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Użytki zielone – grunty rolne zajęte pod uprawę traw (łąki i pastwiska) 

lub innych upraw zielnych (ziół, roślin motylkowych), zarówno naturalnych, 

jak i powstałych w wyniku działalności rolniczej (zasianych). 

Łąka – zbiorowisko roślinne tworzone przez byliny ze znacznym udziałem traw. 

W szerokim znaczeniu termin obejmuje wszelkie formacje trawiaste 

występujące na Ziemi, w tym stepy i sawanny. 

Łąka wąsko definiowana to półnaturalne lub antropogeniczne 

zbiorowisko, którego utrzymywanie się zależne jest od koszenia. 

Łąki kośne określane bywają "łąkami właściwymi" i przeciwstawiane są 

naturalnym formacjom trawiastym oraz pastwiskom, które dostarczają paszy 

zielonej latem, a zimą siano i kiszonkę (łąki). 

Istnieje szereg kryteriów podziału łąk ze względu na ich genezę, warunki 

siedliskowe, sposób użytkowania, położenie, cechy roślinności.



Pastwisko – rodzaj użytków zielonych porośniętych głównie wieloletnimi trawami, 

których wegetacja trwa niezależnie od tego, czy są to tereny uprawowe, czy też 

nieużytki.

Zwykle od wiosny do jesieni na pastwiskach wypasa się zwierzęta hodowlane, takie 

jak bydło domowe, owce czy też kozy. Pastwiska uprawowe powstają najczęściej w 

trzecim roku tzw. płodozmianu, a ich okres eksploatowania wynosi najczęściej kilka 

lat (3-5). Corocznie wymagają pewnych zabiegów rolniczych jak włókowanie, 

bronowanie i nawożenie. Włókowanie i bronowanie ma na celu pobudzenie 

systemu korzennego traw, ale również zniwelowanie kretowisk i usunięcie tzw. 

„niedojadów”. Użytkowe pastwiska są najczęściej ogrodzone i umożliwiają dowóz 

wody dla zwierząt. Pastwiska-nieużytki najczęściej są eksploatowane przez 

hodowców owiec i kóz, ze względu na ich skromniejsze wymagania żywieniowe. 

Nie oznacza to jednak, że tego typu pastwiska nie wymagają pewnych zabiegów 

pratotechnicznych. Często stosuje się ogrodzenia np. płot elektryczny, w celu 

uniemożliwienia zwierzętom przekroczenia granicy pastwiska. 







Ze względu na genezę wyróżnia się łąki naturalne, półnaturalne i 

antropogeniczne.

1) naturalne — zbiorowiska trawiaste wykształcające się i występujące tam, gdzie 

ze względu na warunki ekologiczne nie występują inne zbiorowiska (zwłaszcza 

lasy). Do czynników ograniczających występowanie lasów należą: długotrwałe 

zalewy wód i wysoki poziom wód gruntowych, niskie temperatury, silne wiatry, 

lawiny, krótki okres opadów i ich niewielka ilość, klimat kontynentalny. Należą tu 

hale powyżej górnej granicy lasu, łąki nadrzeczne, stepy i murawy kserotermiczne;

2) półnaturalne — zbiorowiska trawiaste wykształcające się i utrzymujące się 

dzięki ekstensywnemu oddziaływaniu człowieka (użytkowaniu kośnemu i 

pastwiskowemu);

3) sztuczne — zbiorowiska trawiaste o prostej strukturze, świeżo założone, 

krótkotrwałe na użytkach przemiennych lub trwałe ale silnie przekształcone na 

skutek intensywnych zabiegów pratotechnicznych (wałowanie, podsiewanie, 

nawożenie).



Ze względu na czas trwania użytkowania wyróżnia się łąki:

1) trwałe — użytkowane trwale lub w okresach wieloletnich,

2) przemienne — użytkowane krótko i ujmowane w płodozmiany polowe.

Ze względów siedliskowych wyróżnia się łąki:

1) Grądowe (grądy) — położone w miejscach suchych, zależne od opadów, 

optymalne użytkowane kośno-pastwiskowe. Gatunkami dominującymi są 

kupkówka pospolita i wiechlina łąkowa. Natyralny potencjał produkcyjny s.m. to 

1,5-2,5t, a jakość paszowa średnia.

2) Zalewne (łęgi) — położone w dolinach rzek na terasach zalewowych, cechują 

się zmiennymi warunkami wodnymi. Gatunkami dominującymi są wyczyniec 

łąkowy i mietlica biaława. Naturalny potencjał produkujący s.m. to 4-5t, a jakość 

paszowa bardzo dobra.

3) Bagienne i pobagienne (bielawy i murszowiska) — położone w miejscach o 

wysokim poziomie wód, zwykle stagnujących. Gatynkami dominującymi są 

kostrzewa czerwona i śmiałek darniowy. Naturalny potencjał produkcyjny s.m. 

to 1,5-2,5t, a jakość paszowa średnia.



Grądy

Kupkówka pospolita wiechlina łąkowa



Łęgi

wyczyniec łąkowy wiechlina błotna



Bielawy i murszowiska

śmiałek darniowy



FUNKCJE ZBIOROWISK ŁĄKOWYCH:

a. produkcyjna (podstawowa i drugorzędowa) 

b. pozaprodukcyjna (ekologiczna i krajobrazowa)



FUNKCJE PRODUKCJI PODSTAWOWEJ to produkcja zielonek do 

bezpośredniego skarmiania dla zwierząt, produkcja surowca dla pozyskiwania 

siana kiszonek i susz koncentratów. 

FUNKCJA PRODUKCJI DRUGORZĘDOWEJ to produkcja ściółki, produkcja 

biomasy na cele energetyczne, produkcja drewna (dzięki rosnącym tam 

drzewom), produkcja celulozy, pastwiska dla pszczół, miejsce pozyskiwania 

surowców zielarskich.

FUNKCJA POZAPRODUKCYJNA EKOLOGICZNA to bariera migracji 

biogenów do wód, zbiorniki retencyjne wód, ścinanie fali powodziowej, 

ochrona gleb przed erozją, wzbogacenie gleby w materię organiczną, 

oczyszczanie ścieków. Również oczyszczanie powietrza, kształtowanie 

klimatu, naturalne środowisko fauny, skarbnica gatunków flory (bank genów).

FUNKCJA POZAPRODUKCYJNA KRAJOBRAZOWA to element 

kształtowania krajobrazu. Element kolorytu i piękna. To przede wszystkim 

miejsce uprawiania agroturystyki.



Znaczenie roślin motylkowatych w zbiorowiskach 

trawiastych

• współżyją symbiotycznie z Rhizobium, które wiążą wolny N z powietrza

• zasilają glebę w związki azotowe

• poprawiają strukturę gleby

• przyczyniają się do wytwarzania wartościowej próchnicy

• transportują związki mineralne z głębszych warstw gleby

• umożliwiają wykorzystanie trudno rozpuszczalnych związków przez inne 

rośliny

• poprawiają bilans wodny zbiorowiska

• są światłolubne, "światłożądne”

• mają zastosowanie jako nawóz zielony

• powodują wzrost plonowania przy umiarkowanym nawożeniu N

• źródło białka o wysokiej wartości biologicznej,

• zawierają dużo substancji popielnych (Ca,P,Mg),

• są roślinami mlekopędnymi,

• mają korzystny wpływ na smakowitość paszy,

• zawierają związki czynne (alkaloidy, glikozydy, saponiny, garbniki, olejki lotne 

itd.) w nadmiarze szkodliwe, w małych ilościach poprawiające kondycję zwierząt



Koniczyna łąkowa = Koniczyna czerwona



Koniczyna biała



Lucerna siewna 



Wyka ptasia 



Zioła łąkowe

• są pożądanym elementem runi łąk i pastwisk, zawierają substancje 

regulujące trawienie, wykazują właściwości dietetyczne i smakowe, zawierają 

dużo makro- i mikroelementów, 

• najczęściej spotykanymi ziołami są: krwawnik pospolity, brodawnik jesienny, 

mniszek pospolity, przywrotnik pasterski, krwiściąg lekarski, kminek zwyczajny, 

biedrzeniec mniejszy, marchew zwyczajna, babka lancetowata

• udział ziół w runi nie może przekraczać 10%



Krwawnik pospolity



Brodawnik jesienny



Mniszek pospolity



Przywrotnik pasterski



Kminek zwyczajny



Marchew zwyczajna



Babka lancetowata



„Trawy kwaśne”

• w siedliskach podmokłych

• rośliny z rodziny ciborowatych: turzyca, 

cibora, wełnianka, sitowie, oczeret, ponikło, 

przygiełka, ostrzew

• wartość paszowa niewielka, 

• są niechętnie zjadane przez zwierzęta, 

• zewnętrzne ściany komórkowe są wysycone 

krzemionką - jest to przyczyna ich niskiej 

strawności, mimo korzystnego nieraz składu 

chemicznego



Turzyca zaostrzona



Wełnianka pochwowata



Sit rozpierzchły



Sitowie leśne



Dziękuję za uwagę


