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100 Přírodní rezervace Údolí
Jizery u Semil a Bítouchova

Výměra: 39,28 ha
Vyhlášeno: 1951
Nadmořská výška: 300–500 m 
Území obce: Semily, Chuchelna

Skalní soutěska se stěnami vysokými až 40 m 
vytvořená řekou Jizerou v masivu albitické žu-
ly. Přírodní památka byla vyhlášena na ochra-
nu populace lomikámenu trsnatého vlnatého 
(Saxifraga rosacea ssp. steinmannii) vyskytující-
ho se na stěnách soutěsky. Dalšími druhy typic-
kými pro skalní výchozy jsou sleziník červený 

(Asplenium trichomanes), sleziník zelený (Asple-
nium viride), osladič obecný (Polypodium vulga-
re) či kostřava sivá (Festuca pallens). Soutěskou 
Galerie prochází na visutém chodníku turistic-
ká Riegrova stezka a naučná stezka seznamu-
jící s geologickou stavbou údolí Jizery. V minu-
lém století byla soutěska uměle rozšířena – na 
jejím spodním konci je jez s podzemním svo-
dem vody do elektrárny v Podspálově.

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

Soutěska Galerie. Lomikámen trsnatý (Saxifraga rosacea).

101 Přírodní památka Galerie
Výměra: 5,54 ha
Vyhlášeno: 1990
Nadmořská výška: 310–385 m 
Území obce: Semily

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

Hluboké údolí řeky Jizery mezi Bítouchovem u Semil 
a Podspálovem je zahloubené do různých krystalických 
hornin. Pevnější horniny tvoří skalní hřebeny, mezi ni-
miž vyniká Krkavčí skála s vybudovanou vyhlídkou. Ře-
čiště Jizery místy vyplňují balvany, ve kterých se vytvořily 
obří hrnce. Přirozená druhová skladba – květnaté bučiny 
s příměsí javoru klenu (Acer pseudoplatanus), lípy malolis-
té (Tilia cordata) a jedle bělokoré (Abies alba) se zachovala 
pouze na nepřístupných svazích, jinak převládají výsadby 
smrku ztepilého (Picea abies). V podrostu se mísí horské 
druhy rostlin splavené z Krkonoš a Jizerských hor – např. 
violka dvoukvětá (Viola biflora), svízel horský (Galium sa-
xatile), kerblík lesklý (Anthriscus nitida) s druhy vystupují-
cími údolím řeky z nižších poloh – zběhovcem lesním (Aju-
ga genevensis), náprstníkem velkokvětým (Digitalis gran-
diflora), tolitou lékařskou (Cynanchum vincetoxicum) či lý-
kovcem jedovatým (Daphne mezereum). V okolí řeky se vy-
skytuje ledňáček říční (Alcedo atthis), skorec vodní (Cinlus 
cinclus) a konipas horský (Motacilla cinerea), v lesních po-
rostech na svazích pak datel černý (Dryocopus martius), 
pěvuška modrá (Prunella modularis) a další. Údolím pro-
chází turistická Riegrova stezka vybudovaná v roce 1909, 
od roku 1983 je po Riegrově stezce vedena naučná stezka
s geologickou tematikou.

Údolí Jizery.

Lýkovec jedovatý (Daphne meze-
reum).


