Návod pro zahrádkáře
Záchranné pěstování kuřičky hadcové
Vybudovaná
skalka
se
zasazenými
rostlinami kuřičky hadcové je součástí sítě
skalek, které slouží v rámci projektu Život
pro kuřičku jako záložní populace pro případ
vyhynutí druhu v přírodě.
Kuřička hadcová (Minuartia smejkalii) je
trvalka, dožívá se několika desítek let.
Opylována je hmyzem, zejména vosičkami.
Rozmnožuje se převážně semeny.
Postup pro záchranné pěstování
Stanoviště: stanoviště z hadcového substrátu, byl dodán v rámci stavby
skalky. Poloha na přímém slunci, případně polostín. V blízkosti skalky,
zejména z jižní, východní a západní strany nesázejte stromy, vysoké rostliny
nebo skalku nezastiňujte.
Zálivka: V případě dlouhodobého sucha je vhodné je zalévat ve vegetační
sezoně přibližně jednou za měsíc.
Pletí: Na skalce mohou růst i jiné rostliny, ale je potřeba udržovat skalku
nezarostlou a otevřenou světlu. Na skalce mohou vyklíčit další hadcové
druhy, jejichž semena byla přivezena se substrátem: mochna Crantzova,
penízek horský a další. V případě zastínění kuřiček jinými rostlinami je
potřeba skalku vyplít. Při pletí dejte pozor, aby nedošlo k vytržení kuřiček s
drnem.
Ochrana rostlin: Rostliny je třeba chránit před poškozením, zejména
domácími zvířaty a vandalismem. Rostliny nepřemisťujte, nevyklepávejte a
nevysévejte semena. Nesázejte další rostliny do těsné blízkosti kuřiček. Při
sekání trávy v okolí dbejte, aby se tráva nedostala na skalku. Rostliny ani
skalku nehnojte, neošetřujte chemicky.
Sledování a sběr semen: Semena jezdí sbírat pravidelně zástupkyně
Botanického ústavu AV ČR nebo ČSOP Vlašim. Uvítáme vaše kvalitní
fotografie kvetoucí skalky.

Co dělat, když kuřičky…
nekvetou nebo uschnou: I přes nejlepší snahu se může stát, že rostliny
nebudou prospívat. Za tento stav nenesete žádnou zodpovědnost vyjma
případů, kdy rostliny záměrně poškodíte. I když kuřička ztratí svoji nadzemní
část, neznamená to, že je mrtvá a často znovu obráží z kořenů. Pokud dojde
k rychlému úhynu nebo ve stejnou dobu uhyne více rostlin, obraťte se na
ČSOP Vlašim.
jsou napadeny chorobami či škůdci: Na základně svých zkušeností se
pokuste identifikovat škůdce a informujte kontaktní osobu, která navrhne další
postup.
jsou poškozeny, vyhrabány zvířaty apod.: Rostliny zasaďte zpět do půdy,
skalku ochraňte před zvířaty. Při větším poškození informujte ČSOP Vlašim.
Evidence rostlin
Každá vysazená rostlina má své evidenční číslo, vyznačené na plastovém
štítku poblíž rostlinky. Seznam rostlin, které máte zapůjčeny a místo jejich
původu je uvedeno v průvodním listu, který dostáváte jako přílohu tohoto
návodu. Nepřemisťujte evidenční čísla rostlin. O poškození nebo přemístění
čísel nás informujte.
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Ing. Karel Kříž
Email: karel.kriz@csop.cz
Telefon: 777 800 458
Web, Facebook:
www.kuricka.cz
facebook.com/kuricka/
Poděkování a partneři projektu
Záchranné pěstování a tato publikace byly podpořeny programem LIFE
Evropské unie a Ministerstvem životního prostředí v rámci projektu Life for
Minuartia LIFE 15 NAT/CZ/000818.

