
I Ty możesz mieć łąkę

Łąka to szansa

Czym się różni łąka od trawnika? Łąka to trawnik na wolności. Na łące żyje mnóstwo gatunków roślin 
i zwierząt. Na trawniku nawet biała koniczynka jest prześladowana, o krecie i turkuciu niema co mówić. 
„Precz z monotonią poprawnego trawnika!”. Ekologu, zejdź z drzewa! Żeby ratować zagrożoną naturę nie musisz 
jechać do Puszczy Białowieskiej. Możesz to zrobić u siebie, na miejscu. Wszędzie możesz być ekologiczny. Mało 
ekologiczny trawnik możesz zamienić w przydomową łąkę.  Tutaj możesz przyjść przyrodzie w sukurs stwarza-
jąc azylum, czyli nisze ekologiczne dla ginących roślin, drobnej fauny np. owadów, błonkówek, motyli etc.
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Przydomowa łąka
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Wiele dróg wiedzie do łąkowego celu. Nasza praktykowa-
na w Ogrodach Wodnych to założenie lub zaadoptowanie 
istniejącego trawnika o niezbyt bujnym wzroście traw. 
Na wstępnym etapie budowy łąki trawnik zamieniamy na 
kombinację malowniczych trawiastych ścieżek wijących 
się między skupiskami łąkowych, różnego kształtu grzą-
deczek. Trawiaste ścieżki o szerokości ok. 60 cm powinny 
mieć łagodne łuki, tak by można było je kosić regularnie 
kosiarką najlepiej z zasobnikiem na skoszoną trawę. 
Łąkowe grządki obsadzamy łąkowym zielem. Na począ-
tku polecamy stosować zasadę na jednej grządce jeden 
gatunek roślin, a na miksowanie gatunków przyjdzie czas 
w miarę nabierania doświadczenia. 

Z czasem trawiaste ścieżki zostaną zaanektowane przez 
łąkowe rośliny, szczególnie te znoszące udeptywanie. Po 
dwóch-trzech latach stwierdzimy, że nasza łąka jest już 
gotowa do jednorazowego koszenia pod koniec sezonu 
wegetacyjnego (koniec sierpnia – wrzesień). W niektórych 
partiach wcale. Nauczymy się też chodzić po niej krokiem 
bociana, bo żal nam będzie nadepnąć jakiegoś ulubieńca.

Na przydomowej łące postaraj się wykorzystać wodę opa-
dową z Twoich budynków. Im woda dłużej pozostaje na 
danym obszarze, tym jest ekologczniej. Nie pozwólmy na 
szybki odpływ wody do Bałtyku.

Na swojej przydomowej łące nie musisz być 100% 
ortodoksem. Zostaw mały skrawek trawnika byś leżąc 
na nim mógł śledzić wędrujące po niebie obłoki. Można 
urządzić też mini SPA w stylu ścieżki zdrowia Sebastiana 
Kneippa - chodzenie boso po rosie na trawiastych ścież-
kach zimą i latem.

Łąka to szansa dla ginących gatunków roślin, dla owadów, 
płazów, drobnych ssaków i ptaków.

Łąkowa zachęta nr 1

łąka przydomowa
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Oferujemy rośliy łąkowe w różnych formach i wielkościach: nasiona, sadzonki, rośliny w doniczkach. 
Lista oferowanych gatunków na naszej stronie internetowej:

www.ogrodywodne.pl/mokra_laka/

Łąkowe story
Wszystko zostało pomieszczone na 300 m² dawnego trawnika.
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Pierwszy krok

Bezpieczna sadzawka dla maluchów 

Mieczyk dachówkowaty

Następny

Łąkowych klejnotwó przybywa

Miły gość
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