
tě chráněných druhů rostlin. Jedná se zejmé-
na o mokřadní rostliny, např. rosnatku okrouh-
lolistou (Drosera rotundifolia), suchopýr štíhlý 
(Eriophorum gracile), hlízovec Loeselův (Lipa-
ris loeselii), kruštík bahenní (Epipactis palust-
ris), ďáblík bahenní (Calla palustris) či toliji ba-

henní (Parnassia palustris). Také fauna rezerva-
ce se skládá především z druhů vázaných na 
vodu. Území hostí 126 druhů obratlovců, z to-
ho 47 druhů ptáků. Z ptáků je zde možno za-
hlédnout ledňáčka říčního (Alcedo atthis), skor-
ce vodního (Cinclus cinclus) či konipase horské-
ho (Motacilla cinerea). Rosnička zelená (Hyla ar-
borea), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) a čo-
lek horský (Triturus alpestris) jsou významnými 
druhy obojživelníků. Ze zvláště chráněných 
druhů bezobratlých se zde vyskytuje škeble 
rybničná (Anodonta cygnea) a rak říční (Asta-
cus astacus).

Rybník Věžák. Tolije bahenní (Parnassia palustris).


