
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

–98– –99–

90 Přírodní památka Vústra
Výměra: 2,24 ha
Vyhlášeno: 1995
Nadmořská výška: 296–310 m 
Území obce: Olešnice

V přítokové oblasti lesního rybníčku se vytvořila sla-
tinná louka s cennými mokřadními společenstvy, na 
kterých rostou suchopýr úzkolistý (Eriophorum angus-
tifolium), violka bahenní (Viola palustris) a ostřice Daval-
lova (Carex davalliana). Na tyto porosty navazují  pchá-
čové louky. V těch se vyskytují další zvláště chráněné 
druhy, např. upolín nejvyšší (Trollius altissimus) či prst-
natec májový (Dactylorhiza majalis). Louky se pravidel-
ně kosí. V okolí se nacházejí  zajímavé pískovcové skal-
ní věže a okraje s bohatou vegetací lišejníků, mecho-
rostů a kapradin.

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

91 Přírodní rezervace
Hruboskalsko

Výměra: 220,15 ha
Vyhlášeno: 1998
Nadmořská výška: 265–420 m 
Území obce: Turnov, Karlovice, Hrubá Skála

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

Hruboskalské skalní město je jedním z nej-
rozsáhlejších a nejznámějších skalních měst 
v Českém ráji i celé České republice. Na hra-
ně tektonické kry stojí skalní věže, které byly 
původně součástí kompaktního skalního ma-
sivu. Tvář skalního města vznikala ve čtvrtoho-
rách, kdy se vytvořily skalní římsy, voštiny, du-
tiny, okna a další útvary charakteristického mi-
kroreliéfu pískovcových skal. Na vrcholech vě-
ží a na okrajích skalních masivů se zachovaly 
reliktní bory, na příznivějších substrátech pak 
borové doubravy a kyselé bučiny. Vzácně zde 
přežila i jedle bělokorá. Nejčastějšími druhy 
podrostu jsou borůvka černá (Vaccinium myr-
tillus), vřes obecný (Calluna vulgaris) či hasiv-
ka orličí (Pteridium aquilinum). V údolích jsou 
v bučinách časté kapradiny – kapraď rakous-
ká (Dryopteris carthusiana), kapraď pravá (Dry-
opteris dilatata) či žebrovice různolistá (Blech-
num spicant), kolem pramenišť se vytvořily olši-
ny s hojnou přesličkou největší (Equisetum tel-

mateia). V přírodní rezervaci hnízdí 62 druhů 
ptáků, z nichž za zmínku stojí především výr 
velký (Bubo bubo) a krkavec velký (Corvus co-
rax). Charakteristickými druhy hmyzu jsou na-
příklad mravkolev běžný (Myrmeleon formica-
rius), svižník polní (Cicindela campestris), kozlí-
ček dazule (Acanthocinus aedilis) či tesařík bo-
rový (Spondylis buprestoides). Hruboskalsko je 
častým cílem turistů, atraktivní je zejména Zla-
tá stezka z Valdštejna na Hrubou skálu, na jejíž 
trase je vybudováno několik vyhlídek na skal-
ní město.

Rybníček v PP Vústra.

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis).

Hruboskalské skalní město. Brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea).


