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Národní přírodní památka 
Swamp22

Výměra: 47,23 ha
Vyhlášeno: 1972
Nadmořská výška: 265 m 
Území obce: Doksy

Unikátní rašeliniště v zátoce na jihovýchod-
ním břehu Máchova jezera vzniklo na písči-
tých náplavech v důsledku zvýšení hladiny 
podzemní vody při založení této vodní nádrže. 
Výjimečnost lokality potvrdily algologické prů-
zkumy v posledních letech – z lokality je uvá-
děn výskyt více než 170 druhů řas, byly popsá-
ny desítky nových druhů. Příkladem může být 
nový druh obrněnky Dicranochaete bohemi-

ca či zlativka Mallomonas ouradion. Z vyšších 
rostlin se na lokalitě vyskytuje kriticky ohro-
žená hrotnosemenka bílá (Rhynchospora al-
ba), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifo-
lia), klikva bahenní (Oxycoccus palustris) a lek-
nín bělostný (Nymphaea candida). Zajímavé je 
též společenstvo ptáků zastoupené bukačem 
velkým (Botaurus stellaris), motákem pocho-
pem (Circus aeruginosus), bekasinou otavní 
(Gallinago gallinago) či ledňáčkem říčním (Al-
cedo atthis).

Spravuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím AOPK ČR, tel.: 475 220 525

NPP Swamp. Foto Marie Malcová.

23 Přírodní rezervace
Velký a Malý Bezděz

Výměra: 29,06 ha
Vyhlášeno: 1949 (rozšířeno 1993)
Nadmořská výška: 505–638 m 
Území obce: Bezděz

Známá a zdaleka viditelná silueta Velkého a Malého Bezdě-
zu (603 a 578 m n. m.) je tvořena dvěma nesouměrnými zněl-
covými kupami s význačnými vrcholovými glaciálně-reliktní-
mi nelesními společenstvy a s porosty přirozeného smíšené-
ho a listnatého lesa na svahových sutích. K nejvýznačnějším 
druhům vrcholových skal patří hvozdík sivý (Dianthus gratia-
nopolitanus), česnek tuhý (Allium strictum), kavyl Ivanův (Stipa 
joannis), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica) či třti-
na pestrá (Calamagrostis varia). V bučině roste medovník me-
duňkolistý (Melittis melissophyllum) a lilie zlatohlavá (Lilium 
martagon). Z ptáků byl v rezervaci opakovaně pozorován so-
kol stěhovavý (Falco peregrinus), ostříž lesní (Falco subbuteo) 
nebo dudek chocholatý (Upupa epops). K vzácnostem zdejší 
entomofauny patří tesařík alpský (Rosalia alpina) a tesařík jil-
mový (Necydalis ulmi), reliktní charakter lokality dokládá též 
fauna měkkýšů. V severním svahu Velkého Bezdězu je zacho-
vána pseudokrasová paledová jeskyně.

Spravuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím AOPK ČR, tel.: 475 220 525

Přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz.

Tesařík alpský (Rosalia alpina).

Na vrcholu Velkého Bezdězu stojí královský hrad Bezděz, vybudovaný za Přemysla Otakara II. v le-
tech 1264–1278. Po smrti „krále železného a zlatého“ zde byl se svou matkou vězněn tehdy ani ne 
osmiletý panovníkův syn a pozdější český král Václav II.


