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Vstavač vojenský (Orchis militaris) je zařazen
k silně ohroženým druhům naší flóry, ve stejné
kategorii je chráněn i zákonem a podléhá
ochraně mezinárodní úmluvy CITES. Statný 
a nádherný vstavač se nejčastěji vyskytuje 
na teplých a slunných loukách a stráních, ale
lze ho nalézt i na stanovištích vlhčích. Korunní
lístky tvoří typickou přilbu a u dolního lístku 
je nápadný trojdílný pysk, barevně je variabilní.

Vstavač bahenní (Orchis palustris), dnes nově
rudohlávek bahenní (Anacamptis palustris),
patří mezi kriticky ohrožené druhy naší flóry, 
ve stejné kategorii je chráněn i zákonem, podléhá
ochraně mezinárodní úmluvy CITES. Na svých
původních stanovištích rychle ubývá, v současnosti
se vyskytuje pouze ojediněle ve středním 
a východním Polabí. Barva květů je nejčastěji 
fialově nachová, vzácně růžová či bílá.

Bradáček vejčitý (Listera ovata) je jeden 
z nejběžnějších zástupců vstavačovitých u nás. 
Přesto je uveden v červeném seznamu - jako
vzácnější druh, který vyžaduje další pozornost.
Zákon mu ochranu nepřiznává. Jako všechny
orchideje je chráněn mezinárodně úmluvou
CITES. Květy má nenápadné, zelenkavé, většinou
v hojném počtu (až 60). Široce vejčitý listům
vděčí za svůj druhový název.



Pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea
conopsea) patří k silně ohroženým druhům naší
květeny, zákonem je chráněna jako ohrožená,
podléhá mezinárodní úmluvě CITES. Květy má
růžové až nachové. Orchidej známá a v herbářích
popisovaná již v dávnějších dobách. O „pětiprstici“
píše v 16. st. Matthioli ve svém Herbáři a odkazuje
už na Avicennu. Této bylině byla přiřazována
značná moc léčebná i magická.

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) je podle
červeného seznamu ohrožený druh naší flóry,
též chráněn zákonem jako ohrožený a podléhá
ochraně mezinárodní úmluvy CITES. Vlhkomilná
vytrvalá bylina, obvykle roste ve velkém množství
pohromadě. Barva květů je rozličná – od skoro
bílé až po tmavě nachovou. Hlavní doba kvetení
je v květnu. Typické jsou nápadně skvrnité listy.

Prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata)
patří mezi kriticky ohroženými druhy naší kvě-
teny, zákonem je chráněn jako silně ohrožený 
a podléhá ochraně mezinárodní úmluvy CITES. 
Roste na slunných a stále dostatečně vlhkých
stanovištích, slatinách, březích vodních ploch.
Květy má růžové nebo světle nachové, někdy i bílé. 
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Ekocentrum Koniklec, které tvoří dvě organizace,
z nichž 01/71 ZO ČSOP Koniklec je součástí Českého
svazu ochránců přírody, nabízí ekologické výukové 
programy pro školy, sobotní akce pro veřejnost a možnost
ubytování v Domě zaniklých řemesel v Dolní Vidimi. 
Kontakt: lenka.winterova@ekocentrumkoniklec.cz
www.ekocentrumkoniklec.cz

AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO 
Kokořínsko - Máchův kraj nabízí přednášky, 
exkurze a ekovýchovně programy zaměřené na ochranu
přírody a zajímavosti chráněné krajinné oblasti. 
Kontakt: marcela.holubova@nature.cz

Generální partner 
programu Ochrana biodiverzity

Vytvořeno v rámci programu Českého  svazu ochránců přírody 
“Ochrana biodiverzity”, podpořeného Lesy České republiky, s.p. 
a Ministerstvem životního prostředí. 
Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska donátorů.

Červený seznam IUCN je seznam ohrožených živočichů a rostlin, vydávaný
každé dva roky Mezinárodním svazem ochrany přírody. V ČR jsou ohrožené
druhy chráněny zákonem o ochraně přírody a krajiny a jejich seznam a ka-
tegorie ochrany je v prováděcí vyhlášce k zákonu. CITES je zkratka Úmluvy
o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin, jejímž účelem je regulace mezinárodního obchodu s nimi.
To je nutné kvůli efektivní ochraně některých druhů před vyhubením v přírodě,
protože jejich odchyt či sběr pro mezinárodní obchod je rozsáhlý a je jedním
z nejzávažnějších faktorů ohrožujících tyto druhy na přežití.


