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Přírodní památka Ondříkovický 
pseudokrasový systém84

Výměra: 0,92 ha
Vyhlášeno: 1996
Nadmořská výška: 286–345 m 
Území obce: Frýdštejn

Mezi obcemi Roudný a Ondříkovice se vy-
skytuje unikátní krasový systém vytvořený 
v písčitých slínovcích. Tvoří ho tři izolované lo-
kality. Drobné vodní toky jsou 
na třech místech ukončeny zá-
vrty – Ondříkovický ponor, po-
nor u Roudného a Ondříkovické 
propadání. Voda se sbírá v sys-
tému podzemních puklin a vy-
věrá na jednom místě v 30 m 
dlouhé vrstevní jeskyni Barto-
šova pec. Květena území je mé-
ně významná, lesní porosty jsou 
tvořeny zejména smrkem ztepi-
lým (Picea abies), borovicí lesní 
(Pinus sylvestris), bukem lesním 
(Fagus sylvatica) a dubem let-
ním (Quercus robur). Ze zajíma-

vějších druhů rostlin se v podrostu objevuje 
bradáček vejčitý (Listera ovata). Vzácně se zde 
objevuje mlok skvrnitý (Salamandra salaman-
dra). Ve slínovcích byly zjištěny otisky schránek 
křídových mlžů.

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

85
Výměra: 3,85 ha
Vyhlášeno: 1953
Nadmořská výška: 320–350 m 
Území obce: Turnov

Na pravém břehu Jizery u osady Bukovina se 
zachovala na strmém svahu bučina s fragmen-
ty jasenin na prameništích. Vyskytují se zde bo-
haté porosty přesličky největší (Equisetum tel-
mateia). V rezervaci dále roste lýkovec jedova-
tý (Daphne mezereum), jarmanka větší (Astran-

Přírodní rezervace
Na hranicích

tia major), přeslička lesní (Equisetum sylvati-
cum), řeřišnice hořká (Cardamine amara), bra-
dáček vejčitý (Listera ovata) a další. Hnízdí zde 
lesní druhy ptáků, například datel černý (Dryo-
copus martius), strakapoud velký (Dendrocopus 
major) či brhlík lesní (Sitta europaea).

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

Chráněná krajinná oblast Český ráj je nejstarší CHKO v České republice, byla vyhlášena již v roce 
1955. V roce 2002 došlo k jejímu rozšíření na současnou rozlohu 181,5 km2. Nachází se na území tří 
krajů – Libereckého, Královéhradeckého a Středočeského. Jejím posláním je ochrana geologických 
a geomorfologických hodnot, zachování typického vzhledu krajiny a udržení celkové biologické 
rozmanitosti. Oblast je tvořena především kvádrovými pískovci, které zde byly uloženy v druhoho-
rách na okrajích tehdejšího moře. Současná podoba skalních útvarů je výsledkem dlouhotrvajícího 
působení sil z nitra Země a trvalé erozní činnosti. Skalní města a vrchy třetihorního vulkanického 
původu jsou základem jedinečnosti území. K zajímavým prvkům skalních měst patří jeskyně, zá-
vrty, skalní brány a okna. Symbolem kraje jsou tvarově unikátní Trosky se zříceninou hradu, zámek 
Humprecht u Sobotky, čedičové kužele Mužský a Vyskeř, hřeben Suchých skal a nejvyšší bod, hora 
Kozákov. Své neopominutelné kouzlo a historickou hodnotu má krajina, která byla a je člověkem 
obývána a využívána po tisíciletí. Síť skalních hradů, zámků, zachovalé vesnice s lidovou architek-
turou vytváří společně s tajemnými údolími, roklemi a lesy to, čemu se říká genium loci, obrovský 
kulturní, historický a přírodní potenciál.

Jeskyně Bartošova pec.

Přeslička největší (Equisetum telmateia) je 
naším největším zástupcem čeledi přesličko-
vitých. Spolu s plavuněmi a kapradinami pa-
tří do skupiny kapraďorostů. Jedná se o jed-
ny z vývojově nejstarších cévnatých rostlin, 
které se na naší planetě vyskytují již od prvo-
hor. V současné době u nás přesličky dosahu-
jí menšího až středního vzrůstu, ani přeslička 
největší stromového vzrůstu svých prvohor-
ních prapředků, kteří dali základ současným 
zásobám fosilních paliv, nedosahuje. 

Bukové porosty v PR Na hranicích. Přeslička největší (Equisetum telmateia).


