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78 Přírodní rezervace Malá Strana
Výměra: 28,45 ha
Vyhlášeno: 1994
Nadmořská výška: 705–755 m 
Území obce: Lučany nad Nisou

Mělká pánev Rovného potoka v osadě Horní 
Maxov je nejzachovalejším komplexem mokřa-
dů a oligotrofních rašelinných luk v Jizerských 
horách. Rostou zde zajímavá rostlinná spole-
čenstva, ve kterých se vyskytuje řada význam-
ných druhů rostlin a živočichů. Na lokalitě byly 

zjištěny dva druhy všivců – všivec bahenní (Pe-
dicularis palustris) a všivec lesní (Pedicularis syl-
vatica), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) 
a prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), ve-
meník zelenavý (Platanthera chlorantha) a pr-
ha arnika (Arnica montana). Rezervace je mís-
tem výskytu a rozmnožování několika druhů 
obojživelníků – ropuchy obecné (Bufo bufo), 
skokana hnědého (Rana temporaria) a čolka 
horského (Triturus alpestris). Ze zajímavých ptá-
ků zde hnízdí bekasina otavní (Gallinago galli-
nago), linduška luční (Anthus pratensis) a bram-
borníček hnědý (Saxicola rubetra). Na Rovném 
potoce protékajícím územím byla v minulosti 
vybudována malá vodní nádrž.

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

Údolí říčky Jedlové se nachází v blízkosti 
Josefova Dolu v Jizerských horách, jedná se 
o území významné z hydrologického, geomor-
fologického i botanického pohledu. Na přík-
rých svazích se vyskytují lesní porosty s čás-
tečně přirozenou druhovou skladbou – pře-
važuje smrk ztepilý, buk lesní a jedle bělokorá, 
která se zde (jako na jednom z posledních míst 
Jizerských hor) přirozeně zmlazuje. Na podpo-
ru druhové rozmanitosti lesa se provádějí pod-
sadby javorem klenem, jilmem horským a jed-
lí bělokorou. Květena území je charakteristic-
ká pro smíšené horské lesy, ze zajímavých dru-
hů se vyskytuje vranec jedlový (Huperzia sela-
go), čípek objímavý (Streptopus amplexifolius), 

mléčivec alpský (Cicerbita alpina) a žebrovice 
různolistá (Blechnum spicant). Stejně jako fló-
ra je i fauna území typickým příkladem hor-
ských smíšených lesů s výskytem sýce rousné-
ho (Aegolius funereus), datla černého (Dryoco-
pus martius), křivky obecné (Loxia curvirostra), 
káně lesní (Buteo buteo) a ořešníka kropenaté-
ho (Nucifraga caryocatactes), podél říčky hnízdí 
skorec vodní (Cinclus cinclus). Turisticky atrak-
tivní je balvanité koryto říčky Jedlové, strmě 
zaříznuté do žulového masivu, s několika vo-
dopády. Chráněným územím prochází od ro-
ku 2000 naučná stezka, která na šesti zastave-
ních seznamuje návštěvníky s přírodními hod-
notami a důvody ochrany území.

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

79 Přírodní rezervace Jedlový důl
Výměra: 12,59 ha
Vyhlášeno: 1992
Nadmořská výška: 650–780 m 
Území obce: Josefův Důl, Albrechtice v Jizerských horách

Semenáček jedle bělokoré (Abies alba).Vodopády říčky Jedlová. 

Louky v PR Malá Strana.

Nádrž na Rovném potoce.


