maloplošná chráněná území Libereckého kraje
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Národní přírodní rezervace
Rašeliniště Jizery

Výměra: 189,11 ha
Vyhlášeno: 1960
Nadmořská výška: 815–880 m
Území obce: Lázně Libverda, Bílý Potok, Kořenov

Výměra: 112,21 ha
Vyhlášeno: 1960
Nadmořská výška: 860–900 m
Území obce: Kořenov

Nejrozsáhlejší komplex rašelinných společenstev v Jizerských horách s nachází na horním toku řeky Jizery na hranici se Polskem. Řeka Jizera zde přirozeně meandruje a dochází
tak k neustálým změnám jejího koryta a tím
i poměrů v rašeliništi. Většinu území pokrývají porosty borovice kleče (Pinus mugo), unikátní porosty zde vytváří i jalovec obecný nízký (Juniperus communis ssp. alpina). Rašelinné a podmáčené smrčiny spolu s rašelinnými
loukami a bezlesými prameništi dotvářejí jedinečný charakter tohoto území. V rezervaci
roste mnoho chráněných a ohrožených dru-

hů rostlin, z nichž zmiňme alespoň prstnatec
Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), koprník štětinolistý (Meum athamanticum), rosnatku okrouhlolistou (Drosera rotundifolia), všivec lesní (Pedicularis sylvatica) či hořec tolitovitý (Gentiana
asclepiadea). Rezervace je bohatá i na zajímavé druhy živočichů, žijí zde reliktní druhy bezobratlých včetně vzácného slíďáka Arctosa cinerea (jedna ze třech lokalit v Čechách). Hnízdí
zde kulík říční (Charadrius dubius), skorec vodní
(Cinclus cinclus), vzácně bekasina otavní (Galinago gallinago), bramborníček hnědý (Carduelis flammea) a hýl rudý (Carpodacus erythrinus).
Běžnými druhy jsou ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), krkavec velký (Corvus
corax) a jestřáb lesní (Accipiter gentilis), z plazů zmije obecná (Vipera berus). Tato rezervace, jedna z nejvýznamnějších v Jizerských horách, není turisticky přístupná. Na polské straně na ni navazuje přírodní rezervace Torfowiska Doliny Izery.

Národní přírodní rezervace byla vyhlášena v okolí meandrujícího potoka Jizerka a jeho přítoků v blízkosti Jizerky, nejvýše položené osady v Jizerských horách. Vegetace je
tvořena podmáčenými a rašelinnými smrčinami, klečovými porosty, rašelinnými loukami a živými vrchovišti s tůněmi. V porostech
kleče se vyskytuje bříza karpatská (Betula carpatica) a vzácně též jalovec obecný nízký (Juniperus communis ssp. alpina). Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky je jediným
místem výskytu plavuňky zaplavované (Lycopodiella inundata) a vřesovce čtyřřadého (Erica tetralix) v Jizerských horách; kromě nich se
zde vyskytuje ještě např. ostřice mokřadní (Carex limosa), blatnice bahenní (Scheuchzeria palustris), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) a kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia). Z ptáků zde hnízdí čečetka zimní (Carduelis
flammea), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), bekasina otavní (Gallinago gallinago) a lin-

duška luční (Anthus pratensis). Rašelinné louky
jsou oblíbeným tokaništěm tetřívka obecného
(Tetrao tetrix). Charakteristická je fauna bezobratlých, žijí zde reliktní druhy, např. pavouk
Pardosa sphagnicola, střevlíček Agonum ericeti, motýl vakonoš horský (Sterrhopterix standfussi) a další. V náplavech Safírového potoka
byla nalezena řada vzácných minerálů, z nichž
některé patří mezi drahé kameny – iserin, safír, rubín a další.

Prha arnica (Arnica montana).

Rašeliniště Jizery.

Meandry říčky Jizerky.

Vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum).

Spravuje Správa CHKO Jizerské hory, tel.: 482 428 999
–78–
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