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74 Přírodní památka
Fojtecký mokřad

Výměra: 1,53 ha
Vyhlášeno: 2002
Nadmořská výška: 340 m 
Území obce: Mníšek

Členitý a poměrně rozsáhlý mokřad nacházející se na sou-
toku několika drobných vodních toků, svým charakterem oje-
dinělý v Jizerských horách. Nejzajímavější část lokality se na-
chází ve středu mokřadu v místě pravděpodobně zanesené-
ho rybníčku. Mokřadní porosty jsou tvořeny zábělníkem ba-
henním (Comarum palustre) a vachtou trojlistou (Menyanthes 
trifoliata), podél přítoků se nachází porosty přesličky poříč-
ní (Equisetum fluviatile). Do přírodní památky jsou zahrnu-
ty i okolní mokřadní louky s výskytem prstnatce májového 
(Dactylorhiza majalis) a prstnatce Fuchsova (D. fuchsii). Z ob-
ratlovců se zde vyskytují zvláště chránění ptáci – chřástal pol-
ní (Crex crex) a bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a oboj-
živelníci – čolek horský (Triturus alpestris), čolek obecný (Tritu-
rus vulgaris) a ropucha obecná (Bufo bufo).

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

PP Fojtecký mokřad.

Zábělník bahenní (Comarum pa-
lustre). Foto Jarmila Sýkorová.

75 Přírodní památka
Pod Dračí skálou

Výměra: 0,80 ha
Vyhlášeno: 1977
Nadmořská výška: 535–575 m 
Území obce: Mníšek

Přírodní památka Pod Dračí skálou byla vy-
hlášena pro ochranu hojného výskytu tisu čer-
veného (Taxus baccata). Tato dřevina je dnes 
jak v Jizerských horách, tak v celé České repub-
lice vzácná a zákonem chráněná. V tomto chrá-
něném území se ve smíšeném bukosmrkovém 
porostu na ploše necelého hektaru vyskytuje 

přibližně 500 jedinců různého stáří, z nichž nej-
starší dosahují věku okolo 400 let.

Oploceným chráněným územím prochá-
zí krátká naučná stezka seznamující návštěv-
níky s rozšířením a ekologickými nároky ti-
sů a dalších rostlin vyskytujících se v chráně-
ném území.

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

Tis červený (Taxus baccata) je nevysoký strom dorůstající výšky 10–12 m, výjimečně až 20 m, s prů-
běžným kmenem a široce větvenou korunou. Je rozšířen po většině území Evropy, jeho areál za-
hrnuje i severní Afriku a Malou Asii. Jehlice uspořádané do 2 řad vytrvávají přibližně 8 let. S výjim-
kou červeného míšku jsou všechny části tisu prudce jedovaté – smrtelnou dávku tvoří odvar z 50 g 
jehlic.

Oplocená přírodní památka Pod Dračí Skálou.Detail tisu červeného (Taxus baccata).


