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108 Přírodní památka
Mechové jezírko

Výměra: 6,80 ha
Vyhlášeno: 1985
Nadmořská výška: 995 m 
Území obce: Vítkovice

Komplex ledovcových morén v jižním úbočí 
hory Kotel (1 435 m n. m.). V jedné z morén se 
přirozeně vytvořilo nevelké jezírko se zajíma-
vými porosty mechů, především rodu rašeliník 
(zejména Sphagnum majus) a hvězdoše jarní-
ho (Callitriche palustris). Toto jezírko je jediným 
jezerem ledovcového původu na české straně 
Krkonoš. Morény jsou porostlé horskou smrči-
nou s vtroušeným jeřábem ptačím (Sorbus au-
cuparia), v jejímž podrostu se nacházejí kapra-
diny, např. žebrovice různolistá (Blechnum spi-
cant) a borůvka černá (Vaccinium myrtillus). 
Zajímavostí je i drobná houba čepelka bahen-
ní (Mitrula paludosa). Z ptáků se zde vyskytu-

jí např. křivka obecná (Loxia curvirostra), datel 
černý (Dryocopus martius) či kos horský (Turdus 
torquatus). Přírodní památka, která se nachází 
v I. zóně národního parku, byla vyhlášena pro 
ochranu ekosystému ledovcových morén a ne-
ní turisticky přístupná.

Spravuje Správa Krkonošského národního parku, tel.: 499 456 111

Ledovcové morény jsou vrstvy materiálu transportované při pomalém pohybu ledovce. Podle mís-
ta, kde se uložily, se označují jako morény čelní či boční. Svým mineralogickým složením se často 
liší od svého okolí, neboť ledovec mohl kameny unášet na velkou vzdálenost (ve velehorách až de-
sítky kilometrů). V morénách horských ledovců jsou často vytvořena jezírka. Zvláštním případem 
jsou tzv. bludné balvany, což jsou velké balvany unášené při pohybu pevninských ledovců na vzdá-
lenost stovek až tisíců kilometrů. Touto cestou se na naše území dostaly velké kusy efektní skandi-
návské žuly. Při pohybu byly hrany kamenů obroušeny do kulatých tvarů. 

Mechové jezírko. Kaskády potůčku v PP Mechové jezírko.

109 Přírodní památka
V bažinkách

Výměra: 31,38 ha
Vyhlášeno: 1960
Nadmořská výška: 840–1 108 m 
Území obce: Vítkovice

Přírodní památka se nachází ve strmém vý-
chodním svahu Kozelského hřbetu, jižně od 
vrcholu Kotel (1 435 m n. m.). Zachovalý kom-
plex smíšeného horského lesa je přibližně od 
poloviny 20. století sledován jako výzkum-
ná plocha. Ve stromovém patře převládá buk 
lesní (Fagus sylvatica), spolu s ním se zde vy-
skytuje smrk ztepilý (Picea abies), jedle bělo-
korá (Abies alba) a javor klen (Acer pseudopla-
tanus). V podrostu převládá bohaté zmlazení 
buku, roste zde devětsil bílý (Petasites albus), 
plavuň pučivá (Lycopodium annotinum), žebro-
vice různolistá (Blechnum spicant), samorostlík 

klasnatý (Actaea spicata) či hořec tolitovitý 
(Gentiana asclepiadea). Na území přírodní pa-
mátky hnízdí např. datel černý (Dryocopus 
martius), holub doupňák (Columba oenas) 
a sýc rousný (Aegolius funerus).

V porostu jsou na trvale sledovaných plo-
chách měřeny taxační veličiny, vypovídající 
o růstu jednotlivých stromů a jejich vzájem-
ném působení, v poslední době je zde sledo-
ván vodní režim porostu – srážky dopadající 
korunami na povrch půdy, voda stékající po 
kmenech stromů apod.

Spravuje Správa Krkonošského národního parku, tel.: 499 456 111

Bučina v PP V bažinkách. Plavuň pučivá (Lycopodium annotinum).


