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17 Národní přírodní rezervace
Novozámecký rybník

Výměra: 348 ha
Vyhlášeno: 1933
Nadmořská výška: 252–255 m 
Území obce: Jestřebí, Zahrádky

Rybník u obce Zahrádky byl založen v době Karla IV. a v současné době patří spolu s přilehlými 
mokřadními ekosystémy z ornitologického hlediska k nejzajímavějším územím v České republice. 
Na území rezervace bylo pozorováno 220 druhů ptáků, z nichž mnohé patří mezi ohrožené dru-
hy, jmenujme alespoň orla mořského (Haliaeetus albicilla), z hnízdících druhů pak bukače velké-
ho (Botaurus stellaris), jeřába popelavého (Grus grus), moudivláčka lužního (Remiz pendulinus) či 
sýkořici vousatou (Panurus biarmicus). Další chráněné druhy živočichů se řadí mezi obojživelníky 
např. blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) a ropucha krátkonohá (Bufo calamita) či savce např. vyd-
ra říční (Lutra lutra) a veverka obecná (Sciurus vulgaris). Při entomologickém průzkumu bylo za-
znamenáno 800 druhů brouků, z nichž mnohé patří mezi regionální unikáty.

Rovněž vegetace rezervace je velmi pestrá. Lesní porosty do rezervace zasahují jen okrajově, 
jsou tvořeny podmáčenými olšinami a křovitými vrbami, na sušších místech se vyskytují borové 
porosty s dubem letním (Quercus robur), břízou bělokorou (Betula pendula) a osikou (Populus tre-
mula). Nelesní vegetace zahrnuje zejména vodní společenstva s převažujícím stulíkem žlutým 
(Nuphar lutea) a leknínem bělostným (Nymphaea candida), společenstva rákosin, ostřicových luk 
a slatinných a rašelinných luk. Je zde uváděno více než 50 druhů vzácných a ohrožených rostlin, 
např. ostřice dvoudomá (Carex dioica), kapraď hřebenitá (Dryopteris cristata), prstnatec pleťový 
(Dactylorhiza incarnata) či vrba plazivá (Salix repens).

Od roku 1991 je Novozámecký rybník spolu s Břehyňským rybníkem zapsán do seznamu me-
zinárodně významných mokřadů Ramsarské úmluvy.

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

NPR Novozámecký rybník.

Mládě labutě velké (Cygnus olor). Foto archiv.Potápka roháč (Podiceps cristatus).

Orel mořský (Haliaeetus albicilla). Foto archiv.Jeřáb popelavý (Grus grus). Foto archiv.


