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92 Přírodní rezervace Bažantník
Výměra: 14,00 ha
Vyhlášeno: 1998
Nadmořská výška: 260 m 
Území obce: Karlovice

Část toku Libuňky mezi obcemi Ktová a Borek pod Troska-
mi si přes veškeré regulace a meliorace v minulých padesáti 
letech zachovala přirozeně meandrující podobu. Libuňka je 
lemována polopřirozenými stromovými břehovými poros-
ty, v nichž se vyskytují tři druhy jilmů – jilm horský (Ulmus 
glabra), jilm vaz (Ulmus laevis) a jilm habrolistý (Ulmus mi-
nor). Do přírodní památky byly zahrnuty přiléhající zbytky 
nivních luk, které jsou pravidelně zaplavovány při povod-
ních. Mezi nejzajímavější živočichy patří vodní druhy ptá-
ků jako skorec vodní (Cinclus cinclus), ledňáček říční (Alcedo 
atthis), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) a konipas horský 
(Motacilla cinerea).

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

Meandrování vodních toků v krajině je dynamický neustále probíhající proces. Vlivem rozdílu rych-
losti vody mezi vnitřní a vnější stranou zákrutu dochází na vnější straně k vymílání a na vnitřní stra-
ně k ukládání materiálu. Místy dochází k proražení hlubokých meandrů, a tím napřímení vodního 
toku. Tvar koryta řeky se tedy průběžně mění i v dnešní době.

Prvosenka jarní (Primula veris).

93 Přírodní památka Libuňka
Výměra: 4,44 ha
Vyhlášeno: 1998
Nadmořská výška: 264–276 m 
Území obce: Hrubá Skála, Ktová

U rybníku Bažantník v Sedmihorkách se za-
chovaly typické lesní porosty lužního charak-
teru. Základem jsou lipové doubravy s více 
než 200 let starými duby, které ve vlhčích mís-
tech přecházejí do olšin a na břehu rybníka do 
mokřadu. Dubové lesy hostí velké množství 
vzácných či chráněných živočišných a rostlin-
ných druhů. Hnízdí zde okolo 40 druhů ptáků, 
z těch zajímavějších stojí za zmínku například 
lejsek bělokrký (Ficedulla albicollis), lejsek še-
dý (Muscicapa striata), puštík obecný (Strix alu-
co) nebo strakapoud prostřední (Dendrocopus 
medius). Vzácným obyvatelem starých dubů je 

Staleté duby v PR Bažantník.

Larvy roháčka kozlíka (Dorcus parallelopipedus) žijí 
v trouchnivějícím dubovém dřevě.

nosorožík kapucínek (Oryctes nasicornis), jehož 
larvy žijí v trouchnivějícím dřevě.

Libuňka meandruje v zemědělské 
krajině.
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