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Slatinná louka a olšina v nivě Mlýnského 
(Robečského) potoka, známá jako historicky 
nejstarší naleziště kriticky ohrožené rostliny 
popelivky sibiřské (Ligularia sibirica)  na území 
ČR. Kromě tohoto v Evropě nejpřísněji chráně-
ného druhu tu roste vrba plazivá (Salix repens), 
kosatec sibiřský (Iris sibirica), ďáblík bahenní 

Popelivka sibiřská (Ligularia sibirica) je evropsky významným druhem čeledi hvězdnicovitých (As-
teraceae). Druh je chráněn podle českých (kriticky ohrožený druh) i evropských (uveden v přílo-
ze II, Směrnice o stanovištích soustavy NATURA 2000) zákonů. Vyskytuje se především v severový-
chodní Evropě a v Asii, kde zasahuje až k polárnímu kruhu. Lokality v České republice patří k zá-
padní hranici rozšíření.

Výměra: 3,68 ha
Vyhlášeno: 1955
Nadmořská výška: 259 m 
Území obce: Jestřebí

Přírodní rezervace
Slunečný dvůr20

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

Louka v PR Slunečný dvůr.Popelivka sibiřská (Ligularia sibirica).

(Calla plaustris) nebo prstnatec májový (Dacty-
lorhiza majalis). Pozoruhodný boreokontinen-
tální charakter lokality dokládá kromě již zmí-
něné popelivky též svízel severní (Galium bo-
reale). Lokalita hostí řadu vzácných druhů ptá-
ků – bramborníčka hnědého (Saxicola rube-
tra), lindušku luční  (Anthus pratensis), ťuhý-
ka šedého (Lanius excubitor), bekasinu otav-
ní (Gallinago gallinago) nebo dnes evropsky 
zvláště sledovaného chřástala polního (Crex 
crex). Z drobnějších savců byla zjištěna myši-
ce temnopásá (Apodemus agrarius) a myška 
drobná (Micromys minutus). Nežádoucí proces 
vysoušení rezervace, způsobený výrazným za-
hloubením  koryta Mlýnského potoka v polo-
vině 20. století, byl v r. 2003 částečně elimino-
ván vybudováním dvou vzdouvacích prahů na 
přilehlé části toku.

21 Přírodní památka
Konvalinkový vrch

Výměra: 3,53 ha
Vyhlášeno: 1954
Nadmořská výška: 260–290 m 
Území obce: Doksy, Jestřebí

Chráněno je protáhlé  pískovcové návrší, pokryté z větší části chudým borem, v jehož podrostu 
přežívá populace rojovníku bahenního (Ledum palustre). Výskyt rojovníku na tomto netypickém 
stanovišti je zřejmě podmíněn schopností pískovce vázat dostatečné množství vody, jíž je horni-
na puklinovým systémem sycena jednak průnikem z okolních mokřadů, jednak srážkou činnos-
tí. Slatinné louky pod Konvalinkovým vrchem jsou mimořádně cenným nalezištěm chráněných 
a dnes v regionu mizejících druhů rostlin včetně  zdejších endemitů tučnice české (Pinguicula bo-
hemica) a prstnatce českého (Dactylorhiza bohemica). Z ostatních chráněných rostlin jmenujme 
popelivku sibiřskou (Ligularia sibirica), hlízovec Loeselův (Liparis loeselii), upolín nejvyšší (Trolli-
us altissimus), kruštík bahenní (Epipactis palustris), toliji bahenní (Parnassia palustris) či rosnatku 
okrouhlolistou (Drosera rotundifolia).

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

Svah s rojovníkem bahenním.Rojovník bahenní (Ledum palustre).


