JEDOVATÁ KRASAVICE
Trsy této vytrvalé byliny se silným oddenkem a hlubokým kořenem v jarní krajině rozhodně nepřehlédnete; veliké, vzpřímené, světle fialové květy s jasně
žlutými tyčinkami a pestíkem září do probouzející se
přírody hlavně v březnu a dubnu. Teprve při dokvétání
se objevují listy. Lodyha i listy jsou pokryté hustými
bělavými chloupky, stejně jako protáhlá nažka. Díky
této výbavě šíří nažky po odkvětu vítr.
Koniklec otevřený je jedovatý; při styku s pokožkou
způsobuje dermatitidy, a pokud vás napadne jej
ochutnat, čeká vás zvracení a průjem.

POSLEDNÍ MOHYKÁNI
Koniklec otevřený, dlouhověká rostlina původem
z jihoruských stepí, se v České republice vyskytuje
především na severu a severozápadě. Ještě v sedmdesátých letech 20. století rok co rok vyrůstaly bohaté
trsy koniklece s až desítkami květů na jednom a tom
samém místě. Dnes lze osamocené kvítky pozorovat
v Českém středohoří především v evropsky významných lokalitách Holý vrch u Hlinné, Borečský vrch
a v přírodní památce Tobiášův vrch. Kvůli změnám
v hospodaření a útlumu pastvy z naší krajiny mizí.

KONIKLEC
OTEVŘENÝ
(Pulsatilla patens)
Původně se tato krásná, výrazně fialová bylinka
se žlutým středem nazývala poniklec, od staročeského „poniknúti“, což znamenalo „hlavu
skloniti“ nebo „zaniknouti“. Ať už to mysleli naši
předci jakkoliv, oba významy se k rostlince, která ohýbá hlavičku k zemi a na podzim beze stopy
zmizí, hodí.

CO JEJ OHROŽUJE
Konikleci otevřenému vadí hromadění odumřelé staré trávy, zahušťování travního porostu a zarůstání nálety. Dříve se místa, kde roste, vypásala, nebo dokonce před pastvou vypalovala.
Velkým problémem je navíc i okus květů, zejména
bažanty, srnci, ale i ovcemi. Také jsou zaznamenány,
dnes snad již ojedinělé, případy vyrýpávání rostlin do
zahrádek.

DALŠÍ CÍLOVÉ DRUHY

LIFE ZNAMENÁ ŽIVOT
Projekt LIFE České středohoří přispívá k tomu, aby se
ve zdejší jedinečné krajině lépe dařilo třem vzácným
rostlinným a třem živočišným druhům. Pro svůj život
potřebují taková místa, která z naší krajiny kvůli
změnám v hospodaření už téměř vymizela, jako jsou
stepi a pestré lesy. Šestiletý projekt podpoří jejich
obnovu.
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Zaujali jsme vás? Sledujte nás na Facebooku na stránce
LIFE České středohoří nebo na našich webových stránkách.
www.facebook.com/lifeceskestredohori
www.lifecs.cz | www.nature.cz
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JAK MU POMOCI
Protože konikleců otevřených je v naší krajině už
opravdu pomálu, pečují ochránci přírody o jednotlivé
trsy rostlin. Vyhrabává se stará tráva, okopává, kosí,
pasou ovce a vyřezávají křoviny.
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