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KSEROTERMICZNA 



• MURAWA KSEROTERMICZNA to trawiaste zbiorowisko roślinne. 
Obejmuje ono wszelkie suchorośla, takie jak pampasy, prerie, stepy  
i tussock, związane z suchym klimatem strefy umiarkowanej  
i podzwrotnikowej.  



Ryc. Rozmieszczenie formacji stepowych na świecie 

STEP 

STEP 

PRERIA 

PAMPAS 
TUSSOCK 
(Nowa Zelandia) 

PUSZTA 
(Wielka Nizina 

Węgierska) 



Preria 



Puma - pampas wysokogórski w Boliwii 



Stepy Mongolia 



Stepy Kazachstan 



Stepy Ukraina 



Puszta w Parku Narodowym Hortobágy na Węgrzech 

Bydło węgierskie szare - rasa była hodowana przez wiele wieków na węgierskich stepach. Rasa 

ogólnoużytkowa. Daje mleko,  jest użytkowana jako zwierzę robocze oraz rzeźne. Od XV do XVII wieku  

mięso poszukiwane na rynkach Wenecji i Strasburga. 



• Powierzchnię muraw kserotermicznych szacuje się  
na około 15 % całej powierzchni lądów Ziemi. 
 

• Naturalny, nieleśny charakter murawy kserotermiczne 
zawdzięczają specyficznemu klimatowi, który charakteryzuje się 
gorącym i suchym latem, mroźną zimą, silnymi wiatrami  
oraz przewagą parowania nad opadami.  

Klimatogram strefy stepowych krajobrazów wschodnioeuropejskich 

• Wielkość opadów  
w strefie 
krajobrazów 
stepowych 
wynosi 300-400 
mm. 
 

• Charakterystycz-
ne są coroczne 
letnie susze.  



Wielki Step – ogólna nazwa obszaru geograficzno-historycznego na który składa się  

ciągły pas stepu zaczynający się od ujścia Dunaju, przechodzący przez Europę południowo-
wschodnią i środkowe obszary Azji Środkowej, a kończący się na pograniczu Mongolii  
i Mandżurii. 
Wielki Step jest największym obszarem roślinności stepowej na kuli ziemskiej, pięciokrotnie 
większym od amerykańskiej Wielkiej Równiny i wielokrotnie większym  
od obszaru Patagonii. 



Niektóre cechy umaszczenia tura odtworzone u bydła Hecka 



Tarpan (Equus gmelini) – gatunek doszczętnie 
wytępionego dzikiego konia. Zamieszkiwał 

obszary stepowe Europy.  
Przez niektórych badaczy jest uważany za jednego 

z przodków konia domowego. 

Jedyne znane 

zdjęcie żywego 

tarpana, 

wykonane  

w końcu XIX 

wieku w 

moskiewskim 

zoo 

• W Polsce tarpany przetrwały do 1780 roku, zostały odłowione i umieszczone w zwierzyńcu 
hrabiów Zamoyskich. 
 

• W 1808 roku z powodu panującej biedy zostały one rozdane okolicznym chłopom, gdzie 
wyniku krzyżowania z lokalnymi końmi wykształciła się rasa nazwana przez prof. Vetulaniego 
konikiem polskim. 
 

• Najpóźniej tarpany wymarły na stepach Ukrainy (ostatnie gatunki dzikich koni wymarły tam 
na początku lat 80-tych XIX w.). 



MURAWY 
KSEROTERMICZNE  

W POLSCE 



• Polska leży  
w zasięgu 
występowania 
wschodnio-  
i południowo-
wschodnio-
europejskich  
oraz zachodnio-
europejskich 
muraw 
kserotermicznych 

Ryc. Kierunki migracji gatunków kserotermicznych na ziemie Polski: 
  

1) od południowego wschodu z terenów pontyjskich i Podola; wzdłuż północnej krawędzi 
Karpat, poprzez Naddniestrze  
 

2) z Niziny Pannońskiej przez Bramę Morawską i przełęcze Beskidu Niskiego 
 

3) z Niżu Niemieckiego Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką i niziną Turyngii 
 

4) od południowej części Niemiec wzdłuż północnego obrzeżenia Sudetów i zachodu  
z przedpola Alp 
 

5) od północnego wschodu, wzdłuż wzgórz na pojezierzach Mazurskim i Suwalskim  



• W Polsce murawy kserotermiczne występują na zboczach 
naturalnych - stokach pagórków, wzgórzach morenowych,  
na stromych fragmentach krawędzi dolin dużych rzek i pradolin, 
wychodniach skalnych, wzniesieniach, a także na zboczach 
pochodzenia antropogenicznego - stokach sztucznych wykopów, 
nasypów i hałd eksponowanych ku południowi.  



Ryc. Obszary dużego zagęszczenia występowania gatunków kserotermicznych w Polsce  

• Największe skupienia 
roślinności 
kserotermicznej  
w Polsce znajdują się  
w południowej części 
Wyżyny Małopolskiej 
i Wyżyny Lubelskiej,  
na Śląsku  
i Wołyniu Zachodnim, 
na skarpach 
nadrzecznych doliny 
Wisły, Odry, Noteci, 
Nidy i Bugu oraz w 
okolicach Przemyśla.  

• Murawy zasiedlają nasłonecznione stoki o ekspozycji południowej, 
zachodniej i południowo-zachodniej o podłożu wapiennym.  



• Większość muraw kserotermicznych ma pochodzenie wtórne. 
Wykształciły się w wyniku ekstensywnej gospodarki łąkowo-
pastwiskowej na pagórkach i trudnych do uprawy zboczach, 
miedzach, skarpach wąwozów i wzniesieniach przykorytowych, 
wystawionych na silne działanie słońca, na glebach zasobnych  
w węglan wapnia. 
 

• Szacuje się, że obszar muraw kserotermicznych w Polsce wynosi 
około 10 tys. ha. 



• Ważną formą ochrony muraw kserotermicznych w Polsce są 
rezerwaty stepowe. W Polsce istnieje 35 takich rezerwatów  
o łącznej powierzchni 520 ha.  

• Rezerwaty stepowe 
znajdują się  
w województwie lubelskim, 
lubuskim, 
zachodniopomorskim, 
świętokrzyskim  
i kujawsko-pomorskim. 

Rezerwat stepowy Góry Pieprzowe 





• Murawy kserotermiczne należą do najcenniejszych,  
a jednocześnie najsilniej zagrożonych elementów  
środowiska przyrodniczego w Polsce i Europie. 

• Zostały one umieszczone  
w I Załączniku Dyrektywy 
Siedliskowej Unii 
Europejskiej jako siedlisko  
o szczególnym znaczeniu, 
podlegające ochronie  
na terenie wszystkich  
krajów członkowskich  
Unii Europejskiej (6210). 

• Występujące w Polsce 
murawy kserotermiczne 
zostało stwierdzone  
w 151 obszarach Natura 
2000, gdzie zajmują łączną 
powierzchnię 5782,93 ha. 



• Murawy kserotermiczne są miejscem występowania wielu 
rzadkich i chronionych gatunków roślin.  

• Z terenu Polski znane są 83 niezwykle rzadkie taksony  
związane są z siedliskiem 6210 (58 z nich znajduje się  
w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin).  

• Najcenniejsze to: 



Żmijowiec czerwony 



Obuwik pospolity 



Dziewięćsił popłocholistny 



Leniec bezpodkwiatkowy 



Pszonak pieniński 



Przytulia małopolska 



Sierpik różnolistny 



• Gatunki te zostały umieszczone w II Załączniku Dyrektywy 
Siedliskowej. Ich obecność wymaga utworzenia specjalnych 
obszarów Natura 2000, które będą chronić elementy przyrody 
o znaczeniu międzynarodowym. 



RÓŻNORODNOŚĆ 
MURAW 

KSEROTERMICZNYCH 



Murawy kserotermiczne zaliczane do klasy Festuco-Brometea  
w klasycznym ujęciu zawierają trzy grupy muraw: 
  

• pionierskie murawy naskalne (związek Seslerio-Festucion 
duriusculae) 
 

• murawy ostnicowe (związek Festuco-Stipion) 
 

• mezofile murawy kwietne (związek Cirsio-Brachypodion pinnati)  



Ryc. Rozmieszczenie różnych typów muraw w Polsce: 
 

1. Zasięg występowania  muraw kserotermicznych; 2. Mezofilne murawy kwietne; 3. Murawy 
ostnicowe; 4. Pionierskie murawy naskalne. 



Pionierskie  
murawy naskalne  

(Seslerio-Festucion duriusculae) 



Festucetum pallentis (Kozłowska 1928) Kornaś 1950 
 

• Występuje wyłącznie na piargach jurajskich wapieni i na stromych 
ścianach, niedostępnych dla człowieka, w południowej części Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej, na obszarze Skalic Nowotarskich i Spiskich 
oraz w Pieninach Zachodnich.  

• W zespole panuje kostrzewa blada oraz goździk siny, rojnik pospolity  
i macierzanka piaskowa. 

Kostrzewa blada Goździk siny Rojnik pospolity 









Murawy ostnicowe  
(związek Festuco-Stipion) 



Sisymbrio-Stipetum capillatae Medwecka-Kornaś 1959 
 

• Występuje w regionie Niecki Nidziańskiej, Wyżyny Lubelskiej i Wyżyny 
Kielecko-Sandomierskiej.  

• Zbiorowisko to porasta suche i płytkie gleby typu słabo wykształconych 
rędzin o zasadowym odczynie.  

• Roślinność tworzą głównie trawy kępkowe, jak ostnica włosowata czy 
kostrzewa walezyjska oraz nieliczne byliny. 

Ostnica włosowata Kostrzewa walezyjska 



Potentillo-Stipetum capillatae Libb. 1933 em. Krausch 1960 

• Występuje w dolinach dolnej Wisły i dolnej Odry, na stromych 
zboczach o wystawie południowo-zachodniej lub południowej, na 
inicjalnych, słabo wykształconych glebach brunatnych.  

• Występują tu takie gatunki, jak ostnica włosowata, pajęcznica liliowata, 
i szałwia łąkowa. 

Ostnica włosowata Szałwia łąkowa Pajęcznica liliowata 



Koelerio-Festucetum rupicolae Kornaś 1952 

• Występuje na obszarze Niecki Nidziańskiej i Wyżyny Krakowsko-
Częstochowskiej na słonecznych i suchych stokach z warstwą lessu 
pokrywającego skały wapienne.  

• W skład roślinności wchodzą strzęplica nadobna, kostrzewa 
bruzdkowana i tymotka Boehmera, macierzanka austriacka i 
macierzanka nagolistna. 

Tymotka Boehmera Macierzanka nagolistna Strzęplica nadobna 











Mezofile  
murawy kwietne  

(związek Cirsio-Brachypodion 
pinnati)  



Inuletum ensifoliae Kozł. 1925 

• Zespół ten tworzy bardzo bogate florystycznie, dość niskie, kwieciste 
murawy, składające się z wybitnie kserotermicznych i wapieniolubnych 
gatunków. Na terenie Polski zespół ten ma charakter półnaturalny 
fitocenoz. 

• Występuje na płytkich rędzinach na Wyżynie Lubelskiej  
i Zachodniowołyńskiej oraz w Niecce Nidziańskiej. Rosną tu: oman 
wąskolistny, len złocisty, aster gawędka i kosaciec bezlistny.  

Len złocisty Aster gawędka Oman wąskolistny 
Kosaciec  

bezlistny 



Thalictro-Salvietum pratensis Medwecka-Kornaś 1959 

• Występuje na dobrze wykształconych rędzinach lub bardzo żyznych 
czarnoziemach.  

• Występuje tam wiele gatunków traw: kłosownica pierzasta, perz siny  
i okazałych bylin dwuliściennych: rutewka mniejsza, dzwonek boloński.  

• Ze względu na dużą produkcję biomasy oraz brak możliwości szybkiego 
mineralizowania, na powierzchni opisywanego zbiorowiska powstaje 
gruba warstwa wojłoku, a w glebie znajduje się sporo próchnicy. 

Perz siny 
Kłosownica 

pierzasta 

Dzwonek 

boloński Rutewka mniejsza 



Adonido-Brachypodietum pinnati (Libb. 1933) Krausch 1960 

• W Polsce zespół ten zajmuje słoneczne, gliniaste lub lessowe zbocza,  
na głębokich marglach.  

• W runi dominuje kłosownica pierzasta oraz byliny: zawilec 
wielkokwiatowy, goryczka krzyżowa, pszeniec różowy, wężymord 
stepowy i dzwonek syberyjski.  

• Zwarcie runi w tym zespole jest duże i wynosi ok. 95-100%. 

Goryczka 

krzyżowa 

Wężymord 

stepowy Pszeniec różowy 

Zawilec 

wielkokwia-

towy 



Origano-Brachypodietum pinnati Medw.-Kornaś et Kornaś 1963 

• Zbiorowisko zajmuje miejsce kontaktowe pomiędzy murawami 
naskalnymi i zbiorowiskami zaroślowymi. 

• Roślinność zbiorowiska ma charakter ziołoroślowo-murawowy,  
z bogatym składem florystycznym.  

• W runi znajdują się okazałe pod względem estetycznym: lebiodka 
pospolita, cieciorka pstra, czyścica storzyszek, driakiew żółtawa  
i wiązówka bulwkowa.  

Lebiodka 

pospolita 

Wiązówka 

bulwkowa 
Driakiew 

żółtawa 
Cieciorka pstra 



























Aster gawędka 



Storczyki muraw 
kserotermicznych 



Obuwik pospolity 



Gółka długoostrogowa 



Storczyk kukawka 



 

Storczyk purpurowy 



Kruszczyk błotny 



Dwulistnik muszy 



Miodokwiat krzyżowy 



Podkolan biały 



Stoplamek bzowy 



Zasługujące na uwagę  
gatunki  

muraw kserotermicznych  



Goryczka krzyżowa 



Goryczuszka orzęsiona 



Wiśnia karłowa 



Kanianka macierzankowa 



Zaraza przytuliowa 



Goździk kartuzek 



Koniczyna długokłosowa 



Lilia złotogłów 



Zawilec wielkokwiatowy 



Przelot pospolity 



Gatunek 
Barwa kwiatostanu 

The color of the inflorescence 

Miesiące 

III IV V VI VII VIII IX X 

Turzyca wiosenna zielono-brunatny                 
Turzyca pagórkowata zielono-brunatny                 
Turzyca sina zielono-brunatny                 
Fiołek kosmaty fioletowy                 
Śliwa tarnina biały                 
Zawilec wielkokwiatowy biały                 
Wilczomlecz sosnka żółtozielony                 
Pierwiosnek lekarski żółty                 
Dąbrówka kosmata fioletowy                 
Głogi biały                 
Złocień właściwy biały                 
Rosa canina biało-różowy                 
Kozibród wschodni żółty                 
Cieciorka pstra różowy                 
Sparceta siewna różowy                 
Gółka długoostrogowa ciemnoróżowy                 
Przetacznik austriacki niebiesko-fioletowy                 
Szałwia łąkowa niebieski                 
Wiązówka bulwkowa biały                 
Przelot pospolity żółty                 
Bodziszek czerwony ciemnoróżowy                 
Medicago falcata żółty/yellow                 
Pszeniec różowy różowo-żółty                 
Macierzanka piaskowa niebiesko-fioletowy                 
Tymotka Bohemera zielony                 
Koniczyna długokłosowa purpurowo-czerwony                 
Przytulia północna biały                 
Koniczyna pagórkowata biały                 



Gatunek Barwa kwiatostanu 
Miesiące 

III IV V VI VII VIII IX X 

Rzepik pospolity żółty                 

Goździk kartuzek ciemnoróżowy                 

Koniczyna pagórkowata ciemnoróżowy                 

Ostrożeń siedmiogrodzki niebiesko-fioletowy                 
Głowienka wielkokwiatowa niebiesko-fioletowy                 

Kłosownica pierzasta zielony                 

Przytulia właściwa żółty                 

Dziurawiec zwyczajny żółty                 

Babka pośrednia bladoróżowy                 

Czyścica storzyszek różowy                 

Dzwonek 
brzoskwiniolistny 

niebiesko-fioletowy 
                

Chaber łąkowy niebiesko-fioletowy                 

Bukwica pospolita fioletowy                 

Dzwonek skupiony fioletowy                 

Krwawnik pospolity biały                 

Biedrzeniec mniejszy biały                 

Driakiew żółtawa biały                 

Lebiodka pospolita różowy                 

Chaber driakiewnik ciemnoróżowy                 

Szałwia okręgowa niebiesko-fioletowy                 

Żebrzyca roczna biały                 

Dziewięćsił pospolity żółty                 

Zimowit jesienny fioletowy                 

Goryczka krzyżowa fioletowy                 

Goryczuszka orzęsiona fioletowy                 



ZAGROŻENIA  
MURAW 

KSEROTERMICZNYCH 



• Zaniechanie wypasu oraz koszenia - tworzenie się zapustów  
z udziałem Crataegus sp., Prunus spinosa, Rosa canina i in.  

• W pierwszym etapie działań ochronnych należy usunąć nalot krzewów  
i drzew. Następnie - wypas. Co roku należy pozostawiać nieużytkowany 
fragment ok. 10-15% całej powierzchni (co roku inny). Koszenie runi - 
tylko wtedy, kiedy wypas np. ze względu na małą powierzchnię płatu, 
jego oddalenie od pozostałych, itp. nie jest możliwy do wykonania.  
 

• Eutrofizacja siedlisk na skutek mineralizacji zalegającego na 
powierzchni gleby wojłoku.  
 

• Niekontrolowane, częste wypalanie traw, prowadzi do drastycznego 
ograniczenia występowania gatunków zielnych (szczególnie 
hemikryptofitów). Wypalanie suchej masy runi z pewnością powoduje 
opanowywanie muraw przez ekspansywne rośliny rozłogowe, m. in. 
Calamagrostis epigejos i Cirsium arvense  
 

• Prowadzane działania ochronne na murawach kserotermicznych 
muszą iść w parze z długoletnimi, systematycznymi, kompleksowymi 
badaniami naukowymi.  















Zimowit jesienny 



Zimowit jesienny 



Zimowit jesienny 



Gnieźnik jajowaty 











 



 





 



ZAJĘCIA  
TERENOWE 



 



 



 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


