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43 Přírodní památka Stříbrník
Výměra: 0,77 ha
Vyhlášeno: 1968
Nadmořská výška: 507 m 
Území obce: Křižany

Vypreparovaný vrchol čedičové kupy, tvo-
řený zbytkem sopouchu se třemi morfologic-
ky výraznými a vůči sobě paralelně posunutý-
mi vrcholy. Olivinický čedič má jasně strukturo-
vanou sloupcovitou odlučnost. V hornině jsou 
nápadné až 3 cm velké vyrostlice agregátů rhö-
nitu, vzniklé přeměnou krystalů amfibolu. Díky 
geologickému podkladu tvoří přírodní památ-
ka ostrůvek druhově pestré teplomilné vege-
tace uprostřed okolní floristicky chudé krajiny. 
Roste tu zvonek broskvolistý (Campanula persi-
cifolia), jahodník truskavec (Fragaria moschata) 
nebo plicník tmavý (Pulmonaria obscura). Na vr-
cholové skále je svým keřovitým vzhledem ná-

padný jalovec obecný (Juniperus communis) – 
jedná se o jedinou známou přírodní lokalitu to-
hoto druhu v okolí. V prostoru památky se zdr-
žuje chráněný výr velký (Bubo bubo).

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

44 Národní přírodní památka
Čertova zeď

Výměra: 18,85 ha
Vyhlášeno: 1964 (ochranný režim od r. 1932)
Nadmořská výška: 450–494 m 
Území obce: Osečná, Český Dub

Čedičová žíla vyplňující trhlinu ve svrch-
nokřídových pískovcích české křídové pán-
ve. Pevnější čedič je vypreparovaný z okol-
ních měkčích pískovců jako skalní zeď přibliž-
ně 2 m široká a až 15 m vysoká. Čedič má vý-
raznou sloupcovou odlučnost, sloupce jsou 
uloženy vodorovně. Vzhledem k tomu, že na 
mnoha místech zdi byl v minulosti těžen če-
dič, je v současné době chráněno území o dél-
ce přibližně 1 600 m se zbytky skalní zdi. Zbyt-
ky zdi jsou obklopeny převážně borovými lesy 
s vtroušeným smrkem a břízou. Na čedičovém 
tělese se vyskytují teplomilné druhy, v okolí 
vzácné – netřesk výběžkatý (Jovibarba sobo-
lifera), klinopád obecný (Clinopodium vulgare) 
či zběhovec lesní (Ajuga genevensis).

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

Čedičová žíla Čertova zeď.

Babočka admirál (Vanessa atalanta).

Masiv na vrcholu Stříbrníku (507 m n. m.). 

Vrcholový masiv od severu. 


