
Péče o mokřadní louku a tůně v PR Podlesí
Mokřadní louka v přírodní rezervaci Podlesí byla vytvořena v běhu času vzájemným pů-
sobením lidské práce a přírody. Klučením stromů, stružkováním, sečením a snad i dosé-
váním ovlivňovali hospodáři v minulých obdobích zdejší společenstvo rostlin. Pro bohatý 
výskyt druhů rostlin a živočichů je dnes louka součástí přírodní rezervace. Lidská práce 
ale z chráněného území nesmí odejít – spíše naopak.

Sečení
Mokřadní louka vyžaduje sečení lehkou mechanizací, silně podmáčené části je nutné ko-
sit pěkně postaru kosou. I shrabání a svoz posečené trávy se neobejde bez velkého po-
dílu ruční práce. Sečení na vyhrazené části louky se odkládá až na konec léta, aby mohla 
dozrát semena rostlin a dokončit svůj vývoj motýli.

Stružkování
V louce je dodnes patrný historický systém stružek, které odváděly přebytečnou vodu 
v deštivých obdobích a umožňovaly tak přístup na louku. Stružky se udržovaly ručně „na 
rýč“ a díky rychlému růstu mokřadní vegetace se často obnovovaly.

Tůně
V louce byly vytvořeny mělké tůně pro žáby, které velmi vyhovují i vážkám, vodním brou-
kům a dalším druhům hmyzu. Tůně postupně zarůstají přesličkami nebo orobincem, které 
pak zastiňují vodní hladinu. Proto je třeba čas od času je zbavit vysoké vegetace a obnovit 
jejich atraktivitu pro živočichy.

Průzkumy
Pravidelně sledována je početnost zvláště chráněných druhů rostlin, probíhají průzkumy 
jednotlivých skupin hmyzu. Na louce byly zjištěny i vzácné druhy hub.

Louka je zařazena do programu „Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka“ 
Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Louka je kosena ve spolupráci s Mysliveckým 
sdružením Louňovice pod Blaníkem.
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Rozchodník huňatý
Rozchodník huňatý (Sedum vil-
losum) roste na mokřadních lou-
kách ve stružkách. Vyhovuje mu 
pravidelné obnovování stružek, 
protože nemá rád zástin a zapo-
jený drn jiných rostlin. Naopak 
rychle zakořeňuje z rozlomených 
lodyžek. Rozchodník je dnes kri-
ticky ohroženým druhem, na Pod-
lesí je velmi vzácný.

Mokřadní louka je ve vlastnictví Českého svazu ochránců přírody Vlašim, 
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel./fax: 317 845 169, e-mail: vlasim@csop.cz.

Chcete pomoci přírodě na Podblanicku? Staňte se naším členem!
Vyrobeno v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody, finančně 

podpořeného v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

Podpořte záchranu ohrožených lokalit na Podblanicku.
Přispějte, prosím, na konto kampaně „Místo pro přírodu“,

číslo bankovního účtu 9999922/0800.
Děkujeme.


