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S t r e s z c z e n i e 

Zbiorowiska łąkowe odznaczają się dużymi walorami estetycznymi i krajobrazowymi. Decyduje 
o tym ich różnorodność florystyczna, zmienność barw kwiatów i liści poszczególnych gatunków ro-
ślin podczas sezonu wegetacyjnego oraz strefowość wynikająca z położenia w zmiennych warunkach 
uwilgotnienia i zasobności w składniki pokarmowe. Celem badań była charakterystyka zbiorowisk 
łąkowych Płaskowyżu Kolbuszowskiego pod względem różnorodności florystycznej i walorów este-
tycznych w krajobrazie otwartym. Na podstawie badań fitosocjologicznych prowadzonych w latach 
2012–2016 dokonano ich charakterystyki pod względem różnorodności florystycznej oraz walorów 
krajobrazowych. Wykonane zdjęcia fitosocjologiczne zakwalifikowano do zespołów i zbiorowisk 
roślinnych. Badając ich różnorodność florystyczną, określono liczbę gatunków ogółem, średnią ich 
liczbę w jednym zdjęciu oraz wskaźnik Shannona–Wienera H’. Metodą Kościka przeprowadzono 
waloryzację środowiskową. Wyróżniono 8 zespołów i 9 zbiorowisk, w tym 11 na siedliskach wilgot-
nych, a 6 na świeżych. W większości badanych zbiorowisk licznie występowały rośliny motylkowe 
i zioła, które decydowały o walorach estetycznych krajobrazu tego regionu. Do najbogatszych flory-
stycznie zaliczono: Arrhenatheretum elatioris, Cirsietum rivularis oraz zbiorowisko Agrostis capilla-
ris. Wskaźnik Shannona–Wienera dla tych zbiorowisk wynosił około 3. Fitocenozy badanych zbio-
rowisk wyróżniały się kolorystycznie, szczególnie latem, na tle monotonnych upraw rolniczych i ro-
ślinności leśnej. Uwilgotnienie, sposób użytkowania lub jego brak wpływały na skład gatunkowy 
i walory estetyczne tych fitocenoz. 
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WSTĘP 

Kwietne łąki są największą ozdobą krajobrazu rolniczego [KOSTUCH 1997; 
TRĄBA i in. 2012]. Składa się na to bogactwo gatunków i zbiorowisk oraz zróżni-
cowanie faz rozwojowych i aspektów florystycznych [TRĄBA 1997; TRZASKOŚ 
1996; WOLAŃSKI, TRĄBA 2009]. Różnorodność florystyczna łąk zależy od wielu 
czynników naturalnych i antropogenicznych. Najbogatsze florystycznie łąki wystę-
pują na siedliskach o umiarkowanej wilgotności i kwasowości gleby oraz średniej 
zasobności w składniki pokarmowe [KUCHARSKI 1999; LOSTER 1991]. Duży 
wpływ na zachowanie bioróżnorodności łąk ma ekstensywny sposób użytkowania 
[DEMBEK i in. 2004], intensyfikacja użytkowania zmniejsza bogactwo gatunkowe 
tych ekosystemów [KOSTUCH 1995].  

Różnorodność gatunkowa jest bardzo ważnym czynnikiem warunkującym 
trwałość ekosystemów łąkowych. Decyduje o ich równowadze biologicznej i od-
porności na czynniki degradacyjne [STAŃKO-BRÓDKOWA 1989]. Należy jednak 
pamiętać, że bardzo duża różnorodność florystyczna łąk wpływa dodatnio na este-
tykę krajobrazu, ale ujemnie na jakość uzyskiwanej paszy [KOSTUCH 1995]. 
Zwiększa się bowiem w runi udział mało wartościowych gatunków dwuliścien-
nych, a zmniejsza pastewnych traw i roślin motylkowych [KOSTUCH 1997; WO-

LAŃSKI i in. 2015]. 
Współcześnie barwne łąki są coraz bardziej doceniane. Z wielu publikacji wy-

nika, że ze względów estetycznych łąki trwałe należy zachować w krajobrazie rol-
niczym [MOSEK 1995; SAWICKI 2006; TRĄBA 1997; TRZASKOŚ 1996; WOLAŃSKI, 
TRĄBA 2009]. Ich aspekt krajobrazowy powinien być traktowany jako komplemen-
tarna całość wraz z aspektem florystycznym, paszowym, ekologicznym i histo-
rycznym [SABINIARZ, KOZŁOWSKI 2009]. 

Celem niniejszego opracowania była charakterystyka zbiorowisk łąkowych pod 
względem różnorodności florystycznej i walorów estetycznych w krajobrazie rol-
niczym Płaskowyżu Kolbuszowskiego. 

OBSZAR BADAŃ  

Płaskowyż Kolbuszowski jest położony w województwie podkarpackim, 
w środkowej części makroregionu Kotlina Sandomierska. Jego granice wyznacza-
ją: dolina Wisły, Wisłoka i Sanu oraz obniżenie zwane Rynną Podkarpacką [KON-

DRACKI 2009]. Charakterystyczne dla tego terenu są doliny o łagodnych zboczach, 
piaszczyste pagórki wydmowe, aluwia rzeczne i zatorfione zagłębienia po dawnych 
jeziorach. Przeważają tu gleby płowe wytworzone z piasków luźnych i piasków 
słabogliniastych oraz glin. W dolinach rzek występują mady o różnym składzie 
granulometrycznym, a w obniżeniach terenu torfy niskie. Gleby tego regionu są na 
ogół ubogie w N, P i K, średnio zasobne w Fe, Mn, Zn i Cu, a bogate w Mg [ŁUB-
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KOWSKI, NOWAK 1961]. Długość okresu wegetacyjnego wynosi od 210 do 225 dni, 
a średnia suma opadów – od 600 do 800 mm [BAC i in. 1998]. 

METODY BADAŃ 

Przedmiotem analiz było 215 zdjęć fitosocjologicznych wykonanych metodą 
Brauna–Blanqueta w latach 2012–2016 na łąkach i pastwiskach 48 miejscowości 
Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Przynależność gatunków do jednostek syntakso-
nomicznych ustalono według MATUSZKIEWICZA [2008]. Nomenklaturę gatunków 
podano za MIRKIEM i in. [2002]. W pracy zaprezentowano skróconą tabelę fitoso-
cjologiczną, przedstawione w niej gatunki mają duże walory estetyczne oraz sta-
łość minimum II przynajmniej w jednym z omawianych zbiorowisk. Dla każdego 
gatunku w tabeli obliczono stałość fitosocjologiczną (S) i współczynnik pokrycia 
(D). W przypadku zbiorowisk, w których wykonano mniej niż 5 zdjęć fitosocjolo-
gicznych, zamiast stałości (S) podano liczebność gatunków (L). 

Ocena różnorodności florystycznej wyróżnionych zbiorowisk opiera się na trzech 
wskaźnikach: liczbie gatunków ogółem, średniej ich liczbie w jednym zdjęciu 
i wskaźniku Shannona–Wienera (H´) [KREBS 2001]. Listę gatunków objętych ochro-
ną podano za Rozporządzeniem Ministra Środowiska [Rozporządzenie MŚ… 2014].  

Podczas badań fitosocjologicznych prowadzono także obserwacje roślinności 
pod kątem ich walorów estetycznych. Waloryzacji środowiskowej badanych łąk 
i pastwisk dokonano w ośmiu losowo wybranych miejscowościach: w Stykowie, 
Bratkowicach, Lipiu, Domatkowie, Kłapówce, Porębach Wolskich, Jagodniku 
i Hucisku (rys. 1). Wybór ten miał na celu zaprezentowanie potencjalnym turystom 
miejsc o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych [WOLAŃSKI, TRĄBA 
2016].  

Kryteria waloryzacji podzielono na dwie grupy – estetyczną i praktyczną. Do 
czynników estetycznych zaliczono: rzeźbę terenu, zbiorowiska roślinne, zadrze-
wienia śródpolne, drogi polne, cieki i zbiorniki wodne, obiekty architektoniczne, 
dominanty w krajobrazie oraz harmonię kompozycji, zaś do czynników praktycz-
nych: możliwość dojazdu oraz możliwość zaparkowania samochodu. Wszystkie 
wyróżnione czynniki oceniano w skali od 1 do 3 punktów. Wyróżnione czynniki 
estetyczne i praktyczne oznaczono jako:  
I – rzeźba terenu – brano pod uwagę ukształtowanie terenu i jego wpływ na walory 

widokowe krajobrazu; maksymalna liczba punktów przypada dla krajobrazu 
zróżnicowanego i urozmaiconego w przekroju pionowym; 

II – zbiorowiska roślinne – oceniano różnorodność zbiorowisk roślinnych; im wię-
cej zbiorowisk o dużych walorach przyrodniczych, tym wyższa ocena; najwyż-
szą ocenę otrzymywał punkt, w którym występowały zarówno zbiorowiska 
szuwarowe, ziołoroślowe, jak i łąkowe, a najniższą punkt, w którym występo-
wały tylko zbiorowiska łąkowe;  
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Rys. 1. Rozmieszczenie waloryzowanych łąk na terenie Płaskowyżu Kolbuszowskiego: 1 = Styków,  

2 = Bratkowice, 3 = Lipie, 4 = Domatków, 5 = Kłapówka, 6 = Poręby Wolskie, 7 = Jagodnik,  
8 = Hucisko; źródło: https://www.google.pl/maps/@50.2380563,21.8522014,12.48z, zmodyfikowane 

Fig. 1. Distribution of valorized meadows in Kolbuszowa Plateau: 1 = Styków, 2 = Bratkowice,  
3 = Lipie, 4 = Domatków, 5 = Kłapówka, 6 = Poręby Wolskie, 7 = Jagodnik, 8 = Hucisko;  

source: https://www.google.pl/maps/@50.2380563,21.8522014,12. 48z, modified 

III – zadrzewienia śródpolne – wzięto pod uwagę ilość i zagęszczenie w terenie 
zadrzewień śródpolnych, krzewów, drzew owocowych, a także obszarów le-
śnych, które pozytywnie wpływają na percepcję krajobrazu; im więcej zieleni 
wysokiej, urozmaicającej fakturę powierzchni terenu i kompozycję w kierunku 
horyzontalnym, tym większa liczba punktów; w przypadku zachwianej równo-
wagi kompozycyjnej przyznaje się 1 punkt;  

IV – drogi polne – ocenia się te ciągi komunikacji (pieszej, rowerowej i dla pojaz-
dów rolniczych), których naturalna i swobodna linia oraz wiejski charakter do-
dają waloru danemu miejscu; im większa liczba ścieżek i dróg polnych, dopeł-
niających kompozycję, tym ocena wyższa; 

V – cieki i zbiorniki wodne – określa się wartość widoków z zauważalnymi zbior-
nikami lub ciekami; im większe zróżnicowanie, tym krajobraz jest cenniejszy 
i ma większą wartość przyrodniczą; w przypadku braku takich obiektów w da-
nym wycinku krajobrazu wartość ocenia się na jeden punkt;  

VI – obiekty architektoniczne – określa się znaczenie kompozycyjne tych elemen-
tów zabudowy, które nie stanowią dominanty krajobrazowej, a wpływają na od-
biór i wizerunek danego krajobrazu; najcenniejsze są te elementy, które zwięk-
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szają wartość waloryzowanego krajobrazu, są w niego wtopione i idealnie 
wkomponowane; w przypadku braku tego typu obiektów w danym wycinku 
krajobrazu przyznaje się 1 punkt. 

VII – dominanty w krajobrazie – brane są pod uwagę wszystkie dominanty w kra-
jobrazie, które wpływają na ogólny odbiór widoku w sposób pozytywny (wieże 
kościołów, solitery drzew) lub negatywny (kominy, słupy energetyczne); naj-
cenniejsze są takie elementy, które zwiększają walor widokowy i różnicują 
przestrzeń, jednocześnie zwiększając wartość krajobrazu. 

VIII – harmonia kompozycji – brane są pod uwagę związki między poszczególny-
mi składowymi krajobrazu i ich wzajemne współgranie; ocena jest tym wyższa, 
im zależności między poszczególnymi elementami są bardziej harmonijne 
i uporządkowane oraz gdzie występuje ład i równowaga [CHROMIAK 2008; KO-

ŚCIK 2000]. 

WYNIKI I DYSKUSJA 

SYSTEMATYKA ZBIOROWISK ROŚLINNYCH 

Wyróżnione zespoły i zbiorowiska łąkowe oraz pastwiskowe na Płaskowyżu 
Kolbuszowskim zakwalifikowano do klasy Molinio-Arrhenatheretea; 11 z nich 
występowało na siedliskach wilgotnych, a 6 na siedliskach świeżych. Biorąc pod 
uwagę typologiczny podział siedlisk [GRZYB 1996], omawiane zbiorowiska nale-
żały do grądów właściwych, zubożałych, połęgowych i popławnych oraz łęgów 
właściwych. Poniżej przedstawiono wykaz wyróżnionych zespołów i zbiorowisk 
roślinnych oraz ich przynależność. 
KLASA: Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937 
Rząd: Molinietalia caeruleae W. Koch 1926 
Związek: Filipendulion ulmariae Segal 1966 

Lysimachio vulgaris-Filipenduletum ulmariae Bal.-Tul. 1978 
Lythro-Filipenduletum ulmariae Hadač et all. 1997 
Valeriano-Filipenduletum ulmariae Siss. in Westh. et al. 1946 

Związek: Calthion palustris R.Tx. 1936 em. Oberd. 1957 
Scirpetum sylvatici Ralski 1931 
Cirsietum rivularis Nowiński 1927 
Zbiorowisko Cirsium palustre (Cirsietum palustris Hryncewicz 1959) 
Zbiorowisko Deschampsia caespitosa (=Deschampsietum caespitosae Horvatić 
1930) 
Zbiorowisko Holcus lanatus (=Holcetum lanati Issler 1936) 
Zbiorowisko Juncus effusus 
Zbiorowisko Juncus conglomeratus 

Związek: Alopecurion pratensis Pass. 1964 
Alopecuretum pratensis (Regel 1925) Steffen 1931 
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Rząd: Arrhenatheretalia Pawł. 1928 
Związek: Arrhenatherion elatioris (Br.-Bl. 1925) Koch 1926 

Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex Scherr. 1925 
Zbiorowisko Poa pratensis-Festuca rubra Fijałk. 1962 pro ass. 
Zbiorowisko Festuca rubra 
Zbiorowisko Agrostis capillaris 
Zbiorowisko Anthoxanthum odoratum 

Związek: Cynosurion R.Tx. 1947 
Lolio-Cynosuretum R.Tx. 1937 
W krajobrazie rolniczym Płaskowyżu Kolbuszowskiego około 75% po-

wierzchni terenów otwartych stanowiły zbiorowiska z klasy Molinio-Arrhenathe-
retea, z czego 35% stanowiły fitocenozy ze związku Calthion, a po około 10% 
powierzchni zbiorowiska ze związku Filipendulion i Alopecurion. Tylko około 
20% powierzchni zajmowały łąki świeże z rzędu Arrhenatheretalia, które najczę-
ściej występowały na nasłonecznionych, południowych i południowo-zachodnich, 
niewielkich wyniosłościach terenu. Zatorfiałe doliny i lokalne obniżenia zajmowa-
ły łąki z ostrożniem łąkowym (Cirsietum rivularis), sitowiem leśnym (Scirpetum 
sylvatici), zbiorowiska z sitami (Juncus effusus i Juncus conglomeratus) oraz 
ostrożniem błotnym (Cirsium palustre). W dolinach rzek i potoków występowały 
łąki wyczyńcowe Alopecuretum pratensis. 

CHARAKTERYSTYKA WYRÓŻNIONYCH ZBIOROWISK 

Kolory wpływają na psychikę człowieka, przy czym ciepłe i żywe wzmacniają 
wolę i odwagę, pomagają pokonać depresję, poprawiają procesy logicznego my-
ślenia oraz pamięć. Mają one właściwości uspokajające. Dają poczucie ciepła i ła-
du, wprowadzają optymizm i pozytywnie wpływają na nastrój [CHROMIAK 2008]. 
Bogactwo barw roślin łąkowych, kwitnących od wczesnej wiosny do jesieni, jest 
podstawą walorów krajobrazowych ekosystemów trawiastych. 

Zbiorowiska ziołoroślowe ze związku Filipendulion występują w miejscach 
trwale uwilgotnionych, na glebach mineralnych i organicznych. Są to użytki zielo-
ne słabe i bardzo słabe, kompleksu 3z, przeważnie niekoszone od wielu lat. Świad-
czy o tym postępująca sukcesja, głównie Alnus glutinosa oraz wierzb (Salix sp.). 
Niekiedy ziołorośla zajmują nieużytkowane grunty orne, zabagniające się na sku-
tek braku konserwacji urządzeń melioracyjnych. Ruń zbiorowisk ziołoroślowych 
ze związku Filipendulion charakteryzuje się zróżnicowanym udziałem Filipendula 
ulmaria o białych kwiatach i Valeriana officinalis, o białych lub różowych kwia-
tach, tworzących zespół Valeriano-Filipenduletum ulmariae, Lysimachia vulgaris 
o kwiatach żółtych (zespół Lysimachio vulgaris-Filipenduletum ulmariae) oraz 
Lythrum salicaria o kwiatach purpurowych (zespół Lythro-Filipenduletum ulma-
riae) – tabela 1. Barwne aspekty tych zbiorowisk pojawiają się już wiosną, kiedy 
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na żółto zakwita Caltha palustris oraz występujące w domieszce: Cirsium rivulare 
o intensywnie fioletowo-purpurowych kwiatach i niebiesko kwitnąca Myosotis pa-
lustris [TRĄBA, WOLAŃSKI 2012].  

Duże wartości estetyczne ma zbiorowisko ostrożnia łąkowego Cirsietum rivu-
laris [WOLAŃSKI, TRĄBA 2009] należące do związku Calthion. Na Płaskowyżu 
Kolbuszowskim łąki te położone są na glebach mineralnych oraz torfowych i tor-
fowo-mułowych kompleksu 3z. Odwiedzane licznie przez trzmiele, ciemnoróżowe 
koszyczki kwiatów Cirsium rivulare, zakwitają bardzo licznie, obok Lychnis flos-
cuculi o postrzępionych płatkach korony, żółtych kwiatów Lathyrus pratensis 
i Ranunculus acris oraz przebarwiających się latem na ceglasty kolor kwiatostanów 
Holcus lanatus. Wyjątkowych wrażeń estetycznych dostarcza licznie rosnąca tu 
Dactylorhiza majalis, której kwiaty występują w wielu odcieniach purpury i różu 
[TRĄBA, WOLAŃSKI 2008]. Późną jesienią obserwuje się tu szczygły, wyjadające 
dojrzałe nasiona ostrożnia.  

Mniejsze wartości estetyczne ma zbiorowisko sitowia leśnego Scirpetum sylva-
tici, o fizjonomii nawiązującej do niskich szuwarów turzycowych. Duże, zielone 
baldachogroniaste rozrzutki Scirpus sylvaticus o ciemnozielonych, brunatniejących 
kwiatach, pojawiają się w czerwcu lub lipcu [WOLAŃSKI, TRĄBA 2009]. Zespół ten 
zaliczany jest do kompleksu 3z. Na Płaskowyżu Kolbuszowskim występuje na ma-
ło zasobnych w składniki pokarmowe, silnie uwilgotnionych glebach mineralnych 
o różnym składzie granulometrycznym. Łąki te są koszone sporadycznie, co powo-
duje ich niewielką atrakcyjność wizualną, szczególnie wiosną. Wtedy to jedynie 
kępy Caltha palustris o żółtych kwiatach wyróżniają się na tle szarych, ubiegło-
rocznych szczątków innych roślin [WOLAŃSKI i in. 2015]. 

W zbiorowiskach ziołoroślowych brak jest wartościowych pod względem 
użytkowym roślin pastewnych, dlatego dla rolnictwa są one nieprzydatne [ROGUT 
i in. 2015]. Pełnią za to funkcje dekoracyjne, szczególnie gdy nad kolorowymi 
kwiatami pojawiają się wielobarwne motyle i chrząszcze z rodziny Scarabaeidae 
o połyskujących okrywach skrzydeł. 

Zbiorowiska z dominacją traw odróżniają się w krajobrazie rolniczym od 
barwnych ziołorośli. Zespół Alopecuretum pratensis, dostarczający dobrej jakości 
siana, najczęściej występuje na silnie uwilgotnionych glebach mineralnych kom-
pleksu 2z (użytki zielone średnie). Szczególnie atrakcyjnie prezentuje się na prze-
łomie wiosny i lata. Wtedy Alopecurus pratensis, będący w fazie kwitnienia, zwra-
ca uwagę swoim puszystym kwiatostanem z rudymi pręcikami, przypominającym 
lisi ogon. W konsekwencji płaty omawianych łąk przybierają rudy odcień [WO-

LAŃSKI, TRĄBA 2009]. Na łąkach wyczyńcowych już na przełomie kwietnia i maja 
można zaobserwować kwitnącą na biało-liliowy kolor Cardamine pratensis [TRĄ-

BA 1997; WOLAŃSKI, TRĄBA 2009]. 
Na zaniedbanych, podmokłych łąkach i pastwiskach, na glebach brunatnych 

kompleksu 3z występuje zbiorowisko śmiałka darniowego (Deschampsia caespito-
sa). Pozytywnych wrażeń estetycznych dostarczają błyszczące w słońcu, srebrzyste  
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Tabela 1. Skład florystyczny wyróżnionych zbiorowisk roślinnych  

Wyszczególnienie 
Specification 

1 2 3 4 5 6 7 8 

S D S D L D S D S D S D S D S D 

Ch. Filipendulion 

Lysimachia vulgaris  
Tojeść pospolita 

V 3726 IV 865 . . III 364 II 66 IV 1544 II 116 III 309 

Filipendula ulmaria  
Wiązówka błotna 

V 3279 V 5356 2 500 IV 95 III 192 II 75 II 155 II 75 

Lythrum salicaria  
Krwawnica pospolita 

IV 138 V 1897 1 250 III 66 II 63 IV 613 II 36 II 150 

Valeriana officinalis  
Kozłek lekarski 

II 100 III 79 2 3750 . . II 13 . . . . . . 

Ch. Calthion 

Cirsium rivulare  
Ostrożeń łąkowy 

IV 383 IV 238 2 275 II 57 V 4461 II 13 II 77 IV 356 

Juncus conglomeratus 
Sit skupiony 

II 100 II 94 2 275 III 105 III 116 II 75 III 152 III 113 

Juncus effusus  
Sit rozpierzchły 

IV 343 IV 462 . . IV 161 III 124 V 1400 IV 464 V 153 

Caltha palustris  
Knieć błotna 

V 531 IV 482 2 500 III 225 IV 82 IV 144 sp. sp. 

Myosotis palustris  
Niezapominajka błotna 

IV 245 IV 141 2 275 III 23 IV 108 III 238 II 14 III 22 

Dactylorhiza majalis  
Kukułka szerokolistna 

II 117 sp. 1 25 sp. III 171 sp. sp. II 41 

Ch. Alopecurion 

Alopecurus pratensis  
Wyczyniec łąkowy 

III 93 II 44 1 25 IV 98 II 292 II 13 IV 134 III 109 

Ch. Molinietalia 

Cirsium palustre  
Ostrożeń błotny 

sp. II 244 . . II 34 II 11 V 4438 sp. sp. 

Deschampsia caespitosa 
Śmiałek darniowy 

III 131 III 79 . . II 75 IV  347 V 681 V 5273 III 188 

Equisetum palustre  
Skrzyp błotny 

II 181 III 618 2 50 III 245 IV 111 II 69 II 91 III 53 

Lotus uliginosus  
Komonica błotna 

III 50 IV 191 1 25 III 168 IV 82 III 138 III 293 . . 

Lychnis flos-cuculi 
Firletka poszarpana 

III 26 II 18 1 25 II 116 V 89 II 75 III 61 V 153 

Ch. Arrhenatherion 

Arrhenatherum elatius 
Rajgras wyniosły  

. . . . . . sp. sp. . . sp. sp. 

Campanula patula  
Dzwonek rozpierzchły 

. . sp. . . . . sp. sp. sp. sp. 

Geranium pratense  
Bodziszek łąkowy 

sp. . . 1 25 . . . . . . sp. . . 

Ch. Cynosurion 

Trifolium repens  
Koniczyna biała 

. . sp. . . sp. sp. . . sp. II 41 

Ch. Arrhenatheretalia 

Dactylis glomerata  
Kupkówka pospolita 

sp. . . . . sp. . . . . sp. II 13 

Leucanthemum vulgare 
Złocień właściwy 

sp. . . . . . . . . sp. sp. sp. 

Lotus corniculatus  
Komonica zwyczajna 

. . . . . . sp. sp. sp. sp. sp. 
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Table 1. Floristic diversity of the selected plant communities 

9 10 11 12 13 14 15 16 17  

S D S D S D S D S D S D S D S D S D  

Ch. Filipendulion  

IV 61 III 157 II 54 sp. I 8 . . sp. 1 17 . . 
 
 

II 64 . . sp. sp. . . . . . . 1 167 . . 
 
 

IV 61 sp. sp. sp. . . . . . . 1 17 . . 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 

Ch. Calthion  

II 11 sp. II 46 II 12 . . . . . . 2 33 . . 
 
 

IV 508 V 6229 II 88 II 15 III 25 . . IV 279 1 167 . . 
 
 

V 6528 V 607 IV 135 sp. I 8 . . II 14 2 600 1 13 
 
 

sp. sp. sp. . . . . . . . . 2 33 . . 
 
 

. . . . sp. . . II 17 . . . . 2 183 . . 
 
 

. . . . . . . . I 8 . . . . 2 333 . . 
 
 

Ch. Alopecurion  

II 69 sp. V 6635 IV 312 . . . . II 79 . . 2 25 
 
 

Ch. Molinietalia  

II 133 . . sp. . . . . . . sp. . . . . 
 
 

III 147 V 414 IV 269 II 12 II 167 II 15 IV 100 1 17 . . 
 
 

III 47 II 14 II 46 sp. . . . . . . . . . . 
 
 

IV 475 V 179 II 46 . . . . . . . . 1 17 . . 
 
 

III 22 V 43 II 19 III 47 I 8 . . III 29 3 50 . . 
 
 

Ch. Arrhenatherion  

sp. sp. IV 104 V 4338 II 92 II 50 III 93 . . . . 
 
 

. . sp. sp. II 68 . . . . IV 36 . . . . 
 
 

. . . . . . II 356 . . . . . . . . . . 
 
 

Ch. Cynosurion  

sp. sp. sp. III 129 III 175 II 19 III 93 1 17 4 2125 
 
 

Ch. Arrhenatheretalia  

. . . . II 85 V 1359 III 33 II 12 IV 100 . . 4 275 
 
 

. . . . sp. III 126 II 17 . . III 86 1 17 1 13 
 
 

sp. sp. sp. IV 297 III 100 II 81 V 364 . . 2 138 
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Wyszczególnienie 
Specification 

1 2 3 4 5 6 7 8 

S D S D L D S D S D S D S D S D 

Trifolium dubium  
Koniczyna  
drobnogłówkowa 

. . . . . . . . sp. . . sp. . . 

Ch. Plantaginetalia majoris 

Lolium perenne  
Życica trwała 

. . . . . . . . . . . . . . sp. 

Ch. Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae 

Ranunculus repens  
Jaskier rozłogowy 

III 269 III 156 2 275 III 123 IV 329 III 238 III 291 V 556 

Ch. Molinio-Arrhenatheretea 

Scirpus sylvaticus  
Sitowie leśne 

IV 295 III 206 2 50 V 5909 III 47 III 81 II 34 III 141 

Holcus lanatus  
Kłosówka wełnista 

III 110 III 24 1 25 III 223 V 642 IV 713 V 664 V 5500 

Festuca rubra  
Kostrzewa czerwona 

II 181 II 68 1 250 II 100 III 455 IV 363 IV 1141 III 109 

Poa pratensis  
Wiechlina łąkowa 

sp. sp. 1 25 sp. II 39 II 69 II 39 II 44 

Lathyrus pratensis  
Groszek łąkowy 

III 45 II 71 1 25 sp. IV 432 sp. II 73 II 19 

Ranunculus acris  
Jaskier ostry 

III 43 III 21 1 25 II 14 IV 129 sp. IV 436 IV 94 

Rumex acetosa  
Szczaw łąkowy 

II 17 II 18 . . II 34 IV 79 V 106 III 280 IV 150 

Cardamine pratensis  
Rzeżucha łąkowa 

sp. . . . . . . II 42 . . sp. sp. 

Centaurea jacea  
Chaber łąkowy 

sp. sp. . . . . sp. . . II 32 II 19 

Leontodon hispidus  
Brodawnik zwyczajny 

. . . . . . . . . . . . . . sp. 

Trifolium pratense  
Koniczyna łąkowa 

. . . . . . sp. sp. . . sp. II 16 

Ch. Nardo-Callunetea 

Agrostis capillaris  
Mietlica pospolita 

sp. sp. . . sp. . . . . III 259 II 47 

Hieracium pilosella  
Jastrzębiec kosmaczek 

. . . . . . . . . . . . sp. . . 

Potentilla erecta  
Pięciornik kurze ziele 

sp. sp. 1 25 sp. sp. II 19 sp. II 153 

Ch. Phragmitetea 

Carex vesicaria  
Turzyca  
pęcherzykowata 

II 138 II 18 1 50 II 52 sp. II 69 . . sp. 

Equisetum fluviatile  
Skrzyp bagienny 

sp. . . . . sp. . . sp. . . . . 

Iris pseudacorus  
Kosaciec żółty 

sp. II 15 1 25 sp. . . . . sp. . . 

Phalaris arundinacea  
Mozga trzcinowata 

sp. sp. 1 250 sp. sp. . . sp. . . 

Ch. Scheuchzerio-Cariceta nigrae 

Carex nigra  
Turzyca pospolita 

II 121 II 12 . . II 14 III 45 II 125 III 118 II 75 
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cd. tab. 1    

9 10 11 12 13 14 15 16 17  

S D S D S D S D S D S D S D S D S D  

. . . . . . . . III 250 . . II 14 1 17 1 13 
 
 
 

Ch. Plantaginetalia majoris  

. . . . . . sp. II 92 . . II 14 . . 4 3875 
 
 

Ch. Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae  

II 253 III 157 III 712 IV 291 III 100 II 12 III 21 2 600 1 13 
 
 

Ch. Molinio-Arrhenatheretea  

III 100 II 14 II 146 sp. . . . . . . . . . . 
 
 

V 142 V 243 V 385 V 421 IV 192 V 412 V 943 3 350 4 163 
 
 

IV 128 V 793 IV 177 IV 585 V 5417 V 6058 V 857 1 167 3 263 
 
 

sp. sp. IV 108 IV 418 V 892 II 54 III 157 . . 4 388 
 
 

sp. . . III 188 II 212 . . . . III 21 1 17 . . 
 
 

II 19 III 21 IV 104 IV 32 III 33 IV 69 V 43 3 767 1 13 
 
 

IV 275 IV 279 IV 519 IV 91 III 33 V 223 V 114 2 33 2 25 
 
 

. . . . . . sp. sp. III 200 . . . . . . 
 
 

. . . . sp. II 71 I 8 II 12 V 107 2 33 . . 
 
 

. . . . . . II 71 II 92 II 12 III 579 . . 2 25 
 
 

. . . . II 15 III 74 II 17 III 62 IV 100 2 33 2 950 
 
 

Ch. Nardo-Callunetea  

II 250 II 543 III 96 V 256 V 425 V 546 V 5893 . . 4 700 
 
 

. . . . . . sp. II 92 IV 419 II 79 . . . . 
 
 

II 164 IV 757 sp. sp. II 17 . . III 86 . . . . 
 
 

Ch. Phragmitetea  

II 11 . . . . sp. . . . . . . . . . . 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 

sp. sp. . . . . . . . . . . . . . . 
 
 

. . sp. sp. . . . . . . . . . . . . 
 
 

Ch. Scheuchzerio-Cariceta nigrae  

II 19 IV 164 sp. sp. II 17 . . sp. 1 17 . . 
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Inne   Other 

Anthoxanthum odoratum
Tomka wonna 

II 38 sp. . . sp. IV 174 III 81 IV 298 IV 263 

Carex ovalis  
Turzyca zajęcza 

II 14 II 15 . . sp. II 108 sp. III 123 IV 31 

Briza media  
Drżączka średnia 

sp. sp. . . . . sp. sp. sp. III 213 

Veronica chamaedrys  
Przetacznik ożankowy 

. . . . . . . . sp. sp. sp. II 16 

Objaśnienia/Explanations: S = stałość fitosocjologiczna/phytosociological constancy, D = współczynnik pokrycia/ 
2 = Lythro-Filipenduletum ulmariae, 3 = Valeriano-Filipenduletum ulmariae, 4 = Scirpetum sylvatici,  
9 = Zb. Juncus effusus, 10 = Zb. Juncus conglomeratus, 11 = Alopecuretum pratensis, 12 = Arrhenatheretum  
Anthoxanthum odoratum, 17 = Lolio-Cynosuretum. 
Źródło: wyniki własne.    Source: own study. 

kwiatostany śmiałka [WOLAŃSKI, TRĄBA 2009]. Pomiędzy kępami tego gatunku 
najczęściej spotyka się Holcus lanatus, Festuca rubra, Juncus effusus, Lotus uligi-
nosus, Ranunculus acris i Rumex acetosa – tabela 1. [WOLAŃSKI i in. 2015]. 
Wczesną jesienią na nieużytkowanych łąkach śmiałkowych występuje inwazyjny 
gatunek – Solidago gigantea, której żółte kwiaty są licznie oblatywane przez 
pszczoły. Pasza z łąk śmiałkowych jest bezwartościowa w żywieniu przeżuwaczy 
[TRĄBA 1997; WOLAŃSKI i in. 2015]. 

Łąki kłosówkowe napotyka się w zróżnicowanych warunkach uwilgotnienia 
i żyzności siedlisk, na glebach mineralnych i organicznych zaliczanych do kom-
pleksu 2z i 3z. Wykształcają się na wyłączonych z użytkowania lub sporadycznie 
koszonych oraz nienawożonych łąkach. Dominująca w runi Holcus lanatus wyróż-
nia się w krajobrazie czerwono-brunatnymi wiechami, które kontrastują ze srebrzy-
stą barwą jej liści, pokrytymi aksamitnymi włoskami [WOLAŃSKI, TRĄBA 2009]. 
Barwnych akcentów na tych łąkach dostarczają: Cirsium rivulare i Lythrum salica-
ria o ciemnoróżowych kwiatach oraz Lysimachia vulgaris i Ranunculus repens 
o kwiatach żółtych. Występujące tu turzyce: Carex nigra, C. ovalis, C. panicea 
najatrakcyjniej wyglądają wiosną, kiedy pojawiają się ich prawie czarne lub bru-
natne kwiatostany.  

Na wilgotnych łąkach i pastwiskach, w niewielkich obniżeniach terenu i na 
obrzeżach torfowisk, spotyka się sitowiska z dominacją Juncus effusus i J. conglo-
meratus. Te bezwartościowe z punktu widzenia rolniczego zbiorowiska występują 
często w postaci dużych płatów. Pomiędzy brunatnymi kwiatostanami sitów na 
biało kwitnie tu Galium palustre, a na żółto Lotus uliginosus i Lysimachia vulgaris. 
Dodatkowych atrakcji wizualnych dostarczają mchy, latem o barwie zielonej, 
a jesienią rdzawo-żółtej i brunatnej, tworząc kobierce. 

Największymi walorami estetycznymi wyróżniają się zbiorowiska łąk świe-
żych. Wśród nich najbardziej zróżnicowany florystycznie jest zespół rajgrasu wy-
niosłego Arrhenatheretum elatioris. Występuje on na stosunkowo żyznych glebach 
brunatnych  o korzystnych stosunkach powietrzno-wodnych.  Są to łąki dobre  zali- 
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cd. tab. 1    

Inne   Other  

sp. V 107 III 58 IV 65 V 50 V 527 V 793 3 5417 1 13 
 
 

III 22 V 43 II 19 III 47 III 25 III 27 III 21 . . 1 13 
 
 

sp. sp. . . sp. I 8 II 46 III 329 . . . . 
 
 

. . sp. II 54 III 179 IV 400 III 23 III 86 2 33 1 13 
 
 

coefficient of coverage, L = liczebność/abundance; 1 = Lysimachio vulgaris-Filipenduletum ulmariae,  
5 = Cirsietum rivularis, 6 = Zb. Cirsium palustre, 7 = Zb. Deschampsia caespitosa, 8 = Zb. Holcus lanatus,  
elatioris, 13 = Zb. Poa pratensis-Festuca rubra, 14 = Zb. Festuca rubra, 15 = Zb. Agrostis capillaris, 16 = Zb.  
 
 

czane do kompleksu 2z. Cechą charakterystyczną zespołu jest dominacja wysokich 
traw. Z daleka widoczne są srebrzyste plewy i błyszczące plewki Arrhenatherum 
elatius oraz obsypane żółtymi pręcikami kwiatostany Dactylis glomerata, Festuca 
pratensis i Phleum pratense [WOLAŃSKI, TRĄBA 2009]. Pomiędzy trawami rosną 
zioła: Achillea millefolium i Leucanthemum vulgare o kwiatostanach składających 
się z nibyjęzyczkowatych białych i żółtych, rurkowatych kwiatów. Kwiaty żółte 
wykształcają: Lotus corniculatus, Leontodon hispidus i Ranunculus repens. Niebie-
ski kolor łące nadają: Campanula patula, Geranium pratense oraz rosnący tuż przy 
powierzchni gleby Veronica chamaedrys. Ze względu na wielobarwność kwiatów 
łąki rajgrasowe mają duże znaczenie w agroturystyce, gdyż należą do najefektow-
niejszych i najbardziej dekoracyjnych elementów krajobrazu rolniczego [ŻYSZ-
KOWSKA 2011]. 

Odmiennie prezentują się łąki zbiorowisk, w runi których dominują trawy ni-
skie: Festuca rubra, Poa pratensis, Agrostis capillaris i Anthoxanthum odoratum. 
Wykształcają się one w wyniku samozadarniania mało żyznych i okresowo przesy-
chających gruntów ornych. Dlatego jakość uzyskiwanej z nich paszy jest niska. 
Tylko na krótko w okresie kwitnienia traw łąki te ubarwiają krajobraz rdzawo-
fioletowymi kolorami. Spośród niskich traw najefektowniejsze są kwiatostany Bri-
za media, obsypane małymi kłoskami w kształcie serca. Są często stosowane 
w bukieciarstwie i do ozdabiania palm wielkanocnych [WOLAŃSKI, TRĄBA 2009]. 
Omawiane łąki zyskują na walorach dekoracyjnych latem, gdy pojawiają się żółte 
kwiaty Hieracium pilosella, Leucanthemum vulgare, Trifolium dubium i Lotus cor-
niculatus. 

W runi zespołu pastwiskowego Lolio-Cynosuretum najczęściej dominują ni-
skie, wartościowe gospodarczo trawy [WOLAŃSKI i in. 2015], a spośród nich Lo-
lium perenne, mająca kwiatostany w postaci złożonego kłosa właściwego, i Cyno-
surus cristatus z efektownym, grzebieniastym kłosem pozornym [WOLAŃSKI, 
TRĄBA 2009]. Na łąkach życicowo-grzebienicowych Płaskowyżu Kolbuszowskie-
go obficie kwitnie Trifolium repens oraz na żółto Trifolium dubium. Omawiany 
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zespół pastwiskowy jest obecnie rzadkim elementem krajobrazu rolniczego bada-
nego obszaru, a ma na to wpływ ograniczenie w ostatnich 20 latach chowu bydła. 

Wyjątkowych wrażeń estetycznych dostarczają gatunki rzadkie i chronione, 
zwłaszcza storczyki: Platanthera bifolia, Dactylorhiza majalis, D. incarnata, D. 
maculata, a także Helichrysum arenarium i  Menyanthes trifoliata. Obecnie należą 
do zagrożonych na Płaskowyżu Kolbuszowskim. Już w latach 70. XX wieku DU-

BIEL i in. [1979] notowali je na nielicznych stanowiskach, z wyjątkiem kukułki 
szerokolistnej. Obecnie gatunek ten zanika, w związku z zaniechaniem użytkowa-
nia podmokłych łąk [TRĄBA i in. 2008]. 

WARTOŚĆ PRZYRODNICZA WYRÓŻNIONYCH ZBIOROWISK 

Zbiorowiska roślinne Płaskowyżu Kolbuszowskiego charakteryzują się dużym 
bogactwem gatunkowym oraz średnimi wartościami wskaźnika różnorodności flo-
rystycznej. Najwięcej gatunków ogółem stwierdzono w zespole rajgrasu wyniosłe-
go Arrhenatheretum elatioris oraz w zbiorowisku śmiałka darniowego (Deschamp-
sia caespitosa) – odpowiednio 143 i 133 gatunki. Ziołoroślowy zespół kozłkowo- 
-wiązówkowy Valeriano-Filipenduletum (2 zdjęcia fitosocjologiczne) oraz pastwi-
skowy życicowo-grzebienicowy Lolio-Cynosuretum (4 zdjęcia fitosocjologiczne) 
odznaczały się najmniejszą liczbą gatunków ogółem (odpowiednio 41 i 45 gatun-
ków) – tabela 2. 

Tabela 2. Bogactwo gatunkowe i różnorodność florystyczna zbiorowisk łąkowych 

Table 2. Species richness and floristic diversity of meadow communities 

Zespół/zbiorowisko roślinne 
Plant community 

Liczba zdjęć fito-
socjologicznych  
The number of 

phytosociological 
relevé 

Liczba gatunków 
The number of species 

Wskaźnik ró-
żnorodności 

florystycznej H’ 
Index of floris-
tic diversity H’ 

ogółem
total 

średnio w 1 zdjęciu 
fitosocjologicznym 

mean in 1 relevé 
1 2 3 4 5 

Lysimachio vulgaris- 
-Filipenduletum 

21 103 23,0 2,68 

Lythro-Filipenduletum 17 103 24,5 2,58 
Valeriano-Filipenduletum   2   41 23,0 – 
Scirpetum sylvatici 22 114 21,7 2,08 
Cirsietum rivularis 19 105 29,6 2,99 
Zbiorowisko / Community  
Cirsium palustre 

  8   75 22,4 2,51 

Zbiorowisko / Community  
Deschampsia caespitosa 

22 133 28,3 2,86 

Zbiorowisko / Community  
Holcus lanatus 

16 106 28,3 2,79 
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cd. tab. 2. 

1 2 3 4 5 

Zbiorowisko /Community  
Juncus effusus 

18 117 24,4 2,23 

Zbiorowisko / Community  
Juncus conglomeratus 

  7   80 25,4 2,22 

Alopecuretum pratensis 13 100 25,0 2,26 
Arrhenatheretum elatioris 17 143 31,6 3,04 
Zbiorowisko / Community   
Poa pratensis-Festuca rubra 

  6   86 26,5 2,49 

Zbiorowisko / Community  
Festuca rubra 

13   98 23,6 2,22 

Zbiorowisko / Community  
Agrostis capillaris 

  7   73 30,7 2,88 

Zbiorowisko z/ Community  
Anthoxanthum odoratum 

  5   52 25,7 2,38 

Lolio-Cynosuretum   6   45 22,3 2,17 

Źródło: wyniki własne.   Source: own study. 

Wskaźnik różnorodności florystycznej H’ wyróżnionych zbiorowisk jest mało 
zróżnicowany i mieści się zakresie od 2,08 do 3,04. Małą różnorodność gatunkową 
i małą średnią liczbę gatunków w jednym zdjęciu stwierdzono w zespole sitowia 
leśnego Scirpetum sylvatici oraz w zespole życicowo-grzebienicowym Lolio-Cy-
nosuretum. Dużą średnią liczbą gatunków w jednym zdjęciu fitosocjologicznym 
charakteryzują się zespoły rajgrasu wyniosłego Arrhenatheretum elatioris, ostroż-
nia łąkowego Cirsietum rivularis i zbiorowisko mietlicy pospolitej (Agrostis capil-
laris) – tabela 2. 

WALORYZACJA ŚRODOWISKOWA BADANYCH ŁĄK  

We wszystkich punktach wytypowanych do przeprowadzenia waloryzacji śro-
dowiskowej, położonych w ośmiu miejscowościach Płaskowyżu Kolbuszowskiego 
występowało duże zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych. Stwierdzono w nich tak-
że obecność gatunków chronionych.  

Wykazano, że największe walory miał kompleks łąk położonych w Stykowie. 
Na stosunkowo małej powierzchni stwierdzono dużą różnorodność zbiorowisk ro-
ślinnych na łąkach świeżych i wilgotnych. Roślinność charakteryzowała się zmien-
nością barw w sezonie wegetacyjnym. Rosła tu bardzo licznie kukułka szerokolist-
na (Dactylorhiza majalis). W krajobrazie widoczne były zabudowania wsi Styków, 
użytki rolne i las. Jedynym elementem szpecącym krajobraz był słup sieci wyso-
kiego napięcia. 
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Punkt w Stykowie tworzył możliwość bezkolizyjnego zaparkowania pojazdu 
i bezpiecznego ruchu pieszych. Punkt w Kłapówce znajdował się w sąsiedztwie 
stawów hodowlanych, gdzie w strefie brzegowej znajdowały się zbiorowiska szu-
warowe, a dalej ziołorośla, łąki wyczyńcowe i rajgrasowe. W runi różnych zespo-
łów rosły kukułka szerokolistna i podkolan biały. 

Nieregularnie występujące zadrzewienia śródpolne i mało zróżnicowana rzeźba 
terenu sprawiły, że walory krajobrazowe punktu położonego w pobliżu stawów 
rybnych w Bratkowicach oceniono jako średnie (tab. 3). Podobną ocenę uzyskał  
 

Tabela 3. Waloryzacja  krajobrazu Płaskowyżu Kolbuszowskiego 

Table 3. Valorisation of the natural environment in the Kolbuszowa Plateau  
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I rzeźba terenu   relief  2 2 2 3 2 2 3 3 

II 
zbiorowiska roślinne  
plant communities  

3 3 3 2 3 2 3 2 

III drogi polne   field roads 3 2 2 3 2 3 1 2 

IV zadrzewienia   woodlots 3 2 2 2 3 3 2 3 

V 
cieki i zbiorniki wodne 
watercourses and lakes  

2 3 3 1 3 1 2 1 

VI 
obiekty architektoniczne  
architecturals objects  

3 2 2 3 2 2 1 2 

VII 
dominanty w krajobrazie 
dominant in the landscape 

2 2 2 2 3 3 2 1 

VIII 
harmonia kompozycji  
the harmony of composition 

3 2 1 3 3 2 3 2 

estetyczna ocena punktu widokowego 
aesthetic evaluation vantage point  

21 18 17 19 20 17 17 16 

Pr
ak

ty
cz

ne
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at
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l  

I 
możliwość dojazdu   
accessible by car 

3 2 2 3 3 2 2 2 

II 
możliwość zaparkowania possi-
bility to park 

2 2 3 1 1 1 2 2 

użyteczna ocena punktu widokowego  
uesful rating vantage point  

5 4 5 4 4 3 4 4 

 
Końcowa ocena punktu  
The final evaluation point 

26 22 22 23 24 20 21 20 

Źródło: wyniki własne.   Source: own study. 



 P. Wolański, K. Rogut: Walory przyrodnicze i estetyczne łąk w krajobrazie wiejskim…  71 

© ITP Woda Środ. Obsz. Wiej. 2018 (X–XII). T. 18. Z. 4 (64) 

punkt w Lipiu. Na jego terenie istniało wiele elementów uatrakcyjniających kraj-
obraz. Zauważono jednak element zaburzający harmonię krajobrazu. Były to ma-
szyny używane do pozyskiwania piasku. Do punktu w Lipiu prowadzi droga leśna, 
co umożliwia dojazd jedynie samochodem terenowym. Poruszanie się pieszo jest 
możliwe tylko w warunkach dobrej pogody. Urozmaiconą rzeźbą terenu oraz 
ścieżkami i drogami polnymi, którymi bez problemu można przemieszczać się pie-
szo, wyróżniał się punkt w Domatkowie.  

Z uwagi na brak cieków i zbiorników wodnych zróżnicowanie szaty roślinnej 
było mniejsze niż w innych punktach. O walorach krajobrazowych punktu w Ja-
godniku zadecydowała różnorodność występujących zbiorowisk mokradłowych, 
ziołorośli i łąk świeżych, a także zróżnicowana rzeźba terenu. Negatywnie na wa-
lory krajobrazowe tego obszaru wpłynęły mało estetyczne, zniszczone metalowe 
ogrodzenia, otaczające liczne, niewielkie zbiorniki wodne, a także nie wykaszane 
drogi polne, co umożliwiało przemieszczanie się jedynie samochodem terenowymi, 
a utrudniało wędrówkę pieszą. Spośród wszystkich punktów najniższą ocenę 
otrzymał punkt zlokalizowany w Hucisku (tab. 3). Duże powierzchnie zajmowały 
tu ubogie w gatunki i jednorodne kolorystycznie zbiorowiska napiaskowe, zbudo-
wane głównie z kostrzewy owczej (Festuca ovina) i szczotlichy siwej (Corynepho-
rus canescens). Ponadto występowały tu problemy z zaparkowaniem samochodu, 
ponieważ wzdłuż wąskich dróg brak było poboczy. 

WNIOSKI 

1. Ze względu na różnorodność siedliskową, bogactwo zbiorowisk i flory oraz 
barw zmieniających się w czasie sezonu wegetacyjnego łąki są najbardziej dekora-
cyjnym elementem krajobrazu rolniczego Płaskowyżu Kolbuszowskiego.  

2. Większość wyróżnionych zbiorowisk łąkowych cechuje się bogatą paletą 
barw w sezonie wegetacyjnym, najbogatszą – zespół ostrożnia łąkowego Cirsietum 
rivularis i rajgrasu wyniosłego Arrhenatheretum elatioris. Szczególny urok zbio-
rowiskom nadaje obecność gatunków chronionych o dużych walorach estetycz-
nych, które na Płaskowyżu Kolbuszowskim są zagrożone. 

3. Dużą różnorodnością florystyczną i średnią liczbą gatunków w jednym zdję-
ciu wyróżnia się zespół rajgrasu wyniosłego Arrhenatheretum elatioris i ostrożnia 
łąkowego Cirsietum rivularis oraz zbiorowisko mietlicy pospolitej (Agrostis capil-
laris). Z kolei najuboższym florystycznie okazał się zespół sitowia leśnego Scirpe-
tum sylvatici. 

4. Dla zachowania różnorodności florystycznej optymalnie uwilgotnionych 
i okresowo mokrych łąk Płaskowyżu Kolbuszowskiego konieczne jest ich rolnicze 
użytkowanie, a w przypadku braku odbiorców paszy objętościowej – koszenie 
przynajmniej jeden raz w roku i usuwanie roślinności poza obręb łąki. 
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5. Waloryzacja środowiskowa badanych łąk dowiodła, że najbardziej atrakcyj-
ny pod względem widokowym był punkt położony w Stykowie. Wyróżniał się on 
największą różnorodnością gatunków i zbiorowisk oraz obecnością gatunków 
chronionych. Za mało atrakcyjny uznano punkt w Hucisku ze względu na monoto-
nię jednolitych kolorystycznie muraw napiaskowych oraz niemożność dojazdu.  

6. Aby zainteresować turystów pięknem muraw i walorami krajobrazowymi 
Płaskowyżu Kolbuszowskiego, potrzebna jest edukacja społeczeństwa, w tym 
przewodników turystycznych i właścicieli gospodarstw agroturystycznych. 
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Paweł WOLAŃSKI, Krzysztof ROGUT 

NATURAL AND AESTHETIC VALUES OF MEADOWS IN RURAL LANDSCAPE  
ON THE EXAMPLE OF KOLBUSZOWSKIE PLATEAU  

Key words: flora, Kolbuszów Plateau, landscape, meadow, vegetation, valorization 

S u m m a r y 

Meadow communities are known for their high aesthetic and landscape values, due to their flo-
ristic diversity, colour variability of species’ flowers and leaves depending on seasons as well as on 
soil humidity and edaphic conditions. 

The research objective was to characterize the meadow communities of the Kolbuszowski Pla-
teau with respect of their floristic diversity and aesthetic values in the context of open landscape. The 
study was performed in 2012–2016. The phytosociological refeleves have been assigned to either 
associations or to plant communities. As the parameters of the floristic diversity, the total number of 
species, the average species number per releve as well as Shannon–Wiener H’ index. Also the envi-
ronment’s evaluation was performed with the Kościk method. As a result, 8 associations and 9 plant 
communities have been distinguished, 11 on wet and 6 on slightly wet sites. In most of the studied 
assemblages abundant legume plants and herbs was a chief aesthetic landscape’s asset in the region. 
Among the most floristically richest were Arrhenatheretum elatioris, Cirsietum rivularis and the  
Agrostis capillaris community, with their Shannon–Wiener index around 3. Such colourful phytoce-
noses, in particular in summer time, stand out from the monotonous backdrop of agricultural crops 
and forests. The meadows use or abandonment as well as moisture conditions influence their species 
composition and the aesthetic values. 
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