Luční prameniště

Wiesenquellgebiete

Luční studánky bývají nenápadné. Na Šumavě se nejčastěji setkáme s prameništi s vyvěrající vodou chudou na rozpuštěné minerály a s malým množstvím živin. Proto i vegetace je zde nízká
a často dominují mechorosty. Bylinné patro bývá
chudé a tvořené porosty s převahou nízkých bylin.
Luční prameniště jsou mozaikovitě vtroušená do
jiných lučních biotopů. Jde o ohrožená stanoviště
zejména kvůli nevhodnému způsobu hospodaření
a eutrofizaci. Ačkoliv prameniště bývají druhově
chudá, jsou velice významná, neboť se jedná o tradiční, dnes zanikající prvek naší krajiny, který je
mimo jiné zásadní pro udržení tolik potřebné vody
v krajině.

autor: E. Zelenková

Aby naši předkové mohli v minulosti na podmáčených loukách vůbec hospodařit, byla voda odváděna mělkými kanálky, které zarůstaly prameništní
vegetací. Bez údržby mělkých stružek a pravidelného kosení nebo pastvy
je tento typ vegetace rychle nahrazen běžnou mokřadní vegetací.
autor: P. Čížková

zdrojovka hladkosemenná • Bach-Quellkraut

autor: L. Ekrt

vrbovka tmavá • Dunkelgrünes Weidenröschen

Die Wiesenbrünnlein sind unauffällig. Im
Böhmerwald finden wir am häufigsten Quellgebiete mit quellendem Wasser, das arm an aufgelösten
Mineralen ist und eine niedrige Nährstoffmenge
enthält. Deshalb ist hier auch die Vegetation niedrig
und es dominieren oft Moosbestände. Die Kräuterebene ist arm und bildet Bestände, in denen niedrige Kräuter überwiegen. Die Wiesenquellgebiete
sind in andere Wiesenbiotope mosaikartig eingetragen. Besonders wegen einer ungeeigneten Bewirtschaftungsart und der Eutrophisierung handelt es sich um bedrohte Standorte. Obwohl die
Quellgebiete artenarm sind, haben sie eine große
Bedeutung, weil es um ein traditionelles, in der Gegenwart verschwindendes Element unserer Landschaft geht.

Damit unsere Vorfahren auf versumpften Wiesen überhaupt wirtschaften
konnten, wurde das Wasser mit kleinen seichten Kanälen abgeleitet, die
mit der Quellvegetation bewuchsen. Ohne Instandhaltung von seichten
Rinnen und regelmäßiges Mähen oder Weiden wird dieser Vegetationstyp
durch die gewöhnliche Sumpfvegetation schnell ersetzt.
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vlahovka prameništní • Gemeines Quellmoos

Typickým průvodcem otevřených osluněných pramenišť s vyvěrající vodou je dnes velice vzácná
zdrojovka hladkosemenná (Montia fontana). Doprovází ji další druhy jako vrbovka tmavá (Epilobium obscurum), ptačinec mokřadní (Stellaria alsine), různé mechy, jako třeba vlahovka prameništní (Philonotis fontana) nebo velmi vzácně rozchodník huňatý (Sedum villosum). Naopak
běžným druhem pramenišť je blatouch bahenní (Caltha palustris).
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rozchodník huňatý • Sumpf-Fetthenne
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blatouch bahenní • Sumpf-Dotterblume

Der typische Begleiter von offenen besonnten Quellgebieten mit quellendem Waser ist heute das
sehr seltene Bach-Quellkraut (Montia fontana). Es wird von weiteren Arten begleitet, wie dem
Dunkelgrünen Weidenröschen (Epilobium obscurum), der Bach-Sternmiere (Stellaria alsine), verschiedenen Moosen, z. B. dem Gemeinen Quellmoos (Philonotis fontana) oder sehr selten mit der
Sumpf-Fetthenne (Sedum villosum). Eine im Gegenteil gewöhnliche Art der Quellgebiete ist die
Sumpf-Dotterblume (Caltha palustris).
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Eine ganze Reihe von Quellgebieten war
einst auch in niedrigeren Lagen verbreitet,
wo sie jedoch in der Regel untergingen. Ein
Symbol dieser Arten kann das wunderschöne Sumpf-Läusekraut (Pedicularis palustris)
sein, das in der Gegenwart zu den kritisch gefährdeten Arten gehört. Ähnlich attraktiv ist
das Krause Greiskraut (Tephroseris crispa),
das eines der Symbole der Böhmerwälder
Quellgebiete darstellt.

Celá řada druhů pramenišť byla kdysi rozšířena i v nižších polohách, kde však zpravidla
vyhynuly. Symbolem takových druhů může
být krásný všivec bahenní (Pedicularis palustris), který dnes patří ke kriticky ohroženým druhům. Podobně atraktivní je starček
potoční (Tephroseris crispa), který je jedním
ze symbolů šumavských pramenišť.
všivec bahenní • Sumpf-Läusekraut

starček potoční • Krauses Greiskraut
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