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Národní park, 
to je území, kde 
chráníme cenné 
pøírodní celky. 
Vyhlašuje se 
zákonem. Pøevládá 
tu krajina jen málo 
ovlivnìná lidskou 
èinností nebo zcela 
pøirozená. Cílem 
národního parku 
je pak chránit 
takové území. 
Co je v národním 
parku povolené, to je 
odstupòováno podle 
jednotlivých zón a náš 
pobyt zde se øídí 
návštìvním øádem. 

4) Šumava

2) Krkonoše

3) Podyjí

1) Èeské ŠvýcarskoNaše národní 
parky jsou

Ke každému parku správnì 
pøiøaï jeho rozlohu, struèný 
popis, co tu žije, a zajímavost.

C) 68 500 ha

B) 6 300 ha D) 7 900 ha

A) 36 200 ha

ROZLOHA

36 200ha, to je území velké asi 18 × 20 km 
6 300ha, to je území asi 6 × 9 km 
68 500ha, to je   … × … km
7 900ha, to je  … × … km

Jak jsou ale doopravdy velké?
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Připravila: Terka

Jak vypadá pískovec, jak vznikl a co se z něj stává erozí?
Co je to kar?
Co znamená, když je nějaké zvíře nebo rostlina endemit? 
Dokážete najít nějaké jejich příklady?
Čím je zajímavé bezzásahové území?
Co je biokoridor?
Z jakého národního parku jsou všechny uvedené fotografi e?

c. Nalezneme 
zde členitou 
pískovcovou 
pahorkatinu s 
četnými skalními 
útvary a rozsáhlé 
původní lesní 
ekosystémy v 
téměř neosídlené 
krajině.

b. Zaujímá hluboké meandrující údolí středního toku 
řeky ….…….. Ve vyšších polohách nalezneme teplomilné 
doubravy a skalní lesostepi, v údolí chladnomilné a vlh-
komilné druhy. Můžeme zde vidět mnoho vzácných druhů 
rostlin a živočichů, zejména bezobratlých.

a. Nacházejí se tu hlavně druhotné smrkové lesy, místy jsou ale zachovány původní lesní porosty a četná rašeliniště se vzácnou květenou. Zajímavá je dále pramenná oblast řeky ……..… a jejích přítoků.

POPIS
d. Svahy hor osídlují 

horské lesy a louky, horní 

partie plochých hřebenů 

porůstá borovice kleč, 

alpínské trávníky a rašelinná 

společenstva. Druhově 

bohaté jsou také karové 

oblasti, vzniklé působením 

ledovců v minulosti.

III) rys, los, tetøev, jelen

II) kamzík, netopýr, rys, plchII) kamzík, netopýr, rys, plch

IV) kos horský, slavík tundrový

I) vydra, sysel, dudek, èáp, výrCO TU ŽIJE?

G) I když zde najdeme nejchladnìjší místo v naší 

republice, daøí se tu øadì výjimeèných rostlin 

vèetnì nejvìtšího poètu endemitù u nás.

F) Tento národní park je tradiènì osídlen i lidmi. 
Dnes se tu nachází ètrnáct vesnic a osad.

H) Místní ochránci pøírody se pokoušejí 

do øek vrátit pùvodního obyvatele, lososa.

F) Tento národní park je tradiènì osídlen i lidmi. 

E) Žijí zde 2/3 všech druhù motýlù u nás.
ZAJÍMAVOST

Pár otázek navíc pro bystré hlavy, 
které umí hledat na internetu 
užiteèné informace:


