¸àki selernicowe

¸àki selernicowe
(Cnidion dubii)
Kod Physis: 37.23

A. Opis siedliska g∏ównego typu
Definicja
Ekstensywnie zagospodarowane zbiorowiska wilgotnych
∏àk na ˝yznych aluwiach w dolnych i Êrodkowych biegach
du˝ych rzek, regularnie zalewane raz lub dwa razy w roku
i przesuszane mi´dzy powodziami. Stanowià cenny przyrodniczo, bogaty florystycznie typ roÊlinnoÊci, skupiajàcy
rzadko spotykane i zagro˝one gatunki.

Podzia∏ na podtypy
6440-1 ¸àki fio∏kowo-selernicowe VioloCnidietum dubii

Charakterystyka
¸àki selernicowe sà typem siedliska przyrodniczego zwiàzanym przede wszystkim z dolinami du˝ych rzek, zw∏aszcza
ich dolnymi i Êrodkowymi odcinkami, regularnie zalewanymi raz lub dwa razy w roku i przesuszanymi mi´dzy powodziami. Wyst´pujà g∏ównie na ró˝nego typu madach,
przewa˝nie na madach rzecznych próchnicznych, znacznie
rzadziej na glebach murszowatych lub glebach mineralno-murszowych, cz´sto w miejscach o zró˝nicowanych deniwelacjach na dnie dolin. Sà to potencjalne siedliska ∏´gów
wiàzowo-jesionowych, rzadziej ∏´gów topolowych. Geneza
i egzystencja tych ∏àk jest wi´c uwarunkowana procesami
aluwialnymi, z jednej strony, a z drugiej – oddzia∏ywaniami antropogenicznymi. Sà one bowiem zagospodarowane
i ekstensywnie u˝ytkowane, przede wszystkim koszone.
Pod wzgl´dem fitogeograficznym ∏àki selernicowe wykazujà subkontynentalny typ zasi´gu, wyst´pujà w Êrodkowej,
wschodniej i po∏udniowo-wschodniej cz´Êci Europy. W Polsce ich rozmieszczenie ogranicza si´ tylko do niektórych
regionów – do dolnych i Êrodkowych odcinków dolin du˝ych rzek, g∏ównie Odry, Warty, Bugu, Narwi i Wis∏y. ¸àki

Umiejscowienie siedliska w polskiej
klasyfikacji fitosocjologicznej
Klasa Molinio-Arrhenatheretea
Rzàd Molinietalia
Zwiàzek Cnidion dubii
Zespó∏ Violo-Cnidietum dubii ∏àka fio∏kowo-selernicowa
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te zajmujà wi´c zachodnià, centralnà i wschodnià cz´Êç
kraju (g∏ównie Pas Wielkich Dolin), nie majà stanowisk ani
na pó∏nocnych, ani na po∏udniowych kraƒcach Polski.
Wyraênie zaznacza si´ specyficzna fizjonomia ∏àk selernicowych. Od otaczajàcych je zwykle ∏àk wyczyƒcowych odró˝niajà si´ one mniej bujnà warstwà zielnà oraz bardziej
bogatym sk∏adem florystycznym, w tym udzia∏em dwuliÊciennych bylin kwitnàcych w pe∏ni i pod koniec lata. Do
gatunków typowych dla ∏àk selernicowych zaliczany jest
czosnek kàtowaty Allium angulosum, selernica ˝y∏kowana
Cnidium dubium, konitrut b∏otny Gratiola officinalis, tarczyca oszczepowata Scutellaria hastifolia, sit czarny Juncus
atratus, fio∏ek wynios∏y Viola elatior, fio∏ek drobny Viola
pumila i fio∏ek mokrad∏owy Viola stagnina. Z innych roÊlin
wymieniç nale˝y licznie rosnàce trawy, takie jak np. wyczyniec ∏àkowy Alopecurus pratensis, Êmia∏ek darniowy Deschampsia caespitosa i wiechlina wàskolistna Poa angustifolia. Znamienny jest udzia∏ turzycy wczesnej Carex praecox, w wyraêny sposób preferujàcej ten typ ∏àki. Licznie
rosnà te˝ inne gatunki roÊlin dwuliÊciennych, np. jaskier
roz∏ogowy Ranunculus repens, wyka ptasia Vicia cracca
i groszek ∏àkowy Lathyrus pratensis.
¸àki selernicowe nale˝à do Êrednio wydajnych u˝ytków
zielonych. Majà wi´c znaczenie gospodarcze, a jednoczeÊnie walory biocenotyczne, jako uk∏ad ekologiczny
zachowujàcy ró˝norodnoÊç florystycznà na dnie dolin
du˝ych rzek.
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górnà warstw´ ∏àki tworzà kwiatostany Cnidium dubium
i Sanguisorba officinalis. Zwraca uwag´ barwny aspekt
omawianych ∏àk z kwitnàcym fio∏kowolila Allium angulosum, co jest szczególnie widoczne nad Nidà, Wis∏à i Odrà.

Kod Physis: 37.23

Reprezentatywne gatunki

B. Opis podtypów
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RoÊliny naczyniowe

Cechy diagnostyczne

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
¸àki fio∏kowo-selernicowe cechujà si´ stosunkowo bogatym
sk∏adem florystycznym i specyficznà fizjonomià. WÊród kilku cz´sto rosnàcych tu gatunków traw (g∏ównie wyczyniec
∏àkowy Alopecurus pratensis) i niektórych turzyc dobrze zaznacza si´ udzia∏ roÊlin dwuliÊciennych, kwitnàcych przewa˝nie na poczàtku i w pe∏ni lata, cz´sto roÊlin rzadkich
w kraju. Sà to g∏ównie selernica ˝y∏kowana Cnidium dubium, czosnek kàtowaty Allium angulosum, krwiÊciàg lekarski Sanguisorba officinalis, jaskier roz∏ogowy Ranunculus repens. Rzadziej wyst´puje sierpik barwierski Serratula tinctoria, konitrut b∏otny Gratiola officinalis, tarczyca oszczepowata Scutellaria hastifolia, fio∏ek mokrad∏owy Viola stagnina. Sk∏ad florystyczny jest doÊç bogaty, Êrednie liczby gatunków w p∏atach mieszczà si´ w zakresie 24,2–39,4.
Omawiane ∏àki sà wyraênie dwuwarstwowe. Przed sianokosami górnà warstw´ stanowià przede wszystkim kwiatostany Alopecurus pratensis, Êmia∏ek ∏àkowy Deschampsia
caespitosa, wiechlina pàkolistna Poa angustifolia, szczar
∏àkowy Rumex acetosa i jaskier ostry Ranunculus acris, natomiast dolnà – jaskier roz∏ogowy Ranunculus repens oraz
liÊcie Deschampsia caespitosa, turzyca wczesna Carex praecox, Rumex acetosa, Cnidium dubium. Po sianokosach

Mszaki

Reprezentowane przez nieliczne gatunki, z których przewa˝nie notowane sà Brachythecium rutabulum, B. mildeanum i Calliergonella cuspidata.
Odmiany
Opisywany typ siedliska przyrodniczego zosta∏ zbadany
w Polsce pod wzgl´dem zró˝nicowania roÊlinnoÊci. Zespó∏
Violo-Cnidietum dubii ró˝nicuje si´ na 3 podzespo∏y: VioloCnidietum dubii stellarietosum palustris, Violo-Cnidietum dubii typicum i Violo-Cnidietum dubii galietosum veris. Pierwszy
podzespó∏ cechuje si´ udzia∏em gatunków miejsc wilgotnych,
takich jak wiechlina b∏otna Poa palustris, turzyca zaostrzona
Carex gracilis, gwiazdnica b∏otna Stellaria palustris,
pi´ciornik g´si Potentilla anserina i wiechlina zwyczajna Poa
trivialis, a lokalizacja p∏atów zwiàzana jest z miejscami obni˝onymi i cz´sto podmok∏ymi na madach lekkich, Êrednich lub
ci´˝kich. Fitocenozy Violo-Cnidietum dubii typicum spotyka
si´ na siedliskach ˝yznych i okresowo wilgotnych, w których
optimum ma Allium angulosum i Carex praecox. Z kolei najbogatszy florystycznie podzespó∏ Violo-Cnidietum dubii galietosum veris preferuje najmniej wilgotne i okresowo przesuszane mady lekkie lub Êrednie, zwykle miejsca wyniesione,
porastane cz´Êciowo przez roÊliny Êwie˝ych lub suchych ∏àk,
np. przytulia w∏aÊciwa Galium verum, krwawnik pospolity
Achillea millefolium, kosmatka polna Luzula campestris,
chaber ∏àkowy Centaurea jacea, z∏ocieƒ w∏aÊciwy Leucanthemum vulgare i dzwonek rozpierzch∏y Campanula patula.
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Cechy obszaru
Zbiorowisko koÊnych, ekstensywnie u˝ytkowanych ∏àk, typowe dla ˝yznych i mezotroficznych siedlisk aluwialnych,
niemal wy∏àcznie w Êrodkowych i dolnych odcinkach wielkich rzek. Rozwija si´ g∏ównie na ró˝nego typu madach,
zwykle na madach rzecznych próchniczych wytworzonych
z i∏ów, utworów py∏owych lub piasków gliniastych, a rzadziej – na glebach murszowatych (zalegajàcych na utworach aluwialnych) i mineralno-murszowych. Pod∏o˝e jest
przewa˝nie s∏abo kwaÊne, kwaÊne lub oboj´tne, z ma∏ym
udzia∏em w´glanu wapnia. Pod wzgl´dem zawartoÊci
sk∏adników mineralnych gleby nale˝à do bogatych w azot
i Êrednio zasobnych w fosfor i potas.
Najwa˝niejszà cechà siedliska jest specyficzna gospodarka
wodna. ¸àki te optimum rozwoju majà w warunkach cz´stych
zalewów powierzchniowych wodami powodziowymi, nawet
kilka razy w roku. W okresach mi´dzy powodziami pod∏o˝e
jest natomiast przesuszane lub okresowo nawet bardzo suche. Obecnie, przy powodziach incydentalnych, ∏àki tego typu cz´sto obserwuje si´ na lekko nachylonych zboczach obni˝eƒ w urozmaiconym mikroreliefie dna dolin, gdzie istniejà
warunki okresowego zalewania i przesuszania pod∏o˝a.

S e l e r n i c a ˝ y ∏ k o w a n a C n i d i u m d u b i u m, c z o s n e k
k à t o w a t y A l l i u m a n g u l o s u m, konitrut b∏otny Gratiola
officinalis, tarczyca oszczepowata Scutellaria hastifolia, sit
czarny Juncus atratus, fio∏ek mokrad∏owy Viola stagnina,
w y c z y n i e c ∏ à k o w y A l o p e c u r u s p r a t e n s i s, k r w i Ê c i à g
l e k a r s k i S a n g u i s o r b a o f f i c i n a l i s, Ê m i a ∏ e k d a r n i ow y D e s c h a m p s i a c a e s p i t o s a, w i e c h l i n a w à s k o l i s tn a P o a a n g u s t i f o l i a, t u r z y c a w c z e s n a C a r e x p r ae c o x, j a s k i e r r o z ∏ o g o w y R a n u n c u l u s r e p e n s, jaskier
ostry R. acris, szczaw ∏àkowy Rumex acetosa, wyka ptasia
Vicia cracca, groszek ∏àkowy Lathyrus pratensis.

Mo˝liwe pomy∏ki
Omawiany typ siedliska przyrodniczego mo˝e w niektórych
przypadkach sprawiaç trudnoÊci w identyfikacji i odnalezieniu w terenie. Szczególnie wi´c nale˝y podkreÊliç podobieƒstwo do zbli˝onych jednostek roÊlinnoÊci. Sà nimi:
• wilgotne ∏àki olszewnikowo-trz´Êlicowe Selino-Molinietum
(6410-1), z licznym udzia∏em Cnidium dubium i cz´stà
obecnoÊcià Viola stagnina, okreÊlone jako Molinietum
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caeruleae cnidietosum dubii, wyst´pujàce na wilgotnym
pod∏o˝u organicznym (g∏ównie gleby murszowe), zwykle
w dolinach ma∏ych rzek lub na obrze˝ach torfowisk.
W stosunku do nich ∏àki fio∏kowo-selernicowe wyró˝niajà si´ brakiem lub sporadycznym wyst´powaniem trz´Êlicy modrej oraz zajmowaniem siedlisk zalewowych (gleby aluwialne);
• ∏àki olszewnikowo-trz´Êlicowe Selino-Molinietum
(6410-1) na Êwie˝ym lub suchym pod∏o˝u mineralnym
na wyniesieniach dna dolin, zwykle ze znacznym
udzia∏em przytulii pó∏nocnej Galium boreale.
¸àki te rozwijajà si´ na glebach mineralnych. Charakteryzujà si´ sta∏ym udzia∏em trz´Êlicy modrej, wysokà sta∏oÊcià taksonów zwiàzku Molinion, a tak˝e obecnoÊcià
gatunków termofilnych z klas Trifolio-Geranietea i Festuco-Brometea. Udzia∏ gatunków diagnostycznych ∏àk fio∏kowo-selernicowych (np. Cnidium dubium, Allium angulosum) z regu∏y nie jest dominujàcy;
• zbiorowisko Ranunculus polyanthemos-Filipendula vulgaris, w miejscach jeszcze bardziej wyniesionych i podsuszonych, równie˝ na aluwiach w dolinach du˝ych rzek.
W sk∏adzie florystycznym zbiorowisko to wyró˝nia si´ niewielkim udzia∏em przedstawicieli zwiàzku Cnidion, przy
sta∏ym i obfitym wyst´powaniu gatunków termofilnych
z klas Trifolio-Geranietea, Festuco-Brometea i KoelerioCorynephoretea;
• ∏àki wyczyƒcowe Alopecuretum pratensis (38.222),
w kompleksie których nieraz mo˝na dostrzec, w przerzedzeniach runi ∏àkowej, ma∏e powierzchniowo p∏aty
z licznym udzia∏em roÊlin typowych dla ∏àk fio∏kowo-selernicowych, zw∏aszcza Cnidium dubium.
Granica mi´dzy wy˝ej wymienionymi typami ∏àk jest trudna
do przeprowadzenia, szczególnie w rozleg∏ych i zró˝nicowanych pod wzgl´dem reliefu kompleksach ∏àk wyczyƒcowych na aluwiach. ¸àki wyczyƒcowe (zespó∏ Alopecuretum
pratensis) wyró˝niajà si´ runem zdominowanym przez trawy i domieszkowym udzia∏em gatunków zwiàzku Cnidion.

Identyfikatory fitosocjologiczne
Zwiàzek Cnidion dubii
Zespó∏ Violo-Cnidietum dubii ∏àka fio∏kowo-selernicowa
W Polsce opisywany podtyp siedliska przyrodniczego jest klasyfikowany do zespo∏u Violo-Cnidietum dubii, stanowiàcego
jedyny zespó∏ roÊlinny zwiàzku Cnidion dubii. Wyodr´bniony
i udokumentowany w Polsce stosunkowo niedawno, wczeÊniej w∏àczany do zwiàzku Molinion caeruleae.

Dynamika roÊlinnoÊci
¸àki fio∏kowo-selernicowe wykazujà tendencje dynamiczne, zale˝nie od naturalnie lub antropogenicznie zmieniajàcych si´ czynników. Cz´ste w wielu dolinach obni˝enie
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poziomu wody i ograniczenie zalewów powierzchniowych
powoduje zanik procesu aluwialnego i brunatnienie gleb
aluwialnych. Omawiane ∏àki w takich warunkach wykazujà tendencje zmian ku zbiorowiskom siedlisk suchszych
i ˝yêniejszych, g∏ównie ∏àk wyczyƒcowych Alopecuretum
pratensis. Podobne efekty powoduje nawo˝enie ∏àk selernicowych. Zmniejszanie si´ wilgotnoÊci pod∏o˝a na wyniesieniach dna dolin powoduje tendencj´ do zmian zbiorowisk siedlisk suchszych, niezalewanych, m.in. ku zmiennowilgotnym ∏àkom trz´Êlicowym (suche postacie Selino-Molinietum) lub nawet zbiorowiskom wyraênie termofilnym
(zbior. Ranunculus polyanthemos-Filipendula vulgaris).
Z kolei okresowy wzrost wilgotnoÊci sprawia, ˝e ∏àki fio∏kowo-selernicowe przekszta∏cajà swój sk∏ad gatunkowy tak,
i˝ liczniej rosnà w nich gatunki zio∏oroÊlowe i niektóre szuwarowe, np. mozga trzcinowata Phalaris arundinacea.
Intensyfikacja koszenia ∏àk fio∏kowo-selernicowych prowadzi do preferowania okreÊlonych gatunków, g∏ównie Alopecurus pratensis i Carex praecox. Zaniechanie u˝ytkowania
przyczynia si´ natomiast do uruchomienia procesu sukcesji
wtórnej – wkraczania poczàtkowo ró˝nych gatunków zio∏oroÊlowych i nawet ruderalnych (wrotycza pospolitego Tanacetum vulgare, naw∏oci Solidago sp. div.), a nast´pnie tarniny i g∏ogów, jak równie˝ drzew – wiàzów, d´bów, a nawet
grabów. W tym przypadku wyraênie potwierdza si´, i˝ ∏àki
fio∏kowo-selernicowe zajmujà potencjalne siedliska ∏´gu
wiàzowo-jesionowego Ficario-Ulmetum minoris.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce
Opisywany biotop rzadko zajmuje rozleg∏e powierzchnie,
wyst´puje zwykle w mozaice z innymi typami ∏àk, cz´sto
przy starorzeczach lub innych obni˝eniach terenu. Najcz´Êciej p∏aty ∏àk fio∏kowo-selernicowych zachowa∏y si´
w kompleksach ∏àk wyczyƒcowych Alopecuretum pratensis
(38.222). W miejscach obni˝onych, przy starorzeczach,
graniczà cz´sto z ∏àkami z groszkiem b∏otnym Poo-Lathyretum palustris (37.23), z szuwarem mozgowym Phalaridetum arundinaceae (53.154) lub ró˝nymi zbiorowiskami
turzyc wysokich. W miejscach sporadycznie u˝ytkowanych
przylegajà do nich zio∏oroÊla, np. fitocenozy Veronico-Euphorbietum lucidae (37.112), Veronico-Euphorbietum palustris i Lysimachio-Filipenduletum (37.112). Z kolei przy
wyniesieniach dna doliny ∏àkom fio∏kowo-selernicowym
towarzyszà suchsze, bogate florystycznie postaci ∏àk olszewnikowo-trz´Êlicowych Selino-Molinietum (37.3111)
lub termofilne zbiorowisko Ranunculus polyanthemos-Filipendula vulgaris (16.226). Niekiedy, zw∏aszcza w silniej
przekszta∏conych fragmentach dolin, graniczà z nimi
Êwie˝e pastwiska Lolio-Cynosuretum (38.111).
¸àki fio∏kowo-selernicowe mo˝na spotkaç tak˝e w mozaikach lub w kontakcie z fitocenozami zaroÊlowymi i leÊnymi. Na mniej ˝yznych madach sà to zaroÊla wiklinowe Salicetum triandro-viminalis (44.121) i fragmenty ∏´gów to-
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polowych Populetum albae (44.6611), a na siedliskach
˝yêniejszych – mezofilne zaroÊla tarninowe Rubo-Prunetum
spinosae (31.8111) i ∏´gi wiàzowo-jesionowe FicarioUlmetum minoris (44.41).

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Starodub ∏àkowy Ostericum palustre, przeplatka aurinia
Euphydryas aurinia, modraszek telejus Maculinea teleius.

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Derkacz Crex crex, bocian bia∏y Ciconia ciconia, ˝uraw
Grus grus, wodniczka Acrocephalus paludicola, batalion
Philomachus pugnax.

¸àki fio∏kowo-selernicowe notowano tylko w Êrodkowej
cz´Êci Europy. W Polsce wykazujà liniowy typ rozmieszczenia wzd∏u˝ Êrodkowych i cz´Êciowo dolnych odcinków dolin du˝ych rzek – Odry, Warty, Bugu i Wis∏y. Stwierdzono je
równie˝ nad Nidà, w ujÊciowym odcinku doliny Sanu i Narwi oraz w rejonie Gop∏a.
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Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko
Stany uprzywilejowane
¸àki okresowo zalewane i przesuszane, u˝ytkowane ekstensywnie, z licznym udzia∏em gatunków roÊlin typowych
dla ∏àk selernicowych.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Omawiane ∏àki majà ewidentne znaczenie przyrodnicze, jako elementy skupiajàce bogatà i ró˝norodnà flor´ i faun´,
a tak˝e wydatnie podnoszàce heterogennoÊç krajobrazu
dolin rzek. Podobnie jak i zmiennowilgotne ∏àki trz´Êlicowe,
mo˝na zaliczyç je do jednych z najcenniejszych, pó∏naturalnych zbiorowisk roÊlinnych naszego kraju. Dla ich utrzymania niezb´dne sà jednak ekstensywne formy gospodarowania i naturalne rytmy zalewów powierzchniowych.
¸àki fio∏kowo-selernicowe skupiajà gatunki roÊlin zaliczane
do rzadkich i zagro˝onych, i to nie tylko lokalnie, ale równie˝
w skali Polski i Europy. Do tej grupy nale˝y wi´kszoÊç gatunków fitocenotwórczych zespo∏u Violo-Cnidietum dubii i zwiàzku Cnidion dubii. Nale˝y jednak nadmieniç, ˝e niektóre taksony sà obecnie bardzo rzadkie, nieodnajdywane ju˝ na wielu notowanych dawniej stanowiskach, np. fio∏ek wynios∏y
Juncus atratus i sit czarny Viola elatior. Fio∏ek drobny Viola
pumila nie by∏ obserwowany w Polsce od ponad 30 lat.
Nawet niewielkie enklawy tych ∏àk pe∏nià wa˝nà rol´ biocenotycznà. Skupiajà faun´ rzadkich motyli wymienionych
w II za∏àczniku Dyrektywy Siedliskowej oraz modraszka nausitous Maculinea nausithous, modraszka alkon Maculinea
alkon, Acosmetia caliginosa.

¸àki fio∏kowo-selernicowe nale˝à do u˝ytków zielonych zasiedlajàcych doliny wielkich rzek, gdzie powtarzajàce si´ powodzie niosà u˝yêniajàce namu∏y i zapewniajà odpowiednie uwilgotnienie pod∏o˝a. Antropogeniczne przekszta∏cenia dolin, takie jak budowa obwa∏owaƒ, pog∏´bianie koryta rzek, minimalizacja wylewów nawet ze Êrednich stanów wód i melioracje
dolin powodujà, ˝e ∏àki te zanikajà, wykazujàc tendencje do
przemian w kierunku innych, cz´sto mniej cennych zbiorowisk
roÊlinnych. Nast´pujà jednoczeÊnie zmiany w glebach (brunatnienie mad) i w efekcie gràdowienie siedlisk ∏´gowych. Osuszenie siedlisk i ograniczenie powtarzajàcych si´ zalewów
umo˝liwia rozwój gatunkom o mniejszych wymaganiach troficznych i wilgotnoÊciowych, m.in. okrajkowym (np. pszeniec
grzebieniasty Melampyrum cristatum, koniczyna pogi´ta Trifolium medium), a w dalszych etapach sukcesji – krzewom (np.
tarnina Prunus spinosa) i niektórym gatunkom drzew. Skrajne
osuszenie siedlisk Violo-Cnidietum dubii prowadziç mo˝e do
wykszta∏cenia si´ równie rzadkiego i bogatego w gatunki zbiorowiska Ranunculus polyanthemos-Filipendula vulgaris.
Kolejnym czynnikiem warunkujàcym trwanie ∏àk fio∏kowo-selernicowych jest ekstensywna gospodarka. Zaprzestanie
u˝ytkowania ∏àk skutkuje przebudowà ich sk∏adu gatunko-

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Inne obserwowane stany
Obni˝enie poziomu wody w dolinach i ograniczenie zalewów powierzchniowych powoduje sukcesywne zmiany
w ca∏ym biotopie. Zmniejsza si´ rola procesu aluwialnego,
nast´puje brunatnienie gleb aluwialnych. W efekcie powoduje to, ˝e wi´kszoÊç obserwowanych p∏atów ∏àk fio∏kowo-selernicowych jest w stadium przejÊciowym, nawiàzujàcym
do zbiorowisk ∏àk wyczyƒcowych, typowych dla ˝yznych
i mniej wilgotnych siedlisk aluwialnych. Na niektórych terenach nastàpi∏o z kolei wy∏àczenie ∏àk z uprawy i zaniechanie u˝ytkowania, co spowodowa∏o wykszta∏cenie si´ postaci ∏àk fio∏kowo-selernicowych z gatunkami zio∏oroÊlowymi.
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wego. Najcz´Êciej efektem zaniechania koszenia, przy jednoczesnym osuszeniu siedlisk, jest wnikanie trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigejos, szybko osiàgajàcego
dominacj´ w p∏atach i wypierajàcego gatunki ∏àk selernicowych. Coroczne odk∏adanie nekromasy zahamowuje
parowanie wody i siedliska ulegajà zakwaszaniu, a warstwa woj∏oku przy powierzchni gleby ogranicza rozwój terofitów i wielu bylin. W zalewanych odcinkach dolin porzucone ∏àki fio∏kowo-selernicowe przekszta∏cajà si´ w zbiorowiska z dominacjà Êmia∏ka darniowego Deschampsia caespitosa, turzycy zaostrzonej Carex gracilis, tojeÊci pospolitej Lysimachia vulgaris lub wilczomlecza b∏yszczàcego Euphorbia lucida. Intensyfikacja koszenia i nawo˝enia powoduje przemiany omawianych ∏àk w wartoÊciowe gospodarczo, lecz ubogie florystycznie fitocenozy z dominacjà wyczyƒca ∏àkowego Alopecurus pratensis lub mozgi trzcinowatej Phalaris arundinacea. W przypadku wypasu nast´puje wykszta∏canie si´ pastwisk Lolio-Cynosuretum.

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny
Omawiane ∏àki nie nale˝à do wydajnych u˝ytków zielonych, g∏ównie z powodu ma∏ego zwarcia runi oraz udzia∏u wielu gatunków bylin dwuliÊciennych. W Polsce brak
obecnie wyników badaƒ dotyczàcych produkcji biomasy,
w Czechach wydajnoÊç ∏àk ze zwiàzku Cnidion dubii kszta∏tuje si´ w granicach 30–90 q/ha. WartoÊç paszowà siana
mo˝e podnosiç udzia∏ wartoÊciowych gospodarczo traw,
takich jak wyczyniec ∏àkowy Alopecurus pratensis, kostrzewa czerwona Festuca rubra, kostrzewa ∏àkowa Festuca
pratensis i wiechlina ∏àkowa Poa pratensis.

Ochrona
Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Egzystencja ∏àk fio∏kowo-selernicowych, majàcych wysokie
walory przyrodnicze, jest uwarunkowana okresowym zalewaniem i przesuszaniem siedliska oraz ekstensywnym u˝ytkowaniem gospodarczym.
Zalecane metody ochrony
¸àki fio∏kowo-selernicowe, jako pó∏naturalne zbiorowiska azonalne, wymagajà systematycznego, lecz ekstensywnego u˝ytkowania. Zbiór siana nie powinien byç przeprowadzany wczeÊniej ni˝ w po∏owie lub pod koniec czerwca, po ustàpieniu wód
powodziowych i wysuszeniu terenu. Nale˝y unikaç cz´stego
i niskiego koszenia, którego zalecana wysokoÊç waha si´ od 5
do 10 cm od powierzchni gruntu. Zachowanie cz´stotliwoÊci
koszenia jest mniej wa˝ne, ∏àki mogà byç koszone nieregularnie lub nawet w kilkuletnich odst´pach czasowych, szczególnie
w przypadku braku wystàpieƒ wody z koryta rzeki.
Najwa˝niejszym zadaniem w ochronie ∏àk jest utrzymanie
zmiennych warunków hydrologicznych. Wskazane by∏oby
nawet przywrócenie zalewów wodami powodziowymi. Ist-

niejàce obwa∏owania nie pozwalajà jednak na ten zabieg,
niemo˝liwy zresztà ze wzgl´dów spo∏ecznych. Pewnym rozwiàzaniem mo˝e byç powo∏anie kilku modelowych rezerwatów na terenach zalewowych w dolinie Odry (np. na odcinkach LeÊna Woda – Wroc∏aw, Wroc∏aw – Brzeg Dolny,
Przyborów – Nowa Sól), mogàcych spe∏niaç rol´ polderów
przeciwpowodziowych, jednak bez stagnowania wody
d∏u˝szego ni˝ 2 tygodnie. Obszary te, po opracowaniu
planów ochrony, pe∏ni∏yby wa˝nà rol´ w zachowaniu ró˝norodnoÊci biologicznej ginàcych biotopów dolin rzecznych, w tym ∏àk fio∏kowo-selernicowych.
Szczegó∏owe zalecenia dla poszczególnych p∏atów roÊlinnoÊci mogà wprowadzaç dodatkowe elementy ochronne,
np. pozostawianie pasów ekologicznych lub wykonywanie
koszenia corocznie, ale w systemie rotacyjnym (30% powierzchni niewykoszonej), przy u˝yciu okreÊlonej techniki
(kosiarki listwowe).
¸àki o zaawansowanej sukcesji roÊlinnoÊci zaroÊlowej powinny byç wykarczowane i przez kilka lat koszone corocznie. Nawo˝enie ∏àk aluwialnych nie jest wskazane, szczególnie gdy regularnie wzbogacane sà przez wody powodziowe. Nie nale˝y zalesiaç wartoÊciowych fragmentów ∏àk
ani zamieniaç ich na grunty orne, a tak˝e poddawaç tzw.
pe∏nej uprawie (przeoranie i ponowne obsianie mieszankami ∏àkowymi), gdy˝ eliminuje to skutecznie obecnoÊç
wielu cennych gatunków roÊlin.
Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
¸àki fio∏kowo-selernicowe wyst´pujà zwykle w mozaice
z innymi typami zbiorowisk ∏àkowych i szuwarowych. Tworzà najcz´Êciej ma∏opowierzchniowe fitocenozy, wykszta∏cajàce si´ w miejscach po dawnych starorzeczach, poÊród
cennych gospodarczo i intensywnie u˝ytkowanych ∏àk wyczyƒcowych. Fakt ten powoduje, ˝e ich ochrona mo˝e nie
byç spójna na wielu p∏aszczyznach i mo˝e powodowaç
konflikty z w∏aÊcicielami gruntów. Wa˝nym aspektem
w ochronie biotopów opisywanych ∏àk jest zachowanie odpowiednich warunków hydrologicznych, których zmiany
mogà wynikaç z zagospodarowania ca∏ego odcinka doliny. Wskazane jest wi´c tworzenie modelowych obszarów
i ich otulin, na których przywrócone zostanà zalewy i ekstensywne formy gospodarki ∏àkarskiej.
Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Typowe biotopy aluwialnych ∏àk fio∏kowo-selernicowych
nie sà chronione w rezerwatach przyrody. Fragmentarycznie rozwini´te znajdujà si´ w Nadgoplaƒskim Parku Tysiàclecia, majàcym obecnie status rezerwatu i jednoczeÊnie
parku krajobrazowego. Wyst´pujà na obszarze i w otulinie
Parku Narodowego UjÊcie Warty oraz w Wielkopolskim
Parku Narodowym, brak jednak publikowanych danych na
temat ich czynnej ochrony na tym terenie. Obj´te sà granicami Nadbu˝aƒskiego Parku Krajobrazowego, niewiel-
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kie fragmenty spotkaç mo˝na w Zespole Parków Krajobrazowych Che∏miƒskiego i NadwiÊlaƒskiego. Jako mozaika
zbiorowisk wchodzà w obr´b proponowanego Parku Krajobrazowego Dolina Ârodkowej Odry (odcinek o∏awskowroc∏awski oraz wroc∏awsko-Êcinawski).

warunkach siedliskowych. Odr´bnych badaƒ wymaga ponadto udzia∏ gatunków z rodzaju mniszek Taraxacum na
∏àkach fio∏kowo-selernicowych.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Ze wzgl´du na wielkà rol´ ∏àk fio∏kowo-selernicowych
w zachowaniu ró˝norodnoÊci biologicznej dolin du˝ych
rzek Europy Ârodkowej, konieczne jest prowadzenie monitoringu tych fitocenoz w celu poznania ich dynamiki i kierunków przekszta∏ceƒ, a tak˝e okreÊlenia zagro˝eƒ i sposobów ich ochrony. Powierzchnie kontrolne nale˝y wyznaczyç w dolinach ró˝nych rzek (Odry, Warty, Bugu, Wis∏y),
aby uwzgl´dniç lokalne i regionalne uwarunkowania glebowe, hydrologiczne, klimatyczne itp. Zakres monitoringu
powinien obejmowaç wi´c pe∏ne spektrum zró˝nicowania
lokalnosiedliskowego ∏àk oraz rozmaitoÊç oddzia∏ywaƒ
gospodarczych. Wieloletnie obserwacje powinny równie˝
wykazaç wp∏yw warunków pogodowych (lata suche i mokre) na zmiennoÊç i dynamik´ fitocenoz. Kontroli podlegaç
powinny te˝ wybrane populacje gatunków charakterystycznych zespo∏u Violo-Cnidietum dubii.

Monitoring naukowy

Tomasz Za∏uski, Zygmunt Kàcki
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¸àki fio∏kowo-selernicowe zosta∏y stosunkowo dobrze poznane pod wzgl´dem rozmieszczenia i zró˝nicowania lokalnosiedliskowego, natomiast niewystarczajàco pod kàtem dynamiki, antropogenicznych przemian i produkcyjnoÊci gospodarczej. Zakres badaƒ powinien wi´c przede
wszystkim obejmowaç wp∏yw procesu gràdowienia siedlisk
∏´gowych na roÊlinnoÊç ∏àk fio∏kowo-selernicowych. Konieczne sà równie˝ systematyczne badania wp∏ywu intensyfikacji uprawy ∏àk i zagospodarowania dolin rzecznych
na populacje gatunków fitocenotwórczych, z których wi´kszoÊç nale˝y do roÊlin ginàcych i zagro˝onych w skali kraju i Europy. Wa˝ne jest równie˝ poznanie pe∏nego spektrum zmiennoÊci sk∏adu gatunkowego w latach mokrych
i z d∏ugotrwa∏à suszà. Badania dynamiki tych ∏àk winny byç
prowadzone w ró˝nych dolinach rzecznych i w odmiennych
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