
Karkon�k� Par� Narodow�
Karkon�k� Par� Narodow� ma powierzchnię 5951,42 ha, znajduje się w
województwie dolnośląskim przy granicy państwowej z Czechami. Został
utworzony 16 stycznia w 1959 roku.

Histori�

W 1933 roku utworzono pierwsze
rezerwaty przyrody obejmujące
kotły polodowcowe i wiele
pomników przyrody, głównie skałek.
Po II wojnie światowej utrzymano
część rezerwatów, później (w roku
1959) utworzono park narodowy o
powierzchni 5562 ha.W 1992 roku
Karkonoski Park Narodowy wraz z
czeskim Krkonošským národním
parkiem stał się częścią
przygranicznego Rezerwatu
Biosfery UNESCO Karkonosze o
powierzchni ponad 60 tys. ha.

W dniu 10 września 2010 r. w
Szklarskiej Porębie podczas

konferencji „Georóżnorodność
Karkonoszy dla rozwoju regionu”,
organizowanej przez Karkonoskie
Centrum Edukacji Ekologicznej
Karkonoskiego Parku Narodowego,
Główny Geolog Kraju Henryk Jacek
Jezierski podpisał nadanie
obszarowi Karkonoskiego Parku
Narodowego wraz z otuliną, statusu
Geoparku Krajowego.

1 stycznia 2016 KPN został
powiększony o 371,11 ha i jego
powierzchnia całkowita wynosi
5951,42 ha
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P�yrod�
W parku ochronie podlegają najcenniejsze przyrodniczo i najpiękniejsze
krajobrazowo tereny: torfowiska wysokie, zarośla kosówki, gołoborza, kotły
polodowcowe (np. Śnieżne Kotły) przeobrażone niekiedy w stawy, zbiorowiska
traworośli, ziołorośli, borówczysk.

W Parku występuje ponad tysiąc gatunków roślin oraz wiele gatunków
zwierząt leśnych (ok. 40 gatunków ssaków, m.in. bobry, sarny, lisy oraz 16
gatunków nietoperzy). Ciekawostką Parku jest muflon.żyje tu 90 gatunków
ptaków, między innymi włochatka, sóweczka, cietrzew,
głuszec, drozd obrożny, płochacz halny.

Rośliny endemiczne:
● skalnica bazaltowa
● dzwonek karkonoski
● gnidosz sudecki

Wokół Parku wyznaczono rozległą na 13 093 ha strefę ochronną (otulinę),
która obejmuje niższą i wyższą strefę lasów.

Lasy Parku wykazują zróżnicowanie pionowe. W pasach dolnym i górnym
występują przede wszystkim świerki i buki oraz w mniejszej ilości: modrzewie,
jawory, lipy, jarzębiny, jodły. Wyróżnia się tu również piętro kosodrzewiny, a
powyżej strefę alpejskich roślin skalnych.
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Symbo�

Okrągły znak Karkonoskiego Parku
Narodowego składa się z dwóch kół
współśrodkowych w zielonym kolorze
obwiedzionych żółtym konturem. Wewnętrzne
koło wypełnia rysunek wzgórza w kolorze
zielonym przedstawiający motyw Śnieżki i w
obszarze nieba nad wzgórzem w kolorze
żółtym. U podnóża wzgórza znajduje się
rysunek goryczki trojeściowej i dzwonka
karkonoskiego jako typowej rośliny tego
parku.Kwiaty widniejące na logo przedstawiają
dzwonek karkonoski (po lewej) i goryczkę
trojeściową (po prawej), czyli endemity Karkonoskiego Parku Narodowego.

Śnieżk�
Śnieżka jest najwyższym szczytem

Karkonoszy oraz Sudetów, jak i również
Czech. Jej wysokość bezwzględna wynosi

ok.1603 m n.p.m. Zlokalizowana jest na
granicy polsko-czeskiej. Znajduje się ona również w Karkonoskim Parku

Narodowym.
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Dziękuję  z� uwagę : )

Marcelina Abramczyk uczennica kl.VIIa
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