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Systematyka roślin 

Źródło: Szweykowski i Szweykowska 1974 

Poaceae 

Poales 



Rodzina Ciborowate – Cyperaceae 

 

Rodzina Sitowate – Juncaceae 

 

Rodzina Skrzypowate - Equisetaceae 



Rodzaj - Turzyca (Carex) 

   - Wełnianka (Eriophorum) 

   -  Sitowie (Scirpus) 

 



Charakterystyka 
  

Liście trawiaste, otaczające łodygę 
zamkniętą pochwą, nasycone  krzemionką.  

Kwiaty obupłciowe (sitowie, wełnianka) 
lub rozdzielnopłciowe (turzyca), 
wiatropylne,  

 zebrane w kłosokształtne kwiatostany.  

Owoc orzeszek  
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Li%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwiat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sitowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/We%C5%82nianka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Turzyca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Owoc


Liczy 1100-2000 gat. spotykanych na 

całym świecie 

  W Polsce występuje ok. 100 gatunków 



Źródło: Materiały do ćwiczeń z łąkarstwa. B. Rutkowska i wsp. 

Rodzaj - Turzyca (Carex) 



 

Niewielka wartość pokarmowa 

Ostre, wysycone krzemionką brzegi 

blaszek liściowych 

Niska strawność 

Niechętnie zjadane przez zwierzęta 

Ustępują po uregulowaniu stosunków 

wodno-powietrznych 



Fot. B. Borawska-Jarmułowicz 



Zbiorowiska turzyc wysokich występują w dolinach długotrwale 

zalewanych, na glebach umiarkowanie żyznych.  





Turzyca zaostrzona 

Podrodzaj Eucarex 
 

kwiatostan zbudowany  z: 

kłosów szczytowych (kwiaty męskie)  

i dolnych (kwiaty żeńskie) 



Turzyca sztywna 



Turzyca brzegowa 



Turzyca lisia Zbiorowiska turzyc niskich występują w bardziej 

zróżnicowanych warunkach siedliskowych, od 

terenów długotrwale podtopionych do suchych.  



Turzyca lisia 

Podrodzaj Vignea 

 

Kwiatostan z kłosów 

siedzących o kwiatach 

męskich i żeńskich 



Turzyca pospolita 



Turzyca prosowata 



 

Niewielka wartość pokarmowa 

Ostre, wysycone krzemionką brzegi 

blaszek liściowych 

Niska strawność 

Niechętnie zjadane przez zwierzęta 

Ustępują po uregulowaniu stosunków 

wodno-powietrznych 



Łąki bardzo podmokłe, zalewane, torfowiska wysokie i przejściowe 

Wełnianka pochwowata 



Łąki bagienne, torfowiska niskie 

Wełnianka wąskolistna 



Fot.  A. Chodkiewicz Fot. B. Borawska-Jarmułowicz 



 

Bardzo mała wartość pastewna 

Niebezpieczne dla zwierząt (szczeg. koni) 

Ustępują po uregulowaniu stosunków 

wodno-powietrznych 



Sitowie leśne 

Gleby bagienno-torfowe, torfiasto-glejowe, glejowe, na źródliskach, wysiękach 



Rodzaj Sit  

 
Sity trawolistne  

Sity o członowatych liściach 

Sity z liśćmi rurkowatymi nieczłonowatymi 

Brak wartości paszowej, omijane przez zwierzęta 



Sit rozpierzchły 

Grądy podmokłe  Wykształcają zwarte kępy 



Fot. B. Borawska-Jarmułowicz 



Grądy podmokłe, wymokliska 



Gleby 

Podmokłe 

Źle przewietrzone 

Nadmiernie ugniatane 

 

 

 

Wytwarzają bardzo dużo nasion 

Nasiona kiełkują na świetle 

Uciążliwe chwasty 



Uregulowanie stosunków wodnych 

 Intensywne nawożenie mineralne 

Wapnowanie 

Prawidłowe użytkowanie i pielęgnacja 

użytków zielonych 

Zwalczanie chemiczne 



Kosmatka polna 

 

 

Mało żyzne gleby mineralne  

i mineralno-murszowe 

 

Roślina bezwartościowa 

 

Chwast – ustępuje przy 

odpowiednim nawożeniu  

i użytkowaniu 
 



Rośliny zawierają dużo krzemionki  

i szkodliwe alkaloidy 

Uciążliwe chwasty i rośliny trujące 

W sianie max. do 1% 

Powodują zmianę zabarwienia mleka na 

różowawe i silną goryczkę 



Skrzyp polny Skrzyp  błotny 

Silnie rozwinięte, głęboko i piętrowo ułożone rozłogi 



Skrzyp bagienny 

Łęgi zastoiskowe,  

silnie uwilgotnione siedliska 



 Intensywne nawożenie 

Wapnowanie 

Wałowanie wczesną wiosną 

Wczesny intensywny wypas (uwaga na 

warunki wilgotnościowe gleby) 

Uregulowanie stosunków wodno-

powietrznych 



Dziękuję za uwagę 


