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Není louka jako louka

www.stream.cz/adost/anglicky-travnik



Není louka jako louka
Biodiverzita – rozmanitost živých organizmů na Zemi, příp. na dané 

lokalitě. Její snižování představuje problém pro populace 

všech druhů včetně nás samotných. 

(Můžeme mluvit o rozmanitosti u často sečeného travního porostu?)



Ovsíková louka 

• od nížin do hor na poměrně hlubokých, čerstvě vlhkých půdách

• 2x ročně sečené, příležitostně přepásané louky



Ovsíková louka



Ovsíková louka - trávy

kostřava  čevená 

Festuca rubra

Kostrzewa czerwona

psineček obecný

Agrostis capillaris

Mietlica pospolita

ovsík vyvýšený 

Arrhenatherum elatius

Rajgras wyniosły



Ovsíková louka - byliny

zvonek rozkladitý

Campanula patula

Dzwonek rozpierzchły

kopretina bílá 

Leucanthemum vulgare

Jastrun właściwy

jetel luční

Trifolium pratense

Koniczyna łąkowa



Ovsíková louka - byliny

svízel bílý 

Galium album

Przytulia biała

hrachor luční 

Lathyrus pratensis

Groszek żółty

chrpa luční

Centaurea jacea

Chaber łąkowy



Horské trojštětové louky 

• horské oblasti, chladnější polohy podhůří, čerstvě vlhké půdy 

se střední až dobrou zásobou živin

• 1-2x ročně sečené, příležitostně přepásané louky, hnojené, 

vápněné



Horské trojštětové louky - trávy

tomka vonná

Anthoxanthum odoratum

Tomka wonna

trojštět žlutavý

Trisetum flavescens

Konietlica łąkowa

psineček obecný

Agrostis capillaris

Mietlica pospolita



Horské trojštětové louky - byliny

rdesno hadí kořen

Bistorta officinalis

Rdest wężownik

kakost lesní

Geranium sylvaticum

Bodziszek leśny

pcháč různolistý

Cirsium heterophyllum

Ostrożeń dwubarwny



Horské trojštětové louky - byliny

silenka dvoudomá

Silene dioica

Bniec czerwony

kontryhel

Alchemilla spp.

Przywrotnik

třezalka skvrnitá

Hypericum maculatum

Dziurawiec 

czteroboczny



Podhorské a horské smilkové trávníky

• vegetace na sušších až mírně vlhkých stanovištích, kyselé a 

chudé půdy

• sečené 1x ročně až jednou za 2 roky, pastviny



Smilkové trávníky – trávy

smilka tuhá

Nardus stricta

Bliźniczka psia trawka

jestřábník chlupáček

Hieracium pillosella

Jastrzębiec kosmaczek



Vlhké pcháčové louky

prstnatec májový

Dactylorhiza majalis

Kukułka 

szerokolistna

• vznikají na podmáčených stanovištích v nivách potoků, v okolí 

pramenišť, hladina podzemní vody je vysoká, seč 1 - 2x ročně



Vlhké pcháčové louky 

sítina ostrokvětá

Juncus acutiflorus

Sit ostrokwiatowy

ostřice prosová 

Carex panicea

Turzyca prosowata

skřípina lesní 

Scirpus sylvaticus

Sitowie leśne



Vlhké pcháčové louky 

škarda bahenní 

Crepis palustre

Pępawa błotna

pcháč bahenní

Cirsium palustre

Ostrożeń błotny

blatouch bahenní

Caltha palustris

Knieć błotna



• vlhké pcháčové louky se při přerušení hospodaření mění na 

tužebníková lada, širokolisté vlhkomilné byliny vyššího vzrůstu

Vlhká tužebníková lada



Vlhká tužebníková lada

vrbina obecná 

Lysimachia vulgaris

Tojeść pospolita

tužebník jilmový 

Filipendula ulmaria

Wiązówka błotna

pcháč zelinný

Cirsium oleraceum

Ostrożeń warzywny



Střídavě vlhké bezkolencové louky

• středně vysoké luční porosty s převládajícími travinami s 

dominantním bezkolencem (M. arundinacea nebo M. caerulea)

• střídavě vlhké nehnojené louky, seč 1x ročně až 1x za 3 roky

modrásek bahenní

Phengaris nausithous



Hmyz plní řadu důležitých služeb – opyluje rostliny, žírem 

urychluje produkci nové biomasy, urychluje rozklad mrtvých 

těl rostlin i živočichů a podílí se na tvorbě humusu, omezuje 

škodlivé organismy.

Luční porost tvoří „jen“ desítky druhů, u fauny jsou to stovky.

Dle potravních nároků můžeme hmyz rozdělit na:

• fytofágy – konzumují nadzemní a podzemní části rostlin, 

někteří úzce specializovaní (modrásek bahenní), jiní jsou 

považováni za škůdce lučních porostů (můra luční)

• zoofágy – dravý hmyz, živící se jinými živými živočichy

• všežravé brouky 

• saprofágy – požírající mrtvá těla organizmů

Kvetoucí plochy a hmyz 



Hmyz - fytofágové

• nejpočetnější skupinou (saranče, třásnokřídlí, stejnokřídlí, 

ploštice, křísy, mery, mšice, housenky motýlů, larvy 

blanokřídlých a dvoukřídlých, nosatcovití)

saranče zelená 

Omocestus viridulus

Skoczek zielony

kovařík zelený 

Ctenicera pectinicornis

kněžice páskovaná

Graphosoma lineatum

Strojnica baldaszkówka



Hmyz - fytofágové

rýhonosec pcháčový

Cleonis pigra 
mera olšová

Psylla alni



Hmyz - motýli

v ČR je přibližně 3500 druhů motýlů (denních motýlů a vřetenušek  

je méně než 200 druhů) 

babočka kopřivová 

Aglais urticae

Rusałka pokrzywnik

babočka paví oko 

Inachis io

Rusałka pawik

živná rostlina – Urtica dioica 

- běžný, vysoce mobilní druh

živná rostlina – Urtica dioica, Hum. lup.  

- běžný, hojný druh



Hmyz - motýli

bělásek ovocný

Aporia crataegi 

Niestrzęp głogowiec

bělásek řeřichový 

Anthocharis cardamines

Zorzynek rzeżuchowiec

živná rostlina - Cardamine pratensis,

Alliaria petiolata

- všeobecně rozšířen

živná rostlina - Crataegus spp., Prunus 

spp., Pyrus spp., Sorbus spp., Malus spp.

- není ohrožen



Hmyz - motýli

hnědásek jitrocelový

Melitaea athalia

Przeplatka atalia 

perleťovec kopřivový

Brenthis ino

Dostojka ino 

živná rostlina – Melampyrum  pratense, 

Plantago lanceolata, Veronica 

chamaedrys, Euphrasia rostkoviana

- velmi rozšířený

živná rostlina - Filipendula ulmaria, 

Sanguisorba officinalis, Potentilla erecta, 

Comarum palustre, Aruncus dioicus

- poměrně rozšířený



Hmyz - motýli

ohniváček celíkový 

Lycaena virgaureae 

Czerwończyk dukacik

ohniváček modrolesklý

Lycaena alciphron

Czerwończyk zamgleniec

živná rostlina - Rumex acetosa

R. acetosella

- Čs ČR téměř ohrožený druh 

živná rostlina - Rumex acetosa

R. acetosella

- Čs ČR ohrožený druh 



Hmyz - motýli

modrásek bahenní 

Phengaris nausithous 

Modraszek nausitous 

modrásek očkovaný 

Maculinea teleius

Modraszek telejus

- myrmekofilní parazit

- u nás není v současnosti ohrožený,

v ČR a   EU legislativně chráněn

- myrmekofilní

- ohrožený, v ČR a EU legislativně

chráněn

živná rostlina motýlů a jejich housenek - Sanquisorba officinalis



Hmyz - zoofágové

• další skupinou jsou hmyzí predátoři (kuklice, lumci, síťokřídlí, 

střevlíkovití Carabidae, drábčíkovití, dravé ploštice, kobylky,  

stonožky, pavouci, draví roztoči a dal.)

křižák pruhovaný

Argiope bruennichi

Tygrzyk paskowany

střevlík fialový

Carabus violaceus

Biegacz fioletowy

svižník polní

Cicindela campestris

Trzyszcz polny



Hmyz - všežraví

• všežraví brouci (mandelinkovití, kovaříkovití, vrubounovití, 

tesaříkovití) a mravenci

zlatohlávek zlatý 

Cetonia aurata

Kruszczyca złotawka

tesařík červenoštítý

Dinoptera collaris

Rozpylak zwyczajny



Hmyz - všežraví

mravenec luční

Formica pratensis

Mrówka łąkowa

slunéčko sedmitečné

Coccinella septempunctata

Biedronka siedmiokropka



Hmyz - saprofágové

• nezastupitelnou roli z hlediska koloběhu látek a zachování 

živin v půdě mají saprofágové (žížaly, mnohonožky, 

stejnonožci, chvostoskoci a dal.) – počet půdních organismů 

je obrovská 

podrepka pestrá 

Sminthurus viridis

Podskoczek zielony

svinka obecná    

Armadillidium vulgare

Kulanka nadobna

mnohonožka dvoupásá 

Ommatoiulus sabulosus

Krocionóg piaskowy



Péče o kvetoucí plochy

• travnaté plochy sekat na vyšší výšku a méně často (1-2x ročně)

• zachovat kvetoucí biopás či mozaiková seč (čím více rozrůzníme 

termíny seče na jedné louce, tím pestřejší bude druhová skladba 

rostlin i živočichů)

• seč provádět ručně (kosa, lištová nebo bubnová sekačka,křovinořez)

• úklid a odvoz sklizené biomasy (zejména na vlhčích lokalitách)

• nemulčovat (při sekání rostlin na kousky se zabije spoustu hmyzu)

• ponechat keře či drobný nálet – chrání motýly před větrem a úpalem, 
(motýli na nich odpočívají a spí)



Neposečené pásy zajišťují potravu a přezimování mnoha 

druhům hmyzu

Péče o kvetoucí plochy



Péče o kvetoucí plochy



Přínosy kvetoucích ploch

• zvyšují stabilitu krajiny a druhovou diverzitu

• ovlivňují množství a kvalitu vody (zlepšují zásak, zabraňují 
odtoku živin)

• snižují erozi půdy, zlepšují půdní strukturu a kvalitu půdy 
(obohacují ji humusem)

• udržují  mikroklima daného místa, přirozený filtr pro polétavý 
prach

• fungují zde samoregulační mechanizmy (luční porost tvoří 
mnoho druhů proto je schopna dobře existovat mnoho desítek 
let)



• poskytují chybějící úkryty, zdroje potravy a místa k reprodukci 

pro hmyz a drobné živočichy, hnízdiště pro některé druhy ptáků

• jsou útočištěm pro vzácné druhy rostlin a živočichů

• vyskytují se zde léčivé rostliny

• kvalitní zdroj krmiva pro hospodářská zvířata

Přínosy kvetoucích ploch



Za poskytnutí fotografií luk a motýlů děkuji 

panu Mgr. Martinu Waldhauserovi
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