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Jednou z projektových aktivit
projektu LIFEorchids (viz rámeček)
je otestování využitelnosti metody
rozmnožování orchidejí in vitro
pro záchranu jejich populací
ve volné přírodě. V situaci,
kdy degradace stanovišť
omezuje přítomnost
opylovačů nebo mykorhizních
hub, může být reprodukce
orchidejí laboratorními metodami
jedním (ne-li jediným) řešením pro
posílení přirozených populací.

Naučná stezka jeřábka Bošíka je
s délkou kolem 600 m vhodná i pro ty
nejmenší. Kromě šesti zastavení s informačními cedulemi čekají na návštěvníka interaktivní prvky, které
přiblíží život místní fauny a flóry. Na
závěr stezky je možné posvačit v dřevěném altánku, kde na děti čeká pracovní list k absolvování stezky. A jak
že se na stezku dostanete? Naučná
stezka začíná i končí na jižním okraji obce Bošice (okres Prachatice), na
úbočí Mařského vrchu. Stezka je jednou z několika lokalit zpřístupněných
v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Tvůrcem této stezky je Český
svaz ochránců přírody Šumava, který
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ro usnadnění klíčení mají semena téměř všech druhů orchidejí
obligátní vztah s mykorhizními houbami. Stupeň závislosti a specifičnost vazby na konkrétní houbu
se mezi jednotlivými druhy orchidejí značně liší, ale výživa pocházející z mykorhizních hub je pro drobná,
prachová semena orchidejí zásadní.
Živiny získávané z houbových vláken
jsou nezbytné pro klíčení a raný vývoj
rostliny a často i pro dospělé rostliny
(mykoheterotrofní druhy).

v této části Pošumaví dlouhodobě působí, podílí se na obnově cenných lokalit a zpřístupňuje zajímavá místa veřejnosti. Návštěvu této stezky je možné
spojit s prohlídkou dalších nedalekých
lokalit zpřístupněných v rámci programu Blíž přírodě. Patří mezi ně naučná stezka Sudslavický okruh, Velká
Homolka u Vimperka nebo třeba lipová alej v Bohumilicích. Podrobnosti
o zpřístupněných lokalitách naleznete
na www.blizprirode.cz.
Autorka je koordinátorkou
programu Blíž přírodě.
Kontakt – katerina.buresova@csop.cz
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Co je „metoda in vitro“
U rostlin, které představují pro konvenční metody množení problém,
jsou v posledních desetiletích k dispozici techniky rozmnožování in vitro.
Termín kultivace in vitro pokrývá širokou škálu technik, probíhajících za sterilních podmínek.
Kultura in vitro je široce používána
pro množení zemědělských a zahradnických plodin, ale také pro uchování
a záchranu genetické informace těch
druhů, které se rozmnožují vegetativně nebo těch, jejichž semena není
možné uchovávat v klasických semenných bankách. Ve stále větším počtu
botanických zahrad se pak metoda in
vitro používá i k množení a záchraně
planě rostoucích druhů rostlin.
K množení orchidejí se v Evropě
užívá metoda in vitro od počátku šedesátých let dvacátého století. Pokud
je k dispozici velké množství semen,

sestává kultivační technika z klíčení
in vitro a růstu sazenic až do fáze, kdy
jsou připravena k přenosu zpět do přírodních podmínek.
Metoda in vitro je vynikající také
pro semena, u kterých kvůli dormanci
nebo specifickým požadavkům pro klí
čení konvenční metody nefungují. Po
kud je semen dostatek, získáváme z kaž
dého semene pouze jednu rostlinu.
U orchidejí znamenalo množení
in vitro revoluci. V přírodě potřebují
orchideje pro úspěšné vyklíčení zajištění symbiózy s mykorhizní houbou.
Mnoho druhů je dnes vzácných kvůli
nadměrnému sběru a ničení stanovišť.

Záchrana orchidejí

prostřednictvím množení

in vitro

široce používají nehoubové (asymbiotické) metody in vitro. Bylo také zjištěno, že růst některých druhů orchidejí lze zlepšit přidáním určitých
specifických látek zahrnujících banánovou dužinu, bramborový extrakt,
kokosovou vodu a aktivní uhlí do použitých médií.
Pro terestrické druhy byly také vyvinuty metody pro in vitro mykorhizní (symbiotické) rozmnožování.
Potřebné houby jsou obvykle izolovány z kolonizovaných kořenů dospělých rostlin během jejich aktivní vegetativní fáze. Při použití symbiotických
hub sice může dojít k nižší rychlosti
klíčení, ale získané sazenice jsou odolnější během aklimatizace.
K zajištění úspěchu klíčení a aklimatizace druhů orchidejí, na které
je zaměřen projekt LIFEorchids, byly použity obě jmenované techniky.
Asymbiotické klíčení může skutečně

Bez hub i s houbami
Ke klíčení mnoha epifytických i terestrických rodů se na řadě různých médií

Orchideje mají ze všech rostlin nejdrobnější
semena. Zde semena a plody pětiprstky
žežulník.

znovu zavedeny do svého přirozeného
(či obnoveného) prostředí. V projektu LIFEorchids jsou rostliny navraceny
do mikrorezervací, které jsou vybrány
a upraveny konkrétně pro tuto příle
žitost.
Autor je botanik, spolupracovník projektu
LIFEorchids. Přeložil Roman Kroufek.

Ze semena vyrůstá tzv. protokorm, útvar
specifický právě pro orchideje.

přinést vyšší rychlost klíčení, ale také
vyšší úmrtnost během aklimatizace,
zatímco symbiotická technika zajišťuje nižší klíčivost, ale vyšší míru přežití. Rostliny množené bez přítomnosti
symbiotické houby jí budou naočkovány až během aklimatizace ve skleníku, a to jejím přidáním do zalévací
směsi.

Aklimatizace
Sazenice, které byly vyprodukovány in
vitro, často vyžadují před vysazením
do běžných skleníkových nebo zahradních podmínek určitou dobu aklimatizace. Pokud se tato fáze neprovádí
s náležitou péčí a pozorností, může to
mít za následek ztrátu velkého počtu
rostlin. Rostliny se mohou zdát normální, ale často mají změněnou strukturu nebo metabolismus, včetně snížené rychlosti fotosyntézy, tenčích vrstev
epikutikulárního vosku a abnormálního otevření průduchů. Tyto rozdíly
vedou k nezdaru u zdánlivě zdravých
rostlin a je třeba je zohlednit během
aklimatizace nebo odstavení.
Aklimatizace pro orchideje se obvykle provádí v září/říjnu, kdy v přírodě začíná vegetativní období rostlin.
Tím je zajištěna kontinuita růstu rostlin při přechodu z kultury in vitro do
systému in vivo.
Jakmile rostliny přežijí první fázi
aklimatizace ve sklenících, mohou být

LIFEorchids
Cílem projektu LIFEorchids je čelit úbytku
a riziku vyhynutí některých druhů planých
orchidejí typických pro biologicky vysoce
rozmanité travní porosty (stanoviště
6210*), u nichž je zastoupení orchidejí
klíčovým ukazatelem kvality. Aktivity
projektu zahrnují obnovu a ochranu
vybraných lokalit v severozápadní Itálii,
posílení populací devíti druhů orchidejí,
zapojení vlastníků pozemků a veřejnosti
do ochrany orchidejí a přenos postupů
a znalostí mezi Itálií a Českou republikou.
Projekt je realizován od 1. 9. 2018
do 31. 8. 2023. Projektové lokality,
na nichž probíhají snahy o posílení
a záchranu vybraných druhů orchidejí,
leží v přírodních parcích Po Vercelli –
Alessandria (Piemont) a Portofino
(Ligurie). Do projektu je zapojeno
6 institucí v Itálii (kromě správ obou
výše zmíněných parků i dvě univerzity,
jedna laboratoř a nezisková organizace
Le Gambiente) a Český svaz ochránců
přírody. Role ČSOP je krom přenosu
zkušeností pozemkových spolků
s jednáním s vlastníky do Itálie a přenos
zkušeností se záchranou velmi oslabených
populací orchidejí, získaných při realizaci
projektu, do České republiky, též sdílení
zkušeností s dalšími LIFE projekty
a popularizace evropských orchidejí mezi
dětmi (příprava orchideových omalovánek,
puzzle, pexesa…).
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