




 

 





 













koszenie w terminie od 15 lipca30 września w 
sposób nie niszczący powierzchni gleby – wysokośd 
koszenia 5-15 cm 
- pozostawienie 50% powierzchni nie skoszonej 
- usunięcie pokosu w terminie do 2 tyg po 
skoszeniu 
- zakaz koszenia dośrodkowego 
- zakaz wypalania i nawożenia 
 



 



7219-1 Torfowiska nakredowe  
 
 - ekstensywny wypas lub koszenie 
 



marzyca czarniawa 

kłod wiechowata 



szuwary wielkoturzycowe 







turzyca zaostrzona 



- koszenie w terminie od 15 lipca do 30 września, 

wysokość    5-15 cm 

- coroczne koszenie tylko 20% powierzchni 

- raz na 5 lat dopuszcza się koszenie calego areału 

- usuniecie pokosu w terminie do 2 tyg po skoszeniu 

- zakaz koszenia dośrodkowego 

- wypasanie w terminie 2 tyg po ustąpieniu wody do 

15   października.  

-obsada zwierząt nie większa niż 0,2 DJP/ha/rok 





6410  zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 



Kosaciec syberyjski 



Nasieźał pospolity 
Goździk pyszny 



koszenie jesienią po przekwitnięciu i 
wysianiu nasion, w odstępie 2-5 lat 
- wysokośd koszenia powyżej 10 cm 
- usunięcie pokosu 
- utrzymanie optymalnego uwilgotnienia  
 



łąki selernicowe w dolinach dużych rzek 



 
 

czosnek kątowy 

Selernica żyłkowana 



Konitrut łąkowy 



koszenie w połowie lub pod koniec czerwca 
w nieregularnych odstępach czasu, zależnie 
od zalewów powodziowych 
- wysokośd koszenia 5-10 cm ponad 
powierzchnią 
- utrzymanie zmiennego poziomu wody 
 





6120 Ciepłolubne śródlądowe 
murawy napiaskowe 



wypas ekstensywny o małym obciążeniu 
 



6210 Murawy kserotermiczne 



storczyk kukawka 

dzwonek syberyjski 



łan ostnicy powabnej 



goździk kartuzek 



koszenie w terminie od 15 lipca do 30 września 
- wysokośd koszenia 5-10 cm ponad powierzchnią 
- wysokośd koszenia do 10 cm 
- pozostawienie 15-20% powierzchni nie skoszonej, 
wymiennie na całym areale 
-Usunięcie pokosu w terminie do 2 tyg. po koszeniu 
- zakaz koszenia dośrodkowego 
- wypas od 1 maja do 15 października przy obsadzie 0,4 – 
0,6 DJP/ha 
- zakaz nawożenia 
 
 



 



Łąka: rdestowo-ostrożeniowa i ostrożeniowa 
 





łąka pełnikowa 



łąka kaczyocowa 



firletka poszarpana 





Kukułka plamista 



koszenie w terminie od 15 czerwca nie więcej niż 2 
pokosy w roku 
-wysokośd koszenia 5-15 cm nad powierzchnią 
-pozostawienie 5-10% powierzchni nieskoszonej 
-usunięcie pokosu w terminie do 2 tyg. po koszeniu 
- zakaz koszenia dośrodkowego 
- wypasanie wolne lub kwaterowe od 21 lipca do 15 
października, przy obsadzie zwierząt nie większej niż 
1 DPJ/ha  
- zakaz nawożenia azotem powyżej 60kg/ha w ciągu 
roku 
 



 



Łąka rajgrasowa 



bodziszek łąkowy 

jastrun pospolity 

rajgras wyniosły 



jednoroczne, maksymalnie dwukrotne wykaszanie w 
ciągu roku. 1 pokos w 1 połowie czerwca, 2 pokos we 
wrześniu 
- nawożenie obornikiem oraz ograniczone nawożenie 
fosforowe 
- usunięcie pokosu 
- co kilka lat wykaszanie późne (sierpieo, wrzesieo) 
 



mozaika siedlisk 





Dziękuję za uwagę 


