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80 Přírodní památka
Jindřichovský mokřad

Výměra: 3,95 ha
Vyhlášeno: 2002
Nadmořská výška: 360 m 
Území obce: Lučany nad Nisou

Předmětem ochrany jsou vlhké louky vzniklé 
v terénní depresi podél bezejmenného potoka. 
Na lokalitě se vyskytují zvláště chráněné druhy 
rostlin – upolín nejvyšší (Trollius altissimus), vach-
ta trojlistá (Menyanthes trifoliata) a prstnatec májo-
vý (Dactylorhiza majalis), dalšími zajímavými druhy 
jsou ostřice Hartmanova (Carex hartmanii), vrbov-
ka tmavá (Epilobium obscurum), vrbovka bahenní 
(Epilobium palustre), kozlík dvoudomý (Valeriana 
dioica) a kýchavice bílá (Veratrum album ssp. lobe-
lianum). Jedná se o jedna z nejhodnotnějších luč-
ních společenstev v Jizerských horách.

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

Ropucha obecná (Bufo bufo). Foto David Modrý.

Kýchavice bílá (Veratrum album). 

81 Přírodní památka Lukášov
Výměra: 2,85 ha
Vyhlášeno: 1948
Nadmořská výška: 445–470 m 
Území obce: Jablonec nad Nisou

Luční porosty s výskytem šafránu Heuffelo-
va (Crocus heuffelianus) mezi Libercem a Jab-
loncem nad Nisou. Tento druh se přirozeně vy-
skytuje pouze v karpatských pohořích, v se-
verních Čechách byl v minulosti vysazován a 
místy zplaňuje. Kromě šafránu na lokalitě ros-
te ještě sasanka hajní (Anemone nemorosa), ve 
spodní části v blízkosti vodního toku blatouch 
bahenní (Caltha palustris), bledule jarní (Leu-
cojum vernum) a prvosenka vyšší (Primula ela-
tior). Původně se jednalo o pastviny a pravidel-
ně udržovaný ovocný sad. Se zánikem hospo-
daření začaly louky zarůstat, což mělo negativ-
ní vliv na populaci šafránu. Z toho důvodu jsou 
v dnešní době pravidelně koseny.

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

Mnohá vzácná rostlinná společenstva jsou 
vázána na extenzivně využívané luční po-
rosty, např. vstavačové louky, naleziště šaf-
ránů a dalších chráněných druhů. Ve 20. sto-
letí došlo postupně k zániku pastvy a kosení 
na mnohých takových lokalitách, což vedlo 
k jejich zarůstání vysokými travami a keřo-
vými nálety a následně ztrátě druhové diver-
zity a ústupu vzácných a ohrožených druhů 
rostlin. Vybrané porosty (v chráněných úze-
mích i mimo ně) jsou v současné době pra-
videlně koseny, aby se udržel luční charakter 
společenstva a příznivé životní podmínky pro 
vzácné druhy rostlin.

PP Lukášov.

Šafrán Heuffelův (Crocus heuffelianus). 


