
STŘELENSKÁ LOUKA
Co nám roste za „plotem“? 

 Louka se rozkládá jen na necelém 1,5 hektaru, ale svým 

významem patří mezi skvosty Ústeckého kraje, neboť podobně 

zachovalých luk bychom na úpatí Krušných hor napočítali 

na prstech jedné ruky. Její luční pěnovcové prameniště je 

v kategorii evropsky významných biotopů.

Jako nejvzácnější ze zdejších rostlin se jeví bařička 

bahenní (Triglochin balustre) – jde o jednu z mála jejích lokalit 

v celém kraji. Dalšími vzácnostmi jsou nenápadná kapradina 

jazyk hadí (či též hadilka obecná) (Ophioglossum vulgatum), 

ostřice odchylná (Carex appropinquata), koromáč olešníkový 

(Silaum silaus), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) či orchidej 

- prstnatec májový (Dactylorhiza majalis).

Z živočichů zde byla při sečení viděna ještěrka živorodá 

(Zootoca vivipara), ještěrka obecná (Lacerta agilis), zmije 

obecná (Vipera berus), slepýš křehký (Anguis fragilis), ropucha 

obecná (Bufo bufo), skokan hnědý (Rana temporaria), 

modrásek bahenní (Maculinea nausithous), užovka hladká 

(Coronella austriaca) a ťuhýk obecný (Lanius collurio).

Podpořte záchranu dalších ohrožených lokalit.
Přispějte prosím na konto kampaně Místo pro přírodu 9999922/0800.

Děkujeme. Bližší informace na www.mistoproprirodu.cz

Lokalita je ve vlastnictví

Českého svazu ochránců přírody

tel.: 222 516 115, email: info@csop.cz

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek FERGUNNA.

tel.: +420 734 802 066, +420 734 802 060

email: psfergunna@gmail.com

Zpřístupnění lokality realizovala

ZO ČSOP Teplice FERGUNNA

ve spolupráci se společností NET4GAS,

generálním partnerem ČSOP.
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Biotopy - legenda
•  střídavě vlhké bezkolencové louky (T1.9)

•  vlhká tužebníková lada (T1.6)

•  luční pěnovcové prameniště (R1.1)

•  mezofilní ovsíkové louky (T1.1)

•  vegetace vysokých ostřic (M1.7)

•  křoviny s nepůvodními druhy (X8)

Mapa biotopů
Střelenská louka v květnu 

Historie louky
 Původně se zde rozprostíraly rozsáhlé louky, mající desítky hektarů. Bohužel v minulém 

století byly narušeny výstavbou silnice, „zušlechtěním“ luk k vyšším výnosům biomasy a také 

částečným rozoráním. V posledních letech významně ovlivňuje podobné lokality především 

výstavba rodinných domů.

Tento malý skvost s bohatstvím bylin, travin, ale i zástupců bezobratlých a drobných 

obratlovců se zachoval díky původním majitelům, kteří se o louku, až téměř do konce 

20. století starali. Z větší části ji pravidelně kosili, z menší spásali kravou, ovcemi a kozou. 

Poté, co přestali chovat větší zvířata a nakonec i králíky, a majitelé několika koní v okolí 

o sečení neprojevili zájem, kosili ještě několik let louku za částečnou úplatu z rozpočtů 

Odboru životního prostředí okresního a krajského úřadu.

V následujících letech se o louku po domluvě s majiteli staraly najaté osoby či firmy, 

v letech 2005–2007 větší část louky kosila ZO ČSOP Hasina, v roce 2008 převzal péči 

o tuto lokalitu pozemkový spolek FERGUNNA. Odkupem pozemků v roce 2009 byla louka 

pravděpodobně zachráněna před zánikem, vzhledem k postupující výstavbě rodinných domů.
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