
 

Netýkavka malokvětá – PR Kuřidlo 

Netýkavka malokvětá na našich lokalitách – ohlédnutí za rokem 2021 

Skoro v každém z dosavadních ročníků našeho časopisu se objevil článek o tom, jak to bylo tentokrát 

s výskytem netýkavky malokvěté na Kuřidle a na Kalvárii a s jejím vytrháváním (např. v č. 10/2020). 

Zároveň se samozřejmě mluvilo o počasí, protože má na situaci na našich lokalitách vždycky 

podstatný vliv. Letos bylo právě tohle pozorování obzvlášť 

zajímavé a vypovídalo o tom, jak moc je netýkavka 

přizpůsobivá. Po každém srážkovém i teplotním výkyvu se 

vždycky našli noví silní jedinci, dohánějící zpoždění. 

Jak si určitě pamatujete, výkyvy byly výrazné. Na mnoha 

místech na jaře pomrzly pučící listy nebo květy (např. u jednoho 

z tří jírovců pleťových pod okny naší pobočky Šmidingerovy 

knihovny – u toho, který je nejvíce na výsluní a rašil o něco dříve 

než druhé dva) a s nimi zřejmě i mladé netýkavky, a tak 

zpočátku bylo jejich množství mizivé. Nijak nás to ale 

neukolébalo a byli jsme ve střehu i dál. Jakmile přibylo tepla a 

vlhka, objevily se rostlinky nové a měly se k světu. Začali jsme 

s vytrháváním, a když jsme jej z největšího dokončili, přišlo 

několik suchých a velmi horkých týdnů. Byla to tak prudká 

změna, že ji nezvládly některé z nově vysazených stromků 

v alejích a přes veškerou péči a zalévání uschly. Zato netýkavka 

se po návratu vláhy hned zase vzpamatovala. Kdykoliv se nám zdálo, jak nám vytrhávání jde a máme 

už vlastně hotovo, mohli jsme se vsadit, že ještě nějaké čerstvé rostlinky přirostou a po nich další a 

další.  

V jiných letech se zajdeme na jaře na lokality podívat, začátkem léta začneme s vytrháváním a 

nejpozději v polovině července s ním končíme, abychom nechtěně nešířili zbylá dozrávající semena. 

Letos jsme chodili na kontroly častěji než v kterémkoliv z posledních 20 let, na práci také a měli jsme 

ji ještě i v srpnu, než dorostli i poslední netýkavkoví opozdilci. Nebylo jich mnoho, ale chodit se za 

nimi muselo. Ale dařilo se nám v počtu 5 lidí střídat a snad se to tedy všechno přece jenom povedlo.  

Překvapilo nás, že bylo na netýkavkách letos málo mšic. Vzhledem k častým dešťům jsme jich čekali 

více. Možná jim vadilo střídání mokra a sucha nebo i jiné vlivy. V každém případě bylo zajímavé to 

všechno sledovat a získávat tak další zkušenosti.      -ah- 

https://www.knih-st.cz/sites/default/files/kompost-10-20.pdf

