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Słone gleby w okolicach Łęczycy występują na obszarze około 10 km?. 

W przeważającej mierze są to torfowiska niskie, powstałe w pradoli- 

nie warszawsko-berlińskiej na dziale wodnym Bzury i Neru. Poza pra- , 

doliną słone gleby spotyka się we wsi Pełczyska i Śliwniki na piaskach 

dolinnych w pobliżu słonych źródeł. Warunki środowiska geograficznego 

i roślinność tych terenów została obszerniej opisana w innej pracy autora 

(Olaczek 1963). W notatce niniejszej pragnę zwrócić uwagę na spo- 

sób wykształcania się roślinności pastwiskowej na glebach zasolonych 

oraz wartość gospodarczą tych pastwisk. 

Zasolenie gleb i torfów okolic Łęczycy nie jest duże. Zawartość chlor- 

ków w roztworze glebowym wynosi 0,5—2,5 promille, w okresach su- 

chych i ciepłych w powierzchniowych warstwach gleby zasolenie wzrasta 

do 4 promille. Tworzą się wówczas nawet słabe wykwity soli. Ponie- 

waż z torfowisk łęczyckich od dawna wydobywany jest torf, torfowi- 

ska są pokryte licznymi dołami potorfowymi różnej wielkości. Tylko 

progi pomiędzy dołami oraz fragmenty nienaruszonego toriu porastają 

rośliny nadające się na paszę i miejsca te użytkowane są jako pastwi- 

ska przez indywidualnych gospodarzy. Chociaż użytkowanie to ma cha- 

rakter ekstensywny, dla wielu gospodarstw jednak jest ono podstawową 

bazą pastwiskową. 
_ Analiza fitosocjologiczna roślinności porastającej słone torfy i słone 

gleby omawianego terenu wykazała, że wykształca się tu siedem zespo- 

łów i zbiorowisk halofilnych z klas: Charetea, Phragmitetea, Cakiletea 

maritimae i Juncetea maritimi. Tylko trzy zbiorowiska należące do 

klasy Juncetea maritimi są użytkowane jako pastwiska: 
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zespół ostrzewu rudego — Blysmetum rufi Gillner (1960), 
zespół świbki morskiej i mlecz- 

nika nadmorskiego — Triglochino-Glaucetum  maritimae 

Wilkoń-Michalska (1960) 1963, 
zbiorowisko turzycy 

odległokłosej — Carex distans. 

Roślinność tych zbiorowisk porasta w sumie kilkaset hektarów po- 
wierzchni i obejmuje — obok halofitów — także szereg gatunków łąko- 
wych i pastwiskowych niehalofilnych. 

Zespół ostrzewu rudego (Blysmetum rufi) zajmuje siedliska najbar- 
dziej zasolone spośród trzech wymienionych zbiorowisk. W pradolinie 
porasta pokłady starego, nienaruszonego torfu, wzniesione 30—60 cm 
ponad poziom wody, zaś na glebach mineralnych koło słonych źródeł 
tak wysoko, jak wysoko sięgają zalewy solanki. Zespół ma wygląd gę- 
sto zwartej, niskiej (5—10 cm) murawy, którą w głównej mierze tworzą: 
Blysmus rufus, Juncus compressus, Glaux maritima. Z innych roslin 
w wiekszej ilosci wystepuja: Triglochin maritimum, Agrostis stolonifera, 
Trifolium fragiferum zaś w miejscach bardziej wilgotnych także He- 
leocharis uniglumis. Stałe przygryzanie przez bydło roślinom tym nie 
przynosi szkody, mają one bowiem silnie rozwinięte systemy korzenio- 
we i dużą zdolność do odrastania. Jednak na glebach mniej zwięzłych, 
silniej uwodnionych, wydeptywanie przez bydło powoduje przerywa- 
nie darni roślinnej, powstawanie głębokich wyrw i zagłębień wyciska- 
nych racicami, co pogarsza strukturę pastwiska i znacznie zmniejsza 
jego produktywność. 

Zespół świbki morskiej i mlecznika nadmorskiego (Triglochino — 
Glaucetum maritimae) zajmuje miejsca wyżej położone, suchsze i mniej 
zasolone niż zespół poprzedni. Na glebach mineralnych w wyżej poło- 
żonych miejscach zespół ten przechodzi w łąki wilgotne z rzędu Mo- 
linietalia, na torfowiskach zaś z reguły sąsiaduje ze zbiorowiskiem 
z Carex distans. Ruń roślinna jest tu również gęsta choć niska, zaznacza 
się zróżnicowanie na dwie warstwy. Niższą warstwę tworzą: Glaux mari- 
tima, Juncus compressus, Potentilla anserina, Plantago pauciflora, Tri- 
folium jrugifjerum, Puccinellia distans. Wyższą warstwę budują gęsto 
rozrzucone kępy Triglochin maritimum. Roślinność tego zespołu jest 
użytkowana jako pastwisko lub przemiennie z wypasem jest koszona. 

Zbiorowisko z Carex distans zajmuje najmniej słone siedliska i po- 
rasta najrozleglejsze obszary. Na torfowiskach pradoliny pokrywa pa- 
ręset hektarów powierzchni i jest najważniejszym zbiorowiskiem past- 
wiskowym opisywanego terenu. W miejscach bardziej wilgotnych użyt- 
kowane jest jako łąka, w miejscach suchszych przemiennie lub wyłącznie
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jako pastwisko. Ruń ma budowę wyraźnie dwuwarstwową, przy czym niż- 
sza warstwa ma wysokość 5—10 cm przy stałym wypasaniu, zaś 20—40 cm, 
gdy jest koszona. Głównymi gatunkami dolnej warstwy są: Trifolium 
fragiferum, Juncus articulatus, J. compressus, Potentilla anserina, Achil- 
lea miliefolium, Glaux maritima, Blysmus rufus, Heleocharis uniglumis 
i inne. W wyższej warstwie występują Carex distans, której towarzyszą 
trawy: Festuca rubra, Deschampsia caespitosa, Poa pratensis, Festuca 
pratensis. Charakterystyczny obraz całemu zbiorowisku nadają kępy 
turzycy odległokłosej; im bardziej intensywny jest wypas, tym więcej 
jest kęp, bydło bowiem nie zjada tej turzycy i omija ją. Kępy turzycy 
i rosnących z nią traw osiągają 60—80 cm wysokości i zajmują 20—40%0 
powierzchni płatów roślinnych, w miejscach jednak intensywniej wy- 
pasanych nawet do 70/6 powierzchni. W płatach podlegających kosze- 
niu zróżnicowanie runi na wysokie kępy i niską murawę zaznacza się 
mniej wyraźnie. 

Zbiorowiska roślinne umiarkowanie i słabo zasolonych gleb mogą 
w naszym klimacie stać się użytecznymi i wartościowymi pastwiskami 
naturalnymi. Wydajność ich jest niewielka i nie da się oczywiście, po- 
równywać z wydajnością pastwisk urządzanych. W specyficznych jed- 
nak warunkach produkcja tych pastwisk jest wielkością nie do pogar- 
dzenia, np. w wypadku niemożności odsolenia gleb słonych i wobec 
perspektywy wzrastającego zasalania naszych wód bieżących. Wiele ga- 
tunków roślin halofilnych ma dodatnie cechy zarówno z punktu widze- 
nia ich roli w tworzeniu właściwej struktury runi pastwiskowej, jak 

i właściwości odżywczych. O wartości pastewnej roślinności zbiorowisk 
halofilnych może świadczyć fakt, iż bydło zjada ją z dużym apetytem. 
Matwiejeva i Znamienskaja (1963) stwierdziły na łąkach 
nadbałtyckich, że bydło zjada chciwie niektóre niepozorne i zewnętrznie 
bynajmniej nie pociągające rośliny. Pobrane próbki i przeprowadzone 
przez autorki analizy biochemiczne wykazały, że niektóre rośliny halo- 
filne mają wartość odżywczą równą lub nawet wyższą od motylkowa- 
tych, przewyższają je jednocześnie zawartością niektórych mikroele- 
mentów, np. kobaltu, wapnia, fosforu (tab. 1). Do takich roślin należą 
świbka morska i ponikło jednoprzysadkowe, występujące obficie w runi 
pastwisk łęczyckich i na innych stanowiskach roślinności halofilnej 
w Polsce. Są to tylko przykłady, które wskazują, że obok powszechnie 
uznanych za wartościowe, w dzikiej florze rodzimej mamy wiele gatun- 
ków jeszcze mało znanych roślin, pożytecznych z punktu widzenia go- 
spodarczego. 

Użytkowanie pastwiskowe roślinności halofilnej jest znane z innych 
także solnisk śródlądowych oraz wybrzeży morskich, nawet w krajach 
o wysokiej kulturze rolnej (por. Wiłkoń-Michalska 1957, 1963, 
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Tabela 1 

Skład chemiczny niektórych roślin halofilnych w fazie kwitnienia 

(wg: Matwiejeva i Znamienskaja, 1963) 
  
  

Zawartość w % 

    

  

  

, Heleocharis Festuca Honckenya Triglochin 

absolutnie suchej | uniglumis arenaria peploides maritimum masy 

popiół 7,96 14,62 14,97 14,64 
proteiny 17,94 8,94 20,19 25,81 
białka 41,90 6,31 10,73 13,12 

tłuszcz — — — — 

celuloza 27,70 40,53 19,80 18,07 

fosfor 0,34 0,29 0,49 0,40 
wapń 0,16 0,20 0,76 0,20 
kobalt (w mg'kg) 0,8 0,9 1,00 0,50 

Gillner 1960, Fukarek 1961). Rośliny tych siedlisk mogą być 

brane pod uwagę przy ewentualnym meliorowaniu lub urządzaniu łąk 

i pastwisk na glebach słonawych jako pożyteczne i pożądane składniki 

Tabela 2 

Dominanty zespołów pastwiskowych słonych gleb okolic Łęczycy i ich 

przydatność pastwiskowa 

Potentila anserina III" 

Blysmetum 

rufi 

Rośliny o wysokiej przydat- 

ności pastwiskowej 

Agrostis stolonifera Iv} 

Festuca 1ubra I! 

Triglochin maritimum IV! 

Heleocharis uniglumis II? 

Blysmus rufus vi 

Trifolium fragiferum III" 

Lotus tenuifolius I! 

Puccinellia distans Ш 

Rośliny o niskiej przydatnoś- 

ci pastwiskowej 

Juncus compressus ГУ? 

Glaux maritima V2 

Plantago pauciflora III! 

Taraxacum palustre т 

Achillea millefolium — 

Leontodon autumnalis Iv} 

Rośliny bez wartości pastew- 

nej 

Carex distans IV! 

Triglochino- 

-Glaucetum 

yl 

y2 

III! 

Iv! 

v3 

v3 

yl 

III" 

vil 

yi 

yl 

Zbiorowisko 

z Carex distans 

lp 
yi 

y2 

Iv? 
12 
Ир 

п 

yi 

vy! 

Ш 

IV! 
yl 

III" 

y3 

v2
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runi. W tabeli 2 wymienione są gatunki pospolicie występujące na sol- 
niskach łęczyckich i uporządkowane według ich przydatności pastwisko- 
wej. Jako podstawa do ustalenia przydatności pastwiskowej posłużyły 
takie cechy roślin, jak: wartość odżywcza, produkcyjność, odporność na 
przygryzanie i udeptywanie, zdolność szybkiego odrastania i rozkrze- 
wiania się. 
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РЕЗЮМЕ 

Среди семи растительных ассоциаций и сообществ произрастающих на за- 
соленных почвах в окрестностях Лэнчицы (Олячек, 1963) три сообщества класса 
Липсёеа тат ити используются в качестве пастбищ, в частности: 
_Triglochino-Glaucetum maritimae Wilkoń-Michalska (1960) 1963, accornmanna co- 

седствующая на минеральных почвах € JIyraMu paz3panqa Molinietalia; 
Blysmetum rufi Gillner, 1960 — низкий, густой травостой, произрастающий на 

наиболее засоленных местообитаниях; 

Сообщество с Carex 415апз — важнейшее пастбищное сообщество на засолен- 
ных болотах исследуемой местности, охватывающее местообитания, характери- 
зующиеся наименьшей засоленностью и влажностью, образующее четко обозна- 
ченную двухъярусность дернины с характерными кочками Сатех @5алп$. 
Наблюдаемое в разных местностях явление, заключающееся в очень охотном 

поедании скотом некоторых растений засоленных местообитаний, было выяснено 
Матвеевой и Знаменской (1963) на основе химических анализов, кото- 
рые показали высокую кормовую ценность некоторых галофитов (табл. 1). Ба- 
зируя на таких признаках, как кормовая ценность, производительность, сопро- 

тивляемость против утаптывания и дефолиации, способность к быстрому вос- 
становлению и кущению, автор пытается определить пастбищное качество ра- 

стений засоленных почв. В таблице 2 представлены преобладающие виды 

галофитных пастбищных ассоциаций окрестностей Лэнчицы, с разделением на 

три группы: растения высокого и низкого пастбищного качества и растения без 

кормовой пенности. Наиболее ценные из этих растений могут приниматься во



70 R. Olaczek 
  

внимание при закладке и освоении пастбищ в условиях засоленных почв. 

Римские цифры в табл. 2 обозначают постоянство, арабские цифры — уровень 

покрываемости по пятибалльной шкале Браун-Бланке. 

SUMMARY 

Among seven plant associations and communities, growing on salt soils in the 

Łęczyca district (Olaczek, 1963), three associations of the Juncetea maritimi 

class are utilized as pastures. These are: 

Triglochino-Glaucetum maritimae Wilkoń-Michalska (1960) 1963 — on mineral 

soils neighbouring with meadows of Molinietalia order; 

Blysmetum rufi Gillner 1960 — low growing, dense sward, covering the majo- 

rity of salty habitats; 

community with Carex distans — the most important pasture community on 

the salt peat bogs of this area, occupying the least salty and moist habitats, for- 

ming distinct two-layer sward with characteristic Carex distans bunches. 

The eagerness, with which the cattle intakes some plants of salt habitats, 

observed in many areas, has been explained by Matveyeva and Znamen- 

skaya (1963), who proved by means of chemical analyses high fodder value of 

some halophytes. The author tries to define the grazing quality of the halophytes, 

basing upon such characteristic features, as fodder value, productivity, resistance 

against tread and defoliation, quick regeneration ability. 

In table 2 the dominant plants have been shown of halophylic pasture associa- 

tions of the Łęczyca district, divided into three groups: high and low grazing 

quality plants and plants of no fodder value. The most valuable of these plants 

may be taken into consideration, at establishment and management of pastures 

in salt soil conditions. The Roman figures in table 2 indicate the constancy 

degree, the Arabic figures — the medium cover degree, according to 6-degree 

scale of Braun-Blanquet.


