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55 Přírodní rezervace
Křížový vrch

Výměra: 10,49 ha
Vyhlášeno: 1996
Nadmořská výška: 300–370 m 
Území obce: Frýdlant v Čechách

Komplex zachovalých společenstev suťové-
ho lesa s přechody k listnatým teplomilným 
hájům, květnatým a acidofilním bučinám, vy-
vinutý na strmém svahu řeku Smědé naproti 
frýdlantskému zámku. Součástí rezervace je 
též drobnější remíz na vrcholu kopce – nejbo-
hatší lokalita lilie zlatohlavé (Lilium martagon) 
na Frýdlantsku. Z dalších ohrožených a vzác-
ných druhů jmenujme árón plamatý (Arum 
maculatum), lýkovec jedovatý (Daphne meze-
reum), pižmovku obecnou (Adoxa moschatel-
lina) nebo hořec tolitovitý (Gentiana asclepia-
dea). Pozornost si v této poměrně malé nad-
mořské výšce zaslouží výskyt horské trávy lip-
nice širolisté (Poa chaixii) nebo rozrazilu hor-
ského (Veronica montana). Podrobný zoolo-
gický průzkum dosud nebyl proveden, před-
pokládá se však bohaté zastoupení entomo-
fauny a drobných  obratlovců, neboť lesní spo-
lečenstva vykazují mnoho známek původnos-

ti. Do rezervace zalétá čáp černý (Ciconia nigra). 
V severní části chráněného území jsou zacho-
vány zbytky křížové cesty, podle níž je lokalita 
pojmenována.

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

Část Přírodní rezervace Křížový vrch.

Lilie zlatohlavá (Lilium martagon).

56 Přírodní památka Hadí kopec
Výměra: 1,78 ha
Vyhlášeno: 2002
Nadmořská výška:  340–378 m 
Území obce: Krásný Les, Raspenava

Území je ukázkou tzv. epigenetického údo-
lí, kdy říčka Lomnice v dávné minulosti pro-
hlubovala svoje koryto v okolních ortorulách, 
až narazila na podpovrchové těleso olivinic-
kého čediče. Nově vzniklou překážku nepře-
konala obvyklým odkloněním toku, ale vod-
ní eroze rozdělila tvrdou čedičovou horninu 
na dvě části.  V dnes rozšířené údolní nivě říč-
ka přirozeně meandruje. Ve svazích se na živ-
ném substrátu zachovaly fragmenty smíše-

ného lesa a lipodubového háje s jaterníkem 
podléškou (Hepatica nobilis), plicníkem tma-
vým (Pulmonaria obscura), strdivkou nicí (Me-
lica nutans) a kopytníkem evropským (Asa-
rum europaeum). Ve skalních štěrbinách roste 
ostřice prstnatá (Carex digitata), kapradiny sle-
ziník červený (Asplenium trichomanes) a osla-
dič obecný (Polypodium vulgare). Z blízkého 
Chlumu sem zalétá silně ohrožený čáp černý 
(Ciconia nigra).

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

Zářez Lomnice v PP Hadí kopec. Jaterník podléška (Hepatica nobilis).


