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64 Přírodní památka U posedu
Výměra: 1,16 ha
Vyhlášeno: 1965
Nadmořská výška: 1 010 m 
Území obce: Hejnice

Menší, turisticky nepřístupné vrchoviště je 
v dohledu z rašeliniště Na čihadle. Vrchoviště 
je z větší části porostlé klečí (Pinus mugo), le-
mují je rašelinné smrčiny. V blízkosti rašelin-
ných jezírek roste rosnatka okrouhlolistá (Dro-
sera rotundifolia), kromě ní se zde z význam-
ných rostlinných druhů vyskytuje kyhanka si-
volistá (Andromeda polifolia), klikva bahenní 
(Oxycoccus palustris), plavuň pučivá (Lycopo-
dium annotinum) a ostřice chudokvětá (Ca-
rex pauciflora). Vrchoviště navštěvuje tetřívek 
obecný (Tetrao tetrix), linduška luční (Anthus 
pratensis) a čečetka zimní (Carduelis flammea). 
Proti poškozování jelení zvěří byla tato přírod-
ní památka oplocena.

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

Přírodní památka U posedu.

Kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia).

65 Přírodní rezervace Na čihadle
Výměra: 4,08 ha
Vyhlášeno: 1960
Nadmořská výška: 980 m 
Území obce: Hejnice

Jedno z nejvýznamnějších vrchovišť v Jizer-
ských horách se nachází při Štolpišské silnici na 
severním úpatí Černé hory. Vrchoviště je cha-
rakteristické porosty zakrslých smrků, vyskytují 
se zde typické rašeliništní druhy rostlin a živo-
čichů, mezi nimiž za zmínku stojí zejména ros-
natka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), ostři-
ce mokřadní (Carex limosa), kyhanka sivolistá 
(Andromeda polifolia), klikva bahenní (Oxycoc-
cus palustris) či suchopýrek trsnatý (Trichopho-
rum caespitosum). Mezi reprezentanty bezob-
ratlých živočichů patří např. střevlíčci Agonum 
ericeti a Trechus amplicollis. Na rašeliništi se pra-
videlně vyskytuje silně ohrožený tetřívek obec-
ný (Tetrao tetrix). Proti poškození zvěří je rezer-
vace oplocena, pro návštěvníky je zpřístupně-
na po povalovém chodníku, na jehož konci byla 
v roce 1999 postavena vyhlídková věž.

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

Rašeliniště Na čihadle.

Masožravá rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotun-
difolia)


