
Jedna z nejpoèetnìjších populací starèku bahenního     
v Èeské republice se nachází asi 500 metrù severo-
západnì od obce Krahulèí (okres Bruntál) v nivì 
Trusovického potoka v centrální èásti Nízkého 
Jeseníku, v nadmoøské výšce 594 až 600 metrù nad 
moøem. Pomìrnì nedávno, v roce 2001, byla tato 
lokalita vyhlášena pøírodní rezervací. Na relativnì 
malé ploše, èítající 3,24 ha, se vedle sebe vyskytují 
zachovalé porosty podmáèených smrèin, vrbin a vlh-
kých, pøevážnì moliniových luk. 

Kromì výše zmínìného kriticky ohroženého 
starèku bahenního, zde rostou i další cenné druhy, jako 
napø. meèík obecný (støecholistý) (Gladiolus imbricatus), 
hadí mord nízký (Scorzonera humilis), kozlík 
dvoudomý (Valeriana dioica) prstnatec májový 
(Dactylorhiza majalis), vrba rozmarýnolistá (Salix 
rosmarinifolia) a kamzièník rakouský (Doronicum 
austriacum).

Souèasný stav území je výsledkem døívìjšího 
kosení vìtšiny ploch a souèasnì jeho zanedbání v po-
sledním desetiletí. Èásti luk v dùsledku absence kosení 
zaèaly zarùstat vrbami a na nìkterá místa zaèala 
expandovat tøtina køovištní (Calamagrostis epigeios). 
Neseèení mìlo ale i pozitivní vliv, a to na populaci 
starèku bahenního, která se spíše rozrùstala. Do 
budoucna by bylo tedy vhodné, aby území zùstalo 
heterogenní mozaikou kosených a nekosených typù 
vegetace. Pøi sestavování Plánu péèe o toto chránìné 
území byly proto vytyèeny následující dlouhodobé 
cíle:

• Zachovat mozaiku nelesních a lesních ploch, která 
dává pøedpoklad vysoké druhové diverzity 
(pestrosti). 

• Zachovat podmínky pro výskyt starèku bažinného 
a dalších ohrožených druhù rostlin.

• Zachovat stávající vodní režim pøíznivý pro 
existenci øady mokøadních druhù.

Pro veøejnost zde byla v roce 2001 instalována infor-
maèní tabule.
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V Pøírodních rezervacích Mokøiny u Krahulèí     
a Smolenská luka zajistit øádné obhospodaøo-
vání podle plánù péèe.

Zrevidovat souèasný stav rozšíøení druhu.

Cíleným výzkumem rozšíøit zatím velmi kusé 
znalosti o ekobiologii druhu.

Sbírat nažky a založit semennou banku pro 
dlouhodobou konzervaci.

Pokraèovat v kultivaci druhu, zvážit reintro-
dukci (opìtovné vysazení) rostlin z pùvodního 
rostlinného materiálu na nìkteré lokality. 

Propagovat ochranu tohoto vzácného druhu.

Celosvìtovì roste druh od Anglie po západní Sibiø, 
na severu po jižní Švédsko, na jihu zasahuje až do 
severozápadní Anatolie. Mluvíme tedy o tzv. 
eurozápadosibiøském areálu.
Nejèastìji se s ním mùžeme setkat na bøezích 
vodních tokù. Vyhovují mu podmáèené, èasto 
periodicky zaplavované humózní pùdy slatinného 
typu. Nemá rád zástin,  takže ho nenajdeme napø.    
V pobøežních olšinách. 

Pøímá likvidace lokalit (rozorání, zatopení, 
stavební èinnost).

Nepøímá likvidace lokalit (meliorace, zmìny 
vodního režimu, hnojení). 

Sukcesní zmìny na lokalitách (zarùstání, invaze 
nepùvodních druhù).

Jeho výška, až 2 m, a zlatožlutá barva kvìtù dìlají    
z tohoto starèku jednu z našich nejstatnìjších a záro-
veò nejkrásnìjších rostlin.

Je to vytrvalá bylina s nevìtvenou lodyhou, zuba-
tými celistvými listy a bohatým kvìtenstvím  latou. 
Ta je  složena ze zlatožlutých úborù, které mají, na 
rozdíl od ostatních bìžnìjších druhù starèkù, vìtší 
poèet (10 - 20) jazykovitých kvìtù - viz obrázek. 
Kvete relativnì dlouho a pozdì, zaèíná v èervenci     
a na poslední kvetoucí jedince mùžeme narazit i na 
zaèátku øíjna. Rozmnožuje se pøedevším genera-
tivnì, pomocí velkého 
množství nažek. 
Ty zaèínají klíèit 
krátkou dobu po 
vysemenìní a je-
jich klíèivost je 
velice dobrá. 

 

Starèek bažinný
(Senecio paludosus L.)

? Jak vypadá a jak žije ?

? Proè je ohrožen?

? Jak ho chceme chránit?Tak jako v minulosti, tak i dnes se s ním mùžeme 
setkat ve volné pøírodì velmi vzácnì. Proto také 
patøí  k  nejvíce  chránìným druhùm  naší  flóry.

Obecnì v Èeské republice rozeznáváme tøi podruhy 
tohoto starèku:
• Starèek bažinný pravý (Senecio paludosus subsp. 

paludosus) v souèasnosti roste pouze v Nízkém 
Jeseníku (viz mapa)

• Starèek bažinný úzkolistý (Senecio paludosus subsp. 
angustifolius) rostl na jižní a støední Moravì,         
v souèasnosti je nezvìstný

• Starèek bažinný vlnatý (Senecio paludosus subsp. 
lanatus) rostl ve støedních a východních Èechách, 
v souèasnosti je vyhynulý

 

? Kde rostl a roste ?
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V souèasné dobì tedy starèek bažinný roste pouze 
na severní Moravì. Pøi jeho mapování v roce 2003 
byl zaznamenán na 51 mikrolokalitách. 
Nejpoèetnìjší populace, èítající až tisíce jedincù, se 
nachází v nivách potoka Trusovického, Hrušového  
a Lesné, menší podél øeky Bystøice a jejich pøítokù. 
Izolovaná a velmi chudá je populace v Pøírodní 
rezervaci Smolenská luka ve Vojenském 
výcvikovém prostoru Libavá (podrobnìji viz 
následující mapka). 


