
Ni˝owe i górskie Êwie˝e
∏àki u˝ytkowane
ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris)
Kod Physis: 38.2

A. Opis siedliska g∏ównego typu

Definicja

Antropogeniczne, ni˝owe i górskie, wysokoproduktywne,
bogate florystycznie ∏àki Êwie˝e, u˝ytkowane koÊnie.

Charakterystyka

Ni˝owe i górskie antropogeniczne zbiorowiska u˝ytków
zielonych na ˝yznych, Êwie˝ych (niezbyt wilgotnych
i niesuchych) glebach mineralnych bez Êladów zaba-
gnienia. ¸àki gràdowe sà bogatymi florystycznie, wyso-
koproduktywnymi, wielokoÊnymi zbiorowiskami rozwija-
jàcymi si´ na ni˝u lub ni˝szych po∏o˝eniach w górach.
Cechuje je udzia∏ takich traw, jak rajgras wynios∏y Arr-
henatherum elatius, kupkówka pospolita Dactylis glo-
merata, stok∏osa mi´kka Bromus hordoraceus i, w gó-
rach, knietlica ∏àkowa Trisetum flavescens. W runi
znaczny udzia∏ majà wysokie byliny z rodziny baldasz-
kowatych (Apiaceae), wÊród których sà: marchew zwy-
czajna Daucus carota, barszcz zwyczajny Heracleum
sphondylium, pasternak zwyczajny Pastinaca sativa,
biedrzeniec wielki Pimpinella major. Ni˝szà warstw´
tworzà roÊliny dwuliÊcienne o barwnych kwiatach, takie
jak: dzwonek rozpierzch∏y Campanula patula, koniczy-
na ∏àkowa Trifolium pratense, komonica pospolita Lotus
corniculatus, skalnica ziarenkowata Saxifraga granula-
ta, a w górach liczne gatunki przywrotników.

Siedliska te powsta∏y w wyniku wyci´cia lasów liÊciastych
i zagospodarowania tych terenów jako ∏àki koÊne. Koszone
sà zwykle dwa razy w roku oraz umiarkowanie nawo˝one.
Najcz´Êciej wyst´pujà poza dolinami rzecznymi. Nieraz spo-
tyka si´ je w dolinach, ale wówczas porastajà gleby odwad-
niane lub znajdujà si´ poza zasi´giem wylewów rzeki.
P∏aty ∏àk Êwie˝ych wykszta∏cajà si´ zarówno na powierzch-
niach p∏askich, jak i nachylonych, przy ró˝nych ekspozy-
cjach. Porastajà ˝yzne, Êwie˝e gleby brunatne lub mady
o odczynie zasadowym lub s∏abo kwaÊnym. ¸àki Êwie˝e
w dolinach rzek mogà porastaç gleby organiczne. Poziom
wody gruntowej waha si´, ale nigdy nie dochodzi do sa-
mej powierzchni. Jedynie p∏aty le˝àce w dolinach rzecz-
nych mogà byç sporadycznie zalewane przez wody powo-
dziowe. W Polsce, wÊród ni˝owych i górskich ∏àk, wyró˝nia
si´ cztery zasadnicze podtypy siedliska ró˝niàce si´ od sie-
bie sk∏adem florystycznym oraz rozmieszczeniem. Wyst´-
pujà wÊród nich dwa zbiorowiska górskie i dwa notowane
na ni˝u i ni˝szych po∏o˝eniach górskich.
Ochrona tych siedlisk polega na:
• zachowaniu ró˝norodnoÊci florystycznej ∏àk Êwie˝ych

w wyniku stosowania dotychczasowych (ekstensywnych)
form gospodarowania,

• odtwarzaniu zniszczonych ∏àk poprzez powrót do trady-
cyjnych metod gospodarowania,

• konserwacji zbiorowisk ∏àk Êwie˝ych polegajàcej na ko-
szeniu i umiarkowanym ich nawo˝eniu.

Podzia∏ na podtypy

6510-1: ¸àka rajgrasowa (owsicowa) 
(Arrhenatheretum elatioris 38.222)
6510-2: ¸àka z wiechlinà ∏àkowà
i kostrzewà czerwonà (Zbiorowisko Poa 
pratensis-Festuca rubra)
6510-3: Reglowa ∏àka mieczykowo-mietlico-
wa (Gladiolo-Agrostietum capillaris 38.2331)
6510-4: Ciep∏olubna ∏àka pieniƒska 
(Anthyllidi-Trifolietum montani 38.2332)

Umiejscowienie siedliska w polskiej
klasyfikacji fitosocjologicznej

Klasa Molinio-Arrhenatheretea pó∏naturalne i antropo-
geniczne zbiorowiska ∏àkowe i pastwiskowe na niezaba-
gnionych siedliskach eutroficznych i mezotroficznych

Rzàd Arrhenatheretalia elatioris ni˝owe i górskie zbio-
rowiska antropogenicznych ∏àk na ˝yznych, Êwie˝ych
glebach mineralnych bez Êladu zabagnienia

Zwiàzek Arrhenatherion elatioris ∏àki wielokoÊne,
gràdowe na ni˝u i w ni˝szych po∏o˝eniach w górach

Zespo∏y i zbiorowiska: AArrrrhheennaatthheerreettuumm  eellaattiioorriiss
(=Arrhenatheretum medioeuropaeum) ∏àka owsicowa
Zb. PPooaa  pprraatteennssiiss--FFeessttuuccaa  rruubbrraa zb. wiechli-
ny ∏àkowej i kostrzewy czerwonej

192

P
or

a
d
ni

k
i 

oc
hr

on
y 

si
ed

li
sk

 i
 g

a
tu

nk
ów

Murawy, ∏àki, zio∏oroÊla, wrzosowiska, zaroÊla

6510



GGllaaddiioolloo--AAggrroosstt iieettuumm  ccaappii ll llaarriiss reglowa ∏à-
ka mieczykowo-mietlicowa
AAnntthhyyll ll iiddii--TTrriiffooll iieettuumm  mmoonnttaannii ciep∏olubna
∏àka pieniƒska
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B. Opis podtypów

¸àka rajgrasowa
Kod Physis: 38.222

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
RoÊlinnoÊç ∏àk rajgrasowych cechuje du˝e zró˝nicowanie
florystyczne spowodowane przez ró˝norodnoÊç siedlisk
przez nie zajmowanych. Rozwijajà si´ one na potencjal-
nych siedliskach lasów gràdowych (Carpinion 41.2) oraz
na najsuchszych siedliskach ∏´gowych (Ficario-Ulmetum
44.41). Wyst´pujà prawie na ca∏ym obszarze kraju, z wy-
jàtkiem wy˝szych po∏o˝eƒ w górach.
Wykszta∏cajà si´ najcz´Êciej na obrze˝ach dolin i wilgot-
nych kotlin. Ubo˝sze florystycznie typy zbiorowiska pora-
stajà zbocza nasypów kolejowych, przydro˝a oraz ugory.
Cz´sto notowane sà w przesuszonych cz´Êciach dolin
rzek, które w naturalnych warunkach pokryte sà roÊlinno-
Êcià wilgotnych ∏àk ze zwiàzku Calthion (37.25).
Zbiorowisko porasta ˝yzne, drobnoziarniste gleby bru-
natne, mu∏owo-py∏owe i mu∏owo-torfowe oraz podsu-
szone gleby bagienne i murszejàce torfy. Typ gleby nie
odgrywa wi´kszej roli w powstaniu i utrzymywaniu si´ te-
go zbiorowiska. RoÊlinnoÊç ∏àk rajgrasowych porasta
gleby, których pH waha si´ w granicach 4–7,5.
Wa˝nym czynnikiem Êrodowiskowym dla ∏àki rajgra-
sowej jest poziom wody gruntowej. Zalega ona nie
p∏ycej ni˝ 40 cm. Na siedliskach tych bardzo rzadko
obserwuje si´ wod´ na powierzchni gruntu. W such-
szych okresach roku poziom wód gruntowej mo˝e
opadaç poni˝ej 150 cm.

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
Dominujàcymi gatunkami w runi sà mi´kkolistne trawy
darniowe, wÊród których przewa˝a rajgras wynios∏y Ar-
rhenaterum elatius. Stanowià one najwy˝szà warstw´.
Trawom towarzyszy liczna grupa gatunków dwuliÊcien-
nych. W najwy˝szej warstwie spotyka si´ kwiatostany
barszczu pospolitego Heracleum sphondylium lub barsz-
czu syberyjskiego Heracleum sibiricum oraz kozibrodu
∏àkowego Tragopogon pratensis. W ni˝szej warstwie no-
tuje si´: bodziszka ∏àkowego Geranium pratense, jastru-
na w∏aÊciwego Leucanthemum vulgare, przytuli´ w∏aÊci-
wà Galium mollugo, Êwierzbnic´ polnà Knautia arven-
sis, dzwonka rozpierzch∏ego Campanula patula oraz
ni˝sze trawy. Du˝y udzia∏ w runi majà roÊliny motylko-
we: komonica pospolita Lotus corniculatus, groszek ∏à-
kowy Lathyrus pratensis, koniczyna ∏àkowa Trifolium
pratense i koniczyna bia∏a T. repens.
Warstwa mszysta jest s∏abo rozwini´ta. Wyst´pujà w niej
mchy typowe dla suchych siedlisk: fa∏downik nastroszony

Rhytidiadelphus squarrosus, p∏askomerzyk oskrzydlony Pla-
giomnium elatum (merzyk Seligera Mnium seligeri), krót-
kosz Mildeana Brachythecium mildeanum i krótkosz rowo-
wy Brachythecium salebrosum.

Reprezentatywne gatunki
Bodziszek ∏àkowy Geranium pratense, pasternak zwyczaj-
ny Pastinaca sativa, szczaw rozpierzch∏y Rumex thyrsiflorus,
kozibród wschodni Tragopogon orientalis, rajgras wy-
nios∏y Arrhenatherum elatius, kupkówka pospolita
Dactylis glomerata, krwawnik pospolity Achillea
millefolium, barszcz pospolity Heracleum sphondy-
lium, przytulia pospolita Galium mollugo, jastrun
pospolity Leucanthemum vulgare.

Odmiany
Zró˝nicowanie ze wzgl´du na sposób i intensywnoÊç
gospodarowania oraz w∏asnoÊci pod∏o˝a
¸àka rajgrasowa jest bardzo zmiennym zbiorowiskiem.
Zró˝nicowanie florystyczne spowodowane jest siedliskiem
i formà u˝ytkowania. Wyst´puje ono na obszarze Polski
w postaci 12 podzespo∏ów.
Najwi´ksze powierzchnie charakteryzowanych siedlisk po-
siadajà zbiorowiska powsta∏e w wyniku prowadzenia in-
tensywnej gospodarki ∏àkarskiej. Sztucznymi postaciami
∏àki rajgrasowej (Arrhenatheretum elatioris) sà u˝ytki zielo-
ne z dominacjà: kupkówki pospolitej (Arrhenatheretum ela-
tioris dactyletosum), wyczyƒca ∏àkowego (A. e. alopecure-
tosum) oraz owsicy omszonej (A. e. avenastretosum).
Na sk∏ad florystyczny tego zbiorowiska ma wp∏yw wilgot-
noÊç i zasobnoÊç gleby. Na siedliskach wilgotniejszych
rozwija si´ podzespó∏ wyczyƒca ∏àkowego i rdestu w´-
˝ownika (A. e. alopecuro-polygonetosum) lub wyczyƒca
∏àkowego i mozgi trzcinowatej (A. e. alopecuro-phalari-
detosum). Gleby niezbyt wilgotne i ubogie zasiedla ma∏o
u˝yteczny gospodarczo podzespó∏ dr˝àczki Êredniej (A. e.
brizetosum mediae). Siedliska zmiennowilgotne sà do-
godnym miejscem rozwoju dla podzespo∏u z krwiÊcià-
giem lekarskim (A. e. sanguisorbetosum officinalis). Na
Êródlàdowych solniskach, m.in. w okolicy ¸´czycy i na
Kujawach, opisywano podzespó∏ z komonicà wàskolistnà
(A. e. lotetosum tennuifolii).

Zró˝nicowanie ze wzgl´du na po∏o˝enie geograficzne
¸àki rajgrasowe sà zró˝nicowane ze wzgl´du na ich po∏o-
˝enie geograficzne. We wschodniej cz´Êci kraju opisywano
zbiorowisko z jaskrem bulwkowatym (A. e. ranunculetosum
bulbosi). Dla ni˝owej cz´Êci Polski, b´dàcej w zasi´gu kli-
matu kontynentalnego, charakterystyczny jest równie˝ pod-
zespó∏ z pasternakiem (A. e. pastinacoetosum sativae).
Podzespó∏ z barszczem syberyjskim (A. e. heracleoetosum
sibirici) jest znany z pó∏nocnej i pó∏nocno-zachodniej cz´-
Êci kraju b´dàcej pod wp∏ywem klimatu oceanicznego.
Podzespo∏y z sza∏wià ∏àkowà (A. e. salvietosum pratensis)
i stok∏osà prostà (A. e. brometosum erecti) wyst´pujà na su-
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chych i nas∏onecznionych siedliskach Êrodkowej i zachod-
niej Europy, stanowiàc ogniwo ∏àczàce ∏àki rajgrasowe
z murawami kserotermicznymi. Z obszarów górskich i wy-
˝ynnych, m.in. z Ojcowskiego Parku Narodowego, opisy-
wana by∏a ∏àka rajgrasowa z du˝ym udzia∏em przywrotni-
ków (A. e. alchemilletostum).

Mo˝liwe pomy∏ki
Z intensywnie uprawianymi i piel´gnowanymi ∏àkami wy-
czyƒcowymi (zwiàzek Alopecurion 37.26). P∏aty u˝ytków
zielonych z dominacjà wyczyƒca ∏àkowego Alopecurus pra-
tensis, które porastajà suchsze gleby, charakteryzuje zwi´k-
szony udzia∏ roÊlin typowych dla zbiorowisk ∏àk Êwie˝ych
(zwiàzku Arrhenatherion 38.2).
Z murawami kserotermicznymi (zwiàzek Cirsio-Brachypo-
dion pinnati) (UE 6210), z którymi zbiorowisko rajgrasu
wynios∏ego nieraz sàsiaduje.
Ze zbiorowiskiem wiechliny ∏àkowej i kostrzewy czerwo-
nej, do którego podobne sà ubogie florystycznie p∏aty te-
go zespo∏u.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Arrhenatherion elatioris
Zespó∏ AArrrrhheennaatthheerreettuumm  eellaattiioorriiss (Arrhenathere-
tum medioeuropaeum) ∏àka owsicowa.

Podzespo∏y: Arrhenatheretum elatioris typicum,
A. e. brizetosum mediae; A. e. alchemilletosum,
A. e. avenastretosum, A. e. alopecuretosum, A. e.
dactyletosum, A. e. hreclaeetosum sibirici, A. e.
pastinacoetosum sativae, A. e. brometosum erec-
ti, A. e. salvietosum pratensis, A. e. ranunculeto-
sum bulbosi, A. e. sanguisorbetosum officinalis,
A. e. alopecuro-polygonetosum bistortae, A. e.
caricetosum gracilis, A. e. alopecuro-phalaride-
tosum, A. e. lotetosum tennuifolii.

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Zaprzestanie u˝ytkowania powoduje zwykle rozprzestrze-
nienie si´ gatunków higrofilnych i nitrofilnych oraz ubo˝e-
nie florystyczne runi. Koszenie i pozostawienie siana na
miejscu sprawia, ˝e zmniejsza si´ udzia∏ roÊlin charaktery-
stycznych dla ∏àk Êwie˝ych i wzrasta pokrycie gatunków ni-
trofilnych (np. pokrzywy pospolitej Urtica dioica i poda-
grycznika pospolitego Aegopodium podagraria). RoÊlin-
noÊç drzewiasta i krzewiasta wkracza na nieu˝ytkowane ∏à-
ki zwykle po kilkunastu latach.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Nawo˝enie nawozami wapniowymi ∏àk zmiennowilgot-
nych ze zwiàzku Molinion (37.3111) oraz muraw z goê-
dzikiem kropkowanym (Diantho-Armerietum elongatae
34.3422) powoduje, ˝e na siedliskach tych wykszta∏ca-

jà si´ ∏àki rajgrasowe. Zaprzestanie wspomnianych wy-
˝ej zabiegów, przy sta∏ym u˝ytkowaniu, powoduje po-
wrót poprzedniej roÊlinnoÊci. Na silnie przesuszone
gleby organiczne lub mineralno-organiczne powraca
tomka wonna Anthoxanthum odoratum i kosmatka po-
lna Luzula campestris. Intensywne pastwiskowe u˝ytko-
wanie ∏àk rajgrasowych powoduje wkraczanie roÊlinno-
Êci typowej dla pastwisk ze zwiàzku Cynosurion
(38.111). KoÊne u˝ytkowanie ∏àk wraz ze zwi´kszeniem
nawo˝enia powoduje: zubo˝enie florystyczne, domina-
cj´ jednego faworyzowanego gatunku trawy (np. kup-
kówki pospolitej) oraz kilku gatunków roÊlin dwuliÊcien-
nych (np. barszczu pospolitego Heracleum sphondy-
lium, bodziszka ∏àkowego Geranium pratense, szczawiu
zwyczajnego Rumex acetosa). Z takiego siedliska wyco-
fujà si´ roÊliny motylkowe.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce

W miejscach suchych, na glebach ˝yznych i bogatych
w w´glan wapnia, ∏àki rajgrasowe sàsiadujà z murawami
kserotermicznymi (EU 6210). Na glebach ubogich (piasz-
czystych) i zakwaszonych przechodzà w murawy napiasko-
we z goêdzikiem kropkowanym i zawciàgiem pospolitym
(Diantho-Armerietum 34.3422). Wilgotniejsze postacie
zbiorowiska mogà sàsiadowaç z ∏àkami wyczyƒcowymi ze
zwiàzku Alopecurion pratensis albo Êmia∏kowymi (De-
schampsietum caespitosae 37.2131).

Rozmieszczenie geograficzne 
i mapa rozmieszczenia

Brak jest szczegó∏owych opracowaƒ dotyczàcych rozmiesz-
czenia ∏àk rajgrasowych w Polsce. Dost´pne dane wskazu-
jà, ˝e wyst´pujà one na ca∏ym obszarze kraju, z wyjàtkiem
wysokich gór (powy˝ej 600 m n.p.m.).
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Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Charakteryzowane ∏àki cechuje bogactwo florystyczne.
W p∏acie o powierzchni 100 m2 notowano do 70 gatunków
roÊlin. Stanowià one schronienie dla licznych gatunków ro-
Êlin sàsiadujàcych z tymi siedliskami. Na tych ∏àkach spo-
tyka si´ gatunki typowe dla muraw kserotermicznych (zw.
Cirsio-Brachypodion pinnati 34.312) (EU 6210), ∏àk wil-
gotnych (zw. Calthion 37.25) i zmiennowilgotnych (zw. Mo-
linion 37.3111) (EU 6410). Ocenia si´, ˝e na ∏àkach raj-
grasowych wyst´puje oko∏o 260 gatunków roÊlin.
Stanowià one miejsce ˝erowania dla wielu gatunków pta-
ków. ObfitoÊç kwitnàcych roÊlin naczyniowych sprawia, ˝e
wyst´pujà tu liczne gatunki owadów.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Nie stwierdzono gatunków roÊlin znajdujàcych si´ w za-
∏àczniku II Dyrektywy Siedliskowej UE, które zwiàzane by-
∏yby z charakteryzowanym siedliskiem, natomiast na ∏à-
kach rajgrasowych mogà wyst´powaç liczne gatunki bez-
kr´gowców. Na uwag´ zas∏ugujà motyle umieszczone
w za∏àczniku II Dyrektywy Siedliskowej UE: szlaczkoƒ sza-
franiec Colias myrmidone, przeplatka aurinia Euphydryas
aurinia, strz´potek edypus Coenonympha oedippus, czer-
woƒczyk nieparek Lycaena dispar, czerwoƒczyk fioletek Ly-
caena helle, modraszek nausitos Maculinea nausithous,
modraszek telejus Maculinea teleius.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Charakteryzowane siedlisko jest dogodnym Êrodowi-
skiem ˝ycia i ˝erowania dla: derkacza Crex crex, b∏ot-
niaka ∏àkowego Circus pygargus, b. zbo˝owego C. cy-
aneus, kraski Coracias garrulus, gàsiorka Lanius collu-
rio, Êwiergotka polnego Anthus campestris, bociana
bia∏ego Ciconia ciconia, bociana czarnego C. nigra,
orlika krzykliwego Aquila pomarina i sowy b∏otnej Asio
flammeus.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane
¸àki z dominacjà rajgrasu wynios∏ego nale˝à do naj-
cenniejszych florystycznie zbiorowisk ∏àkowych. Boga-
tym w gatunki jest podzespó∏ typowy (Arrhenatheretum
elatioris typicum). Uprzywilejowanymi stanami ∏àki raj-
grasowej sà tak˝e bogate florystycznie p∏aty podzespo-
∏ów z sza∏wià ∏àkowà (A. e. salvietosum pratensis) i sto-
k∏osà prostà (A. e. brometosum erecti), w których notu-
je si´ interesujàce gatunki ciep∏olubnych muraw: k∏o-
sownic´ pierzastà Brachypodium pinnatum, goêdzika
kartuzka Dianthus carthusianorum, wiàzówk´ bulwko-
wà Filipendula vulgaris, pierwiosnka lekarskiego Pri-
mula veris i inne. Na uwag´ zas∏ugujà bardzo bogate
florystycznie ∏àki rajgrasowe z przywrotnikami (A. e. al-
chemilletosum) charakteryzujàce si´ tak˝e du˝ym zró˝-
nicowaniem gatunkowym.
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Inne obserwowane stany
¸àki rajgrasowe notowane sà w wi´kszoÊci dolin pol-
skich rzek – najcz´Êciej we wschodniej cz´Êci kraju,
gdzie w wielu obiektach pokrywajà 50% ich powierzch-
ni. Natomiast w zachodniej cz´Êci kraju (Wielkopolska)
stanowià nie wi´cej ni˝ 8% area∏u u˝ytków zielonych.
Najwi´kszà powierzchni´ zajmujà zbiorowiska znie-
kszta∏cone w wyniku stosowania intensywnych form go-
spodarowania. Jest wÊród nich podzespó∏ z kupkówkà
(A. e. dactyletosum), który posiada du˝à wartoÊç go-
spodarczà i niewielkà ró˝norodnoÊç florystycznà. Nie-
zbyt bogate florystycznie sà podzespo∏y wyczyƒca ∏àko-
wego i mozgi trzcinowatej (A. e. alopecuro-phalarideto-
sum) oraz wyczyƒca ∏àkowego (A. e. alopecuretosum
pratensis) porastajàce nieco wilgotniejsze i intensywniej
zagospodarowane siedliska. Na siedliskach wy∏àczo-
nych z u˝ytkowania gospodarczego powstajà zio∏oroÊla
z du˝ym udzia∏em nitrofitów.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Tendencje do przemian
¸àki rajgrasowe nale˝à do zagro˝onych typów siedlisk
w Polsce. Obserwowane sà dwa kierunki zmian w ich ro-
ÊlinnoÊci. Brak op∏acalnoÊci produkcji rolniczej w ma∏ych
gospodarstwach powoduje zaprzestanie piel´gnacji u˝yt-
ków zielonych. Jej efektem jest zaprzestanie koszenia lub
u˝ytkowanie bez nawo˝enia. W jednym i drugim przy-
padku prowadzi to do zubo˝enia florystycznego zbioro-
wiska. W gospodarstwach o wi´kszym areale gruntów
nast´puje intensyfikacja gospodarki na u˝ytkach zielo-
nych. Polega ona na zwi´kszeniu nawo˝enia, stosowaniu
nowoczesnych metod zbierania siana (ni˝sze koszenie),
mechanizacji prac (ubijanie gleby) i prowadzeniu inten-
sywnego wypasu. Rezultatem tych zmian jest ujednolice-
nie i ubo˝enie sk∏adu florystycznego ∏àk rajgrasowych.
W ich runi dominujà jeden lub dwa, cz´sto podsiewane,
gatunki nitrofilnych traw – kupkówka pospolita, kostrze-
wa ∏àkowa Festuca pratensis, ˝ycica trwa∏a Lolium peren-
ne, ˝ycica wielokwiatowa Lolium multiflorum, perz w∏aÊci-
wy Elymus repens.

Potencjalne zagro˝enia
Istniejàce obecnie tendencje zmian w polskim rolnictwie
wskazujà, ˝e nadal b´dzie nast´powa∏o scalanie gruntów
i powstawanie du˝ych gospodarstw nastawionych na in-
tensywnà produkcj´ rolniczà. Zmniejszaç si´ b´dzie liczba
gospodarstw nastawionych na drogà produkcj´ drobnoto-
warowà. Niebezpieczna jest równie˝ próba uproduktyw-
niania porzuconych ∏àk poprzez ich zalesianie. Nast´p-
stwem przebiegajàcych procesów jest gini´cie wysoko wy-
specjalizowanej grupy roÊlin zwiàzanych z ekstensywnie
u˝ytkowanymi ∏àkami Êwie˝ymi.

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny

RoÊlinnoÊç ∏àk rajgrasowych posiada du˝à wartoÊç go-
spodarczà. ¸àki te cechuje znaczna produkcja siana
o du˝ej wartoÊci paszowej. Korzystne warunki – ˝yzne
pod∏o˝e (wzbogacone nawo˝eniem) i odpowiednie wa-
runki wilgotnoÊciowe – mogà sprawiç, ˝e dostarczajà
one od 4 do 6 t/ha siana o bardzo dobrej jakoÊci. Bo-
gate florystycznie podzespo∏y (Arrhenatheretum elatioris
brometosum erecti i A. e. salvietosum pratensis) ∏àk raj-
grasowych dostarczajà nieco mniej siana, które cechuje
du˝a wartoÊç paszowa. ¸àki na siedliskach mniej ˝y-
znych i suchych sà ma∏o plenne, ich produkcja waha si´
od 1 do 3 t/ha miernej jakoÊci siana. ¸àki rajgrasowe
z siedlisk wilgotnych produkujà do 5 t/ha siana doÊç
dobrej jakoÊci.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
¸àki rajgrasowe cechuje du˝a wra˝liwoÊç na zmiany ˝yzno-
Êci, wilgotnoÊci i pH gleby. Wymagajà one sta∏ych i jedno-
rodnych zabiegów. Rajgras wynios∏y êle znosi wypasanie
i niskie koszenie.

Zalecane metody ochrony
¸àki rajgrasowe powinny byç obejmowane ochronà
czynnà. Nale˝y je kosiç, najlepiej r´cznie lub lekkim
sprz´tem, maksymalnie dwa razy w roku. Pierwszy po-
kos powinien odbywaç si´ nie wczeÊniej ni˝ w pierwszej
po∏owie czerwca, drugi we wrzeÊniu. Nie jest wskazane
zbyt niskie koszenie i intensywne wypasanie. Siano po-
winno byç usuwane z ∏àki. U˝ytki zielone powinny byç
umiarkowanie nawo˝one. WysokoÊç dawek nawozów
zale˝y od ˝yznoÊci siedliska.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Charakteryzowana roÊlinnoÊç jest wra˝liwa na d∏ugo-
trwa∏e zalewy. Niekorzystnie oddzia∏uje na nià zakwa-
szenie gleby.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
W Polsce brak jest rezerwatów ∏àkowych. Ten typ roÊlin-
noÊci chroniony jest w rezerwatach: florystycznych, krajo-
brazowych, stepowych oraz faunistycznych. W nielicznych
obiektach prowadzi si´ ochron´ czynnà. Jednym z nich
jest rezerwat ornitologiczny „Jezioro Siedmiu Wysp” ko∏o
W´gorzewa, w którym otaczajàce jezioro OÊwin ∏àki sà
wykaszane. Arrehnathertetum elatioris chronione jest
w parkach narodowych, np. w Bia∏owieskim Parku Naro-
dowym (Park Pa∏acowy), gdzie jest regularnie koszone.
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Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Zbiorowisko by∏o przedmiotem zainteresowania wielu ba-
daczy. W opracowaniach zajmowano si´: zró˝nicowaniem
florystycznym zbiorowiska, jego produkcjà oraz ocenà
wartoÊci gospodarczych roÊlinnoÊci itp.
Istnieje konieczna potrzeba przeprowadzenia szczegó∏o-
wych badaƒ zespo∏u Arrhenatheretum elatioris pod wzgl´-
dem syntaksonomicznym, synchorologicznym i synekolo-
gicznym. Konieczne jest tak˝e opracowanie skutecznych
metod ochrony tego typu siedliska.

Monitoring naukowy

W latach 2000–2002 prowadzono monitoring ∏àki raj-
grasowej na 3 stanowiskach w Polsce. W nast´pnych la-
tach planuje si´ prowadzenie obserwacji na 6 po-
wierzchniach. Na ka˝dym z obiektów wykonywano zdj´-
cie fitosocjologiczne (10 x 10 m) i spisy gatunków z 10
kwadratów (1 x 1 m).
Dane z trzyletnich obserwacji znajdujà si´ w Instytucie
Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.
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¸àka wiechlinowo-
-kostrzewowa
Kod Physis: 38.222

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Zbiorowisko wiechliny ∏àkowej Poa pratensis i kostrzewy
czerwonej Festuca rubra by∏o jednym z cz´Êciej spotyka-
nych sk∏adników roÊlinnoÊci pó∏naturalnych ∏àk w Polsce.
Wyst´powa∏o g∏ównie w regionach o tradycyjnej, eksten-
sywnej gospodarce ∏àkarskiej. Obecnie, w zwiàzku z wpro-
wadzaniem intensywnych form gospodarowania w rolnic-
twie, staje si´ coraz rzadsze.
¸àki wiechlinowo-kostrzewowe wykszta∏cajà si´ na suchych
lub podsuszonych glebach mineralnych, murszowo-torfo-
wych lub mu∏owo-torfowych. Najwi´ksze powierzchnie zaj-
mujà w zmeliorowanych i ekstensywnie u˝ytkowanych
fragmentach dolin rzecznych. Rozwijajà si´ na glebach
o odczynie lekko kwaÊnym lub lekko alkalicznym. Gleby
cechuje ma∏a zawartoÊç fosforu, potasu i magnezu.
Zbiorowisko wyst´puje najcz´Êciej na glebach o niskim po-
ziomie wód gruntowych, nieraz nawet poni˝ej 100 cm.

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
W roÊlinnoÊci charakteryzowanych ∏àk dominujà niskie tra-
wy kostrzewa czerwona i wiechlina ∏àkowa, a towarzyszà
im: k∏osówka we∏nista, mietlica olbrzymia oraz tomka
wonna. WysokoÊç runi ∏àkowej rzadko przekracza 50 cm.
Niewielki jest udzia∏ gatunków dwuliÊciennych, a szczegól-
nie roÊlin motylkowych (Fabaceae). Na siedliskach naj-
suchszych ruƒ jest s∏abo zwarta i przypomina murawy na-
piaskowe (34.31224). Spotyka si´ na nich takie gatunki,
jak: rozchodnik ostry, macierzanka piaskowa, jastrz´biec
kosmaczek Hieracium pilosella i goêdzik kropkowany
Dianthus deltoides.
Ma∏o zró˝nicowane florystycznie sà p∏aty typowego zbioro-
wiska, które rozwija si´ na glebach wilgotniejszych. W p∏a-
tach, oprócz dominujàcych traw, notuje si´ brodawnika je-
siennego Leontodon autumnalis, jaskra roz∏ogowego Ra-
nunculus repens, krwawnika pospolitego Achillea millefo-
lium oraz, zwykle przypadkowe, gatunki roÊlin dwuliÊcien-
nych. Znane sà dwie postacie tego typu ∏àki. Pierwsza
z nich to zbiorowisko z dominacjà wiechliny ∏àkowej,
w którym ruƒ budujà prawie wy∏àcznie trawy. Druga, z do-
minacjà kostrzewy czerwonej, jest mniej zwarta i bardziej
zró˝nicowana florystycznie.
W roÊlinnoÊci siedlisk wilgotniejszych notowane sà gatunki
typowe dla ∏àk trz´Êlicowych (EU 6410) i torfowisk niskich
(54.4) – dr˝àczka pospolita Briza media, krwawnik kicha-
wiec Achillea ptarmica, czarcik´s ∏àkowy, turzyca sina Ca-
rex canescens i turzyca pospolita Carex nigra.
Warstwa mszysta jest s∏abo rozwini´ta. Wyst´pujà w niej
mchy z ró˝nych typów siedlisk, m.in.: ˝urawiec falisty Atri-

chum undulatum, z´boróg purpurowy Ceratodon purpu-
reus, krótkosz wyblak∏y Brachythecium albicans, mokra-
d∏osz koƒczysty Calliergonella cuspidata.

Reprezentatywne gatunki
Wiechlina ∏àkowa Poa pratensis, kostrzewa czerwona Festu-
ca rubra, mietlica olbrzymia Agrostis gigantea, tom-
ka wonna Anthoxanthum odoratum, Êmia∏ek dar-
niowy Deschampsia caespitosa, turzyca pospolita
Carex nigra, k∏osówka we∏nista Holcus lanatus.

Odmiany
W sk∏adzie tego siedliska uwzgl´dniono wszystkie typy ∏àk,
na których dominujà wiechlina ∏àkowa Poa pratensis i ko-
strzewa czerwona Festuca rubra. Dotychczas opisywano je
jako zespó∏ kostrzewy czerwonej (Festucetum rubrae) oraz
zespó∏ wiechliny ∏àkowej i kostrzewy czerwonej (Poo-Festu-
cetum rubrae) albo zbiorowisko wiechliny ∏àkowej i ko-
strzewy czerwonej.

Zró˝nicowanie ze wzgl´du na wilgotnoÊç pod∏o˝a
Najsuchszà postacià ∏àki jest zbiorowisko z zawciàgiem
pospolitym Armeria maritima subsp. elongata. Rozwija si´
najcz´Êciej w dolinach rzecznych na piaszczystych ma-
dach. Sà to siedliska suche lub bardzo suche, o poziomie
wody gruntowej opadajàcej poni˝ej 100 cm. RoÊlinnoÊç
jest uboga, z du˝ym udzia∏em gatunków muraw napia-
skowych. Sà wÊród nich: rozchodnik ostry Sedum acre,
macierzanka piaskowa Thymus serpyllum i kostrzewa
owcza Festuca ovina.
Na siedliskach wilgotniejszych rozwija si´ typowa forma
∏àki. Cechuje jà du˝y udzia∏ traw w runi, wÊród których
sà: kostrzewa czerwona, wiechlina ∏àkowa, tomka won-
na Anthoxanthum odoratum, Êmia∏ek darniowy De-
schampsia caespitosa, kostrzewa ∏àkowa Festuca pra-
tensis, mietlica olbrzymia Agrostis gigantea oraz nielicz-
ne roÊliny dwuliÊcienne.
Najwilgotniejsze siedliska zajmujà zbiorowiska, w któ-
rych, oprócz wyró˝niajàcych je traw, spotyka si´ wilgo-
ciolubne roÊliny dwuliÊcienne: czarcik´s ∏àkowy Succisa
pratensis, ostro˝eƒ b∏otny Cirsium palustre i gatunki
torfowisk niskich.

Zró˝nicowanie ze wzgl´du na po∏o˝enie geograficzne
Z obszarów górskich i podgórskich znany jest podze-
spó∏ ∏àki wiechlinowo-kostrzewowej z udzia∏em przy-
wrotników Alchemilla sp. Jest to najwartoÊciowszy pod
wzgl´dem gospodarczym typ ∏àki dostarczajàcy du˝ej
iloÊci siana.

Mo˝liwe pomy∏ki
Z ubogimi ∏àkami rajgrasowymi (Arrhenatheretum elatioris).
Z wykaszanymi p∏atami m∏ak niskoturzycowych (zw. Cari-
cion nigrae 54.422) wyst´pujàcymi zwykle na podsuszo-
nych torfach.
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Ze zdegradowanymi ∏àkami zmiennowilgotnymi (zw. Moli-
nion 37.3111) (EU 6410); dotyczy to g∏ównie wilgotnego
skrzyd∏a charakteryzowanego zbiorowiska, w którym notuje
si´ gatunki charakterystyczne dla ∏àk trz´Êlicowych.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Arrhenatherion elatioris
Zespó∏ Poo-Festucetum rubrae zespó∏ wiechliny ∏à-
kowej i kostrzewy czerwonej (Zbiorowisko Festuca
rubra i Poa pratensis)
Festucetum rubrae (Zbiorowisko Festuca rubra).
Ostatni z wymienionych zespo∏ów dzieli si´ na kilka
ni˝szej rangi jednostek.

Podzespo∏y: Festucetum rubrae typicum, F. r. alche-
milletosum, F. r. poëtosum pratensis, F. r. armerieto-
sum elongatae, F. r. thymetosum, F. r. succisietosum
pratensis.

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Zupe∏ne zaprzestanie u˝ytkowania powoduje wkroczenie
wysokich bylin i rozwój zio∏oroÊli, a nast´pnie roÊlinnoÊci
krzewiastej. Koszenie i pozostawienie siana na miejscu po-
woduje zwi´kszenie udzia∏u w runi roÊlin nitrofilnych

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Âwie˝e ∏àki wiechlinowo-kostrzewowe sà Êwiadectwem
stosowania na u˝ytkach zielonych ekstensywnych form go-
spodarowania. Zmiany w sposobie u˝ytkowania na tych
siedliskach wp∏ywajà na ich sk∏ad florystyczny. Wzrost cz´-
stotliwoÊci koszenia i zwi´kszenie nawo˝enia powodujà
przekszta∏cenie si´ zbiorowiska w ∏àk´ rajgrasowà, a po
zastosowaniu du˝ych dawek nawozów azotowych – w mo-
nokultur´ traw azotolubnych. U˝ytkowanie, przy braku
nawo˝enia, powoduje przekszta∏cenie si´ ∏àki w muraw´
napiaskowà (ze zwiàzku Vicio lathyroidis-Potentillion ar-
genteae 34.34) – na piaszczystych madach lub w muraw´
bliêniczkowà (z rz´du Nardetalia 35.7) (EU 6230) – na
glebach organiczno-mineralnych.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce

Zbiorowisko rzadko wyst´puje na wi´kszych powierzch-
niach. Na obszarach o ekstensywnych formach gospo-
darowania tworzy mozaik´ ze zbiorowiskiem Êmia∏ka
darniowego (Deschampsietum caespitosae 37.2131) lub
k∏osówki we∏nistej (Holcetum lanati). W kompleksach
u˝ytków zielonych za∏o˝onych na obszarach suchych
zwykle kontaktuje si´ z ze zbiorowiskami muraw napia-
skowych (Diantho-Armerietum 34.3422). Na glebach
wilgotnych mo˝e sàsiadowaç ze zbiorowiskami m∏ak ni-
skoturzycowych ze zwiàzku Caricion nigrae (54.422).

Rozmieszczenie geograficzne 
i mapa rozmieszczenia

Siedlisko opisywane z obszaru ca∏ego kraju. Cz´Êciej
w regionach rolniczych, na których stosuje si´ tradycyjne
formy gospodarowania. Cz´stotliwoÊç wyst´powania oraz
powierzchnia p∏atów uzale˝niona od regionu. Na obsza-
rach o intensywnych formach gospodarowania (np. Wiel-
kopolska) jest to zbiorowisko rzadkie i zajmuje niewielkie
powierzchnie. Powstaje ono w wyniku zagospodarowania
∏àk trz´Êlicowych. W regionach o rozdrobnionym rolnic-
twie, gdzie dominujà ekstensywne formy gospodarowa-
nia, jest cz´Êciej spotykane.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

¸àki wiechlinowo-kostrzewowe posiadajà niewielkà
wartoÊç gospodarczà, stanowià natomiast ostoj´ dla
wielu gatunków roÊlin zwiàzanych z ubogimi glebami.
W sk∏ad runi ∏àkowej mogà wchodziç zarówno gatunki
zwiàzane z acidofilnymi murawami (klasa Nardo-Callu-
netea 35.7), murawami psammofilnymi (klasa Koelerio
glaucae-Corynephoretea 34.1), jak i z torfowiskami ni-
skimi (rzàd Caricetalia nigrae 54.4). Na ∏àkach wiechli-
nowo-kostrzewowych wyst´puje oko∏o 120 gatunków
roÊlin. Na powierzchni 100 m2 notuje si´ zwykle oko∏o
20 gatunków roÊlin

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Brak.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Charakteryzowane siedlisko jest dogodnym Êrodowi-
skiem ˝ycia i ˝erowania dla: derkacza Crex crex, b∏ot-
niaka ∏àkowego Circus pygargus, b. zbo˝owego C. cy-
aneus, kraski Coracias garrulus, gàsiorka Lanius collu-
rio, Êwiergotka polnego Anthus campestris, krwawo-
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dzioba Tringa totanus, bociana bia∏ego Ciconia ciconia,
bociana czarnego C. nigra, orlika krzykliwego Aquila
pomarina i sowy b∏otnej Asio flammeus.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane
Najcenniejszymi przyrodniczo formami siedliska sà te
zwiàzane z glebami suchymi lub wilgotnymi (podzespo∏y:
Festucetum rubrae succisietosum pratensis i F. r. armerieto-
sum elongatae). Rozwijajàce si´ na piaszczystych madach
zbiorowisko stanowi ostoj´ dla gatunków muraw napia-
skowych (z klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea 34.1).
Na wilgotnych glebach mineralno-organicznych znajdujà
dogodne warunki rozwoju roÊliny torfowisk niskich (z rz´-
du Caricetalia nigrae 54.4).

Inne obserwowane stany
Najcz´Êciej notowane sà ubogie florystycznie ∏àki z domi-
nacjà traw i niewielkim udzia∏em roÊlin dwuliÊciennych.
Zaprzestanie u˝ytkowania powoduje wzrost znaczenia wy-
sokich bylin, które tworzà zbiorowisko zio∏oroÊli (ze zwiàz-
ku Filipendulion 37.11), b´dàce jednym ze stadiów sukce-
sji prowadzàcej do lasu.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Tendencje do przemian
Powstanie i trwanie zbiorowiska zwiàzane jest ze stosowa-
niem ekstensywnych form gospodarowania na ∏àkach. Zmia-
ny na polskiej wsi przyczyniajà si´ do eliminowania z krajo-
brazu ma∏ych gospodarstw stosujàcych tradycyjne formy go-
spodarowania. Zast´pujà je du˝e farmy, w których ∏àki za-
mieniane sà na monokultury uprawnych traw o wysokiej pro-
dukcji biomasy i du˝ych wartoÊciach paszowych. Warunki
ekonomiczne sprawiajà, ˝e zmniejsza si´ liczba gospodarstw
drobnotowarowych. Zró˝nicowane metody gospodarowania
na ∏àkach stosowane przez te gospodarstwa przyczynia∏y si´
zachowania du˝ej ró˝norodnoÊci biologicznej ∏àk w Polsce.

Potencjalne zagro˝enia
Najwi´kszym zagro˝eniem dla istnienia charakteryzowa-
nego typu zbiorowiska jest likwidacja drobnych indywidu-
alnych gospodarstw rolnych. Ich grunty zostanà wcielone
do du˝ych, stosujàcych intensywne metody gospodarowa-
nia podmiotów lub b´dà zalesione. Rezultatem b´dzie li-
kwidacja typu roÊlinnoÊci powsta∏ej w wyniku stosowania
przez wiele stuleci ekstensywnej formy gospodarowania.

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny

Ze wzgl´dów gospodarczych jest to ma∏o wartoÊciowe
zbiorowisko roÊlinne. Mo˝e dostarczyç od 2 do 4 t/ha sia-

na. Jest ono zwykle miernej jakoÊci (Lwu 4-4,8), tylko na
∏àkach z dominacjà wiechliny ∏àkowej jego jakoÊç jest
wy˝sza (Lwu – 7,2). Ze wzgl´dów gospodarczych na uwa-
g´ zas∏uguje, rozpowszechniony w górach, podzespó∏
przywrotnikowy.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Charakteryzowany typ roÊlinnoÊci ∏àkowej rozwija si´ na
ubogich, lekko zakwaszonych lub alkalicznych glebach
o zró˝nicowanych warunkach wilgotnoÊciowych. ¸àki te ce-
chuje ubóstwo florystyczne. Zbiorowisko budujà roÊliny
o stosunkowo niskiej konkurencyjnoÊci, ust´pujàce gatun-
kom ekspansywnym po u˝yênieniu siedliska.

Zalecane metody ochrony
Charakteryzowane ∏àki powinny byç chronione czyn-
nie. Nale˝y je kosiç przynajmniej jeden raz w roku.
W drugiej po∏owie lata mogà byç niezbyt intensywnie
wypasane. ¸àki powinny byç nawo˝one. Dawki na-
wozów nale˝y ustaliç indywidualnie dla ka˝dego
chronionego obiektu.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Zbiorowisko wypasane przy braku nawo˝enia i zbyt
przesuszonym pod∏o˝u mo˝e przekszta∏ciç si´ w pa-
stwisko Lolio-Cynosuretum (38.111). W warunkach
nadmiernego uwilgotnienia i niskiej trofii pod∏o˝a
upodabnia si´ do m∏aki niskoturzycowej Carici-Agro-
stietum caninae (54.422). Intensywnie nawo˝one i na-
wadniane przekszta∏ca si´ w ∏àk´ rajgrasowà Arrhe-
natheretum elatioris.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Zbiorowisko odnotowano w kilku rezerwatach le˝àcych we
wschodniej Polsce. Brak jest danych na temat rozmieszcze-
nia tego zbiorowiska w obiektach chronionych w innych re-
gionach kraju. Nale˝y przypuszczaç, ˝e informacje doty-
czàce obecnoÊci tego zbiorowiska w chronionych obiek-
tach mogà byç ju˝ nieaktualne.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Zbiorowisko nie by∏o dotychczas przedmiotem szczegó∏o-
wych badaƒ. Publikacje dotyczàce ∏àk wiechlinowo-ko-
strzewowych poÊwi´cone sà opisowi ich roÊlinnoÊci. Inny
kierunek badaƒ, reprezentowany przez badaczy zwiàza-
nych z rolnictwem, skupia si´ na ocenie gospodarczej war-
toÊci tego typu ∏àk. Natomiast s∏abo poznana jest syntak-
sonomia zbiorowiska, rozmieszczenie na obszarze Polski
i jego wymagania siedliskowe.
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Monitoring naukowy

W Polsce nie prowadzi si´ obserwacji zmian w zbiorowisku
wiechliny ∏àkowej i kostrzewy czerwonej. Wskazane jest za-
∏o˝enie sta∏ych powierzchni w celu monitorowania charak-
teryzowanego typu zbiorowiska. Monitoring nale˝y prowa-
dziç metodà stosowanà na ∏àkach rajgrasowych.
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Reglowa ∏àka 
mieczykowo-mietlicowa
Kod Physis: 38.2331

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Zbiorowisko wyst´puje na polanach reglowych pasm Karpac-
kich, si´gajàc po 1350 m n.p.m. Zajmuje ró˝norodne siedli-
ska pod wzgl´dem ekspozycji (nie ma ona bezpoÊredniego
wp∏ywu na wyst´powanie zbiorowiska), nachylenia (Êrednio
do 10°, ale nawet 30°) i trofii pod∏o˝a. Zaliczane jest do Êwie-
˝ych ∏àk koÊnych. Rozwija si´ na glebach Êwie˝ych brunat-
nych, kwaÊnych (pH ok. 5,5), Êrednio g∏´bokich i kamieni-
stych. Sà one ˝yzne, umiarkowanie wilgotne, z poziomem
wód wahajàcym si´ doÊç znacznie w cyklu rocznym (siedlisko
˝yznych lub Êrednio ˝yznych lasów liÊciastych lub miesza-
nych). ¸àki te powsta∏y w wyniku wyci´cia lasów i istniejà tyl-
ko dzi´ki sta∏ej ingerencji cz∏owieka. G∏ównymi czynnikami
kszta∏tujàcymi te zbiorowiska by∏o u˝ytkowanie pasterskie
i regularne nawo˝enie. Skoszarowane owce i byd∏o silnie na-
wozi∏y powierzchni´. Koszar przesuwano systematycznie, tak
aby w ciàgu kilku lat nawieêç ca∏à polan´. W ten sposób uzu-
pe∏niane by∏y straty sk∏adników pokarmowych odprowadza-
nych corocznie z plonem i mo˝liwe by∏o utrzymanie odpo-
wiedniej ˝yznoÊci gleby. Ruƒ koszono raz w roku (pod koniec
lipca lub w sierpniu) na siano, u˝ytkowane potem jako pasza
zimowa. Czasami, wiosnà i jesienià, ∏àki tego typu krótko

przepasano. Obecnie wyst´powanie takich ∏àk zwiàzane jest
z regularnym koszeniem lub wypasem i nawo˝eniem oborni-
kiem, a rzadziej tak˝e nawozami mineralnymi.

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
Jest to eutroficzna ∏àka koÊna przede wszystkim regla dolnego,
choç spotykana bywa w wysokoÊciach nawet do 1350 m
n.p.m. Bardzo bujna, barwna ∏àka, uznawana za jednà z naj-
bogatszych pod wzgl´dem sk∏adu florystycznego (60–70 ga-
tunków w zdj´ciu fitosocjologicznym). W typowym zespole Gla-
diolo-Agrostietum w Tatrach wyst´powa∏o nawet do 87 gatun-
ków roÊlin naczyniowych, a w paÊmie Policy do 78. W zespole
stwierdzono ∏àcznie oko∏o 240 gatunków roÊlin. W zale˝noÊci
od warunków siedliskowych i sposobu u˝ytkowania, ∏àka wyka-
zuje du˝e zró˝nicowanie florystyczne. Dominujà w niej trawy,
którym towarzyszà liczne gatunki roÊlin dwuliÊciennych, zw∏asz-
cza motylkowych i z∏o˝onych. Szczególnie du˝e zwarcie (nawet
do 50%) mogà osiàgaç przywrotniki Alchemilla spp., których
mo˝na tu spotkaç kilka gatunków. Ruƒ jest kilkuwarstwowa –
warstwa najwy˝sza, luêna (ok. 20% zwarcia) si´ga maksymal-
nie do 1 m. W jej sk∏ad wchodzà g∏ównie kwiatostany traw i ro-
Êlin dwuliÊciennych. Zasadnicza masa roÊlinnoÊci si´ga ok. 40
cm i pokrywa 70–100% powierzchni. Dobrze wykszta∏cona jest
te˝ warstwa mszaków, o zwarciu 20–70% powierzchni. Produk-
cja z hektara jest bardzo wysoka – nawet do 7–9,5 t/ha.

Reprezentatywne gatunki
Mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus, mietlica
pospolita Agrostis capillaris, krokus spiski Crocus
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scepusiensis, zimowit jesienny Colchicum
autumnale, chaber ostro∏uskowy Centaurea
oxylepis, rze˝usznik Hallera Cardaminopsis
halleri, jastrun w∏aÊciwy Leucanthemum vulgare,
przywrotnik Wallischa Alchemilla walasii,
przywrotnik po∏yskujàcy Alchemilla gracilis,
przywrotnik pasterski Alchemilla monticola.

Odmiany
W najbardziej typowej postaci zespó∏ notowany by∏
w pasmach fliszowych Beskidów, na Podtatrzu i na Wzniesieniu
Guba∏owskim. W poszczególnych pasmach karpackich,
w zale˝noÊci od wysokoÊci, warunków abiotycznych oraz
sposobu u˝ytkowania lub stopnia zaawansowania i sposobu
przebiegu procesu wtórnej sukcesji, wyró˝nia si´ kilka
podzespo∏ów, a dodatkowo szereg wariantów zespo∏u.
Na obszarze Tatr wi´kszoÊç typowo wykszta∏conych
p∏atów zbiorowiska (Gladiolo-Agrostietum typicum)
zwiàzana jest z polanami dolnego regla. W reglu górnym
tworzy fitocenozy nietypowe, znacznie zubo˝a∏e
florystycznie. W wy˝szych po∏o˝eniach dolnego regla
i w reglu górnym w Tatrach wykszta∏ca si´ podzespó∏
Gladiolo-Agrostietum alpinetosum, z du˝ym udzia∏em
tymotki alpejskiej Phleum commutatum.
Tak˝e w Beskidzie ˚ywieckim wyró˝nia si´ dwa podzespo∏y:
na ni˝ej po∏o˝onych i u˝ytkowanych polanach G-A typicum
– z bogatym sk∏adem florystycznym i charakterystycznymi
gatunkami zespo∏u. W wy˝szych po∏o˝eniach (zw∏aszcza
regiel górny) wyst´puje podzespó∏ z du˝ym udzia∏em lub
dominacjà Êmia∏ka darniowego G-A deschampsietosum.
Analogicznie w Gorcach – w wy˝szych po∏o˝eniach
wyst´puje charakterystyczne dla regla górnego G-A
deschampsietosum. Jego wykszta∏cenie si´ jest tu
prawdopodobnie wspomagane du˝ym ocienieniem
przez Êcian´ lasu oraz ods∏oni´ciem gleby przez
buchtujàce dziki. W ni˝szych po∏o˝eniach obserwuje si´
nieco zubo˝a∏à postaç: podzespó∏ G-A festucetosum (ok.
40 gat. w zdj. fitosocjologicznym) z du˝ym udzia∏em
kostrzewy czerwonej Festuca rubra i bliêniczki psiej trawki
Nardus stricta. Dawniej wyró˝niano tu tak˝e podzespó∏
typowy w 2 postaciach: wariant z Trisetum flavescens,
który dwukrotnie w roku by∏ koszony (w po∏owie czerwca
i w po∏owie sierpnia), a potem wypasany – plon
oceniano na ok. 7 t/ha. W wariancie typowym ∏àka by∏a
regularnie nawo˝ona obornikiem co 1–3 lata.
W Beskidzie Niskim, w zale˝noÊci od warunków
siedliskowych, zw∏aszcza wilgotnoÊciowych, wyró˝niono
ostatnio 4 warianty:
• wilgotny: odznaczajàcy si´ silnym nawilgoceniem, zwiàzany

z p∏ytko zalegajàcymi nieprzepuszczalnymi warstwami;
gleby odznaczajà si´ zasobnoÊcià w sk∏adniki pokarmowe.
W sk∏adzie florystycznym obserwuje si´ znaczny udzia∏:
firletki poszarpanej Lychnis flos-cuculi, niezapominajki
b∏otnej Myosotis palustris, ostro˝enia b∏otnego Cirsium
palustre i ostro˝enia ∏àkowego Cirsium rivulare;

• Êwie˝y: najcz´Êciej spotykany, rozwija si´ przy
nachyleniu do 25°, na miejscu dawnych pól uprawnych,
gleby sà tu nieco wyja∏owione i zakwaszone, dominuje
mietlica pospolita Agrostis capillaris;

• suchy: wyst´puje na kulminacjach, na p∏ytkich,
kamienistych glebach, ubogich i silnie zakwaszonych,
z runià s∏abo zwartà, niskà, z du˝ym udzia∏em
dziurawca czterobocznego Hypericum maculatum,
pi´ciornika kurze ziele Potentilla erecta, krzy˝ownicy
zwyczajnej Polygala vulgaris, kosmatki polnej Luzula
campestris, dziewi´çsi∏u bez∏odygowego Carlina acaulis;

• z Trisetum flavescens: spotykany w ni˝szych po∏o˝eniach,
w miejscach silnie nawo˝onych, z dominacjà konietlicy
∏àkowej.

Mo˝liwe pomy∏ki
Przy zaburzonym sk∏adzie florystycznym i udziale gatunków
charakterystycznych dla klasy Nardo-Callunetea, mo˝liwe
sà trudnoÊci z odró˝nieniem p∏atów podobnych do „psiar”.
Trudne mo˝e byç te˝ wyodr´bnienie kolejnych stadiów
sukcesyjnych prowadzàcych w kierunku ∏àk zio∏oroÊlowych.
P∏aty z du˝ym udzia∏em gatunków ciep∏olubnych, po∏o˝one
na po∏udniowych stokach Gorców i Beskidu Sàdeckiego,
mogà nawiàzywaç do ciep∏olubnej ∏àki pieniƒskiej.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Arrhenatherion elatioris
Zespó∏ Gladiolo-Agrostietum capillaris reglowa
∏àka mieczykowo-mietlicowa

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Przy braku u˝ytkowania zmieniajà si´ warunki
wilgotnoÊciowe i zasobnoÊç gleby w sk∏adniki mineralne,
zbiorowisko ulega przemianom: zwi´ksza si´ bujnoÊç,
pojawia si´ coraz wi´cej gatunków zio∏oroÊlowych,
a nast´pnie siewki krzewów i drzew.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Podsiewanie ró˝nymi gatunkami wysokoproduktywnych traw
(kupkówki pospolitej i tymotki ∏àkowej) prowadzi do wzrostu
bujnoÊci ∏àk, przy spadku zró˝nicowania gatunkowego.
Przy braku nawo˝enia wykszta∏cajà si´ mniej cenne
zbiorowiska, o ubo˝szym sk∏adzie gatunkowym, cz´sto
z dominacjà jednego gatunku, jak np. kostrzewy czerwonej
Festuca rubra. Przy stosowaniu wypasu (przy braku
nawo˝enia) zmiany mogà prowadziç do powstania
zbiorowisk z bliêniczkà psià trawkà. Ma∏a intensywnoÊç
wypasu, zw∏aszcza w wy˝szych po∏o˝eniach prowadzi do
powstania zbiorowiska Êmia∏ka darniowego Deschampsia
caespitosa. Sta∏y i intensywny wypas natomiast prowadziç
mo˝e do powstania ubogiego wariantu zbiorowiska
pastwiskowego Festuco-Cynosuretum.
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Dynamika przemian p∏atów zbiorowiska jest trudna do
okreÊlenia z uwagi na bardzo zmienne u˝ytkowanie. W
praktyce sà one obecnie nieregularnie koszone, czasami
wypasane, pozostawiane bez u˝ytkowania i ponownie po
jakimÊ czasie wykaszane.
Dawniej stosowano zabieg przeorywania ∏àk i czasowej ich
zamiany na pola orne. Potem pozostawiano je od∏ogiem,
do ponownego wykszta∏cenia zbiorowiska ∏àkowego. P∏aty
te ró˝ni∏y si´ fizjonomicznie – dominowa∏y wyraênie
pojedyncze gatunki, g∏ównie mietlica pospolita,
wyst´powa∏y tu te˝ liczne gatunki synantropijne.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce

Siedlisko graniczy z szeregiem kolejnych stadiów sukcesyjnych
oraz, w wilgotniejszych miejscach, przy wysi´kach wód, z ∏àkà
ostro˝eniowà Cirsietum rivularis 37.21A lub eutroficznà
m∏akà górskà Valeriano-Caricetum flavae 54.253. Na
lokalnych grzbiecikach, gdzie sk∏adniki mineralne sà ∏atwiej
wymywane, przy braku nawo˝enia lub s∏abym nawo˝eniu,
przy ni˝szym pH – rozwijajà si´ psiary (zb. z rz´du
Nardetalia), na polanach – w miejscach wypasu owiec – zb.
Êmia∏ka darniowego Deschampsietum caespitosae 37.2131,
przy sza∏asach, schroniskach i innych przenawo˝onych
miejscach rozwijajà si´ zio∏oroÊla szczawiu alpejskiego –
Rumicetum alpini 37.88. Na wy˝ej po∏o˝onych polanach
zespó∏ ust´puje te˝ borówczyskom i m∏odnikom Êwierkowym;
graniczy tak˝e z otaczajàcymi reglowe polany zbiorowiskami
leÊnymi, g∏ównie: Dentario glandulosae-Fagetum 41.1339,
Abieti-Piceetum montanum 42.254 lub 42.132 i in.

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia

Beskid Âlàski, Beskid ˚ywiecki, Pasmo Babiogórskie, Tatry,
Kotlina Zakopiaƒska, Pieniny, Gorce, Beskid Sàdecki,
Beskid Niski.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Siedlisko wyst´pujàce w pi´trach reglowych Karpat. ¸àki
mietlicowe nale˝à w górach do najcenniejszych
gospodarczo i przyrodniczo zbiorowisk nieleÊnych. Wysoki
walor wynika z ich ograniczonego zasi´gu – Gladiolo-
Agrostietum uznawany jest za endemiczny zespó∏ dla
Karpat Zachodnich. WartoÊç zale˝y w du˝ym stopniu od
sk∏adu florystycznego. Jest to zbiorowisko bogate
florystycznie, zwiàzane z nim sà liczne gatunki rzadkie,
zagro˝one i inne cenne, np. z rodziny storczykowatych ok.
10 gatunków, a tak˝e wiele taksonów grzybów.
Ró˝norodna flora stwarza odpowiednie warunki dla
wyst´powania wielu gatunków zwierzàt, zw∏aszcza
entomofauny. Kwitnienie ró˝nych roÊlin w ciàgu ca∏ego
okresu wegetacji zapewnia sta∏e êród∏o pokarmu dla
owadów. W zbiorowisku tym roÊnie wiele chronionych
roÊlin, np.: krokus spiski Crocus scepusiensis, kuku∏ka
szerokolistna Dactylorhiza majalis, kuku∏ka plamista D.
maculata, mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus,
gó∏ka d∏ugoostrogowa Gymnadenia conopsea, listera
jajowata Listera ovata, storczyk m´ski Orchis mascula,
podkolan bia∏y Platanthera bifolia, kilka gatunków
z rodzaju Gentiana, ozorka zielona Coeloglossum viride,
ciemi´˝yca zielona Veratrum lobelianum.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Dzwonek pi∏kowany Campanula serrata, kumak górski
Bombina variegata, traszka karpacka Triturus montandoni,
podkowiec du˝y Rhinolophus ferrumeguinum, nocek
orz´siony Myotis emarginatus.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Charakteryzowane siedlisko jest dogodnym
Êrodowiskiem dla derkacza Crex crex, obszarem
˝erowania bociana bia∏ego Ciconia ciconia, bociana
czarnego Ciconia nigra, orlika krzykliwego Aquila
pomarina, puchacza Bubo bubo.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane
Polany regularnie koszone (z usuwanà biomasà), na których
prowadzi si´ wypas i zapewnione jest w∏aÊciwe nawo˝enie,
poroÊni´te sà ∏àkami utrzymujàcymi swe bogactwo
gatunkowe, jak równie˝ fizjonomi´ zespo∏u. P∏aty takich
typowo wykszta∏conych ∏àk wyst´pujà miejscami w Tatrach,
Gorcach, Beskidzie Sàdeckim, Kotlinie Zakopiaƒskiej,
rzadko w Beskidzie ˚ywieckim, Beskidzie Niskim.

Inne obserwowane stany
W wi´kszoÊci obszarów wyst´powania zmniejszy∏ si´
wyraênie area∏ zajmowany przez zbiorowisko. Wiele
p∏atów ju˝ zaros∏o, pozosta∏e sà znacznie przekszta∏cone.
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Na terenie Babiogórskiego PN w koƒcu lat 90. nie znale-
ziono ju˝ ˝adnego typowego p∏atu tego zespo∏u. Z gatun-
ków charakterystycznych Gladiolo-Agrostietum wyst´pujà tu
jeszcze: chaber ostro∏uskowy Centaurea oxylepis, mieczyk
dachówkowaty Gladiolus imbricatus, gwiazdnica trawiasta
Stellaria graminea i krokus spiski Crocus scepusiensis.
W Pieniƒskim PN wydaje si´, ˝e p∏aty tego zespo∏u nigdy
nie mia∏y charakteru typowego. Obecnie, na skutek braku
u˝ytkowania polan, zespó∏ ten niemal zaniknà∏. Zaliczono
do niego zaledwie kilka niewielkich fragmentów ∏àk z do-
minacjà mietlicy pospolitej, z udzia∏em gatunków charak-
terystycznych: przywrotnika po∏yskujàcego, przywrotnika
pasterskiego i, stosunkowo obficie wyst´pujàcym, mieczy-
kiem dachówkowatym. P∏aty te znajdujà si´ w wy˝szych
po∏o˝eniach (655 i 780 m n. p. m.), w miejscach nieznacz-
nie nachylonych ku pó∏nocy i ocienionych Êcianà lasu.
Na Pilsku wyst´pujà jedynie zubo˝one p∏aty podzespo∏u
G-A deschampsietosum. Cechà regionalnie go wyró˝niajàcà
jest du˝y udzia∏ marchwicy pospolitej Mutellina purpurea.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Przy braku u˝ytkowania zbiorowiska te ulegajà szybkiej
sukcesji w kierunku ∏àk zio∏oroÊlowych, a nast´pnie zaroÊli
i lasu; przy nieuregulowanym sposobie gospodarowania
mo˝liwe sà tak˝e przemiany w inne zbiorowiska ∏àkowe.
W wielu przypadkach zmiany tego typu mia∏y miejsce –
wiele ∏àk zosta∏o opuszczonych, ze wzgl´du na niskà op∏a-
calnoÊç hodowli owiec w Polsce. Zmniejsza si´ ró˝norod-
noÊç gatunkowa, rozwijajà si´ jednogatunkowe agregacje
kilku komponentów zbiorowiska, np. dziurawca cztero-
bocznego, Êmia∏ka darniowego lub borówki czarnej. Nie-
kiedy nast´puje intensyfikacja produkcji na niewielkich po-
wierzchniach ∏àk. Sà one podsiewane wysokoproduktyw-
nymi mieszankami traw i intensywnie nawo˝one. Prowadzi
to równie˝ do ubo˝enia sk∏adu gatunkowego zbiorowisk.
Na obszarach chronionych, gdzie zak∏ada si´ utrzymanie
tego zbiorowiska, wskazane jest prowadzenie tradycyjnej
gospodarki rolnej (koszenie i ekstensywny wypas) lub jej
przywrócenie, jeÊli zosta∏a zaniechana.

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny

Zbiorowisko cenne z gospodarczego punktu widzenia,
plon siana oceniany jest maksymalnie nawet na
7–9,5 t/ha, w ubo˝szych wariantach 2–6 t/ha. JakoÊç sia-
na jest bardzo dobra. W zale˝noÊci od jakoÊci siedliska
zbiorowisko ma charakter ∏àki jedno- lub dwukoÊnej.
Pierwsze sianokosy przypadajà na lipiec, drugie na sier-
pieƒ. Po ostatnim pokosie ∏àka bywa spasana. Wypas sto-
suje si´ tak˝e w ograniczonym zakresie na wiosn´. Trudno-
Êci utrzymania zbiorowiska wynikajà ze spadku op∏acalno-
Êci produkcji, zaprzestania u˝ytkowania koÊnego (trudny

dost´p lub brak dojazdu do wy˝ej po∏o˝onych polan, ko-
niecznoÊç koszenia r´cznego na stokach, braku popytu na
siano) i spadku pog∏owia lub zarzucenia hodowli owiec.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Spontaniczne zmiany sukcesyjne, spadek ˝yznoÊci gleby.

Zalecane metody ochrony
Metody ochrony konkretnych p∏atów ∏àk muszà byç do-
stosowane do warunków lokalnych i stopnia przekszta∏-
cenia zbiorowiska. Najlepszym sposobem utrzymania
∏àk by∏oby przywrócenie tradycyjnej gospodarki paster-
sko-koÊnej, z koszarzeniem zwierzàt. Jest to jednak bar-
dzo trudne do wykonania ze wzgl´dów ekonomicznych.
W tej sytuacji najw∏aÊciwszy by∏by przemienny, koÊno-
-pastwiskowy sposób u˝ytkowania, po∏àczony z nawo˝e-
niem mineralnym. ¸àki powinny byç regularne koszone
(co 2–3 lata), najw∏aÊciwsze by∏oby wykonywanie tego
zabiegu póêno, pod koniec lipca lub w sierpniu, tak aby
umo˝liwiç rozsianie si´ wi´kszoÊci roÊlin. Ruƒ nie powin-
na byç koszona zbyt nisko, bo mo˝e to byç szkodliwe dla
niektórych gatunków grzybów. Zaleca si´ tak˝e koszenie
z pozostawieniem pasów ekologicznych, a wi´c cz´Êci
nieskoszonej runi, jako bazy pokarmowej i schronienia
dla fauny bezkr´gowców oraz êród∏a diaspor, lub kosze-
nie poszczególnych cz´Êci polany naprzemiennie, w cy-
klu 3-4 letnim. Konieczne jest tak˝e zapewnienie dop∏y-
wu pierwiastków takich, jak fosfor, azot i potas, a wi´c
nawo˝enie ∏àk. Najlepsze by∏oby stosowanie obornika
co kilka lat (3–4) w niedu˝ych iloÊciach. Ze wzgl´du jed-
nak na trudnoÊci z przeprowadzeniem tego zabiegu
mo˝na stosowaç nawo˝enie mineralne. Wed∏ug badaƒ
przeprowadzonych w Pieninach w po∏owie lat 70.
XX wieku, dawki ok. 40 kg P2O5/ha stosowane co
2–3 lata umo˝liwia∏y utrzymanie ˝yznoÊci gleb i w∏aÊci-
wego, bogatego sk∏adu florystycznego zbiorowisk.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Stanowiska rzadkich gatunków roÊlin, w tym storczykowa-
tych, bogata awifauna i entomofauna.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Zbiorowisko wyst´puje m.in. na obszarach obj´tych
ochronà prawnà, na obszarach górskich parków narodo-
wych: Babiogórskiego Tatrzaƒskiego, Gorczaƒskiego, Pie-
niƒskiego, Magurskego, a tak˝e Popradzkiego i ˚ywiec-
kiego Parków Krajobrazowych (obiekty proponowane do
obj´cia siecià Natura 2000). Jednostki te podejmujà pró-
by utrzymania lub przywrócenia tego siedliska. Odpowie-
dzialni za ochron´ przyrody na podleg∏ym im terenie sà
dyrektorzy w/w. parków.
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Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Zbiorowisko powszechnie uznane za cenne
z przyrodniczego punktu widzenia, by∏o przedmiotem
zainteresowania ró˝nych badaczy we wszystkich górskich
parkach narodowych i uwzgl´dniane w operatach
ochronnych. Wobec znacznej zmiennoÊci zespo∏u,
w zale˝noÊci od sposobu u˝ytkowania i warunków
abiotycznych wyró˝niono w nim szereg podtypów.
Konieczne jest przeprowadzenie badaƒ pozwalajàcych na
oszacowanie dawek nawozów stosowanych dla utrzymania
wartoÊci przyrodniczych ∏àk, w odró˝nieniu od dawek
w∏aÊciwych dla podniesienia wartoÊci plonowania (co
dotychczas by∏o g∏ównym powodem prac podejmowanych
w tym zakresie). Po˝àdane by∏yby tak˝e eksperymenty
przeprowadzone w celu oceny wp∏ywu mo˝liwie tanich,
prostych i ∏atwych do zastosowania zabiegów ochronnych
na utrzymanie tych interesujàcych zbiorowisk.

Monitoring naukowy

Nale˝y za∏o˝yç sta∏e powierzchnie monitoringowe, na których
b´dzie badaç si´ wp∏yw wykonywania zabiegów ochrony
czynnej – koszenia i nawo˝enia. Byç mo˝e przydatne by∏oby
tak˝e przeprowadzanie obserwacji na polanach, gdzie
koszarzone sà owce i porównywanie ich z polanami, na
których zaprzestano u˝ytkowania – w celu oceny
bezpoÊredniego oddzia∏ywania zwierzàt na kszta∏towanie si´
runi. Corocznie powinny byç wykonane zdj´cia
fitosocjologiczne na powierzchni badawczej i kontrolnej.
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Ciep∏olubna ∏àka pieniƒska
Kod Physis: 38.2332

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Ciep∏olubna ∏àka pieniƒska wykszta∏ca si´ w Pieninach,
zarówno Zachodnich jak i Centralnych, w pasie wysoko-
Êci od oko∏o 500 m do ponad 800 m n.p.m., na miej-
scach p∏askich lub nieznacznie nachylonych. Spotykana
jest przy wszystkich ekspozycjach. Wyst´puje na Êwie-
˝ych glebach brunatnych o odczynie s∏abo kwaÊnym
(pH 6–6,5). NiegdyÊ by∏ to w Pieninach najpospolitszy
typ ∏àki. Obecnie jej area∏ jest znacznie mniejszy – oce-
nia si´, ˝e stanowi zaledwie ok. 5% wszystkich typów ∏àk
w Pieninach, a ponadto tylko cz´Êç p∏atów jest typowo
wykszta∏cona. Zajmujà one ∏àcznie ok. 20 ha. Najwi´k-
sza z polan zaj´ta w ca∏oÊci przez ∏àk´ tego typu – Sto-
larzówka (o powierzchni ok. 8 ha), jest regularnie u˝yt-
kowana. Zbiorowisko powsta∏o na miejscu wyci´tych la-
sów, g∏ównie bukowych, w wyniku regularnego, corocz-
nego koszenia polan, przy umiarkowanym nawo˝eniu.
Ten typ ∏àki jest koszony jeden raz w roku, zazwyczaj
oko∏o po∏owy lub pod koniec lipca. Niekiedy bywa te˝
ekstensywnie przepasana.

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
Jest to ∏àka umiarkowanie sucha, niezwykle barwna
i wielogatunkowa (liczba gatunków roÊlin naczyniowych
w zdj´ciu fitosocjologicznym waha si´ mi´dzy 40 a 60,
przy Êredniej 46). Ruƒ jest zwarta (od 95 do 100%), lecz
niezbyt bujna – g∏ówna masa roÊlinnoÊci osiàga zwykle
od 20 do 40 cm wysokoÊci, kwiatostany maksymalnie
od 60 do 130 cm. W zespole tym obficie wyst´pujà mo-
tylkowate i storczykowate (kuku∏ka Fuchsa Dactylorhiza
fuchsii, kuku∏ka szerokolistna D. majalis, gó∏ka d∏ugo-
strogowa Gymnadenia conopsea, listera jajowata Liste-
ra ovata, podkolan bia∏y Platanthera bifolia, storczyca
kulista Traunsteinera globosa, storczyk samczy Orchis
morio, storczyk m´ski O. mascula i kuku∏ka bzowa Dac-
tylorhiza sambucina); dawniej w tym zespole ros∏y tak˝e
storczyk drobnokwiatowy Orchis ustulata i ozorka zielo-
na Coeloglossum viride, bardzo du˝a jest te˝ liczba ga-
tunków ciep∏olubnych, charakterystycznych dla muraw
kserotermicznych z kl. Festuco-Brometea.

Reprezentatywne gatunki
Przelot pospolity Anthyllis vulneraria, koniczyna
pagórkowa Trifolium montanum, lucerna sierpowata
Medicago falcata, krzy˝ownica czubata Polygala
comosa, macierzanka zwyczajna Thymus pulegioides,
sza∏wia okr´gowa Salvia verticillata, jaskier
wielokwiatowy Ranunculus polyanthemos, oraz
wymienione powy˝ej liczne gatunki storczykowatych.

Odmiany
Na obszarze pasm górskich sàsiadujàcych z Pienina-
mi – w Beskidzie Sàdeckim i Gorcach oraz w Pieniƒ-
skim Pasie Ska∏kowym, na po∏udniowych zboczach,
siedlisko wyst´puje w postaci zubo˝a∏ej. Pierwotnie ze-
spó∏ ten uwa˝any by∏ za podzespó∏ ∏àki mieczykowo-
-mietlicowej i klasyfikowany jako Gladiolo-Agrostie-
tum anthyllidetosum.

Mo˝liwe pomy∏ki
Typ ∏àki o bardzo charakterystycznej fizjonomii, trudny do
pomylenia, ale przy zaburzonym sk∏adzie florystycznym
i nietypowym wykszta∏ceniu, zw∏aszcza przy znacznym
udziale gatunków charakterystycznych innych klas,
mo˝liwe wàtpliwoÊci i pomy∏kowe zakwalifikowanie p∏atów
do Gladiolo-Agrostietum (6510-3) 38.2331 lub zbiorowisk
z kl. Nardo-Callunetea 36.3.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Arrhenatherion elatioris
Zespó∏ Anthyllidi-Trifolietum montani ciep∏olub-
na ∏àka pieniƒska

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Przy braku u˝ytkowania zmieniajà si´ warunki wilgot-
noÊciowe i zasobnoÊç gleby w sk∏adniki mineralne,
zbiorowisko ulega przemianom sukcesyjnym. Powstajà
Êrednio bujne ∏àki, doÊç bogate w gatunki, cz´sto zdo-
minowane przez konietlic´ ∏àkowà Trisetum flavescens.
Przy sprzyjajàcych warunkach abiotycznych niektóre
p∏aty mogà przechodziç w zbiorowisko przypominajàce
Gladiolo-Agrostietum, a w toku dalszych przemian
zwi´ksza si´ ich bujnoÊç, pojawia si´ coraz wi´cej ga-
tunków zio∏oroÊlowych: goryczka trojeÊciowa Gentiana
asclepiadea, starzec gajowy Senecio nemorensis, orlica
pospolita Pteridium aquilinum. Nast´pnie ∏àki prze-
kszta∏cajà si´ w zio∏oroÊla. Na ich obrze˝ach cz´sto
tworzà si´ maliniaki, a w dalszej kolejnoÊci, po rozro-
Êcie siewek krzewów i drzew, rozwija si´ las. ¸àka pie-
niƒska cz´sto ulega te˝ zaroÊni´ciu przez krzewy tarni-
ny, a proces ten rozpoczyna si´ od najsilniej nas∏onecz-
nionej strony polany.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Przy intensywnym nawo˝eniu oraz podsiewaniu
mieszanek traw ∏àki zostajà zdominowane przez
roÊliny jednoliÊcienne; sà bujne, mniej barwne
i odznaczajà si´ mniejszym bogactwem gatunkowym.
Nadmierne u˝ytkowanie, przy braku nawo˝enia,
prowadzi do wyja∏owienia pod∏o˝a, sprzyja
formowaniu si´ p∏atów zbiorowisk z kl. Nardo-
Callunetea.
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Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce

W wilgotniejszych miejscach, przy wysi´kach wody, ∏àka
pieniƒska sàsiaduje z ∏àkà ostro˝eniowà Cirsietum rivula-
ris 37.21A lub eutroficznà m∏akà górskà Valeriano-Cari-
cetum flavae 54.253. Na lokalnych grzbietach, o p∏ytszej
glebie, gdzie sk∏adniki mineralne sà ∏atwiej wymywane,
przy braku nawo˝enia lub s∏abym nawo˝eniu i niskim pH,
rozwijajà si´ psiary Nardetalia 36.3. Cz´Êç ∏àk nieu˝ytko-
wanych, zw∏aszcza w miejscach zacienionych, przyjmuje
charakter zio∏oroÊli, a zespó∏ graniczy z szeregiem kolej-
nych stadiów sukcesyjnych. Zespó∏ graniczy te˝ z otacza-
jàcymi polany zbiorowiskami leÊnymi, g∏ównie buczynà
karpackà Dentario glandulosae-Fagetum 41.1339.

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia

Centrum rozmieszczenia stanowi Pieniƒski PN. Ponadto
notowano ten zespó∏ w Pieniƒskim Pasie Ska∏kowym a˝ po
Kramnic´, gdzie przebiega zachodni kraniec jego zasi´gu;
fragmenty zespo∏u spotykano te˝ na po∏udniowych zbo-
czach w Beskidzie Sàdeckim i Gorcach. Zbiorowisko pod
takà samà nazwà opisywano te˝ z Lubelszczyzny, np.
z Dol. Ciemi´gi, z okolic torfowiska Sawin (mi´dzy Che∏-
mem a W∏odawà) i z Suwalszczyzny, ale ze wzgl´du na nie-
co inny sk∏ad florystyczny, a zw∏aszcza brak tak charakte-
rystycznych dla niego licznych gatunków storczykowatych
oraz odmienny charakter p∏atów, wydaje si´, ˝e zaliczanie
ich do siedliska 6510-4 nie jest uzasadnione.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne
Ciep∏olubna ∏àka pieniƒska to najcenniejsze zbiorowi-
sko ∏àkowe Pieniƒskiego Parku Narodowego. Wysoki
walor ciep∏olubnej ∏àki pieniƒskiej wynika z jej ograni-
czonego zasi´gu – jest to zespó∏ endemiczny Pienin (w
sàsiednich pasmach górskich wyst´powa∏y tylko zubo-

˝a∏e jej postacie). ObecnoÊç gatunków rzadkich, zagro-
˝onych i chronionych, np. licznych storczykowatych,
grzybów i bogactwo gatunków owadów podnosi jej wa-
lor przyrodniczy. Wa˝ne jest tak˝e znaczenie krajobra-
zowe tego zespo∏u.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Podkowiec du˝y Rhinolophus ferrumeguinum, nocek
orz´siony Myotis emarginatus.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Obszar ˝erowania bociana bia∏ego Ciconia ciconia,
bociana czarnego Ciconia nigra, orlika krzykliwego Aquila
pomarina, puchacza Bubo bubo.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane
Cz´Êç polan w Pieniƒskim PN jest regularnie koszona,
biomasa usuwana, a ∏àki utrzymujà swe bogactwo
gatunkowe i charakterystycznà fizjonomi´.

Inne obserwowane stany
Znaczna cz´Êç p∏atów zespo∏u ciep∏olubnej ∏àki pieniƒskiej
Anthyllidi-Trifolietum montani ma obecnie postaç Êrednio
bujnych ∏àk z dominacjà knietlicy ∏àkowej Trisetum
flavescens lub tomki wonnej Anthoxanthum odoratum.
Niektóre, na skutek braku u˝ytkowania, przekszta∏ci∏y si´
w bujne ∏àki z dominacjà kupkówki pospolitej Dactylis
glomerata lub wyczyƒca ∏àkowego Alopecurus pratensis,
o ma∏ej liczbie gatunków i niskiej kwiecistoÊci. W miejscach
ocienionych przez Êcian´ lasu pojawi∏y si´ zio∏oroÊla ze
starcem gajowym Senecio nemorensis, dziurawcem
czterobocznym Hypericum maculatum, Êwierzàbkiem
ow∏osionym Chaerophyllum hirsutum, goryczkà trojeÊciowà
Gentiana asclepiadea i in.
¸àki w sàsiednich pasmach górskich nie sà wykszta∏cone
typowo, notuje si´ tam jedynie obecnoÊç niektórych
gatunków charakterystycznych zespo∏u, zazwyczaj tak˝e
tylko pojedyncze gatunki storczykowatych.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Jest to zbiorowisko pó∏naturalne, a jego istnienie jest Êci-
Êle uzale˝nione od gospodarki ludzkiej. Zachodzàce
w ostatnich dziesi´cioleciach przemiany zbiorowiska sà
skutkiem zmian w sposobie gospodarowania lub braku
u˝ytkowania. Zbiorowisko to jest labilne i reaguje wyraê-
nymi zmianami produktywnoÊci i sk∏adu gatunkowego na
wszelkie zabiegi gospodarcze, choç zmiany te utrzymujà
si´ na ogó∏ tak d∏ugo, jak d∏ugo dzia∏a czynnik je wywo-
∏ujàcy. Cz´Êç ∏àk, zw∏aszcza ∏atwiej dost´pnych, w ni˝szych
po∏o˝eniach, wzd∏u˝ dróg, jest intensywnie u˝ytkowana
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i silnie nawo˝ona nawozami mineralnymi. Charakteryzu-
je je mniejsza liczba gatunków roÊlin naczyniowych,
w p∏acie wyst´puje ich tylko 20–30, w porównaniu
z 50–60 gatunkami na ∏àce nienawo˝onej, w tym du˝y
jest udzia∏ wysokoplennych traw. ¸àki s∏abo lub w ogóle
nienawo˝one i nieregularnie koszone przekszta∏cajà si´
w Êrednio bujne, zdominowane przez trawy. Na ∏àkach
nieu˝ytkowanych dochodzi do samonawo˝enia; silnie
wzrasta biomasa, a gruby woj∏ok nie roz∏o˝onych szczàt-
ków roÊlinnych zwi´ksza wilgotnoÊç gleby. Porzucone ∏àki
w toku naturalnej sukcesji przekszta∏cajà si´ w las. Proces
ten przyspieszany jest niekiedy przez sadzenie drzew. W
ostatnich kilku dziesiàtkach lat nastàpi∏o znaczne zmniej-
szenie powierzchni ∏àk na korzyÊç lasu.

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny

¸àki te by∏y u˝ytkowane koÊnie, niekiedy przepasane.
Po spadku op∏acalnoÊci tego typu dzia∏alnoÊci wi´k-
szoÊç ∏àk na terenie parku przesta∏a byç u˝ytkowana.
Sytuacj´ komplikuje tak˝e trudny dojazd – strome, nie-
równe drogi polne, niewielkie polany umiejscowione
wysoko na stokach, a niektóre w miejscach, gdzie nie
ma mo˝liwoÊci dojazdu.
Przy wykonywaniu dzia∏aƒ ochrony czynnej, a wi´c kosze-
niu ∏àk, powstaje problem z zagospodarowaniem uzyska-
nego siana, które powinno byç usuwane z obszaru parku,
a na które brak odbiorców w okolicy. Masa pozyskiwane-
go siana z tego typu ∏àki wynosi oko∏o 3 t/ha.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Zbiorowisko reaguje na spontaniczne zmiany sukcesyjne
i zmian´ warunków abiotycznych: wzrost wilgotnoÊci,
ocienienie, zmiana ˝yznoÊci pod∏o˝a.

Zalecane metody ochrony
Utrzymanie ∏àki pieniƒskiej wymaga regularnego, co-
rocznego koszenia, najlepiej w II po∏owie lipca. Cz´Êç
∏àki pozostawia si´ nieskoszonà, jako tzw. pas ekolo-
giczny, przemiennie na ró˝nych cz´Êciach polany w ko-
lejnych latach (okres rotacji wynosi 3–4 lata). Celem te-
go zabiegu jest umo˝liwienie wytworzenia nasion przez
roÊliny, co daje szans´ gatunkom rzadkim na zwi´ksze-
nie populacji przez rozsiewanie, a tak˝e zapewnia utrzy-
manie niszy pokarmowej i schronienia dla bezkr´gow-
ców. Przy braku nawo˝enia zapobiega to tak˝e nad-
miernemu wyja∏owieniu siedliska.
Mo˝liwa jest rekultywacja zespo∏u – w miejscach,
gdzie sk∏ad gatunkowy jest znacznie zubo˝ony, mo˝na
wzbogacaç zespó∏ przez dostarczanie diaspor z sia-
nem zebranym z dojrza∏ymi nasionami z p∏atów najle-
piej zachowanych.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
ObecnoÊç cennych gatunków bezkr´gowców, rzadkich
gatunków storczykowatych.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Obszar Pieniƒskiego Parku Narodowego (obiekt
proponowany do obj´cia siecià Natura 2000). Jednostka
ta podejmuje próby utrzymania lub rewitalizacj´ tego
siedliska. Odpowiedzialny za ochron´ przyrody na
podleg∏ym terenie jest dyrektor parku.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Na prze∏omie lat 60./70. XX wieku prowadzone by∏y ba-
dania nad rozmieszczeniem zbiorowisk roÊlinnych Pieniƒ-
skiego Parku Narodowego. W ich rezultacie powsta∏a ma-
pa. Podobne prace podj´te pod koniec lat 90. zakoƒczy∏y
si´ równie˝ wydaniem mapy rozmieszczenia zbiorowisk
wraz z ich obszernym opracowaniem. Ponadto w ramach
prac statutowych pracowni naukowej parku prowadzone
sà sta∏e obserwacje tego zbiorowiska i podejmowane pró-
by jego utrzymania i odtworzenia w miejscach, gdzie pro-
ces sukcesji jest zaawansowany.
W wi´kszoÊci przypadków zabiegi ochrony czynnej przy-
nios∏y pozytywny efekt. Nastàpi∏a wyraêna rewaloryzacja
∏àk; na niektórych polanach odtworzono typowà postaç
ciep∏olubnej ∏àki pieniƒskiej.
Przydatne by∏oby rozpocz´cie badaƒ na temat roli, jaka
pe∏nià procesy rozmna˝ania generatywnego i wegetatyw-
nego w odbudowie zbiorowiska ∏àki pieniƒskiej, co u∏atwi-
∏oby planowanie zabiegów ochrony czynnej.

Monitoring naukowy

Od po∏owy lat 80. ubieg∏ego wieku prowadzony jest mo-
nitoring na sta∏ych powierzchniach wyznaczonych na ∏à-
kach na terenie Pieniƒskiego Parku Narodowego. Corocz-
nie wykonywane jest zdj´cie fitosocjologiczne na po-
wierzchni badawczej (która jest koszona) i kontrolnej. Re-
jestrowane sà wi´c zmiany zachodzàce w zbiorowisku
w wyniku koszenia.
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