
Świetliste dąbrowy czy ciepłolubne 
grądy na Lubelszczyźnie 



Świetliste dąbrowy to umiarkowanie lub silnie 
ciepłolubne lasy dębowe o luźnym zwarciu 
drzewostanu i umiarkowanie rozwiniętej warstwie 
podszytu. Ich runo cechuje duże bogactwo 
gatunków, tworzą je rośliny lasów liściastych, 
borów, łąk, muraw kserotermicznych i 
ciepłolubnych ziołorośli.  

Rez. Łabunie 2006 



Gatunki ciepłolubnych dąbrów: 
dzwonek brzoskwiniolistny Campanula 
persicifolia, dziurawiec skąpolistny  
Hypericum montanum, pięciornik biały 
Potentilla alba, miodunka wąskolistna 
Pulmonaria angustifolia, miodunka 
miękkowłosa Pulmonaria mollis, 
jaskier wielokwiatowy Ranunculus 
polyanthemos, turzyca pagórkowa 
Carex montana, wyka kaszubska Vicia 
cassubica, pierwiosnek lekarski 
Primula officinalis, konwalia majowa 
Convallaria majalis, trzcinnik leśny 
Calamagrostis arundinacea 



Gatunki żyznych lasów liściastych: 

groszek czerniejący Lathyrus niger, miodownik 

melisowaty Melittis melissophyllum, perłówka 

zwisła Melica nutans, wiechlina gajowa Poa 

nemoralis, turzyca palczasta Carex digitata, 

groszek wiosenny Lathyrus verunus, lilia 

złotogłów Lilium martagon, pszeniec gajowy 

Melampyrum nemorosum, leszczyna pospolita 

Corylus avellana, fiołek leśny Viola 

reichembachiana, przytulia Schultesa Galium 

schultesii, zawilec gajowy Anemone nemorosa, 

trzmielina brodawkowata Euonymus verrucosa, 

jarzmianka większa Astrantia major, wilczomlecz 

kątowy Euphorbia angulata, pluskwica 

europejska Cimicifuga europaea 

 



Gatunki  łąk trzęślicowych 

bukwica zwyczajna Betonica 

officinalis, sierpik barwierski Serratula 

tinctoria, przytulia północna Galium 

boreale, czarcikęs łąkowy Succisa 

pratensis, okrzyn łąkowy Laserpitium 

prutenicum, pełnik europejski Trollius 

europaeus, mieczyk dachówkowaty 

Gladiolus imbicatus   

 



Gatunki muraw kserotermicznych i okrajków 

wilczomlecz sosnka Euphorbia cyparissias, dzwonek 

skupiony Campanula glomerata, wiązówka bulwkowa 

Filipendula vulgaris, przetacznik kłosowy Veronica 

spicata,  gorysz siny Peucedanum cervaria, wrotycz 

baldachogroniasty Tanacetum corymbosum, 

ciemiężyk białokwiatowy Vincetoxicum hirundinaria,  

czyścica storzyszek Clinopodium vulgare, kłosownica 

pierzasta Brachypodium pinnatum, koniczyna 

dwukłosa Trifloium alpestre,bodziszek czerwony 

Geranium sanguineum, pajęcznica gałęzista 

Anthericum ramosum, przytulia właściwa Galium 

verum,  przytulia pospolita Galium mollugo, lebiodka 

pospolita Origanum vulgare, traganek szerokolistny 

Astragalus glycyphyllos , kokoryczka wonna 

Polygonatum odoratum 

 

 



Gatunki lasów iglastych 

borówka czarna Vaccinium myrtillus, 

siódmaczek leśny Trientalis europaea, 

borówka brusznica Vaccinium vitis-idaea, 

guszyczka jednostronna Orthilia secunda  

oraz 

Dzwonecznik wonny Adenophora liliifolia 

szczodrzeniec rozesłany Chamaecytisus 

ratisbonensis, szczodrzyk czerniejący 

Lembotropis nigricans 

 

 



Gatunki diagnostyczne 

• Pięciornik biały Potentilla alba 

• Jaskier wielkokwiatowy Ranunculus polyanthemos 

• Miodunka wąskolistna Pulmonaria angustifolia 

• Miodunka miękkolistna Pulmonaria mollis 

• Miodownik melisowaty Melittis melissophyllum 

• Wyka kaszubska Viccia cassubica 

 

 

Wg W. Matuszkiewicza zespół nie ma własnych gatunków 
charakterystycznych , jedynie dla związku 

 

Część płatów dąbrów ciepłolubnych w Polsce ma wyraźnie 
antropozoogeniczny charakter. Głównym czynnikiem kształtującym i 
powodującym utrzymywanie się omawianych fitocenoz w przeszłości było 
pasterskie użytkowanie lasów. W warunkach zaprzestania takiej działalności 
człowieka następuje ekspansja gatunków typowych dla siedlisk żyźniejszych 
i ustępowanie roślin termofilnych. 

 



Na Lubelszczyźnie ciepłolubne 
zbiorowiska leśne wykształcają 
się głównie w miejscach, gdzie 
płytko zalega skała wapienna, 
m.in. na Pagórach Chełmskich, na 
Padole Zamojskim, oraz w 
regionach z „grubszą” pokrywa 
lessową na wychodniach skał 
kredowych 



• W drzewostanie dominują dąb szypułkowy Quercus robur 
20%  

•  W podszycie: dereń świdwa Cornus sanguinea 80% 
• Leszczyna pospolita Corylus avellana 2%, śliwa tarnina 

Prunus spinosa 2% 
• W runie: wrotycz baldachogroniasty Tanacetum 

corymbosum, dzwonek brzoskwiniolistny Campanula 
persicifolia, dzwonek szczeciniasty Campanula cervicaria, 
groszek czerniejący Lathyrus niger, miodownik melisowaty 
Melittis melissophyllum, sierpik barwierski Serratula 
tinctoria, bukwica lekarska Betonica officinalis, traganek 
szerokolistny Astragalus glycyphyllos, powojnik prosty 
Clematis recta, konwalia majowa Convallaria maialis 



 



 



 



 



 

Potentilla album + Carex pilosa + Daphne mezereum + 
Brachypodium sp. 



A 40 90 75 40 
Carpinus betulus 1 

Cerasus avium 2 

Corylus avellana 3 

Malus sp 1 

Quercus robur 3 4 4 

B 25 2 20 
Berberis vulgaris + 

Carpinus betulus + 

Cornus sanguinea 3 

Corylus avellana 2 

Tilia cordata + 

C 65 80 100 80 
Ajuga reptans + + + 

Anemone nemorosa 1 1 1 

Antchriscus sylvestris 1 

Asarum europaea 2 

Astragalus glycyphyllos + 

Betonica officinalis + 

Brachypodium sylvaticum + + 3 

Carex michelli 2 + 

Carex pilosa + 

Carpinus betulus + 

Cerasus avium + + 

Convallaria majalis + 

Cornus sanguinea 1 + 

Crataegus monogyna + 

Cruciata gabra 2 1 

Euonymus europaeus + + 

Fragaria vesca 1 + 

Galium odoratum 2 + 

Hepatica nobilis + + 

Lathyrus vernus + + + 

Lilium martagon 1 + 

Lysimachia nummularia + + 

Melaphyrum nemorosum + 

Melica nutans + 

Melittis melissyphyllum + + + + 

Milium effusum + 

Oxalis acetosella + 

Phyteuma spicatum + 

Platanthera chlorantha + 

Potentilla alba 2 

Primula veris + + 

Pulmonaria obscura 2 + 

Quercus robur + 

Rubus caesius 3 2 

Rubus saxatilis +  

Sanicula europaea 2 

Tanacetum corymbosum + 

Trifolium montanum +  

Ulmus glabra 2 

Veratrum nigrum 1  + 2 + 

Veronica chamaedrys  + + + 

Viola mirabilis + + 

Viola rieichenbachiana  +  + 2 + 

Fot. M. Bielecka 



Dąbrowy świetliste zachowały się w okolicach 
Gościeradowa i Zaklikowa 

Fot. M. Polkowska 
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Na Lubelszczyźnie dąbrowy świetliste wykształcone na 
podłożu wapiennym miały charakter antropogeniczny 
i obecnie ulegają grądowieniu.  



Dziękuję za uwagę 


