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14 Přírodní památka
Kamenný vrch u Křenova

Výměra: 0,39 ha
Vyhlášeno: 1991
Nadmořská výška: 370–382 m 
Území obce: Dubá

Vrcholová část kopce (382 m n. m.) se skal-
ním hřbetem 300 m východně od osady Kře-
nov a jihovýchodně od Dubé. Památka je 
geologického charakteru a hlavním předmě-
tem ochrany je výrazný pískovcový skalní hřbet 
prosycený železitými sloučeninami. Intenzivní 
prosycení pískovců hydroxidy železa a selek-
tivní vyvětrávání umožnily vznik nejrůznějších 
a často téměř fantastických tvarů nazývaných 
např. skalní růže či mísy.

Spravuje Správa CHKO Kokořínsko, tel.: 315 622 149

V pískovcích se často nacházejí tzv. inkrustace – místa, ve kterých je hornina nasycena jinou pří-
měsí (křemičitany, oxidy železa aj.). Tyto inkrustace mají jiné fyzikální vlastnosti od zbytku horni-
ny, a tím pádem zvětrávají jinou rychlostí. V případě, že inkrustace jsou odolnější než okolní hor-
nina, zůstávají na povrchu ve formě voštin, jako je tomu na Kamenném vrchu. Místa s nižší odol-
ností odvětrávají naopak přednostně, při čemž vznikají spáry, komíny, hodiny a další útvary zná-
mé z pískovcových skal.

13 Přírodní památka
Osinalické bučiny

Výměra: 7,51 ha
Vyhlášeno: 2002
Nadmořská výška: 265–342 m 
Území obce: Dubá

Přírodní památka, ležící u Osinalického sed-
la severovýchodně od obce Medonosy, byla 
zřízena k ochraně porostů bučin na vápnitých 
pískovcích, ve kterých se vyskytuje řada ohro-
žených vstavačovitých druhů rostlin. Jedná se 
především o vstavač nachový (Orchis purpu-
rea), korálici trojklannou (Corallorhiza trifida), 
kruštík růžkatý (Epipactis muelleri) a okrotici 
bílou (Cephalanthera damasonium). U někte-
rých z nich se jedná o jedinou lokalitu v CHKO 
Kokořínsko. Díky dostatku starých doupných 
stromů v území hnízdí např. holub doupňák 
(Columba oenas).

Květnatá bučina v PP Osinalické bučiny

Spravuje Správa CHKO Kokořínsko, tel.: 315 622 149

Vstavač nachový (Orchis purpurea).
Foto Luboš Beran

Pískovcový blok na Kamenném vrchu.Detail voštin na Kamenném vrchu.


