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15 Přírodní památka
Černý důl

Výměra: 1,71 ha
Vyhlášeno: 2000
Nadmořská výška: 300–320 m 
Území obce: Blatce

Mokřadní ostřicová louka na izolovaném 
prameništiw, situovaná na dně Černého do-
lu jihovýchodně od zámku Houska. Přírodní 
památka je zajímavá výskytem silné popula-
ce prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). 
Kromě něj zde roste řada vzácnějších druhů 
rostlin, např. hadilka obecná (Ophioglossum 
vulgatum), vachta trojlistá (Menyanthes trifolia-
ta), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifo-
lium) či bradáček vejčitý (Listera ovata). Z bez-
obratlých živočichů je zde hojný jeden z nej-
větších českých pavouků lovčík vodní (Dolome-
des fimbriatus). Ve vybagrovaných tůňkách se 
rozmnožuje skokan hnědý (Rana temporaria) 
a čolek horský (Triturus alpestris) a zastižen byl 
i mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), který 
je na území Kokořínska velmi vzácný. 
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Bradáček vejčitý (Listera ovata)

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Foto David Modrý

Populace chráněných rostlin jsou udržovány 
kosením louky, pro obojživelníky bylo vytvoře-
no několik drobných tůněk.

16 Přírodní rezervace
Kokořínský důl

Výměra: 2 097 ha (20 ha v Libereckém kraji)
Vyhlášeno: 1953
Nadmořská výška: 207–398 m 
Území obce: Blatce

Rozsáhlé chráněné území zahrnující údolí 
potoka Pšovka včetně postranních údolí, sva-
hů a zalesněných plošin mezi Lhotkou a Rájem 
u Mšena. Přírodní rezervace zasahuje na úze-
mí Libereckého kraje pouze velmi malou částí. 
Nestejná rozpustnost různých tmelů v jednot-
livých pískovcových blocích způsobila vznik 
tzv. „pokliček”, skalních měst a dalších pozoru-
hodných geomorfologických fenoménů, které 
byly hlavním důvodem vyhlášení. Na tomto 
území se stýkají teplomilné druhy středočes-
ké nížiny, podhorské druhy Polomených hor 
i vlhkomilná polabská flóra. Botanicky pestré 
území v údolní nivě a na dně inverzních rok-
lí s vzácnými druhy rostlin a s unikátní faunou 
bezobratlých živočichů. Řada druhů živočichů 
žijících v mokřadech se nikde jinde v Čechách 
nevyskytuje. Významnými refugii teplomilné 
fauny a flóry jsou izolované plochy spraší na 
skalních výchozech.

Mokřady v přírodních rezervacích Kokořínský důl, Mokřady horní Liběchovky a přírodní památce 
Prameny Pšovky jsou součástí území „Mokřady Liběchovky a Pšovky”, začleněného do seznamu 
mezinárodně významných mokřadů podle Ramsarské úmluvy. Ramsarská úmluva je první celo-
světová mezivládní úmluva na ochranu a moudré využívání přírodních zdrojů. Úmluva ukládá 
členským zemím označit na svém území mokřady mezinárodního významu z hlediska ekologické-
ho, botanického, zoologického a hydrologického. Mokřady se v této úmluvě rozumí území s močá-
ly, slatinami, rašeliništi a vodami přirozenými nebo umělými, trvalými nebo dočasnými, stojatými 
i tekoucími, sladkými, brakickými nebo slanými včetně území s mořskou vodou, jejíž hloubka při 
odlivu nepřesahuje 6 metrů. V současné době je v České republice registrováno 10 mokřadů.
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Mšenské pokličky. Foto Luboš Beran


