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Murawy kserotermiczne
 Festuco-Brometea

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM

1. Identyfikatory fitosocjologiczne

Klasa: Festuco-Brometea
 Rz d: Festucetalia valesiacae
  Zwi zek: Seslerio-Festucion duriusculae
   Zespo y i zbiorowiska:
    Festucetum pallentis � zespó  kostrzewy bladej
   Teucrio-Melicetum ciliatae � zespó  o anki i per ówki orz sionej
   Zbiorowisko Festuca pallens � zbiorowisko kostrzewy bladej 
  Zwi zek: Festuco-Stipion
   Zespo y i zbiorowiska: 
   Sisymbrio-Stipetum capillatae � zespó  stulisza miot owego
   Potentillo-Stipetum capillatae � zespó  pi ciornika piaskowego
   Koelerio-Festucetum rupicolae � zespó  kostrzewy i strz plicy nadobnej
  Zwi zek: Cirsio-Brachypodion pinnati
   Zespo y i zbiorowiska:
   Inuletum ensifoliae � zespó  omanu w skolistnego
   Thalictro-Salvietum pratensis � kwietny step kowy
   Adonido-Brachypodietum pinnati � murawa z mi kiem wiosennym
   Seslerio-Scorzoneretum purpureae � murawy z sesleri  b otn
   Zbiorowisko Carex glauca-Tetragonolobus maritimus subsp. siliquosus 
   � zbiorowisko komonicznika skrzydlatostr kowego i turzycy sinej
   Origano-Brachypodietum � murawa z lebiodk  pospolit

Fot. 1. Murawa nagipsowa w rezerwacie �Prz lin� (© J. Perzanowska)
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  Zwi zek: Mesobromion
   Zespo y i zbiorowiska:
   Gentiano-Koelerietum pyramidatae � zespó  goryczki i strz plicy piramidalnej
   Onobrychido-Brometum erecti � zespó  sparcety i stok osy prostej

2. Opis siedliska przyrodniczego

Murawy kserotermiczne to ciep olubne zbiorowiska trawiaste o charakterze stepowym, 
których wyst powanie uwarunkowane jest warunkami klimatycznymi, glebowymi i oro-
graficznymi. Spotykane s  g ównie w po udniowo-wschodniej i po udniowej cz ci Euro-
py. Ekstrazonalnie wyst puj  na terenie ca ego kontynentu, zajmuj c zasobne w w glan 
wapnia stoki w dolinach du ych rzek lub wychodnie ska  wapiennych.

S  to zbiorowiska maj ce posta  barwnych muraw, o bogatej i zró nicowanej florze, 
cz sto z udzia em gatunków reliktowych oraz rzadkich. Wyst puj  zwykle na rozleg ych 
stokach pagórków, w wozów, stromych zboczach w dolinach rzecznych, utrwalonych 
piar yskach u podnó a ska  wapiennych, a tak e na pó kach i cianach skalnych, na wy-
chodniach ska  wapiennych, a nawet na eksponowanych ku po udniowi sztucznych sto-
kach nasypów, wykopów czy ha d.

Murawy kserotermiczne rozwijaj  si  p ytkich parar dzinach i r dzinach, lessach oraz 
na czarnoziemach, na suchym pod o u o odczynie zasadowym lub oboj tnym, bogatym 

Fot. 2. Murawa naskalna z kostrzew  blad  na Jurze 
(© J. Perzanowska)

Fot. 4. Murawa z ostnic  Jana w rez. Skorocice 
(© J. Perzanowska)

Fot. 3. Murawa z lebiodk  pospolit  na Podskalniej Gó-
rze w Pieninach (© J. Perzanowska)

Fot. 5. Murawa z ostnic  w osowat   w Gartatowicach 
(Niecka Nidzia ska) (© J. Perzanowska)
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w w glan wapnia. Wyst puj  w miejscach o du ym nas onecznieniu, przy ekspozycji po-
udniowej, przy wysokich temperaturach powietrza i gleby.

3. Warunki ekologiczne

Rodzaj pod o a � piaszczyste, kamieniste, suche o odczynie zasadowym lub oboj tnym. Gle-
by � parar dziny i r dziny, lessy, czarnoziemy, na suchym pod o u o odczynie zasadowym 
lub oboj tnym, bogatym w w glan wapnia. Nachylenie � bardzo zró nicowane, 0o do 45o. 
Ekspozycja � najcz ciej po udniowa, po udniowo-wschodnia, po udniowo-zachodnia.

4. Typowe gatunki ro lin

Aster gaw dka Aster amellus, ostro e  panno ski Cirsium pannonicum, oman w skolistny 
Inula ensifolia, kosaciec bezlistny Iris aphylla, len z ocisty Linum flavum, len w ochaty Li-
num hirsutum, dziewi si  pop ocholistny Carlina onopordifolia, szyplin jedwabisty Doryc-
nium germanicum, dzwonek bolo ski Campanula bononensis, dzwonek syberyjski Campa-
nula sibirica, storczyk purpurowy Orchis purpurea, pszeniec ró owy Melampyrum arvense, 
miko ajek polny Eryngium campestre, mi ek wiosenny Adonis vernalis, goryczka krzy owa 
Gentiana cruciata, w ymord stepowy Scorzonera purpurea, fio ek skalny Viola rupestris, 

Ryc. 1. Mapa zasi gu siedliska i stanowisk monitorowanych w latach 2006�2008

Murawy kserotermiczne
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sesleria b otna Sesleria uliginosa, turzyca niska Carex humilis, turzyca Michela Carex miche-
lii, turzyca wczesna Carex praecox, jaskier illiryjski Ranunculus illyricus, starzec srebrzysty 
Senecio erucifolius, starzec polny Senecio integrifolius, ebrzyca roczna Seselii annuum, 
ostnica Jana Stipa joannis, rutewka pojedyncza Thalictrum simplex, przetacznik z bkowany 
Veronica austriaca, perz siny szczeciniasty Elymus hispidus subsp. barbulatus, kostrzewa 
bruzdkowana Festuca rupicola, lebiodka pospolita Origanum vulgare, czy ciec prosty Sta-
chys recta, czy cica storzyszek Clinopodium vulgare, k osownica pierzasta Brachypodium 
pinnatum, rzepik pospolity Agrimonia eupatoria, oman szlachtawa Inula conyza, turzyca 
sina Carex flacca, komonicznik skrzydlastostr kowy Tetragonolobus maritimus subsp. sili-
quosus, marzanka barwierska Asperula tinctoria, przytulia pó nocna Galium boreale.

6. Rozmieszczenie w Polsce

Wyst puj  w ma ych p atach w ca ej Polsce, ale tylko na obszarach o specyficznych uwa-
runkowaniach klimatyczno-siedliskowych � m.in. Niecka Nidzia ska, Wy yna Kielecko-
Sandomierska, Wy yna Lubelska, Wy yna Krakowska, Dolina Dolnej Odry, Dolina Warty, 
Dolina Dolnej Wis y, Pieniny Zachodnie, Skalice Nowotarskie i Spiskie, po udniowa cz  
Wy yny Krakowsko-Cz stochowskiej, wschodnia cz  Wy yny l skiej, Pogórze Kaczaw-
skie, Pogórze Wa brzyskie, Góry Sowie, Masyw l y, Wzgórza Strzegomskie.

II. METODYKA

1. Metodyka bada  monitoringowych

Wybór powierzchni monitoringowych
Rozmieszczenie powierzchni monitoringowych powinno oddawa  regionalne zró nico-
wanie siedliska. Odpowiednia liczba stanowisk (np. 50) powinna odpowiada  ka demu 
z podtypów siedliska. Nale y zwróci  szczególn  uwag  na s abiej zbadane murawy w pó -
nocno-zachodniej cz ci Polski. Stanowisko powinno odpowiada  jednostce wyra nie wy-
odr bnionej w przestrzeni � na ogó  to b dzie wzgórze lub skarpa o powierzchni ok. 1 ha.

Sposób wykonania bada
Na ka dym z wybranych stanowisk nale y wyznaczy  jeden transekt o d ugo ci 200 m. 
Zwykle b dzie on stanowi  lini  prost , ale w miar  potrzeb mo e te  by  dostosowany do 
warunków topograficznych stanowiska. Na transekcie co 100 m wyznacza si  3 miejsca 
wykonania 3 zdj  fitosocjologicznych, stanowi cych pocz tek, rodek i koniec transektu. 
W przypadku brak mo liwo ci wyznaczenia transektu, wyznacza si  3 p aty blisko po o o-
nych muraw. Wspó rz dne tych punktów wyznacza si  za pomoc  odbiornika GPS. War-
to  wymienionych poni ej wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska okre la 
si  na podstawie przej cia przez tak wyznaczony transekt.

Termin i cz stotliwo  bada
Badania najlepiej prowadzi  w okresie od maja do po owy sierpnia, kiedy znaczna cz  
gatunków znajduje si  w optimum kwitnienia. Prace w pó niejszym okresie sezonu we-
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getacyjnego s  mo liwe, ale trzeba si  liczy  z b dnymi ocenami pokrycia terenu przez 
pewne gatunki oraz niemo no ci  identyfikacji niektórych z nich. Obserwacje nale y po-
wtarza  co 5�6 lat.

Sprz t do bada
Badania nie wymagaj  specjalistycznego sprz tu. Konieczny jest notatnik (formularz do 
wype nienia), GPS, ta ma miernicza, aparat fotograficzny.

2. Ocena parametrów stanu siedliska przyrodniczego 

oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji

Tab. 1. Opis wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego oraz parametru �perspektywy 
ochrony� dla siedliska przyrodniczego 6210 � murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea)

Parametr/Wska nik Opis

Specyficzna struktura i funkcje

Gatunki 
charakterystyczne

Analizuj c sk ad florystyczny, nale y zwraca  uwag  na udzia  gatunków 
strukturotwórczych: kostrzewa Festuca (F. pallens w murawach naskalnych 
i kostrzewa bruzdkowana F. rupicola, kostrzewa walezyjska F. vallesiaca 
w kserotermicznych), ostnica Stipa, turzyca Carex (turzyca niska C. humilis, 
turzyca ptasie apki C. ornithopoda, turzyca delikatna C. supina, turzyca 
Michela C. michelii), strz plica Koeleria (strz plica nadobna K. macrantha, 
Strz plica piramidalna K. pyramidata), oraz pozosta e gatunki charaktery-
styczne dla klasy Festuco-Brometea.
� w podtypie 6210-1 murawy naskalne notuje si  obecno  takich gatun-
ków, jak: kostrzewa blada Festuca pallens, rojownik pospolity Jovibarba 
sobolifera, czosnek skalny Allium montanum, jastrz biec siny Hieracium 
bifidum, ole nik górski Libanotis pyrenaica, per ówka siedmiogrodzka Melica 
transsilvanica, macierzanka wczesna Thymus praecox, per ówka orz siona 
Melica ciliata, o anka pierzastosieczna Teucrium botrys, go dzik kartuzek 
Dianthus carthusianorum, czy ciec prosty Stachys recta, chaber nadre ski 
Centaurea stoebe;
� w podtypie 6210-2 murawy ostnicowe notuje si  obecno  takich gatun-
ków, jak: g siówka uszkowata Arabis recta, turzyca delikatna Carex supina, 
kostrzewa walezyjska Festuca valesiaca, stulisz miot owy Sisymbrium 
polymorphum, ostnica w osowata Stipa capillata, ostnica Jana Stipa joannis, 
ostnica powabna Stipa pulcherrima, smagliczka pagórkowa Alyssum mon-
tanum, pi ciornik piaskowy Potentilla arenaria (na pó nocy kraju), yszczec 
baldachogronowy Gysophila fastigiata, jastrz biec mijowcowaty Hieracium 
echioides, ostro ódka kosmata Oxytropis pilosa, pszonak p pawolistny 
Erysimum crepidifolium, paj cznica liliowata Anthericum liliago, kostrzewa 
bruzdkowana Festuca rupicola i strz plica nadobna Koeleria macrantha;
- w podtypie 6210-3 kwietne murawy kserotermiczne notuje si  obecno  
takich gatunków, jak: aster gaw dka Aster amellus, ostro e  pano ski 
Cirsium pannonicum, oman w skolistny Inula ensifolia, kosaciec bezlistny 
Iris aphylla, len z ocisty Linum flavum, len w ochaty Linum hirsutum, dzie-
wi si  pop ocholistny Carlina onopordifolia, szyplin jedwabisty Dorycnium 
germanicum, ostnica Jana Stipa Joannis, dzwonek bolo ski Campanula 
bononensis, storczyk purpurowy Orchis purpurea, mi ek wiosenny Adonis 
vernalis, w mord stepowy Scorzonera purpurea, starzec cienisty Senecio 
macrophyllus.

Obce 
gatunki inwazyjne

Optymalne warto ci wska nika to brak obcych gatunków inwazyjnych.
Na badanych dotychczas stanowiskach nie zaobserwowano inwazji gatun-
ków obcych.

Murawy kserotermiczne
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Rodzime gatunki
ekspansywne 
ro lin zielnych

W przypadku muraw kserotermicznych istotne zagro enie dla w a ciwej 
struktury gatunkowej siedliska stanowi ekspansja silnie konkurencyjnych 
gatunków traw, szczególnie k osownicy rozpierzch ej (Brachypodium 
pinatum). Stanowi sta y sk adnik mezofilnych muraw Cirsio-Brachypodion, 
jednak w przypadku niew a ciwego ich u ytkowania wypiera inne gatun-
ki i mo e prowadzi  do wykszta cania si  silnie zubo a ych florystycznie 
p atów muraw. Podobn  role odgrywaj  inne gatunki traw, jak: trzcinnik 
piaskowy Calamagrostis epigejos, perz Elymus spp., je yny (Rubus). Ich 
obecno  w zdj ciach ze stopniem ilo ciowo ci powy ej 4 traktowana jest 
jako stan z y (U2).

Ekspansja 
krzewów 
i podrostu drzew

Jednym z najwi kszych zagro e  dla muraw kserotermicznych jest sukcesja 
wtórna. Obecno  krzewów oraz odro li drzew w jest najlepszym wska -
nikiem stopnia jej zaawansowania. Ponadto istotne znaczenie ma sk ad 
gatunkowy powstaj cych zaro li.

Liczba gatunków 
storczykowatych

Jest to jeden z wymogów Dyrektywy Siedliskowej do zaliczenia siedliska 
jako priorytetowego. W Polsce, w murawach kserotermicznych storczykowa-
te wyst puj  rzadko (g ównie w po udniowo-wschodniej cz ci kraju).

Zachowanie 
strefy ekotonowej

Za optymalne warto ci wska nika przyj to brak strefy ekotonowej z lasem, 
tylko mozaik  z innymi p atami muraw lub k.

Perspektywy 
ochrony

Ocenie podlegaj  mo liwo ci ochrony siedliska i utrzymanie go w stanie 
niepogorszonym, przy analizie mo liwych do wyobra enia czynników 
realnie oddzia uj cych na siedlisko w najbli szej przysz o ci. Pod uwag  
brany jest aktualny stan ochrony (obecno  na obszarze chronionym re im 
ochronny), czynniki biotyczne i abiotyczne oraz antropogeniczne, oddzia y-
wanie gospodarcze i turystyka.

Tab. 2. Waloryzacja parametrów stanu oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego 
6210 � murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea)

Parametr/
Wska nik

W a ciwy
FV

Niezadowalaj cy
U1

Z y
U2

Powierzchnia 
siedliska 
na stanowisku

Nie podlega zmianom 
lub zwi ksza si Inne kombinacje

Wyra ny spadek 
powierzchni siedliska 
w porównaniu z wcze-
niejszymi badaniami lub 

podawanymi w litera-
turze

Specyficzna struktura i funkcje

Gatunki 
charakterystyczne

Wyst puje co naj-
mniej pi  gatunków 
ro lin naczyniowych 
spo ród wymienionych 
gatunków charaktery-
stycznych

Wyst puj  co najmniej 
2 do 5 gatunków ro lin 
naczyniowych spo ród 
wymienionych gatunków 
charakterystycznych

Wyst puje jeden gatunek 
ro liny naczyniowej 
spo ród wymienionych 
gatunków charaktery-
stycznych; lub brak tych 
gatunków

Obce 
gatunki 
inwazyjne

brak

Gatunki inwazyjne 
wyst puj  pojedynczo 
i nie zajmuj  wi cej ni  
5% powierzchni (do 2 
gatunków)

Gatunki inwazyjne i wy-
st puj  licznie, zajmuj c 
powy ej 5% powierzchni 
(wi cej ni  2 gatunki)

Rodzime gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Brak, ewentualnie 1 
gatunek wyst puj cy 
pojedynczo

Obecne, 1�2 gatunki, wy-
st puj ce w rozproszeniu

Powy ej 2 gatunków, 
tworz cych zwarte p aty

Ekspansja 
krzewów 
i podrostu drzew

Brak lub niewielkie 
pokrycie drzew i krze-
wów poni ej 10% 
powierzchni, wyst pu-
j cych sporadycznie

Pokrycie drzew i krzewów 
od 10 do 25% powierzch-
ni (krzewy nie tworz  
zwartych zaro li), wyst -
puj cych w rozproszeniu

Pokrycie drzew i krze-
wów powy ej 25% po-
wierzchni (tworz  zwarte 
zaro la), wyst puj cych 
w skupieniach
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Liczba gatunków
storczykowatych

Wyst puje powy ej 3 
gatunków 1�2 gatunki Brak

Zachowanie 
strefy ekotonowej

Murawy przechodz  
stopniowo w inne na-
turalne i pó naturalne 
zbiorowiska ro linne

Murawa cz ciowo gra-
niczy ze zbiorowiskami 
antropogenicznymi lub te  
brak stopniowego przej-
cia do innych zbiorowisk 

naturalnych i pó natural-
nych 

Ostra granica pomi dzy 
murawami i zbiorowiska-
mi antropogenicznymi 
(g ównie pola orne), 
wyznaczona zasi giem 
dzia alno ci cz owieka 
(np. orki)

Ogólnie 
struktura
i funkcje

Wszystkie wska niki 
kardynalne ocenio-
no na FV, pozosta e 
wska niki przynajm-
niej U1

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono 
przynajmniej na U1

Jeden lub wi cej wska -
ników kardynalnych 
oceniono na U2

Perspektywy 
ochrony

Perspektywy zachowa-
nia siedliska dobre lub 
doskona e, nie przewi-
duje si  znacznego od-
dzia ywania czynników 
zagra aj cych

Inne kombinacje

Perspektywy zachowania 
siedliska z e, obserwowa-
ny silny wp yw czynni-
ków zagra aj cych, nie 
mo na zagwarantowa  
przetrwania siedliska 
w d u szej perspektywie 
czasowej

Ocena ogólna Wszystkie parametry 
oceniono na FV 

Jeden lub wi cej para-
metrów oceniono na U1, 
brak ocen U2

Jeden lub wi cej parame-
trów oceniono na U2

Wska niki kardynalne
Gatunki charakterystyczne
Rodzime gatunki ekspansywne ro lin zielnych
Ekspansja krzewów i podrostu drzew

3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Karta obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Stanowisko � informacje podstawowe

Kod i nazwa siedliska 
przyrodniczego

6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea)
6210-3 Kwieciste murawy kserotermiczne

Nazwa stanowiska Radomice

Typ stanowiska Badawcze

Zbiorowiska ro linne
Prawdopodobnie All. Cirsio-Brachypodion pinnati, Ass. Scabioso ochro-
leucae-Brachypodietum pinnati. Siedlisko wymaga dok adniejszych 
bada  syntaksonomicznych

Opis siedliska 
na stanowisku

Murawa kserotermiczna porasta stok o wystawie po udniowej w s siedz-
twie nieczynnego ju  kamienio omu wapienia w Radomicach. Siedlisko 
wyst puje tu w kompleksie z innym siedliskiem 6510.

Powierzchnia p atów 
siedliska 2 ha

Obszary chronione, na 
których znajduje si  
stanowisko 

PK Doliny Bobru, SOO �Ostoja nad Bobrem�

Murawy kserotermiczne
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Zarz dzaj cy terenem

Lasy i Dolina Bobru s  w asno ci  Skarbu Pa stwa. Dolno l ski Zespó  
Parków Krajobrazowych we Wroc awiu, Lasy w zarz dzie Regionalnej 
Dyrekcji Lasów
Pa stwowych we Wroc awiu (Nadle nictwo Lwówek l ski), Regionalny 
Zarz d Gospodarki Wodnej we Wroc awiu

Wspó rz dne 
geograficzne N 50o29� ��; E 15o37� ��

Wymiary transektu Powierzchnia prostok tna o wymiarach 20x100 m 

Wysoko  n.p.m. 415�420 m

Nazwa obszaru Ostoja nad Bobrem

Raport roczny � informacje podstawowe

Rok 2008

Typ monitoringu Zintegrowany

Koordynator Kamila Reczy ska

Dodatkowi 
koordynatorzy

Zagro enia

G ównym zagro eniem dla siedliska jest zarzucenie tradycyjnych metod 
gospodarowania, tj. wypasu, ewentualnie koszenia; skutkiem tego jest 
obecno  gatunków krzewów (ró e, g ogi, liwa tarnina) oraz gatunków 
inwazyjnych (naw o  kanadyjska)

Inne warto ci 
przyrodnicze

Siedlisko wykszta ci o si  wy cznie na jedynym stanowisku. Jest ono 
miejscem wyst powania kilku gatunków chronionych: Gentiana cruciata 
(VU), Gentiana ciliata, Carlina acaulis (LR), Listera ovata

Monitoring 
jest wymagany Tak

Uzasadnienie Jedyny p at siedliska na terenie �Ostoi nad Bobrem�; w p acie widoczne 
zaburzenia struktury (udzia  gatunków inwazyjnych, podrost krzewów)

Wykonywane zabiegi 
ochronne i ocena ich 
skuteczno ci

Siedlisko chronione w granicach PK Doliny Bobru; nie s  obserwowane 
adne znacz ce dzia ania ochronne

Propozycje wpro-
wadzenia dzia a  
ochronnych

Obj cie stanowiska siedliska ochron  czynn , która zahamuje procesy 
sukcesji wtórnej; najbardziej wskazany by by w tym miejscu ekstensywny 
wypas oraz usuni cie nalotu krzewów (zw aszcza tarniny)

Data kontroli 26.07.2008

Uwagi

Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku

Zdj cie fitosocjologiczne I

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne geograficzne: N 50o29� ��; E 15o37� ��, wys. 
417 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia: 25 m2, nachylenie: 5o, ekspozycja S 
Zwarcie warstwy C 100%, wysoko  warstwy C 0,6 m
Jednostka fitosocjologiczna: Scabioso ochroleucae-Brachypo-
dietum pinnati (wymaga dalszych bada  syntaksonomicznych)
Gatunki: Agrimonia eupatoria +, Arrhenatherum elatius +, 
Brachypodium pinnatum 1, Briza media +, Carex flacca 1, 
Carlina acaulis +, Centaurea jacea +, Centaurea scabiosa 3, 
Clinopodium vulgare 1, Coronilla varia +, Crataegus monogy-
na +, Dactylis glomerata +, Festuca rubra 2, Fragaria vesca 1, 
Galium mollugo 1, Hypericum perforatum +, Knautia arvensis 
+, Lathyrus pratensis 1, Pimpinella saxifraga +, Poa pratensis 1
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Zdj cie fitosocjologiczne II

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne geograficzne: N 50o29� ��; E 15o37� ��, wys. 
417 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia: 25 m2, nachylenie: 5o, ekspozycja S
Zwarcie warstwy C 95%, wysoko  warstwy C 0,6 m
Jednostka fitosocjologiczna: Scabioso ochroleucae-Brachypo-
dietum pinnati (wymaga dalszych bada  syntaksonomicznych)
Gatunki: Agronomia eupatoria +, Anthoxanthum odoratum 
+, Arrhenatherum elatius 1, Brachypodium pinnatum 1, Briza 
media +, Campanula rotundifolia +, Carex flacca +, Carlina 
acaulis +, Centaurea jacea +, Centaurea scabiosa 2, Clino-
podium vulgare 1, Coronilla varia +, Crataegus monogyna 
+, Dactylis glomerata +, Festuca ovina +, Galium mollugo 
1, Gentiana cruciata 2, Hypericum perforatum +, Knautia 
arvensis +, Lathyrus pratensis +, Pimpinella saxifraga 1, Poa 
pratensis 2, Prunus spinosa +, Pyrus communis +, Rosa canina 
1, Solidago canadensis +, Vicia cracca +

Zdj cie fitosocjologiczne III

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne geograficzne: N 50o29� ��; E 15o37� ��, wys. 
415 m n.p.m.
Powierzchnia zdj cia: 25 m2, nachylenie: 5o, ekspozycja S
Zwarcie warstwy C 100%, wysoko  warstwy C 0,6 m
Jednostka fitosocjologiczna: Scabioso ochroleucae-Brachypo-
dietum pinnati (wymaga dalszych bada  syntaksonomicznych)
Gatunki: Achillea millefolium +, Agrimonia eupatoria 1, 
Artemisia vulgaris +, Brachypodium pinnatum 2, Briza media 
1, Carex flacca +, Carlina acaulis +, Centaurea jacea +, Cen-
taurea scabiosa 3, Clinopodium vulgare 1, Coronilla varia +, 
Dactylis glomerata +, Galium mollugo +, Hypericum perfora-
tum +, Pimpinella saxifraga +, Poa pratensis 2, Rosa canina +, 
Silene vulgaris +, Solidago canadensis +, Viola hirta +

TRANSEKT

Wska niki Opis Warto  wska nika Ocena 
wska nika

Powierzchnia 
siedliska

Szacunkowa powierzchnia ca kowita siedliska w obszarze to 
oko o 2 ha; ocenie zosta o poddane 0,2 ha (jedno stanowisko 
siedliska). Powierzchnia siedliska na stanowisku ma tenden-
cj  do zmniejszania si  wskutek zwi kszaj cego si  pokrycia 
drzew i krzewów. Tempo zmian nie jest jednak zbyt du e. 
Obecnie zwarcie krzewów wynosi oko o 10% i nadal na 
stanowisku obecne s  gatunki charakterystyczne oraz rzadkie 
i chronione.

U1

Specyficzna struktura i funkcje U1

Udzia  procentowy 
siedliska 
na transekcie

Procent powierzchni zaj tej 
przez siedlisko na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%)

Siedlisko zajmuje 100% po-
wierzchni monitoringowej FV

Gatunki 
charakterystyczne

Lista gatunków charaktery-
stycznych (polska i aci ska 
nazwa); poda  udzia  procen-
towy powierzchni zaj tej przez 
ka dy gatunek na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%)

Chaber driakiewnik Centau-
rea scabiosa 25%, k osowni-
ca pierzasta Brachypodium 
pinnatum 15%, turzyca sina 
Carex flacca 5%, dziewi si  
bez odygowy Carlina acaulis 
5%, goryczka krzy owa 
Gentiana cruciata 5%

FV

Murawy kserotermiczne
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Monitoring siedlisk przyrodniczych

Obce gatunki 
inwazyjne

Lista inwazyjnych gatunków 
obcych geograficznie (polska 
i aci ska nazwa); poda  udzia  
procentowy powierzchni zaj tej 
przez ka dy gatunek na transek-
cie (z dok adno ci  do 10%)

Naw o  kanadyjska Solidago 
canadensis 3% U1

Rodzime gatunki 
ekspansywne ro lin 
zielnych

Lista gatunków (polska i a-
ci ska nazwa); poda  udzia  
procentowy powierzchni zaj tej 
przez ka dy gatunek na transek-
cie (z dok adno ci  do 10%)

Rajgras wynios y Arrhena-
therum elatius 3% U1

Ekspansja krzewów 
i podrostu drzew

Lista gatunków (polska i aci ska 
nazwa); poda  udzia  procen-
towy powierzchni zaj tej przez 
wszystkie ekspansywne gatunki 
krzewów i drzew na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%)

Zwarcie warstwy krzewów 
10%
Pyrus communis poni ej 2%
Rosa canina 5%
Prunus spinosa 2%
Crataegus monogyna 2%

U1

Liczba gatunków 
storczykowatych Liczba i lista gatunków

2 gatunki
Listera ovata
Epipactis helleborine

U1

Zachowanie strefy 
ekotonowej 

Optymalnym stanem jest stop-
niowe przechodzenie muraw 
w inne naturalne i pó naturalne 
zbiorowiska ro linne

Strefa ekotonowa s abo roz-
wini ta utworzona g ównie 
z Prunus spinosa (b) 

U1

Perspektywy 
ochrony

Perspektywy ochrony siedliska s  bardzo dobre pod warun-
kiem wprowadzenia odpowiednich zabiegów (ekstensywny 
wypas, usuni cie nalotu krzewów)

FV

Ocena ogólna
Nale y równie  poda  udzia  procentowy powierzchni 
siedliska o ró nym stanie zachowania na ca ym stano-
wisku (w stosunku do ca kowitej powierzchni siedliska 
na stanowisku)

FV 85%

U1U1 15%

U2 �

Dzia alno  cz owieka

Kod Nazwa 
dzia alno ci Intensywno Wp yw Opis

141 Zarzucenie 
pasterstwa A �

Na badanym stanowisku siedliska nie stosuje si  
ekstensywnego wypasu, utrzymuj cego prawid o-
w  struktur  siedliska.

4. Siedliska o podobnej charakterystyce ekologicznej

Inne siedliska, których powstanie i utrzymanie jest uwarunkowane przez wypas i koszenie, 
oraz specyficzne warunki ekologiczne: 6120 � murawy napiaskowe, 6510 � ni owe i gór-
skie wie e ki u ytkowane ekstensywnie (zwi zek Arrhenatherion � ciep olubne warianty 

k wie ych).

5. Ochrona siedliska przyrodniczego

Podstawowym zaleceniem jest wprowadzenie na murawach kserotermicznych koszenia 
lub kontrolowanego wypasu (np. kóz). Dora nym dzia aniem mo e by  równie  mecha-
niczne usuwanie podrostu drzew i krzewów z terenów podlegaj cych sukcesji wtórnej.
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W powstaniu specyficznej kompozycji gatunkowej kwiecistych muraw kserotermicz-
nych i muraw ostnicowych, obok warunków klimatycznych i edaficznych, odgrywa y 
czynniki historyczne: d ugotrwa e ekstensywne u ytkowanie w formie wypasu, koszenia 
czy wypalania. Bez systematycznego u ytkowania muraw, w wyniku sukcesji wtórnej, 
w okresie 25�30 lat dla wi kszo ci kwiecistych muraw kserotermicznych dochodzi do ca -
kowitego przekszta cenia si  muraw w ubogie florystycznie zaro la. W wyniku przemian 
socjoekonomicznych dochodzi w ostatnich latach do masowego porzucania gruntów rol-
nych ni szych klas, do których nale  cenne przyrodniczo p aty muraw kserotermicznych. 
Grunty te cz sto s  zalesiane, co w krótkim okresie prowadzi do ich ca kowitej degradacji. 
Dzia ania ochrony aktywnej, polegaj ce g ównie na usuwaniu drzew i krzewów, rzadziej 
wypasie, cho  podejmowane coraz cz ciej na terenach chronionych, s  niewystarczaj ce 
g ównie z braku dostatecznych rodków finansowych na ich realizacj  oraz podstaw na-
ukowych koniecznych do ich przeprowadzenia.
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