
PROČ KOSÍME
  MOKŘINY?

Jsou opuštěné
Podmáčení znemožňuje použití běžné mechanizace. 

Ruční kosení a shrabování je fyzicky, časově a fi nančně nároč-
né. 

Pomozme jim
Sdružení Krajina je nájemcem mnoha podmáčených luk, které 

se snaží i vykupovat. Zajišťuje jejich pravidelné ruční kosení.

Pomoci mizejícím mokřadům můžete i Vy. Přidejte se k pracov-
níkům a dobrovolníkům, kteří louky kosí a vyhrabují trávu.

Přispět můžete i částkou na odkupy luk. Tím umožníte trva-
lou péči. 

Více informací na adrese: 
Sdružení Krajina, Počítky 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, 

www.sdruzenikrajina.cz, e-mail: info@sdruzenikrajina.cz. 

Travní hmota z mokřin není vhodná ke krmení. Musí se 
odvážet ke kompostování nebo na podestýlku. Kvůli neefek-
tivnímu hospodaření byly louky ponechány na pospas. 



Jsou výjimečné
Na podmáčených loukách - mokřinách je nezvykle vysoká 

hladina podzemní vody. 

Stálá vlhkost umožňuje růst rašeliníku. Tento mech do-
káže pojmout obrovské množství  vody, zadržet ji v sobě 
a v období sucha ji postupně uvolňovat. 

Mokřiny nemohly být obdělávány mechanizací a proto jsou 
dodnes pestrou směsí rostlin a živočichů.  Časté jsou i ohrože-
né rosnatky, vstavače, suchopýry, žáby, modrásci a další.

Jsou užitečné
Jsou významnou zásobárnou vody. Jejich schopnost zadr-

žet přívalové deště OSLABUJE POVODNĚ .

Staráme-li se o ně, jsou hezké na pohled a přispívají ke 
kráse naší krajiny.

Mokřiny čistí protékající vodu a zlepšují její kvalitu. Pomá-
hají zasakování a tím zvětšují zásoby podzemní vody.

Jsou ohrožené
V minulos t i  zanik la vět š ina v lhkých luk díky 

odvodňování, které souviselo se zaváděním intenzivního 
zemědělství. Dodneška jich zbyla jen hrstka.
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Mokřady, které zůstaly, přestaly být koseny. Bez zájmu 
hospodářů a potřebné péče zarůstají kopřivami, šťovíkem, 
třtinou a náletovými dřevinami. Mění se tak na nevábná ru-
miště.


