
Mokré louky 
jsou dnes v krajině vzácné, protože byly v minulosti 
odvodňovány, aby mohly být lépe sečeny mechani-
zací a rostla tam lepší píce pro dobytek. Intenzivně 
využívané louky jsou proto zemědělci také hnoje-
ny. Takovým porostům pak dominují vysoké trávy 
a druhová rozmanitost klesá, protože ustupují  méně 
konkurenčně schopné dvouděložné rostliny.

Vojkovská louka 
byla ušetřena hnojení i odvodňování, není zasažena 
ani splachem z polí, protože je obklopena lesem. 
Často se tu na jaře vylévá voda z Rokytky, která 
přináší jemné bahno. Protože jsou do Rokytky odvá-
děny odpadní vody z obce Tehovec, je zásadní, aby 
dobře fungovala místní ČOV. Jinak by i tato lokalita 
zarostla například kopřivami. 
Aby zde mohly růst druhově bohaté luční porosty 
(na 1metr čtverečním tu najdeme více než 35 druhů 
rostlin), musí být louka pravidelně sečena. 

Kdybychom louku nesekali, 
zaroste tužebníkem jilmovým, posléze olšemi. Nyní 
je místní vegetace velmi rozmanitá (celkem zazna-
menáno přes 60 druhů vyšších rostlin), střídají se 
tu sušší místa s převahou trav a kvetoucích rostlin 
(např. bukvice lékařská, vrbina obecná, řebříček 
bertrám) a trvale podmáčená místa s blatouchem, 
suchopýrem úzkolistým a přesličkou bahenní.

Co tu kvete?
V okolí potoka tu v dubnu září blatouchy a v květnu 
louka rozkvétá stovkami vstavačů májových. Tyto 
orchideje (čeleď vstavačovité) patří k těm spíše běž-
ným, ale na Říčansku se dnes vyskytují pouze tady. 
V minulosti byste jich mohli trhat celé kytice přímo 
v Říčanech, na louce za ZŠ U Lesa, u dnešního sběr-
ného dvora nebo na loukách směrem ke Kavčí skále.
Vstavače májové pravidelně monitorují členové Eko-
centra Říčany. Jejich době kvetení a zrání semen je 
přizpůsobena doba sečení – půlka července. Dalším 
vzácným druhem je kosatec sibiřský, který byl v mi-
nulosti rozšířený také např. v rezervaci Mýto. Mezi 
vzácnější druhy zdejších rostlin patří také čertkus 
luční a kozlík dvoudomý.

Vstavače a houby
Každý odkvetlý vstavač produkuje každý rok tisíce 
drobných semen, který je jako prach roznášen 
větrem. Proč jsou tedy vstavače tak vzácné? Semínko 
vstavače musí mít z pekla štěstí a v půdě se potkat 
s vláknem mikroskopické houby určitého druhu. 
Rostlina vstavače je schopná růst pouze v symbióze 
s houbou – takovému soužití houby a kořene rostliny 
se říká mykorhiza.

Na lokalitě se v minulosti vyskytovaly i vzácné druhy 
motýlů, včetně modráska bahenního. Jeho housen-
ka se vyvíjí v květenství krvavce totenu. Kvůli motý-
lům a dalším druhům hmyzu jsme začali ponechávat 
vždy neposečený pruh, každý rok v jiné části louky. 
Dnes najdeme na lokalitě jen běžnější druhy motýlů 
např. vřetenušky, žluťásky, okáče bojínkového nebo 
perleťovce kopřivového. Sají nektar hlavně na kvě-
tech pcháčů, bukvice lékařské a kakostů bahenních.

Sledujte aktuální dění na:  Otevírací doba hlavní budovy a zahrady pro veřejnost: 

Muzeum Říčany 
Rýdlova 271/14  
www.ricany.cz/muzeum
          Muzeum Říčany 

pondělí – čtvrtek 14:00 – 18:00 
sobota 10:00 – 18:00 
neděle 13:00 – 18:00   
pátek zavřeno

Sbírejte další informační karty z akcí Muzea Říčany!

O louku se starají již více než 15 let členové 
a dobrovolníci ZO ČSOP Ekocentrum Říčany. 

Připojte se k nám! Část posečené vegetaci na místě 
sušíme, aby se mohly rostliny vysemenit. Seno 

zkrmujeme našim králíkům na dvorku naproti muzeu 
a chystáme se chovat i kozy.

vstavač

žluťásek kosatec sibiřský



VOJKOVSKÁ LOUKA
středa 16. května 2018 
16:00–18:00
Vojkov

S kým jsem tu byl/a:

Co mě zaujalo:

Moje poznámky:

MOJE VOJKOVSKÁ LOUKA


