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Přírodní rezervace
Černá hora

Výměra: 70,73 ha
Vyhlášeno: 1960
Nadmořská výška: 970–1 084 m
Území obce: Hejnice, Bedřichov

Přírodní rezervace se nachází v severovýchodní vrcholové části Černé hory a zahrnuje
v sobě širokou škálu společenstev typických
pro vrcholové partie Jizerských hor – klimaxové smrčiny, vrchoviště, rašelinné smrčiny a žulové skalní výchozy. Ve vrchovištní části rezer-

Sněžné věžičky.

Přírodní památka Vlčí louka

Výměra: 5,87 ha
Vyhlášeno: 1965
Nadmořská výška: 1 040 m
Území obce: Hejnice
vace, na Vánoční louce, se vyskytují porosty
kleče (Pinus mugo) a rašelinné druhy rostlin –
rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia),
kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia) a další, ve zbytcích klimaxových smrčin pak podbělice alpská (Homogyne alpina), vranec jedlový (Huperzia selago), plavuň pučivá (Lycopodium annotinum), kýchavice bílá (Veratrum album) a jiné. Území je zajímavé také z hlediska
entomologického, žijí zde typické druhy horských smrčin, např. střevlíci Carabus sylvestris,
Carabus linnei, Leistus piceus. V rezervaci pravidelně hnízdí křivka obecná (Loxia curvirostra),
hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) či tetřívek obecný (Tetrao tetrix). Územím prochází značená turistická stezka, na Sněžných věžičkách je zbudována vyhlídková plošina.

Jedno z nejvýše položených vrchovišť v Jizerských horách se nachází na severním úpatí Smědavské hory. Lokalita je z větší části porostlá klečovými porosty, po obvodu se nacházejí podmáčené smrčiny. Z významných rostlinných druhů zde roste rosnatka okrouhlolistá
(Drosera rotundifolia), kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), ostřice chudokvětá (Carex pauciflora), sítina kostrbatá (Juncus squarrosus) a šicha černá
(Empetrum nigrum). Historicky je uváděn rojovník bahenní (Ledum palustre), který však v současné době nalezen nebyl. Z chráněných druhů

živočichů zde žije tetřívek obecný (Tetrao tetrix)
a zmije obecná (Vipera berus).

Zmije obecná (Vipera berus). Foto David Modrý

Rašelinná smrčina v PR Černá hora.
Porost kleče (Pinus mugo) na Vlčí louce.
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