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Sklenobyľ bezlistá (Epipogium aphyllum)

Synonymum
Orchis aphylla
Satyrium epipogium
Limodorum epipogium
Epipogon aphyllus
Epipogium gmelini

Čeľaď
vstavačovité (Orchidaceae)

Výskyt
Škandinávia
Rusko
Ázia
Európa



Výskyt

Na Slovensku: Malé Karpaty, Biele Karpaty, Strážovské vrchy, Malá Fatra,
Veľká Fatra, Chočské vrchy, Nízke Tatry, Slovenský raj,
Muránska planina;

Tatry: Západné, Belianske;

V Poľsku v TPN:   6 lokalít výskytu v nadmorskej výške 950 – 1260 m;



Sklenobyľ bezlistá 
(Epipogium aphyllum)



Výskyt v Belianskych Tatrách
• zatienené husté smrekové lesy v nadmorskej výške od 850 po 1200 m. n. m. 
• geologický podklad tvoria vápence, dolomitické vápence a guttensteinské vápence



Biotop

• Sklenobyľ bezlistá sa vyskytuje vo vápenatej minerálnej pôde, ktorá je 
pokrytá mierne kyslou vrstvou,

• uprednostňuje hlinité pôdy s mierne vlhkým humusom, ktoré sú skôr 
kyslé až neutrálne a bohaté na živiny a zásady,

• rastie spoločne v lesoch s výskytom mykoheterotrofnej a 
epidendroidnej orchidei Neottia nidus-avis a druhu Monotropa
hypopitys.



Podzemok rozvetvený 
korálovitý, bez koreňov

Stonka holá, dutá, bledožlté až 
ružové sfarbenie

Sfarbenie kvetov je žltkasté alebo fialové, 
podľa intenzity fialového pigmentu

Listy sú malé, zakrpatelé, šupinovité

Epichil srdcovitý s centrálnou 
brázdou uprostred spravidla 
s ružovými hrbolčekmi

Hypochil krátky s dvoma 
zaoblenými, vyvýšenými, 
bočnými, krátkymi lalokmi

Kališné lístky-vrchné 
(dorzálne) sepaly

Kališné lístky-spodné 
(laterálne) sepaly

Stavba rastliny



 Ontogenéza sklenobyle bezlistej je nedostatočne preskúmaná. Je to hlavne kvôli jej
dlhému podzemnému rozvoju, keď podrobnosti o ontogenéze zostávajú mimo dohľadu
výskumných pracovníkov. Vegetatívne rozmnožovanie zohráva dôležitú úlohu v obnove
populácií tohto druhu.

 Vegetatívne rozmnožovanie je zabezpečené tenkými výbežkami s malými
nediferencovanými pazušnými púčikmi (ROY et al. 2009).

 Sklenobyľ býva variabilná len vo farebnosti kvetu a výške rastliny.
 Obdobie kvitnutia trvá od konca júla do prvej polovice augusta, aj keď jednotlivé exempláre

môžu produkovať kvety až v septembri.



 Sklenobyľ bezlistá je veľmi vzácna suchozemská mykoheterotrofná orchidea
neobsahujúca žiadny chlorofyl.

 Je známy svojim prerušovaným („strašidelným“) výskytom - (Ghost orchid)
 Patrí do skupiny druhov, ktoré produkujú nektár a voňajú.
 Najčastejšie sa jej vôňa definuje ako vanilková, niekedy ako banánová.



 Hlavným opeľovačom sú zástupcovia rodu čmeliakov Bombus (Hymenoptera),
čmeliaky Bombus lucorum, B. hortorum, B. terrestris, B. pascuorum, a B. proteus
a rod včely Apis (Hymenoptera), včela medonosná (Apis mellifera).

 Biotopy výskytu druhu sú tmavé lesy, chudobné na kvitnúce rastliny, počet
návštev čmeliakov a včiel je v tomto prostredí veľmi nízky.



Historicky známe lokality

Belianska smrečina (nad Hučivou dierou)

Lokalitu tvorili lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy,svah je miestami s odkrytými 
balvanmi, juhovýchodná expozícia, sklon 30 - 40°. Porast tvoril smrek obyčajný (Picea
abies), v okolí boli zaznamenané jedľa biela (Abies alba), smrekovec obyčajný (Larix
decidua), javor horský (Acer pseudoplatanus), buk lesný (Fagus sylvatica)  a borovica 
lesná (Pinus sylvestris). 
Sklenobyľ rástla v nadmorskej výške 960 až 1040 m.  
Dňa 23. 7. 2011 bolo na lokalite zakvitnutých viac ako 100 jedincov po oboch stranách 
chodníka. Na ploche 1 m2 bolo zaznamenaných max. 21 jedincov a na stonke boli  
maximálne 4 kvety, maximálna výška stonky jedinca bola zmeraná 23 cm, minimálna 
výška stonky bola 6 cm, na lokalite boli jedince, ktorých kvety boli na úrovni pôdy bez 
viditeľného výhonku. Na 1 m2 bola zmeraná hĺbka pôdy od 3 do 18 cm. 



Belianska smrečina v roku 2012



Belianska jaskyňa, extrémne vápencové jedľovo-bukové smrečiny, 
• severovýchodná expozícia, 
• sklon 55°,
• vek porastoch vo veku 80 - 155 rokov prevláda smrek obyčajný (Picea abies), 

jedľa biela (Abies alba), ďalej smrekovec opadavý (Larix decidua), borovica 
lesná (Pinus sylvestris), javor horský (Acer pseudoplatanus), buk lesný (Fagus
sylvatica),  topoľ osikový (Populus tremula),

• nadmorská výška 835 až 930 m,
Rok 2018 bol priaznivý čo sa týka počtu kvitnúcich jedincov, takisto boli 
zaznamenané maximálne 4 kvety na stonke, ako to bolo v Belianskej smrečine. 

Historicky známe lokality



Dolina Suchého potoka (6787d), smrekovcové smrečiny a svahová sutinová
smrečina s prímesou javora horského, na mimoriadne nepriaznivých
stanovištiach so strmým svahom,
 sklon 50°,
 vek porastu je 70 rokov,
 juhovýchodná expozícia,
 v nadmorskej výške 950 až 1010 m,
 Lesný porast je hustý, tienistý, dňa 24. 7. 2011 kvitli len 2 jedince sklenobyle,

výška výhonku bola 8 a 15 cm, s dvoma kvetmi,
 Kvitnutie v ďalších rokoch bolo premenlivé, v 25. 7. 2017 a 10. 7. 2018 boli

v poraste zakvitnuté desiatky jedincov na 1 m2.

Lokalita známa od roku 2011



Nové lokality výskytu

Mikrolokalita pri Belianskej jaskyni

 nadmorská výška 804-849 m,
 expozícia severovýchodná, 
 sklon 30 - 38°, 
 nájdená 3. 8. 2019,
 Vek porastu 155 rokov.

Pri kameňolome rozpadávajúca sa smrečina,

 nadmorská výška 796 m,
 severovýchodná expozícia,
 sklon 25 - 30°,
 V roku 2011 bol nájdený 1 jedinec sklenobyle,
 Vek porastu 85 rokov.
Lokalita bola zničená výstavbou cyklotrasy v roku 2018.



Dolina Suchého potoka vpravo

 nadmorská výška: 921 m n. m.,
 expozícia severovýchodná,
 sklon 25 - 30°.
 Dňa 12. 8. 2010 bola nájdená

nová lokalita s 3 jedincami
sklenobyle

 Porast má 80 rokov.

Dolina Suchého potoka vľavo

 stanovište so strmým svahom so sklonom 50°
 vek porastu je 70 rokov,
 juhovýchodná expozícia,
 v nadmorskej výške 902 až 1010 m,
 Dňa 12. 8. 2010 kvitli 4 jedince: jeden s najväčším počtom 3 kvetov na stonke,

ďalšie dva jedince s 2 kvetmi a jeden jedinec s jedným kvetom.

Nové lokality výskytu



Tatranská Javorina, Medzisteny

Lokalita známa od roku 2018

 smrečina s prímesou starých
javorov, buk iba riedko
zastúpený, nad porastom sú
vápencové bralá,

 severozápadná expozícia,

 sklon 35°,

 vek porastu 65 rokov,

 nadmorská výška 1153 m,

 Rastlinky boli pred odkvitnutím,
jedna s troma kvetmi a druhá
s dvoma kvetmi.

Nové lokality výskytu





• Druh zaradený v Prílohe č. 4 k vyhláške MŽP SR č. 170/2021 ako chránený 
druh, na ochranu ktorého sa vyhlasujú chránené územia;

• V Červenom zozname výtrusných a kvitnúcich rastlín Slovenska  je 
zaradená do kategórie takmer ohrozený (NT); 

• V spoločnom geografickom celku Západných Karpát z poľskej strany Tatier 
je sklenobyľ bezlistá zaradená ako ohrozený druh (EN) a v celej krajine je 
zaradený ako kriticky ohrozený (CR) 



00ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ


