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vorherige Seite | předchozí strana
Chemnitzbachtal bei Mulda | Údolí potoka Chemnitzbach u Muldy

zwischen Haberfeld und PR Černá louka / NSG Schwarze Wiesen
Mezi Haberfeldem a PR Černá louka
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 Im ehemaligen Altenberger Biathlonstadion, seit 1997
NSG Am Galgenteich, hat sich Sachsens größter Orchideen
bestand entwickelt. | V místě bývalého altenberského biatlonového stadionu je od roku 1997 přírodní rezervace Am Galgenteich s největším porostem orchidejí v Sasku.
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 Der eigentlich weiter östlich vorkommende Karmingimpel
(Carpodacus erythrinus) tritt seit den 1990er-Jahren auch im
oberen Ost-Erzgebirge auf. | Hýl rudý se běžně vyskytuje
především dále na východ, od devadesátých let se s ním však
můžeme setkat i ve vyšších polohách východního Krušnohoří.

Ä

chz! Keuch! Die Ausdrücke für körperliche Anstrengung
klingen auf Deutsch, Slowakisch und Englisch ziemlich
gleich. Voller Krafteinsatz ist nötig, um die mit schwerem
Nasswiesengras beladenen Plastikplanen aus dem Sumpf zu
ziehen. Jedes Jahr kommen freiwillige Studentinnen und Studenten zum Schellerhauer Naturschutzpraktikum der Grünen
Liga Osterzgebirge. Hier erfahren sie hautnah, wie aufwendig
Biotoppflege ist. Doch sie lohnt sich: Dank dieser Einsätze
konnten Fettkraut und Sonnentau erhalten werden und Orchideen und Wollgräser sich wieder ausbreiten im Naturschutzgebiet Weißeritzwiesen.

U

f, ech. Citoslovce, která používáme při fyzické námaze, zní
v různých jazycích docela podobně. Ona je to opravdu
namáhavá práce, když máte vytáhnout velkou plachtu, plně
naloženou mokrou trávou, z podmáčené louky. Studenti, kteří
každý rok jezdí na ochranářskou stáž do Schellerhau u Altenbergu, si obvykle ulevují německy, anglicky nebo slovensky.
To když na vlastní kůži zakouší, jak náročná může být ochrana
přírody. Vědí ale, že se jejich práce vyplatí: díky ní zde přežívá
tučnice nebo rosnatka a v NSG Weißeritzwiesen se znovu začalo
dařit orchidejím a suchopýrům.
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 Abwechslungsreiche Nasswiesen und -weiden findet man am
Ostrand des Röthenbacher Waldes bei Lippersdorf.
Pestré mokré louky a pastviny najdeme na východním okraji lesa
Röthenbacher Wald u Lippersdorfu.
 einstmals weit verbreitet, jetzt rapide im Rückgang:
die Bekassine (Gallinago gallinago) | Kdysi hojný druh bekasina
otavní je dnes stále vzásnější.
 Die Stockwiese ist eine besonders struktur- und artenreiche
Fläche im Naturschutzgebiet Mittelgebirgslandschaft um Oelsen.
Louka Stockwiese je velmi rozmanitá a druhově bohatá. Patří do
přírodní rezervace Mittelgebirgslandschaft um Oelsen.

D

ie Übergänge zwischen Mooren und Sümpfen sind
fließend – oft auch im wörtlichen Sinne. Wo Wasser in
schwankenden Mengen aus Quellaustritten durch die angrenzenden Biotope strömt, kann sich kaum eine geschlossene
Torfschicht bilden. Solche Quellmulden gibt es vor allem überall da, wo unterschiedliche Gesteinsarten aufeinander lagern.
Das »Meliorationswesen« der DDR-Landwirtschaft unternahm
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P

řechod mezi rašeliništěm a bažinou není nijak výrazný.
Pokud voda proudí z pramenišť v proměnlivém množství
skrze sousední biotopy, těžko zde může vzniknout uzavřená
vrstva rašeliny. Podobná prameniště najdeme především v
místech, kde jsou navrstveny různé druhy hornin. Takzvané
meliorace, které prováděli socialističtí zemědělci, byly vlastně
zoufalou snahou taková problematická místa vysušit, dostat

große Anstrengungen, diese problematischen Standorte zu
zähmen, trockenzulegen. In den oberen Berglagen stieß es
jedoch oft an Grenzen. Zum Glück für all die Pflanzen und
Tiere, denen Nässe nichts ausmacht. Seggen unterschiedlichster
Art, Binsen und Waldsimsen gehören dazu, zwischen denen
u. a. Sumpf-Dotterblumen, Sumpf-Veilchen und Sumpf-Pippau
Platz finden – ein Paradies für viele Insekten und Spinnen.

je pod kontrolu. Ve vyšších horských polohách však meliorace
narazily na své hranice. Naštěstí pro všechny rostliny a živočichy, kterým mokro nevadí. K nim patří různé druhy ostřic, sítiny
a skřípiny, mezi nimiž roste mimo jiné blatouch bahenní, violka
bahenní a škarda bahenní – ráj pro mnoho druhů hmyzu a
pavouků. Do široka rozložené porosty vytváří vrba ušatá, místy
se objeví také bříza pýřitá nebo olše lepkavá.
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Ohr-Weiden bilden breitausladende Büsche, nach und nach
können Moor-Birken oder Schwarz-Erlen Fuß fassen.
Welche Pflanzengesellschaft sich einen solchen Sumpf
erobert, hängt von vielen Faktoren ab: Steht das Wasser mehr
oder weniger ganzjährig bis in die Wurzelbereiche oder kann
der Boden im Sommer auch austrocknen? Wird der Aufwuchs
noch ab und zu gemäht oder können sich Gehölze ausbreiten?
Und ganz wichtig: Wie nährstoffreich ist der Standort?
Nährstoffarme – »oligotrophe« – Standorte sind heute sehr
selten geworden. Naturgemäß befinden sich Nassbiotope
meist in Senken in der Landschaft. Dorthin fließen und sickern
die überschüssigen Stickstoffgaben oberhalb angrenzender
Äcker. So manches einstmals artenreiche Kleinseggenried ist
inzwischen völlig überdüngt. Bach-Nelkenwurz und Braunfleck-Perlmuttfalter haben das Nachsehen.
Auch Einleitungen von Straßen und Siedlungen wirken sich
mitunter sehr problematisch aus. Zum Beispiel im Naturschutz
gebiet Schellerhauer Weißeritzwiesen, wo unzureichend
geklärtes Abwasser den hochwüchsigen Rohrkolben wuchern
und den konkurrenzschwachen Sonnentau immer weiter zurückweichen lässt. Umso wichtiger, dass alljährlich beim Schellerhauer Naturschutzpraktikum in kräftezehrender Handarbeit
die stickstoffreiche Biomasse abgeschöpft wird.

linke Seite | levá strana
 Gefleckte Kuckucksblume (Dactylorhiza maculata) im NSG
Schellerhauer Weißeritzwiesen | Prstnatec plamatý v přírodní
rezervaci Schellerhauer Weißeritzwiesen.
 Erdkröte (Bufo bufo) | Ropucha obecná
 Sumpf-Dotterblume (Caltha palustris) – eine typische Nass
wiesenart | Blatouch bahenní je typickým druhem vlhkých luk.
rechte Seite | pravá strana

O tom, jaké rostlinné společenstvo nakonec v mokřadu převládne, rozhoduje několik okolností: dosahuje voda celoročně
až ke kořenům rostlin, nebo půda v létě vysychá? Kosí se alespoň občas, nebo je zde prostor pro šíření dřevin? A především:
jak je stanoviště bohaté na živiny?
Chudá (oligotrofní) stanoviště jsou dnes velmi vzácná.
Mokré biotopy se od přírody nacházejí především ve sníženinách. Do nich je však splavován přebytečný dusík ze sousedních polí. Mnoho původně druhově bohatých porostů nízkých
ostřic bylo postupně přehnojeno, bohužel pro kuklík potoční
nebo perleťovce dvanáctitečného.
Problematické jsou v tomto ohledu také silnice a okraje
obcí. Například v přírodní rezervaci Schellerhauer Weißeritz
wiesen, kde kvůli nedostatečně vyčištěné odpadní vodě
vyhání do výšky orobinec a zároveň ustupuje konkurenčně
slabá rosnatka. O to důležitější je každoroční namáhavá práce
dobrovolníků na stáži v Schellerhau, kteří z krajiny pomáhají
dostat alespoň část dusíkaté biomasy.

Ohr-Weiden (Salix aurita) erobern sich ungemähte Sumpfwiesen.
Vrba ušatá se prosazuje na nesečených bažinných loukách.
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Die Blüten des Schmalblättrigen Wollgrases (Eriophorum
angustifolium) sind unscheinbar – umso auffälliger dafür die
leuchtend weißen, watteartigen Fruchtstände.
Suchopýr úzkolistý nepřehlédnete – jeho okvětí s bílým chmýřím
připomíná chomáče vaty.

 Braunfleckiger Perlmuttfalter (Boloria selene)
Perleťovec dvanáctitečný

rechte Seite oben | pravá strana nahoře

 Fieberklee (Menyanthes trifoliata) ist eine alte Heilpflanze,
heute jedoch eine Rarität. | Vachta trojlistá bývala využívána jako
léčivka, dnes se s ní však setkáte jen vzácně.

 Raupe des Nachtfalters Brauner Bär (Arctia caja)
Přástevník medvědí
182
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rechte Seite unten | pravá strana dole
 Bach-Greiskraut (Tephroseris crispa) | Starček potoční
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Vorkommensschwerpunkte | Oblasti výskytu

1 Reukersdorfer Heide


2 FND Haselbach und andere Nasswiesen um Forchheim



FND Haselbach (mj. vlhké louky v okolí Forchheimu)
3

 FND Flachmoor am Mittelteich
4	FND Torfstich Voigtsdorf


5	Chemnitzbachtal | údolí potoka Chemnitzbach


6 FND Forsthauswiesen bei Sayda + Trinkwasserschutzgebiet Ullersdorf


FND Forsthauswiesen u Saydy + ochranné vodní pásmo Ullersdorf
7	Mortelgrund


8	Muldental unterhalb Moldava | Mulda pod Moldavou


9	Weißeritzaue Nové Město / Neustadt – Rehefeld


údolí Bystřice Nové Město – Rehefeld
1
0	Mündung Weißbach (FND Märzenbecherwiese)

ústí potoka Weißbach (FND Märzenbecherwiese)
1
1

 FND Waldwiese am Sportplatz Hennersdorf | FND Waldwiese u hřiště v Hennersdorfu
1
2 Schwarze Teiche Saubachtal | rybníky Schwarze Teiche Saubachtal


1
3	NSG Am Galgenteich

1
4	NSG Weißeritzwiesen und Umgebung | NSG Weißeritzwiesen a okolí

1
5	FND Holzbachwiese + FND Nasswiese am Zscheckwitzholz


1
6 Quellgebiete bei Johnsbach (u. a. FND Bekassinenwiese)


prameniště u Johnsbachu (mj. FND Bekassinenwiese)
1
7	Nassbereiche im Bielatal (FND) | vlhké louky v Bielatalu (FND)

1
8	NSG Geisingberg + FND Quellgebiet der Kleinen Biela

NSG Geisingberg + prameniště potoka Kleine Biela
1
9 Sportplatzwiese Bärenstein | louka u hřiště v Bärensteinu

2
0	Quellgebiete südlich von Geising | prameniště jižně od Geisingu

2
1	ehem. Ortslage Vorderzinnwald | zaniklá osada Přední Cínovec


2
2	
Schwarze Wiesen | PR Černá louka


2
3 FND Feuchtgebiet bei Waltersdorf

2
4	Nassbereiche am Špičák / Sattelberg | vlhké louky u Špičáku

2
5	Quellgebiete der Gottleuba / Liščí potok | prameniště Gottleuby
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Wandervorschlag | Tip na výlet
Schwarze Wiesen und verlassene Dorffluren

Kolem zaniklých vesnic k Černé louce

I

R

Komáří vížka / Mückentürmchen (von Teplice auch am Wochenende mit dem Linienbus zu erreichen, von Krupka-Bohosudov / Mariaschein per Sessellift)  ehem. Dorf Ebersdorf / Habartice  Černá louka / Schwarze Wiesen  Adolfov / Adolfsgrün
 Haberfeld  Fürstenwalde  Müglitz  Fojtovice / Voitsdorf
ca. 20 km, Abkürzungs- und Einkehrmöglichkeiten

Komáří vížka (z Teplic i o víkendech autobusem, z Bohosudova
lanovkou)  zaniklá obec Habartice  Černá louka  Adolfov
 Haberfeld  Fürstenwalde  Müglitz  Fojtovice

n Richtung Osten nehmen die Jahresniederschläge ab – wie im
übrigen Europa, so auch im Erzgebirge. An dessen Ostflanke
sind die natürlichen Bedingungen kaum noch geeignet, Moore
mit mächtigen Torfauflagen emporwachsen zu lassen. Frühzeitig haben Siedler die vergleichsweise fruchtbaren Gneisrücken
zwischen den Gebirgspässen in Kultur gebracht. Die Bauern
von Fürstenau und Fürstenwalde sowie von Voitsdorf, Ebersdorf
und Streckenwald nahmen große Mühen auf sich, um auch die
vernässten Senken landwirtschaftlich zu nutzen.
Die deutsch-böhmischen Bauern mussten nach 1945 das
Land verlassen, nur wenige tschechische Neusiedler kamen ins
Grenzgebiet. Das einst enge Netz kleiner Entwässerungsgräben
wucherte zu, die artenreichen Feuchtwiesen fielen brach, Karpatenbirken, Ohr- und Grau-Weiden breiteten sich aus. Auch auf der
deutschen Seite wandelte sich die Landkultur ganz drastisch –
und mit ihr die Kulturlandschaft. Grenzertragsböden, die sich den
Meliorationsbemühungen widersetzten, überließ die DDR-Landwirtschaft sich selbst. Wilde, weitgehend ungestörte Sumpflandschaften durften sich beiderseits der Grenze entwickeln. Wunderbare Refugien für Bekassinen und Birkhühner, für Feldschwirle
und Kreuzottern. Die botanische Fülle nahm allerdings stark ab
gegenüber den vorher hier kultivierten Feuchtwiesen. Die NSG
Černá louka auf tschechischer und Grenzwiesen Fürstenau und
Fürstenwalde (nach einer Erweiterung jetzt mit knapp 1000 Hek
tar eines der zehn größten in Sachsen) versuchen, die biologische
Vielfalt zu bewahren und zurückzubringen.
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oční úhrn srážek se snižuje směrem na východ – v celé
Evropě stejně jako v Krušných horách. Na jejich východním okraji navíc klesá i nadmořská výška hřebene a přilehlé
náhorní plošiny. Proto zde nejsou vhodné podmínky pro vznik
rašelinišť s mocnými vrstvami rašeliny. Lidé na horách se dříve
snažili obdělávat především relativně úrodné rulové hřbety
mezi horskými průsmyky. Sedláci z Fürstenau a Fürstenwalde,
Fojtovic, Habartic a Větrova se však s velkou námahou pokoušeli využívat také zamokřená údolí.
Po roce 1945 museli hospodáři německé národnosti okolí
Fojtovic opustit a na hřebeny přišlo jen velmi málo nových
osadníků. Rozpadla se kdysi hustá síť malých odvodňovacích
příkopů, druhově bohaté vlhké louky začaly zarůstat a rozšířily
se bříza pýřitá, vrba ušatá a vrba popelavá. Také na německé
straně se krajina výrazně proměnila. Půdy s nízkými výnosy, u
nichž nebyl důvod k melioracím, ponechali socialističtí plánovači jejich osudu. Po obou stranách hranice se začaly prosazovat divoké bažinné porosty, které se staly ideálním útočištěm
pro bekasiny a tetřívky, cvrčilky a zmije. Po botanické stránce
však tyto plochy ve srovnání s dříve udržovanými vlhkými
loukami silně utrpěly. Do původního stavu se dnes lidé snaží
vrátit alespoň přírodní rezervace Černá louka na české straně
a Grenzwiesen Fürstenau und Fürstenwalde (s tisíci hektary
jednu z deseti největších v celém Sasku).

cca 20 km
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Praktischer Naturschutz | Ochrana přírody
Schellerhauer Naturschutzpraktikum
Die artenreichsten, wertvollsten Sümpfe sind die Kleinseggenrasen: kurzrasige, lückige Vegetation, in der auch konkurrenzschwache, lichtbedürftige Pflanzen gute Chancen zum Wachsen und Vermehren haben. Doch gerade hier können auch
Gehölze, wie Moor-Birken oder Schwarz-Erlen, gut keimen.
Unter anderem deshalb benötigen solche Nassbiotope Pflege
durch gelegentliche Mahd. Das Problem dabei: Eine landwirtschaftliche Verwendung für das einstmals als Stalleinstreu geschätzte Mähgut gibt es heute nicht mehr. Ein teures Zuschussgeschäft für den Naturschutz.
Zum Glück gibt es junge Leute, denen Naturschutz wichtig ist.
Seit 1996 organisiert die Grüne Liga Osterzgebirge jedes Jahr
im August das Schellerhauer Naturschutzpraktikum, in Zusammenarbeit mit dem Förderverein für die Natur des Osterzgebirges und unterstützt vom Landratsamt. Eine Woche lang können
20 Studentinnen und Studenten verschiedener (ost-)deutscher
Hochschulen, aus der Slowakei und manchmal auch aus weiteren Ländern gemeinsam Erfahrungen bei der praktischen
Biotoppflege sammeln. Sie lernen darüber hinaus die Natur des
Ost-Erzgebirges auf verschiedenen Wanderexkursionen kennen, diskutieren mit Naturschützern aus der Region – und haben nebenbei auch gemeinsam Spaß dabei. Teilnahme, Unterkunft und Verpflegung sind, dank finanzieller Förderung durch
den Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge, kostenlos.
Dafür erwartet die Jugendlichen so einiges an schweißtreibenden Kraftanstrengungen.
Auch bei Bärenstein kümmert sich die Grüne Liga Osterzgebirge
um einige wertvolle Seggen- und Binsenbiotope. Freiwillige
Helfer sind immer willkommen, damit die hier vorkommenden
Kuckucksblumen, der Fieberklee und die Bach-Nelkenwurz erhalten bleiben.
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Ochranářská stáž v Schellerhau u Altenbergu
Druhově nejbohatšími a nejcennějšími mokřady jsou slatiniště:
nevysoké, řídké porosty, v nichž mají šanci i konkurenčně slabé,
světlomilné rostliny. Stejně dobře se zde ale mohou uchytit dřeviny jako bříza pýřitá nebo olše lepkavá. To je hlavní důvod, proč
tyto mokré biotopy potřebují alespoň jednou za čas pokosit.
Problém však představuje seno, které tímto způsobem získáme.
Dříve bylo žádané jako stelivo do stájí, dnes znamená jen práci
navíc, která by nebyla možná bez přispění dobrovolníků.
Od roku 1996 organizuje spolek Grüne Liga Osterzgebirge
každoroční stáž pro studenty v obci Schellerhau. Finančně ji
podporuje okresní úřad v Pirně. Během jednoho srpnového
týdne tu 20 studentů různých vysokých škol z Německa, Slovenska a občas také z jiných evropských zemí sbírá zkušenosti
s praktickou ochranou biotopů. Na exkurzích poznávají přírodu
východních Krušných hor, debatují s místními ochránci a především si užívají společný pobyt v krásné krajině. Účast, ubytování i strava jsou díky podpoře okresního úřadu zdarma. Pokud
studenti za pobyt přece jen něčím platí, pak především svým
potem – práce v terénu je opravdu namáhavá.

Für den Erhalt von Sonnentau, Fettkraut und Gefleckter Kuckucksblume im NSG Schellerhauer Weißeritzwiesen ist aufwendige
Handarbeit unverzichtbar. | Pokud mají rosnatky, tučnice a prstnatce v přírodní rezervaci Schellerhauer Weißeritzwiesen přežít,
je potřeba spousta namáhavé práce.

O další vzácné ostřicové a sítinové porosty pečuje Grüne Liga
Osterzgebirge také v okolí Bärensteinu. Díky jejich péči se zde
drží například prstnatec májový, vachta trojlistá či kuklík potoční. Dobrovolníci jsou vždy vítáni!
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