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Krkonoše v soustavě
NATURA 2000

Pohled na
Studniční
horu
a Sněžku.
Většina typů
vegetace
patrných na
snímku je
chráněna
i Naturou
2000.

Národní parky představují z přírody každého státu obvykle
to nej…I všechny čtyři české národní parky logicky patří
z mnoha hledisek k nejcennějším a nejvýznamnějším
lokalitám, které mohla Česká republika nabídnout
evropským společenstvím pro doplnění sítě chráněných
území Natura 2000. Výjimkou v žádném případě není ani
Krkonošský národní park, jehož naturovou ochranou se
budeme podrobněji zabývat v tomto článku. Jaká je tedy
pozice KRNAP mezi ostatními naturovými lokalitami v ČR
a v Evropě?
UNIKÁTNÍ HORSKÉ DRUHY A STANOVIŠTĚ
V Krkonoších je pod evropskou ochranou jednak sedm ptačích
druhů chráněných v rámci ptačí oblasti, z dalších živočichů pak
vranka obecná a vedle ní i čtyři rostlinné druhy a 21 typů
přírodních stanovišť (habitatů). EVL a PO Krkonoše tedy celkem
hostí 33 předmětů „naturové“ ochrany. Podobně pestrou škálu
evropsky významných fenoménů můžeme v celé republice najít
opravdu jen v těch nejkvalitnějších lokalitách. Je tedy samozřejmostí, že má území Krkonoš jedinečný význam i z pohledu
celoevropského. Začněme tím, čím se Krkonoše odlišují od jiných
horských území v ČR nebo i jinde ve střední Evropě. Které
předměty ochrany tedy jinde nenajdeme?
Krkonoše jsou jedinou českou EVL, v níž jsou chráněny
porosty kosodřeviny, podle celoevropské klasifikace odpovídající
prioritnímu habitatu ‘Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo)
a pěnišníkem (Rhodohendron hirsutum). Na území KRNAP je
přitom tato jednotka zastoupena na rozloze téměř 1200 ha. Další
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Mozaiky vegetace alpínských a boreálních
vřesovišť s porosty kosodřeviny.

předměty ochrany se vedle Krkonoš vyskytují jen v několika
málo dalších lokalitách: Např. habitat ‘Subarktické vrbové
křoviny‘ najdeme mimo Krkonoše pouze v EVL Praděd. Tundrová
vegetace jednotky ‘Silikátové sutě horského až niválního stupně‘
má vedle zmíněného Pradědu zastoupení i v EVL Králický
Sněžník, ‘Silikátové alpínské a boreální trávníky‘ či ‘Alpínská
a boreální vřesoviště‘ se vyskytují mimo Krkonoše shodně jen ve
3 dalších EVL (ovšem vždy v řádově menším rozsahu). Také typ
přírodního stanoviště ‘Středoevropské subalpínské bučiny
s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius)‘ je
zastoupen jen ve čtyřech dalších lokalitách, přičemž z celkových
asi 1600 ha v ČR jich skoro 70 % připadá právě na Krkonoše.
K typicky krkonošské vegetaci patří i subalpínské vysokobylinné

Alpínské
a boreální
trávníky nad
horní hranicí
lesa. Pramen
Bílého Labe
a Úpské
rašeliniště
v pozadí se
Sněžkou.
Endemický
všivec
krkonošský
má v EVL
Krkonoše
jedinou
lokalitu
svého
výskytu.
Převzato ze
stránek
www.
krnap.cz.

a kapradinové nivy, s nimiž však podobné druhové složení
(devětsily, kapradiny a vysoké byliny, jako jsou oměje, havez
česnáčkovitá, mléčivec alpský atd.) mají i lemové porosty podél
potoků v územích níže položených – prvenství v rozšíření
příslušné jednotky tak patří Šumavě.
Z rostlinných druhů chráněných v EVL Krkonoše jsou
všechny českými endemity; dva z nich (všivec krkonošský
a zvonek český) se dokonce vyskytují výhradně v Krkonoších
a třetí (svízel sudetský) zde má nejvýznamnější lokalitu v ČR.
Z evropsky významných ptačích druhů Krkonoš je
pravděpodobně nejzajímavější výskyt slavíka modráčka. Zatímco
všude jinde v naší republice se vyskytují výhradně populace
slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula),
na krkonošských rašeliništích hnízdí poměrně početná populace
tundrového poddruhu tohoto vzácného pěvce (Luscinia svecica
svecica). V letech 2001-2003 byla jeho zdejší populace
odhadována na 15-30 párů. Důvod její výjimečnosti je v tom, že
Kapradinové a vysokobylinné nivy
s devětsily a řadou dalších
horských druhů.

tento poddruh se běžně vyskytuje prakticky výhradně v severních
zeměpisných šířkách, od Skandinávie po Aljašku. Středoevropský
poddruh (jehož výskyt má těžiště ve střední a jižní Evropě) se
výrazně odlišuje ekologickými nároky, neboť hnízdí většinou
v porostech rákosu, orobince a ostřic na okrajích rybníků.
Modráček s hnědou skvrnou na hrdle je tak jedním ze symbolů tzv.
„krkonošské tundry“.

Slavík
modráček
tundrový –
PO Krkonoše
představuje
jeho jediné
hnízdiště
v ČR.
Převzato ze
stránek
www.
krnap.cz.

OSTATNÍ DRUHY PTAČÍ OBLASTI
Mezi další evropsky chráněné ptačí druhy v Krkonoších patří
tetřívek obecný, jehož populace zde čítá 100-140 párů. Tetřívci
využívají hlavně řídké porosty a rašeliniště kolem přirozené horní
hranice lesa (Lysá hora, Labská louka, Slezské sedlo, Čertova
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Slezské
sedlo.
V minulosti
silně imisně
poškozené
porosty
přirozených
smrčin
v současné
době
pozvolna
regenerují.

Druhové
pestré
trojštětové
louky patří
v Krkonoších
k charakteristickým
kulturním
artefaktům.

Tetřívek
obecný je
významným
druhem
ptačí oblasti
Krkonoše.
Převzato ze
stránek
www.
krnap.cz.
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louka, Obří hřeben apod.), ale i imisní kalamitou v minulosti
sekundárně odlesněné hřbety (např. Pláně nad Špindlerovým
Mlýnem). Na extenzivních loukách v nižších polohách (např. mezi
Vrchlabím, Strážným a Beneckem, v okolí Rokytnice, Vítkovic
a Roudnice) je hojný chřástal polní (v jednotlivých letech se zde
vyskytuje 100-150 volajících samců). S modráčkem mají všechny
tři uvedené druhy vazbu na nelesní či aspoň částečně otevřené
plochy.
Jenže Krkonoších přece jen převažují lesní porosty. Z lesních
druhů jsou v PO Krkonoše chráněni sýc rousný, datel černý, lejsek
malý a čáp černý. První dva druhy můžeme najít prakticky po
celém území KRNAP, hlavně v bukových a smíšených lesích, ale
i ve starších druhotných smrčinách, kde datel najde dostatek
doupných stromů. Sýc rousný je rozšířen prakticky všude, a pokud
někde chybí jeho přírodní hnízdní biotopy (dutiny odpovídající
velikosti je schopen vytesat právě jen datel), nepohrdne lidskou
pomocí. Nedostatek vhodných stromů mu totiž zejména v imisemi
poškozených lesích kompenzují vyvěšované hnízdní budky.
Lejsek malý a čáp černý jsou trochu z jiného těsta: oba mají
ostrůvkovité rozšíření, neboť jsou poměrně striktně vázáni na
starší bučiny. Tak třeba čáp černý má pravidelná hnízdiště jen asi
na pěti lokalitách (část z nich se paradoxně nachází v ochranném
pásmu KRNAP a tedy mimo ptačí oblast). Lze ho pozorovat např.
ve svahových bučinách Jizerského dolu v západní části Krkonoš,
kde má jedno z hlavních těžišť výskytu i krkonošská populace lejska malého.

DALŠÍ HORSKÉ TYPY PŘÍRODNÍCH STANOVIŠŤ
Zmíněné bučiny (v Krkonoších zvláště ty acidofilní) jsou také
dosud hojně rozšířeným naturovým habitatem, jejich rozloha
v Krkonoších (8500 ha) patří k největším v ČR, hned za Šumavou
a Beskydy. Klimaxových horských smrčin je tu však i přes vyšší
nadmořskou výšku pohoří a plně vyvinutou vegetační stupňovitost
zachováno „jen“ necelých 6000 ha (na Šumavě je to 3,5x více); i to
je důsledkem imisního postižení v 80. letech 20. století, z něhož se
v současnosti většina krkonošských porostů při hranici lesa teprve
vzpamatovává. Pomyslné druhé místo za Šumavou zaujímají
Krkonoše i v rozloze horských trojštětových luk (více než 1800 ha;
některá společenstva jsou přitom pro Krkonoše charakteristická či
přímo endemická). Také v případě smilkových luk (870 ha)

Starší smíšené lesy v KRNAPu poskytují hnízdní
biotopy dutinovým ptákům.

Sýc rousný v PO Krkonoše
prosperuje i díky hojně
vyvěšovaným hnízdním budkám.

Čáp černý hnízdí
zpravidla na starých
bucích.

a aktivních vrchovišť (150 ha) se s EVL Krkonoše může měřit
(a vyhrát) jedině víc než trojnásobně rozlehlejší Šumava.

ZA HRANICÍ KRNAP
(POLSKO A PODKRKONOŠÍ)
Když už tak srovnávám Krkonoše se Šumavou, v jedné věci se
může zdát primát Šumavy paradoxní: přestože se jedná o nejvyšší
české pohoří zřetelně modelované ledovcovou činností, s kary
a ledovcovými údolími, nenajdeme v EVL Krkonoše žádná karová
jezera. Přitom celkově nižší, mnohem méně výrazně modelovaná
a jižněji položená Šumava hostí i přírodní stanoviště ledovcových
jezer s vzácnou vegetací šídlatek. Jenže buďme spravedliví: tento
typ habitatu chybí jen na naší straně Krkonoš; polské
„Karkonosze“ se mohou dvěma ledovcovými jezery (Maly
a Wielky Staw) pochlubit a v nich se vyskytuje i tato vegetace.
Rozloha navazující polské naturové lokality (i na polské straně je
chráněna jako národní park) je ve srovnání s českou EVL či PO asi
třetinová. Přesto je zde (aspoň v malých rozlohách či počtech)
přítomna většina předmětů ochrany českých Krkonoš.
Luční potok Podkrkonoší
je lokalitou raka kamenáče,
s největší pravděpodobností
jde však o nepůvodní
populaci.

Ani směrem do vnitrozemí za hranicemi KRNAP lokality
Natura 2000 nekončí. U Horní Sytové přímo na hranici Krkonoš
navazuje EVL Údolí Jizery a Kamenice. V toku Jizery
(v KRNAPu také v Jizerce a dalších tocích) se vyskytují velmi
bohaté populace vranky obecné, tedy ryby zcela typické pro podhorské, proudné a kamenité úseky řek. Vranka je v obou EVL
jediným „živočišným“ předmětem ochrany, stejně jako
v samotném Labi jen pár kilometrů pod Vrchlabím, v další EVL
Labe – Hostinné.
Poslední lokalitou, kterou zmíním, je EVL Luční potok
v Podkrkonoší. Leží nedaleko Mladých Buků, kde kopíruje hranici EVL Krkonoše podél silnice z Rudníku do Hertvíkovic.
Předmětem ochrany je zde opět jediný druh, a tím je rak kamenáč.
Díky geografické izolaci od ostatních lokalit druhu má tato EVL
v ČR unikátní postavení (rak kamenáč se totiž jinak vyskytuje
pouze v západních a středních Čechách). Výsledky genetických
analýz ale ukazují, že je tato izolovaná populace nejspíše
nepůvodní; odpovídající genotyp byl zatím nalezen jen ve
Slovinsku, na sever od Alp nejsou známy ani příbuzné linie. Je tak
velmi pravděpodobné, že sem raci byli v minulosti z jihu Evropy
člověkem dovezeni a vysazeni.

Rašeliniště
v lokalitě Na
čihadle je
jedním
z mnoha
v Krkonoších.
Vyskytuje se
zde i tetřívek
obecný.

www.krnap.cz
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