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

číslo bankovního účtu číslo bankovního účtu 9999922/08009999922/0800..
Děkujeme.Děkujeme.

Drahňovická mokřadla
Na sever od obce Drahňovice protéká Křešický potok romantickým 
zalesněným hluboce zařízlým údolím. Podél potoka nacházíme 
vrbové křoviny s dominantní vrbou bílou (Salix alba) a přimíšenou 
olší lepkavou (Alnus glutinosa). V rozšířené části údolí se rozklá-
dají mokřadní pcháčové louky na glejových půdách, v okolních 
lesích najdeme přírodě blízké dubohabřiny a suťové lesy.

Louky plné květin
Na loukách vynikají fialovými květy pcháč bahenní (Cirsium palust-
re) a bledě žlutými květy pcháč zelinný (Cirsium oleraceum). Z dal-
ších rostlin zde nacházíme blatouch bahenní (Caltha palustris), tu-
žebník jilmový (Filipendula ulmaria), sítinu rozkladitou (Juncus eff-

usus) a skřípinu lesní (Scirpus sylvaticus). Na relativně sušších 
místech rostou krvavec toten (Sanguisorba offiinalis) a čertkus 
luční (Succisa pratensis) a indikují přechody k bezkolencovým 
loukám. K vzácnějším rostlinám mokrých luk patří ocún jesenní 
(Colchicum autumnale).

V tůních je živo
Mokřadní keřové vrby vytvářející skupiny bochánků člení jinak mo-
notónní plochu luk do mozaiky zajímavých prostorů. Škálu biotopů 
dotváří mělké tůně na okrajích porostlé orobincem úzkolistým 
(Typha angustifolia) a žabníkem jitrocelovým (Alisma planta-
go-aquatica). Vlastní plocha tůní je pokrytá drobným okřehkem 
menším (Lemna minor), větší oválné listy má rdest vzplývavý    

(Potamogeton natans). V tůních můžeme zastihnout i křehké rostlinky hvězdoše (Callitriche sp.), nebo sko-
kany zelené (Rana esculenta kl.), kteří se v tůních i rozmnožují.

Louky jsou cenné
Louky jsou reprezentativní ukázkou mokřadních pcháčových luk s typickou květenou, v rámci Podblanicka 
se jedná o výjimečnou lokalitu. Lokalita vyžaduje pravidelné sečení, bez něhož by ztratila druhovou pestrost. 
Tůně byly vytvořeny v rámci Programu péče o krajinu z prostředků Ministerstva životního prostředí ČR. Louku 
obhospodařuje Český svaz ochránců přírody Vlašim v rámci programu Pozemkový spolek pro přírodu a pa-
mátky Podblanicka.

O Drahňovická mokřadla pečuje
ZO ČSOP Vlašim  Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim  tel/fax: 317845169, e-mail: vlasim@csop.cz, www.csopvlasim.cz

 Chcete pomoci přírodě na Podblanicku? Staňte se naším členem!

 Žabník jitrocelový najdeme na okrajích tůní.

Květy ocúnu jesenního
najdeme na loukách na podzim.

Skokan zelený je silně ohroženým živočichem. Blatouch bahenní je brzy na jaře svými 
žlutými květy ozdobou luk.

DRAHŇOVICKÁ MOKŘADLA


