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Vrchol a svahy kopce Ronov (552,4 m n. m.) 
severovýchodně od obce Blíževedly byly vy-
hlášeny za přírodní památku, a to včetně zří-
ceniny středověkého hradu na vlastním vrcho-
lu. Na svazích Ronova se nachází zachovalý su-
ťový listnatý les (habrové doubravy, suťové ja-
vořiny) s rozsáhlými suťovými poli (kamenný-
mi moři), zatímco na vlastním vrcholu na vy-
vřelinách a na zřícenině hradu roste teplomilná 
vegetace příbuzná vegetaci vulkanických kop-
ců Českého středohoří. Populace červeně kve-
toucí lilie zlatohlavé (Lilium martagon), která se 
zde vyskytuje, je nejpočetnější v celé CHKO Ko-
kořínsko. Roste zde i vzácný keř skalník celo-
krajný (Cotoneaster integerrimus). Zvířena úze-
mí svým charakterem patří k Českému středo-
hoří. Ze zajímavých druhů živočichů lze jme-
novat např. střevlíka Leistus montanus, vázané-

Přírodní památka Ronov 3
Výměra: 8,73 ha
Vyhlášeno: 1995
Nadmořská výška: 460–552 m
Území obce: Blíževedly

Chráněná krajinná oblast Kokořínsko, vyhlášená v roce 1976, se rozkládá na ploše 272 km2 v oblas-
ti České křídové tabule. Do pískovcových plošin jsou hluboce zaříznutá kaňonovitá údolí, na jejichž 
okrajích se zvětráváním vytvořila četná skalní města. Pro oblast jsou charakteristické různé útvary 
vzniklé selektivním zvětráváním nehomogenní horniny – nejznámější z nich, „skalní pokličky“, má 
chráněná krajinná oblast ve znaku. Skrze pískovcové kry pronikají na povrch znělcová, čedičová 
a trachytová tělesa tvořící dominanty krajiny – Vlhošť, Ronov a Vrátenská hora. Různorodost pří-
rodních podmínek má za následek pestrou skladbu rostlinných společenstev od chladnomilných 
na inverzních dnech kaňonů přes výjimečně cenné mokřadní ekosystémy v potočních nivách až 
po výrazně teplomilná společenstva na skalních stepích. Turistickou atraktivitu kromě přírodních 
zajímavostí zvyšuje vysoká lesnatost, bohatě zachovalá roubená, hrázděná a zděná původní ar-
chitektura a v neposlední řadě také hrad Kokořín.

Spravuje Správa CHKO Kokořínsko, tel.: 315 622 149

Vrch Ronov (552 m. n. m.). Foto Luboš Beran

4 Přírodní památka
Pod Hvězdou

Výměra: 1,89 ha
Vyhlášeno: 2001
Nadmořská výška: 314–320 m 
Území obce: Blíževedly

Území přírodní památky tvoří prameništní 
mokřad s několika uměle vytvořenými tůňka-
mi v ohybu údolí Litického potoka severozá-
padně od osady Hvězda pod Vlhoštěm. Mok-
řad je tvořen především porosty ostřic (Carex 
spp.) a tužebníku jilmového (Filipendula ulma-
ria) s roztroušeným náletem dřevin (vrb, olší 
a osik). Z vzácných rostlin zde roste prstnatec 
májový (Dactylorhiza majalis) a upolín nejvyšší 
(Trollius altissimus). Přírodní památka a její oko-
lí je jediným místem na Kokořínsku, kde se vy-
skytuje rosnička zelená (Hyla arborea). Mokřady pod Hvězdou. 

Spravuje Správa CHKO Kokořínsko, tel.: 315 622 149

ho na sutě, či vzácnou žížalu Allolobophora ei-
seni, která indikuje zachovalé původní listnaté 
porosty a na území České republiky je známa 
pouze z několika lokalit. Z obratlovců je zají-
mavý výskyt užovky hladké (Coronella austria-
ca), která bývá často zaměňována za zmiji.

Rosnička zelená (Hyla arborea). Foto David Modrý


