
Naučná stezka Tři iseriny
Ścieżka edukacyjna Trzy izeryny

Vážení návštěvníci,
vítáme vás na naučné stezce Tři iseriny, která vznikla ve spolupráci
Jizersko-ještědského horského spolku a Towarzystwa Izerskiego.
Původní naučná stezka Bukovec–Jizerka–Rašeliniště Jizerky, vybudo-
vaná dobrovolnými ochránci přírody z Jablonce nad Nisou již v roce
1970, byla v letech 2008–2009 zrekonstruována a bylo nově vytvořeno
její pokračování po polské straně hor.

Celá stezka má na přibližně dvanácti kilometrech 28 zastavení, na
kterých se seznámíme s rozmanitostí a bohatstvím přírody, historic-
kými pozoruhodnostmi tohoto území i hospodařením v jizersko-
horských lesích. Součástí trasy je i zajímavá expozice o minulosti
i současnosti Jizerských hor, umístěná ve Staré škole v osadě Jizerka.

Nacházíme se na začátku stezky, odkud se můžeme vydat kolem
Pralouky do starého čedičového lomu na Bukovci, vystoupat až na
jeho vrchol nebo se vydat po okružní cestě, obcházející horu z výcho-
du. Dále projdeme starou zlatokopeckou, sklářskou a dřevorubeckou
osadou Jizerkou a pokračujeme územím Rašeliniště Jizerky až
k zastavení č. 13, kde tato část stezky končí. Nově vybudovaná trasa
vede po lesní cestě po jihovýchodním úpatí Bukovce, schází k sou-
toku říčky Jizerky s Jizerou a pokračuje přes lávku na polské území
a dále do osady Orle. Odtud vede trasa po zpevněné cestě proti toku

Jizery až k chatce Gorzystów v zaniklé obci Velká Jizera. Stezkou vás
povedou bílé čtverce se šikmým zeleným pruhem, které jsou v místech
zastavení označeny i příslušným číslem.

Rekonstrukce naučné stezky byla podpořena Operačním progra-
mem Životní prostředí, Ministerstvem životního prostředí ČR, Kraj-
ským úřadem Libereckého kraje, Agenturou ochrany přírody a krajiny
ČR – Správou CHKO Jizerské hory, Lesy České republiky, s. p.,
Nadací pro záchranu a obnovu Jizerských hor a Nadací Preciosa.

Szanowni Goście,
witamy Was na ścieżce edukacyjnej Trzy izeryny, która powstała
przy współpracy czeskiego Izersko-Ještědskiego Towarzystwa
Górskiego i polskiego Towarzystwa Izerskiego. Pierwotna ścieżka,
Bukovec–Jizerka–Rašeliniště Jizerky, wybudowana ochotniczo przez
działaczy ochrony przyrody z Jablonca nad Nisą już w roku 1970,
była w latach 2008–2009 przebudowana i została wyznaczona jej
kontynuacja po polskiej stronie Gór Izerskich.

Cała ścieżka ma na około 12 kilometrach 28 przystanków, na
których zaznajomimy się z różnorodnością i bogactwem przyrody,
ciekawostkami historycznymi tego obszaru i gospodarowaniem
w lasach izerskich. Częścią trasy jest także interesująca ekspozycja
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o przeszłości i teraźniejszości Gór Izerskich, umieszczona w Starej
Szkole w osadzie Jizerka.

Znajdujemy się na początku ścieżki, skąd możemy udać się koło
hali do starego kamieniołomu bazaltu na Bukowcu, wspiąć się aż na
jego wierzchołek, albo pójść drogą okrężną, obchodzącą górę od
wschodu. Dalej przejdziemy starą osadą poszukiwaczy drogich kamie-
ni, szklarzy i drwali – Jizerką i przez Torfowisko Jizerki dojdziemy
aż do przystanku numer 13, gdzie ta część ścieżki kończy się. Nowo
wybudowana trasa prowadzi drogą leśną na południowo-wschodnim
stoku Bukowca, schodzi do zbiegu rzek Jizerki i Izery i przez kładkę
wkracza na teren Polski i dalej do osady Orle. Stąd trasa idzie
po utwardzonej drodze wzdłuż toku Izery aż do Chatki Górzystów
w zanikłej osadzie Wielka Izera. Wzdłuż ścieżki poprowadzą Was
białe kwadraty z ukośnym zielonym pasem, które na przystankach
są oznaczone także odpowiednim numerem.

Przebudowa ścieżki edukacyjnej była dofinansowana w ramach
Programu Operacyjnego Środowisko, a także przez Ministerstwo
Środowiska Czeskiej Republiki, Liberecki Urząd Wojewódzki,
Agencję Ochrony Przyrody i Krajobrazu Republiki Czeskiej – czeski
Park Krajobrazowy Góry Izerskie, Lasy Państwowe Republiki Czes-
kiej, Fundację Ochrony i Odnowy Gór Izerskich i Fundację Preciosa.
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Pralouka – Hala
Mnohé nasvědčuje tomu, že louka, která se pod námi

rozkládá, nevznikla až vymýcením lesa, ale odedávna zde
existovala tzv. pralouka, porostlá vysokohorskou nivou –
květenou původních horských luk. Pralouka byla lidmi jistě
rozšířena a využívána, ale přesto se zde dodnes zachovaly
rostlinné druhy, které dovolí dešifrovat její původní přirozený
vzhled. Na prvotní prolamování porostu do podoby parkového
lesa a na vznik pralouky měly rozhodující vliv časté severo-
západní větry, které se rozrazí o strmou horu, při výstupu do
sedla se ještě zrychlí a ukládají do těchto míst velké množství
sněhu. Dlouho ležící sníh zkracuje vegetační dobu, zvlhčuje
půdu a působí i svou vahou. Kromě sněhu zde vítr hromadí
i organický prach, který obohacuje půdu.

Mohutný keř, rostoucí pod cestou na začátku naučné stezky,
je vrba slezská, která roste na horských stanovištích v Karpa-
tech, Beskydech i Sudetech. V Jizerských horách dosahuje hra-
nice svého rozšíření a dál k západu se již nešíří. V louce roste
velmi vzácný vysokohorský druh hořcovitých rostlin – krope-
náč vytrvalý a další květena horských luk.
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Wszystko świadczy o tym, że hala, którą mamy przed sobą,

nie powstała wskutek wycięcia lasu, ale istniała wcześniej i była
porośnięta wysokogórskim ziołoroślem – roślinnością natural-
nych górskich łąk. Niewątpliwie została ona powiększona i użyt-
kowana przez ludzi, jednak zachowała do dziś gatunki roślin,
które pozwalają domyślić się jej pierwotnego wyglądu. Na natu-
ralne ukształtowanie roślinności na podobieństwo parkowego lasu
i na powstanie łąki decydujący wpływ miały północno-zachodnie
wiatry, które rozbijając się o spadzisty stok, przy przekraczaniu
przełęczy jeszcze bardziej przyspieszają, deponując tu wielkie
ilości śniegu. Długo leżący śnieg skraca okres wegetacyjny, uwil-
gatnia podłoże i wpływa na roślinność również swoim ciężarem.
Oprócz śniegu wiatr przynosi także pył organiczny, który wzbo-
gaca glebę.

Wielki krzew rosnący pod drogą na początku ścieżki edukacyj-
nej to wierzba śląska, która rośnie w górskich położeniach Karpat
i Sudetów. W Górach Izerskich osiąga granicę swojego zasięgu
i dalej na zachód już nie występuje. Wśród flory łąkowej rośnie
między innymi niebielistka trwała, przedstawiciel goryczkowatych.

Prha arnika
Arnika górska

(Arnica montana)

Kropenáč vytrvalý
Niebielistka trwała
(Swertia perennis)

Prstnatec májový
Storczyk szerokolistny
(Dactylorhiza majalis)

Koprník štětinolistý
Wszewłoga górska

(Meum athamanticum)

Vratička měsíční
Podejźrzon księżycowy
(Botrychium lunaria)

Upolín nejvyšší
Pełnik alpejski

(Trollius altissimus)

Kakost lesní
Bodziszek leśny

(Geranium sylvaticum)

Jestřábník oranžový
Jastrzębiec pomarańczowy
(Hieracium aurantiacum)

Pětiprstka žežulník
Gółka długoostrogowa
(Gymnadenia conopsea)

Hořec tolitovitý
Goryczka trojeściowa
(Gentiana asclepiadea)
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Starý lom – Stary kamieniołom
Bukovec je geologickou zvláštností uprostřed žulových

Jizerských hor. Zvedá se přímo před námi jako kupa s relativní
výškou asi 100 metrů. Čedičová láva zde ve třetihorách prora-
zila prvohorním žulovým masivem a vyplnila komín oválného
průřezu. Čedičová hornina Bukovce náleží do skupiny tzv. alka-
lických bazaltů a obvykle se označuje jako olivinický nefelinit.
Je na čerstvém lomu šedočerná až černá a na první pohled
celistvá s nápadnými zrny světle zeleného olivínu.

Čedič se na Bukovci těžil ve dvou drobných a v jednom vět-
ším lomu, ve kterém se právě nacházíme. Ještě v meziválečném
období se zde vyrábělo kvalitní drcené kamenivo. Dosud málo
zarostlá lomová stěna s patrnou sloupkovou odlučností je šedá
díky tvorbě zvětrávací patiny na stěnách čtyř až šestibokých
sloupků, vzniklých při smršťování utuhlé chladnoucí horniny.

Na skalách lomu, na jeho dně i ve spodní části suťového lesa,
kterou pokračuje vedlejší větev naučné stezky, obcházející
Bukovec z východu, roste řada zajímavých rostlin. Některé
z nich můžeme rozpoznat podle fotografií na informační ta-
buli. Hlavní trasa vede přes vrchol Bukovce a obě se spojují
u zastavení č. 7.
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Bukowiec jest osobliwością geologiczną pośród granitowych

Gór Izerskich. Wznosi się na wprost przed nami jako kopuła
o przewyższeniu około 100 metrów. Bazaltowa lawa torowała
sobie tędy drogę przez paleozoiczny granitowy masyw i wypełniła
komin o owalnym przekroju. Bazalty Bukowca należą do grupy
tzw. bazaltów zasadowych i zwykle określa się je jako nefelinit
oliwinowy.

Bazalt był wydobywany na Bukowcu w dwóch mniejszych i jed-
nym większym kamieniołomie, w którym właśnie się znajdujemy.
Jeszcze w okresie międzywojennym produkowano tu wysokiej
jakości kruszywo. Dotąd słabo zarosła ściana kamieniołomu
z widoczną oddzielnością słupową jest szara dzięki wytwarzaniu się
patyny zwietrzelinowej na ściankach cztero- do sześciobocznych
słupów, powstałych przy kurczeniu się twardniejącej, stygnącej skały.

Na skałach kamieniołomu, w jego dnie i w dolnych partiach
zboczowego lasu, którymi wiedzie boczna gałąź ścieżki edukacyj-
nej, obchodząca Bukowiec od wschodu, rośnie szereg interesują-
cych gatunków roślin. Niektóre z nich możemy rozpoznać na
podstawie fotografii na tablicy. Trasa główna prowadzi przez
wierzchołek Bukowca. Obie łączą się przy przystanku nr 7.

Vraní oko čtyřlisté
Czworolist pospolity

(Paris quadrifolia)

Hlístník hnízdák
Gnieźnik leśny

(Neottia nidus-avis)

Prvosenka vyšší
Pierwiosnek wyniosły

(Primula elatior)

Devětsil bílý
Lepiężnik biały
(Petasites albus)

Bažanka vytrvalá
Szczyr trwały

(Mercurialis perennis)

Mařinka vonná
Marzanka wonna

(Galium odoratum)

Samorostlík klasnatý
Czerniec gronkowy

(Actaea spicata)

Kruštík širolistý
Kruszczyk szerokolistny
(Epipactis helleborine)

Plicník tmavý
Miodunka ćma

(Pulmonaria obscura)

Lýkovec jedovatý
Wawrzynek wilczełyko

(Daphne mezereum)
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Vyhlídka – Punkt widokowy
Otevírá se nám daleký výhled do údolí Jizery. Řeka zde

tvoří na dlouhém úseku státní hranici mezi Českou republikou
a Polskem. Její tok provázejí přirozené smrčiny, jejichž výskyt
je podmíněn hromaděním chladného vzduchu. Za jasného
počasí dohlédneme na krkonošské hřebeny, na nichž můžeme
pozorovat průběh vegetační hranice. Níže ležící smrčiny jsou
ostře odděleny od hřebenových porostů kleče. Tato pomyslná
čára probíhá v Krkonoších v nadmořské výšce kolem 1 350 m.
V Jizerských horách najdeme kleč díky mimořádně drsným sta-
novištním podmínkám již ve výšce kolem 750–850 m. Snížení
vegetační hranice je patrné v Jizerských horách, které předčí
drsností svého podnebí i hory s nepoměrně větší nadmořskou
výškou, i u dalších rostlinných druhů. Z našich hor leží nej-
severněji a jsou první, které přijímají frontální poruchy od seve-
rozápadu.

K dalšímu zastavení na vrcholu Bukovce prochází stezka
nejprve starou horskou bučinou s přirozenou příměsí smrku
a dále pokračuje ve vrcholové části odumřelou kulturní smrči-
nou s jeřábem ptačím. Tento umělý les se pronikavě liší od
původního porostu s přirozeným složením dřevin a bylin.
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Borovice kleč
Kosodrzewina
(Pinus mugo)

Výškové stupně v České republice s charakteristickými typy přirozené vegetace
Piętra klimatyczne w Republice Czeskiej z charakterystycznymi typami roślinności

Otwiera się stąd daleki widok na dolinę Izery. Rzeka tworzy na
długim odcinku granicę między Republiką Czeską a Polską. Ko-
rytu towarzyszą naturalne świerczyny górskie, które występują tu
dzięki gromadzeniu się chłodnego powietrza. Przy dobrej wido-
czności zobaczymy karkonoskie grzbiety, na których widoczne są
granice między różnymi typami roślinności. Niżej położone świer-
czyny są ostro odgraniczone od strefy zarośli kosodrzewiny. Ta
wyimaginowana linia w Karkonoszach przebiega na wysokości
około 1 350 m n. p. m. W Górach Izerskich znajdziemy kosodrze-
winę pozastrefowo dzięki wyjątkowo wilgotnym warunkom środo-
wiska już na wysokości około 750–850 m n. p. m., razem z innymi
gatunkami roślin i borem górnoreglowym. Zasięgi pięter roślin-
nych są obniżone w Górach Izerskich, ponieważ wilgotnością
i ostrością klimatu przewyższają one nawet góry niewspółmiernie
wyższe. W Sudetach są wysunięte najdalej na północ i jako pierwsze
przyjmują fronty atmosferyczne idące z północnego zachodu.

Do następnego przystanku na wierzchołku Bukowca ścieżka
prowadzi najpierw starą buczyną dolnoreglową z naturalną do-
mieszką świerka, a następnie kontynuuje się na wierzchołku
przez zamarłą sztuczną świerczynę z udziałem jarzębiny.



Jsme na nejvyšším místě naučné stezky, na vrcholu
Bukovce, který dosahuje 1 005 m n. m. Často se nesprávně
uvádí, že je nejvyšší čedičovou vyvřelinou střední Evropy.
V Krušných horách však najdeme Špičák vysoký 1 115 m
a čedičová žíla v krkonošské Malé Sněžné jámě končí
dokonce ve výšce 1 425 m. Z temene Bukovce je dnes díky
odrůstajícímu lesu pouze omezený výhled. Mezi stromy
můžeme na severovýchodním obzoru zahlédnout nejvyšší
horu Jizerských hor – Vysokou Kopu (1 126 m), která leží
již v Polsku za údolím Jizerky a Jizery. Nejvyšší horou
české strany hor je o pouhé dva metry nižší Smrk, který se
vypíná na severozápadě.

V dávné minulosti vypadal vrchol Bukovce pravděpo-
dobně jinak než dnes. Vrcholová čedičová skála, řídce
porostlá buky a smrky znetvořenými větrem, hostila vy-
branou vysokohorskou květenu. Dnes najdeme pouhé
zbytky této vysokostébelné horské nivy na sv. srázu. Strmá
skála vznikla v ledových dobách mrazovým větráním za
drsných podnebních podmínek v blízkosti severského
ledovce. Stromy na vrcholu pak nesou zřetelné stopy
formování převládajícími sz. vichry; pohled na náhorní

plošinu Jizerských hor dává tušit, jakou překážkou vol-
nému vzdušnému proudění je strmý Bukovec.

Znajdujemy się w najwyższym punkcie ścieżki, na
wierzchołku Bukowca, który sięga 1 005 m n.p.m. Często
nieprawidłowo podaje się, że jest on najwyższym bazal-
towym wulkanitem Europy Środkowej; jednak Špičák
w Górach Kruszcowych (Krušné hory) ma 1 115 m n. p. m.,
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a żyła bazaltowa w Małym Śnieżnym Kotle w Karkono-
szach sięga aż 1 425 m. Widok ze szczytu Bukowca, dzię-
ki podrastającemu lasowi, jest obecnie ograniczony. Międ-
zy drzewami możemy na północnym wschodzie dojrzeć
najwyższą w Górach Izerskich Wysoką Kopę (1 126 m),
która leży już w Polsce, za doliną Izery. Jedynie o 2 metry
niższy, najwyższy po czeskiej stronie gór Smrk, wznosi się
na północnym zachodzie.

W dalekiej przeszłości Bukowiec wyglądał prawdo-
podobnie inaczej niż dziś. Wierzchołkowa bazaltowa
skała, z rzadka porośnięta przez buki i świerki zniekształ-
cone przez wiatr, gościła wysokogórską florę. Dziś tylko
pozostałości wysokogórskiego ziołorośla zachowały się
na północno-wschodnim stoku. Stroma skała powstała
w okresie zlodowaceń pod wpływem wietrzenia mrozo-
wego w wilgotnym klimacie w sąsiedztwie lądolodu. Po-
nadto drzewa na wierzchołku mają wyraźne ślady formo-
wania przez przeważające północno-zachodnie wichury;
spojrzenie na wierzchowinę Gór Izerskich pozwala
domyślić się, jaką przeszkodą dla prądów powietrznych
jest stromy Bukowiec.

Mléčivec horský
Modrzyk górski

(Cicerbita alpina)

Kýchavice bílá Lobelova
Ciemiężyca zielona

(Veratrum album lobelianum)

Kokořík přeslenatý
Kokoryczka okółkowa

(Polygonatum verticillatum)

Podbělice alpská
Podbiałek alpejski
(Homogyne alpina)

Zmije obecná
Żmija zygzakowata

(Vipera berus)

Ještěrka živorodá
Jaszczurka żyworodna

(Zootoca vivipara)

Hýl rudý
Dziwonia

(Carpodacus erythrinus)

Vranec jedlový
Widłak wroniec

(Huperzia selago)
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Vrchol Bukovce – Wierzchołek Bukowca
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Suťový les – Las zboczowy
Na zarostlé čedičové suti nad námi vidíme jeden z nej-

památnějších lesních porostů Jizerských hor. Snímky
Bukovce z počátku minulého století ukazují, že takřka celý
vrchol hory byl smýcen, ale tento porost byl ušetřen a stál
již tehdy v plné mohutnosti. Je to jilmová javořina, na
níž rostou javory kleny a jilmy drsné nebo-li horské. Les,
který tyto dřeviny tvoří, je značně světlý a až pozdě zjara
olistěný. Mnohé rostliny tak mohou využít jarní slunce
a uhájí na Bukovci existenci, která by jinde v této nad-
mořské výšce již nebyla možná.

Jilmová javořina přechází pozvolna a nenápadně do
klenové bučiny, v které najdeme i odlišné druhy rostlin. To
je podmíněno změnou expozice: teplejší jihovýchodní
svah přechází do chladné východní až severovýchodní
polohy.

V závěru okružní trasy se dostaneme na severový-
chodní, nejchladnější svah Bukovce. Stanovištně původní
smrčiny, které na předchozích teplejších svazích rostly až
na dně údolí Jizerky, zde vystoupily po úroveň naší cesty.
Vlivem imisí, kůrovcových kalamit a následným smýcením

se do dnešní doby nezachovaly. V současnosti je svah
porostlý náletem jeřábu s výsadbami nepůvodních smrků
pichlavých.

Na zarosłym bazaltowym rumoszu nad nami widzimy
jeden z najbardziej znanych fragmentów lasu w Górach
Izerskich. Fotografie Bukowca z początku ubiegłego wieku
ukazują, że niemal cała góra była ogołocona z lasu, ale ten
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fragment zachował się i stał już wtedy w całym ogromie.
Jest to górski jaworowo-wiązowy las zboczowy, z jaworem
właśnie oraz wiązem górskim. Las tworzony przez te
gatunki jest prześwietlony i dopiero późną wiosną uli-
stniony. Wiele więc roślin może skorzystać z wiosennego
słońca i egzystować na Bukowcu, podczas gdy w innych
miejscach na tej wysokości nie byłoby to już możliwe.

Las jaworowo-wiązowy przekształca się niepostrze-
żenie w ziołoroślowy las jaworowo-bukowy, w którym
odnajdziemy inne już gatunki roślin. Jest to warunkowane
zmianą wystawy: cieplejszy południowo-wschodni stok
przechodzi w chłodny wschodni i północno-wschodni.

Przy końcu bocznej trasy dostaniemy się na północno-
wschodni, najchłodniejszy stok Bukowca. Rodzime świer-
czyny, które na cieplejszych stokach rosły dopiero
w dnie doliny Izerki, tu osiągały poziom naszej drogi.
Pod wpływem imisji, gradacji kornika i w ich rezultacie –
wycięcia – świerczyny się nie zachowały. Współcześnie
stok jest porośnięty nalotem jarzębiny z nasadzeniami
nierodzimego świerka kłującego.

Měsíčnice vytrvalá
Miesiącznica trwała
(Lunaria rediviva)

Sasanka pryskyřníkovitá
Zawilec żółty

(Anemone ranunculoides)

Kyčelnice cibulkonosná
Żywiec bulwkowaty
(Dentaria bulbifera)

Pryskyřník platanolistý
Jaskier platanolistny

(Ranunculus platanifolius)

Dymnivka dutá
Kokorycz pusta
(Corydalis cava)

Čolek horský
Traszka górska

(Triturus alpestris)

Sýc rousný
Włochatka

(Aegolius funereus)

Oměj šalamounek
Tojad sudecki

(Aconitum plicatum)
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Upolínová louka – Łąka pełnikowa
Nazwa kwietnej łąki i młaki pod nami przypomina, że

rozkwita tu późną wiosną pełnik alpejski, roślina,
której żółty kulisty kwiat stał się symbolem czeskiego
Parku Krajobrazowego Góry Izerskie. W tym miejscu, na
dowietrznym stoku Bukowca, jeszcze w ubiegłym stuleciu
zastawiano sidła na ptaki. Ptasznictwo kwitło w Górach
Izerskich bardziej, niż w innych rejonach Czech. Był to
jedyny sposób połowu, którym z dawien dawna mógł się
trudnić lud bez zezwolenia władz. Oprócz tego działali też
zawodowi ptasznicy, którzy oddawali zdobycz zamkowej
kuchni we Frydlancie. Konsumpcja ptaków ustała
wprawdzie po wydaniu austriackiej ustawy o ochronie
ptaków, ale jeszcze długo potem mieszkańcy gór chwytali
ptaki dla własnej uciechy lub sprzedawali je jako śpiewa-
jące ptaki klatkowe. Złotym czasem były chłodne i sło-
neczne październikowe dni, kiedy przez grzbiety Gór
Izerskich przelatywała jedna ptasia gromada za drugą
w swojej długiej podróży z północy. Izerscy ptasznicy cze-
kali wtedy, ukryci w drewnianych budach – czatowniach.
Przed nimi podskakiwały w klatkach przywołujące ptaki,
które wabiły ciągnące chmary do ziemi, do prymitywnych
sieci, sideł i innych urządzeń.

Název květnaté louky a mokřadu pod námi připomí-
ná, že zde v pozdním jaru rozkvétá upolín nejvyšší, rostli-
na, jejíž sytě žlutý kulovitý květ se stal symbolem Chrá-
něné krajinné oblasti Jizerské hory. V těchto místech, na
návětrném svahu Bukovce, bývalo ještě v minulém století
ptačí čihadlo. V Jizerských horách kvetlo ptáčnictví více
než v jiných koutech Čech. Byl to jediný způsob lovu,
který mohl odedávna provozovat lid bez povolení vrch-
nosti. Mimo to existovali i profesionální chytači ptáků,
kteří odevzdávali úlovek frýdlantské zámecké kuchyni.
Konzumování ptáků sice ustalo koncem 19. století vydá-
ním rakouského zákona na ochranu ptactva, ale ještě
dlouho potom chytali horalé ptáky dál pro vlastní potě-
šení nebo je prodávali jako klecové pěvce. Zlatou dobou
pro ně proto bývaly chladné a slunné říjnové dny, kdy
přes horské hřebeny Jizerských hor přelétávalo na své
dlouhé pouti ze severu jedno ptačí hejno za druhým.
Jizerskohorští čihaři na ně tou dobou čekávali, ukrytí
v dřevěných boudách – čihadlech. Před nimi poskakovali
v klíckách volaví ptáci, kteří přivábili táhnoucí hejna
k zemi, do jednoduchých sítí, podražců a jiných primitiv-
ních zařízení.
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Pěnkava jikavec
Jer

(Fringilla montifringilla)

Drozd cvrčala
Droździk

(Turdus iliacus)

Budníček lesní
Świstunka

(Phylloscopus sibilatrix)

Linduška luční
Świergotek łąkowy
(Anthus pratensis)

Drozd kvíčala
Kwiczoł

(Turdus pilaris)

Čížek lesník
Czyż

(Carduelis spinus)

Drozd brávník
Paszkot

(Turdus viscivorus)

Na čihadle mezi Bukovcem a Polubným byl uloven v říjnu 1889
strnad bělohlavý (Emberiza leucocephalos) z východní Sibiře –

jediný, který kdy do Čech zabloudil.

W czatowni między Bukowcem a Polubnym
został złowiony w październiku 1889 roku

trznadel białogłowy (Emberiza leucocephalos) ze wschodniej Syberii –
jedyny, który kiedykolwiek zabłądził do Czech.

Pěnice černohlavá
Kapturka

(Sylvia atricapilla)

Čečetka zimní
Czeczotka

(Carduelis flammea)

Hýl obecný
Gil

(Pyrrhula pyrrhula)

Stehlík obecný
Szczygieł

(Carduelis carduelis)

Lejsek černohlavý
Muchołówka żałobna
(Ficedula hypoleuca)



Naučná stezka Tři iseriny
Ścieżka edukacyjna Trzy izeryny

Jizerka8
První písemné zprávy o Jizerce, jedné z nejvýše

položených osad v severních Čechách, pocházejí z roku
1539, kdy byla sezónním obydlím čihařů. Dnešní jméno
je překladem původního německého názvu Klein Iser.
V roce 1769 měla Jizerka pouze sedm domů dřevorubců
a pastevců. Převratné změny v životě osady nastaly až
v 19. století, kdy zde Franz Anton Riedel založil v roce
1828 sklárnu (pracovala do roku 1886) a nedlouho
potom postavil roubený panský dům s dvorcem hospo-
dářských budov. Zdánlivě nekonečné bohatství dřeva
z rozlehlých lesů podmínilo v roce 1866 vznik nové
sklárny (dnes penzion Sklárna), která pracovala až do
roku 1911. V té době zde žilo ve 42 domech více než
400 stálých obyvatel. Sklářství podnítilo rozvoj cest,
v řadě domů fungovaly hospody, vzkvétala pila, byla
založena škola.

Po odsunu původního německého obyvatelstva po roce
1945 připadla většina domů státním lesům, které je využí-
valy pro ubytování lesních dělníků. Z některých chalup se
postupně staly soukromé nebo podnikové rekreační objek-
ty a jen názvy domů jako pila, celnice, škola upomínají na
někdejší život osady. V roce 1995 byla Jizerka vyhlášena
vesnickou památkovou rezervací.

Pierwsze pisemne wzmianki o Jizerce, jednej z najwy-
żej położonych osad w północnych Czechach, pochodzą
z 1539 roku, kiedy stała się ona sezonową siedzibą
ptaszników. Dzisiejsza nazwa jest tłumaczeniem pierwot-
nej nazwy niemieckiej Klein Iser. W roku 1769 miała
Jizerka jedynie 7 domów drwali i pasterzy. Rewolucyjne
zmiany w życiu osady nastały dopiero w XIX wieku, gdy
Franz Anton Riedel zbudował tu w 1828 roku hutę szkła
(pracowała do roku 1886), a niedługo potem postawił

duży dom wraz z budynkami gospodarczymi (Panský
dům). Pozornie nieskończone bogactwo drewna z rozle-
głych lasów zainspirowało w 1886 roku powstanie nowej
huty (dziś pensjonat Sklárna), która pracowała aż do roku
1911. W tym okresie żyło tu ponad 400 stałych mieszkań-
ców w 42 chatach. Szklarstwo pobudziło rozwój dróg
i gospód, rozkwitał tartak, założono szkołę.

Po wysiedleniu niemieckich obywateli po roku 1945
większość domów przypadła czeskim Lasom Państwo-
wym, które używały ich jako kwater dla pracowników
leśnych. Niektóre chałupy stopniowo stawały się prywat-
nymi lub zakładowymi obiektami rekreacyjnymi i jedynie
nazwy domów, takie jak tartak (pila), komora celna
(celnice), szkoła (škola) przypominają o dawnym życiu
osady. W roku 1995 Jizerka została uznana za zabytek
kultury wiejskiej.

Pohled na Jizerku od Bukovce z roku 1934 s rozbořenou starou sklárnou při
levém okraji obrázku.

Po některých ze zachycených domů dnes již nenajdeme stopy.

Widok Jizerki z Bukovca, z roku 1934,
z ruinami starej huty szkła przy lewym skraju fotografii.

Po niektórych z uchwyconych domów dziś już nie znajdziemy śladów.

Zajímavý pohled na starou sklárnu s archaickou hambalkovou střechou
spuštěnou až k zemi, průběžným světlíkem v hřebeni a dlouhou chodbou

pro tažení skla. Uprostřed vzadu již stojí nová kamenná sklárna se zásobami
dřeva, vpravo patrový panský dům.

Interesujący widok starej huty szkła z archaiczną konstrukcją dachu
opuszczoną aż do ziemi, ciągłym świetlikiem pod kalenicą i długim korytarzem
do ciągnięcia szkła. Na wprost, w tle, stoi już nowa kamienna huta z zapasami

drewna, na prawo piętrowy Pański Dom.

Pohled od mostku nad celnicí k centru osady z roku 1924.
Zleva hospoda Pyramida, panský dům, nová sklárna, škola.

Na střechách chalup převládá dřevěný šindel.

Widok od strony mostku nad komorą celną na centrum osady, z roku 1924.
Od lewej gospoda Pyramida, Pański Dom, nowa huta szkła, szkoła.

Na dachach domów przeważają drewniane gonty.

Stavení č. p. 1, v němž bývala hospoda zvaná Endlerova bouda,
stávalo naproti dnešnímu Hnojovému domu.

Budynek nr 1, była gospoda nazywana Endlerową Budą,
stał naprzeciwko dzisiejszego Hnojovego Domu.

Stará hospoda Pyramida (bývalá brusírna) s novější přístavbou
z roku 1927. Vpravo od ní dnes již neexistující chalupa,

v pozadí téměř odlesněný vrchol Bukovce.

Stara gospoda Pyramida (była szlifiernia) z nowszą dobudówką
z roku 1927. Na prawo od niej dziś już nieistniejąca chata,

w tle niemal odlesiony wierzchołek Bukovca.

Pohled na centrum Jizerky z roku 1913 se zbořeništěm staré sklárny vlevo,
panským domem uprostřed a školou úplně vpravo. Zástavba od té doby prořídla

díky zbourání několika domů po 2. světové válce.

Widok centrum Jizerki z roku 1913 z ruinami starej huty po lewej stronie,
Pańskim Domem pośrodku i szkołą na prawym skraju. Przerzedziła zabudowa

się od tej pory po zburzeniu części domów po II wojnie światowej.



Budova, před kterou se právě
nacházíme, byla postavena v roce
1889, kdy na Jizerce žilo více než
400 obyvatel, a sloužila jako škola pro
jejich děti. S ukončením provozu
skláren ve dvacátých letech minulého
století počet dětí ve škole poklesl.
Přesto se zde vyučovalo dále i po
roce 1945, až do šedesátých let. V ná-
sledujících letech, kdy byla Jizerka
samostatnou obcí, zde sídlil místní
národní výbor, nějaký čas byl také
v přízemí smíšený obchod. Koncem
sedmdesátých let byl objekt přestavěn
na rekreační zařízení bytového úřadu
v Desné. Místnosti v podkroví využí-
vala státní ochrana přírody, Horská
služba a Český svaz ochránců přírody
v Jablonci nad Nisou jako terénní
stanici. Od roku 1989 patří objekt
základní organizaci Českého svazu
ochránců přírody Jizerka, která zde
zřídila a provozuje zajímavou expozici
o minulosti i současnosti Jizerských
hor. Od května do října je otevřena
o sobotách a nedělích od 9 do 16 hod.,
v období hlavní turistické sezóny
o letních prázdninách často i ve všední
dny.

Budynek, przed którym się znaj-
dujemy, stoi od 1889 r., kiedy w Jizer-
ce żyło więcej niż 400 mieszkańców.
Służył on jako szkoła. Wraz z ukoń-
czeniem działalności hut szkła w la-
tach dwudziestych ubiegłego wieku
liczba dzieci w szkole spadła. Mimo
to uczono tu nadal i po roku 1945,
aż do lat sześćdziesiątych. W latach
następnych, gdy Jizerka była samo-
dzielną gminą, miała tu siedzibę
gminna rada narodowa, przez jakiś
czas na parterze funkcjonował także
sklep. W końcu lat siedemdziesiątych
budynek został przebudowany na
placówkę rekreacyjną urzędu kwate-
runkowego z Desnej. Pomieszczeń na
poddaszu używały państwowe służby
ochrony przyrody i Horská služba
(czeski odpowiednik GOPR). Od roku
1989 obiekt należy do Czeskiego
Związku Ochrony Przyrody, oddział
w Jizerce, który przygotował i udostęp-
nia interesującą ekspozycję o przesz-
łości i współczesności Gór Izerskich.
Od maja do października jest ona
otwarta w soboty i niedziele od 9 do
16, a w czasie leniego sezonu turystycz-
nego często i w dni powszednie.
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Muzeum Jizerských hor
Muzeum Gór Izerskich
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Safírový potok
Místo, na kterém stojíme, pamatuje mnoho z dějin

staré Jizerky a nemalou měrou se zasloužilo o to, že
Jizerka a Malá Jizerská louka zaujímají čestné místo
v mineralogických učebnicích. Jsme před ústím Safírové-
ho potoka do Jizerky, na místech, kde staří hledači draho-
kamů získávali nejbohatší úlovky. Tuto ranou historii
Jizerky zahalují pověsti a většina z nich hovoří o vlašských
hledačích, po kterých je dodnes pojmenován horský
hřeben, kde Safírový potok pramení. Vše nasvědčuje
tomu, že Italové – či lépe cizinci – skutečně přicházeli do
Jizerských hor, a to nejvíce v druhé polovině 16. a začát-
kem 17. století.

Potok zde protéká jižním okrajem asi dvouhektaro-
vého náplavu složeného z úlomků křemene, žuly a aplitu,
mocného kolem 3,5 m, který je zdrojem nerostného
bohatství. Jednoznačně ale není rozřešena otázka původu
a místa vlastního vzniku většiny nerostů. Řada minerálů,
kterou náplav Jizerky již vydal, je dlouhá. Nejznámější
a nejhojnější je iserin, nebo-li ilmenit, naopak nejvzác-
nější a nejhledanější z jizerskohorských drahokamů jsou
obě odrůdy korundu – červený rubín a hlavně modrý
a zelený safír, jehož jméno nese potůček u našich nohou.
Zdejší náplavy ukrývaly safíry až 1 cm velké a tak nád-
herné barvy, že patří dodnes k nejkrásnějším v Evropě.
Rýžování nerostů je dnes ale v rezervaci zakázáno a je
zároveň přísně postihováno.

Miejsce, na którym stoimy, wiele pamięta z dziejów
starej Jizerki, w niemałej też mierze przyczyniło się do
tego, że Jizerka i Mała Izerska Łąka (Malá Jizerská louka)
zajmują honorowe miejsce w podręcznikach mineralogii.
Znajdujemy się u ujścia Szafirowego potoku (Safírový
potok) do rzeki Jizerki, w miejscu, gdzie starzy poszuki-
wacze drogich kamieni uzyskiwali najbogatsze znaleziska.
Ten wczesny etap historii Jizerki pojawia się
w podaniach. Większość z nich mówi o włoskich (waloń-
skich) poszukiwaczach, o których do dnia dzisiejszego
przypomina nazwa grzbietu górskiego, gdzie Safírový
potok ma źródła. Wszystko świadczy o tym, że Włosi –
czy lepiej obcokrajowcy – istotnie przybywali w Góry
Izerskie, zwłaszcza w drugiej połowie XVI i na początku
XVII wieku.

Potok przepływa w tym miejscu południowym skrajem
około dwuhektarowego stożka napływowego złożonego
z ułomków kwarcu, granitu i aplitu, o miąższości około
3,5 m, który jest źródłem minerałowego bogactwa.

Jednoznacznie nie rozwiązano zagadki właściwego
pochodzenia minerałów. Lista tych minerałów, które osad
już wydał, jest długa. Najbardziej znany i najliczniejszy
jest izeryn, inaczej – ilmenit, a najrzadsze i najbardziej
poszukiwane są obie odmiany korundu – czerwony rubin
i modro-zielony szafir – od tego ostatniego imię dostał
potoczek u naszych stóp. Tutejsze sedymenty ukrywały
szafiry o wielkości do 1 cm i tak wspaniałej barwy, że do
dziś należą do najpiękniejszych w Europie. Płukanie mi-
nerałów jest jednak dziś w rezerwacie zakazane i zakaz
ten jest ściśle przestrzegany.
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Iserín
Izeryn

Rubín
Rubin

Černý korund
Korund czarny

Pleonast
Safíry
Szafiry



obumierały i osiadały, ale część wierzchołkowa rosła
nadal. Po tysiącleciach wyrosły w ten sposób kopuły
o miąższości 4–6 m, wyniesione ponad otaczający teren
i dlatego nazywane torfowiskami wysokimi.

Otwartą powierzchnię wody na szczycie kopuły to
jeziorko torfowiskowe, podmokły pas u podnóża
kopuły, gdzie obcieka woda, której torfowce nie są już
w stanie przyjąć, nazywa się okrajkiem. Sama kopuła
jest mniej podmokła. Przemiennie układają się na jej
powierzchni miejsca wzniesione – kępki, i wilgotniejsze
lub zgoła mokre przegłębienia między nimi – dolinki.
Na łagodnie nachylonych stokach kopuł znaleźć można
tarasowate zagłębienia, ułożone w równoległe,
poziomicowe ciągi – małe jeziorka i „kałużki“. Powstają
one dzięki splotowi czynników: długoterminowemu pod-
topieniu dolinek, działaniu mrozu przy niskiej pokrywie
śnieżnej i na skutek obsuwania się po podłożu nasyco-
nego wodą, plastycznego torfu.

Jeřáb popelavý
Żuraw

(Grus grus)

Bekasina otavní
Kszyk

(Gallinago gallinago)

Naučná stezka Tři iseriny
Ścieżka edukacyjna Trzy izeryny

Rašeliniště Jizerky – Torfowisko Jizerki
Vstoupili jsme do národní přírodní rezervace Rašeli-

niště Jizerky a před námi se rozkládá jedno z mnoha jizer-
skohorských rašelinišť, která představují nejen nejpodma-
nivější, ale i přírodovědecky nejcennější a lidskou činností
nejméně dotčená území Jizerských hor. Vytvořila se zde
koncem doby ledové, kdy se podnebí oteplilo a bylo do-
statečně vlhké. V Jizerských horách nalezla rašeliniště
vhodný terén: mělká údolí a sedla, povlovné svahy,
dostatek pramenišť i nepropustný žulový podklad. Na
těchto prameništích se před tisíciletími usadil nenáročný
a odolný mechorost rašeliník. Prouděním vody i vlastní
vahou se jeho porosty zvolna nahrnovaly do stran, tvořily
hrázky, mezi nimiž se udržela volná hladina. V ní pak
rašeliník přirůstal nejrychleji a střed rašeliniště se tak
zvedal nad okolí. Spodní vrstvy rašeliníku odumíraly
a sesedaly se, ale horní část rostla dál. Za tisíciletí tak
zde vyrostla rašeliniště o mocnosti 4–6 metrů, kterým
pro jejich tvar říkáme vrchoviště.

Jezírko na jejich vrcholu se nazývá odborně blänk,
silně vlhký pás u úpatí vrchoviště, kudy odtéká voda,
kterou rašeliník již není schopen pojmout, se jmenuje
lagg. Vlastní vrchoviště je sušší a střídají se na něm
vyvýšená místa zvaná bulty a vlhčí prohlubně mezi nimi
zvané šlenky. Na mírně nakloněných vrcholových

plošinách vrchovišť nacházíme častěji paralelně uspo-
řádané vyklenuté vrstevnicové hrázky a mezi nimi sní-
ženiny, v nichž se mohou vytvářet terasovitá jezírka,
zadržující vodu. Tyto útvary mohou vznikat působením
mrazů při nízké sněhové pokrývce, dlouhodobým zatope-
ním šlenku nebo sesuvem vodou nasycené rašeliny po
podloží.

Wkroczyliśmy do rezerwatu przyrody Torfowisko
Jizerki. Przed nami jedno z wielu izerskich torfowisk, naj-
bardziej urokliwych, a jednocześnie najcenniejszych pod
względem przyrodniczym i najmniej przekształconych
fragmentów Gór Izerskich. Torfowiska zaczęły powstawać
z końcem epoki lodowej, kiedy klimat się ocieplił i stał
się dostatecznie wilgotny. W Górach Izerskich torfowiska
mają dogodne warunki do rozwoju: płaskodenne doliny
i przełęcze, łagodne stoki, wysięki oraz nieprzepuszczalne
granitowe podłoże. Na wysiękach przed tysiącami lat
osiedliły się niepozorne, lecz wytrzymałe mchy torfowce.
Pod wpływem wody i pod własnym ciężarem pokrywa
torfowców powoli rozrastała się na boki, tworzyła małe
wały, między którymi utrzymywało się otwarte zwier-
ciadło wody. W takich miejscach torfowce przyrastały
najszybciej i środek torfowiska w ten sposób podnosił się
ponad okolicznym terenem. Dolne warstwy torfowców
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okrajový stupeň
partie brzeżne

okrajový stupeň
skarpa boczna

lagg
okrajek

lagg
okrajek

rašelinné jezírko
jeziorko torfowiskowe

terasovitá jezírka
„kałużki“

vrcholová plošina
centralne partie otwarte

usazeniny jezírek
osady

rašelina slabě rozložená
torf słabo rozłożony

s

hladina spodní vody
lustro wody podziemnej

hraniční dřevitý horizont
drzewny horyzont graniczny

voda
woda

minerální podloží
podłoże mineralne

rašelina silně rozložená
torf silnie rozłożony

slatina (minerotrofní rašelina)
torf przejściowy (minerotroficzny)

b

směr pohybu vody
kierunek ruchu wody

h

vypařovaná voda
parowanie wody

s

bezprostřední zásobování 
srážkovou vodou
bezpośrednie zasilanie
wodą opadową

společenstva laggu
a minerotrofních rašelinišť
zbiorowiska okrajka 
i torfowisk przejściowych

společenstva břehů
vrchovištních jezírek
zbiorowska brzegowe 
jeziorek torfowiskowych

společenstva vrchovišť
zbiorowiska roślinne
partii otwartych

rašelinná smrčina
bór świerkowy na torfie

p

kleč na rašelině
zarośla kosodrzewiny na torfie

podmáčená smrčina
podmokła świerczyna

s

smrčina na minerálním podloží  
bór świerkowy na podłożu mineralnym

Podélný řez vrchovištěm s napájením a pohybem vody
Przekrój przez torfowisko wysokie z uwzględnieniem zasilania i ruchu wody



niewiarygodne ilości wody. Pozostałe gatunki roślin
zasiedlają torfowisko wysokie zgodnie ze swymi wyma-
ganiami siedliskowymi, wyznaczając jego stadium rozwo-
jowe – przyrost, zastój lub obumieranie.

Torfowiska wysokie zamieszkuje specyficzna fauna
bezkręgowców, w tym pewne gatunki zaliczane do tzw.
tyrfobiontów, które mogą w naszych krajach przeżyć jedy-
nie na torfowiskach. Należą do nich pająki, chrząszcze,
ważki, ale i motyle, których gąsienice są pokarmowo zwią-
zane z roślinnością torfowisk.

Naučná stezka Tři iseriny
Ścieżka edukacyjna Trzy izeryny

Vrchoviště – Torfowisko wysokie
Nepříznivé podmínky vrchoviště vyhovují jen nevelké-

mu počtu rostlinných druhů, které zde musí vzdorovat
kyselému prostředí, stálému zamokření, nedostatku vzdu-
chu v půdě, rychlému přírůstu rašeliníku a v letní době
i přehřívání vyschlého a tmavě zbarveného povrchu raše-
liny až na 50 °C. Kromě vlastních rašelinných rostlin,
které takové podmínky snesou, našly v chladné pánvi říčky
Jizerky útočiště i další odolné druhy, které v příznivějším
prostředí neobstojí v konkurenci s jinými rostlinami.

Nejdůležitější rostlinou vrchoviště je rašeliník, který
se zde vyskytuje v několika druzích. Výživu bere z vody,
jeho lodyha neustále přirůstá, spodní část odumírá a po-
kožkové buňky mohou nasát neuvěřitelné množství vody.
Ostatní rostlinné druhy osidlují vrchoviště podle svých
stanovištních nároků a tak nám vlastně označují, v jakém
stadiu zarůstání či odumírání se vrchoviště nachází.

Vrchoviště obývá specifická fauna bezobratlých živo-
čichů, z nichž některé druhy řadíme mezi tzv. tyrfo-
bionty, kteří mohou v našich krajích přežívat pouze na

rašeliništích. Patří k nim někteří pavouci, brouci, vážky,
ale i motýli, jejichž housenky jsou často potravně vázány
na rašeliništní květenu.

Trudne warunki na torfowisku wysokim odpowiadają
tylko niewielkiej liczbie gatunków roślin naczyniowych,
które muszą być odporne na kwaśne środowisko, stałe
uwilgotnienie, niedostatek powietrza w podłożu, szybkie
przyrastanie torfowców, a w lecie przegrzewanie wyschnię-
tej i ciemno zabarwionej powierzchni nagiego torfu nawet
do 50 °C. Oprócz właściwych roślin torfowiskowych,
które zniosą takie warunki, refugium znalazły w chłodnej
dolinie rzeczki Jizerki i inne podobne gatunki, które
w bardziej sprzyjającym środowisku nie wytrzymałyby
konkurencjiinnych roślin.

Najważniejszymi roślinami torfowiska wysokiego są
mchy torfowce. Torfowiec pobiera substancje odżywcze
z wody, jego łodyżka nieustannie przyrasta, jej dolna
część obumiera, a komórki wodonośne mogą wessać
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Rosnatka okrouhlolistá
Rosiczka okrągłolistna
(Drosera rotundifolia)

Šicha černá
Bażyna czarna

(Empetrum nigrum)

Suchopýrek trsnatý
Wełnianeczka darniowa

(Trichophorum cespitosum)

Blatnice bahenní
Bagnica torfowa

(Scheuchzeria palustris)

Klikva bahenní
Żuravina błotna

(Oxycoccus palustris)

Kyhanka sivolistá
Modrzewnica zwyczajna

(Andromeda polifolia)

Suchopýr pochvatý
Wełnianka pochwowata
(Eriophorum vaginatum)

Suchopýr úzkolistý
Wełnianka wąskolistna

(Eriophorum angustifolium)

Potápník
Pływak

(Ilybius crassus)

Klínovníček suchopýrový
Motyl

(Glyphipterix haworthana)

Střevlík
Biegacz

(Agonum ericeti)

Makadlovka horská
Motyl

(Chionodes viduella)

Slíďák vrchovištní
Pająk z rodzaju wymyk

(Arctosa alpigena lamperti)



dzięki którym przed milionami lat powstały złoża węgla.
Spodnie warstwy torfu były żywym organizmem przed
około dziesięcioma tysiącami lat. Na jednym z etapów roz-
wojowych, w czasie przyrastania torfowców i wzrostu tor-
fowiska na wysokość, podziemne źródła zasilające kopułę
przestały wystarczać. Torfowisko zaczęło obumierać, aż
ostatecznie wyschły jego najwyższe warstwy.

W trorfie nie przebiega normalny proces utleniania pod
wpływem tlenu zawartego w powietrzu i dzięki temu
zachowały się w jego warstwach ziarna pyłku roślin, które
rosły na samym torfowisku lub w jego okolicy. W profilu
torfowym można więc badać długookresowe zmiany kli-
matu, które na większym obszarze modyfikowały roślin-
ność. Jest to rodzaj tysiącletniej kroniki, która otwiera się
dla potrafiącego badać mikroskopijne ziarna pyłku i na
podstawie tych badań odtwarzać wygląd lasów i roślin-
ności nieleśnej od końca epoki lodowej.

Tu kończy się pierwsza część ścieżki edukacyjnej.
Druga część prowadzi od parkingu pod Bukowcem do
kładki na Izerze i dalej już po polskiej stronie Gór.

Naučná stezka Tři iseriny
Ścieżka edukacyjna Trzy izeryny

Borkoviště – Wyrobisko potorfowe
Nacházíme se na jediném místě ve vrcholové části

Jizerských hor, kde se dlouhá léta těžila rašelina pro lé-
čebné účely v nedalekých Lázních Libverda. Těžba byla
ukončena počátkem 60. let minulého století a rozsáhlý
odkryv již zarostl.

Rašelina vzniká pomalým procesem zuhelňování odum-
řelých částí rostlin, zde hlavně mechorostu rašeliníku.
Proces probíhá při nízké teplotě, bez přístupu vzduchu
a v silně kyselé reakci v posledních tisíciletích. Jeho obdo-
bou jsou mnohem mohutnější a starší pochody, které daly
před milióny let vzniknout ložiskům uhlí. Spodní vrstvy
rašeliny byly živoucím organismem asi před 10 000 lety.
Jak rašeliník přirůstal a vrchoviště mohutnělo do výšky,
nestačily někdy v určitém stádiu vývoje podzemní pra-
meny sytit a zvlhčovat jeho komplex. Vrchoviště začalo
odumírat, až konečně vyschly i jeho nejhořejší vrstvy.

Díky tomu, že v rašelině neprobíhá normální tlení za
přístupu vzduchu, uchovala se v jejích vrstvách pylová
zrnka rostlin, které tehdy na vrchovišti nebo v jeho okolí
rostly. Na vývrtu z rašeliny můžeme tedy sledovat všechny

dlouhodobé změny klimatu, které rozsáhle ovlivňovaly
vegetaci. Je to jakási tisíciletá kronika, která se otevře
tomu, kdo je schopen určovat a analyzovat mikroskopická
zrnka pylu a z nich rekonstruovat lesní a rostlinný pokryv
v Jizerských horách od skončení ledových dob.

Zde končí první část naučné stezky. Druhá část vede
z parkoviště pod Bukovcem po cestě k lávce přes Jizeru
a dále již po polské straně hor.

Znajdujemy się w jedynym miejscu na wierzchowinie
czeskich Gór Izerskich, gdzie przez długie lata eksploa-
towano torf na potrzeby niedalekiech Lázni Libverda
(uzdrowiska Libverda). Eksploatację zakończono na
początku lat 60. ubiegłego wieku, a rozległe wyrobisko
już zarosło.

Torf powstaje w wyniku powolnego zwęglania obumar-
łych części roślin, tu głównie torfowców. Proces przebiegał
przy niskiej temperaturze, bez dostępu powietrza i w silnie
kwaśnym środowisku w czasie ostatnich tysiącleci. Jego
analogią są o wiele intensywniejsze i starsze procesy,
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Těžba rašeliny na Rašeliništi Jizerky kolem roku 1960
Eksploatacja torfu na Torfowisku Jizerki około roku 1960

Hloubka v cm
Głębokość w cm

m

vrchovištní rašelina rašeliníková
torf wysoki torfowcowy

Typy rašelin
Typy torfu

mech srpnatka vzplývavá (Drepanocladus fluitans)
mech warnstorfia pływająca

Rostliny zastoupené v příměsi
Pozostałe rośliny 

blatnice bahenní (Scheuchzeria palustris)
bagnica torfowa

ostřice mokřadní (Carex limosa)
turzyca bagienna 

suchopýrek trsnatý (Trichophorum cespitosum)
wełnianeczka darniowa

rašelinné keříčky (Ericaceae)
krzewinki z rodziny wrzosowatych

ostřice zobánkata (Carex rostrata)
turzyca dzióbkowata

smrk ztepilý (Picea abies)
świerk pospolity

rašelina vrchovištních šlenků s rašeliníky ze skupiny 
rašeliníku bodlavého (Sphagnum cuspidatum)
torf dolinkowy z torfowcami Sekcji Cuspidata 

minerotrofní rašelina blatnicová  
torf przejściowy bagnicowy

vrchovištní rašelina rašeliníkovo-suchopýrová
se suchopýrem pochvatým (Eriophorum vaginatum)
torf wysoki wełniankowo-torfowcowy 
z wełnianką pochwowatą

minerotrofní rašelina suchopýrová
se suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium)
torf przejściowy wełniankowy
z wełnianką wąskolistną

minerotrofní rašelina březovo-suchopýrová
se suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium)
torf przejściowy brzozowo-wełniankowy
z wełnianką wąskolistną

Tvorba rašeliny
Akumulacia torfu

Profil rašeliny Torfowiska Młyńskiego v polské části Jizerských hor (podle materiálů prof. S. Marka)
Przekrój przez Torfowisko Młyńskie po polskiej stronie Gór Izerskich (według materiałów prof. S. Marka)

živá vrstva rašeliníku a vyšší rostliny na povrchu rašeliniště
żywa wartswa torfowców i roślin wyższych

odumřelá vrstva rašeliníku a nadzemních částí vyšších rostlin, ve které jsou živé pouze kořeny cévnatých rostlin
warstwa obumarłych torfowców i części nadziemnych roślin wyższych, w której żywe są jedynie korzenie roślin naczyniowych

odumřelá rašelinná hmota ve spodní části rašeliniště
obumarła materia torfowa w spągu torfowiska

Trasa naučné stezky v 70. letech minulého století
Trasa ścieżki edukacyjnej w latach 70. ubiegłego wieku
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Lesy pokrývají přibližně třetinu území České republi-

ky. Původní horské smíšené porosty tvořily především
smrky, jedle, buky a kleny. V nižších polohách převažoval
buk a na náhorní plošině smrk, který nejlépe snáší ex-
trémní a drsné horské klima.

Jedním z předpokladů obhospodařování lesa přírodě
blízkým způsobem je využití přirozené obnovy lesa, kdy
semeno padlé na zem z mateřského stromu úspěšně
vyklíčí. V případě ponechání lesa přirozenému vývoji
postupně dochází k odumírání a rozpadu přestárlých
stromů. Do nižších pater porostu se tak dostane více
slunečního záření. Dostatek prostoru, světla a vláhy
určuje příznivější podmínky pro zdárný růst mladých
stromků. V hospodářském lese však k přirozenému roz-
padu stromů nedochází. Potřebné prostorové a světelné

podmínky pro začátek přirozené obnovy vytvoří lesník
výřezem vybraných stromů zralého porostu (tzv. clonná
seč). Ve stejnorodých porostech tvořených jediným dru-
hem dřeviny je potřeba chybějící druhy dosázet uměle.
Snažíme se tím dosáhnout rozmanité dřevinné skladby
porostu, která činí les bohatším, odolnějším a atraktiv-
nějším pro větší množství rostlinných i živočišných druhů.

Lasy pokrywają w przybliżeniu jedną trzecią Repub-
liki Czeskiej. Pierwotne górskie lasy tworzyły przede
wszystkim świerk, jodła, buk i jawor. W niższych położe-
niach przeważał buk a na wierzchowinie gór świerk, który
lepiej znosi ostry i wilgotny górski klimat.

Jednym z założeń zagospodarowania lasu w sposób
bliski naturze jest wykorzystanie naturalnego odnowienia la-
su, gdzie nasienie, które upadło na ziemię z macierzystego

drzewa, wykiełkuje. W przypadku pozostawienia lasu
naturalnemu rozwojowi stopniowo dochodzi do obumie-
rania i rozpadu starzejących się drzew. Wtedy do niższych
warstw lasu dostaje się więcej światła słonecznego.
Dostatek przestrzeni, światła i wilgoci stwarzają lepsze
warunki dla wzrostu młodych drzewek. W lesie gospo-
darczym nie dochodzi jednak do naturalnej śmierci drzew.
Przestrzeń i światło potrzebne do zainicjowania natural-
nego odnowienia tworzy leśnik przez wycięcie wybranych
drzew dojrzałego drzewostanu (tzw. cięcie obsiewne).
W jednogatunkowych drzewostanach trzeba brakujące
gatunki dosadzać sztucznie. Dąży się w ten sposób do
osiągnięcia urozmaiconego składu gatunkowego, który
sprawia, że las jest zasobniejszy, odporniejszy i bardziej
atrakcyjny dla większej ilości gatunków roślin i zwierząt.

Zralý smrkový porost hospodářského lesa před započetím obnovy.

Dojrzały gospodarczy drzewostan świerkowy przed rozpoczęciem odnowienia.

Při postupném prořeďování porost pomalu zmlazuje. Tato fáze trvá i desítky let.

Przy stopniowym przerzedzaniu drzewostan ulega powolnemu odmłodzeniu.
Ta faza trwa nawet dziesiątki lat.

Mladý les zdárně odrůstá a mateřský porost je postupně odkácen,
aby přenechal místo nové generaci stromů.

Młody las podrasta a macierzysty drzewostan jest stopniowo usuwany,
aby ustąpił miejsca nowej generacji drzew.

Přirozená obnova smrčin na rašeliništi Rybí loučky.

Odnowienie naturalne w świerczynie na torfowisku Rybí loučky.

Semenáčky buku lesního.

Siewki buka zwyczajnego.

Přirozená obnova bukového porostu.

Odnowienie naturalne w buczynie.

Naučná stezka Tři iseriny
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Přirozená obnova lesa
Naturalne odnowienie lasu
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Dnes už si lesy bez cest neumíme představit. Jejich

historie v Jizerských horách sahá až do poloviny 18. sto-
letí. Zpočátku cesty procházely pouze podhůřím, s rozvo-
jem skláren ale stoupala potřeba dřeva a bylo nutné jít za
ním hlouběji do hor. Jižní strana pohoří je přístupnější,
a proto sem lidé pronikli dříve než do oblasti příkrých
severních svahů a srázů.

Dnešní podoba cestní sítě vznikla z velké části při
exhalační a kůrovcové kalamitě, ke které došlo v 80. le-
tech 20. století. Tehdy vyvstala nevyhnutelná potřeba
obnovy odumřelých lesů v Jizerských horách. Aby bylo
možné odvézt statisíce kubíků kalamitního dřeva a do-
pravit na nově vzniklé holiny miliony sazenic, zmoderni-
zovali lesníci stávající vozové cesty a nové vybudovali

v dosud nepřístupných lokalitách. I v dnešní době je
hlavním posláním cest na horách zpřístupnění porostů
pro jejich řádné lesnické obhospodařování. Vzhledem
k sezónnosti prací je třeba mít na paměti, že potkat
lesní mechanizaci v lese je běžné nejen v pracovních
dnech.

W dzisiejszych czasach nie potrafimy już sobie wyo-
brazić lasów bez dróg. Ich historia w Górach Izerskich
sięga połowy wieku XVIII. Na początku drogi prowadziły
tylko pogórzem, jednak z rozwojem hut szkła rosło zapot-
rzebowanie na drewno i trzeba było wędrować za nim głę-
biej w góry. Południowa strona gór jest bardziej przystęp-
na, i dlatego ludzie przenikali tu wcześniej niż od strony
stromych północnych stoków.

Współczesna sieć dróg powstała w większości przy
usuwaniu skutków klęskowych imisji i gradacji kornika,
do których doszło w latach 80. XX wieku. Wystąpiła
wówczas konieczność odnowy obumarłych w Górach
Izerskich lasów. Aby było można wywieźć setki tysięcy
metrów sześciennych poklęskowego drewna i dostarczyć
do świeżo powstałych halizn miliony sadzonek drzew,
leśnicy zmodernizowali stare drogi a nowe wybudowali
w miejscach dotąd nieprzystępnych. Również obecnie
główną rolą dróg leśnych jest udostępnienie drzewosta-
nów dla odpowiedniego w nich gospodarowania. Trzeba
też pamiętać, że ze względu na sezonowość prac
sprzęt zmechanizowany można spotkać nie tylko w dni
robocze.

Nejodvážnější stavba
Jizerských hor – Štolpišská silnice.
Postavena v roce 1891,
zrekonstruována
Lesní správou Frýdlant
v letech 2000–2003.

Najśmielsza budowla
Gór Izerskich – Štolpišská silnice
(Sztolpichowa Szosa).
Wybudowana w roku 1891,
zrekonstruowana przez
Nadleśnictwo Frýdlant
w latach 2000–2003.

Nově opravená Štolpišská silnice
mezi křižovatkou Na Kneipě a Smědavou.

Nowo naprawiona Štolpišska silnice
między skrzyżowaniem Na Kneipě a Smědavą.

Citlivě opravené lesní cesty v jizerskohorských bučinách.
Cesta z Oldřichovského sedla na Poledník (vlevo), cesta k Rybí vodě nad Jizerskou chatou.

Troskliwie naprawione drogi leśne w buczynach izerskich. Droga z Oldřichovskiego sedla
na Poledník (po lewej), droga do Rybí vody nad Jizerską chatą.

Turistický přístřešek na Předělu – ukázka realizace
Programu 2000 k podpoření rekreační funkce lesa.

Wiata dla turystów na Předělu – przykład realizacji
Programu 2000 dla wsparcia rekreacyjnej funkcji lasu.

Jedna z nejnovějších cest po úbočí Smědavské hory,
zvaná Pavlova, vybudovaná v roce 1994.

Jedna z najnowszych dróg na stokach Smědavskiej hory,
nazywana Pavlovą (Pawłową), wybudowana w roku 1994.

V roce 2003.
W 2003 roku.

V roce 1998.
W 1998 roku.

Na začátku 20. století.
Na początku XX wieku.
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Lesní cesty – Drogi leśne



dřeva. Výběrný způsob těžby, zachovávající přirozenou
druhovou skladbu lesa, se od 18. století počíná měnit na
způsob holosečný. Vzniklé holiny se uměle zalesňují
především nejvíce žádaným smrkem původem z celého
Rakousko-Uherska. Na horách tak začínají vznikat první
monokultury.

V posledních desetiletích se Lesy České republiky, s. p.,
snaží převádět monokultury na porosty smíšené, které
jsou odolnější proti všem škodlivým činitelům.

Zarządzanie lasami czeskich Gór Izerskich
Lasy Państwowe Republiki Czeskiej – dalej Lasy CZ – zos-
tały założone dnia 1 stycznia 1992 roku przez Minister-
stwo Rolnictwa Republiki Czeskiej. Głównym ich zada-
niem jest gospodarowanie prawie połową powierzchni
lasów Republiki (ponad 1,3 miliona ha majątku leśnego
będącego własnością Skarbu Państwa) oraz ochrona
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Představení správce místních lesů

Státní podnik Lesy České republiky (dále Lesy ČR) byl
založen dne 1. 1. 1992 Ministerstvem zemědělství České
republiky. Hlavním posláním podniku je obhospodařování
zhruba poloviny rozlohy lesů v České republice (více než
1,3 mil. ha lesního majetku ve vlastnictví státu) a péče
o téměř 20 tis. km drobných vodních toků. Lesy ČR jsou
největším správcem chráněných území a nejdůležitějším
partnerem orgánů ochrany přírody v České republice.
Lesní hospodářství v Libereckém kraji
Liberecký kraj svou lesnatostí 44 % (140 tis. ha) značně
převyšuje celorepublikový průměr (33,6 %). Vzhledem
k tomu, že nejrozsáhlejší komplexy jsou situovány do
horských oblastí, je hospodaření ve zdejších lesích
značně ovlivněno zájmy ochrany přírody. Podíl lesů
zahrnutých ve zvláště chráněných územích je nejvyšší
v ČR a přesahuje výměru 78 tis. ha.

Lesy ČR spravují více než polovinu rozlohy lesních
porostů v Libereckém kraji. Jsou zde zastoupeny Kraj-
ským ředitelstvím Liberec, které se organizačně člení na
lesní správy Česká Lípa, Frýdlant v Čechách, Jablonec
nad Nisou a Ještěd.
Historie lesů Jizerských hor
Rozhodující vliv na vývoj lesních porostů má období
od poslední doby ledové, během které na horách vládla
severská tundra s porosty břízy trpasličí, klečí a jalovci.
Skončila asi před 10 000 lety a na naše území se začaly
vracet jednotlivé dřeviny, dříve ledovcem vytlačené.
V prvním období nastoupila především borovice a líska.

Tyto dřeviny však byly postupně nahrazeny především
jedlí, bukem a smrkem, v nižších polohách začínal převlá-
dat dub, příměs tvořily javory, jilmy, lípy, olše a jasany.

Ve 14. století počíná osídlování Jizerských hor
člověkem a od té doby se přirozené lesy radikálně mění.
Výstavbou hutí a skláren se výrazně zvyšuje spotřeba

prawie 20 tysięcy kilometrów drobnych cieków. Lasy CZ
są największym administratorem obszarów chronionyvh
i najważniejszym partnerem organów ochrony przyrody
w Republice Czeskiej.
Gospodarowanie w lasach w województwie
libereckim
Województwo libereckie swoją lesistością (44%, 140 tys. ha)
przewyższa znacznie średnią dla całej Republiki (33,6%).
Najrozleglejsze kompleksy leśne są usytuowane w obsza-
rze górskim, więc znaczny wpływ na gospodarowanie
w tutejszych lasach mają potrzeby ochrony przyrody.
Udział lasów objętych ochroną obszarową jest najwyższy
w Republice Czeskiej i przekracza 78 tys. ha.

Lasy CZ zarządzają więcej niż połową powierzchni
kompleksów leśnych w województwie libereckim. Są
reprezentowane na tym terenie przez Regionalną
Dyrekcję Liberec, która dzieli się na Nadleśnictwa Česká
Lípa, Frýdlant, Jablonec nad Nisou i Ještěd.
Historia lasów Gór Izerskich
Decydujący wpływ na rozwój lasów ma okres od skończe-
nia ostatniej epoki lodowej, w czasie której w górach pano-
wała północna tundra z zaroślami brzozy karłowatej, koso-
drzewiny i jałowca halnego. Tundra ustąpiła przed około
10 000 lat i na nasze tereny zaczęły wracać poszczególne
gatunki drzew, wcześniej wyparte przez lodowiec.
W pierwszym okresie pojawiły się przede wszystkim sosna
i leszczyna. Były one zastępowane przez jodłę, buka
i świerka, w niższych położeniach zaczynał dominować
dąb, domieszkę stanowiły jawor, wiązy, lipy, olsze i jesion.

W XIV wieku zaczyna się zasiedlanie Gór Izerskich
przez człowieka i od tego czasu naturalne lasy zaczynają
się radykalnie zmieniać. Na skutek budowy hut żelaza
i szkła wyraźnie rośnie zapotrzebowanie na drewno.
Przerębowe, wybiórcze cięcia zaczynają zmieniać się w
cięcia zupełne. Powstałe zręby zalesia się sztucznie przede
wszystkim pożądanym wtedy świerkiem, pochodzącym
z całych Austro-Węgier. Tak w górach zaczynają powsta-
wać pierwsze monokultury. W ostatnich dziesięcioleciach
Lasy Państwowe Republiki Czeskiej dążą do przekształce-
nia monokultur w lasy mieszane, które są odporniejsze na
wszelkie szkodliwe czynniki.
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Lesy Jizerských hor
Lasy Gór Izerskich

Mapa územní působnosti Krajského ředitelství Liberec a lesních správ.
Zasięg terytorialny czeskiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Libercu.

VLS Mimoň

LS Ještěd
LS Jablonec n. N.

LS Frýdlant

LS Česká Lípa

Rašeliniště Jizery.
Torfowisko Izery.


