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Kocham zapach skoszonej łąki.

Jak przygotować teren
pod łąkę kwietną?

Są cztery metody założenia łąki kwietnej. Pierw
sza polega na wysiewie w czystą ziemię. Dru
ga na modyfikowaniu istniejącej roślinności
przez odpowiednie koszenie, trzecia na wysadzaniu roślin z doniczek oraz czwarta – często
nieskuteczna – na podsiewaniu łąki w istniejącą
roślinność.
Jeśli zakładamy łąkę od nowa, musimy po
myśleć, jak zniszczyć dotychczasową roślinność.
Jeden ze sposobów to zaoranie terenu. Najlepiej
zrobić to traktorem, tak jakbyśmy przygoto
wywali ziemię pod uprawę zboża. Czyli orka
i bronowanie. Po wsianiu nasion najlepiej teren
zwałować (ale nie jest to warunek konieczny).
Niektórzy zagrabują go po siewie, ale ja tego nie
polecam. Nasiona kwiatów łąkowych są bardzo
drobne i niektóre kiełkują, tylko gdy mają dostęp
do światła. Niestety wraz z orką wydobywa się
także nasiona roślin przez nas niepożądanych –
„chwastów”, które były w glebie głębiej i czekały
nawet kilkadziesiąt lat na warunki do kiełko
wania. Dlatego osoby, które używają herbicy
dów, odczekują około czterech–pięciu tygodni na
skiełkowanie tego, co jest w banku nasion, wtedy
opryskują teren i sieją nowe nasiona po paru
dniach. Od kilkunastu lat nie opryskuję obsza
rów, na których zakładam łąki kwietne, żeby nie
promować herbicydów. Efekt jest trochę gorszy,
ale łąki się udają, a na dodatek czasem pojawia
184

się na nich coś ciekawego z gleby. Kiedy prze
stałem używać herbicydów, na wszelki wypadek
lekko podniosłem normę siewu – z 1,5 grama
do 2, a nawet 3 gramów na metr kwadratowy.
Mam za to poczucie, że nie przyczyniam się do
degradacji przyrody chemią przemysłową (nie
stety prawdziwe negatywne efekty oprysków
na przyrodę i człowieka są czasem ukrywane
przez lobby chemiczne). Poza tym bardzo czę
sto nawet opryski nie były w stanie usunąć tego
wszystkiego, co kiełkuje z gleby. Jeśli siejemy łąkę
wieloletnią, po prostu w pierwszym roku kosimy
teren kilka razy. Pozbędziemy się dzięki temu
jednorocznych chwastów i pozwolimy się roz
winąć rozetkom roślin wieloletnich. Gorzej, jeśli
gleba była przerośnięta kłączami i korzeniami
chwastów wieloletnich, takich jak perz czy powój
polny. Wtedy trzeba większą ich część wyciągnąć
bronami. Jeżeli będzie ich niewiele, nie zaszkodzą
łące kwietnej. Jeśli niszczymy niski trawnik, nie
musimy wykonywać głębokiej orki – wystarczy
glebogryzarka lub przekopanie ręczne.
Możemy też przykryć teren pod siew czarną
folią lub matą na cały sezon letni. Ściągnijmy ją
we wrześniu i wtedy wysiejmy nasiona. To bar
dzo skuteczna metoda, która nie wyciąga nasion
chwastów z głębi gleby. Jest jednak kosztowna
i polecana na mniejsze powierzchnie, no i uży
wamy plastiku.
Łąka
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Jeszcze inny sposób to siew nasion łąki
w ściernisko. Gęsto wysiewamy zboże, które
skosimy na przełomie lipca i sierpnia. Potem
od razu wysiewamy nasiona łąki wieloletniej.
W przypadku łąki jednorocznej zaczekałbym ze
skoszeniem zboża do końca sierpnia. To być może
najlepsza z metod.
Co nie działa? Zwykle wertykulacja trawnika
(nacięcie darni) czy tylko opryskanie herbicydem
istniejącej roślinności bez orki. W pierwszym
przypadku trawnik odbije. W drugim – tworzy
się zbita masa martwych roślin, które nie prze
puszczą siewek.
Teraz trochę o drugiej metodzie zakładania
łąki kwietnej. Możemy zmienić istniejącą roślin
ność przez koszenie jej czy użytkowanie w inny
sposób, tak żeby stworzyć siedlisko dla pewnych
gatunków. Na przykład możemy założyć, że firlet
ka lubi łąki koszone dwa razy w roku, i tak teren
użytkować. Gatunki te mają szansę pojawić się
same, nie zawsze tak się jednak dzieje. Czasem
na przykład nie ma w okolicy nasion, czasem
zaś przeszkadzają istniejące rośliny. Trzcinnik,
pospolitą trawę niezarośniętych odłogów, ograni
czamy przez częste koszenie. Ale nawet po kilku
latach w runi łąki nadal będzie go dużo, co może
ograniczyć pojawienie się firletki. Dlatego lepiej
jednak przynajmniej część terenu zaorać. Wtedy
mamy większą kontrolę nad składem gatunko
wym, gdyż często liczy się „efekt założyciela” – co
wzejdzie pierwsze, to zostaje.
Jeszcze inną metodą modyfikacji roślinności
jest wsadzenie ukorzenionych sadzonek roślin
w zasianą lub istniejącą łąkę. W języku angiel
skim nazywane są plug-ins (wtyczki). Jest to kosz
towne, ale daje im dużą szansę na przeżycie i bywa
bardzo skuteczne – szczególnie w przypadku roś
lin, które wytwarzają mocny system korzeni lub
kłączy. Należą do nich na przykład: rdest wężow
nik, krwiściąg lekarski, bodziszki, ostrożeń łąko
wy, wiązówka błotna, kosaciec syberyjski, chaber
łąkowy i chaber austriacki, dziewanna pospolita.
Te gatunki możemy po prostu posadzić w trawni
ku, który będziemy kosić tylko raz w roku.
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Żmijowce występują najczęściej na przydrożach,
ale utrzymują się też na suchych łąkach
koszonych w lipcu, gdy już wydadzą nasiona.

Bank nasion

Okres od maja do lipca to nie tylko czas najwięk
szego rozkwitu łąk kwietnych, które tworzę z mie
szanek nasion dzikich kwiatów zebranych z łąk
w różnych częściach Polski. To także okres, kiedy
dzwonią zniecierpliwieni klienci, którym z ja
kichś powodów się nie udało (lub przynajmniej
tak im się wydaje). Jedno z najczęstszych pytań
to: „Dlaczego pan mi sprzedał lebiodę?”. Tym,
którzy słabiej znają naszą florę, wytłumaczę, że
lebioda to potoczna nazwa komosy białej – bar
dzo pospolitej rośliny, występującej głównie jako
chwast w ziemniakach.
Zwykle wygląda to tak. Klient wysiewa łąkę,
czeka trzy tygodnie i widzi morze siewek różnych
gatunków jednorocznych i dwuletnich, które cze
kały w glebie, choćby tasznika pospolitego czy
komosę. Bardzo się cieszy. Potem przychodzi jego
sąsiad, doświadczony rolnik, i mówi: „Panie, to
lebioda, coś pan tu posiał!”. Klient wpada w pani
kę i zrozpaczony dzwoni do mnie po poradę albo
z pretensjami (niepotrzebne skreślić).
No więc skąd ta lebioda? I czy jeszcze coś tam
wyrośnie?
Otóż nasiona lebiody wzięły się z banku nasion. To nie taki zwyczajny wirtualny bank, ale
prawdziwy – albo raczej graciarnia, śmietnik,
zbiór milionów nasion, które są w glebie, ale się
ich nie dostrzega. Składa się głównie z długowiecz
nych nasion chwastów. Szybko wyrastają, ale są

tasznik pospolity

komosa biała

Łąka
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narażone na zniszczenie – bo zagrażają uprawom
oraz dlatego, że to zwykle rośliny jednoroczne,
które ulegają konkurencji roślin łąk trwałych,
lasów i zarośli. Muszą czekać, czasem cały wiek,
aż znowu nadarzy się okazja wykiełkować w do
brych warunkach. W przeciwnym wypadku nie
kiełkują. Czekają na wydobycie na powierzchnię
otwartej gleby!
Tak więc osoba wysiewająca łąkę czy warzywa,
przekopując teren, wydobywa na powierzchnię
nową transzę nasion chwastów. Na szczęście te
jednoroczne zwykle nie lubią koszenia. Wykaszając teren kilka razy w pierwszym roku,
nie dopuszczamy do rozrostu chwastów jednorocznych i pozwalamy na rozwój siewek
wysianej wieloletniej łąki.
Nasiona łąkowe kiełkują powoli – w dobrych
warunkach minimum trzy tygodnie. Pojawią się
więc trochę później niż nasiona komosy. Nie pani
kujcie zatem, tylko koście. Jeden z moich klientów
miał pod Płockiem pole, które w całości pokryła
komosa (tam nazywają ją faćką). Po sześciu turach
koszenia doprowadził do jej zniszczenia. Warto
poza tym zapewnić dobre warunki wilgotnościo
we zachwaszczonej łące, gdyż komosa odbiera
wilgoć młodym roślinom łąkowym. W drugim
roku łąka pięknie zakwitnie.
Pamiętam też taki przypadek, że łąkę założono
na skopanym trawniku, który był takim niskim
trawniczkiem od przynajmniej 70 lat. Zaskoczona
klientka doniosła, że całą łąkę pokryły dwume
trowe rośliny bielunia dziędzierzawy! Musiały
na to czekać kilkadziesiąt, a może i kilkaset lat.
Podobnie długowieczne są nasiona maków, które
często tworzą wielkie zakwity w pierwszym roku
po robotach drogowych, a potem szybko zanikają.
Natomiast chwasty, które mają krótkowieczne
nasiona, są bardziej narażone na wyginięcie. Tak
jest z kąkolem, szelężnikami i dziką marchwią,
których nasiona żyją w glebie zwykle tylko rok.

zbieranie nasion szelężnika
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Skąd wziąć nasiona?

Nie chcę pisać banałów, że można kupić je w skle
pie. Pamiętajcie, że obecnie rynek mieszanek
nasion jest bogaty i warto się nieco rozejrzeć.
Często ciekawe, specjalistyczne produkty do
stępne są tylko przez internet. Najważniejsze,
żeby mieszanka miała podany skład gatunkowy.
Powinniście sprawdzić każdy gatunek z listy – czy
jest wieloletni, czy jednoroczny, rodzimy, inwa
zyjny, a może uprawiany tylko w ogrodach. Wtedy
podejmiecie decyzję świadomie. Często nieste
ty producenci – szczególnie tanich, masowych
mieszanek – naginają rzeczywistość. Piszą o łące
dzikich kwiatów, a w rzeczywistości większość
nasion to obce gatunki ogrodowe. Sprawdźcie
też skład procentowy mieszanki, zwłaszcza to,
ile jest w niej trawy (taniej w produkcji). Nieste
ty pisze do mnie wiele osób, które nie tylko nie
wiedzą, jakie gatunki wysiały, ale nawet kto był
producentem mieszanki („kupiłem coś w mar
kecie”). Nie sięgajcie po mieszanki bez podanego
pełnego składu lub takie, w których przeważają
nasiona traw.
Najlepiej jest samodzielnie zbierać nasiona.
Powstają też fora internetowe dla osób, które
wymieniają się nasionami, można więc za to, co

się zebrało, dostać inne ciekawe gatunki. O przy
gotowywaniu własnej mieszanki nasion myślałem
już w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego
wieku, gdy studiowałem renowację zabytkowych
ogrodów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiej
skiego w Warszawie i koledzy po fachu narze
kali, że nie ma czym obsiewać polan w parkach
krajobrazowych. Nie wiedziałem, jak się do tego
zabrać. W długi weekend majowy w 1999 roku
odwiedziłem znajomego – Mariusza Tchorka
(1939–2004), znanego krytyka sztuki – w Dobrem
koło Kazimierza Dolnego. On też interesował
się zakładaniem dzikich ogrodów i miał wielkie
pudło różnych mieszanek z Anglii. Powiedział:
„Nie myślałeś, żeby coś takiego robić?”. Ja na
to: „Myślałem, ale nie wiem jak”. Odpowiedział:

zbieranie rumianku
(powyżej)
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koszyczki rumianku po zbiorze
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suszenie nasion firletki

„No jak to jak? Bierzesz wiadro i zbierasz”. I tak
się zaczęło, od zbierania nasion mniszka 1 maja
1999 roku. Do sierpnia uzbierałem ponad 20 ga
tunków i powstała pierwsza polska mieszanka
nasion dzikich kwiatów łąkowych Polska Łąka
Kwietna. Nie wiem, jak długo jeszcze będzie mi
się chciało to robić, ale w momencie pisania tej
książki ma już 22 lata.
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W przypadku niektórych gatunków zbiera się
same nasiona lub owoce, czasem obrywa się całe
główki, na przykład świerzbnicy czy złocienia, lub
strzepuje do wiadra (brodawnik, mniszek, pępa
wa, jaskier). Innym można też ścinać wierzchołki
z całymi owocostanami, jeśli widać, że nasiona
będą się wysypywać (firletka, wiesiołek, dziewan
na), choć można też zaczekać do momentu, gdy
będą w pełni dojrzałe, i tylko nachylać wiadro
i potrząsać rośliną lub przeginać ją w dół w kie
runku wiadra. Łatwo niestety przeoczyć moment
zbioru i zastać tylko puste okrywy nasienne. Na
siona często trzeba dosuszyć, szczególnie gdy
ścina się całe pędy roślin. Najlepiej rozkładać
zbiory bardzo cienką warstwą na kartonach lub
gazetach na przewiewnym strychu. Niektóre, na
przykład niedojrzałe do końca makówki maku
polnego, łatwo pleśnieją. Trudno suszyć nasiona
w mieszkaniu, bo przynajmniej dwa okna powin
ny być zawsze uchylone. No, chyba że mówimy
o garści nasion – wtedy nie ma problemu. Nie
które gatunki zbiera się, kiedy wydają się jeszcze
zielone (na przykład świerzbnicę), bo gdy całkiem
dojrzeją, od razu opadną.
Żywotność nasion przedłużymy, trzymając
je w chłodnym i przewiewnym miejscu. Więk
szość roślin łąkowych i polnych zachowuje siłę
kiełkowania przynajmniej rok. Takich gatunków
jak marchew, szelężnik czy kąkol nie przetrzy
mywałbym jednak dłużej niż półtora roku. Inne,
jak złocień, krwawnik czy wyka, spokojnie mogą
leżeć kilka lat. Natomiast część gatunków chwa
stów polnych, jak mak polny czy chaber bławatek,
może być przechowywana latami (piszę o tym
w podrozdziale Bank nasion).
Większość gatunków łąkowych kiełkuje po
kilku tygodniach od wysiania, tylko nieliczne wy
magają stratyfikacji, czyli przelegiwania w tem
peraturze nieco powyżej zera przez parę tygodni
lub miesięcy. Takie wymagania mają na przykład
wiesiołek, pszeniec i szelężnik, które należy wy
siać przed zimą.
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