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ÚDOLNÍ LUH 
 

Vlhké a občas i zaplavované údolní dno osidlují porosty jasano-olšové-
ho luhu. Olše lepkavá 1 a jasan ztepilý 2 jsou dřeviny, kterým vyhovují 
těžká a humózní půda na říčních naplaveninách a snesou i krátkodo-
bé zaplavení při povodni. V jejich podrostu můžeme brzy zjara spatřit 
několik nápadných druhů bylin, jako jsou křivatec 
žlutý 3 a křivatec nejmenší. Jen na jediném místě 
v celé NPR roste chráněná ladoňka vídeňská 4. 
Tůně a zamokřené partie kolem řeky využívá mlok 
skvrnitý 5.
       V nivě Rokytné dnes můžeme vidět bohužel jen zbytky těchto porostů. Z velké části byly totiž nahrazeny výsadbou hybridních topolů nebo akátu. 

SUŤOVÝ LES  

 Na úpatích prudkých svahů, v místech, kde se hromadí kamení odpadáva-
jící ze skal, se vyvinul zvláštní typ lesa. Ve vlhkém, ale vzdušném prostředí 
skalní suti se daří stromům, jako jsou javory klen 1 a mléč 2, lípy srdčitá i 
velkolistá 3 nebo jilm horský 4. V Rokytenském lese se suť ový les ovšem 
vyskytuje jen místy, a často se prolíná s dubohabřinou. Proto i v jeho pod-
rostu tady uvidíme spíše byliny dubohabřin, než typické druhy suť ových 

lesů.

DUBOHABŘINA

Nejčastějším typem lesa, se kterým se můžeme v naší re-
zervaci setkat, je dubohabřina.  Jak  název napovídá, hlav-
ními dřevinami jsou zde dub zimní a habr obecný. Místy na-
jdeme vtroušeny i další druhy, jako javor babyka nebo lípa srdči-
tá. 

Tento les najdeme na hlubších a vlhčích půdách bohatých na 
živiny, zejména na zastíněných svazích. Na současné podobě 
dubohabřin se zásadně podílel člověk. Tyto porosty byly totiž dří-
ve obhospodařovány jako takzvaná pařezina. Pařezy byly po vy-
těžení dřeva ponechány aby samovolně zmladily. Vyrostly z nich 
tak nové – nepravé kmeny, obvykle hned několik. Protože habr 
zmlazuje lépe a rychleji než dub, je zde dnes zastoupen více, než 
by  tomu bylo přirozeně bez vlivu člověka.

Během časného jara vykvétají byliny v podrostu aby využily 
dostatek světla a tepla pod ješ-
tě holými větvemi stromů. V té-
to době tady vídáme například 
sněženku podsněžník, jaterník 
trojlaločný 1, dymnivky 2, plicník 
lékařský, sa sanku hajní, sasan-
ku pryskyřníkovitou nebo zapa-
lici žluť uchovitou 3. Tyto druhy 
vytvářejí typickou jarní podobu dubohabřiny 
– tzv. jarní aspekt 5
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TEPLOMILNÁ DOUBRAVA

Na výslunných stráních a náhorních  plošinách panu-
je během vegetační sezóny suché a horké klima. Půda 
je mělká, často kamenitá, s pomalým oběhem živin.  Na 
takových místech nalezneme zvláštní typ lesa – teplomilnou 
doubravu. Tyto porosty jsou rozvolněné a nízkého vzrůstu. 
Mezi dřevinami dominují duby – pýřitý (šípák), zimní, vzácně 
i cer, případně jeřáb břek. Výrazné je tady keřové patro s dří-
nem obecným 1, hlohy, růžemi, kalinami. Do mezer mezi 
stromy proniká vegetace suchých lesních lemů a stepních 
trávníků s mnoha vzácnými druhy bylin. K nápadným patří 
třemdava bílá 2, kakost krvavý, prvosenka jarní 3 nebo bělo-
zářka větvitá. 

K vzácnostem fauny patří především tesařík obrovský 4 
a krasec uherský 5.

Podobně jako dubohab-
řiny i teplomilné doubravy 
se dříve extenzivně těžily 
na palivové dříví a obnovo-
valy se výmladkovým způ-
sobem. Dnes je pro ně nej-
větším nebezpečím invaze 
akátu.
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RELIKTNÍ LIPINA 

Reliktní lipina je jakýmsi protipólem teplomilných doubrav. Re-
liktní znamená, že jde o zbytek vegetace doby ledové. Nachází 
se totiž na severních, stinnějších a chladnějších horních okrajích 
svahů. Hlavními dřevinami jsou oba naše druhy lip – srdčitá i vel-

kolistá. Na Krumlovsko-roky-
tenských slepencích se reliktní 
lipiny vyskytují jen maloplošně 
a prostupují se s pěchavovými 
trávníky a přechází do jiných 
typů lesa. V bylinném patře na-
jdeme kromě dominantní pěchavy vápno-
milné 1 další vzácné druhy, jako oměj jedhoj 
2 nebo kriticky ohroženou pomněnku úzko-
listou. 
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NAUČNÁ STEZKA KRUMLOVSKO-ROKYTENSKÉ SLEPENCE 

10

Nacházíte se u informačního panelu naučné stezky Krumlovsko-rokyten-
ské slepence, která Vám přináší informace, fotografie a obrázky z míst, které 
možná důvěrně znáte. Věříme, že některé budou pro Vás nové a zajímavé. 
Naučná stezka má několik tras a na nich se nachází 12 informačních panelů, 
z nichž každý je zaměřen na jiný historický nebo přírodní fenomén. Celková 
délka tras je 15 km. Trasa je označena zelenobílými značkami.
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Na vzniku naučné stezky se podíleli 
svými náměty, texty, obrázky a foto-
grafi emi Tomáš Třetina, Lenka Slaví-
ková, Petr Slavík, Bronislav Gruna, 
Petr Pařil, Přemysl Heralt, Karel 
Kraus, Dušan Utinek, Václav Křivan, 
Jaroslav Ptáček, Daniela Kudrová, 
Klára Dufková, Dušan Riedl Stani-
slav Koukal, Jitka Unarová, Marti-
na Matušková a Petr Matuška.
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7 Geomorfologie, vegetace
8 Hradiště Rokyten
9 Řeka Rokytná
10 Lesní společenstva v NPR
11 Lesní hospodářství
12 Mokřad u městské lesovny 

1 Zámecký park
2 Národní přírodní rezervace   
    (NPR)
3 Geologická stavba okolí
4 Historie Moravského Krumlova
5 Stepní společenstva NPR
6 Mariánská studánka, pramen

TÉMATA INFORMAČNÍCH PANELŮ

DĚKUJEME VÁM ZA DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ 
V CHRÁNĚNÉM ÚZEMÍ A PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÝ POBYT.
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MAPA NAUČNÉ STEZKY  

HRANICE NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE

INFORMAČNÍ TABULE

TRASA NAUČNÉ STEZKY

MĚŘÍTKO 1000  m
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