
klasa 4 – przyroda 

data: 05.05.2020 

Temat: Łąka jako środowisko życia organizmów. 

 

1. Cechy charakterystyczne łąki. 

Większość obecnie istniejących łąk została stworzona przez człowieka i jest 

utrzymywana dzięki jego zabiegom. Do nielicznych już naturalnych łąk należą górskie 

hale. Na łąkach, niezależnie od tego, czy są naturalne, czy zostały stworzone przez 

człowieka, występują wyłącznie rośliny zielne, czyli takie, których łodyga jest zielona, 

niepokryta korą. Niektóre rośliny łąkowe są jednoroczne, inne to byliny – rośliny 

wieloletnie, zimujące najczęściej w postaci podziemnych łodyg, np. kłączy. 

2. Rośliny występujące na łące. 

Pospolitymi roślinami łąk są trawy. Na polskich łąkach często można zobaczyć m.in.: 

życicę, tymotkę, perz i kupkówkę. Puste w środku łodygi traw, zwane źdźbłami, rosną 

nie tylko w wierzchołku, jak u innych roślin, lecz również na całej długości. Dzięki 

temu trawa obgryziona przez zwierzę od góry nie ginie, ale nadal rośnie. Kwiaty traw 

są niepozorne, ponieważ nie służą wabieniu owadów. To wiatr przenosi pyłek z jednej 

rośliny na drugą. Kwiaty traw są przeważnie skupione w grupy zwane kwiatostanami. 

Jeśli łąki występują na żyznych glebach, to od wiosny do jesieni są pełne kolorowo 

kwitnących roślin zapylanych przez owady. Na łąkach w Polsce zobaczysz m.in.: białą, 

różową lub czerwoną koniczynę, różową firletkę, żółte mniszki, jaskry i pięciorniki, a 

także fioletowe chabry i głowienki. 

 



3. Rośliny łąkowe. 

 

4. Łąka – środowisko życia zwierząt 

Łąka jest miejscem życia wielu zwierząt. Żyją tu m.in. myszy, norniki i krety. Dowodem 

występowania tych ostatnich są charakterystyczne kopce ziemi. Nad łąką latają liczne 

owady zapylające rośliny i odżywiające się nimi. Łąka to także siedlisko wielu ptaków, 

takich jak skowronki, czajki, bażanty, kuropatwy i bociany. 

5. Zwierzęta łąki. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Łąki – miejsce wypasu zwierząt i źródło paszy dla zwierząt. 

Na pastwiskach jest wypasane bydło domowe, czyli białe, biało-czarne, biało-

czerwone albo czerwone krowy. Dostarczają one mleka, które może być przetwarzane 

na masło, sery, kefiry, jogurty i inne produkty mleczne. Człowiek wykorzystuje 

również mięso krów – wołowinę – oraz ich skórę, z której wyrabia się m.in. buty. 

Latem w górach możesz zobaczyć stada owiec pasące się na łąkach górskich zwanych 

halami. Od jesieni do wiosny owce przebywają w zagrodach. Kiedy nadchodzą ciepłe 

dni – pod opieką baców i ich pomocników, juhasów, wspomaganych przez pasterskie 

psy – owce trafiają na zielone hale.  

Owce dostarczają wełny i mleka. Wełna służy do wyrobu swetrów, czapek i 

rękawiczek, a z mleka otrzymuje się m.in. smaczne sery – oscypki – i bundz − masę 

serową, która po obeschnięciu jest przerabiana na bryndzę. Baranina (owcze mięso) 

jest wykorzystywana w kuchni, a skóra służy do wyrobu różnych przedmiotów 

codziennego użytku. 

Rośliny z łąk, które nie są pastwiskami, rolnicy wykorzystują głównie jako paszę dla 

zwierząt. Łąki znajdujące się na słabszych glebach są koszone raz w roku, a te na 

glebach bardziej żyznych – dwa razy. Najlepsza pora na pierwsze sianokosy przypada 

na przełom maja i czerwca. Rolnicy skoszone rośliny najczęściej suszą i w ten sposób 

otrzymują siano – cenną paszę, którą karmią zwierzęta zimą. Skoszone rośliny można 

też zakisić. Wtedy uzyskuje się kiszonkę, wykorzystywaną jako pasza dla zwierząt. 

Aby uzyskać lepsze plony z łąk, rolnicy często dosiewają na nich inne rośliny. 

 

 

 

 

 



Rośliny kwitnące na łąkach. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 


