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24 Národní přírodní rezervace
Břehyně – Pecopala

Výměra: 981,16 ha
Vyhlášeno: 1933
Nadmořská výška: 273–451 m 
Území obce: Doksy, Ralsko

Tato rezervace je jedním z nejvýznamněj-
ších chráněných území na Českolipsku. Spoju-
je v sobě pestrou škálu biotopů typických pro 
Dokeskou pahorkatinu, od vodní plochy, ráko-
sin a přilehlých mokřadů Břehyňského rybníka 
po pískovcové skalní město Pecopala porostlé 
kyselými i květnatými bučinami a bory. 

Biologicky pestré území je bohaté na vzácné 
a chráněné druhy rostlin a živočichů, jedná se 
o významné hnízdiště ptáků. Mezi nejvzácnější 

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

NPR Břehyně – Pecopala.

Labuť velká (Cygnus olor).

ptačí obyvatele mokřadní části patří bukač vel-
ký (Botaurus stellaris), jeřáb popelavý (Grus grus) 
a orel mořský (Haliaeetus albicilla). V bučinách 
na Peci byl zaznamenán výskyt holuba doup-
ňáka (Columba oenas) a lejska malého (Ficedu-
la parva). Bohatá je fauna obojživelníků a plazů, 
např. mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), 
skokan štíhlý (Rana dalmatina) či zmije obecná 
(Vipera berus). V okolí Břehyňského rybníka by-
la pozorována i vydra říční (Lutra lutra). Z pest-
ré flóry území stojí za zmínku společenstva vod-
ních rostlin s leknínem bílým (Nymphaea alba), 

ohrožená rašeliništní společenstva či mokřad-
ní louky a rašelinné bory. V chráněném území 
bylo v posledních letech zjištěno přibližně 60 
ohrožených druhů rostlin, např. leknín bělostný 
(Nymphaea candida), prstnatec pleťový (Dacty-
lorhiza incarnata), rojovník bahenní (Ledum pa-
lustre), hrotnosemenka bílá (Rhynchospora al-
ba) či vrba plazivá (Salix repens). 

Břehyňský rybník byl v roce 1991 zapsán do 
seznamu významných mokřadů Ramsarské 
úmluvy, v roce 1994 byla rezervace zahrnuta do 
systému biogenerických rezervací Rady Evropy. 
V roce 2002 zde byla navržena oblast ochrany 
ptactva evropské soustavy NATURA 2000. 

Hadí jazyk obecný (Ophioglossum vulgatum).
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Leknín bílý (Nymphaea alba).


