
Chráníme přírodu pro Vás

KONIKLEC OTEVŘENÝ

Pulsatilla patens

Kvítky jara potěší, i když zasněží 

Kde a kdy můžete koniklec vidět?

Koniklec otevřený kvete brzy zjara, od března do dubna. Se svými patnácti 
lokalitami patří u nás k vzácnějším druhům. Většina lokalit se nachází 
v severních Čechách, několik nalezišť zasahuje i do západních a středních 
Čech. Celá populace v České republice čítá okolo 3000 trsů. 

Pro prohlídku kontaktujte AOPK ČR na tel. 724918198.
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Koniklec otevřený roste na výslunných 
stráních, skalních stepích a skalách, 
vzácně také ve světlých borech. Kvete 
brzy zjara, listy raší později. Květy často 
uštipují bažanti nebo je okusuje zvěř. 
Opylovačem je hmyz. 

Základní informace Příčiny ohrožení

Rozšíření v ČR

Ochrana a podpora druhu

Koniklec otevřený je v ČR chráněný v kategorii 
kriticky ohrožený druh. Je také evropsky 
významným druhem soustavy Natura 2000.

Péče o biotop
sečení travních porostů• 
pastva ovcí a koz• 
narušování kompaktního drnu• 
odstraňování náletu dřevin• 
oplocení lokalit• 

Péče o druh
ochrana proti okusu• 
odstraňování konkurenčních druhů• 
perspektivně i výsevy a posilování populací • 
vypěstovanými rostlinami 

Monitoring 
každoroční monitoring stavu populací• 

Výchova a osvěta 
publikace o zásadách péče • 
propagační materiály• 

zarůstání biotopu dřevinami • 

příliš hustá bylinná vegetace• 

hromadění stařiny• 

absence hospodaření • na lokalitách, které byly 
v minulosti extenzivně využívány

okus zvěří a vyrýpávání rostlin• 

Nejpočetnější populace jsou 
v Doupovských horách, dále roste 
v Podkrušnohoří, Českém středohoří 
a na Českolipsku. Jediné malé 
naleziště se nachází na jih od Prahy 
u Líšnice. Na mnohých lokalitách 
populace slábnou, i když je snaha 
zajistit rostlinám potřebnou péči. 

Plody jsou nažky s dlouhým 
chlupatým přívěskem, které 
přenáší vítr. Při vhodné půdní 
vlhkosti se mohou díky 
spirálovitě zahnutému přívěsku 
aktivně zavrtávat do země.  
Pro klíčení a růst semenáčků je 
nezbytná obnažená půda.

Souplodí nažek s přívěskem

Koniklece v suchém trávníku

Ochrana konikleců proti okusu

Koniklec na pískovcové skále


