Biológia
Skvosty v rastlinnej ríši
Plamienok alpínsky (Clematis alpina)
V tejto časti seriálu dostane priestor jediná stredoeurópska
liana rastúca v horskej oblasti – plamienok alpínsky.

Listy plamienka alpínskeho

ných lupienkov. Korunné lupienky sú asi o polovicu kratšie
ako kališné lístky, siahajú do polovice kalicha. Majú špinavobielu farbu a lopatkovito čiarkovitý tvar. Vnútri každého kvetu sa nachádza väčší počet piestikov a tyčiniek so žltými peľnicami.

Plamienok alpínsky (Clematis alpina)

Latinský názov plamienka alpínskeho je Clematis alpina.
Rodové latinské meno Clematis je odvodené z gréckeho slova clema, ktoré v preklade znamená úponok a vzťahuje sa na
jeho popínavosť. Druhový latinský názov alpina súvisí s oblasťou jeho výskytu. V rámci botanického systému je zaradený medzi krytosemenné rastliny do čeľade iskerníkovité (Ranunculaceae).
Vzrastom je táto drevina ovíjavý ker s holým, tenkým, poskrúcaným kmienkom.
Listy vyrastajú na dlhých stopkách a ich postavenie na
stonke je protistojné. Čepele listov sú dvojito trojpočetné,
majú valcovitý tvar a pílkovitý okraj. Stopky listov sú často
úponkovité.
Kvety vyrastajú jednotlivo na dlhých stopkách. Tvarom
pripomínajú zvončeky. V skutočnosti sa skladajú z kališných
lístkov a korunných lupienkov. Kalich je štvordielny – štyri
kališné lístky dorastajú do veľkosti troch až štyroch centimetrov. Majú fialovú až svetlomodrú farbu, po vonkajšej strane
sú tenko chlpaté, na okraji plstnaté. Tvar jednotlivých lístkov
je vajcovito kopijovitý. Koruna sa skladá z 10 až 12 korun8

Kvety plamienka alpínskeho vyrastajú na dlhých stopkách

Plamienok alpínsky kvitne od mája do júla. Kvety opeľuje
hmyz. Po opelení a oplodnení sa kvety menia na suché nepukavé plody nažky s chlpatým príveskom, ktorý máva dĺžku až
3 cm. Rozširuje ich vietor a zver.
Areál rozšírenia tejto rastliny je obrovský – niektoré územia jeho výskytu sú však od seba vzdialené aj 1 000 kilometrov. Rastie v Alpách (až do nadmorskej výšky 2 400 metrov
nad morom), v severnej časti Ruska, severnej Ázii i Severnej
Amerike.
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Plamienok alpínsky na konci kvitnutia (vpravo) a po odkvitnutí (vľavo)

Predpokladá sa, že plamienok alpínsky vznikol z plamienka sibírskeho (Clematis sibirica), ktorého areál sa rozprestiera od Sibíri po Fínsko a stredné Nórsko.
V Slovenskej republike môžeme plamienok alpínsky pozorovať v Slovenskom krase, vo vápencovej oblasti Nízkych
Tatier, vo Vihorlate, Pieninách, Slovenskom rudohorí – vystupuje až do nadmorskej výšky 1 600 metrov nad morom.
Fotografie ho zachytávajú južne od podtatranského mestečka
Svit v lesoparku Baba a v blízkej Lopušnej doline.

Plamienok alpínsky na okraji lesa

Uprednostňuje pôdy z bohatších hornín (melafýry, mylonity, vápence). Patrí k polotieňovým druhom. Rastie vo vlhkejších lesoch podhorského až subalpínskeho stupňa.
Vyskytuje sa na skalách, v skalných úžľabinách, na sutinách. Niekedy sa ovíja okolo drevín.
Plamienok alpínsky ako jediný zo všetkých stredoeurópskych lián rastie v horských oblastiach.

Žlté peľnice tyčiniek vnútri kvetu plamienka alpínskeho
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Celá rastlina je jedovatá, najmä jej nadzemná časť. Vo
všetkých častiach rastliny sa nachádza protoanemonín a kaulosaponín. Protoanemonín má silný dráždivý účinok – na pokožke a slizniciach vyvoláva pocit pálenia a sčervenenie. Po
dlhšej dobe sa objavujú pľuzgiere a po ich prasknutí vznikajú vredy, ktoré sa veľmi pomaly hoja. Po vstrebaní pôsobí
protoanemonín tlmivo na centrálnu nervovú sústavu a vyvoláva zastavenie dýchania.
Otravy po konzumácii tejto rastliny spôsobujú zápaly ústnej dutiny, žalúdka a čriev. Prejavujú sa zvracaním, kolikovými bolesťami brucha a podráždením obličiek. V ťažkých
prípadoch dochádza k závratom, bezvedomiu, kŕčom a zastaveniu dýchania.
Otravy zvierat touto rastlinou nie sú známe, pretože zvieratá ju odmietajú pre jej pálivú chuť.
Podľa súčasnej legislatívy patrí k chráneným druhom národného významu – spoločenská hodnota jedného jedinca
predstavuje 9,95 €. Zaradený je tiež do Červeného zoznamu
ohrozených cievnatých rastlín Slovenska, nachádza sa kategórii VU – zraniteľný (vulnerable).
Plamienok alpínsky na smreku obyčajnom

Danica Božová
Fotografie: autorka, Vladimír Boža st.

Kvety plamienka alpínskeho pútajú pozorovateľa svojou krásou
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