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tina), ještěrky živorodé (Zootoca vivipara) nebo 
zmije obecné (Vipera berus), k vzácným zástup-
cům entomofauny patří šídlo královské (Anas 
imperator) a šídlo sítinové (Aeshna juncea).

39 Přírodní památka
Rašeliniště Černého rybníka

Výměra: 4,25 ha
Vyhlášeno: 1996
Nadmořská výška: 320–325 m 
Území obce: Hamr na Jezeře

Předmětem ochrany jsou  společenstva sto-
jatých vod a mokřadů a na rybník navazují-
cí přechodové rašeliniště se vzácnými druhy 
rostlin a živočichů. Byla tu nalezena kriticky 
ohrožená, ostřicím příbuzná hrotnosemenka 
bílá (Rhynchospora alba), silně ohrožená ostři-
ce plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), ohrože-
ná klikva bahenní (Oxycoccus palustris) nebo  
rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia). 
V obvodovém rašelinném boru roste sedmi-
kvítek evropský (Trientalis europaea) a hruštič-
ka menší (Pyrola minor). Průzkum obratlovců 
potvrdil výskyt skokana štíhlého (Rana dalma-
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Černý rybník.

Skokan štíhlý (Rana dalmatina). Foto David Modrý.

40 Přírodní památka
Děvín, Ostrý a Schachtstein

Výměra: 33,72 ha
Vyhlášeno: 1996
Nadmořská výška: 335–442 m 
Území obce: Hamr na Jezeře

Tři výrazné vrcholy u Hamru na Jezeře, ležící 
v přímce na jedné žíle polzenitu a prostupující 
okolními pískovci. Žíla o síle kolem 2 m zpevni-
la pískovec, který pak byl vypreparován z okol-
ních měkčích substrátů. Zvětráváním polzeni-
tové žíly vznikal limonit a jílové minerály, které 
byly v minulosti těženy jako železná ruda. Vr-
chy Děvín a Ostrý byly ve středověku zcela od-
lesněny, druhotně se na nich vyvinuly květnaté 
bučiny s bohatým bylinným podrostem, v ně-
mž se ze zajímavějších druhů vyskytují koko-
řík přeslenitý (Polygonatum verticillatum), lý-
kovec jedovatý (Daphne mezereum), lilie zlato-
hlavá (Lilium martagon) a jiné. Slínovce po ob-
vodu žíly porůstají bučiny s výskytem chráně-
ných vstavačovitých rostlin – okrotice červené 
(Cephalanthera rubra), kruštíku tmavočerve-
ného (Epipactis atrorubens), kruštíku širolisté-
ho (Epipactis helleborine) a hlístníku hnízdáku 
(Neottia nidus-avis). Na hranách pískovcových 
stěn pod Ostrým se zachovaly zbytky reliktní-

ho boru s teplomilnými druhy – jeřábem mu-
kem (Sorbus aria) a jalovcem obecným (Juni-
perus communis). Tato přírodní památka je jed-
ním z nejvýznamnějších zimovišť netopýrů na 
Českolipsku – bylo zde prokázáno zimování 
sedmi druhů. Zajímavý je výskyt majky fialové 
(Meloe violacea) či horského střevlíka Carabus 
linnei. Na vrcholu Děvína stojí zřícenina hradu 
ze 13. století, která je zapsána do seznamu kul-
turních památek.
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Květnaté bučiny na vrcholu Děvína. Kruštík širolistý (Epipactis helleborine).


