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murawy ciepłolubnemurawy ciepłolubne

Murawy ciepłolubne to pojęcie obejmujące roślinność zróżnicowanych siedlisk. 

Łączą te siedliska dwie cechy: są nasłonecznione, więc ciepłe lub bardzo ciepłe 

oraz dzięki wysokiej przepuszczalności podłoża suche lub nawet bardzo suche. 

Różni je rodzaj podłoża, jego żyzność, odczyn pH i skład mechaniczny. Rośliny 

rosnące w murawach ciepłolubnych wykształciły wiele przystosowań umożliwia-

jących im przetrwanie suszy. Część gatunków (terofity) ma bardzo krótki, kilku-

tygodniowy cykl życiowy, zdążą więc wytworzyć nasiona przed nastaniem letniej 

suszy i w takiej postaci przeczekują niesprzyjający okres. 
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na piaszczyskach nad Bugiem
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Rojownik pospolity
Jovibarba sobolifera
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Skalnica trójpalczasta
Saxifraga tridactylites
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Perłówka siedmiogrodzka
Melica transsilvanica
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Czosnek skalny
Allium montanum

Czosnek skalny
Allium montanum

Pionierska murawa naskalna 
z kostrzewą bladą Festuca pallens

w Masywie Ślęży
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Szałwia łąkowa
Salvia prantensis
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Koślaczek stożkowaty
Anacamptis pyramidalis –

gatunek wymarły w Polsce
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Stachys recta
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Sparceta siewna
Onobrychis viciifolia
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Dwulistnik muszy
Ophrys insctifera –

gatunek zagrożony w Polsce
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Gółka długoostrogowa
Gymnadenia conopsea
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Cirsium pannonicum
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Hieracium pilosella
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Linum hirsutum
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Traganek długokwiatowy
Astragalus onobrychis
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Gentiana cruciata
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Rozchodnik ostry
Sedum acre

Rozchodnik ostry
Sedum acre

Ostnica Jana
Stipa joannis
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Dziewanna fioletowa
Verbascum phoeniceum
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Murawa kwietna ze smółką pospolitą Viscaria vulgaris

i szałwią łąkową Salvia pratensis w Masywie Ślęży
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