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9 Přírodní rezervace
Kostelecké bory

Výměra: 55,13 ha
Vyhlášeno: 2002
Nadmořská výška: 340–430 m 
Území obce: Tuhaň

Skalní hřbety pod vrchem Kostelec, porostlé rozsáhlými borovými porosty reliktního charak-
teru a doplněné o skalní hrany s porosty vřesu a lišejníků. Borovice rostoucí v reliktních borech 
jsou obvykle nižší, často pokroucené a s nižším zápojem. Vegetace území je velmi chudá a les-

ní podrost tvoří obvykle borůvka černá a bru-
sinka obecná, na extrémních místech vřes a li-
šejníky. V území se vyskytuje řada vzácných či 
ohrožených druhů živočichů, především mezi 
druhy obývajícími extrémní místa (skály, po-
rosty vřesu a lišejníků). Rezervace včetně les-
ních porostů je z větší části ponechána přiro-
zenému vývoji.

Spravuje Správa CHKO Kokořínsko, tel.: 315 622 149

Lesy v PR Kostelecké bory.

Pískovcové skály v PR Kostelecké bory.

Přírodní rezervace
Mokřady horní Liběchovky10

Výměra: 74,04 ha
Vyhlášeno: 1996
Nadmořská výška: 240–282 m 
Území obce: Dubá, Blatce

Soustava mokřadů na horním toku potoka Li-
běchovka a jeho přítocích jižně a jihovýchodně 
od města Dubá. V tomto rozsáhlém komplexu 
mokřadů různých typů (prameniště, slatiny, os-
třicové mokřady, vlhké louky, vodní toky) se vy-
skytuje řada ohrožených druhů rostlin a unikát-
ní fauna bezobratlých živočichů. V mokřadech 
rostou vzácné rostliny, jako je např. lýkovec je-
dovatý (Daphne mezereum), kruštík bahenní 
(Epipactis palustris), upolín nejvyšší (Trollius al-
tissimus), přeslička největší (Equisetum telmate-
ia) nebo prstnatec májový (Dactylorhiza maja-

Mokřady Horní Liběchovky.

Spravuje Správa CHKO Kokořínsko, tel.: 315 622 149

Plody lýkovce jedovatého (Daphne mezereum).

lis). V korytě protékající Liběchovky roste vzác-
ná ruducha Batrachospermum moniliforme. 
Na území přírodní rezervace se vyskytuje něko-
lik vzácných druhů plžů, z nichž nejzajímavější 
je vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana), vrkoč út-
lý (Vertigo angustior) a oblovka velká (Cochlico-
pa nitens). Z dalších druhů bezobratlých živoči-
chů hostí mokřady zejména několik vzácných 
druhů pavouků. Na vhodných a přírodovědec-
kým průzkumem vybraných plochách se pro-
vádí kosení, odstraňování náletu dřevin, obno-
va a tvorba drobných vodních ploch.


