Matizlua bahenní
(Angelica palustris)

Matizna bahenní
(Angelica palustris)

? Kde

rostla a roste?

její výskyt

Čn j"'i&"an vý,hradně na slatinné 1ouky

"
v úvalech velkých
řek v teplých oblastech.

Statiny jsou jakousi'nížinrrou obdobou rašelinišť,
odumřelá hmota rgstlin se díky nedostatku kyslíku
ve vodním prostředi''té'@ř'nerózkHdá a hromádí se.
V případě sútií$ťjsouvýchozím materiálem rozkladu
především ostřiiel Slatiny jsou jedněmi z nejohroženějších typů stanov!šť střeiíní Evropy a obdobně je to
tedy i s druhy na ně vázaný.lri'
Násteduje výčet všéchllokalit v Českérepublice. Pro
názornost Připojuiéfiidl'mairku výskytu v CR a celkového rozšířenÍdruhu.
Čechy - Střední Po|abí; '.
1.

Všetaty (výskyt doložen v letech 1886-1902)

Morava - Hornomoravský úval:
2.

Černovír(výskyt doložen v letech 1904-1951)

3.

Hrdibořice{výs-kyt ddoŽén.y'{etech 1971-Í999)
Celčice (výskyt doloŽen v roce 1943)

4.

Morava - Dolnomoravský úval:
Vracov (výskyt do]ožen v roce 1923)
(výskyt doloŽen v roce 1942)
7. Cejč (ýskyt doložen v letech 1944-1957)
5.

6. Vacenovice

?

y^*'vypadá a iak,žíie.?,,

Pro většinu]riezasvěcených poměmě obyčejná, nepříiiš
vzh1edná ,'mrkev". Z běŽrLějších druhů se nejvíce
podobá děhďi,'!.esnímu, lidově známějšímu pod jménem andělika' Bližšígředstavuje možno si udělat dle

obrázku.

}e to převážně dvouletá rostlina kvetoucí |edenkrát
za život. Matizna kveté v červenci.aŽ záÍíav té době je
aŽ 1,5 m vysoká. Květy ve sloŽených okotících jsou bíié
a jejich nektarem se žiÝírůznédruhy hmyzu, které je
zároveň opylují' Plodý_isou 4ažky a v průběhu doztáváni ce}á rostlina usyčhá. Rostlina můževytvořiť od
někoiika set do několika tisÍcůnažek. V hbóratomích
podmínkách mají naž|y velmí dobrou klíčivostokolo
90o/", v přírodě je pochopitelně poněkud nižší.Malá
část nažek klíčíhned na podzim, ale většina na iaře.

?

il

pror je ohrožená?|;

O Místa na
.
.
a

kter1leh

llostla byla přímo zničena

(např. seřadořilcfu ádiaží]Ý:o1qmouci)

Na ieiicb.stáiiÓ'}'íštíďi:dd'šió,ká:změně vodního re-

žimu pok]e*;hlldinyýodý,a!ó'především čerpáním pi tné vody (Čemovír,Hrdibóřice)
Intenzivní zérněilě]šliř,využíiárttmíst s jejím výskytem -hnojení, rozorávání luk (většina lokalit)
Zartntánílokalit - přerušení kosení či pasení

? Proč ji chránit?
a

a

Matizna bahenrrí je zaÍazena mezi kriticky ohroženédruhy květeny CR a taktéžmezi druhy soustavy NATURA 2000 v rámci Přílohy Il (92/43/

EHS) Směrnice o ochraně přírodníchstanovišť,
volně žijícíchživočichůa planě rostoucích rostlin
Kažďý druh, který ohrožujeme svojí čínností,má-

me morá1ní povfurnosť chránit

Na našem území1je,.lzáúnýtn'.pozůstatkem (rea

liktem) dřívějšího šiřšíhó:tožšíření
:'.,,,

Pokud by nyní v:','ČískérePublice vyhynula, pak by
se na naše územíjiž asi nevrátila (nejbliŽšílokality
jsou až ve středďm Polsku)

ochrana matizny-,, jakoŽto druhu slatinných
biotopů zároveň,známená ochranu dalších zde se
vyskytujících druhů, často i vzácných
Matizna

je léčiÝ'óu rostlinou a

přestoŽe dnes je jako

léčivkapozapořnenuta,.'.: mis'e dojít k renesanci

jejilro

lyužívání(iuský název matočnik poukazuje

na možnéuplatněnípří léčeníženských chorob)

? 1"t ji chceme chráňit?
. Vnárodnípřírodnípaúátce Hrdibořické rybníky
a

zajistit řádné obhospodářování podle pliánu péče

NalokalitěČemovírusilovatoudrŽení vhodného

vodníhorežimu

:.,

Zkoumat dřívějšllgkalitýzd1 jsou na nich vhodné
pod ruhky pro obnovení popuJace
Vysazovat,, ioš!iq.]]n, NPP Hrdibořické rybníky
dokud nedojdek.šamgvolnéňumňožení

Obnovit rzyslkyi,nu čěiíovÍrskémslatiništi výsad-

bami

rostlin

.,

,,,tt,'

Pěstovat matiznuiiáÝíee místech v ČR a zajišťov a t
dostatek rostlin pro výsadby

a

IJložit nažky v semenné bance pro dlouhodobou
konzervaci
Studovat druh v okolních zemích (Polsko, Maďarsko) abychom lépe rozuměli jehobiologii

a

Propagovat ochranu tohoto vzácného druhu

Národní přírodní památka
Hrdibořické rybníky
NPP Hrdibořické rýníky senachází v těsné blízkosti obce Hrdibořice v okrese Prostějov ve fytogeografickém
okrese Haná, podokrese F{ornomoravský úval. Nadmořská výška lokality je 205 metrů nad mořem. Chráněné územízdeby1o vyhlášeno v roce 1990 a v roce 1992
převedeno do kategorie národní přírodní památka prováděcí vyhláškou MŽP ČR č, 395 1 1992 sb.
Plocha chráněného územíje 37 ha.
Mocnost slatiny u Hrdibořic dosahuje 4 - 6 metrů' Hrdibořické ložisko byló':;díky švému..rozsahu předmětem
těžby slatiny, která probilrala do roku 1963, čímžna lokalitě vznikly dva větší rybníky -:původně jámy po vytěžení slatiny. Pro existenci ď4tiň je rozhodující hydrologický
reŽim' Ten byl posťupně od 'šedesátých let ovlivňován
čerpánímpitné vddy v blízkosti 1okality. Od let sedmdesátych se čerpání'dále zvyŠovalo. Vlivem Čerpání došlo
k poklesu hladiny spodní vody a patrně i likvidaci výstupných pramenů, na kterych je režim slaťinění závislý.
Současně s tím probíhaly v okolí úptavy odvodňovacích
kanálků, čímžbylo zaklesnutí hladiny vody ještě umoc'
něno. Docházelo tedy k pósfupnému zhoršování hydrických poměrů lokality aŽ po nedávný vysoce nepříznivý
sta v.

Y roce 1997 byla dokončena rozsáhlá revitalizace, která přivedla vodu z Blaý přívodním kanálem přes několik rybníčkůaŽ doblízkosti rybníkůa ryůníky byly spolu
navzájem rovněž propojený pgllubím. Hiadina vody na
lokalitě je nyní jednoznačně.:Ý,irššíl,nežpřed revitalizací.
Není to sice režim.gýjčíslatinu živinami na ýstupných
pramenech, ale přínéjmeirš{m'ji4 nedochází k dalšímine-

ralizací slatiny.a.'navíc je celkovým většímzvodněním

vytvořena možnÓst, žédojde i k obnově některých pramenů v budoucnosti'
Podstatná rozloha luk byla v minulosti rozorána. Nyní ;'sou na většině územíobnovené lučníporosty, které
ovšem zatím pochopitelně nejsou příliš druhově bohaté'
}ejich sečeníje zajišťováno v rámci péčeo toto chráněné

území.

Vedle matizny bahenní zde roste na jedné ze tŤi svých
1okalit v ČR potočnice drobnolistá (Nasturtium microphyllum).
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