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72 Přírodní rezervace
Rybí loučky

Výměra: 37,91 ha
Vyhlášeno: 1965
Nadmořská výška: 840–860 m 
Území obce: Kořenov

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

Předmětem ochrany je čedičový vrch Bu-
kovec a přilehlé zamokřené louky. Vrchol Bu-
kovce, tvořený vypreparovaným čedičovým 
tělesem, je ojedinělým případem svého dru-
hu v Jizerských horách. Kombinace bazického 
substrátu a místních klimatických podmínek 
dala vzniknout zajímavým společenstvům. 
Na severovýchodních a východních svazích se 
zachovaly bučiny a suťové lesy s javorem kle-
nem, které mají charakter květnatých bučin. 
V podrostu se setkáme například s měsíčnicí 
vytrvalou (Lunaria rediviva), kyčelnicí cibulko-
nosnou (Dentaria bulbifera), žluťuchou orlíč-
kolistou (Thalicrum aquilegiifolium), omějem 
pestrým (Aconitum variegatum) a lýkovcem 
jedovatým (Daphne mezereum). V přilehlých 
lučních porostech roste hojně upolín nejvyš-
ší (Trollius altissimus), vzácně kropenáč vytrva-
lý (Swertia perennis) a oměj šalamounek (Aconi-
tum callibotryon). Území je zajímavé z hlediska 

Přírodní rezervace Bukovec73
Výměra: 56,87 ha
Vyhlášeno: 1960
Nadmořská výška: 850–1 005 m 
Území obce: Kořenov

entomologického, žije zde majka fialová (Me-
loe violaceus), tesaříci Judolia sexmaculata, Evo-
dinus clathratus, motýli okáč rudopásný (Erebia 
euryale) a píďalka hořcová (Perizoma obsoleta-
rium). Z ptáků v lokalitě hnízdí např. sýc rousný 
(Aegolius funereus) a hýl rudý (Carpodacus ery-
thrinus), v tůni na úbočí Bukovce žije čolek hor-
ský (Triturus alpestris).

Územím prochází naučná stezka, která má 
dvě trasy: pro zdatnější přes vrchol nebo po 
vrstevnici kolem Bukovce.

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

Rašeliniště Rybí loučky.

Suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum).

Jedno z nejstarších jizerskohorských rašeli-
nišť se nachází na severním úpatí Středního 
Jizerského hřbetu poblíž Národní přírodní re-
zervace Rašeliniště Jizery. V mělké kotlině, pra-
meništi Rybího potoka, se vyvinulo rašeliniš-
tě s charakteristickými druhy živočichů a rost-
lin. Většina rezervace je pokryta podmáčený-
mi a rašelinnými smrčinami, nacházejí se zde 
i bezlesé rašelinné louky, tůňky a místy i vysá-
zené klečové porosty. Kromě běžných rostlin-
ných druhů rašelinišť se zde ve větším množ-
ství vyskytuje plavuň pučivá (Lycopodium an-
notinum). Dalšími zajímavými druhy jsou ostři-
ce mokřadní a chudokvětá (Carex limosa a C. 
pauciflora) či kýchavice bílá Lobelova (Vera-
trum album ssp. lobelianum). Z živočichů stojí 
za zmínku především reliktní pavouci Latitho-
rax faustus a Pardosa sphagnicola. Hnízdí zde 
např. hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) a linduška 
lesní (Anthus trivialis).

Bukovec nad osadou Jizerka Upolín nejvyšší (Trollius altissismus).
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