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CHKO Český ráj

CHKO Český ráj (* 1.3.1955)

- 1. vyhlášené CHKO v ČR

- Geopark UNESCO



  

CHKO Český ráj
GEOGRAFICKÝ ROZSAH

Hraniční města

- Frýdštejn

- Mnichovo Hradiště

- Turnov

- Sobotka

- Jičín

- Železný Brod



  

CHKO Český ráj
EKOSYSTÉM

- fauna a flora: 

- druhy teplomilné, mokřadní, horské

- usazené a vulkanické horniny
●

- skalní města: 

-vysoké úzké skály
-roklinky



  

CHKO Český ráj
VÝZNAMNÁ SKALNÍ MĚSTA

- Suché skály

- Prachovské skály

- Hruboskalsko

- Příhrazské skály

- Klokočské 
a betlémské skály 
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Rostlinstvo

● vlčí mák, líska, řebříček, dub letní, javor, smrk, 
rákos, ostružiník, maliník, jeřáb, kopřiva, 
blatouch, černý bez, smetánka lékařská



  

Zdejší fauna
V CHKO Českém ráji se nachází na 20 až 30 tisíc různých živočichů

a to jak jejich typické, tak i ohrožené druhy.

Batolec červený

Slepýš křehký

Škeble rybničná Bramborníček 
hnědý

Vydra říční

Rakosník velký

Čolek horský

Ropucha obecná

Rak říční

Krkavec 
velký

Nosorožík kapucínek

Netopýr ušatý

Zajímavost: V Českém ráji dříve žily i jeleni evropští, však v zájmu lovu byli odloveni. 
Lovec, který zabil posledního jelena v Českém ráji, si i nechal vytesat své
jméno s datem lovu na jednu ze skal v Prachovských skalách.



  

Lesní Hospodářství

● V Českém ráji je zakázáno vysazovat 
monokulturu, jinak hrozí kalamita.

● Cena jedné sazenice je 5 Kč, vysazení stojí 
dalších 5 Kč

● Sází se asi 30% listnatých a 70% jehličnatých 
stromů

● Každý rok se vysází

asi 100 tisíc sazenic



  

Kůrovec

● Patří mezi živočichy→členovci→hmyz→brouci→nosatcovití
● Vyvinuli se na konci druhohor
● Přes 6.000druhů
● Vel. 1-9mm, mají válcovitý nebo oválný tvar těla, hlava bývá 

skryta pod štítem
● Výskyt v lýku i dřevě
● Agresivní kůrovci – kůrovci živící se dřevem a lýkem
● Ambrózioví kůrovci – jsou tzv. Zahrádkáři, sejou v chodbách 

houby o které se následně starají
● Rozmnožují se na pokolení, když jsou dobré podmínky můžou 

mít 3 pokolení, jinak přezimují buď mladí brouci nebo larvy
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