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vorherige Seite | předchozí strana
Zittergras (Briza media) mit Fallkäfer (Cryptocephalus spec.)
Třeslice prostřední s krytohlavem

 Gartenkreuzspinne (Araneus diadematus) am Spitzwegerich
(Plantago lanceolata) | Křižák obecný na jitrocelu kopinatém
 Wiesenhang mit Margeriten (Leucanthemum vulgare) bei Glashütte | Stráň u Glashütte s kopretinami
Hügellandwiesen | Louky středních horských poloh
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F

ünfzig Pflanzenarten. Der größte Teil davon verwandelt die
Hangwiese Mitte Mai in ein betörendes Blütenmeer. Einen
Monat später beginnt der Grundstücksbesitzer, nicht mehr
ganz jung, daraus mit seiner oft gedengelten Sense duftendes
Kräuterheu zu machen. Der Nachbar vollbringt dies schon seit
Langem nicht mehr. Dichter Grasfilz und fortschreitende Verbuschung lassen dort nur noch 15 Pflanzenarten blühen. Auf dem
anderen Nachbargrundstück indes wird per Rasenmäher alle
zwei Wochen der Aufwuchs kurzgehalten. Gerade noch fünf
Pflanzenarten schaffen es da, ihre Blüten zu entfalten.
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P

adesát druhů rostlin. V polovině května promění většina
z nich louku na stráni v okouzlující záplavu květin. O měsíc
později vytahuje majitel pozemku (dnes už žádný mladík) svou
pečlivě naklepanou kosu a začíná sklízet voňavé bylinkové
seno. Narozdíl od souseda, který s tím už dávno přestal. Na
jeho pozemku je hustý, plstnatý trávník a místy začínají rašit
první keře. Mezi tím stěží patnáct druhů květin. Zato naproti,
u dalšího souseda, pracuje každý druhý týden sekačka a většina
rostlin tu nemá šanci. Vykvést tu stačí jen pět druhů.

 Grillenkonzert bereits im Mai? Feldgrillen
(Gryllus campestris) sind die Sänger.
Již v květnu můžeme slyšet koncert cvrčka polního.

 Magerwiese bei Naundorf – wenn das Rote Straußgras
(Agrostis capillaris) einen rötlichen Hauch über die Wiese zieht,
ist es höchste Zeit für die Heumahd. | Chudá louka u Naundorfu.
Psineček obecný dává louce lehounce načervenalý nádech –
je nejvyšší čas začít s kosením.
Hügellandwiesen | Louky středních horských poloh
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E

ine bunte Blumenwiese braucht den Schnitt, ein- bis zweimal im Jahr, nicht öfter. Ideal ist Heugewinnung kombiniert
mit schonender Beweidung durch Schafe oder Ziegen. Diese
früher gängige Praxis schafft immer wieder günstige Start
bedingungen für lichtbedürftige, niedrigwüchsige Pflanzen, z. B. Kleines Habichtskraut, Kreuzblümchen und Rauen
Löwenzahn. Mahd begrenzt die Durchsetzungsfähigkeit von
Arten wie Knaulgras, Rainfarn und Weiches Honiggras, die sich
ansonsten breitmachen würden.
Das jährliche Mähen ist eine notwendige, aber bei Weitem
nicht die einzige Bedingung für eine bunte Wiese. Beschattung
durch benachbarte (Nadel-)Bäume vertragen die meisten
Blumen ebenso wenig wie zu viel Stickstoff im Boden. Viele
einstmals häufige Arten haben sich heute in der Landschaft
rar gemacht. Sie konnten sich kleinflächig am ehesten noch in
Orts(rand)lagen halten, wo die moderne Landwirtschaft nicht
für artenarmes Hochleistungsgrün sorgt.
Die vermutlich besten Beispiele für Magerwiesen der Hügel
landstufe des Ost-Erzgebirges (bis ca. 500 Meter Höhenlage)
gibt es noch an den steilen Hängen rund um Glashütte zu bewundern. Die Grüne Liga Osterzgebirge hat sich hier seit Mitte
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P

estrá květinová louka potřebuje kosit jednou až dvakrát
ročně – ne častěji. Ideální je kosení na seno, kombinované
se šetrnou pastvou ovcí nebo koz. To bývala dlouhou dobu
obvyklá praxe, která zabezpečovala dobré podmínky pro světlomilné a nízkorostoucí rostliny, jako je například jestřábník
chlupáček, vítod obecný a máchelka srstnatá. Kosení naopak
brání prosazení druhů jako srha laločnatá, vratič obecný
a medyněk měkký, které by se tu jinak rozšířily.
Pokud má louka zůstat druhově pestrá, je každoroční kosení
důležitou, ne však jedinou podmínkou. Většina květin špatně
snáší také zastínění stromy (především jehličnany) a přebytek
dusíku v půdě. Mnoho druhů, které byly dříve hojně rozšířené, potkáme v dnešní krajině jen zřídka. Zachovaly se jen na
malých plochách na okrajích lidských sídel, kam se nedostalo
moderní zemědělství.
Asi nejlepší příklady druhově chudých luk středních poloh
ve východním Krušnohoří (do 500 metrů nad mořem) najdeme na prudkých svazích v okolí města Glashütte. Grüne Liga
Osterzgebirge se tu od poloviny 90. let 20. století snaží všemi
silami zastavit jejich postupující zarůstání. Návštěvníka těchto
míst zaujme členění převážně na jih orientovaných strání

linke Seite | levá strana
 Langhornbienen (Eucera longicornis) sind auf Schmetterlingsblütler spezialisiert. | Stepnice dlouhorohá se specializuje na
bobovité rostliny.
 prächtige Raupe eines unscheinbaren Nachtfalters:
die Pfeileule (Acronicta psi) | Krásná housenka nenápadné noční
můry šípověnky trnkové

 Ferkelkraut (Hypochaeris radicata), Wiesen-Glockenblumen
(Campanula patula) und Rot-Schwingel (Festuca rubra) sind typische Arten auf Wiesen, wie hier bei Hermsdorf.
Prasetník kořenatý, zvonek rozkladitý a kostřava červená jsou
typickými lučními druhy. Zde u Hermsdorfu.

Hügellandwiesen | Louky středních horských poloh
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der 1990er-Jahre sehr darum bemüht, die rasch voranschreitende Verbrachung aufzuhalten. Für den Naturfreund auffällig
ist die Dreigliederung der meist südexponierten Wiesenhänge: Die typischen Mähwiesenarten gedeihen vor allem im
Mittelhangbereich: Wiesen- und Rundblättrige Glockenblume,
Margerite, Acker-Witwenblume, Knolliger Hahnenfuß und
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na tři části. Typické druhy kosených luk rostou především ve
střední části svahu: zvonek rozkladitý a okrouhlolistý, kopretina, chrastavec rolní, pryskyřník hlíznatý, lomikámen zrnatý …
Obletují je mračna hmyzu. Srážková voda a živiny se vsakují
dolů a ve spodní části svahu určují podmínky rostlinám, které
potřebují vlhkost a dostatek dusíku. Svou konkurenceschop-

 Pechnelke (Lychnis viscaria) mit Wollschweber (Bombylius spec.)
Smolnička obecná s dlouhososkou
 heute nur noch selten auf Wiesen: Kleine Goldschrecke (Euthystira brachyptera) | Dnes již vzácný luční druh: saranče zlatozelená

Körnchen-Steinbrech – umschwirrt von zahllosen Insekten.
Niederschlagswasser und Nährstoffe sickern nach unten und
verschaffen im unteren Hangdrittel den besonders feuchteund stickstoffbedürftigen Grünlandpflanzen günstige Bedingungen. Fuchsschwanzgras und Wiesen-Kerbel können ihre
Konkurrenzkraft entfalten, der für diese Pflanzengesellschaft
namensgebende Glatthafer mannshoch wachsen.
Nach oben hingegen wandert die von der Sonne erhitzte
Luft. Insbesondere wenn oberhalb ein Waldtrauf den weiteren
Aufstieg stoppt, kann das Mikroklima am Oberhang fast steppenartig werden. Viel zu heiß und trocken für die Konkurrenzstrategen des Unterhangs. Stattdessen prägen Pechnelken,
Nickendes Leimkraut, Färberginster, Zittergras und gelegentlich Hundsveilchen eine ganz spezielle Vegetation.
Doch fassen in der lückigen Rasennarbe hier auch Schlehen,
Birken und andere Gehölze rasch Fuß. Ohne aufwendige Mahd
deshalb keine Artenvielfalt der Hügellandwiesen!

nost tu mohou projevit psárka a kerblík lesní. Ovsík vyvýšený,
po němž je pojmenováno i celé luční společenstvo, tu dorůstá
do výšky dospělého muže. Směrem vzhůru naopak stoupá
sluncem ohřátý vzduch. Mikroklima tu může místy připomínat
step, a to především v místech, kde další výstup teplého vzduchu zastaví pruh lesa. Pro konkurenční stratégy z dolní části
svahu je tu už příliš teplo a sucho. Místo nich se zde prosazují
smolnička obecná, silenka nicí, kručinka barvířská, třeslice a
někdy také violka psí.
V prolukách, kde trávník chybí, se rychle uchytí trnky, břízy
a další dřeviny. Bez pravidelného kosení se pestrá podhorská
louka zkrátka neobejde!
linke Seite | levá strana
Das Stattliche Knabenkraut (Orchis mascula) hat nur noch
wenige Vorkommen in Sachsen, so um Glashütte.
Vstavač mužský je velmi vzácný. Zde poblíž Glashütte.
Hügellandwiesen | Louky středních horských poloh
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 licht- und wärmeliebend: das Nickende Leimkraut
(Silene nutans) | Světlo- a teplomilná silenka nicí
rechts | vpravo
 Wiesen-Glockenblume (Campanula patula) | Zvonek rozkladitý
 Die im Sommer aufblühenden Köpfchen der Acker-Witwenblumen (Knautia arvensis) ziehen oft Grünwidderchen (Adscita
statices) an. | V létě vykvétající hlavičky květů chrastavce přitahují
zelenáčka šťovíkového.
220
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 Wiesen-Storchschnabel (Geranium pratense) – im Elbtal häufig,
mit Vorposten bis ins untere Bergland | Kakost luční je rozšířený
v saském Polabí, ale roste i v nižších polohách Krušných hor.
links oben | vlevo nahoře
 Körnchen-Steinbrech (Saxifraga granulata) ist eine geschützte Art
der Magerwiesen. | Lomikámen zrnatý – chráněný druh chudých luk
 Kleines Mausohrhabichtskraut (Pilosella officinarum)
Jestřábník chlupáček
Hügellandwiesen | Louky středních horských poloh
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Vorkommensschwerpunkte | Oblasti výskytu

1	FND Kräuterhang und andere Südhänge bei Pockau



FND Kräuterhang a další jižní stráně u Pockau
2	

 Wiesen bei Mittelsaida | louky u Mittelsaidy
3	am 8. Lichtloch bei Halsbrücke | u osmé větrací šachty poblíž Halsbrücke


4	an der Reichen Zeche Freiberg | u štoly Reiche Zeche Freiberg


5	östlich vom Bhf. Berthelsdorf | na východ od nádraží Berthelsdorf


6	östlich Sohra | na východ Sohry


7	am Galgenberg Colmnitz | u vrchu Galgenberg Colmnitz


8	Naundorf am Tharandter Wald | Naundorf u Tharandtského lesa


9	zwischen Mohorn und Grund | mezi osadami Mohorn a Grund


1
0	Johannishöhe Tharandt


1
1	FND Röthenbacher Mühle und andere Wiesen an der Wilden Weißeritz


FND Röthenbacher Mühle a další louky u Wilde Weißeritz
1
2	Dippoldiswalde: Hang an der Straße nach Reichstädt

Dippoldiswalde: stráň u silnice na Reichstädt
1
3	

 Hänge an der Quohrener Kipse (FND) | stráně v Quohrener Kipse (FND)
1
4	NSG Luchberg

1
5	FND Wiesen an der Kleinen Biela | FND Wiesen an der Kleinen Biela

1
6	Grasnelkenwiese Huthaus Bärenstein | trávničková louka Huthaus Bärenstein


1
7 Glashütter Hangwiesen (mehrere neue FND)


Louky na stráních v okolí Glashütte (několik nových FND)
1
8	FND Böhmsgrund Schlottwitz

1
9	Trebnitzgrundhänge | stráně v údolí Trebnitzgrund

2
0	Seidewitztal, u. a. FND Liebstädter Wiese | údolí Seidewitztal, mj. FND Liebstädter Wiese


2
1	Wingendorfer Bach – Schärfling

2
2	FND Hartmannsbacher Hang

2
3	untere Wiesen im NSG Oelsen | dolní louky v NSG Oelsen


2
4	bei Domaslavice / Deutzendorf und Hrob / Klostergrab | u Domaslavic a Hrobu


2
5	zwischen Dubí / Eichwald und Krupka / Graupen | mezi Dubím a Krupkou
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Wandervorschlag | Tip na výlet
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Bahnhof  Aussichtspunkte »Bastei« und »Pilz«  Ochsenkopf
 Kleiner Kohlbach  Schützenhöhe  Müglitz an der ehem.
Schüllermühle  Hahneberg  Prießnitztal  Sonnenleite
 hist. Bergbaulandschaft Hirtenwiesen  Cunnersdorfer Linde  »Alm«  Uhrenmuseum
ca. 15 km

nádraží  vyhlídky Bastei a Pilz  Ochsenkopf  Kleiner Kohlbach  Schützenhöhe  Müglitz u bývalého mlýna Schüllermühle  Hahneberg  údolí říčky Prießnitz  Sonnenleite
 historická hornická krajina Hirtenwiesen  Cunnersdorfská
lípa  Alm  hodinářské muzeum
cca 15 km
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Glashütte – bergauf-bergab um die Uhrenstadt

Glashütte – Stráně v okolí hodinářského města

W

M

ie eingeklemmt wirkt das Städtchen Glashütte im engen
Mündungsbereich der Prießnitz in die Müglitz. Bauarbeiten und jede Menge Verkehr zeugen draußen von emsiger
Geschäftigkeit, während sich Hunderte Uhrmacher in ihren
Montageräumen still über teure Zifferblätter und Zeigerwerke
beugen. Viele Besucher zieht das Uhrenmuseum an. Deutlich
weniger Mitmenschen hingegen scheinen um die wundervolle
Natur zu wissen, die Glashütte umgibt.
Wer diese erleben will, sollte über recht gute Kondition
verfügen. Wie einst die Stadtbauern, deren Felder und Wiesen
weit verstreut an den Hängen ringsum lagen, muss der Wanderer beträchtliche Höhenunterschiede überwinden, um aus den
Talgründen auf die umgebenden Hochflächen zu gelangen,
von denen aus sich herrliche Ausblicke bieten. Dabei durchquert man immer wieder naturnahe, eichendominierte Wälder,
kommt an Gneis-Felskuppen vorbei (erwähnenswert: das
Felsentor am Ochsenkopf ) und entdeckt vor allem nördlich der
Stadt jede Menge Halden mittelalterlichen Bergbaus. Wer im
Mai unterwegs ist, sollte hier auf die »Charakterorchidee des
östlichen Erzgebirges« (so der Botaniker Arno Naumann anno
1923) achten. Das basenliebende Stattliche Knabenkraut profitiert von dem kalkhaltigen Gestein, das in den Silbererzgängen
als Begleitmaterial vorkommt und von den Bergleuten auf die
Abraumhalden befördert wurde.
Aufgrund ihres Artenreichtums sehr wertvoll sind besonders die steilen, mehr oder weniger nach Süden ausgerichteten Hangwiesen der »Erben«, oberhalb der »Krachwitz«
genannten Häuser im Prießnitztal, an der Sonnenleite, dem
Bremhang und im Hirtenwiesengebiet nördlich der Stadt.
2013 konnten drei dieser typischen – und gut gepflegten –
»submontanen Glatthaferwiesen« als Flächennaturdenkmale
unter Schutz gestellt werden.
Ein Besuch Glashüttes lohnt sich nicht nur für Freunde edler
Chronometer.
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ěstečko Glashütte leží sevřeno strmými svahy údolí na
soutoku říček Prießnitz a Müglitz. V jeho ulicích vládne
čilý ruch, ve zdejších slavných hodinářských dílnách naopak
tiché soustředění, s nímž se stovky řemeslníků sklánějí nad
vzácnými ciferníky a hodinovými strojky. Místní hodinářské
muzeum navštíví za rok mnoho turistů, jen někteří z nich však
tuší, jak zajímavá je příroda, která se nachází v okolí města.
Pokud byste se s ní chtěli seznámit, budete potřebovat především dobrou fyzičku. Připravte se na velké výškové rozdíly,
s nimiž se denně potýkali někdejší zakladatelé města, jejichž
pole a louky se nacházely na okolních širokých a prudkých stráních. Vystoupáte-li z hlubokých údolí až na zdejší náhorní plošiny, odměnou vám bude nádehrný výhled; už samotná cesta
sem však stojí za to. Procházet budete přírodě blízkými lesy
s převahou dubu, uvidíte rulové skály (za zmínku stojí zdejší
skalní brána) a severně od města objevíte mnoho kamenných
hald, které tu zůstaly po středověkém dolování. Pokud se do
zdejšího kraje vypravíte v květnu, všimněte si typické orchideje
východního Krušnohoří. Zásadomilný vstavač mužský prospívá
na vápnitém podloží, které se nachází v okolí stříbrných žil a
dnes také na haldách hlušiny, které tu navršily generace horníků. Velmi cenné jsou především strmé, jižně orientované svahy
v údolí říčky Prießnitz, v lokalitách Sonnenleite a Bremhang a v
oblasti Hirtenwiesen na sever od města. V roce 2013 byly tyto
typické (a dobře udržované) mezofilní ovsíkové louky vyhlášeny přírodními památkami.
Návštěva Glashütte se tedy opravdu vyplatí – a nejen milovníkům hodin.

Das Uhrenstädtchen Glashütte ist eingebettet in abwechslungs
reiche Landschaft. | Hodinářské městečko Glashütte leží v pestré
krajině.
Hügellandwiesen | Louky středních horských poloh
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Praktischer Naturschutz | Ochrana přírody
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Wiesenpflegeeinsätze der Grünen Liga
Osterzgebirge

Grüne Liga pečuje o louky

Nach unten macht’s Spaß. Wenn auf der Sonnenleitenwiese, gegenüber vom Sportplatz Glashütte, das Heu trocken ist, wird es
von fleißigen Unterstützern der Grünen Liga Osterzgebirge auf
Plastikplanen den steilen Hang hinabgezogen. Unten beladen
weitere Freunde einen Autoanhänger damit, schichten das Heu
darauf zu einem hohen Turm. An der »Biotoppflegebasis« des
Umweltvereins im Bärensteiner Bielatal wird das Ganze dann
nochmal ausgebreitet, damit die kleine Ballenpresse daraus
Heurollen wickeln kann. Wertvolles, begehrtes Futter für Kaninchen, Schafe, Pferde. Doch bis es soweit ist, müssen die Helfer
etliche Male mit ihren Plastikplanen den Sonnenleitenhang
auch wieder heraufkraxeln – bei Sonne eine Herausforderung,

Směrem dolů je to opravdu zábava. Když na louce Sonnenleiten
wiese naproti hřišti v Glashütte uschne seno, stahují ho dobrovolníci Grüne Liga Osterzgebirge na velkých plachtách do údolí.
Tam se naloží na vozík za auto, pěkně do výšky. Vše se odveze do
sídla Grüne Liga v Bielatalu, kde se seno rozloží a malý lis z něj
vyrobí úhledné balíky – výborné krmivo pro králíky, ovce i koně.
Na začátku je ale namáhavá práce. Znovu a znovu nahoru a
dolů po příkrém svahu s velkou plachtou. Když zrovna pálí slunce, dostávají všichni pořádně zabrat, při práci »na šikmé ploše«
si však užijí i legraci. Tak jako tak, dobrovolnická práce je pro zachování těchto vzácných biotopů nezbytná, přestože se na péči
o ně dají získat dotace.
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schweißtreibend und anstrengend. Und dennoch macht es immer Spaß, mit Gleichgesinnten gemeinsam zu schwitzen und
ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Trotz Fördergeldern lassen
sich solche Spezialbiotope nur mit ehrenamtlichem Engagement erhalten.
Der Großteil der Flächen, die die Grüne Liga Osterzgebirge
unter ihre Fittiche genommen hat, werden im Rahmen des
alljährlichen »Heulagers« gemäht. Doch alles ist innerhalb der
zweieinhalb Juliwochen nicht zu schaffen. Deshalb gibt es auch
zuvor und danach noch Einsätze, die wetterbedingt meist erst
kurzfristig vereinbart werden. Wer künftig mithelfen – und mitschwitzen – möchte, um die wunderbar bunten Glashütter Hügellandwiesen zu erhalten, kann sich gern bei der Grünen Liga
Osterzgebirge melden und wird dann künftig mit eingeladen.

Většina ploch, které si Grüne Liga vzala pod křídla, se kosí během letního tábora, na který přijíždějí dobrovolníci rok co rok
už dvacet let. Vše se ale za dva a půl týdne nestihne. Proto se během roku koná ještě několik dalších, víkendových akcí. Ty už bývají závislé na počasí a domlouvají se jen s malým předstihem.
Pokud byste chtěli pomoci s péčí o krásné louky v okolí Glashütte, ozvěte se členům spolku a pak už jen čekejte na pozvánku.
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Exkurs | Zajímavost
Faltergeflatter auf bunten Blumenwiesen

Motýlí křídla na horských loukách

Wenn der erste Falter des Jahres ein heller Schmetterling ist,
dann wird es ein gutes Jahr – so sagt der Volksmund. Nicht immer
hat man das »Glück«, nach der Schneeschmelze einem überwinternden Zitronenfalter zu begegnen, mitunter sind auch
Tagpfauenaugen oder Kleine Füchse in ihren Verstecken zuerst
erwacht. Immerhin: Unter der Aprilsonne ist oft erstaunlich viel
los an Falterleben. Für manche Art, wie den als Puppe überwinternden Aurorafalter, beginnt jetzt das Erwachsenendasein, das
schon wenige Wochen später, nach der Eiablage, wieder endet.
Im Juni, wenn eine gut gepflegte Wiese eigentlich am buntesten ist, hält sich die Zahl der Tagfalter eher in Grenzen. Weißlinge sind unterwegs, auch die ersten Wanderfalter des Jahres –
die Admirale und Distelfalter – haben inzwischen ihren weiten
Weg aus dem Mittelmeergebiet geschafft. Bei den meisten Arten
indes ist der Spätfrühling die Zeit der Raupen. Wenn diese sich
dann satt gefressen, genügend oft gehäutet und schließlich verpuppt haben, beginnt der Sommer. Unzählige bunte Juwelen
flattern ab Juli über die Wiese: Schwalbenschwanz und Schachbrettfalter, Kaiser- und Trauermäntel, Bläulinge und viele mehr.
Vorausgesetzt, die Wiese ist noch nicht gemäht.
Viele Insektenarten benötigen Heuwiesen, deren Gräser und
Kräuter naturgegeben meist erst im Sommer gemäht werden
können. Und als dies noch mit Sensen geschah, gab es auch
immer genügend Habitate für Früh- und Spätschlüpfer.
Wo heute auf landwirtschaftlichen Grünlandflächen bereits
Anfang oder Mitte Juni, sobald die Fördermittelbestimmungen
es zulassen, großflächig Silage gemacht wird, da haben Tagfalter kaum noch eine Chance. Umso wichtiger ist jeder Wiesensaum, dessen Erhaltung und Pflege.

Lidová moudrost říká, že pokud bude první jarní motýl světlý,
čeká nás dobrý rok. Ne vždy má ale člověk to štěstí, že po roztání sněhu potká žluťáska, který přežil zimu. Někdy se jako první
probudí paví očka nebo babočka kopřivová. Ať tak nebo tak,
v dubnu už slunce svítí na čilý motýlí ruch. Některým druhům
teprve začíná dospělost – příkladem může být bělásek řeřichový, který přezimuje jako kukla. Ani jeho dospělý život však není
delší než několik týdnů a končí po nakladení vajíček.
V červnu, kdy bývá udržovaná louka nejpestřejší, je počet
denních motýlů spíše omezený. Objevují se bělásci a také první stěhovaví motýli – babočka admirál a babočka bodláková –,
kteří právě absolvovali dalekou cestu ze Středomoří. Pozdní jaro
ale většina druhů motýlů prožívá v podobě housenek. Když se
dosyta nakrmí, několikrát vymění kůži a konečně se zakuklí, začíná léto. Nad lukami pak od července poletuje záplava barevných krasavců: otakárek fenyklový a okáč bojínkový, perleťovec
stříbropásek a babočka osiková, modrásci a mnozí další. To vše
ale funguje jen v případě, že louka ještě není posečená.
Mnoho druhů hmyzu je závislých na loukách, jejichž tráva a
bylinky se kosí teprve v létě. Dokud se pracovalo jen s kosou,
bylo tu dost místa i pro takové druhy, které se líhnou velmi brzo,
nebo naopak dost pozdě.
Tam, kde se dnes kosí už na začátku nebo v půli června (tedy
hned jak to dovolí smlouva o získání dotací) a na velkých plochách se připravuje siláž, nemají denní motýli téměř žádnou
šanci. Pravidelná péče o každý volný okraj takových luk je pak
o to důležitější.

(1) Lilagold-Feuerfalter (Lycaena hippothoe)
Ohniváček modrolemý
(2) Schwarzkolbiger Dickkopffalter (Thymelicus lineola)
Soumračník čárečkovaný
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(3) Goldene Acht (Colia hyale) | Žluťásek čičorečkový
(4) Wachtelweizen-Scheckenfalter (Melitaea athalia)
Hnědásek jitrocelový
(5) Kleiner Perlmuttfalter (Isoria lathonia) | Perleťovec malý
(6) Rundaugen-Mohrenfalter (Erebia medusa) | Okáč rosičkový
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