
m a l o p l o š n á  c h r á n ě n á  ú z e m í  L i b e r e c k é h o  k r a j e

–10– –11–

5 Přírodní rezervace Vlhošť
Výměra: 81,99 ha
Vyhlášeno: 1998
Nadmořská výška: 380–614 m 
Území obce: Blíževedly, Dubá reliktních borů s porosty vřesu a lišejníků na ex-

trémních místech. Stejně jako vegetace i fau-
na je rozdílná v jednotlivých částech rezervace. 
Květnaté bučiny obývá řada vzácných a ohro-
žených druhů, které ukazují na neporušenost 
a téměř přirozené druhové složení lesních po-
rostů. Z měkkýšů zde žije vzácná žebernatěnka 
drobná (Ruthenica filograna) a v minulosti zde 
byla zaznamenána i vřetenka šedivá (Bulgarica 
cana). Zejména vzhledem k dostatku starých 
doupných stromů je území obýváno početnou 
populací holuba doupňáka (Columba oenas) 
a bylo zde prokázáno hnízdění sýce rousného 
(Aegolius funereus). Část tvořená reliktními bory 
hostí unikátní faunu pavouků. Byly zde nalezeny 
dva nové druhy pro Českou republiku – snovač-
ka Dipoena torva a slíďák Alopecosa fabrilis, další 
druh Centromerus prudens se v České republice 
vyskytuje ještě v PR Kokořínský důl. Z hmyzu je 
třeba zmínit vzácné saranče Sphingonotus coe-
rulans vázané na písčiny. Sokol stěhovavý (Falco 
peregrinus), který zde již několik let hnízdí a vy-
vádí svá mláďata je asi nejzajímavějším ptačím 
druhem tohoto území.

Přírodní rezervace je tvořena vrcholem a sva-
hy Vlhoště (613,5 m n. m.) a Malým Vlhoštěm 
(440 m n. m.) východně od osady Hvězda pod 
Vlhoštěm. Severní a východní část rezervace je 
tvořena vyvřelými horninami (znělec) se zacho-
valými partiemi květnatých bučin, a to ve spo-
lečenstvu typickém pro neovulkanity severních 
Čech, a proto na Kokořínsku vzácném. Jižní a zá-
padní část rezervace včetně Malého Vlhoště je 
tvořena pískovci a je proto porostlá bory, které 
mají na mnoha místech charakter přirozených 

Vřesoviště mezi Velkým a Malým Vlhoštěm.
Foto Luboš Beran Vlhošť (614 m n. m.).

6 Přírodní památka
Stříbrný vrch

Výměra: 1,81 ha
Vyhlášeno: 2002
Nadmořská výška: 420–440 m 
Území obce: Blíževedly

Přírodní památka se nachází asi 
1 km jižně od obce Hvězda pod Vlhoš-
těm a tvoří ji rozsáhlé skalní útvary 
v severozápadní části masívu Stříbr-
ného vrchu. Skály jsou porostlé roz-
volněným reliktním borem a porosty 
vřesu a lišejníků. Právě na tato místa 
jsou vázána společenstva vzácných 
bezobratlých živočichů, z nichž lze 
jmenovat slíďáka Alopecosa fabrilis, 
vyskytujícího se v ČR pouze na něko-
lika lokalitách v CHKO Kokořínsko.

Spravuje Správa CHKO Kokořínsko, tel.: 315 622 149

Stříbrný vrch. Foto Luboš Beran


