
*Murawy kserotermiczne
(Festuco-Brometea)

Siedlisko priorytetowe – 
priorytetowe sà tylko murawy
z istotnymi stanowiskami 
storczykowatych
Kod Physis: 34.351, 34.3121

A. Opis siedliska g∏ównego typu

Definicja

Ekstrazonalne zbiorowiska ciep∏ych muraw na pod∏o˝u za-
sobnym w wapƒ, nawiàzujàce do zbiorowisk stepowych.
Za priorytetowe uznaje si´ jedynie p∏aty z istotnymi stano-
wiskami storczykowatych.

Charakterystyka

Murawy kserotermiczne to ciep∏olubne zbiorowiska trawia-
ste o charakterze stepowym, których wyst´powanie uwa-
runkowane jest warunkami klimatycznymi, glebowymi
i orograficznymi. Spotykane sà g∏ównie w po∏udniowo-
wschodniej i po∏udniowej cz´Êci Europy. Ekstrazonalnie wy-
st´pujà na terenie ca∏ego kontynentu, zajmujàc zasobne
w w´glan wapnia stoki w dolinach du˝ych rzek lub wy-
chodnie ska∏ wapiennych.
Sà to zbiorowiska majàce postaç barwnych muraw, o boga-
tej i zró˝nicowanej florze, cz´sto z udzia∏em gatunków relik-
towych oraz rzadkich. Wyst´pujà zwykle na rozleg∏ych sto-
kach pagórków, wàwozów, stromych zboczach w dolinach
rzecznych, utrwalonych piar˝yskach u podnó˝a ska∏ wapien-
nych, a tak˝e na pó∏kach i Êcianach skalnych, na wychod-
niach ska∏ wapiennych a nawet na eksponowanych ku po-

∏udniowi sztucznych stokach nasypów, wykopów czy ha∏d.
Murawy kserotermiczne rozwijajà si´ p∏ytkich parar´dzi-
nach i r´dzinach, lessach oraz na czarnoziemach, na su-
chym pod∏o˝u o odczynie zasadowym lub oboj´tnym, bo-
gatym w w´glan wapnia. Wyst´pujà w miejscach o du˝ym
nas∏onecznieniu, przy ekspozycji po∏udniowej, przy wyso-
kich temperaturach powietrza i gleby.
Murawy kserotermiczne charakteryzujà si´ du˝ym zró˝-
nicowaniem – od pionierskich zbiorowisk nagipsowych
i nalessowych, o luênym zwarciu i strukturze k´powej,
z dominacjà traw przez niskie, barwne murawy z du˝ym
udzia∏em omanu wàskolistnego Inula ensifolia i turzycy
niskiej Carex humilis, a˝ po wysokie, bujne zbiorowiska
o charakterze mezofilnym, z du˝ym udzia∏em bylin dwu-
liÊciennych. Zbiorowisko zio∏oroÊlowo-murawowe Ori-
gano-Brachypodietum, charakteryzujàce si´ niepe∏nym
zwarciem i bujnà roÊlinnoÊcià, rozwijajàce si´ wtórnie,
w mniej skrajnych warunkach, zawiera wiele gatunków
∏àkowych. Na pod∏o˝u gipsowym, w stosunkowo cieni-
stych i zmiennowilgotnych warunkach rozwijajà si´ mu-
rawy z panujàcà seslerià b∏otnà Sesleria uliginosa. Na-
tomiast u podnó˝y zboczy, na marglach nadkredowych,
w miejscach wysi´ku wody (czasem s∏onawej) rozwija
si´ zbiorowisko z turzycà sinà Carex 
flacca i komonicznikiem skrzydlastostràkowym Tetrago-
nolobus maritimus subsp. siliquosus, równie˝ zaliczane
do grupy muraw kserotermicznych.
Flora roÊlin naczyniowych muraw kserotermicznych jest
bardzo bogata i urozmaicona, a wiele wyst´pujàcych tu
gatunków to roÊliny zaliczane do rzadkich i zagro˝o-
nych w skali Polski. Wyst´pujàce na tych siedliskach ga-
tunki pochodzà g∏ównie z Obszaru Âródziemnomor-
skiego, osiàgajàc w Polsce pó∏nocnà granic´ naturalne-
go zasi´gu. Spotkaç tu mo˝na tak˝e wiele gatunków
storczykowatych – takich jak na przyk∏ad: storczyk pur-
purowy Orchis purpurea, storczyk kukawka Orchis mili-
taris, dwulistnik muszy Ophrys insectifera. Murawy kse-
rotermiczne charakteryzujà si´ du˝à ró˝norodnoÊcià
florystycznà, z czym zwiàzana jest bogata fauna bezkr´-
gowców, zw∏aszcza chrzàszczy, muchówek, b∏onkówek
i owadów prostoskrzyd∏ych, pluskwiaków i motyli.
W Pieninach murawy sà siedliskiem dla chronionego
motyla – niepylaka apollo Parnassius apollo.
RoÊlinnoÊç muraw stabilizowana jest i w du˝ej mierze
kszta∏towana w wyniku ekstensywnej gospodarki ∏àkarskiej
i pasterskiej. Po zaprzestaniu u˝ytkowania przekszta∏cajà
si´ w drodze sukcesji wtórnej w zaroÊla, a nast´pnie w las.
G∏ównym zagro˝eniem dla istnienia i funkcjonowania
muraw kserotermicznych jest sukcesja wtórna. Utrzyma-
nie pe∏nej zmiennoÊci zbiorowisk i zachowanie bogactwa
florystycznego tych siedlisk wymaga podj´cia zabiegów
ochrony czynnej polegajàcej na przywracaniu i utrzymy-
waniu dawnych, ekstensywnych form u˝ytkowania takich
jak wypas, koszenie, w niektórych przypadkach kontrolo-
wane wypalanie.

Wysokogórskie murawy acydofilne i bezwapienne
wyle˝yska Ênie˝ne

P
ora

d
nik

i ochrony sied
lisk

 i g
a
tunków

*Murawy kserotermiczne

*6210

117



Podzia∏ na podtypy

6210-1 Murawa naskalna
6210-2 Murawy ostnicowe
6210-3 Kwieciste murawy kserotermiczne

Usytuowanie siedliska w polskiej
klasyfikacji fitosocjologicznej

Klasa Festuco-Brometea ciep∏olubne murawy o charak-
terze stepowym

Rzàd Festucetalia valesiacae kserotermiczne, wapnio-
lubne murawy ni˝owe

Zwiàzek Seslerio-Festucion duriusculae kseroter-
miczne, wapniolubne murawy naskalne

Zespo∏y: Festucetum pallentis zespó∏ kostrzewy
bladej
Teucrio-Melicetum ciliatae zespó∏ o˝anki
i per∏ówki orz´sionej
zbiorowisko Festuca pallens zb. kostrzewy
bladej

Zwiàzek Festuco-Stipion murawy z przewagà ksero-
termicznych traw

Zespo∏y: Sisymbrio-Stipetum capillatae ze-
spó∏ stulisza miot∏owego
Potentillo-Stipetum capillatae zespó∏ pi´-
ciornika piaskowego
Koelerio-Festucetum rupicolae zespó∏ ko-
strzewy i strz´plicy nadobnej

Zwiàzek: Cirsio-Brachypodion pinnati murawy z du-
˝ym udzia∏em bylin dwuliÊciennych

Zespo∏y i zbiorowiska: Inuletum ensifoliae ze-
spó∏ omanu wàskolistnego
Thalictro-Salvietum pratensis kwietny step
∏àkowy
Adonido-Brachypodietum pinnati murawa
z mi∏kiem wiosennym
Seslerio-Scorzoneretum purpureae murawy
z seslerià b∏otnà
zbiorowisko Carex glauca-Tetragonolobus
maritimus subsp. siliquosus zb. komonicznika
skrzydlatostràkowego i turzycy sinej
Origano-Brachypodietum pinnati murawa
z lebiodkà pospolità

Zwiàzek Mesobromion suboceaniczno – Êródziem-
nomorskie murawy wapniolubne

Zespo∏y: Gentiano-Koelerietum pyramidatae
zespó∏ goryczki i strz´plicy piramidalnej
Onobrychido-Brometum erecti zespó∏ spar-
cety i stok∏osy prostej
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B. Opis podtypów

*Murawa naskalna

Siedlisko priorytetowe – 
priorytetowe sà tylko murawy
z istotnymi stanowiskami 
storczykowatych
Kod Physis: 34.351

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Zbiorowisko z panujàcà kostrzewà bladà Festuca pallens
wyst´puje na wapiennych Êcianach skalnych. Spotykane
jest na stromych, niemal prostopad∏ych Êcianach, w szcze-
linach i na pó∏kach skalnych, gdzie gromadzi si´ cienka
warstwa próchnicy lub wykszta∏conej parar´dziny. Najpe∏-
niej wykszta∏cone p∏aty spotyka si´ przy ekspozycji po∏u-
dniowej i z przyleg∏ych sektorów horyzontu. Silne nas∏o-
necznienie jest przyczynà wysokich temperatur i silnego
przesuszenia pod∏o˝a.

Fizjonomia i struktura zbiorowisk
Luêne k´py pionierskiej murawy porastajà ska∏y wapien-
ne, zbudowane z wapieni jurajskich. Wyst´pujà na stro-
mych Êcianach i pó∏kach skalnych. Spotyka si´ je przy
ró˝nych ekspozycjach, przy czym przy ekspozycji po∏u-
dniowej dominujà gatunki kserotermiczne, a przy ekspo-
zycjach z pó∏nocnego sektora horyzontu wzrasta udzia∏
roÊlin cieniolubnych, z dominacjà paproci i mchów, któ-
re mogà pokrywaç nawet do 50% powierzchni. Zwarcie
murawy z panujàcà kostrzewà bladà Festuca pallens jest
zmienne, waha si´ od kilku do kilkudziesi´ciu % w zale˝-
noÊci od dost´pnych szczelin i pó∏ek skalnych. W zdj´-
ciach fitosocjologicznych z Pienin oceniano je Êrednio na
ok. 45%. Niekiedy, w wi´kszych szczelinach skalnych za-
korzeniajà si´ gatunki krzewów: ja∏owca, irgi, ich pokry-
cie jest zwykle niewielkie, najwy˝ej kilka procent. Ogó-
∏em w zespole tym wyst´puje ponad 100 gatunków ro-
Êlin naczyniowych (w Pieninach stwierdzono ich ok. 120),
przy czym w jednym zdj´ciu fitosocjologicznym notuje si´
Êrednio do 30 gatunków.

Reprezentatywne gatunki
Kostrzewa blada Festuca pallens, rojownik pospo-
lity Jovibarba sobolifera, czosnek skalny Allium
montanum, jastrz´biec siny Hieracium bifidum, oleÊnik
górski Libanotis pyrenaica, per∏ówka siedmiogrodzka Me-
lica transsilvanica, macierzanka wczesna Thymus praecox,
per∏ówka orz´siona Melica ciliata, o˝anka pierza-

stosieczna Teucrium botrys, tymotka Boehmera Phleum
phleoides, goêdzik kartuzek Dianthus carthusianorum, cha-
ber nadreƒski Centaurea stoebe, cieciorka pstra Coro-
nilla varia, lucerna sierpowata Medicago falcata.
Odmiany
W zale˝noÊci od ekspozycji Êcian skalnych i zwiàzanych
z tym warunków Êwietlnych i wilgotnoÊciowych wykszta∏ca-
jà si´ dwie odmiany.
Festucetum pallentis neckeretosum wykszta∏ca si´ przy eks-
pozycjach pó∏nocnej i przyleg∏ych – charakteryzuje si´
obecnoÊcià gatunków górskich, takich jak: koz∏ek trójlistko-
wy Valeriana tripteris, skalnica gronkowa Saxifraga panicu-
lata oraz higrofilnych mszaków – m.in. szamot∏och Oedera
Plagiopus oederi i wàtrobowiec Metzgeria pubescens.
Festucetum pallentis semperviretosum wykszta∏ca si´ g∏ów-
nie przy ekspozycji po∏udniowej i odznacza si´ znacznym
udzia∏em gatunków ciep∏olubnych.
W Sudetach i na Dolnym Âlàsku na bazaltach, serpentynitach
i wapieniach wykszta∏ci∏y si´ murawy obejmujàce nieco bogat-
sze florystycznie zbiorowiska na stromych Êcianach i pó∏kach
skalnych. Zosta∏y one w∏àczone do opisu siedliska 6210-1, ze
wzgl´du na znaczny udzia∏ kostrzewy bladej oraz ich „podo-
bieƒstwo ekologiczne” do opisywanego zespo∏u Festucetum
pallentis, mimo specyficznego, odmiennego niekiedy pod∏o˝a.
Murawy te reprezentowane sà przez dwa zbiorowiska:
• Zbiorowisko Festuca pallens

Zbiorowisko to rozwija si´ w nieco szerszych i g∏´bszych
szczelinach skalnych. W p∏atach dominuje kostrzewa bla-
da Festuca pallens, znaczny udzia∏ majà takie gatunki, jak:
tymotka Boehmera Phleum phleoides, goêdzik kartuzek
Dianthus carthusianorum, chaber nadreƒski Centaurea sto-
ebe, bylica polna Artemisia campestris oraz taksony prze-
chodzàce z pionierskich muraw ze zwiàzku Alysso-Sedion.

• Zespó∏ Teucrio-Melicetum ciliatae
Zbiorowisko to rozwija si´ na rumoszu zalegajàcym na
szerokich pó∏kach skalnych, w których mià˝szoÊç pod∏o-
˝a dochodzi do 20 cm. Zespó∏ ten nale˝y do najcenniej-
szych sudeckich muraw naskalnych. W p∏atach dominu-
je per∏ówka orz´siona Melica ciliata, która jest gatun-
kiem wyró˝niajàcym zespó∏ i w Polsce wyst´puje jedynie
w Sudetach. Murawy Teucrio-Melicetum ciliatae posia-
dajà znaczny udzia∏ barwnie kwitnàcych bylin, takich
jak: cieciorka pstra Coronilla varia, lucerna sierpowata
Medicago falcata, pi´ciornik wiosenny Potentilla neu-
manniana, chaber nadreƒski Centaurea stoebe, drakiew
˝ó∏ta Scabiosa ochroleuca, oleÊnik sybeyjski Libanotis si-
birica oraz o˝anka pierzastosieczna Teucrium botrys.

Mo˝liwe pomy∏ki
Niejednokrotnie pó∏ki skalne (siedlisko dla muraw z ko-
strzewà bladà Festucetum pallentis) stanowià siedlisko dla
innych typów muraw kserotermicznych, np. dla murawy
Origano-Brachypodietum.
Przy nietypowo wykszta∏conych p∏atach mo˝liwa jest pomy∏-
ka z zespo∏em górskiej murawy naskalnej Dendranthemo –
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Seslerietum, której wyst´powanie w Pieninach zaz´bia si´
z obszarem wyst´powania zespo∏u Festucetum pallentis.
Murawy na Dolnym Âlàsku odznaczajà si´ udzia∏em
gatunków przechodzàcych z pionierskich muraw ze zw.
Alysso-Sedion. W przypadku p∏atów zniszczonych lub
zubo˝onych mogà wystàpiç problemy z ich zakwalifi-
kowaniem.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Seslerio-Festucion duriusculae
Zespo∏y: Festucetum pallentis zespó∏ kostrzewy bladej
Teucrio-Melicetum ciliatae zespó∏ o˝anki i per∏ów-
ki orz´sionej
Zbiorowisko Festuca pallens zb. kostrzewy bladej

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Wapieniolubna, ciep∏olubna murawa naskalna jest zbioro-
wiskiem wzgl´dnie trwa∏ym. Zbiorowisko murawowe z ko-
strzewà bladà Festucetum pallentis ogrywa rol´ wybitnie
pionierskà. Procesy sukcesyjne zachodzà tu stosunkowo
wolno. Wy∏àcznie w k´pach kostrzewy sinej Festuca pallens
i wÊród mchów znajdujà si´ miejsca, w których mogà na-
stàpiç procesy nagromadzenia g∏´bszej warstwy próchnicy
i wykszta∏cania si´ gleby bogatej w substancje organiczne.
W zale˝noÊci od ukszta∏towania pod∏o˝a skalnego mogà
pojawiaç si´ tam pojedyncze krzewy i zbiorowisko mo˝e
ust´powaç miejsca ciep∏olubnym zaroÊlom.

Na Dolnym Âlàsku opisywano zast´powanie muraw,
w miar´ akumulacji gleby, przez termofilne zbiorowiska
okrajkowe ze zw. Geranion sanquinei (na bazaltach i ser-
pentynitach) lub ze zw. Trifolion medii (na pod∏o˝u wapien-
nym), a nast´pnie zaroÊla ze zw. Berberidion. Klimakso-
wym zespo∏em sà w tych warunkach odpowiednio: kwaÊna
buczyna lub buczyna storczykowa.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Zasadniczo brak powiàzania z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka.
Obserwuje si´ florystyczne ubo˝enie zespo∏u w miejscach
uprawiania wspinaczki ska∏kowej, w wyniku mechaniczne-
go niszczenia roÊlinnoÊci.
Na siedliskach antropogenicznych (kamienio∏omy) pe∏-
ny ciàg zbiorowisk mo˝e zaistnieç w czasie krótszym
ni˝ 100 lat. Jest to uwarunkowane kszta∏tem Êcian
skalnych. Ju˝ ok. 5-6 lat po zakoƒczeniu eksploatacji
pó∏ki skalne mogà byç zasiedlone przez murawy. Po
nast´pnych 10 latach wkraczajà tam m∏ode drzewa
i krzewy, stopniowo ocieniajàc murawy. Charaktery-
styczne jest tworzenie si´ tu doÊç jednorodnych p∏atów
zbiorowisk, a nie ich mozaiki, jak w przypadku siedlisk
w pe∏ni naturalnych.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne 
lub przylegajàce

Wapieniolubne, ciep∏olubne murawy naskalne graniczà
z ciep∏olubnymi zbiorowiskami zlokalizowanymi u podnó-
˝y Êcian skalnych, na wyp∏aszczeniach lub /i pó∏kach skal-
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nych. Najcz´Êciej sà to zbiorowiska kserotermiczne mura-
wowo-zio∏oroÊlowe Origano-Brachypodietum (34.312),
ciep∏olubne zaroÊla ze zwiàzku Berberidion lub zaroÊla
Prunetalia spinosae (31.81).

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia

Pieniny Zachodnie, Skalice Nowotarskie i Spiskie, po∏u-
dniowa cz´Êç Wy˝yny Krakowsko-Cz´stochowskiej,
wschodnia cz´Êç Wy˝yny Âlàskiej.
Pogórze Kaczawskie, Pogórze Wa∏brzyskie, Góry Sowie,
Masyw Âl´˝y, Wzgórza Strzegomskie.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Zespó∏ kostrzewy bladej Festucetum pallentis charakteryzu-
je si´ wysokim walorem, ze wzgl´du na ograniczony zasi´g
wyst´powanie i przywiàzanie do specyficznych, skrajnych
warunków Êrodowiska abiotycznego. Zbiorowisko odgry-
wa rol´ wybitnie pionierskà, zasiedlajàc wietrzejàce, wa-
pienne ska∏y jurajskie.
W grupie kserotermicznych zbiorowisk murawowych ze-
spó∏ kostrzewy bladej Festucetum pallentis charaktery-
zuje si´ najwy˝szym stopniem naturalnoÊci oraz znacz-
nym udzia∏em gatunków rzadkich, zaliczanych do gru-
py gatunków górskich i reliktów glacjalnych, takich jak:
koz∏ek trójlistkowy Valeriana tripteris i skalnica gronko-
wa Saxifraga paniculata.
Niektóre gatunki zwiàzane z murawami Festucetum pallen-
tis sà w grupie roÊlin zagro˝onych w skali kraju wygini´-
ciem i umieszczone zosta∏y w Polskiej Czerwonej Ksi´dze
RoÊlin. RoÊliny te to:
Macierzanka wczesna Thymus praecox – CR (krytycznie
[skrajnie] zagro˝ony wygini´ciem w skali kraju),
Per∏ówka orz´siona Melica ciliata – CR,
Przytulia stepowa Galium valdepilosum –EN (silnie zagro-
˝ony wygini´ciem w skali kraju),

Przytulia ma∏opolska Galium cracoviense – VU (nara˝ony
na wygini´cie),
Zaraza oleÊnikowa Orobanche bartlingii – VU.
W Pieninach obserwowany bywa na Êcianach skalnych po-
murnik Tichodroma muraria.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Przytulia ma∏opolska Galium cracoviense, pszonak pieniƒ-
ski Erysimum pienienicum (VU). Âciany skalne mogà te˝
zapewniç schronienie nietoperzom: podkowcowi du˝emu
Rhinoluphus ferrumequinum i nockowi orz´sionemu Myotis
emarginatus.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Brak.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane
Tempo zachodzàcych w obr´bie siedliska naturalnych zmian
jest niewielkie. Zwiàzane jest ono g∏ównie z warunkami mi-
kroklimatycznymi zale˝nymi od stopnia nachylenia ska∏y
oraz ekspozycji. Warunkiem zachowania siedliska w stanie
niezmienionym jest pozostawienie nienaruszonego pod∏o˝a.

Inne obserwowane stany
Brak bezpoÊredniego, celowego oddzia∏ywania cz∏owieka
na to siedlisko i jego przekszta∏canie. W niektórych przy-
padkach p∏aty murawy rozwijajàce si´ na niewielkich ska∏-
kach i Êcianach skalnych w otoczeniu lasu sà stopniowo
zacieniane przez rozwijajàce si´ korony drzew.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Zbiorowisko murawowe z kostrzewà bladà Festucetum pal-
lentis ma chrakter murawy pionierskiej. Jej trwa∏oÊç jest
uwarunkowana czynnikami orograficznymi. Proces sukce-
sji jest bardzo wolny. Znane sà stanowiska, gdzie sk∏ad flo-
rystyczny i struktura zbiorowiska nie zmieni∏a si´ od dzie-
siàtków lat, a na Dolnym Âlàsku nawet ok. 150 lat. Kieru-
nek sukcesji wyznaczony jest przez pod∏o˝e. Zast´powane
sà one przez termofilne zbiorowiska okrajkowe ze zw. Ge-
ranion sanquinei (na bazaltach i serpentynitach) lub ze zw.
Trifolion medii (na pod∏o˝u wapiennym), a nast´pnie zaro-
Êla ze zw. Berberidion. Klimaksowym zespo∏em sà w tych
warunkach odpowiednio: kwaÊna buczyna lub buczyna
storczykowa.
Nawapienna murawa z panujàcà kostrzewà bladà (Festu-
cetum pallentis) nale˝y do siedlisk niezagro˝onych w swo-
im zasi´gu, co jest wynikiem warunków, w jakich wyst´pu-
je i charakteru siedliska.
Naturalnym zagro˝eniem w skali lokalnej dla siedliska
mo˝e byç post´pujàce zacienienie niewielkich Êcian
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skalnych, co prowadzi do ubo˝enia sk∏adu gatunkowego
poprzez eliminacj´ najbardziej Êwiat∏olubnych gatunków.
Pewnym, choç niewielkim i na nieznacznà skal´, zagro˝e-
niem dla trwa∏oÊci muraw mo˝e byç eutrofizacja siedliska.
Mechaniczne niszczenie siedliska zachodzi w miejscach in-
tensywnego ruchu wspinaczkowego, na przyk∏ad na ostaƒ-
cach skalnych Jury Krakowsko-Cz´stochowskiej oraz w ka-
mienio∏omach. Obserwuje si´ tak˝e palenie ognisk na
szczytach ostaƒców skalnych i wydeptywanie muraw.

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny

Niewielka cz´Êç zasobów zosta∏a zagro˝ona, w wyniku
niszczenia ska∏ poprzez wydobywanie wapienia w ka-
mienio∏omach. Jednak po ich wyeksploatowaniu i za-
przestaniu intensywnej dzia∏alnoÊci wydobywczej pozo-
stawione ska∏y stanowià nowe siedlisko dla rozwoju mu-
raw z panujàcà kostrzewà bladà, choç ju˝ o nieco od-
miennych charakterze.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Do najwa˝niejszych cech, które nale˝y uwzgl´dniç podczas
prac nad tworzeniem planów ochrony dla tego typu mu-
raw nale˝y du˝a wra˝liwoÊç tych siedlisk na ograniczony
dost´p Êwiat∏a.

Zalecane metody ochrony
Naskalne murawy kserotermiczne z panujàcà kostrzewà
bladà Festucetum pallentis nie wymagajà bezpoÊrednich
dzia∏aƒ ochrony czynnej. Wysokie, strome Êciany skalne
stanowià stabilne siedlisko, zapewniajàce utrzymanie
i trwa∏oÊç cennych nawapiennych zbiorowisk naskalnych.
Zasadniczo ochrona bierna stanowi wystarczajàcà form´
ochrony tego siedliska. Natomiast utrzymanie pe∏nej
zmiennoÊci tego typu muraw wymaga niekiedy podj´cia
zabiegów ochrony czynnej, polegajàcej na ods∏anianiu
Êcian skalnych eksponowanych na po∏udnie, a zw∏aszcza
niewielkich p∏atów muraw kserotermicznych rozmieszczo-
nych na niewielkich, pojedynczych ska∏ach i ostaƒcach
skalnych otoczonych przez lasy. Ochrona czynna polegaç
powinna na niedopuszczeniu do zacienienia ska∏. Wyma-
ga to okresowego usuwania drzew i krzewów pojawiajà-
cych si´ w najbli˝szym otoczeniu Êcian, ska∏ i pó∏ek skal-
nych powodujàcych stopniowe zacienienie muraw.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Brak.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Siedlisko znajdujàce si´ na obszarach po∏udniowej cz´Êci
Polski zosta∏o ju˝ obj´te ochronà prawnà z ró˝nych wzgl´-
dów. Nawapienne murawy z panujàcà kostrzewà bladà
Festucetum pallentis znajdujà si´ na obszarze parków na-
rodowych: Pieniƒskiego i Ojcowskiego. Na terenie Zespo-
∏u Jurajskich Parków Krajobrazowych, gdzie wyst´puje
wi´kszoÊç stanowisk tego zespo∏u, oraz w pojedynczych
rezerwatach przyrody w Pieniƒskim Pasie Ska∏kowym np.
Prze∏om Bia∏ki – zachowanie Êcian skalnych stanowiàcych
siedlisko dla tego zespo∏u jest zapewnione i stanowi gwa-
rancj´ zabezpieczenia tego siedliska w ramach ochrony
biernej zachowawczej.
Za ochron´ przyrody i zabezpieczenie tego typu sie-
dlisk, na terenach parków narodowych odpowiedzialni
sà dyrektorzy parków (Ojcowskiego, Pieniƒskiego), na-
tomiast za stan rezerwatów – Wojewódzki Konserwator
Przyrody.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Siedlisko by∏o przedmiotem badaƒ naukowych, g∏ównie
w latach 50. i 60. XX wieku. Zosta∏o wówczas szczegó∏o-
wo opisane wraz z podzia∏em na odmiany (podzespo∏y).
W nast´pnych latach by∏o przedmiotem ochrony
uwzgl´dnianym w operatach ochronnych parków naro-
dowych i krajobrazowych oraz planach ochrony rezer-
watów przyrody.
Informacje o zbiorowiskach z Dolnego Âlàska zosta∏y opu-
blikowane w latach 90. XX wieku; siedliska te wymagajà
dalszych, szczegó∏owych badaƒ.

Monitoring naukowy

Monitoring terenowy w ramach tego typu siedliska po-
winien polegaç na przeglàdzie terenowym, przepro-
wadzanym co 3–5 lat w poszczególnych p∏atach. Oce-
nie nale˝y poddaç dynamik´ poszczególnych p∏atów,
zw∏aszcza jego sk∏ad gatunkowy, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem pojawiajàcych si´ siewek drzew
i krzewów oraz stanowiskami cennych gatunków roÊlin
naczyniowych. Dokumentacja powinna byç prowadzo-
na poprzez wykonywanie zdj´ç fitosocjologicznych
i dokumentacj´ fotograficznà. Obserwacje te powinny
dostarczyç szczegó∏owych informacji o przemianach
(dynamice) siedliska oraz ewentualnej potrzebie
ochrony czynnej.

Joanna Perzanowska, Jolanta Kujawa-Pawlaczyk
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*Murawy ostnicowe

Siedlisko priorytetowe – 
priorytetowe sà tylko murawy
z istotnymi stanowiskami 
storczykowatych
Kod Physis: 34.3121

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Zbiorowiska muraw ostnicowych Sisymbrio-Stipetum capilla-
tae i Potentillo-Stipetum capillatae wyst´pujà na na stromych
(20–60°, najcz´Êciej 40–50°) zboczach pagórków, wàwozach
o po∏udniowej wystawie oraz kraw´dziach dolin rzecznych.
zwykle zajmujà niewielkie powierzchnie, od kilku do kilkuna-
stu arów, majàc charakter roÊlinnoÊci pionierskiej, jedynie
w dolinach du˝ych rzek pokrywajàc rozleg∏e powierzchnie,
od kilku do kilkudziesi´ciu hektarów. Murawy te majà cha-
rakter roÊlinnoÊci pó∏naturalnej. Wykszta∏cajà si´ w miejscach
szczególnie suchych, nas∏onecznionych i goràcych.
Na po∏udniu Polski wyst´pujà na pod∏o˝u gipsowym, na
drobnoziarnistych glebach typu parar´dziny lub r´dziny,
p∏ytkich, silnie szkieletowych, ubogich w próchnic´, o od-
czynie alkalicznym i wysokiej zawartoÊci siarczanów. Spo-
tykane sà równie˝ na glebach lessowych i na ska∏ach oraz
na r´dzinach gipsowych.

W pó∏nocnej cz´Êci kraju wyst´pujà na obszarach moreno-
wych, charakteryzujàcych si´ bogatà rzeêbà terenu, na
glebach gliniastych, marglistych glinach zwa∏owych i pia-
skach zwa∏owych, bogatych w w´glan wapnia. W odró˝-
nieniu od muraw z po∏udnia sà wyraênie ubo˝sze flory-
stycznie i cechujà si´ bardziej mezofilnym charakterem.

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
Luêne murawy, doÊç monotonne, z dominacjà kserotermicz-
nych traw – ostnicy w∏osowatej Stipa capillata i na po∏udniu
kraju kostrzewy walezyjskiej Festuca valesiaca, a na pó∏nocy
tak˝e kostrzewy szczeciniastej Festuca trachyphylla i ostnicy
Jana Stipa joannis oraz z nielicznymi bylinami dwuliÊcienny-
mi, a tak˝e znacznym udzia∏em terofitów. Majà one charak-
ter suchego stepu ostnicowego. Ruƒ murawy jest dwuwar-
stwowa, jej wysokoÊç waha si´ od kilkunastu do oko∏o 30 cm
w warstwie ni˝szej (gatunki ciep∏o- i Êwiat∏olubnych roÊlin
dwuliÊciennych), po oko∏o 60–70 cm wysokoÊci w warstwie
wy˝szej, utworzonej przez kwiatostany traw. Zwarcie muraw
jest zmienne, od 30 do 90%. Murawa ta nie osiàga nigdy
pe∏nego zwarcia i zwykle pomi´dzy k´pami panujàcych traw
widniejà fragmenty okruchów skalnych i nagiej gleby, na któ-
rej rozwijajà si´ wiosnà drobne roÊliny jednoroczne (terofity)
oraz niekiedy warstwa mchów (Êrednio do ok. 5% zwarcia).
Nie wyst´pujà tu natomiast geofity wczesnowiosenne. Niekie-
dy w p∏atach muraw pojawiajà si´ te˝ pojedyncze krzewy, np.
tarniny, g∏ogu. W zdj´ciu fitosocjologicznym notuje si´ od kil-
kunastu do ok. 30 gatunków roÊlin naczyniowych. ¸àcznie
w murawach ostnicowych wyst´puje ok. 90–100 gatunków.

Reprezentatywne gatunki
G´siówka uszkowata Arabis recta, turzyca delikatna Carex
supina, kostrzewa walezyjska Festuca valesiaca, wiechlina
cebulkowata odmiana ˝yworodna Poa bulbosa var. vivipara,
stulisz miot∏owy Sisymbrium polymorphum, ostnica
w∏osowata Stipa capillata, ostnica Jana Stipa joan-
nis, ostnica powabna Stipa pulcherrima, smagliczka
pagórkowa Alyssum montanum, pi´ciornik piaskowy
Potentilla arenaria, ∏yszczec baldachogronowy Gysophila
fastigiata, jastrz´biec ˝mijowcowaty Hieracium echioides,
ostro∏ódka kosmata Oxytropis pilosa, pszonak p´pawolistny
Erysimum crepidifolium, bylica polna Artemisia campe-
stris, lucerna sierpowata Medicago falcata, kostrzewa
szczeciniasta Festuca trachyphylla, paj´cznica liliowata
Anthericum liliago, chaber drakiewnik Centaurea
stoebe, kostrzewa bruzdkowana Festuca rupicola, strz´pli-
ca nadobna Koeleria macrantha, niezapominajka pa-
górkowata Myosotis ramosissima, tymotka Boehmera Phleum
phleoides, macierzanka austriacka Thymus austria-
cus, macierzanka nagolistna Thymus glabrescens,
macierzanka Marschalla Thymus marschallianus.

Odmiany
W poszczególnych regionach kraju wykszta∏cajà si´ od-
mienne zespo∏y, w zale˝noÊci od rodzaju pod∏o˝a oraz ty-
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Ciep∏olubna murawa ostnicowa (Skorocice). 
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pu u˝ytkowania terenu, ró˝nicujàce si´ dodatkowo na sze-
reg podzespo∏ów.
Na po∏udniu kraju na pod∏o˝u gipsowym wykszta∏ca si´ ty-
powy zespó∏ Sisymbrio-Stipetum poetosum bulbosae, z wie-
chlinà cebulkowatà w odmianie ˝yworodnej Poa bulbosa
var. vivipara, ∏yszczcem baldachogronowym Gysophila fa-
stigiata i stuliszem miot∏owym Sisymbrium polymorphum,
majàcy charakter roÊlinnoÊci pionierskiej.
Na pod∏o˝u lessowym wykszta∏ca si´ ubo˝szy florystycznie
podzespó∏: Sisymbrio-Stipetum botriochloetosum z udzia-
∏em takich gatunków, jak: palczatka kosmata Botriochloa
ischaemum, krwawnik szczecinkolistny Achillea setacea
i tymotka Boehmera Phleum phleoides.
Odmienny podzespó∏, silnie zubo˝ony florystycznie – Sisym-
brio-Stipetum andropogonetosum – rozwija si´ w miejscach
intensywnie u˝ytkowanych gospodarczo i wypasanych.
Na wapiennych lub gipsowych ska∏ach pokrytych cienkà
warstwà lessu (r´dziny lub gleby brunatne wytworzone z les-
su) rozwija si´ zbiorowisko murawowe z panujàcà kostrze-
wà bruzdkowanà i strz´plicà nadobnà Koelerio-Festucetum
rupicolae. Wykszta∏ca si´ ono i utrzymuje w wyniku regular-
nego wypasu. Ró˝ni si´ fizjonomicznie od opisanych powy-
˝ej muraw ostnicowych. Ma postaç niskiej, stosunkowo luê-
nej i barwnej murawy, charakteryzujàcej si´ brakiem gatun-
ków z rodzaju ostnic Stipa spp. i jest ubo˝sze od nich flory-
stycznie. Zbiorowisko wyró˝nia si´ du˝ym udzia∏em ksero-
morficznych, k´powych traw z dominacjà kostrzewy bruzd-
kowanej Festuca rupicola i strz´plicy nadobnej Koeleria ma-
crantha, które kszta∏tujà charakterystycznà fizjonomi´ tych
muraw. Na struktur´ zespo∏u w znacznym stopniu wp∏ywa-
jà te˝ obficie wyst´pujàce p∏o˝àce si´ gatunki macierzanek
Thymus spp. WysokoÊç runi murawy waha si´ od kilku do
oko∏o 20 cm wysokoÊci, przy zwarciu zale˝nym od stadium
sukcesji od 70 do 90%. Murawa ta nie osiàga nigdy pe∏ne-
go zwarcia i zwykle pomi´dzy k´pami panujàcych traw wid-
niejà okruchy skalne i fragmenty nagiej gleby, gdzie niekie-
dy wyst´pujà masowo wiosenne terofity: piaskowiec macie-
rzankowy Arenaria serpyllifolia, wiosnówka pospolita Ero-
phila verna, mokrzycznik baldaszkowy Holosteum umbella-
tum oraz rozwija si´ warstwa mchów i porostów, pokrywa-
jàc do kilkudziesi´ciu procent powierzchni (do 40%).
Na pó∏nocy kraju, w obr´bie zespo∏u Potentillo-Stipetum capil-
latae, w zale˝noÊci od rodzaju pod∏o˝a rozwijajà si´ trzy pod-
zespo∏y: podzespó∏ typowy, podzespó∏ z ostnicà Jana Stipa jo-
annis i podzespó∏ z ostro∏ódkà kosmatà Oxytropis pilosa.
Podzespó∏ typowy wykszta∏ca si´ na glebach piaszczystych,
po cz´Êci inicjalnych parar´dzinach lub na s∏abo wykszta∏-
conych glebach brunatnych. Luêna struktura tego podze-
spo∏u i warunki glebowe sprawiajà, ˝e du˝y udzia∏ majà tu
gatunki muraw piaskowych z klasy Koelerio glaucae – Co-
rynephoretea canescentis oraz ciep∏o- i Êwiat∏o˝àdne ga-
tunki z klasy Festuco-Brometea.
W podzespole typowym wyró˝niono trzy warianty: wariant
typowy, wariant ze strz´plicà sinà Koeleria glauca oraz wa-
riant z wàtrobowcem Grimadia fragrans.

Wariant ze strz´plicà sinà Koeleria glauca wykszta∏ca si´
na najubo˝szych glebach i charakteryzuje si´ zmniejszo-
nym udzia∏em gatunków z klasy Festuco-Brometea.
Wariant z wàtrobowcem Grimaldia fragrans wyró˝nia si´
niespotykanym poza terenem Pomorza Zachodniego udzia-
∏em takich gatunków, jak: wàtrobowce – Grimaldia fragrans
i Riccia ciliifera oraz zagorza∏ek ˝ó∏ty Orthanta lutea.
Podzespó∏ z ostnicà Jana Stipa joannis wykszta∏ca si´ na
glebach brunatnych, wytworzonych z utworów piaszczy-
stych. Struktura tego podzespo∏u jest wyrównana, z nie-
znacznym tylko udzia∏em gatunków muraw piaskowych
z klasy Koelerio glaucae – Corynephoretea canescentis.
Podzespó∏ z ostro∏ódkà kosmatà Oxytropis pilosa wykszta∏-
ca si´ na ˝yznych glebach brunatnych, z g∏´bokim pozio-
mem próchnicznym i przedstawia naj˝yêniejszà mezofilnà
postaç muraw ostnicowych. Do podzespo∏u tego przenika-
jà liczne gatunki ze zwiàzku Cirsio-Brachypodion pinnati.

Mo˝liwe pomy∏ki
Murawy bardzo charakterystyczne fizjonomicznie, ∏atwe do
odró˝nienia.
W zdj´ciach fitosocjologicznych wykonanych w p∏atach mu-
raw notuje si´ doÊç cz´sto oprócz gatunków charaktery-
stycznych dla zespo∏ów, zwiàzku Festuco-Stipion, rz´du Fe-
stucetalia valesiacae czy klasy Festuco-Brometea, równie˝
gatunki charakterystyczne z innych klas, jak chocia˝by cie-
p∏olubnych okrajków Trifolio-Geranietea sanguinei i muraw
piaskowych Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis.
W zale˝noÊci od udzia∏u gatunków z poszczególnych klas,
mo˝liwe jest b∏´dne zakwalifikowanie p∏atu.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Festuco-Stipion
Zespo∏y: Sisymbrio-Stipetum capillatae zespó∏
stulisza miot∏owego
Potentillo-Stipetum capillatae zespó∏ pi´ciornika
piaskowego
Koelerio-Festucetum rupicolae zespó∏ kostrzewy
i strz´plicy nadobnej

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Ciep∏olubne murawy ostnicowe sà zbiorowiskami wzgl´dnie
trwa∏ymi, ze wzgl´du na skrajne warunki siedliskowe. Cz´sto
ogrywajà pionierskà rol´, zw∏aszcza na ska∏ach i siedliskach
nagipsowych, i wtedy naturalne procesy sukcesyjne zachodzà
tu stosunkowo wolno. W zbiorowiskach wykszta∏conych pod
wp∏ywem ekstensywnej gospodarki pasterskiej naturalne pro-
cesy sukcesyjne zachodzà znacznie szybciej. Nawet niewielki
wzrost ˝yznoÊci pod∏o˝a (eutrofizacja siedlisk) prowadzi do
zmiany warunków Êwietlnych poprzez zwi´kszenie zwarcia
murawy i eliminacj´ gatunków Êwiat∏olubnych i gatunków
o niskim wzroÊcie, które wczeÊniej pojawia∏y si´ pomi´dzy k´-
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pami traw. Przemiany siedliska zachodzà w zale˝noÊci od
warunków glebowych w kierunku innych, bardziej mezofil-
nych siedlisk, takich jak: zbiorowisko Festuca sulcata-Koeleria
gracilis lub wprost do zespo∏u Thalictro-Salvietum pratensis
czy te˝ Adonido-Brachypodietum pinnati. Nast´pnym etapem
jest wkraczanie gatunków ∏àkowych oraz krzewów – g∏ównie
tarniny Prunus spinosa i drzew.
Na siedliskach lessowych zespó∏ murawy ostnicowej 
Sisymbrio-Stipetum capillatae w drodze naturalnej suk-
cesji, przechodzi w ciep∏olubne zaroÊla wisienki stepo-
wej Prunion fruticosae.

Dynamika powiàzana z dzia∏alnoÊcià
cz∏owieka
Zarzucenie tradycyjnych metod gospodarowania, zw∏asz-
cza ekstensywnej gospodarki pasterskiej (wypasu), umo˝li-
wia uruchomienie, a tak˝e przyspieszenie procesu sukcesji
wtórnej prowadzàcej do przekszta∏cania si´ zbiorowisk
murawowych w zaroÊlowe, g∏ównie zaroÊla tarniny Prunus
spinosa, z udzia∏em g∏ogów Crataegus spp., ró˝ Rosa spp.
i innych gatunków.
Na pó∏nocy, w murawach wykszta∏conych na luênych pia-
skach, obserwuje si´ g∏ównie wkraczanie sosny Pinus sylve-
stris, prowadzàce w dalszym etapie do nieokreÊlonych fito-
socjologicznie zbiorowisk leÊnych z jej przewagà. W pozo-
sta∏ych murawach przemiany sukcesyjne prowadzà do wy-
kszta∏cenia si´ zbiorowisk zaroÊlowych, g∏ównie zaroÊla
tarniny Prunus spinosa, z udzia∏em g∏ogów Crataegus spp.,
szak∏aka Rhamnus cathartica, ró˝ Rosa spp., wiàzu polne-
go Ulmus minor i innych gatunków. Nast´pnym etapem
jest wykszta∏canie si´ leÊnych zbiorowisk ciep∏olubnych
z rz´du Quercetalia pubescenti-petraeae.

Siedliska zale˝ne lub przylegajàce

Murawy ostnicowe graniczà z szeregiem kolejnych stadiów
sukcesyjnych – przechodzàcych, w zale˝noÊci od warun-
ków siedliskowych, od muraw napiaskowych z klasy Koele-
rio glaucae-Corynephoretea canescentis (34.12, 64.11),
w kierunku ciep∏olubnych zaroÊli oraz z innych bardziej
mezofilnych zbiorowisk murawowych ze zwiàzku Cirsio-
Brachypodion pinnati (34.3122).
Ze wzgl´du na lokalizacj´ p∏atów murawy oraz niewielkie
powierzchnie zaj´te przez ten typ zbiorowiska zdarza si´,
˝e w bezpoÊrednim sàsiedztwie mogà znajdowaç si´ pa-
stwiska, jak i pola uprawne.

Rozmieszczenie geograficzne 
i mapa rozmieszczenia

Niecka Nidziaƒska, Wy˝yna Kielecko-Sandomierska (Góry
Pieprzowe), okolice Kazimierza nad Wis∏à, Wy˝yna Lubelska,
zw∏aszcza okolice Che∏mu i ZamoÊcia, Wy˝yna Krakowska.
Dolina Dolnej Odry – obszar Cedyƒskiego Parku Krajobra-
zowego (rejon od miejscowoÊci Boleszkowice – Gozdowice

– Stare ¸ysogórki – Osinów – Cedynia – przez rezerwat
Bielinek nad Odrà, Raduƒ, a˝ po miejscowoÊç Widucho-
wa), dolina Odry na po∏udnie od Kostrzynia (od miejsco-
woÊci Górzyca, przez Owczary, po Pami´cin).
Dolina Warty – mi´dzy Dàbroszynem i Witnicà oraz od
Gorzowa do Santoka. Dolina Noteci – okolice Czarnkowa
(miejscowoÊç Góra, Pianówka) , obszar od Nak∏a nad No-
tecià po Bydgoszcz. Okolice Chojny – Nawodna, Moryƒ.
Dolina Dolnej Wis∏y – obszar Parku Krajobrazowego Doliny
Dolnej Wis∏y – okolice Fordonu w Bydgoszczy, zbocza w oko-
licy Âwiecia, Che∏mna, okolice W∏oc∏awka i Dobrzynia.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Stanowiska muraw ostnicowych w Polsce nale˝à do najbar-
dziej na pó∏noc wysuni´tych w Europie. Wiele z nich ma
charakter reliktowy. Murawy te, o silnie zarysowanym kon-
tynentalizmie, nawiàzujà pod wzgl´dem fizjonomii zbioro-
wiska i sk∏adu florystycznego do stepów ostnicowych.
Szereg gatunków zwiàzanych z murawami ostnicowymi
znalaz∏o si´ w grupie roÊlin zagro˝onych wygini´ciem
w skali kraju i opisano je w Polskiej Czerwonej Ksi´dze
RoÊlin. Sà to:
Stulisz miot∏owy Sisymbrium polymorphum – EN (silnie za-
gro˝ony wygini´ciem w skali kraju)
G´siówka uszkowata Arabis recta – CR (krytycznie (skraj-
nie) zagro˝ony wygini´ciem w skali kraju)
Przetacznik wczesny Veronica praecox – CR
Kostrzewa makutrzaƒska Festuca macutrensis – VU (nara-
˝ony na wygini´cie)
Ostnica powabna Stipa pulcherrima – VU
Ostnica Jana Stipa joannis – VU
Rezeda ma∏a Reseda phyteuma – VU
WiÊnia kar∏owata Prunus fruticosa – VU
Kostrzewa nibyowcza Festuca pseudovina – VU
Turzyca delikatna Carex supina – VU
Ostnica piaskowa Stipa borysthenica – CR
Dyptam jesionolistny Dictamnus albus – CR
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Paj´cznica liliowata Anthericum liliago – VU
Turzyca poznaƒska Carex repens – LR (zagro˝enie ni˝sze-
go ryzyka).

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum, ˝mijowiec
czerwony Echium russicum.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Brak gatunków ÊciÊle zwiàzanych z tym typem siedliska.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane
Tempo zachodzàcych zmian w obr´bie siedliska jest nie-
wielkie w naturalnych, skrajnych warunkach abiotycznych.
Zwiàzane jest ono g∏ównie z warunkami mikroklimatyczny-
mi, zale˝nymi od stopnia nachylenia zbocza, ekspozycji
oraz temperatury i niskiej wilgotnoÊci. Warunkiem utrzy-
mania murawy z pe∏nym zestawem gatunków charaktery-
stycznych jest zachowanie takich w∏aÊnie warunków siedli-
skowych (abiotycznych). Wi´kszoÊç p∏atów ma charakter
pó∏naturalny, a utrzymuje si´ dzi´ki sta∏ej, ekstensywnej
gospodarce pasterskiej.

Inne obserwowane stany
Brak bezpoÊredniego, celowego oddzia∏ywania cz∏owieka
na to siedlisko i jego przekszta∏canie. Zmiany wynikajà
g∏ównie ze zmian w sposobie u˝ytkowania ziemi,
wyraênie negatywnie wp∏ywa zarzucenie ekstensywnej go-
spodarki rolnej, g∏ównie pasterskiej. Dochodzi wówczas
do odk∏adania si´ martwej, nieroz∏o˝onej materii orga-
nicznej, do stopniowego zacienienia gleby i wzrostu jej
wilgotnoÊci. Takie warunki sprzyjajà pojawianiu si´ sie-
wek krzewów i drzew, których rozrost prowadzi do dalsze-
go ocienienia murawy. W nast´pstwie tego procesu zaczy-
najà wkraczaç gatunki ∏àkowe, a eliminowane sà gatun-
ki skrajnie sucho- i Êwiat∏olubne, zaczyna si´ zatem zmie-
niaç sk∏ad florystyczny zbiorowiska.

Tendencje przemian w skali kraju
i potencjalne zagro˝enia

Powa˝nym zagro˝eniem dla siedliska jest jego bardzo
ograniczony zasi´g przestrzenny oraz znaczne jego roz-
proszenie, a niekiedy tak˝e niewielka powierzchnia p∏atów
na poszczególnych stanowiskach. Murawy ostnicowe nale-
˝à do najbardziej na pó∏noc wysuni´tych siedlisk kseroter-
micznych. Majà reliktowy charakter roÊlinnoÊci ciep∏olub-
nej utrzymujàcej si´ wy∏àcznie dzi´ki specyficznym warun-
kom siedliskowym oraz dzia∏alnoÊci cz∏owieka.
Przy zarzuceniu ekstensywnej gospodarki rolnej mo˝na
spodziewaç si´ szybkich i gwa∏townych przemian sukcesyj-
nych. W niektórych p∏atach obserwuje si´ wkraczanie ga-

tunków obcych dla tego siedliska, takich jak je˝yna popie-
lica Rubus caesius czy sosna Pinus sylvestris. W niektórych
p∏atach obserwuje si´ przemiany sukcesyjne prowadzàce
do wykszta∏cenia si´ zbiorowisk zaroÊlowych, g∏ównie za-
roÊli tarniny Prunus spinosa, z udzia∏em g∏ogów Crataegus
spp., szak∏aka Rhamnus cathartica, ró˝ Rosa spp., wiàzu
polnego Ulmus minor i innych gatunków.
Powa˝nym zagro˝eniem dla muraw ostnicowych mogà
byç dodatkowo sp∏ywajàce z pól nawozy oraz nawo˝enie
organiczne.

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny

Skrajne warunki siedliskowe na jakich wyst´pujà murawy
ostnicowe, narzuca∏y dotychczasowy specyficzny, eksten-
sywny sposób gospodarowania. Miejsca takie stanowi∏y
ma∏o wartoÊciowe grunty rolnicze, traktowane prawie jak
nieu˝ytki. Znaczny udzia∏ kseromorficznych traw powodo-
wa∏, ˝e ewentualnie pozyskiwane siano by∏o niskiej warto-
Êci. Murawy ostnicowe by∏y okresowo wypasane, a niekie-
dy wypalane. Dzia∏ania takie likwidowa∏y nalot krzewów
i pojedynczych drzew, hamowa∏y rozwój mezofilnej roÊlin-
noÊci ∏àkowej oraz usuwa∏y nieroz∏o˝onà materi´ orga-
nicznà. Obecnie ten sposób gospodarowania zosta∏ zarzu-
cony ze wzgl´dów ekonomicznych, co powoduje przyspie-
szony proces sukcesji.
Znaczna cz´Êç stanowisk muraw ostnicowych znajduje si´
na terenach rezerwatów przyrody, wy∏àczonych z u˝ytko-
wania gospodarczego.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Do najwa˝niejszych cech, które trzeba uwzgl´dniç podczas
tworzenia planów ochrony dla tego typu muraw, nale˝y
du˝a wra˝liwoÊç tych siedlisk na zahamowany dost´p
Êwiat∏a, wzrost trofii oraz wilgotnoÊci gleby.

Zalecane metody ochrony
Murawy ostnicowe wymagajà bezpoÊrednich dzia∏aƒ
ochrony czynnej. Konieczne jest zahamowanie procesu
sukcesji wtórnej, co umo˝liwi∏oby utrzymanie odpowied-
nich warunków siedliskowych, a przede wszystkim za-
pewni∏oby dost´p Êwiat∏a do zbiorowiska i zmniejszy∏oby
wilgotnoÊç pod∏o˝a. Nale˝y usuwaç nalot drzew i krze-
wów, zw∏aszcza tarniny Prunus spinosa, sosny Pinus sy-
lvestris, ró˝ Rosa spp., a tak˝e zapewniç okresowy wypas
na tych terenach. Odkrzaczanie powinno byç przepro-
wadzone w odpowiednim okresie roku (VI–VII), tak aby
nie spowodowaç rozrastania si´ krzewów wskutek odbi-
jania p´dów z szyi korzeniowej. Wobec wyjàtkowej ˝y-
wotnoÊci tarniny konieczne mo˝e byç u˝ycie odpowied-
nich Êrodków chemicznych stosowanych na p´d g∏ówny.
Najskuteczniejszà, chocia˝ bardzo czasoch∏onnà meto-
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dà jest karczowanie krzewów, hamujàce skutecznie pro-
ces sukcesji i pozwalajàce na usuni´cie nadmiaru mate-
rii organicznej, ponadto poprzez ods∏anianie powierzch-
ni gleby tworzy si´ nowe siedliska gotowe do zaj´cia
przez gatunki murawowe.
Zabiegów ochrony czynnej nie nale˝y przeprowadzaç na
ca∏ej powierzchni murawy w jednym czasie, gdy˝ mo˝e to
doprowadziç do inwazji gatunków niepo˝àdanych, takich
jak: pokrzywa Urtica dioica, wrzos Calluna vulgaris, trzcin-
nik piaskowy Calamagrostis epigejos czy inne gatunki traw.
Przeprowadzajàc zabieg odkrzaczania, nale˝y staraç si´
uzyskaç mozaik´ murawy i zaroÊli, nast´pnie stopniowo
dà˝yç do uzyskania w∏aÊciwego zwarcia zaroÊli, ale nie
wi´kszego ni˝ 10% powierzchni.
Wypas na murawach ostnicowych powinien byç prowadzo-
ny przy u˝yciu lokalnych gatunków i ras zwierzàt, najlepiej
owiec (np. z rasy wrzosówki) i kóz. Jak wskazujà doÊwiad-
czenia z obszaru Jury Krakowsko-Cz´stochowskiej czy
z obszaru ochronnego „Owczary”, wypas na murawach
kserotermicznych powinien byç prowadzony w okresie
przed stwardnieniem ∏odyg traw (maj–czerwiec), gdy˝
w przeciwnym przypadku zwierz´ta ich nie zgryzajà. Zale-
caç mo˝na tak˝e kwaterowy typ wypasu.
Niektórzy autorzy dopuszczajà u˝ycie kontrolowanego wy-
palania jako czynnika odnawiajàcego ten typ zbiorowiska
(wzorujàc si´ na naturalnych po˝arach stepów). Jednak˝e
ka˝dorazowe dzia∏anie tego typu powinno byç skonsulto-
wane ze specjalistami od fauny bezkr´gowców, pod wzgl´-
dem czasu wykonania (sugerowany okres to prze∏om zimy
i wiosny, po zejÊciu Êniegu i wysuszeniu pokrywy roÊlinnej,
a przed nadejÊciem ciep∏ych dni i poczàtkiem okresu we-
getacyjnego) oraz zakresu – wypalaniu podlegaç powinna
ka˝dorazowo tylko cz´Êç obszaru. PowtarzalnoÊç tego typu
zabiegu ochrony czynnej tak˝e nie powinna byç zbyt du˝a,
najcz´Êciej co 5–10 lat.
Mo˝na podjàç prób´ obj´cia ochronà w formie u˝ytków
ekologicznych pozosta∏ych stanowisk muraw ostnicowych.
W przypadku wystàpienia po sobie kilku lat goràcych i su-
chych mo˝na spodziewaç si´ – nieznacznej – poprawy sta-
nu siedliska na drodze naturalnej.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Stanowiska zagro˝onych gatunków roÊlin i bezkr´gowców.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Cz´Êç stanowisk muraw ostnicowych Sisymbrio-Stipetum
capillatae po∏o˝ona jest na terenie kilku rezerwatów ksero-
termicznych w Niecce Nidziaƒskiej, na terenie Nadnidziaƒ-
skiego Parku Krajobrazowego.
Rezerwaty te to: „Krzy˝anowice”, „Skorocice”, „Skotniki
Górne”, „Prz´Êlin”, „Winiary Zagojskie”.
W dolinach dolnej Odry i dolnej Wis∏y rezerwaty chroniàce
murawy ostnicowe Potentillo-Stipetum capillatae to: „Bieli-

nek nad Odrà”, „Brodogóry”, „Góra Êw. Wawrzyƒca”, „Ku-
lin”, „Ostnicowe Parowy Gruczna”, „Pami´cin” „Zbocza P∏u-
towskie”, „Wzgórze Widokowe nad Mi´dzyodrzem”.
Za stan i zachowanie przyrody w rezerwatach jest Odpo-
wiedzialny Wojewódzki Konserwator Przyrody.
Na szczególne wyró˝nienie zas∏uguje Obszar Ochronny
Klubu Przyrodników ze Âwiebodzina „Owczary”.
Zabiegi ochrony czynnej muraw kserotermicznych wykony-
wane sà tu przez t´ pozarzàdowà organizacj´ ju˝ od kilku lat.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Zbiorowisko murawy ostnicowej Sisymbrio-Stipetum capil-
latae opisane zosta∏o z Niecki Nidziaƒskiej jeszcze przed 
II wojnà Êwiatowà (1925) oraz by∏o przedmiotem badaƒ
w okresie póêniejszym. Szczegó∏owe badania prowadzono
w rezerwacie „Skorocice” w latach 50. XX wieku. W ostat-
nim okresie ubieg∏ego wieku. (lata 90.) podj´to na terenie
tego rezerwatu eksperymentalne zabiegi ochrony czynnej,
ze wzgl´du na szybko zmieniajàcy si´ charakter zbiorowisk
kserotermicznych. Zabiegi te to przede wszystkim: odkrza-
czanie i, w niewielkim stopniu, koszenie.
W przypadku stanowisk, na których siedlisko jest ju˝ silnie
przekszta∏cone i nie rokuje nadziei na utrzymanie w d∏u˝-
szej perspektywie czasowej, byç mo˝e celowe by∏oby prze-
prowadzenie eksperymentalnego zabiegu kontrolowanego
wypalania i oceny jego wp∏ywu na stan siedliska.
Zbiorowisko ciep∏olubnej murawy Koelerio-Festucetum ru-
picolae opisane zosta∏o z Niecki Nidziaƒskiej i Jury Kra-
kowsko-Cz´stochowskiej w latach 50. XX wieku i wówczas
by∏o przedmiotem szczegó∏owych badaƒ prowadzonych
w rezerwatach „Skorocice” i „Bielaƒskie Ska∏ki”. W rezer-
wacie „Bielaƒskie Ska∏ki” prowadzono w latach 70. XX wie-
ku szczegó∏owà inwentaryzacj´ muraw z opisem dotyczà-
cym przemian roÊlinnoÊci.
Celowe by∏oby przeprowadzenie eksperymentalnego za-
biegu kontrolowanego wypasu i oceny jego wp∏ywu na
stan siedliska.
Zbiorowisko murawy ostnicowej Potentillo-Stipetum capil-
latae zosta∏o opisane jeszcze przed II wojnà Êwiatowà
przez Libberta (1933) z Pojezierza MyÊliborskiego.
Przedmiotem szczegó∏owych badaƒ prowadzonych w doli-
nie dolnej Odry i Warty przez M. Filipka i F Celiƒskiego.
w latach 50. i 60. XX wieku by∏ rezerwat „Bielinek” i kom-
pleks muraw w dolinie dolnej Odry i Warty. W dolinie dol-
nej Wis∏y szczegó∏owe badania prowadzone by∏y w latach
60. (Ceynowa, 1968).
Od po∏owy lat 90. XX wieku prowadzone sà eksperymen-
talne zabiegi ochrony czynnej na terenie obszaru ochron-
nego Klubu Przyrodników w Owczarach.
Zabiegi obejmujà ekstensywny wypas przy u˝yciu lokal-
nych ras owiec typu „wrzosówka”, odkrzaczanie (przede
wszystkim usuwanie zaroÊli tarniny, ró˝ i g∏ogów) oraz,
w mniejszym stopniu, koszenie.
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Monitoring naukowy

Monitoring w ramach tego typu siedliska powinien pole-
gaç na przeglàdzie terenowym przeprowadzanym co 2–3
lata w poszczególnych p∏atach. Ocenie nale˝y poddaç
dynamik´ poszczególnych p∏atów, zw∏aszcza jego sk∏ad
gatunkowy, ze szczególnym uwzgl´dnieniem pojawiajà-
cych si´ siewek drzew i krzewów oraz stanowiskami cen-
nych gatunków roÊlin naczyniowych. Dokumentacja po-
winna byç prowadzona przez wykonywanie zdj´ç fitoso-

cjologicznych i dokumentacji fotograficznej. Nale˝y tak˝e
oceniaç iloÊç od∏o˝onej materii organicznej. Obserwacje
takie powinny dostarczyç szczegó∏owych informacji
o przemianach (dynamice) siedliska oraz ewentualnej
potrzebie ochrony czynnej. W przypadku podj´cia zabie-
gów ochrony czynnej nale˝a∏oby prowadziç rejestracj´
procesu i jego skutków oraz porównaç wyniki z pozosta-
∏ymi powierzchniami.

Joanna Perzanowska, Jolanta Kujawa-Pawlaczyk
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*Kwietne murawy 
kserotermiczne

Siedlisko priorytetowe – 
priorytetowe sà tylko murawy
z istotnymi stanowiskami 
storczykowatych
Kod Physis: 34.3122, 34.312, 34.325

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Zbiorowiska kwietnych muraw kserotermicznych sà bardzo
zró˝nicowane pod wzgl´dem warunków siedliskowych.
W pod∏o˝u obserwuje si´ najcz´Êciej wapieƒ, gips lub less.
Wyst´pujà zarówno na p∏ytkich, kamienistych i bardzo
zwi´z∏ych glebach typu r´dzina, wytworzonych z margli kre-
dowych, jak i g∏´bokich, drobnoziarnistych glebach typu
czarnoziem, parar´dzina lub r´dzina ze szczególnie dobrze
rozwini´tym poziomem próchnicznym oraz na ˝yznych gle-
bach wytworzonych z ci´˝kich glin zwa∏owych, utworów py-
∏owych i i∏ów, z niewielkà tylko domieszkà cz´Êci szkieleto-
wych. Szczególnym przypadkiem sà murawy Adonido-Bra-
chypodietum przywiàzanie do gleb z dobrze wykszta∏conym
poziomem próchnicznym, którego mià˝szoÊç mo˝e wynosiç
nawet do 50 cm. W skrajnych przypadkach, jak np. zbioro-
wiska Carex glauca-Tetragonolobus maritimus subsp. siliqu-
osus, sà spotykane na odkrytej opoce kredowej.
Zbiorowiska muraw kserotermicznych wyraênie preferujà
cieplejsze ekspozycje: po∏udniowe oraz po∏udniowo-za-
chodnie i zachodnie, ale niektóre obserwowane sà tak˝e
przy wschodniej, a nawet pó∏nocnej wystawie (Seslerio-Sco-
rzoneretum). Na ogó∏ jednak spotykane sà w miejscach
szczególnie suchych, nas∏onecznionych i goràcych. Zajmu-
jà najcz´Êciej niewielkie powierzchnie, od kilku do kilku-
dziesi´ciu arów (Inuletum ensifoliae, Seslerio-Scorzonere-
tum, zb. Carex glauca-Tetragonolobus maritimus subsp. sili-
quosus), choç w innych przypadkach (Thalictro-Salvietum,
Origano-Brachypodietum, Adonido-Brachypodietum) ich
p∏aty mogà pokrywaç nawet od kilku do kilkunastu hekta-
rów, majàc charakter roÊlinnoÊci pó∏naturalnej. Wyst´pujà
na stromych stokach i zboczach i kraw´dziach pagórków
oraz wàwozów i dolin du˝ych rzek nizinnych. Du˝e znacze-
nie dla wyst´powania muraw kserotermicznych tego typu
ma nachylenie stoku, które z regu∏y waha si´ pomi´dzy 25°
i 30°, choç niekiedy mo˝na je spotkaç w miejscach ca∏kiem
po∏ogich – do kilku procent nachylenia, lub na bardzo stro-
mych stokach (np. piargach), o nachyleniu do 45°.
Ró˝ne sà tak˝e wymagania tych zbiorowisk pod wzgl´dem
wilgotnoÊci pod∏o˝a: od zdecydowanie najsuchszych, jak Inu-
letum ensifoliae, przez bardziej mezofilne (Thalictro-Salvie-
tum, Adonido-Brachypodietum) czy te˝ znoszàce pewne ocie-

nienie p∏aty Seslerio-Scorzoneretum, po zb. Carex glauca-Te-
tragonolobus maritimus subsp. siliquosus spotykane w miej-
scach wysi´ku wód podziemnych, niekiedy s∏onawych.
Murawy kserotermiczne zwykle pokrywajà ca∏e pagórki lub
zbocza wàwozów czy dolin rzek, czasami wykszta∏cajà si´
w postaci wàskich pasów na obrze˝ach i kraw´dziach cie-
p∏olubnych zbiorowisk zaroÊlowych lub porastajà utrwalo-
ne piargi u podnó˝a ska∏ wapiennych. Niektóre z nich
(Thalictro-Salvietum, Adonido-Brachypodietum) rozwijajà
si´ równie˝ na siedliskach antropogenicznych – na nasy-
pach, skarpach, ˝wirowniach itp.

Fizjonomia i struktura zbiorowisk
Kwietne zbiorowiska murawowe majà na ogó∏ postaç niewy-
sokiej, barwnej i bogatej florystycznie murawy – „stepu kwiet-
nego”, o nieco tylko rozluênionej strukturze. W porównaniu
z murawami ostnicowymi sà wyraênie bogatsze florystycznie,
„kwietne” i cechujà si´ bardziej mezofilnym charakterem.
W zdj´ciach fitosocjologicznych notuje si´ Êrednio 30–45 ga-
tunków roÊlin naczyniowych. Murawy wyró˝niajà si´ du˝ym
udzia∏em kserotermicznych i wapieniolubnych roÊlin dwuli-
Êciennych, a niekiedy tak˝e k∏osownicy pierzastej Brachypo-
dium pinnatum. WysokoÊç runi murawy waha si´ od kilku do
oko∏o 30 cm wysokoÊci w przypadku niskich muraw Inuletum
ensifoliae czy Seslerio-Scorzoneretum, po oko∏o 40–70 cm wy-
sokoÊci w wielowarstwowych bujnych murawach Thalictro-Sa-
lvietum, Adonido-Brachypodietum i Origano-Brachypodietum.
W przypadku tych dwóch ostatnich chrakterystyczny wyglàd
zbiorowisku nadaje ∏anowe wyst´powanie trawy – k∏osownicy
pierzastej, tworzàcej najwy˝szà warstw´ roÊlinoÊci. W ni˝szej
warstwie dominujà gatunki roÊlin dwuliÊciennych, znoszàcych
nieco wi´ksze ocienienie, takie jak: g∏owienka wielkokwiato-
wa Prunella grandiflora, dzwonek syberyjski Campanula sibi-
rica czy poziomka twardawa Fragaria viridis.
Zwarcie muraw jest zmienne, zale˝ne od zbiorowiska
i stadium sukcesji. Najcz´Êciej waha si´ od 90 do 100%,
choç w przypadku np. zb. Carex glauca-Tetragonolobus
maritimus subsp. siliquosus obserwuje si´ zwykle nawet do
ok. 20% nagiej gleby lub, jak w p∏atach Origano-Brachy-
podietum, od 5% do 25% powierzchni zajmuje zwykle ru-
mosz skalny. Wielowarstwowe murawy (np. Thalictro-Sa-
lvietum) mogà osiàgaç wysokie zwarcie w ka˝dej z warstw.
Zasadniczo nie obserwuje si´ pokrycia gleby przez roÊliny
zarodnikowe – mchy i porosty, lub jest ono nieznaczne. Ob-
serwowane by∏y jednak p∏aty, w których pokrycie mszaków
wynosi∏o do 40–60% powierzchni (Seslerio-Scorzoneretum).
Niekiedy spotyka si´ pojedyncze krzewy – ja∏owca, g∏ogu,
ró˝y, derenia, szak∏aku, berberysu lub tarniny, rozrastajà-
ce si´ w p∏atach muraw, najcz´Êciej zajmujàcych kilka do
kilkunastu proc. powierzchni, a w murawach Origano-Bra-
chypodietum nawet do 25–30% powierzchni muraw.
W sk∏adzie florystycznym bardziej mezofilnych muraw typowa
jest tak˝e obecnoÊç gatunków ∏àkowych oraz zaroÊlowych.
P∏aty pochodzenia antropogenicznego odznaczajà si´ zwy-
kle wi´kszym zwarciem (dochodzàcym do 100%).
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Reprezentatywne gatunki
Aster gaw´dka Aster amellus, ostro˝eƒ pannoƒski
Cirsium pannonicum, oman wàskolistny Inula ensifo-
lia, kosaciec bezlistny Iris aphylla, len z∏ocisty Linum
flavum, len w∏ochaty Linum hirsutum, dziewi´çsi∏
pop∏ocholistny Carlina onopordifolia, szyplin je-
dwabisty Dorycnium germanicum, dzwonek boloƒski
Campanula bononensis, dzwonek syberyjski Campanula
sibirica, storczyk purpurowy Orchis purpurea, pszeniec
ró˝owy Melampyrum arvense, miko∏ajek polny Eryn-
gium campestre, mi∏ek wiosenny Adonis vernalis, gorycz-
ka krzy˝owa Gentiana cruciata, w´˝ymord stepowy Sco-
rzonera purpurea, fio∏ek skalny Viola rupestris, sesleria
b∏otna Sesleria uliginosa, turzyca niska Carex hu-
milis, turzyca Michela Carex michelii, turzyca wczesna
Carex praecox, jaskier illiryjski Ranunculus illyricus, sta-
rzec srebrzysty Senecio erucifolius, starzec polny Senecio
integrifolius, ˝ebrzyca roczna Seselii annuum, ost-
nica Jana Stipa joannis, rutewka pojedyncza Thalic-
trum simplex, przetacznik zàbkowany Veronica austriaca,
perz siny szczeciniasty Elymus hispidus subsp.
barbulatus, kostrzewa bruzdkowana Festuca rupicola,
lebiodka pospolita Origanum vulgare, czyÊciec
prosty Stachys recta, czyÊcica storzyszek Clinopo-
dium vulgare, k∏osownica pierzasta Brachypo-
dium pinnatum, rzepik pospolity Agrimonia eupatoria,
oman szlachtawa Inula conyza, turzyca sina Carex
flacca, komonicznik skrzydlastostràkowy Tetra-
gonolobus maritimus subsp. siliquosus, marzanka
barwierska Asperula tinctoria, przytulia pó∏nocna
Galium boreale.

Odmiany
Ze wzgl´du na znaczne zró˝nicowanie muraw kseroter-
micznych mo˝na przyjàç, ˝e ich odmiany pokrywajà si´
z wyró˝nianymi wÊród nich zespo∏ami roÊlinnymi majàcymi
nieco odmienne wymagania siedliskowe oraz fizjonomi´.
Sà to: Inuletum ensifoliae, Thalictro-Salvietum. Adonido-
Brachypodietum, Seslerio-Scorzoneretum, zb. Carex glau-
ca-Tetragonolobus maritimus subsp. siliquosus i Origano-
Brachypodietum oraz Gentiano-Koelerietum pyramidatae
i Onobrychido-Brometum erecti. Cz´Êç z nich ró˝nicuje si´
tak˝e na podzespo∏y.
Inuletum ensifoliae jest zespo∏em wyst´pujàcym w miej-
scach najsuchszych, na p∏ytkich glebach, silnie szkieleto-
wych, charakteryzuje si´ niskà wysokoÊcià (ok. 20–30 cm)
i niepe∏nym zwarciem pokrywy roÊlinnej.
O fizjonomii zespo∏u decyduje zdecydowana dominacja,
˝ó∏to kwitnàcego omanu wàskolistnego Inula ensifolia.
Thalictro-Salvietum i Adonido-Brachypodietum to zespo∏y
o znacznie bujniejszej roÊlinnoÊci, z wielowarstwowà runià
osiàgajàcà wysokoÊç 50–60 cm i pe∏ne zwarcie. Charak-
terystyczne jest tu wyst´powanie licznych, ró˝nobarwnie
kwitnàcych bylin dwuliÊciennych, przy równoczesnym
znacznym udziale traw.

W przypadku zespo∏u Adonido-Brachypodietum, w zale˝no-
Êci od zró˝nicowania warunków edaficznych, rozwijajà si´
trzy podzespo∏y: podzespó∏ typowy, podzespó∏ kserofilny
z czyÊcicà drobnokwiatowà Acinos arvensis i najbardziej me-
zofilny podzespó∏ z rajgrasem wynios∏ym Arrhenatherum ela-
tius. Podzespó∏ typowy wykszta∏ca si´ na ̋ yznych glebach wy-
tworzonych z ci´˝kich glin zwa∏owych, z dobrze wykszta∏co-
nym poziomem próchnicznym, którego mià˝szoÊç mo˝e wy-
nosiç nawet do 50 cm. Zwarta struktura tego podzespo∏u
i warunki glebowe sprawiajà, ˝e du˝y udzia∏ majà tu gatun-
ki ∏àkowe z klasy Molinio-Arrhenatheretea oraz ciep∏o-
i Êwiat∏o˝àdne gatunki zaroÊlowe i leÊne z rz´du Quercetalia
pubescenti-petraeae. W podzespole typowym wyró˝niono
wariant z goryszem sinym Peucedanum cervaria, który jest
najbogatszà florystycznie odmianà murawy Adonido-Brachy-
podietum. Wariant ten zwiàzany jest z wybitnie ˝yznymi gle-
bami przypominajàcymi czarnoziemy. Kserofilny podzespó∏
z czyÊcicà drobnokwiatowà wykszta∏ca si´ na glebach m∏od-
szych, ze s∏abszym poziomem próchnicznym. Spotykany jest
w miejscach, w których p∏aty muraw kserotermicznych (Ado-
nido-Brachypodietum) spotykajà si´ z podzespo∏em muraw
ostnicowych z ostro∏ódkà kosmatà Oxytropis pilosa. Podze-
spó∏ ten ma zwykle luêniejszà struktur´, a w p∏atach pojawia-
jà si´ takie gatunki, jak ostnica w∏osowata czy chaber dra-
kiewnik. Podzespó∏ z rajgrasem wynios∏ym przedstawia naj-
˝yêniejszà, mezofilnà postaç muraw kserotermicznych (Ado-
nido-Brachypodietum). Do podzespo∏u tego przenikajà liczne
gatunki ze zwiàzku Arrhenatherion elatioris.
Zespó∏ Seslerio-Scorzoneretum i zb. Carex glauca-Tetrago-
nolobus maritimus subsp. siliquosus wyst´pujà w miejscach
znacznie wilgotniejszych ni˝ poprzednio omówione zbioro-
wiska. W skrajnych wypadkach mogà towarzyszyç wysi´-
kom wód s∏onawych. Charakteryzujà si´ zdecydowanà do-
minacjà seslerii b∏otnej, która kszta∏tuje fizjonomi´ zespo-
∏u. Mniej jest tu ró˝nobarwnie kwitnàcych bylin, ruƒ osiàga
wysokoÊç 30–40 cm. Zmienne jest tak˝e jej zwarcie, od
70–80% do pe∏nego, w zale˝noÊci od stadium sukcesji.
W zbiorowiskach murawowo-zaroÊlowych Origano-Bra-
chypodietum cz´Êç p∏atów posiada charakter naturalny,
a inne – wyraênie antropogeniczny. P∏aty o charakterze an-
tropogenicznym wykszta∏cajà si´ w bezpoÊrednim sàsiedz-
twie wsi i osad ludzkich. Powsta∏y one w miejscach daw-
nych suchych pastwisk, zlokalizowanych na silnie nas∏o-
necznionych stokach. W zbiorowisku Origano-Brachypo-
dietum znacznà rol´ odgrywajà krzewy, takie jak: berberys
Berberis vulgaris, g∏ogi Crataegus spp., ró˝e Rosa spp.,
tarnina Prunus spinosa czy irgi Coroneaster spp. Ich obec-
noÊç wskazuje kierunek naturalnej sukcesji tego zbiorowi-
ska. W momencie, gdy zwarcie krzewów zaczyna wzrastaç,
zbiorowisko Origano-Brachypodietum przekszta∏ca si´
w ciep∏olubne zaroÊla, najcz´Êciej ze zwiàzku Berberidion.
W zale˝noÊci od zró˝nicowania warunków siedliskowych
rozwijajà si´ trzy podzespo∏y charakteryzujàce si´ nieco
odmiennym sk∏adem florystycznym i zasi´giem: podzespó∏
typowy Origano-Brachypodietum typicum, podzespó∏

Wysokogórskie murawy acydofilne i bezwapienne
wyle˝yska Ênie˝ne
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z okrzynem ∏àkowym Origano-Brachypodietum laserpicie-
tosum i podzespó∏ z rzepikiem pospolitym Origano-Brachy-
podietum agrimonietosum.
Murawy ze zw. Mesobromion (Gentiano-Koelerietum pyra-
midatae i Onobrychido-Brometum erecti) wyst´pujà w Pol-
sce na skraju zasi´gu. Sà to bardzo barwne i bogate mu-
rawy zwiàzane z pod∏o˝em wapiennym.
W sk∏adzie florystycznym odnotowuje si´ obecnoÊç kilku
gatunków storczykowatych.

Mo˝liwe pomy∏ki
Zbiorowiska kwietnych muraw kserotermicznych rzadko
stwarzajà mo˝liwoÊci pomy∏ki z innymi siedliskami. Naj-
cz´Êciej poszczególne zespo∏y muraw sà zbli˝one do siebie
fizjonomicznie, stanowiàc kolejne stadia sukcesyjne.
W przypadku poszczególnych zespo∏ów mogà wyst´powaç
pewne k∏opoty z odró˝nieniem ich od innych podtypów sie-
dliska. Takim przypadkiem mo˝e byç np. zespó∏ Adonido-
Brachypodietum, gdzie trudnoÊci mo˝e stwarzaç odró˝nie-
nie jego kserofilnego podzespo∏u z czyÊcicà drobnokwiato-
wà Acinos arvensis od podzespo∏u murawy ostnicowej Po-
tentillo-Stipetum capillatae z ostro∏ódkà kosmatà Oxytropis
pilosa, które stanowià stadia poÊrednie zarówno pod
wzgl´dem fizjonomicznym, jak i pod wzgl´dem zajmowa-
nego siedliska i sk∏adu florystycznego.
Na niektórych stanowiskach, przy nieodpowiednich wa-
runkach siedliskowych, rozwijajà si´ zbiorowiska kad∏u-
bowe, pobawione wieku rzadkich i charakterystycznych
gatunków. W miejscach zmienionych przez cz∏owieka
spotyka si´ np. kad∏ubowe zbiorowiska Thalictro-Salvie-
tum lub Origano-Brachypodietum, o ubo˝szym i nieco
zmienionym sk∏adzie florystycznym. W zdj´ciach fitoso-
cjologicznych notuje si´ tu doÊç cz´sto, oprócz gatunków
charakterystycznych dla zespo∏u, zwiàzku Cirsio-Brachy-
podion pinnati, rz´du Festucetalia valesiacae czy klasy
Festuco-Brometea, równie˝ gatunki charakterystyczne
z innych klas, przede wszystkim ciep∏olubnych okrajków
Trifolio-Geranietea sanguinei i zbiorowisk ∏àkowych
z klasy Molinio-Arrhenatheretea.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Cirsio-Brachypodion pinnati
Zespo∏y i zbiorowiska: Inuletum ensifoliae zespó∏
omanu wàskolistnego
Thalictro-Salvietum pratensis kwietny step ∏àkowy
Adonido-Brachypodietum pinnati murawa z mi∏-
kiem wiosennym
Seslerio-Scorzoneretum purpureae murawy z se-
slerià b∏otnà
Zb. Carex glauca-Tetragonolobus maritimus
subsp. siliquosus zb. komonicznika skrzydlatostrà-
kowego i turzycy sinej
Origano-Brachypodietum pinatti murawa z le-
biodkà pospolità

Zwiàzek Mesobromion
Zespo∏y: Gentiano-Koelerietum pyramidatae ze-
spó∏ goryczki i strz´plicy piramidalnej
Onobrychido-Brometum erecti zespó∏ sparcety
i stok∏osy prostej

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Kserotermiczne zbiorowiska murawowe majà charakter
pó∏naturalny, wykszta∏cajà si´ pod wp∏ywem ekstensyw-
nej gospodarki pasterskiej. Nale˝à do siedlisk stosunko-
wo trwa∏ych, ze wzgl´du na skrajne warunki glebowe
i termiczne, w jakich wyst´pujà. Przy braku oddzia∏ywa-
nia czynników antropogenicznych naturalne procesy suk-
cesyjne zachodzà tu jednak doÊç szybko. Tylko zbiorowi-
sko murawowo-zio∏oroÊlowe Origano-Brachypodietum,
przy utrzymujàcych si´ kserotermicznych warunkach sie-
dliskowych, ma charakter roÊlinnoÊci naturalnej, w pew-
nym tylko stopniu podatnej na zarastanie. Jego p∏aty po-
rastajàce piargi mogà ulegaç naturalnym odnowieniom.
Natomiast te pochodzenia pó∏naturalnego wykszta∏cajà
si´ i utrzymujà pod wp∏ywem ekstensywnej gospodarki
pasterskiej i ∏àkarskiej, przy okreÊlonych warunkach eda-
ficznych i klimatycznych.
Wzrost ˝yznoÊci pod∏o˝a (eutrofizacja siedlisk) i warun-
ków wilgotnoÊciowych, prowadzàc do zmiany komplek-
su warunków siedliskowych, powoduje zwi´kszenie
zwarcia murawy i eliminacj´ gatunków Êwiat∏olubnych
i kserotermicznych. Zmiana warunków siedliskowych
inicjuje przemiany w kierunku innych, bardziej mezofil-
nych zbiorowisk murawowych i ∏àkowych, a nast´pnie
zbiorowisk zaroÊlowych i leÊnych.
Przekszta∏cenia muraw kserotermicznych Inuletum ensifo-
liae prowadzà cz´sto wprost do ciep∏olubnych zaroÊli Peu-
cedano cervariae-Coryletum. Przekszta∏cenia kwietnych
muraw kserotermicznych Adonido-Brachypodietum prowa-
dzà cz´sto do ciep∏olubnych zaroÊli i kad∏ubowych zbioro-
wisk leÊnych Pinus sylvestris-Brachypodium pinnatum.
W zdj´ciach fitosocjologicznych z muraw kserotermicz-
nych, oprócz gatunków charakterystycznych zespo∏u
i zwiàzku Cirsio-Brachypodion pinnati, notuje si´ gatunki
charakterystyczne dla innych klas, takich jak: Trifolio-Ge-
ranietea sanguinei (np. zawilec wielkokwiatowy Anemone
sylvestis, bodziszek czerwony Geranium sanguineum), Mo-
linio-Arrhenatheretea oraz rz´du Quercetalia pubescen-
ti–petraeae.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Zarzucenie tradycyjnych metod gospodarowania, zw∏asz-
cza ekstensywnej gospodarki pasterskiej (wypasu), umo˝li-
wia uruchomienie, a w niektórych przypadkach przyspie-
szenie procesu sukcesji wtórnej, prowadzàcej do prze-
kszta∏cania si´ kserotermicznego zbiorowiska murawowe-
go w bardziej bujne, mezofilne zbiorowiska murawowe
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oraz zaroÊlowe, przede wszystkim Peucedano cervariae-
Coryletum oraz zaroÊli tarniny Prunus spinosa, z udzia∏em
g∏ogów Crataegus spp., berberysu Berberis vulgaris i ró˝
Rosa spp. W nast´pstwie procesu zalesienia, g∏ównie so-
snà zwyczajnà Pinus sylvestris, eliminowane sà gatunki
skrajnie sucho- i Êwiat∏olubne. Wykszta∏ca si´ wówczas le-
Êne zbiorowisko zast´pcze chojniak k∏osownicowy zb. Pi-
nus silvestris – Brachypodium pinnatum.
W pojedynczych przypadkach murawy zalesione zosta∏y ga-
tunkiem obcego pochodzenia – robinià akacjowatà Robinia
pseudoacacia. W tym przypadku wykszta∏ca si´ leÊne zbio-
rowisko zast´pcze Robinia pseudoacacia-Bromus sterilis.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne 
lub przylegajàce

Siedlisko kwietnych muraw kserotermicznych stanowi zwy-
kle kompleks poszczególnych zespo∏ów, np. Thalictro-Sal-
vietum pratensis, graniczy z szeregiem kolejnych stadiów
sukcesyjnych zbiorowisk murawowych, np. murawy z sesle-
rià b∏otnà Seslerio-Scorzonetum purpureae (34.325), a tak-
˝e – murawy ostnicowej Sisymbrio-Stipetum capillatae
(34.3121) i zb. murawowego z panujàcà kostrzewà bruzd-
kowanà i strz´plicà nadobnà Koelerio-Festucetum rupico-
lae (6510-2), przechodzàcych w toku sukcesji w ciep∏olub-
ne zaroÊla, g∏ównie Peucedano cervariae-Coryletum
(31.8C) oraz zaroÊla z rz´du Prunetalia (31.8). Zespó∏ Ori-
gano-Brachypodietum graniczy lub tworzy mozaik´ najcz´-
Êciej z zaroÊlami ze zw. Berberidion (31.812).
Poza tym murawy graniczà z wieloma zbiorowiskami ∏à-
kowymi, bardziej od nich mezofilnymi, z rz´du Arrhena-
theretalia (38).
Zbiorowiska muraw kserotermicznych Adonido-Brachypo-
dietum graniczà z szeregiem kolejnych stadiów sukcesyj-
nych zbiorowisk murawowych, zw∏aszcza murawy ostnico-
wej Potentillo-Stipetum capillatae (6510-2) i muraw napia-
skowych Silene otitis-Festucetum (34.342). Zbiorowiska
murawowo-zio∏oroÊlowe Origano-Brachypodietum rozwi-
jajà si´ w strefie kontaktowej muraw z panujàcà kostrzewà
bladà Festuca pallens (6510-1) i ciep∏olubnych zaroÊli Peu-
cedano cervariae-Coryletum.
Ze wzgl´du na lokalizacj´ p∏atów muraw zdarza si´, ˝e
w bezpoÊrednim sàsiedztwie mogà znajdowaç si´ ∏àki ko-
Êne, pastwiska oraz pola uprawne.

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia

Pieniny i Pieniƒski Pas Ska∏kowy, Niecka Nidziaƒska, Wy˝yna
Krakowska, Wy˝yna Cz´stochowska, Wy˝yna Miechowska,
Wy˝yna Lubelska, Wy˝yna Zachodniowo∏yƒska. Rejon Kazi-
mierza nad Wis∏à i zbocza w dolinie Wis∏y ko∏o Sandomierza
(Góry Pieprzowe), Wy˝yna Wo∏yƒsko-Podolska, Wy˝yna Âlà-
ska. W postaci kad∏ubowej zbiorowisko rozpowszechnione
jest w ca∏ym pasie wy˝ynnym i w pasie pogórzy.

Dolina Dolnej Odry – obszar Cedyƒskiego Parku Krajobra-
zowego (rejon od miejscowoÊci Boleszkowice – Gozdowice
– Stare ¸ysogórki – Osinów – Cedynia – przez rezerwat
Bielinek nad Odrà, Raduƒ, a˝ po miejscowoÊç Widucho-
wa). Dolina Odry na po∏udnie od Kostrzynia (od miejsco-
woÊci Górzyca, przez Owczary, po Pami´cin). Dolina War-
ty – mi´dzy Dàbroszynem i Witnicà oraz od Gorzowa do
Santoka. Dolina Noteci – okolice Czarnkowa (miejscowoÊç
Góra, Pianówka), obszar od Nak∏a nad Notecià po Byd-
goszcz. Okolice Chojny – Nawodna, Moryƒ.
Okolice Szczecina; Dolina P∏oni i dolina rzeki Rurzycy.
Dolina Dolnej Wis∏y – obszar Parku Krajobrazowego Doliny
Dolnej Wis∏y – okolice Fordonu w Bydgoszczy, zbocza w oko-
licy Âwiecia, Che∏mna, okolice W∏oc∏awka i Dobrzynia.

Sudety: Masyw Ânie˝nika, Krowiarki; Góry Kaczawskie, Po-
górze Kaczawskie, Pogórze Wa∏brzyskie.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Kserotermiczne zbiorowiska murawowe spotykane sà
na ograniczonym terenie. Sà one bardzo bogate flory-
stycznie, a zwiàzane z nimi wyraênie wapieniolubne
i Êwiat∏olubne gatunki, obejmujà wiele roÊlin prawnie
chronionych.
W siedlisku tym spotyka si´ liczne gatunki nale˝àce do ro-
dziny storczykowatych (Orchidaceae), w tym wiele bardzo
rzadkich w skali Polski, np.: storczyk purpurowy Orchis pur-
purea, storczyk kukawka Orchis militaris czy gó∏ka d∏ugo-
ostrogowa Gymnadenia conopsea.
W zwiàzku z wyst´powaniem licznych gatunków storczy-
kowatych, wybrane p∏aty muraw kserotermicznych (Inule-
tum ensifoliae, Thalictro-Salvietum) nale˝y uznaç za sie-
dliska priorytetowe. W Pieninach zbiorowisko murawo-
wo-zio∏oroÊlowe Origano-Brachypodietum wykazuje wy-
raênà odr´bnoÊç florystycznà; zwiàzane sà z tym zespo-
∏em endemiczne odmiany roÊlin, tj.: bylica pio∏un Artemi-
sia absinthium var. calcigenum, rozchodnik ostry Sedum
acre var. calcigenum.

Wysokogórskie murawy acydofilne i bezwapienne
wyle˝yska Ênie˝ne
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Zbiorowiska kserotermicznych muraw z panujàcà seslerià
b∏otnà Seslerio-Scorzoneretum purpureae i zb. Carex
glauca-Tetragonolobus maritimus subsp. siliquosus sà
najprawdopodobniej endemicznymi zespo∏ami spotyka-
nymi na bardzo ograniczonym terenie, jedynie w makro-
regionie Niecki Nidziaƒskiej. Bardzo interesujàcy, jak na
murawy kserotermiczne, jest sk∏ad florystyczny tego ostat-
niego zbiorowiska, zwiàzany z wyraênie wapieniolubnymi
gatunkami, wÊród których znajduje si´ fakultatywny halo-
fit – komonicznik skrzydlastostràkowy Tetragonolobus
maritimus subsp. siliquosus.
Kserotermiczne zbiorowiska murawowe stanowià tak-
˝e siedlisko dla niezwykle bogatej fauny bezkr´gow-
ców. W Pieninach zbiorowiska murawowo-zio∏oroÊlo-
we Origano-Brachypodietum sà siedliskiem dla zagro-
˝onego i chronionego motyla – niepylaka apollo Par-
nassius apollo.
Murawy na Dolnym Âlàsku i w Sudetach sà jedynym
miejscem wyst´powania w Polsce zespo∏ów zaliczanych
do suboceaniczno-Êródziemnomorskiego zwiàzku Me-
sobromion.
Bardzo bogate florystycznie murawy kserotermiczne zwià-
zane sà z wyraênie wapieniolubnymi i Êwiat∏olubnymi ga-
tunkami, wÊród których znajduje si´ wiele roÊlin prawnie
chronionych i zagro˝onych:
Sierpik ró˝nolistny Serratula lycopifolia – CR (krytycznie
[skrajnie] zagro˝ony wygini´ciem w skali kraju)
˚mijowiec czerwony Echium russicum – CR
Przetacznik zwodny Veronica paniculata – EN (silnie zagro-
˝ony wygini´ciem w skali kraju)
Szczodrzeniec zmienny Chamaecytisus albus – EN
Storczyk samiczy Orchis morio – EN
Storczyk drobnokwiatowy Orchis ustulata – EN
Kostrzewa makutrzaƒska Festuca macutrensis – VU (nara-
˝ony na wygini´cie)
Turzyca delikatna Carex supina – VU
Jaskier illiryjski Ranunculus illyricus – CR
Bylica pontyjska Artemisia pontica – CR
Szafirek mi´kkolistny Muscari comosum – CR
Pszonacznik wschodni Conringia orientalis – EN
Szczodrzeniec zmienny Chamaecytisus albus – EN
Groszek szerokolistny Lathyrus latifolius – EN
Szyplin jedwabisty Dorycnium germanicum – EN
Dziurawiec wytworny Hypericum elegans – EN
Przytulia stepowa Galium valdepilosum – EN
Groszek pannoƒski Lathyrus pannonicus – VU
Len w∏ochaty Linum hirsutum – VU
Starzec wielkolistny Senecio macrophyllus – VU
Dziewi´çsi∏ pop∏ocholistny Carlina onopordifolia – VU
Kosaciec bezlistny Iris aphylla – VU
Ostnica Jana Stipa joannis – VU
Storczyk purpurowy Orchis purpurea – VU
Dwulistnik muszy Ophrys insectifera – VU
Turzyca blada – Carex pallens – LR (zagro˝enie ni˝szego
ryzyka).

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
W zespole Inuletum ensifoliae – dziewi´çsi∏ pop∏ocholistny
Carlina onopordifolia.
W zespole Thalictro-Salvietum pratensis– sierpik ró˝nolistny
Serratula lycopifolia i ˝mijowiec czerwony Echium russicum.
W zespole Adonido-Brachypodietum – przytulia krakowska
Galium cracoviense.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Brak gatunków ÊciÊle zwiàzanych z tym typem siedliska.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane
Tempo zachodzàcych zmian w obr´bie siedliska w natural-
nych, skrajnych warunkach abiotycznych jest stosunkowo
niewielkie. Zale˝y ono g∏ównie od warunków glebowych
i mikroklimatycznych wynikajàcych z ekspozycji, panujà-
cych temperatur, pod∏o˝a i niskiej wilgotnoÊci.
Warunkiem utrzymania murawy z pe∏nym zestawem ga-
tunków charakterystycznych jest zachowanie skrajnych wa-
runków siedliskowych (abiotycznych) oraz utrzymywanie
sta∏ego, ekstensywnego u˝ytkowania pasterskiego.

Inne obserwowane stany
Rzadko obserwowane jest celowe oddzia∏ywanie cz∏owieka
na to siedlisko i jego przekszta∏canie. BezpoÊrednie od-
dzia∏ywanie na to siedlisko wià˝e si´ g∏ównie z próbami
zalesiania muraw. W przypadku zespo∏u Adonido-Brachy-
podietum w nast´pstwie procesu zalesienia (g∏ównie sosnà
zwyczajnà Pinus sylvestris) eliminowane sà gatunki skrajnie
sucho- i Êwiat∏olubne, zaczyna si´ zatem zmieniaç jako-
Êciowy sk∏ad florystyczny zbiorowiska. Wykszta∏ca si´ wów-
czas leÊne zbiorowisko zast´pcze – chojniak k∏osownicowy
– zb. Pinus-Brachypodium pinnatum. W pojedynczych przy-
padkach murawy zalesione zosta∏y gatunkiem obcego po-
chodzenia – robinià akacjowatà Robinia pseudoacacia.
W tym przypadku wykszta∏ca si´ leÊne zbiorowisko zast´p-
cze zb. Robinia pseudoacacia-Bromus sterilis.
G∏ówne przemiany zbiorowisk muraw kserotermicznych
wynikajà ze zmian w sposobie u˝ytkowania ziemi, w szcze-
gólnoÊci zarzucenia ekstensywnej gospodarki pasterskiej.
Dochodzi wówczas do odk∏adania si´ martwej, nieroz∏o˝o-
nej materii organicznej, do stopniowego zacienienia gleby
i wzrostu jej wilgotnoÊci. Takie warunki sprzyjajà wkracza-
niu gatunków ∏àkowych oraz siewek krzewów i drzew, któ-
rych dalszy rozrost prowadzi do ocienienia murawy. W na-
st´pstwie tego procesu eliminowane sà gatunki skrajnie su-
cho- i Êwiat∏olubne, zaczyna si´ zatem zmieniaç sk∏ad flo-
rystyczny zbiorowiska. W niesprzyjajàcych warunkach i na
siedliskach antropogenicznych (nasypy kolejowe, sztuczne
zbocza itp.) rozwijajà si´ zbiorowiska kad∏ubowe z poje-
dynczymi gatunkami charakterystycznymi. W wyniku zarzu-
cenia gospodarki pasterskiej i ∏àkarskiej na porzuconych
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murawach kserotermicznych Adonido-Brachypodietum
i Origano-Brachypodietum rozwijajà si´ zubo˝a∏e flory-
stycznie zwarte zbiorowiska z dominujàcà k∏osownicà pie-
rzastà Brachypodium pinnatum.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Powa˝nym zagro˝eniem dla siedliska jest jego bardzo
ograniczony zasi´g przestrzenny, znaczne jego rozprosze-
nie oraz niewielka powierzchnia p∏atów na poszczególnych
stanowiskach.
Zbiorowiska murawowo-zio∏oroÊlowe Origano-Brachypo-
dietum, przy utrzymujàcych si´ kserotermicznych warun-
kach siedliskowych, majà charakter roÊlinnoÊci naturalnej,
w ograniczonym stopniu podatne sà na zarastanie i nale-
˝à do siedlisk nieznacznie zagro˝onych. Pozosta∏e p∏aty
muraw nale˝à do roÊlinnoÊci ciep∏olubnej, utrzymujàcej si´
wy∏àcznie dzi´ki regularnej dzia∏alnoÊci cz∏owieka i specy-
ficznym warunkom siedliskowym. Po zarzuceniu eksten-
sywnej gospodarki pasterskiej mo˝na spodziewaç si´ szyb-
kich i gwa∏townych przemian sukcesyjnych, g∏ównie w kie-
runku bardziej mezofilnych zbiorowisk murawowych oraz
zbiorowisk zaroÊlowych. Przemiany sukcesyjne prowadzà
do wykszta∏cenia si´ ciep∏olubnych zaroÊli Peucedano ce-
rvariae-Coryletum oraz zaroÊli tarniny Prunus spinosa,
z udzia∏em g∏ogów Crataegus spp., berberysu Berberis vul-
garis i ró˝ Rosa spp. lub ja∏owca Juniperus communis.
Powa˝nym zagro˝eniem dla muraw mogà byç sp∏ywajàce
z pól nawozy, nawo˝enie organiczne oraz przeznaczanie
obszarów murawowych po zabudow´ rekreacyjnà.

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny

Specyficzne warunki siedliskowe, w jakich wyst´pujà ksero-
termiczne zbiorowiska murawowe, narzuca∏y dotychczaso-
wy, ekstensywny sposób gospodarowania. Miejsca takie
stanowi∏y albo ma∏o wartoÊciowe grunty rolnicze, u˝ytko-
wane jako s∏abe pastwiska, niekiedy wypalane (np. Inule-
tum ensifoliae), lub te˝, jak w przypadku Thalictro-Salvie-
tum pratensis lub Origano-Brachypodietum, by∏y to warto-
Êciowe grunty rolnicze, koszone, okresowo wypasane i nie-
kiedy wypalane. Inne, jak zb. Carex glauca-Tetragonolo-
bus maritimus subsp. siliquosus, majà marginalne
znaczenie z gospodarczego punktu widzenia. U˝ytkowanie
rolnicze likwidowa∏o nalot krzewów i pojedynczych drzew
oraz usuwa∏o nieroz∏o˝onà materi´ organicznà. Obecnie
ten sposób gospodarowania zosta∏ zarzucony i obserwo-
wany jest przyspieszony proces sukcesji.
Znaczna cz´Êç stanowisk kserotermicznych muraw znaj-
duje si´ na terenach nieobj´tych ˝adnà formà ochrony.
W zwiàzku z tym konieczne jest zaplanowanie i obj´cie
ich ró˝nymi formami ochrony oraz podj´cie zabiegów
ochrony czynnej.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
siedliska
Do najwa˝niejszych cech, które trzeba uwzgl´dniç podczas
tworzenia planów ochrony dla tego typu muraw nale˝y du-
˝a wra˝liwoÊç tych siedlisk na zahamowany dost´p Êwiat∏a,
wzrost trofii oraz wilgotnoÊci gleby.

Zalecane metody ochrony
Zasadniczo, tylko w przypadku niektórych p∏atów zbiorowi-
ska murawowo-zio∏oroÊlowego Origano-Brachypodietum,
utrzymujàcego si´ przy silnie kserotermicznych warunkach
siedliskowych i majàcego charakter roÊlinnoÊci naturalnej,
ochrona bierna jest wystarczajàca.
Kserotermiczne zbiorowiska murawowe nale˝à do roÊlin-
noÊci ciep∏olubnej utrzymujàcej si´ wy∏àcznie dzi´ki specy-
ficznym warunkom siedliskowym oraz dzia∏alnoÊci cz∏owie-
ka. W zwiàzku z tym wymagajà bezpoÊrednich dzia∏aƒ
ochrony czynnej. Powinna ona byç prowadzona w kierun-
ku utrzymania odpowiednich dla tego zespo∏u warunków
siedliskowych. Konieczne jest zahamowanie procesu suk-
cesji wtórnej, co zapewni∏oby dost´p Êwiat∏a do zbiorowi-
ska i zmniejszy∏oby wilgotnoÊç pod∏o˝a. Nale˝y przede
wszystkim zapewniç ekstensywny wypas muraw oraz usu-
waç nalot drzew i krzewów, zw∏aszcza tarniny. Niektóre ich
typy (bujniejsze, bardziej mezofilne) mogà byç tak˝e ko-
szone. Koszenie kwietnych muraw powinno byç przepro-
wadzane co 2 – 3 lata, w póênym okresie lata (od po∏owy
sierpnia do wrzeÊnia; w zale˝noÊci od warunków pogodo-
wych), koniecznie po wysypaniu si´ nasion. Zaleca si´ tak-
˝e pozostawianie „pasów ekologicznych” lub koszenie po-
szczególnych cz´Êci murawy w kolejnych latach (koszenie
naprzemienne).
Wypas na murawach powinien byç prowadzony przy u˝y-
ciu lokalnych gatunków i ras zwierzàt, najlepiej owiec
i kóz. Jak wskazujà doÊwiadczenia z obszaru Jury Krakow-
sko-Cz´stochowskiej, wypas na murawach kserotermicz-
nych powinien byç prowadzony w okresie przed stwardnie-
niem ∏odyg traw (maj–czerwiec), gdy˝ w przeciwnym przy-
padku zwierz´ta ich nie zgryzajà. Zalecaç mo˝na tak˝e
kwaterowy typ wypasu. Dobre efekty mo˝na uzyskaç, sto-
sujàc wypas naprzemienny, w czteroletnim cyklu. Nato-
miast stosujàc wypas byd∏a na uwi´zi, mo˝na dowolnie
kszta∏towaç mozaikowà struktur´ p∏atów muraw.
Je˝eli wyst´puje taka koniecznoÊç, nale˝y tak˝e przeprowa-
dzaç odkrzaczanie. Zabieg ten powinien mieç miejsce
w odpowiednim okresie roku, aby nie spowodowaç rozra-
stania si´ krzewów wskutek odbijania p´dów z szyi korze-
niowej. Wobec wyjàtkowej ˝ywotnoÊci tarniny konieczne
mo˝e byç u˝ycie odpowiednich Êrodków chemicznych sto-
sowanych na p´d g∏ówny. Najskuteczniejszà, chocia˝ bar-
dzo czasoch∏onnà metodà jest karczowanie krzewów, po-
woduje ono bowiem punktowe ods∏oni´cie gleby, która mo-
˝e zostaç ponownie zasiedlona przez muraw´.

Wysokogórskie murawy acydofilne i bezwapienne
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Zabiegów ochrony czynnej tego typu nie nale˝y przepro-
wadzaç na ca∏ej powierzchni, gdy˝ mo˝e to doprowadziç
do inwazji gatunków niepo˝àdanych, takich jak trzcinnik
piaskowy Calamagrostis epigejos czy inne gatunki traw.
Przeprowadzajàc zabieg odkrzaczania, nale˝y uzyskaç
mozaik´ murawy i zaroÊli, nast´pnie stopniowo dà˝yç do
uzyskania w∏aÊciwego zwarcia zaroÊli, ale nie wi´cej ni˝
10–15% powierzchni; w przypadku zespo∏u Origano-Bra-
chypodietum nie wi´cej ni˝ 30%.
Niektórzy autorzy dopuszczajà tak˝e u˝ycie kontrolowane-
go wypalania jako czynnika odnawiajàcego ten typ siedli-
ska (wzorujàc si´ na naturalnych po˝arach stepów). Jed-
nak˝e ka˝dorazowe dzia∏anie tego typu powinno byç skon-
sultowane ze specjalistami od fauny bezkr´gowców i roz-
wa˝one pod wzgl´dem czasu wykonania (sugerowany
okres to prze∏om zimy i wiosny, po zejÊciu Êniegu i wysu-
szeniu pokrywy roÊlinnej, a przed nadejÊciem ciep∏ych dni
i poczàtkiem okresu wegetacyjnego) oraz zakresu – wypa-
laniu podlegaç powinna ka˝dorazowo tylko cz´Êç obszaru.
PowtarzalnoÊç tego typu zabiegu ochrony czynnej tak˝e nie
powinna byç zbyt du˝a, najcz´Êciej co 8–10 lat.
Mo˝na podjàç prób´ utworzenia u˝ytków ekologicznych na
stanowiskach ciep∏olubnych muraw, niepodlegajàcych do-
tychczas ochronie. W przypadku wystàpienia po sobie kil-
ku lat goràcych i suchych, spodziewaç si´ nale˝y – nie-
znacznej – poprawy stanu siedliska na drodze naturalnej.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Kserotermiczne kwietne murawy stanowià siedlisko dla
wielu zagro˝onych i ginàcych gatunków roÊlin naczynio-
wych oraz bogatej fauny bezkr´gowców.
Na kwietnych murawach Thalictro-Salvietum pratensis w re-
zerwacie „Skorocice” ko∏o Buska Zdroju wystepuje jedyne
w Polsce stanowisko sierpika ró˝nolistnego, a w Czumowie
nad Bugiem stanowiska ˝mijowca czerwonego. Restytucja po-
pulacji niepylaka apollo Parnassius apollo w Pieniƒskim Parku
Narodowym wymaga stosowania zabiegów ochrony czynnej
w celu utrzymania zespo∏u Origano-Brachypodietum.

Przyk∏ady obszarów, obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Cz´Êç stanowisk kserotermicznych muraw po∏o˝ona jest na
terenie kilku rezerwatów kserotermicznych w Niecce Ni-
dziaƒskiej, na terenie Nadnidziaƒskiego Parku Krajobrazo-
wego. Rezerwaty te to: „Krzy˝anowice”, „Prz´Êlin”, „Skoro-
cice”, „Skotniki Górne”, „Winiary Zagojskie”, „Skowron-
no”, „Grabowiec”.
Na Wy˝ynie Miechowskiej stanowiska muraw znajdujà si´ w
rezerwatach kserotermicznych: „Sterczów-Âcianka”, „Wa∏y”,
„Dàbie”, „Opalonki”, a na Wy˝ynie Lubelskiej: „Rogów” k.
ZamoÊcia, „Stawska Góra” k. Che∏mna, „Zielenice”.
Stanowiska muraw znajdujà si´ tak˝e w rezerwatach ksero-
termicznych: „Broczówka”, „Góry Pieprzowe”, „Podzamcze”
„Polana Polichno”, „Skarpa Dobu˝aƒska”, „Z∏ota Góra”.

Niektóre stanowiska zbiorowisk murawowo-zaroÊlowych
Origano-Brachypodietum po∏o˝one sà na terenie Zespo∏u
Jurajskich Parków Krajobrazowych, w po∏udniowej cz´Êci
Wy˝yny Krakowsko-Cz´stochowskiej.
Eksperymentalne zabiegi ochrony czynnej prowadzone by-
∏y w rezerwacie: „Kajasówka” le˝àcym na terenie Zespo∏u
Parków, a tak˝e w Ojcowskim Parku Narodowym. Odkrza-
czanie muraw prowadzono te˝ na terenie Pieniƒskiego
Parku Narodowego.
Cz´Êç stanowisk kserotermicznych muraw Adonido-Bra-
chypodietum po∏o˝ona jest na terenie kilku rezerwatów
kserotermicznych w dolinie dolnej Odry i dolnej Wis∏y.
Rezerwaty te to: „Bielinek nad Odrà”, „Brodogóry”, „Gó-
ra Êw. Wawrzyƒca”, „Kulin”, „Ostnicowe Parowy Grucz-
na”, „Pami´cin” „Zbocza P∏utowskie”, „Wzgórze Widoko-
we nad Mi´dzyodrzem”.
Kompleksy kserotermicznych muraw wyst´pujà tak˝e na
obszarach nieobj´tych dotychczas ochronà prawnà w Pol-
sce, lecz proponowanych do sieci Natura 2000. Obszary
takie to na przyk∏ad: Garb Piƒczowski, Wzgórza w Kalinie-
Lisiƒcu na Wy˝ynie Miechowskiej.
Odpowiedzialnymi za ochron´ przyrody w rezerwatach sà
odpowiedni Wojewódzcy Konserwatorzy Przyrody. Na
szczególne wyró˝nienie zas∏uguje Obszar Ochronny Klu-
bu Przyrodników ze Âwiebodzina „Owczary”. Prowadzone
przez t´ pozarzàdowà organizacj´ zabiegi ochrony czyn-
nej muraw kserotermicznych wykonywane sà w rejonie
Górzycy, w Owczarach.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Kserotermiczne zbiorowiska murawowe Inuletum ensifoliae
opisane zosta∏o z okolic Miechowa i Niecki Nidziaƒskiej
jeszcze przed II wojnà Êwiatowà (1925) oraz by∏o przed-
miotem badaƒ w okresie póêniejszym.
Zbiorowiska Seslerio-Scorzoneretum i Thalictro-Salvietum
pratensis oraz Carex glauca-Tetragonolobus maritimus
subsp. siliquosus opisane zosta∏y z Niecki Nidziaƒskiej w la-
tach 50. XX wieku. W tym okresie by∏y te˝ przedmiotem
szczegó∏owych badaƒ prowadzonych w rezerwacie „Skoro-
cice”. W ostatnich latach podj´to na terenie tego i kilku in-
nych rezerwatów z tego terenu eksperymentalne zabiegi
ochrony czynnej (odkrzaczanie i, w niewielkim stopniu, ko-
szenie), ze wzgl´du na szybko zmieniajàcy si´ charakter
zbiorowisk kserotermicznych. Z powodu braku u˝ytkowania
muraw nadmiernie wzrasta ˝yznoÊç i wilgotnoÊç siedliska,
co umo˝liwia wkraczenie wielu gatunków ∏àkowych, a tak-
˝e nitrofilnych, np. pokrzywy zwyczajne Urtica dioica czy je-
˝yny popielicy Rubus caesius. Nagromadzajàca si´ na po-
wierzchni gleby warstwa sk∏adajàca si´ z nieroz∏o˝onych,
martwych szczàtków powoduje eliminacj´ roÊlin o ni˝szym
wzroÊcie, zacienienie murawy oraz wzrost wilgotnoÊci. Poje-
dyncze p∏aty bywa∏y wypalane, ale nie przywróci∏o to jed-
nak w pe∏ni warunków, jakie panowa∏y w przesz∏oÊci.
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W innych p∏atach pojawi∏y si´ krzewy, a nawet pojedyn-
cze drzewa, które ostatnio sà sukcesywnie wycinane.
Cz´Êç p∏atów przesta∏a istnieç – miejsce murawy pora-
stajà ∏any pokrzyw.
Pod koniec lat 90. XX wieku w wyniku po˝aru w rezerwa-
cie „Skorocice” spali∏ si´ p∏at murawy, w którym wyst´pu-
je sierpik ró˝nolistny Serratula lycopifolia. Po tym wyda-
rzeniu zaobserwowano odrodzenie si´ populacji sierpika
ró˝nolistnego – pojawi∏o si´ wi´cej kwitnàcych osobników
oraz osobników juwenilnych. W zwiàzku z tym
wydarzeniem nale˝a∏oby w dalszym ciàgu monitorowaç
stan populacji tego gatunku i w razie potrzeby planowaç
odpowiednie zabiegi ochronne.
Celowym zabiegiem by∏oby przeprowadzenie ekspery-
mentalnego zabiegu kontrolowanego wypasu i podj´cie
próby oszacowania jego wp∏ywu na utrzymanie zbiorowi-
ska kwietnych muraw.
W przypadku stanowisk, na których siedlisko jest ju˝ silnie prze-
kszta∏cone i nie rokuje nadziei na utrzymanie w d∏u˝szej per-
spektywie czasowej, byç mo˝e celowe by∏oby przeprowadzenie
eksperymentalnego zabiegu kontrolowanego wypalania i oce-
ny jego wp∏ywu na stan siedliska. Taki po˝ar, choç przypadko-
wy, mia∏ miejsce pod koniec lat 90. XX wieku w rezerwacie
„Prz´Êlin”. Nale˝a∏oby wykorzystaç zaistnia∏à sytuacj´ i przepro-
wadziç ocen´ stanu roÊlinnoÊci w tym rezerwacie.
Zbiorowisko murawy kserotermicznej ostnicowej Adonido-
Brachypodietum zosta∏o opisane jeszcze przed II wojnà Êwia-
towà przez Libberta (1933) z Pojezierza MyÊliborskiego.
Przedmiotem szczegó∏owych badaƒ prowadzonych w do-
linie dolnej Odry i Warty przez M. Filipka i F. Celiƒskiego
w latach 50. i 60. XX wieku by∏ rezerwat „Bielinek” i kom-
pleks muraw w dolinie dolnej Odry i Warty. W dolinie
dolnej Wis∏y szczegó∏owe badania prowadzone by∏y w la-
tach 60. (M. Ceynowa).
Od po∏owy lat 90. XX wieku prowadzone sà eksperymen-
talne zabiegi ochrony czynnej na terenie obszaru ochron-
nego Klubu Przyrodników w Owczarach. Polegajà one na
ekstensywnym wypasie przy u˝yciu lokalnych ras owiec ty-
pu „wrzosówka”, odkrzaczaniu (przede wszystkim usuwa-
niu zaroÊli tarniny, ró˝ i g∏ogów) oraz koszeniu muraw.
Zbiorowisko murawowo-zio∏oroÊlowe Origano-Brachypo-
dietum opisane zosta∏o z po∏udniowej cz´Êci Wy˝yny Kra-
kowsko-Cz´stochowskiej w latach 60. XX wieku. W okresie
póêniejszym zidentyfikowane zosta∏o tak˝e w innych ob-
szarach, mi´dzy innymi w Pieniƒskim Pasie Ska∏kowym.

Na terenie parków narodowych: Ojcowskiego i Pieniƒskie-
go zespó∏ ten uwzgl´dniono w operatach ochronnych. Zo-
sta∏y w nich zaplanowane zabiegi ochrony czynnej majàce
na celu utrzymanie zespo∏u Origano-Brachypodietum po-
przez zahamowanie procesów sukcesji oraz przywrócenie
po˝àdanego stanu p∏atom muraw.
W rezerwacie „Kajasówka”, badano tempo sukcesji zespo-
∏u po zaprzestaniu wypasu. Stwierdzono, ˝e okres od za-
przestania u˝ytkowania do ca∏kowitego zaroÊni´cia mura-
wy wyniós∏ oko∏o 13–15 lat.
Celowym zabiegiem by∏oby przeprowadzenie ekspery-
mentalnego zabiegu kontrolowanego wypasu i podj´cie
próby oszacowania jego wp∏ywu na utrzymanie zbiorowi-
ska, w tym okreÊlenie po˝àdanej obsady zwierzàt.
Szczegó∏ówych badaƒ wymaga te˝ pozycja systematyczna ze-
spo∏u, a zw∏aszcza poznanie zwiàzków pomi´dzy zbiorowi-
skiem murawowo-zaroÊlowym Origano-Brachypodietum a cie-
p∏olubnymi okrajkami z klasy Trifolio-Geranietea sanguinei.
W Sudetach i na Dolnym Âlàsku stosunkowo niedawno
(po∏owa lat 90. XX wieku) stwierdzono wyst´powanie
muraw ze zw. Mesobromion, dotychczas nieobserwowa-
nego w Polsce. Opisano dwa zespo∏y roÊlinne, ale wy-
magajà one dalszych badaƒ, zarówno taksonomicz-
nych, jak i ekologicznych.

Monitoring naukowy

Monitoring tego typu siedliska powinien polegaç na prze-
glàdzie terenowym przeprowadzanym co 2–3 lata w po-
szczególnych p∏atach.
Ocenie nale˝y poddaç dynamik´ poszczególnych p∏atów,
a w szczególnoÊci jego sk∏ad gatunkowy, z uwzgl´dnie-
niem pojawiajàcych si´ siewek drzew i krzewów oraz sta-
nowisk cennych gatunków roÊlin naczyniowych. Nale˝y
tak˝e oceniaç iloÊç od∏o˝onej materii organicznej.
Dokumentacja powinna byç prowadzona przez wykonywa-
nie zdj´ç fitosocjologicznych i dokumentacji fotograficznej.
Obserwacje takie powinny dostarczyç szczegó∏owych infor-
macji o przemianach (dynamice) siedliska oraz ewentual-
nej potrzebie ochrony czynnej.
W przypadku podj´cia zabiegów ochrony czynnej nale˝a-
∏oby prowadziç rejestracj´ przebiegu procesu i jego skut-
ków oraz porównaç wyniki z pozosta∏ymi powierzchniami.

Joanna Perzanowska, Jolanta Kujawa-Pawlaczyk
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