
m a l o p l o š n á  c h r á n ě n á  ú z e m í  L i b e r e c k é h o  k r a j e

–66– –67–

Přírodní rezervace
Vápenný vrch58

Výměra: 15,64 ha
Vyhlášeno: 1999
Nadmořská výška: 360–424 m 
Území obce: Raspenava

Menší vrch na severním úpatí Jizerských hor 
v blízkosti Raspenavy. Zajímavá geologická 
stavba, odlišná od zbytku Jizerských hor, před-
určuje výjimečnost také z hlediska botanické-
ho a zoologického. Svory s vložkami krystalic-
kých vápenců a dolomitů, amfibolity, vápen-
cové čočky a jizerské ortoruly v sobě ukrýva-
jí více než 50 druhů minerálů. Až do 60. let
20. století probíhala v jednom z lomů těžba vá-
pence. Lokalita je pokryta teplomilnějšími les-
ními porosty více než zbytek Jizerských hor, 
vyskytují se zde fragmenty přirozených dubo-
habřin a acidofilní doubravy. V rezervaci roste 
lípa malolistá (Tilia cordata), habr obecný (Car-
pinus betulus), dub letní i zimní (Quercus robur 
a Quercus petraea), buk lesní (Fagus sylvatica), 
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a další. Z tep-
lomilných rostlin se vyskytuje mochna jarní 
(Potentilla tabernaemontani), bradáček vejči-
tý (Listera ovata), žindava evropská (Sanicu-

la europaea) či zeměžluč hořká (Centaurium 
erythraea). Na jasanu je hojný atraktivní tesa-
řík pižmový (Aromia moschata). Ve dvou ne-
velkých krasových jeskyních žijí netopýr vel-
ký (Myotis myotis) a netopýr černý (Barbastel-
la barbastellus), často je k vidění ještěrka obec-
ná (Lacerta agilis), běžný je také slepýš křehký 
(Anguis fragilis). 

Chráněná krajinná oblast Jizerské hory byla vyhlášena již v roce 1968 na ploše 368 km2. Oblast za-
ujímá rozsáhlou náhorní plošinu Jizerských hor, jejich strmá a skalnatá severní úbočí a mírné již-
ní svahy s původním osídlením. Náhorní plošina byla v minulosti postižena rozsáhlým odumírá-
ním smrkových porostů a v současné době je z větší části odlesněna či zarůstající mladými porosty, 
zachovaly se na ní cenné rašeliništní ekosystémy evropského významu a fragmenty klimaxových 
smrčin. Strmé severní svahy jsou porostlé rozsáhlým komplexem přírodě blízkých bukových lesů 
nemajících jinde v ČR obdobu. Tento lesní komplex hostí řadu chráněných, ohrožených až kritic-
ky ohrožených druhů rostlin a živočichů. Charakteristické žulové skalní výstupy dělají z Jizerských 
hor atraktivní horolezeckou oblast. Lesní dopravní síť vybudovaná v souvislosti s likvidací imisních 
škod poskytuje výborné podmínky pro cykloturistiku, která se v Jizerských horách rychle rozvíjí.

Spravuje Správa CHKO Jizerské hory, tel.: 482 428 999

Tesařík pižmový (Aromia moschata). 

59 Přírodní památka
Pod Smrkem

Výměra: 1,68 ha
Vyhlášeno: 1976
Nadmořská výška: 520–560 m 
Území obce: Nové Město pod Smrkem

Fragment přirozené květnaté jedlobučiny 
s mohutnými plodícími jedinci jedle běloko-
ré (Abies alba) byl původně studijní plochou. 
V současné době porost spolutvoří buk lesní 
(Fagus sylvatica), javor klen (Acer pseudopla-
tanus) a smrk ztepilý (Picea abies), z keřů se 
hojně vyskytuje krušina olšová (Frangula al-
nus). V podrostu se vyskytuje věsenka nacho-
vá (Prenanthes purpurea) a z kapradin žebrovi-
ce různolistá (Blechnum spicant), kapraď rozlo-
žená (Dryopteris dilatata) a bukovinec osladi-
čovitý (Phegopteris connectilis). V tomto chrá-
něném území nebyly zaznamenány význam-
né druhy živočichů.

Spravuje Správa CHKO Jizerské hory, tel.: 482 428  999

Střevlík vrásčitý (Carabus intricatus), obyvatel list-
natých a smíšených lesů. 

Sasanka pryskyřníkovitá
(Anemone ranunculoides). 


