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METODYKA 

 Walotyzacja botaniczna starorzeczy oparta jest o wizyty terenowe. Dla ka�dego 

starorzecza sporz�dzono spis florystyczny, wyró�niono i zmapowano istniej�ce zbiorowiska 

ro�linne. Spisy florystyczne wykonano koncentruj�c si� na gatunkach dominuj�cych, 

zwi�zanych ze �rodkowiskiem wodnym i bagiennym, ze szczególnym uwzgl�dnieniem 

gatunków chronionych, rzadkich, a tak�e inwazyjnych. Dla gatunków rzadkich i chronionych 

okre�lono lokalizacj� GPSem, a tak�e ich szacunkow� liczebno�� lub zajmowan�

powierzchni�. W obr�bie starorzeczy wyró�niano i zmapowano zbiorowiska ro�linne. 

Fitocenozy okre�lone zostały w oparciu o struktur� płatów i gatunki dominuj�ce (nie 

wykonywano zdj�� fitosocjologicznych). Sporz�dzono szkice rozmieszczenia wyróznionych 

zbiorowisk. 

STARORZECZE NR 195  (rys.1, fot. 1, 2, 3) 

Data kontroli: 23.06.2012 

Lokalizacja: Zawadka, gm. Mied�na, N 49°57'30,8" E 19°05'34,3"�

Informacje ogólne: niewielkie, bezwodne (woda stagnuje tylko wiosn� lub po wi�kszych 

opadach) obni�enie terenu zaro�ni�te ro�linno�ci� szuwarow�. Starorzecze poło�one jest  

w mi�dzywalu na terenie otwartym, otoczone rozległymi płatami Phalardetum arundinaceae.  

W bezpo�rednim s�siedztwie (na zachód) znajduje si� starorzecze nr 196. Brak poł�czenia  

z Wisł�.  

Zbiorowiska ro�linne: Ro�linno�ci wodnej brak. W centralnej, najni�ej poło�onej cz��ci 

starorzecza rosn� płaty Glycerietum maximae, tworz�ce układ mozaikowy z fitocenoz�

Phalaridetum arundinacea. Zbiorowisko z panuj�c� mozg� trzcinowat� zarasta równie�

rozległy teren wokół starorzecza.  

Wykaz stwierdzonych gatunków: 

Glyceria maxima, Phalaris arundinacea, Rorippa amphibia,

Chronione gatunki ro�lin: brak 

Rzadkie gatunki ro�lin: brak 

Inwazyjne gatunki ro�lin: brak 
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Rys. 1. Schemat rozmieszczenia zbiorowisk ro�linnych w starorzeczu nr 195 

Fot 1. Widok ogólny na starorzecze nr 195 
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Fot.2. Glycerietum maximae otoczone Phalaridetum arundinaceae, starorzecze nr 195  

Fot.3. Najgł�bsze miejsca zarasta Glycerietum maximae, starorzecze nr 195
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STARORZECZE NR 196  (rys. 2 fot. 4, 5, 6) 

Data kontroli: 23.06.2012 

Lokalizacja: Zawadka, gm. Mied�na, N 49°57'31,9" E 19°05'25,8"�

Informacje ogólne: niewielkie, silnie wypłycone, w cz��ci bezwodne starorzecze 

usytuowane w mi�dzywalu. Wokół znajduj� si� ł�ki ko�ne oraz rozległy szuwar mozgowy. 

Centralna, pełnowodna cz��� zbiornika w pełni nasłoneczniona. Drzewa i zaro�la wierzbowe 

skupione s� w ko�cowych partiach starorzecza. �

Zbiorowiska ro�linne: cał� przestrze� wodn� starorzecza porasta zwarcie Elodea 

canadensis, któr� przerasta lu�no Sagittaria sagittifolia. We wschodnim kra�cu zbiornika 

(przechodz�cym dalej w rów ł�cz�cy starorzecze z Wisł�) znajduj� si� zaro�la wierzbowe, 

u podstawy których rozwijaj� si� płaty Rorippa amphibia i niewielkie skupienia Phalaris 

arundinacea. Ostatni z gatunków dominuje w pozostałej, bezwodnej cz��ci starorzecza 

tworz�c tam zwarte łany Phalaridetum arundinaceae z domieszk� innych gatunków 

szuwarowych oraz pokrzyw� zwyczajn� w miejscach bardziej przesuszonych. �

Wykaz stwierdzonych gatunków:  

Alisma plantago-aquatica, Carex acutiformis, Elodea canadensis, Equisetum palustre, 

Galium palustre, Glyceria maxima, Lemna minor, Phalaris arundinacea, Poa pratensis, 

Polygonum amphibium, Polygonum hydropiper, Rorippa amphibia, Rumex hydrolapathum, 

Sagittaria sagittifolia, Spirodela polyrhiza, Urtica dioica. 

Chronione gatunki ro�lin, rzadkie gatunki ro�lin, inwazyjne gatunki ro�lin: brak 

Fot.4. Starorzecze nr 196, widok na cz��� wschodni�
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Fot.5. Starorzecze nr 196, widok na cz��� zachodni�

Fot.6. Starorzecze nr 196, południowa, zaro�ni�ta szuwarem mozgowym cz��� starorzecza
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Fot.6. Starorzecze nr 196

Rys. 2. Schemat rozmieszczenia zbiorowisk ro�linnych w starorzeczu nr 196 
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STARORZECZE NR 199  (rys. 3, fot. 7, 8, 9) 

Data kontroli: 23.06.2012; 31.07.2012 

Lokalizacja: Zawadka, gm. Mied�na, N 49°57'35,1" E 19°06'51,3"�

Informacje ogólne: niewielkie starorzecze usytuowane w gł�bokim obni�eniu terenu  

w mi�dzywalu, bez poł�czenia z Wisł�. Na stromych brzegach od północy rosn� d�by, od 

południa zaro�la wierzbowe, cz��ciowo zacieniaj�c tafl� wody. Podczas dwukrotnej kontroli 

zbiornika obserwowano bardzo du�e wahania poziomu wody. W czerwcu całe obni�enie 

terenu, w którym znajduje si� starorzecze było wypełnione wod�. Miesi�c pó�niej poziom 

wody był o 2 do 3 m ni�szy. �

Zbiorowiska ro�linne: w wodzie rozwijaj� si� niewielkie płaty tworzone przez Potamogeton 

sp., Potamogeton crispus, Ceratophyllum demersum. Odsłoni�te błotniste brzegi zarasta 

głównie Polygonum hydropiper, któremu towarzysz� pojedyncze osobniki lub niewielkie 

skupienia Acorus calamus, Alisma plantago-aquatica, Alopecurus aequalis. Wy�sze partie 

brzegów, a tak�e teren s�siaduj�cy ze starorzeczem od strony południowo-wschodniej, zarasta 

Phalaris arundinacea, z niewielkim udziałem Carex gracilis.�

Wykaz stwierdzonych gatunków: 

Acorus calamus, Alisma plantago-aquatica, Alopecurus aequalis, Carex gracilis, 

Ceratophyllum demersum, Phalaris arundinacea, Polygonum hydropiper, Potamogeton sp., 

Potamogeton crispus.

Chronione gatunki ro�lin, rzadkie gatunki ro�lin, inwazyjne gatunki ro�lin: brak 

Rys. 3. Schemat rozmieszczenia zbiorowisk ro�linnych w starorzeczu nr 199 



� 
�

Fot. 7. Starorzecze nr 199, widok ogólny, koniec czerwca 

Fot. 8. Starorzecze nr 199, widok ogólny, koniec lipca 
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Fot. 9. Starorzecze nr 199, koniec lipca 

Fot. 10. Starorzecze nr 199, zbiorowieko z Polygonum hydropiper 
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STARORZECZE NR 211 (Rys. 4, fot. 11, 12) 

Data kontroli: 07.06.2012, 14.07.2012 

Lokalizacja: �abówka, gm. Mied�na, N 50°00'17" E 19°07'06,8"�

Informacje ogólne: zbiornik ma charakter płytkiego, mulistego rozlewiska, otoczonego 

rozległymi szuwarami mozgi trzcinowatej i zakrzewieniami wierzbowymi (głównie Salix 

viminalis, S. alba).  

Zbiorowiska ro�linne: zbiornik w cało�ci zwarcie zarasta ro�linno�� klasy Potametea.  

W płatach dominuj� Potamogeton sp, oraz Ceratophyllum demersum. W brze�nych partiach 

rozlewiska w rozproszeniu ro�nie Sagittaria sagittifolia. Szuwary wokół tworzy głównie 

Phalaris arundinacea, z niewielkim udziałem Carex gracilis. W błotnistej strefie 

przybrze�nej miejscami widoczne s� niewielkie skupienia Hottonia palustris.�

Wykaz stwierdzonych gatunków: 

Alisma plantago-aquatica, Ceratophyllum demersum, Hottonia palustris, Iris pseudacorus, 

Lemna minor, Lemna trisulca, Lysimachia vulgaris, Myriophyllum spicatum, Phalaris 

arundinacea, Polygonum hydropiper, Potamogeton sp., Rorippa amphibia, Sagittaria 

sagittifolia, Spirodela polyrhiza.  

Chronione gatunki ro�lin, inwazyjne gatunki ro�lin: brak 

Rzadkie gatunki ro�lin: Hottonia palustris 

Rys. 4. Schemat rozmieszczenia zbiorowisk ro�linnych w starorzeczu nr 211 
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Fot. 11. Starorzecze nr 211, widok na cz��� północn�

Fot. 12. Starorzecze nr 211, widok na cz��� południow�
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STARORZECZE NR 212  (rys. 5, fot. 13, 14, 15, 16) 

Data kontroli: 07.06.2012, 14.07.2012 

Lokalizacja: �abówka, gm. Mied�na, N 50°00'13,7" E 19°06'55,1"�

Informacje ogólne: Ukształtowanie zbiornika charakterystyczne dla koryta rzeki (długie, 

w�skie, gł�bokie, o brzegach pionowo opadaj�cych do wody) wskazuje, �e jest to meander 

odci�ty antropogenicznie od rzeki (zbiornik poregulacyjny), nie naturalnie powstałe 

starorzecze. Zbiornik jest rozdzielony na dwie cz��ci grobl� (przejazd), w której brak 

przepustu. Wzdłu� brzegów liczne zakrzewienia (głównie Salix viminalis, Prunus spinosa) 

oraz zadrzewienia (głównie Quercus robur). Zbiornik południowy jest płytszy, mniej 

zacieniony i zdecydowanie bardziej zaro�ni�ty ro�linno�ci� wodn�. Wzdłu� brzegów 

zbiornika północnego liczne stanowiska w�dkarskie. 

Zbiorowiska ro�linne: Zbiornik północny: ro�linno�� wodn� tworz� niewielkie, zwarte płaty 

Ceratophylletum demersi rosn�ce głównie wzdłu� brzegów. Na powierzchni wody dominuje 

(zwłaszcza w zachodniej cz��ci) Nuphar lutea, któremu towarzyszy Trapa natans tworz�ca 

niewielkie skupienia. Ro�linno�� szuwarowa wyst�puje głównie w ko�cowych, wypłyconych 

cz��ciach starorzecza. Tworzy j� przede wszystkim Rorippa amphibia.  

Zbiornik południowy: powierzchni� wody w około 80% pokrywa Nuphar lutea. Pod 

wod�, miejscami zwarte płaty tworz� Elodea canadensis oraz Ceratophyllum demersum. 

Wzdłu� brzegów w�skie pasy lub niewielkie skupienia buduj� gatunki szuwarowe, zwłaszcza: 

Acorus calamus, Carex gracilis, Rorippa amphibia, Sagittaria sagittifolia. Strome brzegi,  

a tak�e powierzchnie wokół starorzeczy, zarasta Phalaridetum arundinaceae.

Wykaz stwierdzonych gatunków: Acorus calamus, Alisma plantago-aquatica, Alopecurus 

aequalis, Bidens cernua, Carex gracilis, Ceratophyllum demersum, Eleocharis palustris, 

Elodea canadensis, Hottonia palustris, Iris pseudacorus, Lemna minor, Lemna trisulca, 

Lythrum salicaria, Nuphar lutea, Phalaris arundinacea, Polygonum hydropiper, 

Potamogeton crispus, Potamogeton sp., Rorippa amphibia, Sagittaria sagittifolia, Salix 

viminalis, Sparganium erectum, Spirodela polyrhiza, Trapa natans, Urtica dioica. 

Chronione gatunki ro�lin: Nuphar lutea, Trapa natans 

Rzadkie gatunki ro�lin: Hottonia palustris

Inwazyjne gatunki ro�lin: brak 
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Rys. 5. Schemat rozmieszczenia zbiorowisk ro�linnych w starorzeczu nr 211 
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Fot. 13. Starorzecze nr 212, widok na cz��� północn�

Fot. 14. Starorzecze nr 212, widok na cz��� północn� zaro�ni�t� gr��elem �ółtym
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Fot. 15. Starorzecze nr 212, płat Polygono-Bidenterum 

Fot. 16. Starorzecze nr 212, cz��� południowa
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STARORZECZE NR 213   (rys. 6. fot. 17, 18, 19) 

Data kontroli: 07.06.2012  

Lokalizacja: �abówka, gm. Mied�na, N 49°59'56,9" E 19°06'38,2" (w s�siedztwie 

zagospodarowanego łowiska) 

Informacje ogólne: pełnowodny zbiorniki poregulacyjny (meander odci�ty antropogenicznie 

od rzeki), o wysokich, stromych brzegach poro�ni�tych mozg� trzcinowat�. Tafl� wody 

zacieniaj� miejscowo skupienia drzew (gł. Quercus robur, Betula pendula, Alnus glutinosa). 

Obecne liczne stanowiska w�dkarskie.�

Zbiorowiska ro�linne: ro�linno�� w obr�bie starorzecza jest słabo rozwini�ta. Tworz� j�

przede wszystkim płaty Nuphar lutea, osi�gaj�ce od 30 do 80% zwarcia. Przy zachodnim 

brzegu, na niewielkim wypłyceniu ro�nie Trapa natans tworz�c płat o powierzchni około  

15 m
2
. Pojedyncze rozety wyst�puj� równie� w północnej cz��ci zbiornika. Wzdłu� brzegów, 

w strefie kontaktu z wod� rosn� gatunki szuwarowe nie tworz�c jednak wi�kszych skupie�.  

Wykaz stwierdzonych gatunków: Alisma plantago-aquatica, Carex vesicaria, Eleocharis 

palustris, Juncus effusus, Galium palustre, Lychnis flos-cuculi, Lythrum salicaria, Myosotis 

palustris, Phalaris arundinacea, Rorippa amphibia, Sagittaria sagittifolia, Scirpus sylvaticus, 

Trapa natans.  

Chronione gatunki ro�lin: Nuphar lutea, Trapa natans 

Rzadkie gatunki ro�lin, inwazyjne gatunki ro�lin: brak  

Fot. 17. Starorzecze nr 213, widok od strony południowej 
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Fot. 18. Starorzecze nr 213, widok od strony północnej 

Fot. 19. Starorzecze nr 213, płat z kotewk� orzechem wodnym 
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Rys.6. Schemat rozmieszczenia zbiorowisk ro�linnych w starorzeczu nr 213

STARORZECZE NR 245 (rys. 7, fot. 20,21,22,23) 

Data kontroli: 10.07.2012  

Lokalizacja: Ziajki, gm. Libi��, N 50°03'11,6" E 19°19'58,6"�

Informacje ogólne: du�e starorzecze o charakterystycznym dla tego rodzaju zbiorników 

sierpowarym kształcie i typowo ukształtowanych brzegach - jeden (południowy) jest wysoki, 

stromy, przeciwny (północny) łagodnie opada w stron� starorzecza tworz�c siedlisko dla 

rozwoju szerokiego pasa szuwarów. W �rodkowej cz��ci starorzecze jest pełnowodne,  

w partiach ko�cowych wypłycone i zaro�ni�te szuwarami. Brzegi starorzecza s�  

w niewielkim stopniu penetrowane przez w�dkarzy (tylko na odcinku w pobli�u wału, przez 

który przebiega szutrowa droga). Wysoki brzeg w �rodkowym odcinku poro�ni�ty jest 

szpalerem drzew (głównie Quercus robur, Alnus glutinosa). Otoczenie zbiornika stanowi�

ł�ki wilgotne, ł�ki ko�ne i pola uprawne.�
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Zbiorowiska ro�linne: ro�linno�� starorzecza jest wykształcona i rozmieszczona 

charakterystycznie dla tego typu zbiorników. W centralnej cz��ci rozwijaj� si� zbiorowiska  

z klasy Potametea. Powierzchni� wody pokrywa mozaika płatów Nupharo-Nymphaeetum 

albae (z udziałem Nymphaea alba), Potametum natantis, Hydrocharitetum morsus-ranae. 

Pod wod� dominuj� fitocenozy budowane przez Elodea canadensis oraz Potamogeton sp.

Ko�cowe, wypłycone odcinki starorzecza oraz północny, łagodny brzeg stanowi� miejsce 

rozwoju ro�linno�ci z klasy Phragmitetea. W obr�bie starorzecza najwi�ksze powierzchnie 

zajmuj� turzycowiska, przede wszystkim Caricetum gacilis. Fitocenaza ta tworzy rozległe, 

niemal jednogatunkowe szuwary we wschodniej cz��ci starorzecza; szerokim pasem zarasta 

północny brzeg (z udziałem Glyceria maxima oraz domieszk� licznych gatunków 

szuwarowych i ł�kowych); a tak�e buduje zewn�trzny pas turzycowisk w zachodnim ko�cu 

zbiornika (równie� ze znaczn� domieszk� gatunków szuwarowych i ł�kowych). Glycerietum 

maximae ro�nie głównie wzdłu� rowu, który od zachodu doprowadza wod� do starorzecza,  

a tak�e wrasta w zwarte turzycowisko we wschodniej cz��ci, tworz�c pierwszy pas 

ro�linno�ci wzdłu� cieku. Jednogatunkowe agregacje Sparganium erectum oraz Sagittaria 

sagittifolia zarastaj� miejsca gł�bsze, tworz�c wewn�trzny pas szuwarów głównie w cz��ci 

zachodniej starorzecza ale tak�e niewielkie ich płaty obserwowa� mo�na wzdłu�

południowego wysokiego brzegu. Pozostałe zbiorowiska szuwarowe (Phragmitetum australis, 

Caricetum ripariae, Acoretum calami) zajmuj� niewielkie powierzchnie.  

W �rodkowej cz��ci południowego brzegu ro�nie inwazyjny gatunek Impatirns glandulifera, 

którego obecno�� stwierdzono równie� jako domieszka w płatach Caricetum gracilis  

w zachodniej cz��ci starorzecza.

Wykaz stwierdzonych gatunków: Acorus calamus, Alisma plantago-aquatica, Bidens 

tripartita, Caltha palustris, Calystegia sepium, Carex gracilis, Carex riparia, Elodea 

canadensis, Equisetum fluviatile, Equisetum palustre, Filipendula ulmaria, Glyceria maxima, 

Hottonia palustris, Hydrocharis morsus-ranae, Impatirns glandulifera, Iris pseudacorus, 

Juncus effusus, Lemna minor, Lemna trisulca, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, 

Lythrum salicaria, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Peucedanum palustre, Phalaris 

arundinacea, Phragmites australis, Potamogeton natans, Potamogeton sp., Rumex 

hydrolapathum, Sagittaria sagittifolia, Sanguisorba officinalis, Scirpus sylvaticus, 

Sparganium erectum, Spirodela polyrhiza, Urtica dioica.

Chronione gatunki ro�lin: Nuphar lutea, Nymphaea alba,

Rzadkie gatunki ro�lin: Hottonia palustris, Hydrocharis morsus-ranae,

Inwazyjne gatunki ro�lin: Impatirns glandulifera,

Uwagi: starorzecze z bogat� ro�linno�ci�, dobrze zachowane, słabo penetrowane przez ludzi 

ze wzgl�du na znaczn� odległo�� od osiedli ludzkich i utrudniony dojazd. Proponowane do 

obj�cia ochron� biern� w postaci u�ytku ekologicznego. 
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Rys.7. Schemat rozmieszczenia zbiorowisk ro�linnych w starorzeczu nr 245
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Fot. 20. Starorzecze nr 245, widok w kierunku północno-zachodnim 

Fot. 21. Starorzecze nr 245, widok w kierunku wschodnim
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Fot. 22. Starorzecze nr 245, cz��� centralna zaro�ni�ta ro�linno�ci� ze zw. Potamnion

Fot. 23. Starorzecze nr 245, północno-wschodnia cz��� starorzecza
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STARORZECZE NR 252 (rys.8, fot 24,25,26) 

Data kontroli: 29.06.2012  

Lokalizacja: Czarnuchowice, gm. Bieru� N 50°04'02,0" E 19°13'05,1"

Informacje ogólne: fragment koryta rzecznego antropogenicznie odci�tego od rzeki (długi, 

w�ski, gł�boki zbiornik, o brzegach pionowo opadaj�cych do wody). Znajduje si� poza wałem 

przeciwpowodziowym we wsi Czarnuchowice. Zbiornik zagospodarowany do celów 

w�dkarskich przez Koło W�dkarskie nr 8 – Bieru� Nowy (woda licencyjna). Brzegi 

umocnione s� faszyn�, ro�linno�� wokół jest wykaszana. Wzdłu� zbiornika ro�nie szpaler 

drzew (Aesculus hippocastanum, Tilia cordata, Fraxinus excelsior, Alnus glutonosa), oraz 

nasadzone ozdobne odmiany drzew i krzewów (Juniperus sp., Picea pungens glauca).�

Zbiorowiska ro�linne: ro�linno�� bardzo słabo wykształcona. Na powierzchni wody, wzdłu�

brzegów wyst�puj� niewielkie płaty Nuphar lutea oraz jedno skupienie Nymphaea alba.

Lemniny (Lemna minor, Spirodela polyrhiza) swobodnie przemieszczaj� si� po zbiorniku 

grupuj�c si� w strefie przybrze�nej. Pod wod� stwierdzono wyst�powanie pojedynczych 

osobników Ceratophyllum demersum, Potamogeton crispus. Gatunki szuwarowe (głównie

Typha latifolia, Acorus calamus, Alisma plantago-aquatica, Iris pseudacorus) rosn�

pojedynczo lub w niewielkich skupieniach.�

Wykaz stwierdzonych gatunków: Acorus calamus, Alisma plantago-aquatica, Bidens 

tripartita, Ceratophyllum demersum, Glyceria maxima, Iris pseudacorus, Lemna minor, 

Nuphar lutea, Nymphaea alba, Oenanthe aquatica, Potamogeton crispus, Spirodela 

polyrhiza, Typha latifolia,

Chronione gatunki ro�lin: Nuphar lutea, Nymphaea alba, 

Rzadkie gatunki ro�lin, inwazyjne gatunki ro�lin: brak 

Fot. 24. Starorzecze nr 252, widok na cz��� południow�
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Fot. 25. Starorzecze nr 252, widok na cz��� północn�

Fot. 26. Starorzecze nr 252, grzybie� biały
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STARORZECZE NR 253 (rys. 8, 27) 

Data kontroli: 29.06.2012  

Lokalizacja: Czarnuchowice, gm. Bieru� N 50°03'56,2" E 19°13'03,4"�

Informacje ogólne: mały, płytki zbiornik o brzegach pionowo opadaj�cych do wody, 

umocnionych faszyn�. Zbiornik usytuowany pomi�dzy zbiornikiem nr 252 (od którego 

oddzielony jest grobl�), a wałem przeciwpowodziowym na obrze�u wsi Czarnuchowice.  

W najbli�szym otoczeniu znajduj� si� gospodarstwa, pola uprawne. Tafla wody w brze�nych 

partiach zacieniona jest drzewami (głównie Robinia pseudoacacia oraz Salix alba, Quercus 

robur, Fraxinus excelsior). Wysokie, strome brzegi poza drzewami zarasta Rubus sp., Urtica 

dioica, Phalaris arundinacea. W s�siedztwie gospodarstwa (północny brzeg) oraz przepustu 

pod wałem (południowy brzeg) ro�linno�� w bezpo�rednim otoczeniu zbiornika jest koszona. �

Zbiorowiska ro�linne: cał� powierzchni� wody zwarcie pokrywa g�sty ko�uch Lemno-

Spirodeletum polyrrhizae. Wzdłu� brzegów wyst�puj� pojedyncze okazy Bidens frondosa

oraz Phalaris arundinacea.�

Wykaz stwierdzonych gatunków: Bidens frondosa, Lemna minor, Phalaris arundinacea, 

Spirodela polyrhiza,

Chronione gatunki ro�lin, rzadkie gatunki ro�lin, inwazyjne gatunki ro�lin: brak 

Fot.27. Starorzecze nr 253 
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Rys.8. Schemat rozmieszczenia zbiorowisk ro�linnych w starorzeczach nr 252 i 253 

STARORZECZE NR 254 i 255 (rys. 9, fot. 28, 29, 30, 31) 

Data kontroli: 29.06.2012  

Lokalizacja: Czarnuchowice, gm. Bieru�, N 50°03'55" E19°12'07,9" (starorzecze nr 254),  

N 50°03'54,5" E19°12'16,4"(starorzecze nr 255).

Informacje ogólne: du�e starorzecze w kształcie rogala przedzielone w �rodkowej cz��ci 

grobl� (dojazd do ł�k) na cz��� zachodni� (starorzecze nr 254) i wschodni� (starorzecze  

nr 255). Zewn�trzny, północny brzeg jest wysoki, stromy zacieniony rosn�cymi na nim 

drzewami (Quercus robur) i krzewami (Corylus avellana, Ligustrum vulgare). W kierunku 

południowym brzegi si� wypłaszczaj�. Starorzecze usytuowane jest w mi�dzywalu  
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w otoczeniu pól uprawnych, nieu�ytków poro�ni�tych szuwarem mozgowy (w s�siedztwie 

Wisły), w cz��ci otoczonej starorzeczem znajduje si� ł�ka wyczy�cowa (obecnie ju� nie 

koszona). Brak poł�czenia z rzek�. Na północnym, wysokim brzegu liczne stanowiska 

w�dkarskie.  

Starorzecze nr 254 jest mocno wypłycone i zaro�ni�te szuwarami. Jedynie w centralnej cz��ci 

zachowała si� niewielka powierzchnia płytkiej wody.  

Starorzecze nr 255 w centralnej cz��ci jest pełnowodne, ko�cowe cz��ci wypłycone  

i zaro�ni�te szuwarem. 

Zbiorowiska ro�linne:  

Starorzecze nr 254: Powierzchni� płytkiego zbiornika, z grub� warstw� mułu, zarasta w około 

30% zbiorowisko Lemno-Spirodeletum polyrrhizae. Pod wod�, ponad połow� zbiornika 

zajmuj� płaty Ceratophyllum demersum oraz Potamogeton sp. Pozostał� cz��� starorzecza 

zarasta zwarty szuwar mannowy (Glycerietum maximae), z domieszk� głównie Acorus 

calamus w partiach przybrze�nych. 

Starorzecze nr 255: Ro�linno�� wodn� reprezentuje przede wszystkim zbiorowisko Lemno-

Spirodeletum polyrrhizae pokrywaj�ce grubym ko�uchem tafl� wody. W miejscach gdzie 

zwarcie rz�sy drobnej i spirodeli wielokorzeniowej jest mniejsze, widoczne s� niewielkie 

skupienia Potamogeton sp. oraz Potamogeton crispus. Ro�linno�� szuwarow� tworzy przede 

wszystkim Glycerietum maximae. We wschodniej cz��ci (przy grobli rozdzielaj�cej 

starorzecza nr 255 i 254) s� to zwarte jednogatunkowe łady Glyceria maxima,  

w południowej cz��ci, mannie mielec towarzyszy Acorus calamus i Rorippa amphibia. 

Siedlisko bardziej przesuszone porasta Phalaridetum arundinaceae. Dominuj�cej w płacie 

mozdze trzcinowatej towarzysz� gatunki szuwarowe (Iris pseudacorus, Rorippa amphibia), a 

w miejscach przesuszonych równie� ł�kowe (Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris, 

Cirsium palustre, Scrophularia nodosa). W obr�bie starorzecza wyst�puj� równie� niewielkie 

płaty Typhetum latifoliae, Acoretum calami, a tak�e warty podkre�lenia Scirpetum maritimi.�

Wykaz stwierdzonych gatunków: 

Acorus calamus, Alisma plantago-aquatica, Bidens tripartita, Bolboschoenus maritimus, 

Carex gracilis, Ceratophyllum demersum, Cirsium palustre, Glyceria maxima, Iris 

pseudacorus, Lemna minor, Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris, 

Oenanthe aquatica, Phalaris arundinacea, Polygonum hydropiper, Potamogeton crispus, 

Potamogeton sp., Rorippa amphibia, Scrophularia nodosa, Spirodela polyrhiza, Tanacetum 

vulgare, Typha latifolia, Urtica dioica.

Chronione gatunki ro�lin: brak 

Rzadkie gatunki ro�lin: Bolboschoenus maritimus

Inwazyjne gatunki ro�lin: brak 

Uwagi: od strony wału do starorzecza zrzucane s� ró�nego typu odpady (głównie gróz). 
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Rys.9. Schemat rozmieszczenia zbiorowisk ro�linnych w starorzeczach nr 254 i 255
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Fot. 28. Starorzecze nr 255, cz��� północna 

Fot. 29. Starorzecze nr 255, cz��� południowa
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Fot. 30. Starorzecze nr 255, płat Scirpetum maritimi 

Fot. 31. Starorzecze nr 254
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STARORZECZE NR 259  (rys. 10, fot. 32, 33, 34) 

Data kontroli: 29.06.2012  

Lokalizacja: Zabrzeg, gm. Bieru�, N 50°03'45,5" E 19°11' 09,7"�

Informacje ogólne: niewielkie, płytkie, mocno zaro�ni�te starorzecze znajduj�ce si�  

w otwartym terenie (teren wokół zaro�ni�ty głównie mozg� trzcinowat�) w mi�dzywalu, bez 

poł�czenia z Wisł�. Powierzchnia zbiornika silnie nasłoneczniona. �

Zbiorowiska ro�linne: starorzecze charakteryzuje si� du�ym zró�nicowaniem ro�linno�ci, 

zwłaszcza szuwarowej. W wodzie w centralnej cz��ci zbiornika wyst�puj� płaty Sagittaria 

sagittifolia, pomi�dzy którymi, w miejscach o mniejszym zwarciu, wyst�puje Spirodela 

polyrhiza. Bli�ej brzegów, od strony północnej i południowej, rosn� płaty Alisma plantago-

aquatica, której towarzyszy Oenanthe aquatica. Kolejny pas ro�linno�ci, na podło�u 

podmokłym (nie w wodzie) tworz� łany mammy mielec (Glycerietum maximae) oraz tatarak 

zwyczajny (Acoretum calami). W południowej cz��ci starorzecza, niewielk�, niezaro�ni�t�

szuwarem, powierzchni� wody porasta lu�no Spirodela polyrhiza. Gatunek ten tworzy 

niewielkie płaty równie� w północnej cz��ci zbiornika, gdzie w obr�bie zbiorowiska 

wyst�puj� pojedyncze okazy chronionej paproci wodnej – salwinii pływaj�cej Salvinia 

natans. Na mulistym podło�u w południowej cz��ci starorzecza wyst�puje niewielki płat  

z dominacj� Bidens cernua.�

Wykaz stwierdzonych gatunków: Acorus calamus, Alisma plantago-aquatica, Alopecurus 

aequalis, Bidens cernua, Carex gracilis, Epilobium palustre, Equisetum palustre, Glyceria 

maxima, Iris pseudacorus, Juncus effusus, Lemna minor, Lycopus europaeus, Oenanthe 

aquatica, Potamogeton natans, Phalaris arundinacea, Polygonum hydropiper, Rorippa 

amphibia, Sagittaria sagittifolia, Salvinia natans, Sparganium emersum, Spirodela polyrhiza, 

Typha latifolia,

Chronione gatunki ro�lin: Salvinia natans,

Rzadkie gatunki ro�lin: brak 

Inwazyjne gatunki ro�lin: Echinocystis lobata  nieliczne okazy wokół zbiornika. 
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Rys.10. Schemat rozmieszczenia zbiorowisk ro�linnych w starorzeczu nr 259

Fot. 32. Starorzecze 259 



� ��

Fot. 33. Starorzecze 259, płaty strzałki wodnej 

Fot. 34. Starorzecze 259, widok od południa
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STARORZECZE NR 266 (Rys 11, fot. 35, 36) 

Data kontroli: 07.06. 2012  

Lokalizacja: Jedlina, gm. Bojszowy, N 50°03'17,3" E 19°09'36,4" 

Informacje ogólne: Bardzo płytkie, błotniste starorzecze otoczone polami uprawnymi, 

poło�one w mi�dzywalu, bez poł�czenia z Wisł�. Przedzielone jest na dwie cz��ci dojazdem 

do pól. Cz��� północna jest niewielka całkowicie zaro�ni�ta ro�linno�ci� szuwarow�. 

Pozostała cz��� starorzecza ma charakterystyczny dla tego typu zbiorników, rogalikowaty 

kształt. Zachodni brzeg jest stromy i niemal na całej długo�ci poro�ni�ty szpalerem drzew 

(głównie Quercus robur), które zacieniaj� cz��ciowo tafl� wody. Wschodni brzeg łagodnie 

opada do wody. W okresie letnim starorzecze cz��ciowo wysycha.�

Zbiorowiska ro�linne: Północn� cz��� starorzecza w około 90% zarasta manna mielec 

Glyceria maxima. Od strony dojazdu do pól zachował si� niewielki fragment wody poro�ni�ty 

zwarcie spirodel� wielokoreniow� Spirodela polyrhiza, której towarzyszy rz�sa drobna 

Lemna minor. W południowej, głównej cz��ci starorzecza dobrze rozwini�ta jest zarówno 

ro�linno�� wodna jak i szuwarowa. To� wodn�, w najgł�bszych miejscach zarasta gr��el �ółty 

Nuphar lutea, tworz�cy zwarte płaty, któremu towarzysz� gatunki pleustonowe. Samodzielne 

zbiorowiska Lemno-Spirodeletum stwierdzono w północnej, przybrze�nej cz��ci zbiornika. 

Ro�linno�� szuwarowa skupiona jest głównie wzdłu� wschodniego łagodnego i błotnistego 

brzegu. Od strony wody zwarty pas szuwaru tworzy Glyceria maxima, która ust�puje dalej 

mozdze trzcinowatej Phalaris arundinacea. W centralnej cz��ci starorzecza znajduje si�

fragment całkowicie wypłycony, cz��ciowo zaro�ni�ty zakrzewieniami wierzbowymi,  

w s�siedztwie których utworzyły si� zwarte płaty Phalaridetum arundinaceae, oraz płat  

z dominacj� rzepichy wodnej Rorippa amphibia. Na błotnistych brzegach, odsłaniaj�cych si�

w mar� kurczenia si� zwierciadła wody, rosn� pojedynczo lub w niewielkich skupieniach: 

Alopecurus aequalis, Callitriche verna, Hottonia palustris, Alisma plantago-aquatica, 

Ranunculus sceleratus, Polygonum hydropiper oraz rzadki Scirpus radicans. �

Wykaz stwierdzonych gatunków: Alisma plantago-aquatica, Alopecurus aequalis, 

Callitriche verna, Carex gracilis, C. vesicaria, Echinocystis lobata, Glyceria maxima, 

Hottonia palustris, Iris pseudacorus, Lemna minor, Lysimachia vulgaris, Nuphar lutea, 

Oenanthe aquatica, Phalaris arundinacea, Polygonum hydropiper, Ranunculus sceleratus, 

Rorippa amphibia, Scirpus radicans, Spirodela polyrhiza.

Chronione gatunki ro�lin: Nuphar lutea,

Rzadkie gatunki ro�lin: Scirpus radicans, Hottonia palustris

Inwazyjne gatunki ro�lin: Echinocystis lobata,
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Rys.11. Schemat rozmieszczenia zbiorowisk ro�linnych w starorzeczu nr 266
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Fot. 35. Starorzecze 266, północna cz���

Fot. 36. Starorzecze 266, widok od południa
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STARORZECZE NR 267 (rys. 12, fot. 37 

Data kontroli: 07.06.2012  

Lokalizacja: Jedlina, gm. Bojszowy, N 50°03'08,0" E 19°09'31,4"�

Informacje ogólne: niewielkie, silnie wypłycone i zaro�ni�te starorzecze poło�one  

w mi�dzywalu, bez bezpo�redniego kontaktu z Wisł�. Od północy i wschodu s�siaduje  

z polami uprawnymi, z pozostałych stron otaczaj� je płaty Phalaridetum arundinaceae. 

Północne brzegi porastaj� drzewa i krzewy (Quercus robur, Robinia pseudoacacia, Padus 

avium, Euonymus europaea)�

Zbiorowiska ro�linne: starorzecze zarasta głównie monotypowe zbiorowisko Glycerietum 

maximae oraz, w południowej cz��ci, turzycowisko z dominacj� Carex vesicaria, której 

towarzysz� liczne gatunki szuwarowe oraz wilgotnych ł�k. W centralnej cz��ci, pozbawionej 

szuwarów, w płytkiej wodzie (z grub� warstw� mułu) w rozproszeniu ro�nie Alisma plantago-

aquatica. W płytkich zatokach szuwarów wyst�puj� płaty zdominowane przez Hottonia 

palustris.�

Wykaz stwierdzonych gatunków: 

Acorus calamus, Alisma plantago-aquatica, Carex gracilis, C. vesicaria, Carex vulpina, 

Echinocystis lobata, Galium aparine, Galium palustre, Glyceria maxima, Hottonia palustris, 

Iris pseudacorus, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Phalaris arundinacea, 

Ranunculus repens, Rorippa amphibia, Sagittaria sagittifolia, Spirodela polyrhiza, Typha 

latifolia, Urtica dioica 

Chronione gatunki ro�lin: brak 

Rzadkie gatunki ro�lin: Hottonia palustris

Inwazyjne gatunki ro�lin: Echinocystis lobata,

Fot. 37. Starorzecze 267 
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Fot. 38. Starorzecze 267. płat z Hottonia palustris

Rys. 12. Schemat rozmieszczenia zbiorowisk ro�linnych w starorzeczu nr 267 
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STARORZECZE NR 268 (rys. 13, fot. 39) 

Data kontroli: 07.06.2012  

Lokalizacja: Jedlina, gm. Bojszowy, N 50°03'09,1" E 19°09'20,8"�

Informacje ogólne: długie, w�skie, pełnowodne starorzecze poło�one w mi�dzywalu, 

poł�czone z Wisł� rowem. Brzegi stromo opadaj� do wody. Wschodni brzeg lu�no porastaj�

drzewa i krzewy (głównie Quercus robur). Zbiornik jest cz��ci� wi�kszego starorzecza  

(nr 269), z którym poł�czony jest przepustem (brak informacji czy jest sprawny).�

Zbiorowiska ro�linne: powierzchni� wody pokrywa ro�linno�� pleustonowa. W obr�bie 

zwartego ko�ucha spirodeli wielokorzeniowej oraz rz�sy drobnej niewielkie płaty, o małym 

zwarciu (ok. 30%) tworzy tak�e Nuphar lutea oraz Trapa natans. W południowej cz��ci 

starorzecza wyst�puje zwarty, przesuszony płat z dominacj� Phalaris arundinacea oraz 

licznym udziałem takich gatunków jak: Rubus sp., Urtica dioica, Ficaria verna. 

Wykaz stwierdzonych gatunków:  

Acorus calamus, Carex vesicaria, Ceratophyllum demersum Ficaria verna, Galium aparine, 

Lemna minor, Myosotis palustris, Nuphar lutea, Phalaris arundinacea, Polygonum 

hydropiper, Rorippa amphibia, Rubus sp., Rumex hydrolapathum, Sagittaria sagittifolia, 

Spirodela polyrhiza, Trapa natans, Urtica dioica,  

Chronione gatunki ro�lin: Trapa natans, Nuphar lutea,

Rzadkie gatunki ro�lin, inwazyjne gatunki ro�lin: brak 

Fot. 39. Starorzecze nr 268 
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Rys. 13. Schemat rozmieszczenia zbiorowisk ro�linnych w starorzeczach nr 268 i 269 
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STARORZECZE NR 269 (rys. 13., fot. 40 i 41) 

Data kontroli: 07.06.2012  

Lokalizacja: Jedlina, gm. Bojszowy, N 50°03'09,6" E 19°09'11,4"�

Informacje ogólne: długie, w�skie, pełnowodne starorzecze poło�one w mi�dzywalu, 

po�rednio poł�czone z Wisł� poprzez starorzecze nr 268 i ł�cz�cy je przepust (brak informacji 

czy dro�ny). Brzegi stromo opadaj� do wody, południowo-zachodni kraniec zbiornika silnie 

wypłycony. Północne zewn�trzne brzegi, na znacznej długo�ci porastaj� drzewa i krzewy 

(głównie Quercus robur, a tak�e Salix alba, S. viminalis). Zbiornik jest cz��ci� wi�kszego 

starorzecza, które tworzy wraz ze starorzeczem nr 268.�

Zbiorowiska ro�linne: Powierzchni� wody porasta lu�no gr��el �ółty (zwarcie 30-80%) oraz 

skupienia kotewki orzecha wodnego (kilkadziesi�t rozet). Błotniste brzegi, odsłaniaj�ce si�

przy obni�aj�cym si� poziomie wody, porastaj� gatunki szuwarowe: Sagittaria sagittifolia, 

Oenanthe aquatica, Acorus calamus, Alisma plantago-aquatica, nie tworz�c jednak 

wi�kszych skupie�. Ko�cowy, południowy fragment starorzecza jest silnie zacieniony, 

wypłycony, zaro�ni�ty szuwarem mozgowym Phalaridetum arundinaceae.

Wykaz stwierdzonych gatunków:  

Acorus calamus, Alisma plantago-aquatica, Carex vesicaria, Ceratophyllum demersum, 

Eleocharis acicularis, Equisetum fluviatile, Ficaria verna, Galium aparine, Lemna minor, 

Myosotis palustris, Myriophyllum spicatum, Nuphar lutea, Oenanthe aquatica, Phalaris 

arundinacea, Polygonum hydropiper, Potamogeton sp., Potamogeton crispus, Rorippa 

amphibia, Rubus sp., Rumex hydrolapathum, Sagittaria sagittifolia, Spirodela polyrhiza, 

Trapa natans, Urtica dioica,  

Chronione gatunki ro�lin: Trapa natans, Nuphar lutea,

Rzadkie gatunki ro�lin: brak 

Inwazyjne gatunki ro�lin: brak 
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Fot. 40. Starorzecze nr 269 

Fot. 41. Starorzecze nr 269, widok od strony południowej 
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STARORZECZE NR 270 (Rys. 14, fot. 42, 43) 

Data kontroli: 07.06.2012�

Lokalizacja: Jedlina, gm. Bojszowy, N 50°03'07,8" E 19°09'01,3"�

Informacje ogólne: długie, w�skie starorzecze, maj�ce charakter koryta rzecznego. Poło�one 

jest w miedzywalu (tu� u jego podstawy), w s�siedztwie starorzeczy nr 268 i 269, w otoczeniu 

pól uprawnych. Starorzecze składa si� z 2 cz��ci (wschodniej i zachodniej), przedzielone jest 

dojazdem do pól. Cz��� wschodnia jest pełnowodna, zagospodarowana przez PZW Koło  

nr 101 Bojszowy jako łowisko (wykaszane brzegi, liczne ławeczki, latarnie, nasadzone 

drzewa). Cz��� zachodnia, silnie wypłycona i zaro�ni�ta nie jest zagospodarowana. Rosn�ce 

na obu brzegach drzewa (Quercus robur, Fraximus excelsior) mocno zacieniaj� ro�linno�� tej 

cz��ci starorzecza. 

Zbiorowiska ro�linne: w cz��ci wschodniej starorzecza ro�linno�� jest słabo wykształcona. 

Powierzchni� wody na całej długo�ci porasta lu�no Nuphar lutea (zwarcie płatu 30-40%). Pod 

wod� widoczne s� pojedyncze okazy Ceratophyllum demersum oraz Potamogeton crispus,  

a tak�e niewielkie skupienie w�trobowca Riccia fluitans. Wzdłu� brzegu w najbli�szym 

s�siedztwie wody ro�nie głównie Phalaris arundinacea oraz Acorus calamus (powy�ej brzeg 

wykoszony). 

� Cz��� zachodnia starorzecza jest mocno wypłycona i zaro�ni�ta. Woda zachowała si�, 

tylko w jego północnym kra�cu i prawdopodobnie utrzymuje si� okresowo. W płytkiej, 

mulistej wodzie brak ro�linno�ci. W kierunku południowym, na mulistym podło�u rozwija si�

Callitriche verna, Oenanthe aquatica, Alisma plantago-aquatica, Ranunculus sceleratus, 

Alopecurus aequalis. Pozostał� cz��� starorzecza porasta zwarty płat Phalaridetum 

arundinaceae. 

Wykaz stwierdzonych gatunków:  

Acorus calamus, Alisma plantago-aquatica, Alopecurus aequalis, Callitriche verna, Carex 

gracilis, Carex vesicaria, Ceratophyllum demersum, Iris pseudacorus, Nuphar lutea, 

Oenanthe aquatica, Phalaris arundinacea, Polygonum hydropiper, Potamogeton crispus, 

Ranunculus sceleratus, Riccia fluitans, Rorippa amphibia, Spirodela polyrhiza 

Chronione gatunki ro�lin: Nuphar lutea

Rzadkie gatunki ro�lin: Riccia fluitans,

Inwazyjne gatunki ro�lin: brak 
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Rys. 14. Schemat rozmieszczenia zbiorowisk ro�linnych w starorzeczu nr 270
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Fot. 42. Starorzecze 270, cz��� wschodnia 

Fot. 43. Starorzecze 270, cz��� zachodnia
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STARORZECZE NR 280 (Rys. 15. Fot. 44, 45) 

Data kontroli: 29.06.2012  

Lokalizacja: Jedlina, gm. Bojszowy, N 50°01'56" E 19°08'27,4"

Informacje ogólne: zbiornik poregulacyjny - długi, w�ski, gł�boki, o brzegach pionowo 

opadaj�cych do wody. Jest to cz���, oddzielona wałem przeciwpowodziowym, wi�kszego 

meandra odci�tego antropogenicznie od rzeki (pozostał� cz��� stanowi� zbiorniki nr 281,283 

282). Starorzecze znajduje si� w mi�dzywalu, brak poł�czenia z Wisł�. Wzdłu� brzegów 

rosn� liczne drzewa (głównie Betula pendula, Quercus robur) i zaro�la wierzbowe, których 

korony zwieszaj� si� nad zbiornikiem, zacieniaj� go, a jesieni� dostarczaj� du�ej ilo�ci 

biomasy. W cz��ci północnej znajduje si� kilka stanowisk w�dkarskich. �

Zbiorowiska ro�linne: ro�linno�� w obr�bie zbiornika jest bardzo słabo wykształcona.  

W wodzie, na całej długo�ci starorzecza, widoczne s� liczne, wyst�pienia Ceratophyllum 

demersum oraz Potamogeton crispus, które jednak rosn� w du�ym rozproszeniu nie tworz�c 

płatów. We wschodniej cz��ci zbiornika przy brzegu wyst�puje chroniony gatunek - 

Utricularia vulgaris. Na powierzchni, wzdłu� brzegów niewielkie agregacje tworzy Lemna 

minor i Spirodela polyrhiza. W zachodnim ko�cu starorzecza do�� licznie wyst�puje Salvinia 

natans, rosn�ca w rozproszeniu w obr�bie ko�ucha rozwijaj�cych si� glonów. Ze wzgl�du na 

brak wypłyce�, ro�linno�ci z klasy Phragmiterea brak. Wzdłu� brzegów rosn� wył�cznie 

pojedyncze osobniki lub niewielkie skupienia gatunków szuwarowych (głównie Oenanthe 

aquatica, Sagittaria sagittifolia, Phalaris arundinacea). �

Wykaz stwierdzonych gatunków: Bidens tripartita, Ceratophyllum demersum, Juncus 

effusus, Lemna minor, Oenanthe aquatica, Phalaris arundinacea, Potamogeton crispus, 

Sagittaria sagittifolia, Salvinia natans, Spirodela polyrhiza, Utricularia vulgaris, 

Chronione gatunki ro�lin: Salvinia natans, Utricularia vulgaris

Rzadkie gatunki ro�lin, inwazyjne gatunki ro�lin: brak 

Fot. 44.  

Starorzecze nr 280, 

cz��� północna 
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Fot. 45. Starorzecze 280, cz��� centralna 

Rys. 15. Schemat rozmieszczenia zbiorowisk ro�linnych w starorzeczu nr 270
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STARORZECZE NR 281 i 283 (Rys. 16, fot. 46, 47, 48, 49) 

Data kontroli: 23.06.2012, 29.06.2012  

Lokalizacja: Jedlina, gm. Bojszowy N 50°02'2,2" E 19°08' 10,1" (starorzecze nr 281) 

 N 50°01'41,5" E 19°08' 2,7" (starorzecze nr 283)�

Informacje ogólne: Zbiorniki nr 281 i 283 to jeden długi akwen, w którym woda zachowuje 

ci�gło��, tylko pozornie przedzielony szuwarem mozgowym i zaro�lami wierzbowymi.  

W zwi�zku z powy�szym w opisie traktowane b�d� jako jedno starorzecze.  

Zbiornik poregulacyjny – bardzo długi, w�ski, w cz��ci �rodkowej gł�boki, o brzegach 

pionowo opadaj�cych do wody. Jest to najdłu�szy fragment wi�kszego meandra odci�tego 

antropogenicznie od rzeki. Pozostałe fragmenty to zbiorniki nr 280 i 282, które od 

opisywanego akwenu oddziela wał przeciwpowodziowy. Charakter starorzecza ró�ni si�  

w jego cz��ci wschodniej („zbiornik nr 283), �rodkowej i zachodniej. Cz��� zachodnia ma 

posta� wypłyconego rowu, nad którym zwieszaj� si� gał�zie zaro�li wierzbowych, miejscami 

całkowicie je przysłaniaj�c. W kierunku północnym coraz bardziej si� wypłyca, a� do 

przepustu pod drog�, któr�dy odpływa woda ze starorzecza. Cz��� �rodkowa jest najgł�bsza, 

lustro wody najszersze, równie� zacienione rosn�cymi wzdłu� brzegów drzewami i zaro�lami. 

Cz��� wschodnia jest podobna do �rodkowej, jednak wydaje si� by� płytsza (bardziej 

zaro�ni�ta), mniej zacieniona, brzegi łatwiej dost�pne. Przez cz��� �rodkow� i zachodni�

przepływa wolno woda doprowadzana do starorzecza z s�siednich stawów Młynówk�. Na 

odcinku znajduj�cym si� najbli�ej drogi znajduje si� kilka stanowisk w�dkarskich (łatwy 

dost�p do starorzecza, w przeciwie�stwie do pozostałej jego cz��ci).�

Zbiorowiska ro�linne: ro�linno�� starorzecza to głównie zbiorowiska reprezentuj�ce klas�

Potametea. Powierzchni� wody zarasta miejscami Callitriche hamulata tworz�ca, zwłaszcza 

w zachodniej i wschodniej cz��ci, du�e (do 200m
2
), zwarte maty. Wzdłu� brzegów, na całej 

długo�ci zbiornika wyst�puj� niewielkie płaty Hydrocharitetum morsus-ranae. Pod 

powierzchni� wody dominuje Myriophyllum verticillatum i Myriophyllum spicatum, tworz�ce 

wzdłu� brzegów (głównie w odcinku �rodkowym) szerokie (do 2 m) zwarte płaty. W cz��ci 

�rodkowej stwierdzono równie� płat lu�no rosn�cej Potamogeton crispus. Pozostałe hydrofity 

wyst�puj� w du�ym rozproszeniu w niewielkich ilo�ciach. Najwi�ksze powierzchnie 

szuwarów wyst�puj� w miejscu, w którym do starorzecza dopływa woda ze stawów.  

W obr�bie du�ego wypłycenia, pomi�dzy zaro�lami wierzbowymi, rozwija si� zbiorowisko 

Phalaridetum arundinacea. Niewielkie płaty tego zespołu wyst�puj�c równie� w ko�cowych 

odcinkach starorzecza, w miejscowym wypłyceniu przy uj�ciu rowu (cz��� �rodkowa) oraz  

w postaci w�skich przybrze�nych pasów w kilku innych miejscach. Pozostałe gatunki 

szuwarowe rosn� pojedynczo lub w niewielkich skupieniach wzdłu� brzegów zwłaszcza  

w cz��ci �rodkowej i wschodniej. �

Wykaz stwierdzonych gatunków: 

Alisma plantago-aquatica, Callitriche hamulata, Ceratophyllum demersum, Cirsium palustre, 

Galium palustre, Hydrocharis morsus-ranae, Impatirns glandulifera, Iris pseudacorus, 

Juncus effusus, Lemna minor, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Myriophyllum 

spicatum, Myriophyllum verticillatum, Phalaris arundinacea, Phragmites australis, 
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Potamogeton crispus, Potamogeton natans, Rubus sp., Rumex hydrolapathum, Sagittaria 

sagittifolia, Salix viminalis, Spirodela polyrhiza,  

Chronione gatunki ro�lin: brak 

Rzadkie gatunki ro�lin: Hydrocharis morsus-ranae,

Inwazyjne gatunki ro�lin: Impatirns glandulifera –ro�nie głównie wzdłu� południowego 

brzegu �rodkowej cz��ci starorzecza, Reynoutria japonica –niewielki płat wyst�puje  

w okolicy przepustu 

Fot. 46. Starorzecze 281, cz��� �rodkowa 

Fot. 47. Starorzecze 281, cz��� �rodkowa 
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Fot. 48. Starorzecze 281, cz��� północna 

Fot. 49. Starorzecze 283
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Rys. 16. Schemat rozmieszczenia zbiorowisk ro�linnych w starorzeczu nr 281 i 283 
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STARORZECZE NR 282 (Rys. 17. fot., 50, 51, 52) 

Data kontroli: 23.06.2012 

Lokalizacja: Jedlina, gm. Bojszowy �

Informacje ogólne: niewielki, w�ski, cz��ciowo wypłycony i zaro�ni�ty zbiornik. Jest to 

cz���, oddzielona wałem przeciwpowodziowym, wi�kszego meandra odci�tego 

antropogenicznie od rzeki (pozostał� cz��� stanowi� zbiorniki nr 280, 281,283). Starorzecze 

znajduje si� w mi�dzywalu, brak poł�czenia z Wisł�. Brzegi, zwłaszcza w zachodniej cz��ci, 

mocno zaro�ni�te zaro�lami wierzbowymi (głównie Salix viminalis), których gał�zie 

zwieszaj� si� nad zbiornikiem, zacieniaj� go. W otoczeniu starorzecza znajduj� si� pola 

uprawne.�

Zbiorowiska ro�linne: ro�linno�� wodna, w postaci zwartych, podwodnych mat 

Potamogeton sp zarasta zachodni� cz��� starorzecza. W kierunku wschodnim tam gdzie 

zwarcie płatów rdestnicy maleje, wzrasta udział Ceratophyllum demersum, Elodea 

canadensis. W zachodniej cz��ci stref� przybrze�n� zarasta Utricularia vulgaris. Zbiorowisko 

rz�s pokrywa izolowane szuwarem oczko wodne w zachodniej cz��ci starorzecza. W 

miejscach wypłyconych (głównie ko�cowe partie zbiornika) wyst�puje szuwar mozgowy 

(Phalaridetum arundinaceae) oraz turzycowy (Caricetum gracilis). Gatunkom dominuj�cym 

w wymienionych zbiorowiskach towarzysz� z niewielk� ilo�ciowo�ci� Typha latifolia, 

Rorippa amphibia, Scirpus sylvaticus, Alisma plantago-aquatica, a tak�e kilka k�p rzadkiego 

Scirpus radicans.�

Wykaz stwierdzonych gatunków:  

Alisma plantago-aquatica, Carex gracilis, Ceratophyllum demersum, Elodea canadensis, 

Impatirns glandulifera, Lemna minor, Lemna trisulca, Lysimachia vulgaris, Phalaris 

arundinacea, Polygonum hydropiper, Potamogeton, Rorippa amphibia, Rubus sp., Scirpus 

radicans, Scirpus sylvaticus, Spirodela polyrhiza, Typha latifolia, Utricularia vulgaris, 

Chronione gatunki ro�lin: Utricularia vulgaris

Rzadkie gatunki ro�lin: Scirpus radicans,

Inwazyjne gatunki ro�lin: Impatirns glandulifera-niewielki płat na północnym brzegu 

zbiornika. 
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Rys. 17. Schemat rozmieszczenia zbiorowisk ro�linnych w starorzeczu nr 282

Fot. 50. Starorzecze nr 282, cz��� zachodnia 
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Fot. 51. Starorzecze nr 282, cz��� �rodkowa 

Fot. 52. Starorzecze nr 282, cz��� wschodnia
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STARORZECZE NR 292 (Rys. 18., fot. 53, 54) 

Data kontroli: 29.06.2012  

Lokalizacja: Czarnuchowice, gm. Bieru�, N 50°04'06,8" E 19°13'45,3"�

Informacje ogólne: niewielki, płytki zbiornik wodny, zlokalizowany w mi�dzywalu,  

w widłach rzek Wisły i Przemszy. Od zachodu do starorzecza przylegaj� zadrzewienia  

i zaro�la (głównie Quercus robur, Populus tremula, Salix alba), od wschodu ł�ki ko�ne. 

Poł�czenia z Wisł� brak.  

Zbiorowiska ro�linne: powierzchni� zbiornika pokrywa zwarcie zbiorowisko Lemno-

Spirodeletum polyrrhizae. Pod wod� rosn� Ceratophyllum demersum, Potamogeton sp.,

jednak ze wzgl�du na zwarty ko�uch ro�lin pleustonowych nie sposób okre�li�, z jak�

ilo�ciowo�ci� wyst�puj�. Ro�linno�� szuwarowa, z powodu na braku przybrze�nych 

wypłyce�, jest słabo wykształcona. Niewielkie skupienia Typha latifolia, Carex gracilis, 

Alisma plantago-aquatica, wyst�puj� wzdłu� południowego i zachodniego brzegu. Na całej 

powierzchni zbiornika w rozproszeniu rosn� pojedyncze osobniki Oenanthe aquatica.�

Wykaz stwierdzonych gatunków: Alisma plantago-aquatica, Alopecurus aequalis, Bidens 

tripartita, Carex gracilis, Callitriche sp., Ceratophyllum demersum, Epilobium hirsutum, Iris 

pseudacorus, Juncus effusus, Lemna minor, Oenanthe aquatica, Phalaris arundinacea, 

Potamogeton crispus, Potamogeton sp., Sagittaria sagittifolia, Spirodela polyrhiza, Typha 

latifolia.

Chronione gatunki ro�lin, rzadkie gatunki ro�lin, inwazyjne gatunki ro�lin: brak 

Fot. 53. Starorzecze nr 292 
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Fot. 54. Starorzecze nr 292, kropidło wodne 

Rys. 18. Schemat rozmieszczenia zbiorowisk ro�linnych w starorzeczu nr 292 
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STARORZECZE NR 294 (Rys. 19, fot. 55, 56) 

Data kontroli: 29.06.2012  

Lokalizacja: Czarnuchowice, gm. Bieru�, N 50°04'05,0" E 19°13'27,9"�

Informacje ogólne: niewielkie silnie wypłycone, cz��ciowo zaro�ni�te szuwarami 

starorzecze usytuowane u podnó�a wału (w mi�dzywalu). W otoczeniu znajduj� si�

zadrzewienia i zakrzewienia wierzbowe, zacieniaj�ce starorzecze, zwłaszcza jego wschodni�

cz��� oraz na południu ł�ka wyczy�cowa. Od zbiornika do Wisły prowadzi rów, w �rodkowej 

cz��ci przegrodzony grobl� –dojazd do pól. W wale, z którym starorzecze bezpo�rednio 

s�siaduje, znajduje si� przepust, jednak krótki odcinek ł�cz�cy go ze starorzeczem jest 

obecnie cz��ciowo wypłycony i zaro�ni�ty. �

Zbiorowiska ro�linne: tafl� wody pokrywa fitocenoza Lemno-Spirodeletum polyrrhizae,  

w której dominuje rz�sa drobna. Zbiorowisko rz�s zarasta równie� niewielkie oczko wodne 

usytuowane pomi�dzy starorzeczem, a wałem. Jest to pozostało�� istniej�cego kiedy�

poł�czenia pomi�dzy starorzeczem, a rowem odprowadzaj�cym wod� przez przepust zza 

wału. Ro�linno�� szuwarowa zarasta zwarcie brzegi zbiornika, a tak�e jego �rodkow�, 

wypłycon� cz���. Bli�ej wody wyst�puj� płaty Glycerietum maximae. Kolejny pas szuwaru 

tworzy Phalaris arundinacea. Jej zwarte płaty zarastaj� głównie wschodnie, zacienione 

brzegi zbiornika oraz jego teras� od strony południowej. W ko�cowych cz��ciach starorzecza 

w niewielkich skupieniach rosn�  Typha latifolia oraz Phragmites australis. �

Wykaz stwierdzonych gatunków: Acorus calamus, Glyceria maxima, Lemna minor, 

Phalaris arundinacea, Phragmites australis, Potamogeton sp., Spirodela polyrhiza, Typha 

latifolia,

Chronione gatunki ro�lin, rzadkie gatunki ro�lin, inwazyjne gatunki ro�lin: brak 

Rys. 19. Schemat rozmieszczenia zbiorowisk ro�linnych w starorzeczu nr 294
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Fot. 55. Starorzecze nr 294 

Fot. 56. Starorzecze nr 294
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STARORZECZE NR 439 i 440 (Rys. 20, fot. 57, 58) 

Data kontroli: 23.06.2012  

Lokalizacja: Zawadaka, gm. Mied�na, N 49°57'39,6" E 19°06'23,8 " (zbiornik nr 439),  

N 49°57'39,8" E 19°06'21,1" (zbiornik nr 440)�

Informacje ogólne: zbiorniki nr 439 i 440 to w rzeczywisto�ci jeden, w centralnej cz��ci 

przew��ony zbiornik, w zwi�zku z powy�szym dalej opisywane b�d� razem. Niewielkie, 

okr�głe, pełnowodne zbiorniki o brzegach stromo opadaj�cych do wody. Północny brzeg 

zbiornika nr 440 tworzy wał przeciwpowodziowy zbudowany ze skały płonnej (podmywana 

cz��� wału nie jest zaro�ni�ta –odsłania si� skała płona). Zbiorniki usytuowane s�  

w mi�dzywalu, w otoczeniu rozległych szuwarów mozgowych, w pełni nasłonecznione. Od 

zbiornika nr 439 odchodzi rów ł�cz�cy je z Wisł�, który poł�czony jest równie� przepustem 

ze stawem Po�ar, znajduj�cym si� za wałem. Wokół zbiorników widoczne wydeptane 

stanowiska w�dkarskie.  

Zbiorowiska ro�linne: ro�linno�� w zbiornikach jest bardzo słabo rozwini�ta. Tafla wody 

jest nie zaro�ni�ta. Pod wod�, wzdłu� brzegów widoczne s� niewielkie skupienia 

Myriophyllum spicatum oraz pojedyncze okazy Potamogeton crispus. Wzdłu� brzegów 

ci�gnie si� bardzo w�ski pas szuwarów, który rozszerza si� w miejscu poł�czenia zbiorników. 

Tworz� go głównie Rorippa amphibia i Acorus calamus, którym z niewielk� ilo�ciowo�ci�

towarzysz� pozostałe, wymienione poni�ej, gatunki szuwarowe. Wysokie brzegi i cały teren 

wokół zbiorników zarasta szuwar – płaty Phalaridetum arundinaceae. �

Wykaz stwierdzonych gatunków: 

Acorus calamus, Callitriche verna, Carex gracilis, Galium aparine, Eleocharis acicularis, 

Equisetum fluviatile, Myriophyllum spicatum, Phalaris arundinacea, Polygonum hydropiper, 

Potamogeton crispus, Rorippa amphibia, Sagittaria sagittifolia, Urtica dioica,

Chronione gatunki ro�lin, rzadkie gatunki ro�lin, inwazyjne gatunki ro�lin: brak 

Rys. 20. Schemat rozmieszczenia zbiorowisk ro�linnych w starorzeczu nr 439 i 440
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Fot. 57. Starorzecze nr 440 na pierwszym planie i 439 w tle 

Fot. 58. Starorzecze nr 439 
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STARORZECZE NR 441 (Rys. 21, fot. 59, 60)

Data kontroli: 07.06.2012  

Lokalizacja: �abówka, gm. Mied�na, N 50°00'19,8" E 19°06'59,5" 

Informacje ogólne: niewielkie, stosunkowo płytkie, latem pełnowodne starorzecze 

(gł�boko�� wody około 1-1,5m), poł�czone z Wisł� długim rowem. Tafla wody w pełni 

nasłoneczniona. W otoczeniu zbiornika znajduj� si� ł�ki ko�ne, starorzecza nr 211, 212 oraz 

rozległe płaty Phalaridetum arundinaceae. Brzegi, zwłaszcza południowe, wysokie 

poro�ni�te pojedynczymi d�bami szypułkowymi. Obecne liczne stanowiska w�dkarskie.  

Zbiorowiska ro�linne: ro�linno�� słabo wykształcona. Tafl� wody porasta Nuphar lutea 

tworz�c płaty o niewielkim zwarciu (do 30%). Przy brzegu obserwuje si� niewielkie 

skupienia lub w�skie pasy gatunków szuwarowych, głównie: Acorus calamus, Rorippa 

amphibia, Sagittaria sagittifolia, Sparganium erectum, Phalaris arundinacea. 

Wykaz stwierdzonych gatunków: 

Acorus calamus, Carex gracilis, Equisetum fluviatile, Galium palustre, Lychnis flos-cuculi, 

Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Myosotis palustris, Nuphar lutea, Phalaris 

arundinacea, Rorippa amphibia, Sagittaria sagittifolia, Sparganium erectum 

Chronione gatunki ro�lin: Nuphar lutea

Rzadkie gatunki ro�lin, inwazyjne gatunki ro�lin: brak 

Fot. 59. Starorzecze nr 441 
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Fot. 59. Starorzecze nr 441, cz��� zachodnia 

Rys. 21. Schemat rozmieszczenia zbiorowisk ro�linnych w starorzeczu nr 441 
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STARORZECZE NR 447  (Rys. 22, fot. 61, 62)

Data kontroli: 09.07.2012  

Lokalizacja: Kruki, gm. O�wi�cim, N 50°03'04,8" E 19°14'57,4"�

Informacje ogólne: pełnowodne, cz��ciowo zacienione starorzecze poło�one w mi�dzywalu, 

poł�czone z Wisł� przepustem (nie wiadomo czy działa). Zbiornik wokół zarastaj� zwarte 

zaro�la wierzbowe, miejscami rdestowiec japo�ski oraz mozga trzcinowata (z du�� domieszk�

Rubus sp., Urtica dioica). Widoczne nieliczne stanowiska w�dkarskie (tylko na północnym 

brzegu) oraz liczne odpady (opony i inne).�

Zbiorowiska ro�linne: powierzchni� wody pokrywaj� lu�ne płaty Lemno-Spirodeletum 

polyrrhizae, z dominacj� spirodeli wielokorzeniowej, przemieszczane przez wiatr i grupuj�ce 

si� czasowo w zatoczkach. Pod powierzchni� wody, niemal na całej powierzchni starorzecza 

rosn� lu�ne skupienia Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum, Potamogeton sp. 

oraz Elodea canadensis. Brzegi stromo schodz�ce do wody zarasta głównie Phalaris 

arundinaceae oraz krzewiaste gatunki wierzb, których gał�zie opadaj� bezpo�rednio do wody. �

Wykaz stwierdzonych gatunków: Ceratophyllum demersum, Echinocystis lobata, Elodea 

canadensis, Calystegia sepium, Lemna minor, Lythrum salicaria, Myriophyllum spicatum, 

Phalaris arundinacea, Potamogeton sp., Reynoutria japonica, Spirodela polyrhiza, Urtica 

dioica.

Chronione gatunki ro�lin, rzadkie gatunki ro�lin: brak 

Inwazyjne gatunki ro�lin: Echinocystis lobata, Reynoutria japonica

Fot. 61. Starorzecze nr 447, widok od strony południowej
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Fot. 62. Starorzecze nr 447 

Rys. 22. Schemat rozmieszczenia zbiorowisk ro�linnych w starorzeczu nr 447
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STARORZECZE NR 448  (Rys. 23, fot. 63, 64)

Data kontroli: 09.07.2012  

Lokalizacja: Kruki, gm. O�wi�cim, N 50°03'01,8" E 19°15'03,8"�

Informacje ogólne: niewielkie, mocno zaro�ni�te ro�lino�ci� wodn� starorzecze, 

zlokalizowane w mi�dzywalu. Od zachodu ł�czy si� z rowem odprowadzaj�cym wody do 

Wisły. W otoczeniu zbiornika znajduj� si� nieu�ytki poro�ni�te zaro�lami wierzbowymi, 

mozg� trzcinowat�, je�yn�, nawłoci�. Brzegi starorzecza zarasta głównie Salix viminalis, 

której gał�zie zwieszaj� si� nad wod�, zasłaniaj�c ok. 3 metrów pas przybrze�ny. �

Zbiorowiska ro�linne: ro�linno�� starorzecza reprezentowana jest głównie przez zbiorowiska 

ze zwi�zku Potamion. Dominuje Elodeetum canadensis, któremu towarzysz� płaty 

Potamogeton crispus (głównie w zachodniej cz��ci zbiornika) oraz niewielkie skupienia 

Potamogeton sp. Na powierzchni wody, głównie pod gał�ziami zaro�li wierzbowych, 

widoczne s� niewielkie płaty Callitriche verna. Obecna w zbiorniku Spirodela polyrhiza 

lu�no porasta jego powierzchni�.� Ro�linno�� szuwarowa ograniczona jest do płatów 

Phalaridetum arundinaceae, które zarastaj� cz��ciowo brzegi zbiornika oraz teren wokół 

niego. 

Wykaz stwierdzonych gatunków: Callitriche verna, Ceratophyllum demersum, Elodea 

canadensis, Phalaris arundinacea, Potamogeton crispus, Potamogeton sp., Spirodela 

polyrhiza,

Chronione gatunki ro�lin, rzadkie gatunki ro�lin, inwazyjne gatunki ro�lin: brak 

Rys. 23. Schemat rozmieszczenia zbiorowisk ro�linnych w starorzeczu nr 448 
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Fot. 63. Starorzecze nr 448 

Fot. 64. Starorzecze nr 448
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STARORZECZE NR 449  (Rys. 24, fot. 65, 66, 67)

Data kontroli: 09.07.2012  

Lokalizacja: Kruki, gm. O�wi�cim, N 50°03 '0,7" E 19°15'16,4"�

Informacje ogólne: wydłu�one starorzecze, w �rodkowej cz��ci przew��one. Zachodnia 

cz��� zbiornika jest gł�boka, brzegi stromo opadaj� do wody; od południa na brzegu 

widocznych jest kilka stanowisk w�dkarskich i cz��ciowo zanurzone w wodzie du�e elementy 

betonowe. Wschodnia cz��� zbiornika jest zdecydowanie płytsza, pokryta ro�linno�ci�

pleustonow�; południowy brzeg wypłycony. Przew��enie zbiornika zaro�ni�te jest wierzbami 

(Salix alba, S. viminalis). Starorzecze znajduje si� w mi�dzywalu, brak poł�czenia z Wisł�. 

Zbiorowiska ro�linne: ze wzgl�du na ró�n� gł�boko��, a tak�e ukształtowanie brzegów 

ro�linno�� jest odmiennie wykształcona w cz��ci zachodniej i wschodniej. W cz��ci 

zachodniej ro�linno�ci nawodnej brak. Pod wod�, głównie wzdłu� południowego brzegu, 

rosn� płaty Elodeetum canadensis, w pozostałej cz��ci przewa�aj� lu�ne skupienia 

Ceratophyllum demersum. Wysokie brzegi zarasta od południa w�ski pas Alisma plantago-

aquatica, a od północy Carex gracilis i Scirpus sylvaticus oraz zaro�la wierzbowe. 

Powierzchnia wody we wschodniej cz��ci zbiornika w cało�ci zaro�ni�ta jest spirodel�

wielokorzeniow�. Pod wod� rozwijaj� si� płaty z dominacj� Elodea canadensis, której 

towarzyszy z mniejszym udziałem Ceratophyllum demersum oraz Potamogeton crispus.  

W południowej cz��ci znajduje si� niewielkie wypłycenie, które porasta Glyceria fluitans, 

Alopecurus aequalis oraz zwarty płacik Eleocharitetum palustris. Wzdłu� pozostałych 

brzegów wykształcił si� w�ski pas szuwarów, które tworzy, podobnie jak w cz��ci zachodniej 

zbiornika, głównie Alisma plantago-aquatica, Carex gracilis i Scirpus sylvaticus, a tak�e 

Phalaris arundinacea w wy�szej cz��ci brzegu.�

Wykaz stwierdzonych gatunków: Acorus calamus, Alisma plantago-aquatica, Alopecurus 

aequalis, Carex gracilis, Ceratophyllum demersum, Eleocharis palustris, Elodea canadensis, 

Epilobium palustre, Glyceria fluitans, Iris pseudacorus, Lotus uliginosus, Lycopus europaeus, 

Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Oenanthe aquatica, Phalaris arundinacea, 

Potamogeton crispus, Sagittaria sagittifolia, Scirpus sylvaticus, Spirodela polyrhiza.

Chronione gatunki ro�lin: brak 

Rzadkie gatunki ro�lin: brak 

Inwazyjne gatunki ro�lin: brak 
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Rys. 24. Schemat rozmieszczenia zbiorowisk ro�linnych w starorzeczu nr 449 

Fot. 65. Starorzecze nr 449, cz��� zachodnia
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Fot. 66. Starorzecze nr 449, cz��� wschodnia 

Fot. 67. Starorzecze nr 449, cz��� wschodnia
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STARORZECZE NR 450  (Rys. 25, fot. 68, 69)

Data kontroli: 09.07.2012 

Lokalizacja: Bobrek Dolny, gm. Chełmek, N 50°03'08,9" E 19°15'25,8"�

Informacje ogólne: niewielkie, owalne, starorzecze b�d�ce cz��ci� wi�kszego kompleksu 

małych, płytkich zbiorników, rozlewisk ci�gn�cych si� wzdłu� Wisły w mi�dzywalu. 

Zbiornik od zachodu s�siaduje z niewielkimi zaro�lami wierzbowymi, w pozostałej cz��ci  

z szuwarem mozgowym.�

Zbiorowiska ro�linne: powierzchni� wody w około 50% lu�no pokrywa Spirodela polyrhiza

(dominant) i Lemna minor. Pod wod� zwarte dywany tworzy Potamogeton sp., któremu 

towarzyszy Ceratophyllum demersum, Potamogeton crispus. Zbiornik otacza zwarty, ok. 2 m 

szeroko�ci pas Typhetum laitfoliae, gdzie dominuj�cej pałce szerokolistnej towarzysz� inne 

gatunki szuwarowe. Od południa szuwar pałkowy przechodzi w szuwar mozgowy, w obr�bie 

kórego w najwilgotniejszym miejscu, rosn� niewielkie skupienia Alisma plantago-aquatica  

i Carex gracilis.�

Wykaz stwierdzonych gatunków: Alisma plantago-aquatica, Alopecurus aequalis, Bidens 

tripartita, Ceratophyllum demersum, Carex gracilis, Glyceria maxima, Juncus effusus, Lemna 

minor, Lemna trisulca, Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, Oenanthe aquatica, Phalaris 

arundinacea, Phragmites australis, Potamogeton crispus, Potamogeton sp., Ranunculus 

sceleratus, Spirodela polyrhiza, Typha latifolia. 

Chronione gatunki ro�lin, rzadkie gatunki ro�lin, inwazyjne gatunki ro�lin: brak 

Rys. 25. Schemat rozmieszczenia zbiorowisk ro�linnych w starorzeczu nr 450
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Fot. 68. Starorzecze nr 450, widok ogólny 

Fot. 69. Starorzecze nr 450
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STARORZECZE NR 451 (Rys. 26, fot. 70, 71)

Data kontroli: 09.07.2012 

Lokalizacja: Bobrek Dolny, gm. Chełm, N 50°03'05,8" E 19°15'31,8"�

Informacje ogólne: owalny zbiornik maj�cy charakter błotnistego, płytkiego rozlewiska 

utworzonego w obni�eniu terenu (brak wyra�nych brzegów), jest on cz��ci� wi�kszego 

kompleksu małych, płytkich zbiorników, rozlewisk ci�gn�cych si� wzdłu� Wisły  

w mi�dzywalu.  

Zbiorowiska ro�linne: przestrze� wodn� zarasta całkowicie zbiorowisko z Potamogeton sp.

Na powierzchni wody wyst�puj� niewielkie ilo�ci Spirodela polyrhiza (głównie w kompleksie 

z Typha latifolia) oraz niewielki płat Polygonum amphibium w centralnej cz��ci. Zbiornik 

szeroko otacza zwarty szuwar pałkowy (z udziałem Alisma plantago-aquatica, Leersia 

oryzoides, Lycopus europaeus), który na zewn�trz przechodzi płynnie w Phalaridetum 

arundinacea, a na południu w zabagnione ł�ki z du�ym udziałem Juncus effusus.  

Wykaz stwierdzonych gatunków: Alisma plantago-aquatica,  Leersia oryzoides, Lycopus 

europaeus, Phalaris arundinacea, Polygonum amphibium, Potamogeton, Spirodela polyrhiza, 

Typha latifolia, 

Chronione gatunki ro�lin: brak 

Rzadkie gatunki ro�lin: Leersia oryzoides,

Inwazyjne gatunki ro�lin: Echinocystis lobata kilka osobników w otoczeniu zbiornika. 

Rys. 26. Schemat rozmieszczenia zbiorowisk ro�linnych w starorzeczu nr 451 
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Fot. 70. Starorzecze nr 451, widok ogólny 

Fot. 71. Starorzecze nr 451 
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STARORZECZE NR 454 (Rys. 27, fot. 72, 73)

Data kontroli: 10.07.2012 

Lokalizacja: Ziajki, gm. Libi��, N 50°03'08,3" E 19°19'56,6"�

Informacje ogólne: niewielki, płytki zbiornik, z du�� ilo�ci� mułu, usytuowany  

w gł�bokim obni�eniu terenu w mi�dzywalu, bez poł�czenia z Wisł�. Brzegi, zwłaszcza 

wschodni, bardzo strome, wysokie, zaro�ni�te drzewami (Quercus robur), wierzbami, tarnin�, 

a tak�e wysok� ro�linno�ci� zieln� (Phalaris arundinacea, Urtica dioica, Impatirns 

glandulifera, Rubus sp.). Od strony wschodniej, s�siaduj�cej z drog� szutrow�, do starorzecza 

zsypywane s� odpady. Równie� w obr�bie samego zbiornika znajduj� si� liczne �mieci, tak�e 

wielkogabarytowe. Tafla wody w du�ej cz��ci zacieniona. �

Zbiorowiska ro�linne: ro�linno�� wodna bujnie rozwini�ta, zarasta cały zbiornik. Dominuje 

Ceratophylletum demersi, któremu towarzysz� płaty z du�ym udziałem Potamogeton sp., 

Potamogeton crispus oraz gatunki glonów. Powierzchni� wody w około 60% pokrywaj� płaty 

Nuphar lutea oraz zbiorowisko pleustonowe Lemno-Spirodeletum polyrrhizae, w którym 

dominuje Spirodela polyrhiza. Błotnisty pas przybrze�ny, odsłaniaj�cy si� w miar� obni�ania 

si� poziomu wody, zarasta głównie Alopecurus aequalis, Rorippa amphibia, Alisma plantago-

aquatica z niewielk� domieszk� innych gatunków szuwarowych. �

Wykaz stwierdzonych gatunków: Alisma plantago-aquatica, Alopecurus aequalis, Bidens 

tripartita, Carex gracilis, Ceratophyllum demersum, Impatirns glandulifera, Lemna minor, 

Lemna trisulca, Lycopus europaeus, Myosotis palustris, Nuphar lutea, Oenanthe aquatica, 

Phalaris arundinacea, Polygonum hydropiper, Potamogeton sp., Potamogeton crispus, 

Ranunculus sceleratus, Rorippa amphibia, Spirodela polyrhiza, Typha latifolia,

Chronione gatunki ro�lin: Nuphar lutea,

Rzadkie gatunki ro�lin: brak 

Inwazyjne gatunki ro�lin: Impatirns glandulifera, 

Fot. 72. 

 Starorzecze 

nr 454 
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Fot. 73.  Starorzecze nr 454 

Rys. 27. Schemat rozmieszczenia zbiorowisk ro�linnych w starorzeczu nr 454
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STARORZECZE NR 455  (Rys. 28, fot. 74, 75) 

Data kontroli: 10.07.2012�

Lokalizacja: M�tków, gm. Babice, N 50°02'48,1" E 19°22'12,0"�

Informacje ogólne: małe, stosunkowo płytkie starorzecze z dopływem (woda pochodz�ca ze 

starorzecza znajduj�cego si� za wałem, doprowadzana jest rowem) i bezpo�rednim 

poł�czeniem z Wisł�, usytuowane w mi�dzywalu. Dno jest piaszczyste. Brzeg północny jest 

wysoki, południowy granicz�cy z Wisł� wypłaszczony. Oba zarastaj� zwarte łany 

Phalaridetum arundinaceae przero�ni�te Calystegia sepium. Zbiornik znajduje si� w terenie 

otwartym (ł�ki ko�ne, nieu�ytki zaro�ni�te mozg� trzcinowat�). Jedynie od północnego-

zachodu tafl� wody zacienia korona rosn�cego w s�siedztwie drzewa. �

Zbiorowiska ro�linne: to� wodn� zarasta głównie Elodeetum canadensis. Powierzchni�

wody pokrywaj� płaty rz��li (Callitriche sp.) skupione głównie w zachodniej cz��ci zbiornika 

i w w�skim odpływie. Podmokły błotnisto-piaszczysty brzeg jest miejscem wyst�powania 

w�skiego płatu z dominacj� Alopecurus aequalis, a tak�e pojedynczych okazów lub 

niewielkich skupie� gatunków szuwarowych, głównie: Oenanthe aquatica, Alisma plantago-

aquatica, Phalaris arundinacea.�

Wykaz stwierdzonych gatunków: Alisma plantago-aquatica, Alopecurus aequalis, 

Callitriche sp., Echinochloa crus-galli, Elodea canadensis, Juncus articulatus, Lythrum 

salicaria, Myriophyllum spicatum, Oenanthe aquatica, Phalaris arundinacea, Polygonum 

hydropiper, Potamogeton sp., Potamogeton crispus, Rorippa amphibia, Sagittaria sagittifolia, 

Typha latifolia, 

Chronione gatunki ro�lin, rzadkie gatunki ro�lin: brak 

Inwazyjne gatunki ro�lin: Echinocystis lobata (pojedyncze osobniki w najbli�szym 

s�siedztwie starorzecza) 

Rys. 28. Schemat rozmieszczenia zbiorowisk ro�linnych w starorzeczu nr 455
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Fot. 74.  Starorzecze nr 455 w tle Wisła 

Fot. 75.  Starorzecze nr 455 
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STARORZECZE NR 456  (Rys. 29, fot. 76, 77)

Data kontroli: 10.07.2012�

Lokalizacja: M�tków, gm. Babice, N 50°02'47,8" E 19°22'18,4"�

Informacje ogólne: niewielkie, pełnowodne starorzecze zło�one z dwóch zbiorników 

poł�czonych wypłyconym przew��eniem, poło�one w mi�dzywalu w s�siedztwie starorzeczy 

nr 455 i 457. Brak poł�czenia z Wisł�. Brzegi oraz teren wokół starorzecza zarasta 

zbiorowisko Phalaridetum arundinaceae z niewielk� domieszk� m.in.: Lysimachia vulgaris, 

Urtica dioica, Tanacetum vulgare. �

Zbiorowiska ro�linne: ro�linno�� starorzecza reprezentowana jest głównie przez zbiorowiska 

klasy Potametea. Gatunkami dominuj�cymi s� Elodea canadensis oraz Myriophyllum 

spicatum, które zarastaj� całkowicie cz��� wschodni� starorzecza, a tak�e szeroki pas 

przybrze�ny w cz��ci zachodniej. Ro�linno�� szuwarowa jest słabo rozwini�ta. Jej 

wyst�powanie ogranicza si� do niewielkich płatów Sagittario-Sparganietum emersi rosn�cych 

w przew��eniu pomi�dzy zbiornikami oraz w strefie przybrze�nej, a tak�e Acoretum calami

okalaj�cego wschodni brzeg zbiornika. W pozostałej cz��ci ro�liny szuwarowe, mi�dzy 

innymi rzadki gatunek Butomus umbellatus, rosn� w postaci pojedynczych osobników lub 

niewielkich ich skupie�. Na błotnistym podło�u w przew��eniu stwierdzono wyst�powanie 

niewielkiego płatu Eleocharis acicularis.

Wykaz stwierdzonych gatunków: Acorus calamus, Alisma plantago-aquatica, Alopecurus 

aequalis, Bidens tripartita, Butomus umbellatus, Ceratophyllum demersum, Elodea 

canadensis, Eleocharis acicularis, Lythrum salicaria, Myriophyllum spicatum, Phalaris 

arundinacea, Polygonum amphibium, Sagittaria sagittifolia, Typha latifolia, �

Chronione gatunki ro�lin, inwazyjne gatunki ro�lin: brak 

Rzadkie gatunki ro�lin: Butomus umbellatus,  

Rys. 29. Schemat rozmieszczenia zbiorowisk ro�linnych w starorzeczu nr 456 
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Fot. 76.  Starorzecze nr 456 

Fot. 77.  Starorzecze nr 456 
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STARORZECZE NR 457  (Rys. 30, fot. 78) 

Data kontroli: 10.07.2012�

Lokalizacja: M�tków, gm. Babice, N 50 °02 '46,4" E 19°22'20,7"�

Informacje ogólne: niewielkie, płytkie starorzecze w północno-zachodniej cz��ci maj�ce 

posta� regularnego kształtu (kwadratowego), pełnowodnego zbiornika, który w kierunku 

południowo-wschodnim graniczy z dwoma niewielkimi zagł�bieniami terenu. „Zagł�bienie 

północne” jest całkowicie wypłycone i zaro�ni�te szuwarem, w nieco wi�kszym „zagł�bieniu 

południowym” utrzymuje si� woda. Starorzecze znajduje si� w mi�dzywalu, w s�siedztwie 

zbiorników nr 456 i 458. Brak poł�czenia z Wisł�. Zbiorniki otaczaj� nieu�ytki zaro�ni�te 

łanami mozgi trzcinowatej.  �

Zbiorowiska ro�linne: w starorzeczu dobrze rozwini�ta jest przede wszystkim ro�linno��

wodna, wypełniaj�ca w 100% to� wodn�. W „głównym zbiorniku” tworz� j� przede 

wszystkim Elodea canadensis, zarastaj�ca dno oraz Myriophyllum spicatum zajmuj�ce 

głównie przestrze� tu� pod powierzchni� wody. W „zagł�bieniu południowym” wod� zarasta 

głównie Myriophyllum spicatum i Potamogeton sp. Szuwary wokół „głównego zbiornika” 

wykształcone s� w postaci w�skiego pasa zbiorowisk z dominacj� Glyceria maxima lub 

Sagittaria sagittifolia. Bardziej zró�nicowana ro�linno�� szuwarowa jest w cz��ci 

południowo-wschodniej, gdzie w zagł�bieniach terenu mozaikowy układ tworz� niewielkie 

płaty z dominacj� z Glyceria maxima, G. fluitans, Sagittaria sagittifolia, Alisma plantago-

aquatica, Phalaris arundinacea oraz mniejszym udziałem innych gatunków z klasy 

Phragmitetea. Na niewielkich błotnistych fragmentach dna rozwija si� ro�linno��

namuliskowa głównie z udziałem Eleocharis acicularis.�

Wykaz stwierdzonych gatunków: Acorus calamus, Alisma plantago-aquatica, Alopecurus 

aequalis, Bidens tripartita, Butomus umbellatus, Ceratophyllum demersum, Cirsium palustre, 

Eleocharis acicularis, Eleocharis palustris, Elodea canadensis, Glyceria fluitans, Glyceria 

maxima, Lemna minor, Myriophyllum spicatum, Phalaris arundinacea, Polygonum 

hydropiper, Potamogeton crispus, Potamogeton sp., Sagittaria sagittifolia, Spirodela 

polyrhiza, Typha latifolia, Urtica dioica.

Chronione gatunki ro�lin: brak 

Rzadkie gatunki ro�lin: Butomus umbellatus,

Inwazyjne gatunki ro�lin: Echinocystis lobata (pojedyncze osobniki w najbli�szym 

s�siedztwie starorzecza) 
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Rys. 30. Schemat rozmieszczenia zbiorowisk ro�linnych w starorzeczu nr 457 

Fot. 78.  Starorzecze nr 457 
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STARORZECZE NR 458  (Rys. 31, fot. 79, 80) 

Data kontroli: 10.07.2012�

Lokalizacja: M�tków, gm. Babice, N 50°02'44,6" E 19°22'23,3"�

Informacje ogólne: bardzo małe (około 300 m
2 

powierzchni), silnie wypłycone i zaro�ni�te 

starorzecze usytuowane w dwóch gł�bokich obni�eniach terenu, w mi�dzywalu,  

w s�siedztwie starorzecza nr 457. Brak poł�czenia z Wisł�. Zagł�bienia otaczaj� nieu�ytki 

zaro�ni�te łanami mozgi trzcinowatej.  �

Zbiorowiska ro�linne: ro�linno�� wodna w postaci płatów Potamogeton sp. rozwijaj�cych 

si� pod powierzchni� wody i lu�nego ko�ucha Lemno-Spirodeletum polyrrhizae na jej 

powierzchni wyst�puje tylko w niewielkim (około 4x4m) „północnym zagł�bieniu”. W jego 

obr�bie wyst�puj� ponadto dwie k�py Typha latifolia. Zagł�bienie wypełnione wod� otoczone 

jest zwartym szuwarem manny mielec. W kierunku południowym lekkie wyniesienie, 

dziel�ce zagł�bienia, zarasta płat Phragmites australis. Najni�sze miejsce „południowego 

zagł�bienia” zajmuje płat z Sagittaria sagittifolia z du�ym udziałem Glyceria maxima. Brzegi 

zagł�bie� zwarcie zarasta Phalaris arundinaceae z du�ym udziałem Urtica dioica, Galium 

aparine, a tak�e Poa protensis, Cirsium palustre i Echinocystis lobata.�

Wykaz stwierdzonych gatunków: Alisma plantago-aquatica, Bidens tripartita, Cirsium 

palustre, Echinocystis lobata, Galium aparine, Glyceria fluitans, Glyceria maxima, Lemna 

minor, Lythrum salicaria, Phalaris arundinacea, Phragmites australis, Potamogeton sp., 

Sagittaria sagittifolia, Spirodela polyrhiza, Typha latifolia, Urtica dioica,  

Chronione gatunki ro�lin, rzadkie gatunki ro�lin: brak 

Inwazyjne gatunki ro�lin: Echinocystis lobata  

Rys. 31. Schemat rozmieszczenia zbiorowisk ro�linnych w starorzeczu nr 458 
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Fot. 79.  Starorzecze nr 458 

Fot. 80.  Starorzecze nr 458, w tle Wisła 
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STARORZECZE NR 459 (Rys. 32, fot. 81, 82) 

Data kontroli: 10.07.2012�

Lokalizacja: M�tków, gm. Babice, N 50°02'38,9" E 19°22'25,9" 

Informacje ogólne: niewielkie, pełnowodne starorzecze usytuowane w bezpo�rednim 

s�siedztwie Wisły. W obr�bie zbiornika nagromadzonych jest du�o odpadów naniesionych 

przez rzek�. Starorzecze otaczaj� nieu�ytki poro�ni�te bujnie mozg� trzcinowat� i pokrzyw�

zwyczajn�. Na wschodnim brzegu znajduj� si� niewielka k�pa zaro�li Salix viminalis.�

Zbiorowiska ro�linne: ro�linno�� w obr�bie starorzecza jest bardzo słabo zró�nicowana. 

Około 90% powierzchni lustra wody zarasta zbiorowisko z dominacj� Spirodela polyrhiza  

i niewielkim udziałem Lemna minor. Pod powierzchni� wody z niewielkim zwarciem 

wyst�puje zbiorowisko Elodeetum canadensis. Brzegi zbiornika zarasta Phalaris 

arundinacea, z udziałem Rorippa amphibia, Alisma plantago-aquatica i Bidens tripartita  

w miejscach wilgotniejszych, a z domieszk� Urtica dioica, Cirsium palustre, Calystegia 

sepium, Echinocystis lobata w miejscach bardziej przesuszonych. �

Wykaz stwierdzonych gatunków: Alisma plantago-aquatica, Bidens tripartita, Cirsium 

palustre, Echinocystis lobata, Elodea canadensis, Lemna minor, Phalaris arundinacea, 

Rorippa amphibia, Spirodela polyrhiza,�Typha latifolia, Urtica dioica.�

Chronione gatunki ro�lin, rzadkie gatunki ro�lin: brak 

Inwazyjne gatunki ro�lin: Echinocystis lobata (pojedyncze osobniki w najbli�szym 

s�siedztwie starorzecza) 

Rys. 32. Schemat rozmieszczenia zbiorowisk ro�linnych w starorzeczu nr 459 
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Fot. 81.  Starorzecze nr 459, w tle Wisła 

Fot. 82.  Starorzecze 

nr 459
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STARORZECZE NR 461 (Rys. 33, fot. 83, 84) 

Data kontroli: 10.07.2012�

Lokalizacja: M�tków, gm. Babice, N 50°02'32,9" E 19°22'28,4"�

Informacje ogólne: niewielki, płytki zbiornik w centralnej cz��ci przew��ony, usytuowany  

w gł�bokim obni�eniu terenu w bezpo�rednim s�siedztwie Wisły. W obr�bie zbiornika 

nagromadzonych jest du�o odpadów naniesionych przez rzek�. Wysokie, strome brzegi 

zarastaj� płaty zespołu Phalaridetum arundinaceae, w których poza gatunkiem dominuj�cym 

z niewielkim pokryciem wyst�puj� tak�e Echinocystis lobata, Urtica dioica, Calystegia 

sepium.��

Zbiorowiska ro�linne: w zbiorniku wyst�puje przede wszystkim ro�linno�� klasy Potametea. 

Cz��� południow� całkowicie zarasta zbiorowisko reprezentuj�ce zespół Elodeetum 

canadensis. W północnej cz��ci wyst�powanie zbiorowiska ograniczone jest do szerokiego 

przybrze�nego pasa, a poza gatunkiem dominuj�cym du�y udział wykazuje Potamogeton sp.

Głównie wzdłu� brzegów skupia si� równie� zbiorowisko budowane głównie przez Lemna 

minor. Ro�linno�� szuwarowa ograniczona jest do niewielkiego płatu z Alisma plantago-

aquati rosn�cego na wypłyconym przew��eniu zbiornika oraz łanów Phalaridetum 

arundinaceae zarastaj�cych teren wokół zbiornika wł�cznie z jego brzegami. Na niewielkich 

odsłaniaj�cych si� mulistych powierzchniach wyst�puj� skupienia Eleocharis acicularis.  

Wykaz stwierdzonych gatunków: Alisma plantago-aquatica, Bidens tripartita, Echinocystis 

lobata, Eleocharis acicularis, Elodea canadensis, Lemna minor, Oenanthe aquatica, Phalaris 

arundinacea, Polygonum hydropiper, Potamogeton sp., Ranunculus sceleratus, Rorippa 

amphibia, Sagittaria sagittifolia, Spirodela polyrhiza,�Urtica dioica.�

Chronione gatunki ro�lin, 

rzadkie gatunki ro�lin: brak 

Inwazyjne gatunki ro�lin: 

Echinocystis lobata (pojedyncze 

osobniki w najbli�szym 

s�siedztwie starorzecza) 

Rys. 33. Schemat rozmieszczenia 

zbiorowisk ro�linnych w 

starorzeczu nr 461
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Fot. 83.  Starorzecze nr 461

Fot. 84.  

Starorzecze nr 461
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