
 
 

Není louka jako louka 2. st. ZŠ  

Poraď se s koněm 
Odpovězte na otázky, přiřaďte chybějící slova. V případě nejistoty, zaběhněte za pedagogem, který 

vám po splnění úkolu poradí. 

Mokrá luka jsou výtopou našeho největšího českého rybníka. Jak se jmenuje? 

K čemu sloužily seníky na mokrých lukách? 

Proč se na mokrá luka jezdilo s koňskými povozy až v zimě? 

Co způsobilo zánik mokřadních společenstev na mokrých lukách? (Uveď dva důvody) 

Na jaké louce můžeme předpokládat větší výskyt druhů živočichů? (Vyber správnou možnost) 

a) Na rozkvetlé louce plné různých druhů bylin            b) Na vyhnojené louce s trávou jednoho druhu 

Jaká louka dává více sena? (Vyber správnou možnost) 

a) Horská bylinná louka.             b) Vyhnojená travnatá louka. 

Pro názorné pochopení změn v krajině stačí porovnat letecký snímek z poloviny 

minulého století a ze současnosti. Došlo ke scelování pozemků, k …….…….……. různých 

drobných louček, mezí, záhumenků a políček, zkrátka k zániku …………..……… krajiny. K 

vymírání druhů došlo skokově v 60. letech 20. století a šlo jednoznačně o důsledek 

kolektivizace v ………………..……. . Trend pokračoval i v dalších třiceti letech, navíc se 

zásadním vlivem státních dotací na …………….……. a rekultivace pozemků. Situace se 

nezlepšila ani v dalších desetiletích. Po listopadové revoluci došlo k obrovskému 

………………….... vývoji. Téměř skokově vznikaly nové domy, domky, celé obytné ploch v 

okolí obcí a měst. Nové sklady, obchodní centra, silnice a parkoviště. To, co zbývá 

z krajiny, je rozděleno do jasně ohraničených celků, které slouží k …………………………... 

zemědělské nebo lesnické produkci. Lesy fungují jako …………………………… na dřevo. 

Rozsáhlé, …………………………. ošetřované lány polí jsou využívány pro produkci plodin. 

Louky bývají ………………………., aby se podpořil růst trav a ty mohly být několikrát za 

rok během krátké doby plošně ……………….…….. a sklizeny. Lépe na tom nejsou ani 

pastviny, které jsou spásány tak intenzivně, že na nich vzniká porost podobný 

…………… trávníku. I na loukách a pastvinách proto chybí …………………….….. různě 

vysokých trávníků a nektar.     (text pochází z publikace Calla Ochrana motýlů) 

 

úbytku – intenzivní – meliorace – mozaika – chemicky – pestrosti – stavebnímu – 

zemědělství – plantáže – posečeny – hnojené – golfovému 


