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Přírodní památka
Prameny Pšovky11

Výměra: 8,77 ha
Vyhlášeno: 1995
Nadmořská výška: 278–280 m 
Území obce: Blatce

V rozlohou menším komplexu mokřadů u obce Tubož se vyskytuje několik ohrožených druhů 
rostlin a unikátní fauna bezobratlých živočichů. Přes tuto relativně malou rozlohu se zde může-
me setkat s mnoha typy mokřadů, jako jsou prameniště, mokřadní olšiny, tvořící někdejší přiroze-
nou vegetaci nivy Pšovky, či nelesní plochy, tvořené převážně porosty vysokých ostřic, rákosinami 
a mokřadními loukami. Na mokřadních loukách se kromě běžných druhů nacházejí i druhy vzác-

né a chráněné, např. bradáček vejčitý (Listera 
ovata) a prstnatec májový (Dactylorhiza ma-
jalis). V ostřicových mokřadech žije řada vzác-
ných druhů plžů, z nichž nejzajímavější je vr-
koč bažinný (Vertigo moulinsiana), který je za-
řazen mezi ohrožené druhy naší planety, vrkoč 
útlý (Vertigo angustior) a oblovka velká (Coch-
licopa nitens). V potoce Pšovka roste vzácný 
rdest alpský (Potamogeton alpinus) a Zámecký 
rybník obývá v menší populaci rak říční (Asta-
cus astacus).

Mokřadní louky v PP Prameny Pšovky.

Spravuje Správa CHKO Kokořínsko, tel.: 315 622 149

Kakost bahenní (Geranium palustre).

12 Přírodní památka
Deštenské pastviny

Výměra: 2,34 ha
Vyhlášeno: 2003
Nadmořská výška: 248–288 m 
Území obce: Dubá

Přírodní památka je tvořena strání stepního charak-
teru na jižních svazích Deštenského vrchu severně od 
obce Deštná. Památka tak představuje zajímavou vý-
spu teplomilných společenstev v chladnější oblasti. Zá-
roveň je důležitým útočištěm ohrožených druhů svět-
lomilných rostlin v okolní lesnaté krajině. Kromě řady 
běžnějších druhů rostlin, které oceníte zejména v jar-
ních a letních měsících v době jejich květu, byly hlav-
ním motivem vyhlášení zvláštní ochrany populace 
koniklece lučního (Pulsatilla pratensis), hořce brvité-
ho (Gentianopsis ciliata), hvězdnice zlatovlásku (Aster 
linosyris) či sasanky lesní (Anemone sylvestris), které 
jsou v naší krajině již velmi řídkým jevem. Stráň je také 
obývána řadou teplomilných  živočichů, z nichž mají s 
ohledem na velikost lokality hlavní význam společen-
stva bezobratlých živočichů. Z těch vzácnějších zde ži-
je např. cikáda chlumní (Cicadetta montana), jejíž larvy 
se vyvíjejí v půdě. 

PP Deštenské pastviny.

Spravuje Správa CHKO Kokořínsko, tel.: 315 622 149

Hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)


