
113Wiechlina łąkowa — niewielka, lecz cenna trawa uprawna w strefie klimatu umiarkowanego

na z formy szerokolistnej i jest ona uznawa-
na za odmianę uniwersalną, sprawdzającą się 
na różnego typu trawnikach.	

Wyjątek stanowi najstarsza polska odmiana 
trawnikowa ‘Alicja’ (Rutkowska	 i BRzywczy-
-kunińska	 1969), która została wyprowadzo-

WIECHLINA ŁĄKOWA — NIEWIELKA, LECZ CENNA TRAWA UPRAWNA W STREFIE KLIMATU 
UMIARKOWANEGO

Streszczenie

Wiechlina łąkowa to przykład gatunku trawy 
łąkowej szeroko rozpowszechnionej w Polsce i na 
świecie. Występuje ona pospolicie na przydrożach, 
rowach, pobrzeżach lasów, polanach leśnych, jak i 
nasypach, czy skarpach. Ta niewielka (40–60 cm) i 
wydawałoby się delikatna trawa wykształca zwartą i 
mocą ruń oraz równie silną, elastyczną i odporną na 
rozrywanie darń. Charakteryzuje się rozłogowo-luź-
nokępowym typem krzewienia się oraz dużą odpor-
nością na udeptywanie. Dzięki temu sprawdza się 
na pastwiskach, łąkach oraz różnego rodzaju trawni-
kach. Zwłaszcza jest polecana na trawniki rekreacyj-
ne i sportowe. W stanie kwiatowym wiechlinę łąko-
wą rozpoznaje się głównie po budowie oraz zabar-
wieniu kwiatostanu (niebiesko-zielony z fioletowym 
odcieniem), jakim jest piramidalna wiecha właściwa. 
W fazie rozwoju wegetatywnego jest identyfikowana 
na podstawie budowy liści. Jej blaszki liściowe są 

KENTUCKY BLUEGRASS — A SMALL BUT VALUABLE CULTIVATED GRASS OF THE TEMPERATE 
CLIMATE ZONE

Summary

równowąskie, łódeczkowato zakończone, z wyraźny-
mi dwoma bruzdkami (tak zwanym „śladem nart”), 
biegnącymi równolegle wzdłuż nerwu głównego. 
Wiechlina obfituje w liczne odmiany uprawne (29). 
Wśród nich dominują trawnikowe (23), apomiktycz-
ne odmiany jednoklonowe (25), pochodzące z zagra-
nicznych hodowli (19). Większość z nich zostało wy-
prowadzonych z ekotypów. Trawa ta nie należny do 
wysokoplonujących, jednakże jej plon charakteryzuje 
się dobrą jakością, znacznymi walorami smakowymi 
i korzystnym składem chemicznym. To sprawia, że w 
Polsce jest uznawana za jeden z ważniejszych gatun-
ków wśród traw pastewnych. Wiechlina łąkowa to 
również cenna trawa gazonowa. Obok: życicy trwa-
łej, kostrzewy czerwonej, czy kostrzewy owczej jest 
podstawowym składnikiem większości mieszanek 
trawnikowych.

The Kentucky bluegrass is an example of mead-
ow grass species widely spread in Poland and in the 
world. It is commonly found on roadsides, ditches, 
forest fringes, forest clearings as well as on embank-
ments or escarpments. This small (40-60 cm) and 
apparently delicate grass forms a dense and strong 
sward and equally strong springy and tear-resistant 
turf. It is characterized by the creeping or loose 
tufted type of tillering and a large resistance to 
trampling. This makes it useful in pastures, meadows 
and lawns of different type. It is particularly recom-
mended for recreational and sports lawns. When 
flowering, Kentucky bluegrass is mainly identi-
fied  by its morphology and colour of inflorescence 
(blue-green with a shade of purple) which is a true, 
pyramid-shaped panicle. In the vegetative growth 

stage, its identification is based on the leaf morphol-
ogy. Its leaf blades are linear, boat-shape tipped with 
two distinct furrows, the so called “ski track”, run-
ning parallel along the midrib. Kentucky bluegrass is 
rich in numerous cultivars (29). Lawn and uni-clonal 
apomictic varieties (23 and 25) and those of foreign 
breeding (19) prevail among them. Majority of them 
have been derived from ecotypes. This grass does 
not belong to high-yielding species but its yield is 
characterized by a good quality, significant taste val-
ues and favorable chemical composition. This makes 
it to be considered in Poland as one of more impor-
tant species among feed grasses. Kentucky bluegrass 
is also a valuable lawn grass. Apart from perennial 
rye-grass, red fescue or sheep’s fescue, it is a basic 
component of most lawn grass mixtures.
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