… aby město nepálilo

Když chceme, aby se tráva
zelenala i v těch
nejteplejších dnech
Zelené plochy mají v letních měsících nižší povrchovou teplotu než zpevněné povrchy,
čímž přispívají k ochlazování města. Zároveň díky zasakování vody zpomalují srážkový
odtok. V souvislosti s obdobím sucha a vln veder v minulých letech se však péče o zelené
plochy, které v létě mnohdy připomínají spíše step, stala poměrně náročnou disciplínou.
Můžeme si ji však usnadnit s pomocí několika jednoduchých opatření.

Čím pestřejší trávník máme, tím méně se o něj staráme
Pokud si zakládáme na malodruhovém okrasném trávníku, musíme počítat
s tím, že bude vyžadovat častou zálivku, sečení i hnojení a bude náchylnější
k vysychání. Oproti tomu smíšené travnaté plochy či luční trávníky sečeme
dvakrát do roka, vystačí si s vodou z přirozených srážek a přečkají suchá
období v esteticky přijatelném stavu. Navíc poskytnou zázemí opylovačům
a dalším druhům hmyzu.

Sekejme travnaté plochy správně
Zatímco louky sečeme dvakrát ročně, trávníky sečeme častěji, abychom podpořili odnožování trav.
Díky tomu nám pak raší nové zelené výhony a zamezíme tomu, že zůstávají jen staré žluté trsy.

www.lifetreecheck.eu
Další tipy, co dělat, aby město nepálilo, najdete na stránkách projektu LIFE Tree Check.
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V suchých letních měsících je vhodné vynechat jednu nebo více sečí, případně trávník jenom lehce zkrátit. Sekat bychom neměli při teplotách nad 26 ˚C.
Výšku sečení můžeme nastavit až na 10-12 cm.
Na větších plochách a zejména u lučních trávníků můžeme pracovat
s tzv. mozaikovou sečí, kdy sečeme plochu v etapách a vznikají neposečené
pruhy či ostrůvky, které zadržují vodu a zachovají místo pro živočichy.

Odvodňujme zpevněné plochy do zeleně
Odváděním dešťové vody ze zpevněných ploch do kanalizace připravujeme
trávníky o vlhkost, která se v půdě po zasáknutí udržuje a slouží jako zásoba
pro suchá období. Když ale upravíme obrubníky (snížíme, přerušíme)
a vhodně vyspádujeme chodníky a silnice, můžeme přivést srážkovou vodu do
zeleně a nechat ji zde přirozeně vypařovat. Úpravy jsou vhodné zejména pro
prostranství s větší travnatou plochou a s dobrou zasakovací schopností půdy.

Jaké jsou další možnosti přírodě blízké údržby zeleně?
• Vybírejme druhy rostlin vhodné pro dané místo.
• Chraňme rostliny pokud možno bez použití chemických přípravků. Plísní či houbou napadené části

rostlin je důležité včas ostříhat a zničit (nůžky si vydezifikujme předtím, než je použijeme na jinou
rostlinu!). Škůdce můžeme odstranit mechanicky (například posbírat slimáky, zakoupit speciální
ohrádky, sítě či lapače) či vysazením aromatických rostlin.

• Trvalkové záhony nejenže vypadají krásně, ale zadržují také vodu ve městě a poskytují potravu pro hmyz.

Mulčováním záhonů kůrou, dřevní štěpkou, slámou či drceným kamenivem omezíme růst plevele
i jejich nadměrné vysychání. Kvůli snadnější výměně vzduchu a vody nepoužívejme geotextilii či plastové folie.

• Zřiďme si na zahradě kompost a využívejme ho k přírodnímu hnojení.
• V místech, kde se to hodí (obecní i soukromé sady, chráněné oblasti, louky), nechme trávu spásat ovce

či kozy. Pastva totiž pomáhá zvyšovat druhovou rozmanitost.
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