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Zmiennowilgotne ∏àki
trz´Êlicowe (Molinion)
Kod Physis: 37.31

Definicja

Bogate w gatunki, wilgotne lub okresowo suche ∏àki z udzia-
∏em trz´Êlicy modrej Molinia caerulea, rozwijajàce si´ na gle-
bach organogenicznych i mineralnych, od silnie zakwaszo-
nych do zasadowych i o zmiennym poziomie wody gruntowej.
¸àki te sà zró˝nicowane florystyczne i nale˝à do najcenniej-
szych pó∏naturalnych zbiorowisk Polski i Europy Ârodkowej,
majàcych wa˝ne znaczenie w zachowaniu bioró˝norodnoÊci.
Szczególnie cenne sà zbiorowiska rozwijajàce si´ na siedli-
skach w´glanowych o odczynie oboj´tnym do zasadowego.

Charakterystyka

Siedlisko przyrodnicze – zmiennowilgotne ∏àki trz´Êlicowe – jest
jednà z najbardziej zró˝nicowanych pó∏naturalnych formacji
∏àkowych powsta∏ych na skutek ekstensywnej gospodarki cz∏o-
wieka. ¸àki te wyró˝niajà si´ wielogatunkowà strukturà i swo-
istà fenologià rozwoju, a ich amplituda ekologiczna jest bardzo
szeroka. Powstajà zarówno na pod∏o˝ach zasobnych, jak i me-
zotroficznych oraz oligotroficznych, wilgotnych i Êwie˝ych. Spe-
cyficznà cechà siedliska jest zmienny poziom wody gruntowej
w ciàgu roku, stanowiàcy zasadniczy element ró˝nicujàcy i de-
cydujàcy o wykszta∏ceniu si´ swoistej roÊlinnoÊci.
Fizjonomicznie ∏àki trz´Êlicowe odznaczajà si´ sta∏ym
udzia∏em trz´Êlicy modrej Molinia caerulea, która ma jed-
nak ma∏à wartoÊç diagnostycznà. Najwierniejsze i zara-
zem najlepsze gatunki reprezentatywne dla tego typu bio-
topu to: kosaciec syberyjski Iris sibirica, goryczka wàskolist-
na Gentiana pneumonanthe, mieczyk dachówkowaty Gla-
diolus imbricatus, goêdzik pyszny Dianthus superbus, na-
si´êrza∏ pospolity Ophioglossum vulgatum, przytulia pó∏-
nocna Galium boreale, okrzyn ∏àkowy Laserpitium pruteni-
cum, czarcik´s ∏àkowy Succisa pratensis, sierpik barwierski

Serratula tinctoria, oman wierzbolistny Inula salicina, bu-
kwica zwyczajna Betonica officinalis, olszewnik kminkolist-
ny Selinum carvifolia i koniop∏och ∏àkowy Silaum silaus.
Rozwój ∏àk trz´Êlicowych bywa najcz´Êciej efektem melio-
racji torfowisk przejÊciowych lub niskich. Osuszenie tych
siedlisk spowodowa∏o wymuszenie w okresie wegetacyj-
nym znacznych ruchów pionowych wody w glebie. Zmien-
noÊç poziomu zwierciad∏a wody gruntowej, która utrzymu-
je si´ wysoko wiosnà i jesienià, a opada nisko lub bardzo
nisko w pe∏ni lata, daje mo˝liwoÊç koegzystencji wielu ga-
tunkom roÊlin, cz´sto o skrajnie ró˝nych wymaganiach sie-
dliskowych, charakterystycznych dla omawianego siedliska
przyrodniczego.
Innym wa˝nym czynnikiem wp∏ywajàcym na wykszta∏cenie
si´ ∏àk trz´Êlicowych by∏o ekstensywne ich u˝ytkowanie. Sia-
nokosy rozpoczynano zwykle jesienià i wykonywano bardzo
rzadko, nawet co kilka (np. 3–5) lat; prawdopodobnie wów-
czas, gdy nastàpi∏y niedobory siana z innych, cenniejszych
powierzchni ∏àkowych. Zebrane ma∏o wartoÊciowe siano s∏u-
˝y∏o g∏ównie jako Êció∏ka. Taki sposób gospodarki, przy jed-
noczesnym braku lub jedynie sporadycznym nawo˝eniu,
wp∏ynà∏ na wykszta∏cenie swoistego rytmu sezonowego tych
∏àk, a ich bogactwo gatunkowe wynika prawdopodobnie
z przejÊciowego charakteru roÊlinnoÊci, którà poprzez spora-
dyczne koszenie utrzymywano w pewnym etapie sukcesji.
Siedliska zmiennowilgotne, choç doÊç pospolite i wyst´pu-
jàce na przewa˝ajàcej powierzchni kraju, rzadko stanowià
miejsce aktualnego wyst´powania ∏àk trz´Êlicowych, po-
niewa˝ od dawna je zagospodarowywano i zamieniano na
cenniejsze gospodarczo u˝ytki zielone.

Podzia∏ na podtypy

6410–1 ¸àki olszewnikowo-trz´Êlicowe Se-
lino carvifoliae-Molinietum
6410–2 ¸àki sitowo-trz´Êlicowe Junco-Mo-
linietum

Umiejscowienie siedliska w polskiej
klasyfikacji fitosocjologicznej

Klasa Molinio-Arrhenatheretea
Rzàd Molinietalia

Zwiàzek Molinion caeruleae
Zespo∏y: Selino-Molinietum (syn. Molinietum
medioeuropaeum, Molinietum caeruleae)
∏àka olszewnikowo-trz´Êlicowa
Junco-Molinietum (syn. Succisetum pratensis)
∏àka sitowo-trz´Êlicowa

Dotychczas ∏àki trz´Êlicowe by∏y opisywane najcz´Êciej pod
synonimicznymi nazwami Molinietum medioeuropaeum lub
Molinietum caeruleae, z ró˝nych wzgl´dów nomenkla-
turowych nazwy te sà niepoprawne i powinny zostaç odrzu-
cone. Jako obecnie obowiàzujàcà nazw´ syntaksonomicznà
dla ∏àk trz´Êlicowych przyjmuje si´ Selino-Molinietum.
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Fizjonomia fitocenozy Selino-Molinietum. Fot. Z. Kàcki
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B. Opis podtypów

Zmiennowilgotne ∏àki
olszewnikowo-trz´Êlicowe
Kod Physis: 37.311

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Zbiorowiska ∏àkowe ˝yznych i mezotroficznych siedlisk, wy-
st´pujàce w Polsce ni˝owej. Zajmujà gleby organogeniczne
i mineralne, s∏abo kwaÊne do zasadowych, z wyraênym ogle-
jeniem; przewa˝nie sà to gleby murszowe, murszowo-torfo-
we, gruntowo-glejowe i brunatne w∏aÊciwe oglejone. Pod
wzgl´dem zawartoÊci sk∏adników mineralnych nale˝à do
ubogich w fosfor i potas, cz´sto jednak zasobnych w wapƒ.
Najwa˝niejszà cechà siedliska jest zmienny poziom wody
gruntowej, który na poczàtku okresu wegetacyjnego jest
bardzo wysoki i ∏àki mogà byç zalane, a w lecie opada ni-
sko, cz´sto poza zasi´g systemu korzeniowego wielu ro-
Êlin. Ruch wody w glebie mo˝e wynikaç z naturalnych w∏a-
ÊciwoÊci gleby (oglejenia) lub byç wymuszony w wyniku
melioracji terenów zabagnionych. Zbiorowiska te powsta∏y
w wyniku ekstensywnej gospodarki cz∏owieka i ich istnienie
zale˝y od tradycyjnej, sta∏ej uprawy ∏àkarskiej.

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
¸àki o wielowarstwowej strukturze i du˝ym zró˝nicowaniu flory-
stycznym. Specyficzny wyglàd p∏atom nadajà k´py trz´Êlicy mo-
drej Molinia caerulea, stanowiàcej g∏ówny komponent fitoce-
noz. Zwarcie roÊlin jest bardzo du˝e i osiàga od 80 do 100%
pokrycia powierzchni. Najwy˝sze warstwy runa ∏àki budujà wy-
sokie byliny i trawy, ni˝szà warstw´ tworzà gatunki drobnych tu-
rzyc i roÊlin dwuliÊciennych oraz paprotniki, np. nasi´êrza∏ po-
spolity Ophioglossum vulgatum. Warstwa mszysta jest dobrze
rozwini´ta, wyró˝nia si´ przede wszystkim udzia∏em Climacium
dendroides, która optimum rozwoju osiàga wiosnà i jesienià,
a poza tym okresem jest s∏abo zauwa˝alna. Charakterystycz-
nym dla ∏àk olszewnikowo-trz´Êlicowych jest wyst´powanie
w p∏atach gatunków z ró˝nych jednostek syntaksonomicznych.
Cz´sto w fitocenozach tych wspó∏wyst´pujà roÊliny siedlisk mo-
krych i podmok∏ych, a tak˝e Êwie˝ych i kserotermicznych. Ich
optimum rozwoju przypada w ró˝nych terminach okresu wege-
tacyjnego, nadajàc ∏àce odmienny koloryt i cz´sto stwarzajàc
wra˝enie facjalnego wykszta∏cenia p∏atów. ZmiennoÊç siedlisk
∏àk trz´Êlicowych Selino-Molinietum i ich ekstensywne u˝ytko-
wanie powodujà, ˝e nale˝à one do zbiorowisk ∏àkowych naj-
bogatszych w gatunki. Na 1 m2 w p∏atach Selino-Molinietum
na Dolnym Âlàsku stwierdzono wyst´powanie nawet do 35 ga-
tunków roÊlin naczyniowych. Ró˝norodnoÊç florystyczna tych
∏àk zale˝y od sposobu ich u˝ytkowania i warunków siedlisko-
wych, jakie zajmujà. Najbogatsze p∏aty zbiorowisk rozwijajà si´
na glebach mineralnych, w tym w´glanowych.
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Fizjonomia fitocenozy Selino-Molinietum. Fot. Z. Kàcki
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Reprezentatywne gatunki
RoÊliny naczyniowe
Kosaciec syberyjski Iris sibirica, goryczka wàskolistna
Gentiana pneumonanthe, goêdzik pyszny Dianthus super-
bus, okrzyn ∏àkowy Laserpitium prutenicum, nasi´êrza∏ po-
spolity Ophioglossum vulgatum, mieczyk dachówkowaty
Gladiolus imbricatus, olszewnik kminkolistny Selinum
carvifolia, przytulia pó∏nocna Galium boreale,
trz´Êlica modra Molinia caerulea, sierpik barwierski
Serratula tinctoria, bukwica zwyczajna Betonica officinalis,
wiàzówka bulwkowa Filipendula vulgaris, koniop∏och ∏àko-
wy Silaum silaus, turzyca prosowata Carex panicea,
Êmia∏ek darniowy Deschampsia caespitosa i inne
gatunki przechodzàce z ∏àk bagiennych i torfowisk przej-
Êciowych oraz muraw i termofilnych okrajków.
Mszaki
Reprezentowane przez liczne gatunki, z których najcz´Êciej
obserwowane sà Climacium dendroides oraz Calliergonella
cuspidata, Plagiomnium elatum i Pseudoscleropodium purum.

Odmiany
Omawiane siedlisko przyrodnicze jest silnie zmienne regio-
nalnie i lokalnie. Sk∏ad gatunkowy ∏àk olszewnikowo-trz´Êli-
cowych jest zró˝nicowany w zale˝noÊci od trofizmu, zakwa-
szenia i wilgotnoÊci pod∏o˝a, dlatego wydziela si´ liczne ni˝-
sze jednostki syntaksonomiczne w randze podzespo∏ów lub
wariantów. Siedliska najwilgotniejsze i ˝yzne zajmujà ∏àki
z du˝ym udzia∏em wysokich turzyc i higrofilnych bylin, kla-
syfikowane do podzespo∏ów: Selino-Molinietum cirsietosum
rivularis, S.-M. cirsietosum oleracei, S.-M. cirsietosum palu-
stris, S.-M. caricetosum paniceae i S.-M cnidietosum dubii.
Na siedliskach suchszych notowane sà fitocenozy z udzia-
∏em gatunków ∏àk Êwie˝ych i termofilnych okrajków: S.-M.
stachyetosum officinalis, S.-M. daucetosum carotae, S.-M.
brometosum erecti oraz S.-M. ranunculetosum polyanthemi,
zajmujàce gleby mineralne o znacznych niedoborach wody
w okresie wegetacyjnym. W sk∏adzie florystycznym tych
zbiorowisk znaczny udzia∏ majà: przytulia pó∏nocna Galium
boreale, oman wierzbolistny Inula salicina, bukwica zwy-
czajna Betonica officinalis, wiàzówka bulwkowa Filipendula
vulgaris oraz inne gatunki ciep∏olubne. Przynale˝noÊç tych
fitocenoz do opisywanego zespo∏u jest dyskusyjna, gdy˝
mogà reprezentowaç odr´bny zespó∏ roÊlinny, Galio veri-
Molinietum pro ass., wydzielenie tej jednostki wymaga
jednak odr´bnych badaƒ. Nieco odmiennà grup´, równie˝
o dyskusyjnym charakterze, stanowià zbiorowiska rozwijajà-
ce si´ na siedliskach zakwaszonych. Ujmowane sà w randze
podzespo∏ów: S.-M. hydrocotyletosum i S.-M. nardetosum
strictae lub traktowane jako odr´bny zespó∏ roÊlinny – Jun-
co-Molinietum (podtyp 6410-2).

Mo˝liwe pomy∏ki
Rozstrzygni´cie wàtpliwoÊci pojawiajàcych si´ podczas dia-
gnozy ∏àk jest trudne i wymaga doÊç du˝ej znajomoÊci
ekologii i zró˝nicowania opisywanego siedliska przyrodni-

czego. Najbardziej zbli˝onymi florystycznie i siedliskowo sà
inne typy ∏àk, które:
• zajmujà mezo- lub oligotroficzne, wilgotne i zakwaszo-

ne gleby – ∏àki sitowo-trz´Êlicowe Junco-Molinietum
(podtyp 6410-2).
W stosunku do nich ∏àki olszewnikowo-trz´Êlicowe wy-
ró˝niajà si´ zdecydowanie wi´kszym bogactwem flory-
stycznym, przede wszystkim w gatunki charakterystyczne
zwiàzku Molinion caeruleae oraz udzia∏em gatunków
charakterystycznych dla ˝yznych ∏àk bagiennych;

• rozwijajà si´ na aluwiach wielkich rzek – ∏àki selerni-
cowe 6440.
¸àki trz´Êlicowe, w odró˝nieniu od ∏àk selernicowych,
charakteryzujà si´ sta∏ym wyst´powaniem Molinia caeru-
lea, która jedynie sporadycznie pojawia si´ w zbiorowi-
skach ze zwiàzku Cnidion dubii;

• rozwijajà si´ na mezotroficznych glebach mineralnych
(gruntowo-glejowych, brunatnych w∏aÊciwych lub ma-
dach), na wyniesieniach dna dolin wielkich rzek oraz na
wy˝ynach Êrodkowej i po∏udniowej Polski (i mogà stanowiç
inny podtyp siedliska 6410) – ∏àki Ranunculus polyanthe-
mos-Filipendula vulgaris i Galio veri-Molinietum pro. ass.
Zasadniczà cechà ∏àk olszewnikowo-trz´Êlicowych jest
udzia∏ gatunków eutrofilnych i dominacja w p∏atach
trz´Êlicy modrej, a tak˝e brak lub nik∏e wyst´powanie
gatunków termofilnych takich, jak: wiàzówka bulwkowa
Filipendula vulgaris, oman wierzbolistny Inula salicina,
jaskier wielkokwiatowy Ranunculus polyanthemos, pi´-
ciornik bia∏y Potentilla alba.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Molinion caeruleae
Zespó∏ Selino-Molinietum (syn. Molinietum me-
dioeuropaeum, Molinietum caeruleae) ∏àka ol-
szewnikowo-trz´Êlicowa

W Polsce opisywany podtyp siedliska przyrodniczego jest
klasyfikowany do zespo∏u Selino-Molinietum, nale˝àcego
do zwiàzku Molinion. W wielu pracach równie˝ opisywany
pod nazwà Molinietum caeruleae lub Molinietum medioeu-
ropaeum. Dyferencjacja zespo∏u i ró˝norodnoÊç zajmowa-
nych gleb powoduje, ˝e klasyfikacja tych zbiorowisk wyma-
ga ponownych, szczegó∏owych badaƒ.

Dynamika roÊlinnoÊci

¸àki te stanowià nietrwa∏e, wtórne zbiorowiska, których dy-
namika i zró˝nicowanie zale˝à g∏ównie od sposobu zago-
spodarowania i u˝ytkowania rolniczego (cz´stoÊci koszenia,
osuszania terenu, podsiewania mieszanek traw, nawo˝enia
itp.). We wczeÊniejszych okresach zabiegi te zmierza∏y
przede wszystkim do zwi´kszenia produkcyjnoÊci siedliska.
W przypadku wzmo˝enia cz´stoÊci koszenia, melioracji te-
renu oraz nawo˝enia ∏àki trz´Êlicowe ulegajà przekszta∏ce-
niom do zbiorowisk florystycznie ubo˝szych, ale o wy˝szych
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walorach gospodarczych (z udzia∏em traw pastewnych),
a przy wadliwej gospodarce – do zbiorowisk z udzia∏em
Êmia∏ka darniowego Deschampsia caespitosa lub situ roz-
pierzch∏ego Juncus effusus.
Obecnie zmiany struktury i sk∏adu gatunkowego ∏àk trz´Êli-
cowych wynikajà bardzo cz´sto z zaprzestania zbioru siana
oraz wtórnego zabagnienia siedlisk. Jako ∏àki o ma∏ej war-
toÊci paszowej zosta∏y one najwczeÊniej wy∏àczone z upra-
wy. W efekcie poczàtkowo obserwowany jest wzrost domi-
nacji trz´Êlicy modrej i ubo˝enie p∏atów w gatunki diagno-
styczne. Cz´sto nast´puje równie˝ wnikanie taksonów ob-
cych geograficznie i siedliskowo, a w dalszym etapie – suk-
cesja wtórna zio∏oroÊli, zaroÊli i zbiorowisk leÊnych.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne 
lub przylegajàce

¸àki olszewnikowo-trz´Êlicowe rozwijajà si´ w specyficz-
nych warunkach siedliskowych i pod wp∏ywem ekstensyw-
nej lub sporadycznej gospodarki ∏àkarskiej (mogà równie˝
stanowiç ugory ∏àkowe). Wchodzà w sk∏ad mozaiki roÊlin-
noÊci bagiennej, torfowiskowej i ∏àkowej. Zajmujà oddalo-
ne od miejscowoÊci, trudno dost´pne polany ÊródleÊne.
Kontaktujà si´ z wilgotnymi i ˝yznymi ∏àkami kaczeƒcowy-
mi oraz zio∏oroÊlami (37.25, 37.217, 37.221, 37.21A,
37.11) lub z torfowiskami niskimi i przejÊciowymi (53.1;
53.2, 54.4, 54.422, 54,2). W zró˝nicowanym terenie mo-
gà dodatkowo sàsiadowaç z ∏àkami Êwie˝ymi lub pastwi-
skami. W zaburzonych uk∏adach graniczà równie˝ z liczny-
mi postaciami degeneracyjnymi, które sà najcz´Êciej kolej-
nymi stadiami sukcesji na porzuconych ∏àkach.

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia

Siedlisko (6410-1) jest obecne na powierzchni prawie ca-
∏ego kraju i charakteryzuje si´ du˝à zmiennoÊcià regional-
nà i wysokoÊciowà. Optimum rozwoju ∏àki olszewnikowo-

-trz´Êlicowe osiàgajà w zachodniej cz´Êci kraju, si´gajàc
na wschód a˝ po Wy˝yn´ Lubelskà, tu jednak realizujà si´
w odmianie wschodniej i najcz´Êciej w postaci wapienio-
lubnej. W cz´Êci po∏udniowej rozwijajà si´ w postaci wy-
˝ynno-podgórskiej, a w pó∏nocno-wschodniej cz´Êci kraju
reprezentowane sà tylko przez postacie zubo˝a∏e. Wed∏ug
prowadzonych ostatnio waloryzacji w po∏udniowo-za-
chodniej cz´Êci kraju nale˝à obecnie do rzadkich, zajmu-
jàcych coraz mniejsze powierzchnie i wyraênie zanikajà-
cych zbiorowisk. Z kolei na Pomorzu bogate florystycznie
fitocenozy nale˝à do najrzadszych i najbardziej zagro˝o-
nych typów roÊlinnoÊci.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

W ca∏ym zasi´gu wyst´powania omawiane ∏àki majà ol-
brzymie znaczenie przyrodnicze i krajobrazowe, przy
niewielkim gospodarczym. Du˝a ró˝norodnoÊç gatun-
kowa i zmiennoÊç regionalna lokuje je w grupie najcen-
niejszych, pó∏naturalnych zbiorowisk roÊlinnych Polski.
Wymagajà jednak sta∏ej, ale o okreÊlonej przez trady-
cyjnà gospodark´, ingerencji cz∏owieka. W uk∏adach
niezaburzonych sà ostojà wielu rzadkich i ginàcych ga-
tunków roÊlin (storczykowatych, goryczkowatych, turzy-
cowatych) oraz zwierzàt, cz´sto jako jedyne siedlisko,
tak w skali lokalnej, jak i ponadregionalnej, m.in. dla
rzadkich motyli wymienionych w II za∏àczniku Dyrektywy
Siedliskowej oraz modraszka alkona Maculinea alkon,
Acosmetia caliginosa.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
J´zyczka syberyjska Ligularia sibirica, mieczyk b∏otny Gla-
diolus paluster, starodub ∏àkowy Ostericum palustre, prze-
platka aurinia Euphydryas aurinia, czerwoƒczyk nieparek
Lycaena dispar, modraszek telejus Maculinea teleius, mo-
draszek nausitous Maculinea nausithous.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Derkacz Crex crex, ˝erowisko bociana bia∏ego Ciconia
ciconia.

Stan, w jakim znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane
¸àki, na których prowadzi si´ tradycyjnà gospodark´ ko-
Ênà, utrzymujà wzgl´dnie sta∏y sk∏ad gatunkowy.

Inne obserwowane stany
Zmiany gospodarcze, zwiàzane g∏ównie ze spadkiem
pog∏owia byd∏a, sprawi∏y, ˝e wi´kszoÊç u˝ytków zielo-
nych, szczególnie niskoprodukcyjnych (Êció∏kowych), zo-
sta∏a wy∏àczona z uprawy. Skutkuje to przebudowà sk∏a-
du gatunkowego i wtórnà sukcesjà zbiorowisk leÊnych.
Spontaniczne wnikanie gatunków drzewiastych (olszy
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czarnej Alnus glutinosa i wierzb: szarej i rokity Salix ci-
nerea, S. rosmarinifolia) jest przyczynà komplikacji
struktury pionowej zbiorowisk i w pierwszych etapach
sukcesji nie wp∏ywa negatywnie na ich bogactwo gatun-
kowe, którego sk∏adowe utrzymujà si´ niemal do mo-
mentu zwarcia koron drzew. Sukcesja drzew jest proce-
sem stosunkowo d∏ugotrwa∏ym i najcz´Êciej poprzedzo-
na zostaje innymi formami zmian strukturalno-flory-
stycznych, o znacznie powa˝niejszych konsekwencjach
dla utrzymania charakterystycznych cech ∏àk olszewni-
kowo-trz´Êlicowych. Obserwowane zmiany degenera-
cyjne, zwiàzane z sukcesjà wtórnà po zaprzestaniu ko-
szenia, mogà przyjmowaç ró˝ne postacie. Najcz´Êciej
pierwszym etapem jest nadmierne zadarnianie po-
wierzchni przez trawy, g∏ównie trz´Êlic´ modrà Molinia
caerulea, Êmia∏ka darniowego Deschampsia caespitosa
i trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigejos. Wraz
z rozwojem traw nast´puje coroczne odk∏adanie si´ ne-
kromasy, która powoduje ocienienie, wzrost wilgotnoÊci
i wp∏ywa na zakwaszenie gleby. Zmiany te sà przyczynà
ust´powania wielu gatunków o mniej bujnym wzroÊcie
i swoistych wymaganiach troficznych. W efekcie ∏àki te
tracà swoje podstawowe cechy rozpoznawcze i walory
przyrodnicze. Cz´sto siedliska te opanowywane sà rów-
nie˝ przez obce geograficznie, inwazyjne gatunki roÊlin,
jak np. naw∏oç póênà Solidago gigantea i naw∏oç kana-
dyjskà S. canadensis.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Po zaprzestaniu koszenia ∏àki olszewnikowo-trz´Êlicowe
ulegajà sukcesj, przekszta∏cajàc si´ w ubogie zbiorowiska
z dominacjà zaledwie kilku gatunków traw, nast´puje rów-
nie˝ rozwój zio∏oroÊli lub zaroÊli wierzbowych i olszowych.
Zmiany te powodujà przede wszystkim szybkà utrat´ przez
∏àki typowej dla nich struktury i ró˝norodnoÊci gatunkowej.
Najszybciej ust´pujà gatunki ni˝szych warstw runi ∏àkowej,
co mo˝e byç powodowane corocznym gromadzeniem si´
Êció∏ki pomi´dzy k´pami trz´Êlicy modrej. Kolejnym eta-
pem przemian jest komplikacja struktury pionowej zbioro-
wiska w wyniku rozwoju krzewów i drzew.

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny

ProdukcyjnoÊç siedliska jest bardzo niska, a koszty utrzy-
mania wysokie – zebrane póênà jesienià siano nadaje si´
jedynie na Êció∏k´. Plony siana z ∏àk trz´Êlicowych sà ni-
skie, w granicach 15–20 q/ha. Niewielka wartoÊç paszo-
wa siana jest spowodowana póênym terminem jego zbio-
ru (gdy êdêb∏a traw sà „zdrewnia∏e”) oraz du˝ym udzia∏em
bylin dwuliÊciennych w runi ∏àkowej. Na wi´kszoÊci stano-
wisk nie prowadzi si´ ju˝ gospodarki ∏àkarskiej. ¸àki te pe∏-
nià wa˝nà rol´ biocenotycznà.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Zbiorowiska ∏àkowe pó∏naturalne i zajmujàce niewielkie
powierzchnie. Wi´kszoÊç p∏atów tych ∏àk rozwija si´ w s∏a-
bo dost´pnych, cz´sto zabagnionych obszarach ∏àkowo-
-turzycowych i torfowiskowych. Jako pierwsze zostajà wy-
∏àczone z uprawy i szybko ulegajà przekszta∏ceniom do
innych zbiorowisk.

Zalecane metody ochrony
W celu utrzymania siedliska w przyrodzie konieczne jest
prowadzenie czynnej ochrony. Polega ona na ekstensywnym
koszeniu powierzchni obj´tych ochronà prawnà w rezerwa-
tach lub mobilizacji w∏aÊcicieli gruntów do utrzymania do-
tychczasowej, tradycyjnej formy gospodarowania na u˝yt-
kach ∏àkowych. Zbiór siana na ∏àkach trz´Êlicowych powi-
nien byç przeprowadzony jesienià, po przekwitni´ciu wi´k-
szoÊci roÊlin, a wysokoÊç koszenia nie powinna byç mniej-
sza ni˝ 10 cm od powierzchni gruntu, gdy˝ wiele gatunków
wyst´pujàcych w runi tej ∏àki jest wra˝liwych na zbyt niskie
koszenie (np. trz´Êlica modra). Zachowanie cz´stotliwoÊci
koszenia jest mniej wa˝ne, ∏àki mogà byç koszone nieregu-
larnie, w kilkuletnich odst´pach czasowych, niepo˝àdane
jest natomiast zbyt cz´ste koszenie, np. coroczne. Ka˝dora-
zowo po sianokosach nale˝y zebraç siano, które mo˝e zo-
staç wykorzystane jako êród∏o energii lub Êció∏ka.
Konkretne zalecenia muszà byç dostosowane indywidual-
nie do danego p∏atu roÊlinnoÊci i warunków lokalnych.
Dotyczà dodatkowych elementów wprowadzajàcych, np.
pozostawianie pasów ekologicznych, wykonywanie kosze-
nia w odpowiednich terminach i przy u˝yciu okreÊlonej
techniki (np. od Êrodka p∏atu na zewnàtrz). ¸àki o zaawan-
sowanej sukcesji przed przywróceniem koszenia powinny
zostaç wykarczowane i przez kilka lat koszone corocznie.
Utrzymanie odpowiedniego re˝imu wodnego polega za-
równo na niedopuszczeniu do wtórnego zabagnienia tere-
nu, poprzez utrzymanie istniejàcego drena˝u, jak i do je-
go odwodnienia wskutek nowych melioracji. Nawo˝enie
∏àk trz´Êlicowych nie jest wskazane. WartoÊciowe frag-
menty ∏àk nale˝y zabezpieczyç przed zalesianiem i zamia-
nà na grunty orne, nie wolno poddawaç ich pe∏nej upra-
wie zwiàzanej z przeoraniem darni.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
¸àki te wyst´pujà w mozaice z innymi typami zbiorowisk ∏à-
kowych, szuwarowych i torfowiskowych. Zarzàdzanie tym
obiektami na wielu p∏aszczyznach nie jest spójne i wymaga
okreÊlenia ró˝nych zabiegów ochronnych. W przylegajàcych
biocenozach nale˝y unikaç rozwiàzaƒ mogàcych negatyw-
nie wp∏ywaç na omawiane siedlisko, zw∏aszcza dotyczàcych
gospodarki wodnej i zalesieƒ nieu˝ytków. Wskazane jest
tworzenie modelowych obszarów i ich otulin, na których pro-
wadzone by∏yby okreÊlone formy gospodarki ∏àkarskiej.
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Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
¸àki olszewnikowo-trz´Êlicowe rzadko bezpoÊrednio podle-
gajà ochronie prawnej. Czynnà ochronà zachowawczà ob-
j´te sà m.in. w rezerwatach: „¸àka Sulistrowicka”, „Kalino-
wa ¸àka w lesie Bemowskim”, „PiaÊnickie ¸àki” oraz na ob-
szarach niechronionych prawnie, np. „Torfowisko Ca∏owa-
nie”. Jako mozaika zbiorowisk wchodzà równie˝ w sk∏ad
wielu innych obszarów chronionych, w tym nizinnych Par-
ków Narodowych: Wielkopolskiego, S∏owiƒskiego, Âwi´to-
krzyskiego, Drawieƒskiego oraz Poleskiego, w którym pro-
wadzi si´ czynnà ochron´ tych biotopów.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Typ siedliska przyrodniczego jest doÊç dobrze zbadany pod
wzgl´dem ekologii. Ma∏o poznane jest jego wyst´powanie
w pó∏nocno-wschodniej cz´Êci kraju i odr´bnoÊç w stosun-
ku do podtypu 6410–2. Uzupe∏nienia wymaga dokumen-
tacja fitosocjologiczna, przede wszystkim we wschodniej,

pó∏nocno-wschodniej i po∏udniowo-wschodniej Polsce,
i okreÊlenie zasadnoÊci ujmowania postaci ciep∏olubnych
w jeden podtyp siedliska. Wskazane sà badania popula-
cyjne gatunków fitocenotwórczych (np. kosaçca syberyj-
skiego, goryczki wàskolistnej, goêdzika pysznego) w ró˝-
nych warunkach siedliskowych i pod wzgl´dem antropoge-
nicznych przekszta∏ceƒ ∏àk.

Monitoring naukowy

Wskazane jest prowadzenie monitoringu siedliska w ró˝-
nych regionach kraju. Obserwacje te powinny zostaç uzu-
pe∏nione szczegó∏owymi badaniami umo˝liwiajàcymi w∏a-
Êciwà ochron´ siedliska, szczególnie po wprowadzeniu lub
przywróceniu gospodarki na porzuconych ∏àkach. Zaleca
si´ wykonywanie na wybranych powierzchniach badaw-
czych corocznych spisów florystycznych i zdj´ç fitosocjolo-
gicznych, najlepiej zarówno na ∏àkach koszonych, jak i wy-
∏àczonych z koszenia.

Zygmunt Kàcki, Tomasz Za∏uski
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Zmiennowilgotne ∏àki 
sitowo-trz´Êlicowe
Kod Physis 37.312

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Siedlisko przyrodnicze reprezentowane przez ubogie i wil-
gotne ∏àki zajmujàce kwaÊne gleby organogeniczne, prze-
wa˝nie gleby murszowe i murszowo-torfowe silnie zmine-
ralizowane. Pod wzgl´dem zawartoÊci sk∏adników mineral-
nych gleby te nale˝à do ubogich w fosfor, potas, a nawet
w azot i pozbawione sà wapnia. Ruch wody w pod∏o˝u jest
s∏abo zaznaczony; jest ono najcz´Êciej stale wilgotne. JeÊli
poziom wody gruntowej opada, to przesuszane sà przede
wszystkim wierzchnie warstwy gleby.

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
¸àki o wielowarstwowej strukturze i ma∏ym zró˝nicowaniu
florystycznym. Komponentem dominujàcym i nadajàcym
specyficzny wyglàd p∏atom sà trz´Êlica modra Molinia ca-
erulea oraz sity: rozpierzch∏y Juncus effusus, rzadziej skupio-
ny Juncus conglomeratus i ostrokwiatowy Juncus acutiflorus
(lokalnie). Zwarcie roÊlin jest du˝e i osiàga od 70% do
100% pokrycia powierzchni. Najwy˝sze warstwy runa ∏àki
budujà wysokie trawy i sity, ni˝szà tworzà gatunki drobnych
turzyc i roÊlin dwuliÊciennych, g∏ównie kwaÊnych m∏ak ni-
skotorfowiskowych. Warstwa mszysta jest dobrze rozwini´ta,
skorelowana z istnieniem luk w górnych warstwach ∏àki.
Wyró˝nia si´ przede wszystkim udzia∏em Climacium dendro-
ides i innych mchów brunatnych oraz torfowców przecho-
dzàcych ze zbiorowisk torfowiskowych. Znamiennym dla ∏àk
sitowo-trz´Êlicowych jest wyst´powanie w p∏atach gatunków
acydofilnych oraz znoszàcych okresowe i krótkotrwa∏e nie-
dobory tlenu w glebie. Sà to roÊliny torfowisk i „mokrych
psiar”, z których pierwszoplanowà rol´ odgrywajà turzyca
pospolita Carex nigra, fio∏ek b∏otny Viola palustris, wàkrota
zwyczajna Hydrocotyle vulgaris, bliêniczka psia trawka Nar-
dus stricta i pi´ciornik kurze ziele Potentilla erecta.

Reprezentatywne gatunki
RoÊliny naczyniowe
Trz´Êlica modra Molinia caerulea, sit rozpierzch∏y
Juncus effusus, sit ostrokwiatowy Juncus acutiflorus (lokal-
nie), sit skupiony Juncus conglomeratus, Êmia∏ek
darniowy Deschampsia cespitosa, czarcik´s ∏àkowy
Succisa pratensis i inne gatunki ze zwiàzku Molinion oraz
liczne z torfowisk przejÊciowych turzyca pospolita Carex
nigra, mietlica psia Agrostis canina, wàkrota zwy-
czajna Hydrocotyle vulgaris, sit cienki Juncus filiformis,
fio∏ek b∏otny Viola palustris.
Mszaki
Reprezentowane sà przez liczne i obficie wyst´pujàce ga-
tunki, z których najcz´Êciej sà obserwowane: Climacium

dendroides, Calliergonella cuspidata, Aulacomnium palu-
stre i Sphagnum spp.

Odmiany
¸àki s∏abo zmienne regionalnie i lokalnie. Ich zró˝nicowa-
nie lokalnosiedliskowe wynika przede wszystkim z niewiel-
kich ró˝nic w trofizmie i wilgotnoÊci gleby. Siedliska najwil-
gotniejsze zajmujà ∏àki z du˝ym udzia∏em wysokich turzyc
i higrofilnych bylin oraz z dobrze rozwini´tà warstwà mszy-
stà. Na siedliskach suchszych stwierdzane sà fitocenozy
z udzia∏em gatunków troficznie ubo˝szych ∏àk Êwie˝ych
i psiar. Wszystkie z wymienionych jednostek nale˝à do
zbiorowisk ubogich w gatunki.

Mo˝liwe pomy∏ki
Rozpoznanie, a tak˝e w∏aÊciwa interpretacja przynale˝no-
Êci fitosocjologicznej zbiorowiska jest trudna i istnieje du˝e
prawdopodobieƒstwo pomy∏ek ze zbli˝onymi florystycznie
innymi typami lub podtypami siedlisk, które:
• rozwijajà si´ na mezotroficznych glebach (gruntowo-glejo-

wych lub zmineralizowanych torfach niskich i przejÊciowych),
a nale˝àcych do podtypu 6410-1 – Selino-Molinietum.
W omawianym podtypie siedliska nie wyst´pujà gatunki
eutrofilne, znajdujàce optimum rozwoju na ∏àkach bagien-
nych. Zwiàzek Molinion jest s∏abo reprezentowany, poza
du˝à sta∏oÊcià i dominacjà trz´Êlicy modrej w p∏atach brak
równie˝ gatunków termofilnych i wapieniolubnych;

• zajmujà wilgotne gleby, z udzia∏em sitów, ale powstajà-
ce pod wp∏ywem wypasu – Epilobio-Juncetum effusi.
W stosunku do nich ∏àki sitowo-trz´Êlicowe wyró˝niajà
si´ obecnoÊcià trz´Êlicy modrej i innych gatunków cha-
rakterystycznych zwiàzku Molinion;

• rozwijajà si´ na osuszonych torfach i na okrajkach tor-
fowisk z dominujàcà trz´Êlicà modrà – zbiorowiska
z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae.
W odró˝nieniu od tych siedlisk sà znacznie bogatsze
w gatunki, przede wszystkim w taksony ∏àkowe.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Molinion caeruleae
Zespó∏ Junco-Molinietum (syn. Succisetum pra-
tensis) ∏àka sitowo-trz´Êlicowa

S∏aba przynale˝noÊç do zwiàzku Molinion powoduje, ˝e
klasyfikacja tych zbiorowisk wymaga szczegó∏owych badaƒ.

Dynamika roÊlinnoÊci

Siedlisko przyrodnicze obejmuje wtórne zbiorowiska ∏à-
kowe, których dynamika i zró˝nicowanie zale˝ne sà od
sposobu u˝ytkowania oraz zagospodarowania rolnicze-
go (cz´stoÊci koszenia, osuszania terenu, podsiewania
mieszanek traw, nawo˝enia itp.). We wczeÊniejszych
okresach zabiegi te zmierza∏y przede wszystkim do zwi´k-
szenia produkcyjnoÊci ∏àk. Obecnie zmiany struktury
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i sk∏adu gatunkowego wynikajà z zaprzestania zbioru
siana. Jako ∏àki o ma∏ej wartoÊci paszowej zosta∏y naj-
wczeÊniej wy∏àczone z uprawy. W efekcie obserwowany
jest wzrost dominacji trz´Êlicy modrej i ubo˝enie p∏atów
w gatunki ni˝szych warstw runi ∏àkowej. Zbiorowiska te
opanowywane sà przez gatunki drzew i krzewów, jak
równie˝ przez taksony obce geograficznie i siedliskowo.
Siedlisko – ∏àka sitowo-trz´Êlicowa – w wyniku osuszenia
terenów mo˝e ulegaç przemianom do innych, pospoli-
tych zbiorowisk ∏àkowych z dominacjà sitów lub Êmia∏ka
darniowego Deschampsia caespitosa. Pociàga to za sobà
nieodwracalne straty przyrodnicze i krajobrazowe oraz
zdecydowanie zuba˝a ró˝norodnoÊç biologicznà.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce

¸àki sitowo-trz´Êlicowe najcz´Êciej wchodzà w sk∏ad mo-
zaiki roÊlinnoÊci siedlisk bagiennych, g∏ównie torfowisko-
wych, najcz´Êciej tworzàc ich okrajek. Kontaktujà si´ naj-
cz´Êciej z torfowiskami niskimi i przejÊciowymi (53.1, 53.2,
54.4, 54.422, 54.51) oraz wysokimi (31.1) i z innymi ∏à-
kami z rz´du Molinietalia (37.217, 37.11, 37.21).

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia

Omawiane siedlisko przyrodnicze wykazywane jest
w wielu regionach kraju. Optimum rozwoju osiàga jed-
nak w obszarach o najwi´kszym wp∏ywie klimatu oce-
anicznego. W∏aÊciwe p∏aty ∏àk sitowo-trz´Êlicowych od-
naleêç mo˝na w pasie przymorskim oraz w zachodniej
cz´Êci kraju, np. na terenie Borów DolnoÊlàskich. Cho-
cia˝ wykszta∏canie si´ tego podtypu siedliska w znacznym
stopniu jest uwarunkowane klimatycznie, to decydujàce
znaczenie majà czynniki siedliskowe i sposób u˝ytkowa-
nia terenu. ObecnoÊç z∏ó˝ torfu, w ró˝nym stadium roz-

k∏adu, mo˝e decydowaç o wykszta∏ceniu si´ tego ubogie-
go w gatunki biotopu tak˝e w innych regionach kraju,
skàd nie zosta∏ dotychczas wykazany.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

W ca∏ym zasi´gu wyst´powania siedliska ma ono du˝e
znaczenie przyrodnicze. Pod wzgl´dem florystycznym jest
doÊç ubogie w gatunki. Jednak ró˝norodnoÊç sk∏adników
z wielu grup synekologicznych i specyficzne warunki sie-
dliskowe sprawiajà, ˝e ∏àki te nale˝à do cennych, pó∏na-
turalnych zbiorowisk roÊlinnych Polski. W uk∏adach nieza-
burzonych sà ostojà niektórych rzadkich i ginàcych gatun-
ków roÊlin i zwierzàt.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Starodub ∏àkowy Ostericum palustre.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
˚erowisko bociana bia∏ego Ciconia ciconia; derkacz Crex
crex, ˝uraw Grus grus.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane
Jedynie fragmenty ∏àk, na których prowadzona jest eksten-
sywna gospodarka (koszenie), majà w∏aÊciwà i wzgl´dnie
stabilnà kompozycj´ gatunkowà i struktur´ przestrzennà.

Inne obserwowane stany
Wi´kszoÊç u˝ytków zielonych, szczególnie niskoprodukcyj-
nych (Êció∏kowych), zosta∏a wy∏àczona z uprawy i szybko
ulega sukcesji zbiorowisk zaroÊlowych oraz leÊnych. Skut-
kuje to przebudowà sk∏adu gatunkowego fitocenoz i stop-
niowym zanikiem zbiorowiska. Spontaniczne wnikanie ga-
tunków drzewiastych i krzewów (olszy czarnej Alnus gluti-
nosa, kruszyny pospolitej Frangula alnus oraz wierzb: sza-
rej Salix cinerea i rokity Salix rosmarinifolia) w pierwszych
etapach sukcesji nie powoduje negatywnych zmian flory-
stycznych, a jedynie reorganizacj´ struktury przestrzennej.
Formy degeneracyjne ∏àk sitowo-trz´Êlicowych zwiàzane
z sukcesjà mogà przyjmowaç ró˝ne postacie. Najcz´Êciej
pierwszym etapem jest nadmierne zadarnianie powierzch-
ni przez trawy, g∏ównie trz´Êlic´ modrà Molinia caerulea,
Êmia∏ka darniowego Deschampsia caespitosa, a nawet
trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigejos. Wzrost do-
minacji tych traw eliminuje wra˝liwe na ocienienie sk∏adni-
ki runi. Gromadzenie si´ nekromasy w kolejnych sezonach
wegetacyjnych powoduje ocienienie gleby i wzrost jej wil-
gotnoÊci oraz d∏u˝sze utrzymywanie si´ zmarzliny. W efek-
cie siedlisko traci swoje podstawowe cechy i silnie ubo˝eje
florystycznie. Zaniechanie koszenia sprzyja równie˝ wnika-
niu obcych geograficznie, inwazyjnych gatunków naw∏oci:
póênej Solidago gigantea i kanadyjskiej S. canadensis.
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Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Zbiorowiska o du˝ej dynamice przemian wywo∏anych in-
tensyfikacjà gospodarki ∏àkarskiej. Jako ∏àki dajàce pasz´
niskiej wartoÊci od dawna poddawane by∏y zabiegom
agrotechnicznym, zmierzajàcym do poprawy jakoÊci siana
i zwi´kszenia jego produkcji. Nawo˝enie, podsiewanie
traw pastewnych, intensyfikacja koszenia, a przede wszyst-
kim melioracje odwadniajàce, przyczyni∏y si´ do zaniku
stanowisk siedliska. Pozosta∏e powierzchnie ginà wskutek
zarzucenia koszenia i przemian sukcesyjnych.
Ten typ siedliska przyrodniczego jest zagro˝ony w najwy˝szym
stopniu. Jako pó∏naturalny sk∏adnik szaty roÊlinnej, po za-
przestaniu koszenia lub intensyfikacji uprawy po∏àczonej ze
zwi´kszeniem trofizmu gleby szybko podlega przemianom
sukcesyjnym i degeneracyjnym, ust´pujàc innym zbiorowi-
skom. Zbiorowiska te sà wra˝liwe na zmiany stosunków wod-
nych, szczególnie na osuszenie i zwi´kszenie ruchu wody
w glebie, dlatego nie jest wskazane odwadnianie terenów za-
bagnionych, na których rozwijajà si´ omawiane ∏àki. Zagro-
˝enie stanowiç mo˝e eutrofizacja siedliska i jego otoczenia.

U˝ytkowanie gospodarcze i potencja∏ 
produkcyjny
ProdukcyjnoÊç ∏àk sitowo-trz´Êlicowych jest bardzo niska,
zebrane póênà jesienià siano nadaje si´ jedynie na Êció∏-

k´. Niewielka wartoÊç paszowa siana jest spowodowana
póênym terminem jego zbioru (gdy êdêb∏a traw sà „zdrew-
nia∏e”) oraz du˝ym udzia∏em ma∏owartoÊciowych traw:
trz´Êlicy modrej, bliêniczki psiej trawki oraz turzyc i sitów.
Na wi´kszoÊci stanowisk nie prowadzi si´ ju˝ gospodarki
∏àkarskiej. Siedlisko pe∏ni wa˝nà rol´ biocenotycznà.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
¸àki sitowo-trz´Êlicowe nale˝à do zbiorowisk pó∏natural-
nych i zajmujàcych niewielkie powierzchnie. Wi´kszoÊç ich
p∏atów rozwija si´ w s∏abo dost´pnych, cz´sto zabagnio-
nych obszarach ∏àkowo-turzycowych i torfowiskowych. Sta-
nowiàc najcz´Êciej niewielkie powierzchniowo okrajki po-
Êród innych zbiorowisk bagiennych jako pierwsze zostajà
wy∏àczone z uprawy oraz szybko ulegajà przekszta∏ceniom
w inne zbiorowiska.

Zalecane metody ochrony
Utrzymanie omawianego biotopu w przyrodzie wymaga
koniecznie prowadzenia czynnej ochrony. Polega ona
na ekstensywnym koszeniu. Zbiór siana powinien byç
przeprowadzony jesienià, po przekwitni´ciu wi´kszoÊci
roÊlin, a wysokoÊç koszenia nie powinna byç mniejsza
ni˝ 10 cm od powierzchni gruntu, gdy˝ wiele wyst´pujà-
cych tu gatunków nie znosi zbyt niskiego koszenia (np.

Fizjonomia fitocenozy Junco-Molinietum. Fot. Z. Dajdok
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trz´Êlica modra). Zachowanie cz´stotliwoÊci koszenia
jest mniej wa˝ne, ∏àki mogà byç koszone nieregularnie,
w kilkuletnich odst´pach czasowych, niepo˝àdane jest
natomiast zbyt cz´ste koszenie, np. coroczne. Wa˝ne
jest dostosowanie zabiegów ochronnych do danego sie-
dliska, które mo˝e wymagaç wprowadzenia dodatko-
wych elementów mogàcych wp∏ynàç na zachowanie je-
go ró˝norodnoÊci, np. pozostawianie pasów ekologicz-
nych, wykonywanie koszenia w odpowiednich termi-
nach i przy u˝yciu okreÊlonej techniki (np. od Êrodka na
zewnàtrz). Zebrane siano mo˝na wykorzystaç jako êró-
d∏o energii lub tradycyjnie na Êció∏k´. Na ∏àkach o za-
awansowanej sukcesji, przed przywróceniem koszenia,
najcz´Êciej konieczne jest wykarczowane drzew i krze-
wów, a tak˝e stosowanie przez kilka lat corocznego ko-
szenia. Decydujàce znaczenie dla zachowania siedliska
ma utrzymanie odpowiedniego re˝imu wodnego, zwià-
zanego z ruchem pionowym wody w glebie. Nawo˝enie
tych ∏àk nie jest wskazane, gdy˝ ich siedliska sà z natu-
ry ubogie w sk∏adniki od˝ywcze.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Omawiane siedlisko przyrodnicze wyst´puje w mozaice
z innymi typami zbiorowisk ∏àkowych, szuwarowych i torfo-
wiskowych. Zarzàdzanie nim wymaga okreÊlenia ró˝nych
zabiegów ochronnych, jednak, jako zbiorowiska eksten-
sywnie u˝ytkowane, wymagajà podobnych zabiegów go-
spodarczych. Negatywne oddzia∏ywanie mo˝e mieç pro-
wadzenie intensywnej gospodarki ∏àkarskiej, melioracje
i zwiàzane z nimi odwodnienie terenu, a tak˝e nierozwa˝-
ne zalesienie nieu˝ytków. W celu utrzymania ∏àk sitowo-

-trz´Êlicowych wa˝ne jest stworzenie sieci modelowych ob-
szarów, na których prowadzone by∏yby okreÊlone formy
gospodarki ∏àkarskiej.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Typ ∏àk s∏abo zbadany pod wzgl´dem ekologii i rozmiesz-
czenia. Ma∏o poznane jest jego wyst´powanie w pó∏nocno-
-wschodniej cz´Êci kraju i odr´bnoÊç w stosunku do podty-
pu 6410-1. Uzupe∏nienia wymaga dokumentacja fitosocjo-
logiczna niemal w ca∏ym kraju. Konieczna jest równie˝ ana-
liza jego zmiennoÊci lokalno-siedliskowej oraz przynale˝-
noÊci do zwiàzku Molinion. WyjaÊnienia wymaga pocho-
dzenie i czynniki wp∏ywajàce na wykszta∏canie si´ tych ∏àk.

Monitoring naukowy

Wskazane jest prowadzenie monitoringu biotopu w ró˝nych
regionach kraju. Obserwacje te powinny zostaç uzupe∏nio-
ne szczegó∏owymi badaniami umo˝liwiajàcymi w∏aÊciwe
zarzàdzanie opisanym siedliskiem przyrodniczym, zarówno
po wprowadzeniu lub przywróceniu okreÊlonej gospodarki.
Konieczne sà badania sukcesji na ∏àkach niekoszonych.
Ocenie powinna podlegaç struktura zbiorowiska, stopieƒ
dominacji trz´Êlicy modrej lub innych traw, pojaw siewek
i rozwój podrostu drzew oraz bogactwo florystyczne. Cz´-
stotliwoÊç obserwacji zale˝y od zaawansowania sukcesji
i mo˝e obejmowaç przedzia∏ od 1 do 3 lat (w pierwszych la-
tach zalecana jest coroczna kontrola stanowiska).

Zygmunt Kàcki, Tomasz Za∏uski
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