
m a l o p l o š n á  c h r á n ě n á  ú z e m í  L i b e r e c k é h o  k r a j e

–90– –91–

Přírodní památka zahrnuje mozaiku stanovišť typických pro 
podhorskou krajinu – potoční nivu s břehovým porostem, ko-
senou orchideovou louku, druhotnou olšinu se zbytky luž-
ní vegetace a rašeliniště. Na lokalitě zpřístupněné po povalo-
vém chodníku se vyskytují některé významné, zvláště chráně-
né druhy rostlin – rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), 
prstnatce (Dactylorhiza spp.), vachta trojlistá (Menyanthes trifo-
liata), všivec bahenní (Pedicularis palustris) a další. Chráněným 
územím prochází od roku 1995 naučná stezka seznamující s fló-
rou a faunou.

Přírodní památka 
Rádlo nad koupalištěm

Vstavačovité (Orchidaceae) jsou významnou čeledí rostlin vyskytující se na všech kontinentech 
s výjimkou Antarktidy. Atraktivní tropické druhy rostou většinou na stromech jako epifyty, v mír-
ném zeměpisném pásu se vyskytují většinou druhy terestrické, rostoucí na zemi. V ČR se vyskytu-
jí jak na vlhkých pohorských loukách, tak na suchých stráních a v lesích. Celkem se v ČR můžeme 
setkat s více než 50 druhy, z nichž většina je chráněných. Pro svoji atraktivitu a význam je celá če-
leď chráněna mezinárodní úmluvou na ochranu volně žijících živočichů a planě rostoucích rost-
lin (CITES).

Spravuje Krajský úřad Libereckého kraje, tel.: 485 226 428

Výměra: 3,42 ha
Vyhlášeno: 1989
Nadmořská výška: 530–560 m. n. m.
Katastrální území: Rádlo

Prsnatec Fuchsův
(Dactylorhiza fuchsii).

Přírodní památka Rádlo nad 
koupalištěm.

82 83 Přírodní památka
Zásada pod školou

Výměra: 2,33 ha
Vyhlášeno: 1989
Nadmořská výška: 486–514 m
Katastrální území: Zásada

Mokřadní louka na okraji obce Zásada na Jab-
lonecku, na které se vyskytují zvláště chráněné 
druhy rostlin. Lokalita byla vyhlášena za účelem 
ochrany populace vachty trojlisté (Menyanthes tri-
foliata) a ďáblíku bahenního (Calla palustris). Na 
ploše, která je pravidelně udržována kosením, se 
dále vyskytuje bledule jarní (Leucojum vernum), 
pomněnka bahenní (Myosotis palustris), děhel les-
ní (Angelica sylvestris) a přeslička nejvyšší (Equise-
tum telmateia).

Spravuje Krajský úřad Libereckého kraje, tel.: 485 226 428

PP Zásada pod školou.

Vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata).


