Chráníme přírodu pro Vás

Kde a kdy můžete hvozdík vidět?
Hvozdík písečný český kvete od třetího květnového týdne do poloviny
června. Vidět ho můžete na následujících lokalitách:

HVOZDÍK PÍSEČNÝ ČESKÝ
Dianthus arenarius subsp. bohemicus

Národní přírodní památka (NPP) Kleneč (14°16’ E, 50°26’ N)
navržená Přírodní památka (PP) Na Kamenici (14°27’ E, 50°44’ N )

Pro prohlídku kontaktujte AOPK ČR na tel. 724918198.
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Základní informace

Příčiny ohrožení

Hvozdík písečný český je v ČR
chráněný v kategorii kriticky
ohrožený druh, pod stejným
stupněm ohrožení je uveden
i v Červeném seznamu
cévnatých rostlin ČR. Vyskytuje
se pouze v ČR, v Národní
přírodní památce (NPP) Kleneč
a na lokalitě Na Kamenici.

NPP Kleneč

Hlavní příčina ohrožení druhu souvisí
s opuštěním tradičního hospodaření,
zejména pastvy. Bez pastvy dochází
k zapojování porostu, ve kterém
hvozdík již není schopen klíčit.
Historická lokalita u Vražkova byla
po ukončení pastvy osázena akáty
a borovicemi.

NPP Kleneč, pohled na Říp
trs hvozdíku
Jedná se o světlomilný druh
rostoucí ve společenstvech
otevřených trávníků, písčin
a písčitých půd. Nezbytnou
podmínkou pro vzcházení
nových semenáčků je mírné
narušení porostu.

Rozšíření v ČR
V současnosti 2 lokality
nedaleko Roudnice nad Labem
NPP Kleneč – přirozený výskyt
200 trsů v r. 1997
830 trsů v r. 2005
1400 trsů v r. 2008
Na Kamenici – výsadba z r. 1987
1 trs v roce 2005
14 trsů v roce 2008
Vražkov – historická lokalita
poslední záznam z r. 1955

Ochrana a podpora druhu
Záchranný program (ZP) pro tento druh
byl přijat Ministerstvem životního prostředí
v roce 2008. V rámci ZP jsou realizována
následující opatření:
Péče o biotop
• seč
• narušování drnu
• odstraňování expanzních druhů a náletu

seč

Péče o druh
• výsev
Monitoring
• monitoring populací
• monitoring výsevových ploch
• monitoring vegetace

stržený drn

Výzkum
• ekologie druhu
• genetická variabilita
• entomologický průzkum včetně fytofága
Propagace a osvěta

pedologický průzkum

