Návod pro zahrádkáře
Záchranné pěstování kuřičky hadcové
Vybudovaná skalka s deponovanými trsy
kuřiček 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 kuřičky hadcové
1. Stanoviště: stanoviště z hadcového substrátu – dodán v rámci stavby skalky
2. Poloha: na přímém slunci, případně polostín. V blízkosti skalky, zejména z jižní,
východní a západní strany nesázejte stromy, vysoké rostliny nebo skalku
nezastiňujte.
3. Pletí: na skalce mohou růst i jiné rostliny, ale je potřeba udržovat skalku
nezarostlou a otevřenou světlu. Můžete na ní i vysadit jiné nízké skalničky.
V blízkosti kuřiček nenechte růst vysoké druhy rostlin. Na skalce mohou vyklíčit
další hadcové druhy, jejichž semena byla přivezena se substrátem: mochna
Crantzova, penízek horský a další.
4. Zálivka: rostliny není vhodné zalévat, preferují suchá stanoviště. Rostliny se
zásadně nehnojí ani jinak chemicky neošetřují.
5. Měření, evidence a sběr semen: Postupujte dle návodu na druhé straně.
Co dělat, když rostliny ...
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, neuhyne a
může znovu obrazit z kořenů. Pokud dojde k náhlému úhynu nebo ve stejnou
dobu uhyne více rostlin, obraťte se na kontaktní osobu.
jsou napadeny chorobami či škůdci – Na základně svých zkušeností se pokuste
identifikovat škůdce a informaci o napadení/okusu uveďte do evidenčního listu.
Informujte kontaktní osobu, která navrhne vhodné ošetření rostlin.
jsou vyhrabány zvířaty apod. – Rostliny zasaďte do půdy a informaci zapište do
evidenčního listu.

Evidence rostlin kuřičky hadcové
Evidence rostlin je pro nás stejně důležitá jako samotné pěstování. Každý trs má
své evidenční číslo, vyznačené na plastovém štítku poblíž rostlinky. Seznam
rostlin, které máte zapůjčeny je uveden v Průvodním listu, který je přílohou
Dohody o výpujčce.
Pro hodnocení úspěšnosti záchranného pěstování budete zaznamenávat
informace o růstu kuřičky do Evidenčního listu. Evidenční list dostanete každý rok
nový. V průběhu roku zaznamenávejte do evidenčního listu tyto informace:
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Zjistěte, zda se na skalce objevily nové trsy
kuřiček a jejich počet nahlaste kontaktní osobě.
Tyto rostliny dostanou nová evidenční čísla a
budou doplněny do vašeho Evidenčního
formuláře.

květen - září kvetení

Zaznamenejte do Evidenčního listu u každé
rostliny počátek kvetení s přesností na týdny.

druhá půlka
června

velikost V druhé polovině června změřte délku a šířku
každého trsu (vysazeného i nově vzniklého).
Délka je nejdelší rozměr trsu, šířka je rozměr
kolmý na délku. Pokud je rostlina suchá, tak ji
neměřte, do poznámky napište uschlá.
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Od každé kvetoucí rostliny odeberte
nedestruktivním způsobem semena a uložte je
do papírového sáčku. Pro každého jedince
použijte samostatný sáček, který označíte
evidenčním číslem rostliny. Sáčky poté
bezprostředně odevzdejte kontaktní osobě.

Kontaktní osoba:
Mgr. Ondřej Pašek, ČSOP Vlašim, ondrej.pasek@csop.cz, 602 665 407
Záchranné pěstování a tato publikace byly podpořeny programem LIFE Evropské
unie v rámci projektu Život pro kuřičku LIFE15 NAT/CZ/000818.

