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lúka (slovensky), hay çayır (turecky)
livada (chorvátsky a srbsky), hay meadow (anglicky)

Otázky a odpovede

Typy lúk

Ako vznikli lúky?
Nie je lúka
ako lúka!

Lúky sú výsledkom obhospodarovania krajiny trvajúceho
už niekoľko storočí. Strednú Európu by inak z väčšej časti
pokrýval les. Preto sa lúky, vďaka ktorým je naša krajina
taká pestrá a rozmanitá, musia pravidelne kosiť. Inak by opäť
zarástli kríkmi a stromami.

Pestré a druhovo
bohaté sú najmä
kosné lúky!
Patria k nim jednoaž dvojkosné lúky,
ktoré sa nehnoja
a kosba na nich
prebieha raz až dva
razy do roka.

Modráčik obyčajný
© Bio Forschung Austria / Ableidinger

Prečo sú lúky dôležité?
Lúky poskytujú životný priestor
mnohým rastlinám a živočíchom.
Okrem toho sú zdrojom potravy
pre úžitkové a domáce zvieratá
a dôležitou súčasťou atraktívnej
rekreačnej krajiny.

Žltáčik rešetliakový

Fuzáč
© Bio Forschung Austria / Ableidinger

© Bio Forschung Austria / Ableidinger

Nehnojená lúka

Hnojená lúka

Hnojené lúky s
hustejším trávnatým
porastom sa kosia
dvakrát ročne
a dodatočne
sa môžu hnojiť
kompostom alebo
maštaľným hnojom.
Seno z takýchto
lúk poskytuje v
zime zvieratám
v maštaliach
vysokohodnotné
krmivo bohaté na
vitamíny.

» Najradšej mám pestré lúky s
mnohými druhmi živočíchov
a rastlín. Žije tam veľa
mojich zvieracích kamarátov
a vždy tam objavím niečo
nové a zaujímavé. Takýchto
nádherných lúk je však dnes
už len málo, a preto sú v
Národnom parku Dunajské luhy
chránené. Nenájdeš tu žiadne
intenzívne lúky, ale iba veľa
nehnojených a hnojených lúk. «

Vstavač obyčajný
» V Národnom parku sa mnoho druhovo bohatých lúk
nachádza pri chodníkoch. Popri náučnom chodníku v
časti Obere Lobau nájdeš na jar dokonca aj orchidey,
napr. vstavač obyčajný a vstavač vojenský. «

Vstavač vojenský
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Jar

Zvláštnosťou sú stelivové
lúky , ktoré sa vyskytujú
na mokrých stanovištiach.
Tieto lúky sa nehnoja a
kosba sa robí iba raz na
jeseň. Zvieratá nemajú
rady ich suchú a tvrdú
trávu, ktorá sa v minulosti
s obľubou používala ako
podstielka v maštaliach. Na
stelivových lúkach môžeme
nájsť vzácne druhy rastlín
ako kosatec sibírsky,
bezkolenec a orchidey.

Leto

rast rastlín

rast rastlín

kvitnutie skoro
kvitnúcich druhov

kvitnutie druhov
kvitnúcich v lete

Stelivová lúka s
kosatcom sibírskym

jednorazová alebo
opakovaná kosba

© Andreas Beiser / Naturschutzbund NÖ

Intenzívne lúky sa
často kosia a veľa
hnoja. Zvieratám
síce poskytujú
krmivo s mimoriadne
vysokou energetickou
hodnotou, ale iba
málo rastlinných a
živočíšnych druhov
tu nachádza vhodný
životný priestor.

dozretie semien skoro
kvitnúcich druhov
Trebuľka lesná
© Sachsen-Natur

Reznačka
laločnatá
© Sachsen-Natur

Iskerník
prudký

Materina dúška
© Sachsen-Natur
© Sachsen-Natur

Lipnica
lúčna

Intenzívna lúka

Medúnok
vlnatý
© Sachsen-Natur

© Sachsen-Natur
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Ďatelina lúčna
© Sachsen-Natur

Kohútik alebo sliepočka?

Nevädza
lúčna
© Sachsen-Natur

Divá mrkva
© Sachsen-Natur

Zima

Jeseň

obdobie vegetačného
pokoja (žiadny rast)

kvitnutie neskoro
kvitnúcich druhov

miesto prezimovania
hmyzu

dozretie semien druhov
kvitnúcich v lete

Túto hru so steblami trávy sa hrali pravdepodobne už naši starí rodičia.
Na okraji cesty nájdi steblo trávy a chyť
stonku pod kvetenstvom medzi palec
a ukazovák. Spýtaj sa teraz svojich kamarátov, aby uhádli, či to bude kohútik
alebo sliepočka.

„Sliepočka“

Posuň potom prsty rýchlo nahor a stiahni kvetenstvo zo stebla. Ak Ti
medzi prstami zostal dlhý a perovitý chumáčik, je to „kohút“. Ak je
však chumáčik krátky a hustý, je to „sliepka“.

Stoklas vzpriamený

Reznačka laločnatá
© Alexander Mrkvicka / MA 49

Ovsík obyčajný

Lúka na kosenie

tabule tematického
chodníka

nemčina

slovenčina
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Rastlin
3

6
4
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9
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19

11

18
17
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15
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19

Reznačka laločnatá
Medúnok
Boľševník borščový
Snehuľčík žltý
Zvonček konáristý
Škarda dvojročná
Ovsík obyčajný
Žltáčik ranostajový
Modráčik obyčajný
Ďatelina lúčna
Kobylka zelená
Lienka dvojbodková
Sedmokráska obyčajná
Kosec rožkatý
Bzdocha pásavá
Lienka sedembodková
Ďatelina plazivá
Pieskárka pásikavá, včela
Očkáň pohánkový

13
14

Kobylka zelená

» Lúku na kosenie tvoria trávy a
byliny, ktoré poskytujú životný
priestor mnohým druhom zvierat.
Pomocou pohára s lupou môžeš
obyvateľov lúk dobre pozorovať.
Nezabudni ich však potom opäť
pustiť na slobodu! «

Larva svrčka
poľného

Bzdocha pásavá
© Bio Forschung Austria

Tu sa nachádzajú
tabule k
jednotlivým
ročným obdobiam
(viď Príloha)

doplňujúce
informácie

nemčina

slovenčina
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Pozor!
Pohybujte sa prosím len
po vyznačených chodníkoch!

Veľmi pekné sú motýlie lúky. Rastú na nich predovšetkým
rastliny, ktorých sladký nektár motýle s obľubou vyhľadávajú a
cicajú z kvetných kalichov.

Nevstupujte a nejazdite po lúkach!
Psy musia byť na vôdzke!
Keď je lúka ušliapaná,
ujazdená horskými
bicyklami alebo keď sa na
nej nachádzajú palice,
nie je možné ju kosiť.

Čo sa stane s pokosenými
trávami a bylinami?

Psie výkaly znemožňujú
použitie sena ako krmiva
a môžu viesť k závažným
ochoreniam koní, kráv a
oviec.

Po kosbe sa buď

» Špeciálne zmesi bylín je dostať v kvetinárstvach
a záhradníctvach. Keď takúto zmes vyseješ v
kvetináči alebo na záhone, už čoskoro budeš môcť
pozorovať veľa pestrých motýľov! «

Balíky sena

sušia na seno alebo
silážujú (Pri silážovaní sa
pokosená tráva dobre utlačí
a vzduchotesne uzatvorí.
Pre neskoršie použitie ju
zakonzervujú bak térie
k yseliny mliečnej.) alebo
.
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To sa volá mulčovanie.

Lúka po mulčovaní

Tip na doma

© Reinhard Jung / pixelio.de

Jarný šalát s
púpavou

Tréning pľúc
Balíky siláže

Keď púpava odkvitne, visia jej semienka na malých vzdušných padáčikoch. Vietor ich roznáša na veľké vzdialenosti a rozosieva tak novú púpavu.

» Mulčovanie a silážovanie ochudobňuje
lúku o veľa druhov: pri silážovaní sa
trávy a byliny totiž kosia už skoro, takže
ich semená nestihnú dozrieť a rastliny
sa nemôžu rozmnožovať. Pod hrubou
vrstvou po mulčovaní sa zase veľa
lúčnych rastlín zadusí. «

Nájdi odkvitnutú púpavu a pokús sa zo stonky odfúknuť
naraz všetky jej semienka!

Recepty, návody a obsah všetkých tabúľ na stiahnutie:

tabule tematického
chodníka

© Andreas Beiser / Naturschutzbund NÖ

nemčina

slovenčina

doplňujúce
informácie
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Malý balíkovač zbiera seno a lisuje z neho
balíky. Samozbierací voz za ním malé balíky
zbiera a odváža ich z poľa.
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Tabuľka obsahuje údaje o množstve pozbieraného
sena z rôznych typov lúk v Rakúsku. Najvyššie výnosy
dosahujú intenzívne lúky, preto sú pre poľnohospodárstvo
najzaujímavejšie. Úroda sena je menšia na stelivových a
nehnojených lúkach, ktoré sa preto vyskytujú zriedkavejšie.
Typ lúky
Stelivové lúky

Tony
34.603

Nehnojené lúky- kosené raz ročne

149.744

Hnojené lúky - kosené dva razy ročne

1.694.728

Intenzívne lúky- kosené viac ráz ročne

4.522.074

Zdroj: Statistik Austria 2011

» Za účelom zachovania lúk, ktoré majú z
hľadiska ekológie veľký význam, existujú
dnes celoeurópske programy na ochranu
prírody. Farmári tak za svoju dôležitú
prácu môžu dostať finančnú podporu. «

© Alexander Mrkvicka / MA 49

Na jar

V lete

Trávy a byliny začínajú rýchlo rásť. Na jar nájdeme na lúke
hlavne tieto druhy: margarétu bielu, ľadenec, šalviu lúčnu,
lipkavec a púpavu. Prútové brány môžu teraz rozhŕňať
krtince a urovnať miesta rozryté diviakmi.

Farmári v priebehu leta
pokosia lúku raz alebo
viackrát. Pomocou obracača
sa seno natriasa a obracia,
aby nesplesnivelo a rýchlejšie
uschlo.

Ľadenec

Margaréta biela

Šalvia lúčna

» V lete môžeš nájsť na lúke kvitnúcu
ďatelinu lúčnu, nevädze, zvončeky,
vičenec, margaréty a mnoho ďalších
zaujímavých rastlín. «
» Nespočetné množstvo kvetov
púpavy a iskerníka zafarbí
teraz intenzívne lúky do žlta. «

© Alexander Mrkvicka / MA 49

© Alexander Mrkvicka

Obracač

/ MA 49

Zvonček
konáristý

Ďatelina lúčna

Nevädza
hlaváčovitá

Vičenec
vikolistý

© Alexander Mrkvicka / MA 49

Na jeseň

V zime

V tomto ročnom období sa pre farmárov
končí väčšina prác na kosných lúkach.
Niekedy sa lúka na jeseň ešte raz pokosí.
Chrastavec roľný

Lúka sa nachádza v období zimného pokoja.
» Tráva, ktorú farmári pokosili a
usušili v lete, sa ako seno teraz kŕmi
zvieratám v maštaliach. «

Rebríček obyčajný
Púpavec
jesenný
© Alexander Mrkvicka / MA 49

© Harald-KU / pixelio.de

» Väčšina rastlín na jeseň už odkvitla.
Medzi druhy, ktoré kvitnú ešte aj v
tomto ročnom období patrí napríklad
chrastavec roľný, rebríček obyčajný,
skorocel kopijovitý a púpavec jesenný. «

Skorocel
kopijovitý
© Elke Sawistowski / pixelio.de

