
Funkcja biocenotyczna - tworz¹ ostoje dla licznych zwierz¹t wolno ¿yj¹cych. 
Funkcja klimatyczna pe³ni¹ ze wzglêdu na du¿¹ produkcjê tlenu oraz nasycanie powietrza par¹ wodn¹. 
Funkcja ochronna. Zwarta roœlinnoœæ ³¹kowa chroni glebê przed erozj¹ wodn¹ i wietrzn¹. 
Funkcja glebotwórcza. Tworz¹ siê korzystne warunki dla aktywnoœci biologicznej drobnoustrojów, 
wp³ywaj¹c na zwiêkszenie urodzajnoœci gleby.
Funkcja hydrologiczna polega na gromadzeniu wody i przekazywaniu jej ni¿ej po³o¿onym zbiornikom 
wodnym. £¹ki dolinowe w okresach powodzi przejmuj¹ nadmiar wody.
Funkcja hydrosanitarna. £¹ki p sp³ywaj¹ce z gruntów 
uprawnych ska¿onych nawozami i pestycydami.
Funkcja krajobrazowa i rekreacyjna.
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£¹ki

£¹ki i pastwiska w Dolinie Zimnicy nie s¹ ju¿ u¿ytkowane rolniczo. S¹ to zbiorowiska trawiaste z przewag¹ 
roœlin jednoliœciennych nale¿¹cych do rodziny traw i turzyc. £¹ki i pastwiska s¹ Ÿród³em paszy dla zwierz¹t 
gospodarskich i leœnych. 
Poza walorami florystycznymi, ³¹ki po³o¿one w dolinach rzecznych tworz¹ korytarze ekologiczne dla 
migruj¹cych zwierz¹t. S¹ siedliskiem gin¹cych gatunków roœlin, spotkaæ tu mo¿na  np.  kuku³kê 
szerokolistn¹, jeden z nielicznych krajowych storczyków. Wystêpuje tu tak¿e firletka poszarpana. 
Zbiorowiska roœlinne ³¹k i pastwisk tworz¹ biotopy specyficznej dla nich fauny, zw³aszcza awifauny, która 
spe³nia wa¿n¹ rolê w zachowaniu równowagi biologicznej w agrocenozach. 
Najwiêkszym zagro¿eniem dla zbiorowisk ³¹kowych jest brak u¿ytkowania oraz po¿ary. Porzucone ³¹ki 
zmieniaj¹ swoj¹ szatê roœlinn¹ w ramach sukcesji ekologicznej. £¹ki zarastaj¹ szuwarami trzciny pospolitej, 
sitowiem leœnym lub œmia³kiem darniowym. Rozrastaj¹ce siê zaroœla wierzb i olszy czarnej stopniowo zajmuj¹ 
obszary trawiaste. Z zarastaj¹cych ³¹k ustêpuj¹ ptaki zwi¹zane z tymi ekosystemami, gdy¿ trac¹ miejsca do 
¿ycia lub maj¹ ograniczone mo¿liwoœci zdobywania pokarmu: czajka, bekas kszyk, przepiórka.
Znaczenie ³¹k i pastwisk wraz z wystêpuj¹cymi wœród nich zadrzewieniami wynika g³ównie ze spe³nianych 
przez nie funkcji:
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Firletka poszarpana
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