www.ogrodywodne.pl/mokra_laka/

www.ogrodywodne.pl
info@ogrodywodne.pl

ŁĄKA dla zaawansowanych

Łąkowa zachęta nr 2

dla profesjonalistów, dla posiadaczy zdegradowanej łąki, dla twórców krajobrazu, dla walczących
ze stepowymi poboczami dróg itp.
Od czego zacząć, czyli przegląd, remanent, spis niedobitków, które przetrwały po niegdysiejszej zapewne pięknej łące.
Nie polecamy roundupu i rozpoczynania od stanu spalonej ziemi. Ocalałe enklawy skupisk roślinnych podpowiedzą
jak podbudowywać i wykorzystywać niejednorodne fragmenty wynikające z wilgotności, zasobności pokarmowej,
co przeznaczyć na walkę totalną, a co zamienić na strategicznych ekologicznych sojuszników. Ucz się sam. Zwiedzaj
łąki, miedze, rowy i nieużytki. Zadawaj sobie pytanie dlaczego ten gatunek rośnie tutaj, w tym towarzystwie a nie gdzie
indziej. Staraj się pogłówkować, jak wygląda tutaj naturalne zasilanie gleby w wodę (opadową, podskórną).

Groszek bulwiasty - ozdoba każdej łąki

Nawet na obszarach suchych z roślinnością kserotermiczną są enklawy wilgotniejsze i odwrotnie, na wilgotnych
łąkach są wzniesienia, gdzie utrzymuje się roślinność
kserotermiczna. Z mojego doświadczenia: wierzę w to i
skutecznie praktykuję zakładanie kręgów ekologicznych.
Krąg wykonuję ze zużytych węży ogrodowych na średnicę
150 cm. Wewnątrz przekopuję glebę i ją odchwaszczam.
Według potrzeby dodaję torfu ogrodowego lub kompostu.
W kręgu wysadzam ok. 24 rośliny, ewentualnie mniej w
przypadku roślin dużych, np. dzięgiel litwor. Do kręgu
przynależy ścieżka o szerokości 60 cm regularnie koszona jak na trawniku. Krąg od razu startuje, jest ewentualnie podlewany, odchwaszczany. Taka protekcja trwa do
końca sezonu lub jeszcze w sezonie następnym. Inwestycja pracy w krąg ekologiczny odpłaca się siewkami, rozłogami itp., które stają się początkiem ekspansji danego
gatunku na otoczenie. Ta metoda sprawdziła się na wielu

gatunkach cennych przyrodniczo. Niekiedy w kręgu warto
umieścić dwa gatunki, np. mieczyk dachówkowaty i tojeść
pospolitą. Po pierwszym sezonie następuje ocena czy do
danego miejsca był trafnie dobrany gatunek. Jeśli nie to z
pokorą dany krąg obsadzamy innym gatunkiem, a dla roślin ewakuowanych szukamy nowego lokum. Dla niektórych roślin można stosować prostsze procedury wycinając
w glebie otwory za pomocą wierteł rurowych o średnicy
około 10 cm, dla mniejszych średnic można posłużyć się,
kosturem, stosowanym przy uprawach leśnych. W ten
sposób można wysadzać rośliny mniej cenne, licząc, że
większość sobie „poradzi”. Przyznam się, że moja natura
poznaniaka podpowiada mi jednak wariant kręgu protekcyjnego czy inne formy opieki nad sadzonymi roślinami.
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Kosaciec syberyjski na stanowisku naturalnym

Dzięgiel leśny - na jednej roślinie dwa kolory kwiatów

Mieczyk dachówkowaty - opuścił już dawno ekokręgi

Kwiatostan arcydzięgla litwor

Kręgi protekcyjne na łące w miejscowości Puszcza

Tojeść zwyczajna - nadzwyczajnie zdobna

Narzędzia do wkopywania, flancowania roślin

Krąg ekologiczny gotowy do użytku
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