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W roku 2012 rozpoczęto szczegółową inwentaryzację herpetologiczną na wszystkich 

wytypowanych do projektu starorzeczach. W pierwszym sezonie badań, inwentaryzacją 

objętych zostało 75 zbiorników, natomiast w roku bieŜącym – łącznie 80 starorzeczy.  

I tak: na odcinku oznaczonym umownie numerem I (Jawiszowice – Tyniec) 

zinwentaryzowano  17 starorzeczy, natomiast na odcinku II (Tyniec – OtałęŜ) wykonano 

inwentaryzację 63 starorzeczy. Ze względu na przedłuŜającą się zimę, rozpoczęcie 

inwentaryzacji herpetologicznej moŜliwe było dopiero w drugiej dekadzie kwietnia. Badania 

kontynuowano do października 2013 roku. 

Zgodnie z przyjętą metodyką badań oraz ustalonym harmonogramem prac, w roku 

2014 inwentaryzacja płazów i gadów będzie kontynuowana na pozostałych starorzeczach 

objętych projektem. Kolejny raport częściowy przedstawiony zostanie po przyszłorocznym 

sezonie badawczym, po czym nastąpi pełne podsumowanie przeprowadzonych prac.  

Wszystkie badania prowadzone są w ramach projektu pt. „Rewitalizacja, ochrona 

bioróŜnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny 

górnej Wisły jako korytarza ekologicznego”, realizowanego przez Towarzystwo na rzecz 

Ziemi (TnZ), przy wsparciu finansowym Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 

(Swiss Contribution).  

 
 
PoniŜsze tabele przedstawiają szczegółowe wyniki inwentaryzacji herpetologicznej na 

poszczególnych stanowiskach wraz z opisem siedlisk i ich wstępną waloryzacją. Dla 

orientacyjnej oceny liczebności zaobserwowanych płazów zastosowano następującą skalę: 

 
* nie zaobserwowano – liczba zaobserwowanych osobników wynosi 0 
* gatunek rzadki – liczba zaobserwowanych osobników zawiera się w przedziale 1-10 
* gatunek częsty – liczba zaobserwowanych osobników zawiera się w przedziale 11-50 
* gatunek liczny – liczba zaobserwowanych osobników zawiera się w przedziale 51-100 
* gatunek bardzo liczny – liczba zaobserwowanych osobników wynosi powyŜej 100 
 

 

Kolejność opisu starorzeczy w tabelach jest zgodna z przypisaną im w projekcie 

numeracją i odpowiada kolejności ich połoŜenia na mapie (poruszając się z zachodu na 

wchód – czyli z biegiem Wisły).   

 
Źródło numeracji starorzeczy pochodzi ze strony: http://www.iop.krakow.pl/wisla. 
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Starorzecze nr: 603 
Opis 
starorzecza 

Starorzecze znajduje się po lewej stronie Wisły, na terenie zalewowym, 
posiada nieregularny kształt. Jest to zbiornik przepływowy, zasilany wodą 
z hodowlanego stawu rybnego, zlokalizowanego poza wałem 
przeciwpowodziowym. Woda ze starorzecza odprowadzana jest 
bezpośrednio rowem do Wisły. Brzegi zbiornika niezbyt wysokie, 
łagodnie nachylone, trawiaste. Jego otoczenie stanowią głównie łąki oraz, 
nad brzegiem, niewielkie zakrzaczenia. Lustro wody oraz linia brzegowa 
są dobrze widoczne (tylko częściowo przysłonięte przez roślinność 
przybrzeŜną). Głębokość zbiornika zróŜnicowana; w trakcie kontroli 
zaobserwowano prace ziemne polegające na pogłębieniu zbiornika i 
udroŜnieniu kanału doprowadzającego wodę. W dalszym sąsiedztwie 
znajdują się inne, podobnej wielkości, starorzecza.  

Stwierdzone 
gatunki 

Kumak nizinny Bombina bombina – gatunek rzadki 
śaba trawna Rana temporaria – gatunek częsty 
śaba wodna Pelophylax esculentus – gatunek częsty  
śaba jeziorkowa Pelophylax lessonae – gatunek częsty  

Waloryzacja 
siedliska 

Zbiornik niezbyt duŜy i mało zróŜnicowany, ale posiadający dogodne 
warunki do przebywania i rozrodu zaobserwowanych tu gatunków Ŝab 
(zbiornik zdominowany jest przez Ŝaby zielone, które – jak się uwaŜa – 
mogą przez swą dominację i Ŝarłoczność ograniczać występowanie innych 
gatunków płazów).  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

W najbliŜszej przyszłości nie przewiduje się istotnych zagroŜeń dla tego 
stanowiska.  

 
 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 603 
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Starorzecze nr: 192 
Opis 
starorzecza 

Starorzecze niezbyt duŜe, lekko wydłuŜone, znajdujące się na prawym 
brzegu Wisły, na terenie zalewowym, tuŜ przy wale 
przeciwpowodziowym. Podczas remontu wspomnianego wału zostało ono 
w duŜej części zasypane i skrócone. Brzegi raczej niskie, płaskie  
i łagodnie nachylone. Linia brzegowa dobrze widoczna. W otoczeniu 
starorzecza znajdują się pojedyncze, wysokie drzewa, niskie zakrzaczenia 
oraz łąki. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się równieŜ niewielki, 
płytki zbiornik, przechodzący w dalszej części w teren podmokły  
i bagienny. Głębokość opisywanego starorzecza jest zmienna: od strony 
południowej (przy wale) jest najgłębszy, a w kierunku północnym 
zbiornik się wypłyca - na tyle, Ŝe przechodzi w końcu w teren podmokły  
i grząski. 

Stwierdzone 
gatunki 

Kumak nizinny Bombina bombina – gatunek rzadki  
Traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris – gatunek rzadki 
Ropucha szara Bufo bufo – gatunek rzadki 
śaba trawna Rana temporaria – gatunek częsty 
śaby zielone Pelophylax esxulentus complex - często 

Waloryzacja 
siedliska 

Starorzecze w duŜej części zniszczone (zasypane) podczas remontu wału 
przeciwpowodziowego. Warunki siedliskowe obserwowane wówczas (tj. 
w roku 2011) były wyraźnie gorsze, niŜ obecnie. Aktualnie stanowisko się 
renaturyzuje (m.in. odtwarza się roślinność) i stwarza płazom dosyć 
dogodne warunki do bytowania i rozrodu. Płazy najliczniej obserwowano 
na wypłyceniach.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Wypalanie traw wokół stanowiska.  

 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 192 
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Starorzecze nr: 194 
Opis 
starorzecza 

PodłuŜne starorzecze, usytuowane w linii północ-południe. Znajduje się 
na prawym brzegu Wisły, na terenie zalewowym. Od południa polna 
droga oddziela je od wału przeciwpowodziowego, a od północy sięga 
koryta rzeki. Niezbyt głębokie, z duŜą ilością roślinności wodnej. Brzegi 
płaskie, niskie, od wschodu porośnięte gęstymi zakrzaczeniami, 
przysłaniającymi nieco linię brzegową. Od zachodu natomiast brzeg jest 
trawiasty, przechodzący w łąki, które teŜ otaczają starorzecze w dalszej 
odległości. W roku 2011 obserwowano wyraźnie pogorszenie się jakości 
wody w starorzeczu oraz jego ogólnych warunków siedliskowych, co było 
spowodowane remontem wspomnianego wału przeciwpowodziowego. 
Widywano równieŜ znaczne wahania poziomu wody w starorzeczu.    

Stwierdzone 
gatunki 

Kumak nizinny Bombina bombina – gatunek częsty 
Traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris – gatunek rzadki 
śaba trawna Rana temporaria – gatunek częsty 
śaba wodna Pelophylax esculentus – gatunek częsty 
śaba jeziorkowa Pelophylax lessonae – gatunek częsty 

Waloryzacja 
siedliska 

Stanowisko dość ciekawe herpetologicznie. Mimo wystąpienia okresu 
wyraźnego obniŜenia się warunków siedliskowych na tym starorzeczu 
oraz wyraźnego zanieczyszczenia wody – na stanowisku regularnie 
obserwowano płazy. Dla większości z nich obserwuje się, Ŝe jest to 
stanowisko rozrodcze. Wydaje się więc, Ŝe starorzecze stwarza im 
dogodne warunki do bytowania i rozrodu.   

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Zaśmiecanie zbiornika i jego otoczenia, zanieczyszczenia.  

 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 194 
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Starorzecze nr: 213 
Opis 
starorzecza 

Starorzecze zlokalizowane na prawym brzegu Wisły, poza terenem 
zalewowym. Jest to wydłuŜony zbiornik, ukierunkowany w linii północ – 
południe. Posiada brzegi dosyć wysokie, ale łagodnie nachylone, z 
licznymi stanowiskami wędkarskimi. Po stronie północnej zwęŜa się, 
przechodząc w kanał odprowadzający wodę do innego starorzecza 
(opisanego w projekcie pod nr 212). Sam zbiornik równieŜ jest zasilany 
wodą z rowu melioracyjnego. Jego otoczenie to: pojedyncze, wysokie 
drzewa; zwarty zagajnik, pola uprawne oraz inne stawy. Dosyć głęboki, 
wypłyca się nieznacznie w miejscu ujścia. Jest to zbiornik wędkarski, 
sąsiadujący z innymi stawami hodowlanymi. 

Stwierdzone 
gatunki 

śaba trawna Rana temporaria – gatunek rzadki  

Waloryzacja 
siedliska 

Zbiornik jest intensywnie uŜytkowany wędkarsko. Jest dość duŜy i na 
przewaŜającym obszarze głęboki (praktycznie nie posiada wypłyceń oraz 
stref z dobrze rozwiniętą roślinnością wodną). Występuje duŜa presja ze 
strony drapieŜnych ryb. Dla płazów starorzecze nie przedstawia 
szczególnej wartości siedliskowej.   

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

W najbliŜszej przyszłości nie przewiduje się istotnych zagroŜeń dla tego 
stanowiska. 

 
 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 213 
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Starorzecze nr: 210  
Opis 
starorzecza 

Starorzecze dosyć rozległe i zróŜnicowane siedliskowo. Znajduje się po 
prawej stronie Wisły, na terenie zalewowym. Część starorzecza – na 
której widoczne jest lustro wody - ma kształt wydłuŜony i lekko 
zakrzywiony. Oprócz tego, na terenie starorzecza znajduje się równieŜ 
duŜy obszar szuwarów, gdzie lustro wody jest niewidoczne i przechodzi w 
dalszej części w teren podmokły i grząski. Od strony wschodniej całe 
starorzecze posiada brzeg wysoki, nachylony, porośnięty zwartymi, 
wysokimi zadrzewieniami. Natomiast od strony zachodniej brzeg jest 
niski, płaski i trawiasty. Starorzecze bogate w roślinność wodną. Na 
wschodnim brzegu widywano uŜytkujących to stanowisko wędkarzy. 

Stwierdzone 
gatunki 

Traszka grzebieniasta Triturus cristatus – gatunek rzadki 
Traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris – gatunek bardzo liczny 
Kumak nizinny Bombina bombina –  gatunek bardzo liczny 
Rzekotka drzewna Hyla arborea - gatunek bardzo liczny 
Ropucha szara Bufo bufo – gatunek liczny 
śaba trawna Rana temporaria - gatunek liczny 
śaba wodna Pelophylax esculentus – gatunek częsty 
śaba jeziorkowa Pelophylax lessonae – gatunek częsty 
Jaszczurka zwinka Lacerta agilis – gatunek rzadki 

Waloryzacja 
siedliska 

Stanowisko wyjątkowo cenne herpetologicznie. Posiada zróŜnicowane 
siedliska, dogodne do przebywania oraz rozrodu wielu gatunków płazów.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

W najbliŜszej przyszłości nie przewiduje się istotnych zagroŜeń dla tego 
stanowiska. 

 
 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 210 
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Starorzecze nr: 212 
Opis 
starorzecza 

Starorzecze rozległe, wąskie, bardzo wydłuŜone i kręte. Znajduje się na 
lewym brzegu Wisły, na terenie zalewowym. Ze względu na swoją 
wielkość jest bardzo zróŜnicowane siedliskowo. Posiada miejsca gdzie 
lustro wody jest całkowicie przysłonięte przez roślinność wodną oraz 
miejsca z czystą taflą. Wokół starorzecza występują zarówno wysokie, 
pojedyncze drzewa, jak i zwarte zagajniki, ale - w zdecydowanej 
większości – dominują łąki. Linia brzegowa dobrze widoczna głównie 
przy głębszych częściach starorzecza, gdzie brak jest roślinności 
przybrzeŜnej (jednak i tu zdarza się, Ŝe częściowo przysłonięta jest przez 
nadwodne zakrzaczenia). Brzegi równieŜ zróŜnicowane: od wysokich  
i nachylonych, po płaskie, niskie i podmokłe. Zbiornik wykorzystywany 
jest wędkarsko, znajdują się w nim równieŜ miejsca przeznaczone na 
tarliska dla ryb. W sąsiedztwie starorzecza znajdują się równieŜ inne 
zbiorniki i tereny podmokłe.  

Stwierdzone 
gatunki 

Kumak nizinny Bombina bombina –  gatunek częsty 
Rzekotka drzewna Hyla arborea – gatunek liczny  
Traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris – gatunek rzadki 
Ropucha szara Bufo bufo – gatunek rzadki  
śaba trawna Rana temporaria – gatunek liczny  
śaby zielone Pelophylax esculentus complex – licznie  

Waloryzacja 
siedliska 

Stanowisko dogodne dla herpetofauny. Posiada wiele miejsc korzystnych 
dla występowania i rozrodu płazów. Zbiornik, mimo zadrzewień, dobrze 
nasłoneczniony. Wraz z sąsiadującymi terenami podmokłymi oraz innymi 
starorzeczami tworzy kompleks zbiorników, między którymi płazy mogą 
swobodnie migrować. 

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

W najbliŜszej przyszłości nie przewiduje się istotnych zagroŜeń dla tego 
stanowiska.  

 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 212 
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Starorzecze nr: 211 
Opis 
starorzecza 

Stanowisko dosyć rozległe, znajdujące się na lewym brzegu Wisły, na 
terenie zalewowym. Jest to niezbyt głębokie zagłębienie terenu, leŜące  
blisko koryta rzeki. Zdecydowaną większość tego starorzecza stanowi 
podmokły i grząski teren, porośnięty wysokimi trawami - dlatego trudno 
wyznaczyć tu linię brzegową. Wokół stanowiska znajduje się podmokła 
łąka, niskie zadrzewienia oraz inne zbiorniki wodne. Starorzecze jest 
dobrze nasłonecznione. Podczas podniesionego poziomu wody w Wiśle 
łączy się z rzeką. Na terenie starorzecza obserwuje się równieŜ obszar 
wolny od roślinności wodnej, z wyraźnie widocznym lustrem wody.  

Stwierdzone 
gatunki 

Kumak nizinny Bombina bombina – gatunek bardzo liczny 
Rzekotka drzewna Hyla arborea – gatunek bardzo liczny  
śaba trawna Rana temporaria – gatunek częsty  
Traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris – gatunek rzadki  
śaby zielone Pelophylax esculentus complex - licznie 

Waloryzacja 
siedliska 

ZróŜnicowane siedliskowo starorzecze, zapewniające dobre warunki do 
przebywania i rozrodu płazów. Płazy szczególnie chętnie przebywały 
pośród roślinności wodnej i na obszarze podtopionych łąk, co jednak 
mogło wiązać się z pewnym zagroŜeniem – w razie złoŜenia skrzeku  
w miejscach zbyt płytkich, stanowisko mogło wyschnąć, zanim kijanki 
zdąŜyłyby się przeobrazić.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Zarastanie, wypłycanie i wysychanie zbiornika.  

 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr:  211 
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Starorzecze nr: 441 
Opis 
starorzecza 

Dosyć rozległe starorzecze, znajdujące się na lewym brzegu Wisły, na 
terenie zalewowym. W bezpośrednim sąsiedztwie graniczy ze 
starorzeczami oznaczonymi numerami 212 i 441. Opisywane starorzecze 
charakteryzuje się wydłuŜonym kształtem i przedzielone jest 
przewęŜeniem na dwie nierówne części. Brzegi starorzecza są niezbyt 
wysokie i niezbyt strome, porośnięte w zdecydowanej większości 
roślinnością trawiastą. Nad wodą oraz w jej otoczeniu rosną pojedyncze, 
wysokie drzewa oraz występują niskie zadrzewienia. Zbiornik zasilany 
jest w wodę dostarczaną rowem melioracyjnym; równieŜ rowem woda jest 
odprowadzana bezpośrednio do Wisły. Linia brzegowa widoczna 
praktycznie na całej długości, czasami tylko przysłonięta jest przez 
roślinność przybrzeŜną. Mocniej zarośnięta jest mniejsza, zachodnia cześć 
opisywanego starorzecza. Przez część roku, w tej części zbiornika, lustro 
wody jest widoczne tylko miejscami. Zbiornik odsłonięty, naraŜony na 
znaczne falowania wody.  

Stwierdzone 
gatunki 

śaby zielone Pelophylax esculentus complex - licznie 

Waloryzacja 
siedliska 

Dogodne warunki do przebywania i rozrodu płazów znajdują się  
w płytszej części starorzecza, bogatszej w roślinność wodną, gdzie brzegi 
są niŜsze. Pozostała część starorzecza posiada mniej odpowiednich 
siedlisk (praktycznie brak wypłyceń, duŜe falowania wody, presja ze 
strony drapieŜnych ryb).  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

W najbliŜszym czasie nie przewiduje się istotnych zagroŜeń dla tego 
stanowiska.  

 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 441 
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Starorzecze nr: 286  
Opis 
starorzecza 

Starorzecze połoŜone tuŜ przy wale przeciwpowodziowym, na terenie 
zalewowym, po prawej stronie Wisły, w miejscowości Wola. Niezbyt 
rozległe, kształtem zbliŜone do okręgu. Brzegi od strony północnej  
i zachodniej płaskie, podmokłe i grząskie - dlatego trudno wskazać linię 
brzegową; od północy zarośnięte niskimi i gęstymi zakrzaczeniami. Od 
strony wschodniej brzeg stanowi wał przeciwpowodziowy – wysoki, 
znacznie nachylony, a od południa – utwardzona droga. Lustro wody 
widoczne tylko w części niezarośniętej. DuŜo roślinności wodnej  
i przybrzeŜnej oraz niskich szuwarów. Otoczenie starorzecza to liczne łąki 
oraz stawy hodowlane, znajdujące się poza wałem przeciwpowodziowym.   

Stwierdzone 
gatunki 

śaba trawna Rana temporaria – gatunek liczny  
śaba wodna Pelophylax esculentus – gatunek liczny 
śaba jeziorkowa Pelophylax lessonae – gatunek liczny 

Waloryzacja 
siedliska 

Zbiornik zapewniający dobre warunki do przebywania i rozrodu 
stwierdzonych tu gatunków płazów. W zbiorniku występuje liczna 
populacja Ŝab zielonych.   
 

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

W najbliŜszej przyszłości nie przewiduje się istotnych zagroŜeń dla tego 
stanowiska.  

 
 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 286 
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Starorzecze nr: 214  
Opis 
starorzecza 

Stanowisko wydłuŜone, dosyć rozległe, usytuowane na linii wschód – 
zachód, na terenie zalewowym, po prawej stronie Wisły, w miejscowości 
Wola. W niedalekiej odległości znajduje się starorzecze nr 286. 
Opisywany zbiornik posiada brzegi niskie, łagodne oraz lekko nachylone. 
Są one głównie trawiaste, a miejscami porośnięte nadwodnymi, gęstymi, 
niewysokimi zadrzewieniami oraz pojedynczymi wysokimi drzewami. Od 
strony zachodniej brzeg jest dosyć grząski i podmokły, płasko wchodzący 
do zbiornika. Wokół starorzecza dominują tereny płaskie, trawiaste, łąki 
oraz niewielkie tereny podmokłe. Linia brzegowa widoczna tylko 
miejscami, gdyŜ duŜo jest roślinności przybrzeŜnej oraz zadrzewień 
rosnących na granicy wody. W zbiorniku znajdują się równieŜ zatopione 
gałęzie. Miejscami, okolice brzegu porastają takŜe niewielkie szuwary. 

Stwierdzone 
gatunki 

Kumak nizinny Bombina bombina – gatunek bardzo liczny  
Rzekotka drzewna Hyla arborea – gatunek częsty 
śaba trawna Rana temporaria – gatunek liczny 
śaby zielone Pelophylax esculentus complex - często 

Waloryzacja 
siedliska 

Bardzo dogodne warunki dla przebywania i rozrodu płazów. W 
szczególności zbiornik upodobały sobie kumaki nizinne. Płycizny, dobre 
nasłonecznienie zbiornika oraz rozwinięta roślinność wodna sprawiają, Ŝe 
jest to efektywny zbiornik rozrodczy dla tych płazów. 

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

W najbliŜszej przyszłości nie przewiduje się istotnych zagroŜeń dla tego 
stanowiska. 

 
 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 214 
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Starorzecze nr: 444 
Opis 
starorzecza 

Dosyć rozległe starorzecze o nieregularnym kształcie, znajdujące się na 
terenie zalewowym, po prawej stronie Wisły. Płytkie, o brzegach płaskich, 
podmokłych, grząskich. Całe stanowisko porośnięte jest przez 
roślinnością wodną, co powoduje, Ŝe lustro wody widać tylko miejscami. 
Z uwagi na grząski charakter otoczenia i rozległość starorzecza, trudno 
wskazać linię brzegową. Dodatkowo, na stanowisku obserwuje się 
wahania poziomu wody. Wokół zbiornika znajduje się wysoka roślinność 
trawiasta i tereny grząskie. W sąsiedztwie rosną takŜe wysokie, 
pojedyncze drzewa.  

Stwierdzone 
gatunki 

Ropucha zielona Bufo viridis – gatunek rzadki  
Traszka zwyczajna Lissotroton vulgaris – gatunek częsty 
śaba wodna Pelophylax esculentus – gatunek liczny 
śaba jeziorkowa Pelophylax lessonae – gatunek częsty 

Waloryzacja 
siedliska 

Zbiornik zapewniający raczej dobre warunki dla występowania 
herpetofauny, jednak wskutek szybkiego zarastania zbiornika, warunki 
siedliskowe mogą się w najbliŜszym czasie znacznie pogorszyć.  
W suchych okresach roku moŜe bowiem okresowo wysychać.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Zarastanie i wypłycanie się zbiornika.    

 
 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 444 
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Starorzecze nr: 280  
Opis 
starorzecza 

Starorzecze wąskie i bardzo wydłuŜone. Znajduje się na lewym brzegu 
rzeki, z jednym końcem znajdującym się w pobliŜu jej koryta. Brzegi 
zbiornika wysokie, dosyć strome i znacznie nachylone. Miejscami 
porośnięte gęstymi krzewami oraz wysokimi drzewami. Głębokość 
zróŜnicowana, ale w większości jest to zbiornik głęboki. Dookoła 
starorzecza znajdują się łąki, pola uprawne oraz nadbrzeŜne nieuŜytki 
(gęste wysokie zarośla). Na stanowisku duŜo roślinności wodnej  
i zatopionych gałęzi. Linia brzegowa miejscami dobrze widoczna, 
miejscami zaś porośnięta przybrzeŜnymi, gęstymi zakrzaczeniami.  

Stwierdzone 
gatunki 

śaba trawna Rana temporaria – gatunek rzadki  

Waloryzacja 
siedliska 

Z herpetologicznego punktu widzenia stanowisko wydaje się być 
przeciętne.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

W najbliŜszej przyszłości nie przewiduje się istotnych zagroŜeń dla tego 
stanowiska.  

 
 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 280 
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Starorzecze nr: 279 
Opis 
starorzecza 

Opisywane starorzecze znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki 
Wisły, na prawym jej brzegu, na terenie zalewowym. Otoczone jest 
łąkami i zadrzewieniami. Brzegi dosyć wysokie, porośnięte roślinnością 
trawiastą; brak wypłyceń. Stanowisko było znacznie zniszczone w wyniku 
prac remontowych na wale przeciwpowodziowym. Woda mająca odcień 
barwy pomarańczowej; liczne potopione gałęzie i drzewa. Zasilane przez 
dosyć szybko płynący kanał odwadniający stawy (zlokalizowane  
w miejscowości HarmęŜe ).  

Stwierdzone 
gatunki 

Nie stwierdzono.  

Waloryzacja 
siedliska 

Obecnie zbiornik nie wydaje się być dogodnym miejscem do 
występowania płazów. MoŜe to jednak być starorzecze rokujące na 
przyszłość, np. po oczyszczeniu się wody i przy rozwinięciu się 
roślinności wodnej.   
 

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Zanieczyszczenie wody. Wypalanie traw w otoczeniu zbiornika.  

 
 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 279 
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Starorzecze nr: 264 
Opis 
starorzecza 

Starorzecze znajdujące się na terenie zalewowym, na prawym brzegu 
Wisły. Niezbyt wydłuŜone, ale sięgające od wału przeciwpowodziowego 
do koryta rzeki. Głębokość zbiornika zróŜnicowana: głębszy przy wale, 
wypłycający się w stronę Wisły. Brzegi płaskie, niezbyt wysokie, tylko od 
strony wału brzeg jest wysoki i znacznie nachylony. Otoczenie zbiornika 
to głównie łąki, niewielkie niŜsze zadrzewienia oraz kilka wysokich 
drzew. W płytszej części linia brzegowa trudna do zauwaŜenia, gdyŜ 
starorzecze jest bardzo zarośnięte i przechodzi w teren podmokły  
i grząski. W starorzeczu miejscami zatopione gałęzie i zgryzy bobrowe. 
Na dnie warstwa grząskiego mułu i materii organicznej. Stanowisko 264 
to część większego starorzecza (w skład którego wchodzą równieŜ 
starorzecza o numerach 262 i 263), przedzielonego wałem 
przeciwpowodziowym.     

Stwierdzone 
gatunki 

śaba trawna Rana temporaria – gatunek częsty 
Ropucha szara Bufo bufo – gatunek rzadki  
śaba wodna Pelophylax esculentus – gatunek liczny  

Waloryzacja 
siedliska 

Warunki dla płazów dogodne, zwłaszcza w części płytszej, gęściej 
porośniętej roślinnością wodną. W zbiorniku licznie występuje inwazyjny 
gatunek ryby: sumik karłowaty.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

W najbliŜszym czasie nie przewiduje się istotnych zagroŜeń dla tego 
stanowiska.  

 
 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 264 
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Starorzecze nr: 262 
Opis 
starorzecza 

Starorzecze znajdujące się po prawej stronie Wisły, na terenie 
niezalewowym, poza wałem przeciwpowodziowym. Jest wydłuŜone,  
w kształcie podkowy. Usytuowane jest w taki sposób, Ŝe oba jego końce 
graniczą ze wspomnianym wałem. W tych miejscach brzegi są wysokie, 
znacznie nachylone, trawiaste. Pozostałe brzegi są niŜsze. Od zewnętrznej 
strony zadrzewione na linii brzegowej. Wewnętrzny brzeg jest natomiast 
wolny od zwartych zadrzewień, występują na nim jedynie niewielkie 
zakrzaczenia. Okolice starorzecza to łąki i pola uprawne. Linia brzegowa 
dobrze widoczna prawie na całej długości, miejscami tylko przysłonięta 
przez roślinność przybrzeŜną i niskie szuwary (głównie po stronie 
wewnętrznej). W niektórych okresach roku lustro wody szczelnie 
pokrywa roślinność pleustonowa. Część zbiornika zacieniona przez 
wysokie drzewa. Starorzecze zasilane jest niewielkim rowem 
melioracyjnym, a nadmiar wody odprowadzany jest ze starorzecza za 
pomocą krótkiego kanału i śluzy zlokalizowanej w wale 
przeciwpowodziowym. Woda wówczas wpada do zbiornika nr 263. 
Zbiornik wykorzystywany wędkarsko. Stanowisko 262 to część 
większego starorzecza, na które składają się równieŜ zbiorniki o nr 264  
i 263, a które zostały przedzielonego wałem przeciwpowodziowym.     

Stwierdzone 
gatunki 

śaba trawna Rana temporaria – gatunek rzadki  
Traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris – gatunek rzadki  
śaby zielone Pelophylax esculentus complex –licznie 

Waloryzacja 
siedliska 

Stanowisko dosyć rozległe i tylko miejscami oferujące dogodne warunki 
dla herpetofauny (wypłycenia z roślinnością wodną, części przybrzeŜne). 
DuŜa presja ryb drapieŜnych.   

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

W najbliŜszym czasie nie przewiduje się istotnych zagroŜeń dla tego 
stanowiska.  

 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 262 
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Starorzecze nr: 263 
Opis 
starorzecza 

Starorzecze połoŜone jest na prawym brzegu Wisły, na terenie 
zalewowym. Sięga od wału przeciwpowodziowego do niemal samego 
koryta rzeki. Od strony wału brzeg jest wysoki i nachylony. Pozostałe 
brzegi są niŜsze, takŜe niezbyt strome. Od strony północnej porośnięte są 
wysokimi zadrzewieniami, od strony południowej - miejscami niskimi 
zakrzaczeniami. Okolice starorzecza to głównie łąki. Zachodni koniec 
zbiornika, znajdujący się przy korycie Wisły, posiada brzeg grząski, 
podmokły, gęsto zakrzaczony. Tam teŜ występuje najwięcej roślinności 
wodnej. Na dnie znajduje się gruba warstwa materii organicznej. W części 
wschodniej (głębszej) zbiornik wykorzystywany jest wędkarsko. Przy 
podwyŜszonych stanach wód w okolicy, zbiornik zasilany jest wodą ze 
zbiornika opisanego pod nr 262, znajdującego się za wałem 
przeciwpowodziowym. 

Stwierdzone 
gatunki 

śaba trawna Rana temporaria – gatunek częsty 
Traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris – gatunek rzadki  
Ropucha szara Bufo bufo – gatunek częsty  
śaby zielone Pelophylax esculentus complex - licznie 

Waloryzacja 
siedliska 

Starorzecze dogodne dla płazów, w głównie w części zachodniej, gdzie 
starorzecze jest zdecydowanie płytsze i występuje tam więcej roślinności 
wodnej. 

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

W najbliŜszym czasie nie przewiduje się istotnych zagroŜeń dla tego 
stanowiska. 

 
 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 263 
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Starorzecze nr: 605 
Opis 
starorzecza 

Starorzecze lekko wydłuŜone, znajdujące się po lewej stronie Wisły, poza 
wałami przeciwpowodziowymi, na terenie niezalewowym. Zbiornik 
sąsiaduje z wałem, przez co brzeg od tej strony staje się wysoki  
i nachylony. Pozostałe brzegi są znacznie niŜsze, ale równieŜ lekko 
nachylone; wszystkie porośnięte roślinnością trawiastą. Przy jednym z 
brzegów nieliczne drzewa i krzewy. Dookoła zbiornika znajdują się łąki  
i pola uprawne. Linia brzegowa raczej dobrze widoczna, choć miejscami 
porośnięta roślinnością przybrzeŜną. Lustro wody, ze względu na 
niewielka głębokość zbiornika, równieŜ w znacznej części zasłonięte 
roślinnością wodną.  
 

Stwierdzone 
gatunki 

śaba trawna Rana temporaria – gatunek częsty 
Kumak nizinny Bombina bombina – gatunek rzadki 

Waloryzacja 
siedliska 

Stanowisko posiada dogodne warunki do bytowania i rozmnaŜania się 
płazów.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Wypłycanie się zbiornika.  

 
 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 605 
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Starorzecze nr: 367 
Opis 
starorzecza 

Starorzecze zlokalizowane w miejscowości Pobiednik Mały. Znajduje się 
poza wałami przeciwpowodziowymi, po lewej stronie Wisły. WydłuŜone, 
lekko zakrzywione, ale o regularnym kształcie. Linia brzegowa bardzo 
dobrze widoczna na prawie całej długości. Dosyć głęboki praktycznie na 
całym obszarze. Brzegi łowiska są wypłaszczone, niskie, przystosowane 
do łowienia ryb. Woda doprowadzana i odprowadzana jest niewielkimi 
rowami melioracyjnymi.  Miejscami, przy brzegu, moŜna zaobserwować 
szuwary trzcinowe. Zbiornik dobrze nasłoneczniony, brak wokół niego 
wysokich, zwartych zadrzewień (występują pojedyncze drzewa). Zbiornik 
zagospodarowany jest przez Polski Związek Wędkarski i utworzone jest 
na nim wędkarskie łowisko specjalne. W sąsiedztwie zbiornika, w 
przewaŜającej większości, dominują pola uprawne; znajdują się tu 
równieŜ gospodarstwa domowe oraz polna droga dojazdowa.  

Stwierdzone 
gatunki 

śaba trawna Rana temporaria – gatunek rzadki  
śaba wodna Pelophylax esculentus – gatunek rzadki  
śaby zielone Pelophylax esculentus complex - często 

Waloryzacja 
siedliska 

Zbiornik niezbyt dogodny dla płazów. Brak wypłyceń i roślinności 
przybrzeŜnej, które mogłyby stwarzać dobre miejsca do rozrodu. 
PoniewaŜ w otoczeniu zbiornika jest duŜo wolnej przestrzeni, naraŜony 
jest on na działanie wiatrów, które powodują duŜe falowanie wody w 
zbiorniku. DuŜa presja ryb drapieŜnych.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Nie przewiduje się istotnych zagroŜeń dla stanowiska, gdyŜ zbiornik jest 
pod stałą opieką gospodarza wody. 

 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 367 
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Starorzecze nr: 362  
Opis 
starorzecza 

Starorzecze zlokalizowane po lewej strony Wisły, na terenach poza wałem 
przeciwpowodziowym. W zarysie okrągłe, o brzegach wysokich, 
zadrzewionych i zakrzaczonych. Linia brzegowa dosyć dobrze widoczna. 
Przy brzegu znajduje się duŜa ilość powalonych drzew i gałęzi – co jest 
skutkiem działalności bobrów. Bezpośrednie sąsiedztwo zbiornika to 
zadrzewienia, nieuŜytki, pola uprawne oraz utwardzona polna droga  
i gospodarstwo domowe. Starorzecze połączone jest z sąsiadującym 
zbiornikiem (oznaczonym numerem 361) poprzez niewielki, przekopany 
przez bobry rów. Stanowisko o zróŜnicowanej głębokości. Zbiornik 
osłonięty od wiatru (zadrzewienia znajdują się na całym obszarze wokół 
stawu). Nie jest on zasilany Ŝadnymi ciekami powierzchniowymi, stąd 
woda w zbiorniku mało przejrzysta, zanieczyszczona. Na dnie zalega 
warstwa materii organicznej.  

Stwierdzone 
gatunki 

Traszka grzebieniasta Triturus cristatus – gatunek rzadki 
Traszka zwyczajna Triturus vulgaris – gatunek częsty 
śaba trawna Rana temporaria – gatunek częsty 
śaby zielone Pelophylax esculentus complex - często 
Zaskroniec zwyczajny Natrix natrix – gatunek rzadki  

Waloryzacja 
siedliska 

Zbiornik o względnie dobrych warunkach siedliskowych dla 
herpetofauny.   

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Zanieczyszczenie wody, zaśmiecanie zbiornika i jego otoczenia.   

 
 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 362 
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Starorzecze nr: 361 
Opis 
starorzecza 

Starorzecze o niezbyt regularnym kształcie, nieco wydłuŜone w kierunku 
północ-południe. Zlokalizowane po lewej stronie Wisły, na terenie poza 
wałem przeciwpowodziowym. Brzegi zróŜnicowane: wysokie, strome 
oraz niskie i zakrzaczone. Miejscami wysokie zadrzewienia. W 
sąsiedztwie stanowiska liczne tereny rolnicze, pola uprawne, nieuŜytki, 
gospodarstwo domowe. W zbiorniku znajdują się wypłycenia, porośnięte 
roślinnością wodną. Na brzegu widoczne ślady aktywnej działalności 
bobrów (m.in. liczne zgryzy, powalone drzewa i gałęzie; równieŜ w 
wodzie). Zbiornik połączony wąskim rowem, wykonanym przez bobry,  
z sąsiadującym stanowiskiem nr 362. Z powodu licznych szuwarów 
porastających części przybrzeŜne zbiornika, linia brzegowa widoczna jest 
tylko miejscami. Zbiornik od strony północnej wypłyca się znacznie, jest 
całkowicie porośnięty roślinnością wodną i szuwarami. Woda ze 
zbiornika odprowadzana jest kanałem melioracyjnym do Wisły. W trakcie 
kontroli letniej cała powierzchnia lustra wody porośnięta była roślinnością 
pleustonową.    

Stwierdzone 
gatunki 

śaba trawna Rana temporaria – gatunek częsty 
śaba moczarowa Rana arvalis - gatunek liczny  
śaby wodna Pelophylax esculentus – gatunek częsty 
śaba jeziorkowa Pelophylax lessonae – gatunek częsty 

Waloryzacja 
siedliska 

Zbiornik o dobrych warunkach siedliskowych dla płazów; posiada liczne 
wypłycenia z roślinnością wodną. Dogodne kryjówki i miejsca do rozrodu 
płazów.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Sukcesywne zarastanie stanowiska. 

 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 361 
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Starorzecza nr: 364, 365, 366 
Opis 
starorzecza 

Jest to bardzo wydłuŜone obniŜenie terenu, zróŜnicowane siedliskowo. 
Znajduje się po lewej stronie Wisły, poza terem zalewowym (za wałem 
przeciwpowodziowym). Zorientowane jest w kierunku północ-południe. 
Jest to wypełniony wodą obszar, o róŜnym stopniu głębokości. Posiada 
miejsca płytkie, całkowicie porośnięte roślinnością wodną; nieco głębsze, 
bardzo grząskie (z grubą warstwą materii organicznej na dnie) oraz 
głębokie. Brzegi równieŜ zróŜnicowane, od wysokich i stromych, poprzez 
łagodne, aŜ do zupełnie płaskich i swobodnie schodzących do wody. 
Zadrzewienia, zarówno niskie jak i wysokie, znajdują się wzdłuŜ całego 
stanowiska, po obu jego stronach. Posiada kilka luster wody (stąd potrójna 
numeracja stanowiska), oddzielonych od siebie pasami roślinności 
wodnej. Wokół zbiornika, na jego brzegach, znajdują się liczne ślady 
Ŝerowania i bytowania bobrów. Przy północnym końcu stanowiska został 
sztucznie utworzony przez człowieka zbiornik, o kształcie regularnego 
prostokąta, z jednym bokiem (brzegiem) pionowym, betonowym. 
Natomiast po stronie południowej, poprzez polną drogę, odcięty został 
niewielki, mały zbiornik, w większości zarośnięty roślinnością wodną. 
Otoczenie stanowiska to w przewaŜającej większości pola uprawne, 
dodatkowo pojedyncze zadrzewienia oraz, w nieco dalszej odległości, 
gospodarstwa domowe. Woda doprowadzana i odprowadzana jest ze 
zbiornika rowami melioracyjnymi.  

Stwierdzone 
gatunki 

Ropucha szara Bufo bufo – gatunek bardzo liczny  
śaba trawna Rana temporaria – gatunek bardzo liczny  
śaba moczarowa Rana arvalis – gatunek częsty 
śaba wodna Pelophylax esculentus – gatunek liczny 
Zaskroniec zwyczajny Natrix natrix – gatunek rzadki  

Waloryzacja 
siedliska 

Stanowisko stwarza płazom dobre warunki do bytowania i rozrodu. Jego 
zróŜnicowanie pozytywnie wpływa na ilość i róŜnorodność występujących 
tu płazów. PrzybrzeŜne strefy, porośnięte roślinnością wodną - to miejsca 
najobficiej zasiedlane przez płazy. Kształt zbiornika, usytuowanie oraz 
osłonięcie przed wiatrem zabezpieczają przed nadmiernym falowaniem 
wody. ZróŜnicowana głębokość zapobiega całkowitemu wyschnięciu 
wody. 

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

W najbliŜszej przyszłości nie przewiduje się powaŜniejszych zagroŜeń dla 
tego starorzecza.  

 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 364, 365, 366 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

Starorzecze nr: 500  
Opis 
starorzecza 

Stanowisko zlokalizowane nieopodal miejscowości Złotniki. Jest to 
niewielki, w kształcie okrągły, śródpolny zbiornik; umiejscowiony po 
lewej stronie Wisły, poza wałem przeciwpowodziowym. Jest to 
zagłębienie terenu, o brzegach wysokich, częściowo stromych, gęsto 
porośniętych roślinnością trawiastą. Strefy przybrzeŜne porastają 
natomiast szuwary. Nad zbiornikiem rośnie kilkanaście drzew, nie 
stanowiących jednak zwartego zadrzewienia. Linia brzegowa tylko 
częściowo dobrze widoczna. Zbiornik, mimo iŜ niewielki, to jednak 
zróŜnicowany pod względem głębokości (w większości jest raczej 
głęboki). Od strony północnej akwen przechodzi w teren podmokły, 
całkowicie zarośnięty szuwarami, za którymi znajduje się drugi, mniejszy, 
ukryty w szuwarach stawek. W dalszym otoczeniu opisywanego 
stanowiska znajdują się prawie wyłącznie pola uprawne. Zbiornik nie jest 
zasilany Ŝadnym powierzchniowym ciekiem wodnym, jednak posiada 
ujście do kanału melioracyjnego poprzez wspomniany stawek. W czasie 
suszy zbiornik słuŜy rolnikom jako rezerwuar  wody do podlewania 
pobliskich upraw. 

Stwierdzone 
gatunki 

Ropucha zielona Bufo viridis – gatunek częsty 
Rzekotka drzewna Hyla arborea – gatunek liczny 
śaba trawna Rana temporaria – gatunek rzadki   

Waloryzacja 
siedliska 

Miejscami (głownie w zarośniętych i przybrzeŜnych częściach zbiornika) 
występują dogodne miejsca do przebywania i rozrodu batrachofauny. 
Płazy znajdowano tu głównie na terenie mniejszego, ukrytego w 
szuwarach, stawku oraz między samymi szuwarami.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Częste wahania poziomu wody; do obniŜania poziomu wody w zbiorniku 
przyczynia się dodatkowo człowiek, wypompowując ją w celu 
nawadniania okolicznych upraw. Okresowo, taflę wody pokrywa gruby 
koŜuch glonów.  

 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 500 
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Starorzecze nr: 501 
Opis 
starorzecza 

Opisywane starorzecze ma kształt wydłuŜony, lekko zakrzywiony. 
Znajduje się po lewej stronie Wisły, poza wałami przeciwpowodziowymi, 
nieopodal miejscowości Złotniki. Jest to w zasadzie rozszerzenie rowu 
melioracyjnego. Ze względu na silnie rozwiniętą, przybrzeŜną roślinność 
wodną, linia brzegowa jest słabo widoczna. Brzeg od strony zachodniej 
wysoki, niezbyt stromy, miejscami zakrzaczony oraz porośnięty 
roślinnością trawiastą. Od tej strony, w okolicy stanowiska, znajdują się 
wyłącznie pola uprawne oraz polna droga dojazdowa. Od strony 
wschodniej brzeg jest płaski, niski, grząski i podmokły. Od tej strony 
stanowisko graniczy ze zbiornikiem poŜwirowym oraz czynną Ŝwirownią. 
Od strony południowej teren staje się bagnisty i grząski, całkowicie 
porośnięty szuwarami (mają one równieŜ styczność ze wspomnianym 
zbiornikiem poŜwirowym). Woda ze stanowiska wykorzystywana jest 
przez okolicznych mieszkańców do nawadniania pól uprawnych.  

Stwierdzone 
gatunki 

Ropucha zielona Bufo viridis – gatunek bardzo liczny  
Ropucha szara Bufo bufo – gatunek bardzo liczny  
Rzekotka drzewna Hyla arborea – gatunek bardzo liczny  
Kumak nizinny Bombina bombina – gatunek liczny 
śaba śmieszka Pelophylax ridibundus – gatunek częsty 
śaba wodna Pelophylax esculentus – gatunek częsty 
śaba jeziorkowa Pelophylax lessonae – gatunek częsty 

Waloryzacja 
siedliska 

Stanowisko cenne herpetologicznie. Dogodne dla płazów; dobre warunki 
do ich rozwoju i przebywania; dobre nasłonecznienie, liczne płycizny  
i kryjówki. Brzegi zbiornika łatwo dostępne dla płazów, umoŜliwiające im 
swobodne migracje w otoczeniu zbiornika. Płazy występują teŜ dość 
licznie w sąsiadującym zbiorniku poŜwirowym.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Zarastanie (zbiornik jest w zaawansowanym stadium sukcesji) oraz 
zaśmiecanie (szczególnie duŜe ilości śmieci gromadzą się przy wlocie 
kanału zasilającego stanowisko, którym to śmieci niesione są do 
zbiornika).  

 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 501 
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Starorzecze nr: 352, 368 
Opis 
starorzecza 

Jest to starorzecze bardzo nieregularnego kształtu. Znajduje się niedaleko 
miejscowości Wawrzeńczyce, po lewej stronie Wisły, poza wałami 
przeciwpowodziowymi. Jest bardzo zróŜnicowane siedliskowo. MoŜna 
wyznaczyć w nim rozległe obszary podmokłe, całkowicie porośnięte 
szuwarami oraz miejsca z widocznym lustrem wody. Dookoła pojedyncze 
wysokie oraz liczniejsze niskie zadrzewienia, a takŜe zakrzaczenia. 
Dookoła starorzecza występują pola uprawne oraz, w dalszym 
sąsiedztwie, gospodarstwa domowe. 
352 – niewielkie lustro wody na opisywanym starorzeczu, bezpośrednio 
sąsiadujące z wałem przeciwpowodziowym, oddzielone od jego reszty 
szuwarami i inną roślinnością wodną. Linia brzegowa w tej części 
całkowicie niewidoczna, zarośnięta. W sąsiedztwie niewielkie 
zadrzewienia, droga polna oraz pola uprawne (uprawy szklarniowe). 
368 – to wydłuŜona część opisywanego starorzecza, o nieco odmiennym 
charakterze niŜ 352. Posiada brzegi niskie, płaskie, z wyraźną linią 
brzegową; przystosowane dla wędkarzy wykorzystujących tą część 
starorzecza do łowienia ryb. Niewiele miejsc porośniętych szuwarami. 
DuŜe lustro wody, naraŜone na falowanie – nieliczne miejsca osłonięte od 
wiatru. Stanowisko dobrze nasłonecznione, nad brzegiem pojedyncze, 
wysokie drzewa. Ta część starorzecza połoŜona jest nieco dalej od wału 
przeciwpowodziowego i otoczona w przewaŜającej większości polami 
uprawnymi.Obydwa opisywane stanowiska są częścią bardzo rozległego 
starorzecza, przedzielonego na dwie części drogą asfaltową - i połączone 
ze sobą szerokim przepustem pod tą drogą. Wschodnia część tego 
starorzecza jest płytka, całkowicie porośnięta szuwarami, brak 
jakiegokolwiek lustra wody. Dno bardzo grząskie i muliste. 

Stwierdzone 
gatunki 

Kumak nizinny Bombina bombina – gatunek częsty 
Ropucha szara Bufo bufo – gatunek liczny  
śaby zielone Pelophylax esculentus complex – bardzo licznie  
śaba trawna Rana temporaria – gatunek częsty 

Waloryzacja 
siedliska 

Starorzecze bardzo zróŜnicowane, z dogodnymi warunkami do 
przebywania i rozrodu płazów. Mimo presji ryb drapieŜnych w części 
opisanej pod nr 368, płazy mogą przebywać liczniej w części zarośniętej 
oraz w otaczających szuwarach.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Nadmierne wypłycanie się zarośniętych części starorzecza, zaśmiecanie 
stref przybrzeŜnych.  

 
 
Dokumentacja fotograficzna 
starorzecza nr: 352, 368 
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Starorzecze nr: 498 
Opis 
starorzecza 

Opisywane starorzecze to wydłuŜone zagłębienie terenu znajdujące się po 
prawej stronie Wisły. Całkowicie zarośnięte wysokimi szuwarami; teren 
grząski, podmokły. Sąsiaduje z drogą asfaltową, polami uprawnymi oraz 
gospodarstwami domowymi. Brak lustra wody, teren okresowo 
całkowicie wysychający. 

Stwierdzone 
gatunki 

Nie stwierdzono.  

Waloryzacja 
siedliska 

Starorzecze nie stanowi dogodnych warunków do rozmnaŜania się 
płazów, gdyŜ jest praktycznie w całości zarośnięte. Okresowe zastoiska 
wody (powstające głównie wiosną i po obfitych deszczach) mogą 
stanowić jednak miejsca bytowania batrachofauny.  
 

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Zarastanie i wysychanie.  

 
 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 498 
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Starorzecze nr: 353 
Opis 
starorzecza 

Stanowisko opisywane pod tym numerem to rozległe zastoisko wodne, 
staw, powstały na kanale melioracyjnym. Zlokalizowane jest po lewej 
stronie Wisły, poza wałem przeciwpowodziowym. W otoczeniu dominują 
tereny rolnicze, pola uprawne (uprawy szklarniowe), gospodarstwa 
domowe. Zbiornik zasilany jest wspomnianym kanałem, który  
w sąsiedztwie stanowiska jest prawie całkowicie porośnięty wysokimi 
szuwarami i przepływ wody jest niewielki. Od strony północno-
zachodniej brzeg stanowi wysoka skarpa, natomiast przeciwległy brzeg 
jest niezbyt wysoki, płaski, zakrzaczony. Woda w zbiorniku jest 
zanieczyszczona, mało przejrzysta. Brak widocznej linii brzegowej, tereny 
przybrzeŜne porastają liczne roślinny wodne i szuwary. Dookoła 
stanowiska występują wysokie i niskie zadrzewienia. Staw sporadycznie 
wykorzystywany wędkarsko przez okolicznych mieszkańców; woda ze 
stanowiska słuŜy równieŜ okolicznym rolnikom do nawadniania pól 
uprawnych. Wspomnianym kanałem melioracyjnym stanowisko 
połączone jest ze starorzeczami o numerach: 370 oraz 354. 

Stwierdzone 
gatunki 

śaba trawna Rana temporaria – gatunek częsty 
Ropucha szara Bufo bufo – gatunek częsty 
Ropucha zielona Bufo viridis – gatunek rzadki 
śaby zielone Pelophylax esculentus complex – licznie  

Waloryzacja 
siedliska 

Pod względem herpetologicznym zbiornik wydaje się być przeciętny. 
Mimo, iŜ jest to stanowisko posiadające potencjalnie dogodne miejsca do 
bytowania i rozrodu płazów, zaobserwowano tu nieliczne populacje tych 
zwierząt (stosunkowo duŜa była tu jedynie populacja Ŝab zielonych). Być 
moŜe wpływ na niską liczebność i małą róŜnorodność gatunkową ma tu 
m.in. widoczne zanieczyszczenie starorzecza.   

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Nadmierne zarastanie, częste wahania poziomu wody, zanieczyszczenie 
wody, zaśmiecanie stanowiska i zasypywanie odpadami organicznymi  
z pobliskich pól. 

 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr 353: 
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Starorzecze nr: 370 
Opis 
starorzecza 

Stanowisko zlokalizowane jest po lewej stronie Wisły, poza wałem 
przeciwpowodziowym. Jest to rozszerzenie rowu melioracyjnego, którym 
łączy się ze stanowiskami opisanymi pod nr: 353 oraz 354. Jest 
wydłuŜonego kształtu, kręte. W znacznej części zarośnięte wysokimi 
szuwarami, roślinnością wodną, przez co brak widocznej linii brzegowej. 
Brzegi od północnej i zachodniej strony porośnięte drzewami,  
w przewaŜającej części jednak stanowisko otaczają pola uprawne i grunty 
orne. Na stanowisku obserwowano wahania poziomu wody, zazwyczaj 
bardzo wolno płynącej.  

Stwierdzone 
gatunki 

Rzekotka drzewna Hyla arborea – gatunek liczny  
Kumak nizinny Bombina bombina – gatunek częsty 
Ropucha zielona Bufo viridis – gatunek rzadki  
Ropucha szara Bufo bufo – gatunek liczny  
śaba trawna Rana temporaria – gatunek rzadki 
śaby zielone Pelophylax esculentus complex - często 

Waloryzacja 
siedliska 

Lokalnie dogodne warunki do występowania i rozrodu herpetofauny, choć 
duŜa cześć starorzecza cechuje się siedliskami raczej przeciętnymi.  
Biegnący w sąsiedztwie starorzecza rów melioracyjny jest ponadto 
miejscem zimowania dla gatunków hibernujących w wodzie (m.in. Ŝaba 
trawna, Ŝaba wodna).  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Nadmierne zarastanie, częste wahania poziomu wody, zanieczyszczenie 
wody, zaśmiecanie stanowiska i zasypywanie odpadami organicznymi  
z pobliskich pól. 

 
 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 370 
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Starorzecze nr: 354 
Opis 
starorzecza 

Stanowisko zlokalizowane jest niedaleko miejscowości Wawrzeńczyce, 
po lewej stronie Wisły, poza terenem zalewowym (poza wałami 
przeciwpowodziowymi). Jest to przydroŜny staw, w kształcie zbliŜony do 
okręgu, dosyć głęboki. Zasilany jest wodą z kanału melioracyjnego, nad 
którym znajdują się opisane wcześniej stanowiska o numerach 370 i 353. 
Brzegi zbiornika zróŜnicowane: wysokie, strome, zadrzewione oraz 
płaskie, trawiaste. Na stanowisku znajdują się dosyć rozległe szuwary, 
duŜo jest równieŜ roślinności wodnej, przybrzeŜnej, przez co linia 
brzegowa jest praktycznie niewidoczna. Otoczenie starorzecza to  
w zdecydowanej większości pola uprawne i zadrzewienia. Bezpośrednio 
ze stanowiskiem graniczy droga asfaltowa. 

Stwierdzone 
gatunki 

śaby zielone Pelophylax esculentus complex - często 
 

Waloryzacja 
siedliska 

Stanowisko o generalnie słabych walorach siedliskowych dla 
herpetofauny.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Zanieczyszczenie wody, zaśmiecanie otoczenia zbiornika; obniŜenie 
jakości wody spowodowane okresowo masowym zakwitem glonów. 

 
 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 354 
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Starorzecze nr: 355 
Opis 
starorzecza 

Starorzecze wydłuŜone, bardzo zróŜnicowane siedliskowo. PołoŜone jest 
na lewym brzegu Wisłu, poza wałami przeciwpowodziowymi, na terenach 
niezalewowych, niedaleko miejscowości Wawrzeńczyce. Lekko 
zakrzywione, skierowane jest w kierunku północ – południe. Cały obszar 
starorzecza podzielony jest na mniejsze zbiorniczki, niekiedy bardzo 
róŜniące się od siebie. Niektóre są całkowicie zarośnięte szuwarami, (brak 
lustra wody, niewidoczna linia brzegowa), inne posiadają pasy szuwarów 
przy brzegu (widoczne lustro wody, brak widocznej linii brzegowej); 
jeszcze inne są prawie bez wody, stanowią tylko bardzo grząski  
i zamulony obszar. Stanowiska te równieŜ róŜnią się głębokościami  
i kształtem. Poprzedzielane są przejazdami, wykorzystywanymi przez 
miejscowych rolników do przemieszczania się między polami uprawnymi, 
dominującymi w otoczeniu starorzecza. Brzegi poszczególnych 
zbiorników równieŜ są róŜnorodne: od wysokich i stromych, po płaskie, 
niskie i zabagnione; częściowo są porośnięte wysokimi drzewami, 
natomiast częściowo gęsto zakrzaczone. Generalnie, poszczególne części 
starorzecza nie są ze sobą połączone. MoŜe jednak dojść do ich połączenia 
się w okresie deszczowym. Poziom wody wyraźnie się wtedy podnosi  
i poprzez wspomniane przejazdy między nimi (które są znacznie bardziej 
obniŜone niŜ reszta otoczenia starorzecza) moŜe dojść do przelania się 
wody.  

Stwierdzone 
gatunki 

Rzekotka drzewna Hyla arborea – gatunek częsty 
Ropucha zielona Bufo viridis – gatunek rzadki  
śaba trawna Rana temporaria – gatunek liczny  
śaby zielone Pelophylax escuelentus complex – bardzo licznie 

Waloryzacja 
siedliska 

Starorzecze bardzo zróŜnicowane siedliskowo. W częściach starorzecza, 
gdzie obserwuje się lustro wody (wraz z towarzyszącą roślinnością) 
występują dogodne warunki do bytowania i rozmnaŜania się płazów.  
Z kolei w częściach starorzecza, gdzie woda pojawia się tylko okresowo 
bądź zbiornik jest całkowicie wyschnięty – warunki są słabe lub złe.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Zarastanie poszczególnych części starorzecza. Miejscami zasypywanie 
stawków ziemią i odpadkami organicznymi z pól. Wypłycanie i osuszanie 
zbiorników wody. Prawdopodobnie do wody mogą dostawać się takŜe 
środki chemiczne uŜywane na, licznych wokół starorzecza, polach 
uprawnych. ZagroŜeniem moŜe być takŜe pobór wody z niektórych części 
starorzecza do nawadniania pobliskich upraw (m.in. tunelowych), co ma 
wpływ na obniŜanie się poziomu wody.   

 
 
Dokumentacja fotograficzna 
starorzecza nr: 355 
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Starorzecze nr: 488  
Opis 
starorzecza 

Starorzecze zlokalizowane w północnym kompleksie Puszczy 
Niepołomickiej, niedaleko miejscowości Ispina. Znajduje się poza wałem 
przeciwpowodziowym, poza terenem zalewowym, po prawej stronie 
Wisły. Jest to podłuŜnego kształtu, zakrzywiona podmokła rozległa łąka, 
otoczona całkowicie drzewami. Porośnięta wysoką roślinnością trawiastą  
i szuwarami. Na obu końcach w znacznej części zarastająca młodym 
drzewostanem. W trakcie kontroli wiosennej stwierdzono obecność 
niewielkiego lustra wody. KałuŜa jednak była płytka, dno bardzo grząskie. 
W trakcie pozostałych pór roku poziom wody był zmienny, 
uwarunkowany ilością opadów w poszczególnych okresach. Miejscami 
starorzecze otoczone jest niewysokimi nasypami (niewielkimi wałami). 
Nie jest zasilane regularnie płynącym ciekiem, mimo, iŜ w pobliŜu 
starorzecza przepływają rowy melioracyjne. Jeden z końców starorzecza 
znajduje się w pobliŜu starorzecza nr 487. 

Stwierdzone 
gatunki 

Nie stwierdzono.  

Waloryzacja 
siedliska 

Stanowisko o bardzo słabych walorach siedliskowych dla płazów. Jest ono 
praktycznie całkiem zarośnięte, a utrzymujące się okresowo rozlewiska 
nie są w stanie zagwarantować płazom warunków do efektywnego 
rozrodu.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Zarastanie i wypłycanie się zbiornika.  

 
 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 488 
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Starorzecze nr: 487  
Opis 
starorzecza 

Starorzecze zlokalizowane niedaleko miejscowości Ispina, w północnym 
kompleksie Puszczy Niepołomickiej. Znajduje się poza wałem 
przeciwpowodziowym, poza terenem zalewowym, po prawej stronie 
Wisły. Na jego terenie utworzono rezerwat Wiślisko Kobyle. Jest to 
starorzecze wydłuŜone, rozległe, całkowicie otoczone drzewami. Na 
stanowisku, w trakcie kontroli, stwierdzano znaczne wahania poziomu 
wody. Brzegi z jednej strony wysokie, niezbyt strome, z drugiej natomiast 
płaskie, swobodnie wchodzące do zbiornika. Częściowo, gdzie brak jest 
lustra wody, tereny są grząskie oraz podmokłe. Na terenie całego 
starorzecza występują liczne powalone drzewa i gałęzie. Jeden z końców 
starorzecza znajduje się w okolicy wału przeciwpowodziowego, natomiast 
drugi znajduje się w pobliŜu starorzecza nr 488. W trakcie jednej  
z kontroli stwierdzono masowe śnięcie ryb (przy stosunkowo niewielkiej 
ilości wody w zbiorniku).  

Stwierdzone 
gatunki 

śaba trawna Rana temporaria – gatunek rzadki  
śaby zielone Pelophylax esculentus complex - często 

Waloryzacja 
siedliska 

Z obserwacji na stanowisku wynika, Ŝe dla herpetofauny jest to 
stanowisko przeciętne. 

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Wysychanie i wypłycanie się zbiornika. 

 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 487 
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Starorzecze nr: 340 
Opis 
starorzecza 

Starorzecze wydłuŜone, zlokalizowane niedaleko miejscowości Ispina, 
wzdłuŜ wału przeciwpowodziowego. Znajduje się na międzywalu, na 
terenie zalewowym. Brzegi zbiornika są wysokie i strome, porośnięte 
roślinnością trawiastą i krzewami. Nieco łagodniejsze są na obu końcach, 
gdzie zbiornik trochę się wypłyca, stwarzając warunki do rozrodu płazów. 
Tam teŜ wiosną obserwowano złoŜenia skrzeku. Niewielka ilość 
roślinności wodnej i przybrzeŜnej. Zbiornik w zdecydowanej większości 
głęboki (kilka metrów). Otoczenie starorzecza to wspomniany wał 
przeciwpowodziowy (za wałem znajduje się juŜ obszar Puszczy 
Niepołomickiej), oraz rozległy, płaski teren zalewowy, częściowo 
porośnięty wierzbami. Dookoła zbiornika i w samym zbiorniku widać 
liczne miejsca działalności bobrów (pościnane wierzby oraz nory  
w brzegach). Zbiornik, mimo wysokich brzegów, naraŜony jest na duŜe 
falowanie. Zbiornik wykorzystywane jest przez okolicznych wędkarzy  
o czym świadczą m.in. stanowiska wędkarskie i pozostawiane przez 
wędkarzy śmieci.  

Stwierdzone 
gatunki 

Ropucha szara Bufo bufo – gatunek rzadki 
śaba trawna Rana temporaria – gatunek rzadki  
Zaskroniec zwyczajny Natrix natrix – gatunek rzadki (znaleziony martwy 
koło zbiornika)  

Waloryzacja 
siedliska 

Stanowisko niezbyt dogodne dla płazów. Brzegi w duŜej części trudno 
dostępne; mała liczba wypłyceń, duŜa presja ze strony występujących  
w zbiorniku ryb. Płazy obserwowano wyłącznie przy jednym z brzegów, 
wśród zatopionych w wodzie traw i gałęzi.   

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Zaśmiecanie stanowiska.     

 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 340 
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Starorzecze nr: 484 
Opis 
starorzecza 

Rozległe starorzecze, usytuowane niedaleko miejscowości Ispina. 
Zlokalizowane jest po prawej stronie Wisły, poza wałami 
przeciwpowodziowymi (na terenie niezalewowym). Jest dosyć 
wydłuŜone, lekko zakrzywione. Brzegi zbiornika są zróŜnicowane: od 
wysokich, stromych (to w miejscu, gdzie starorzecze sąsiaduje z drogą 
asfaltową), po płaskie, niskie i zabagnione. Otoczenie starorzecza równieŜ 
cechuje duŜa róŜnorodność: wspomniana droga, zadrzewienia, 
(pojedyncze i zwarte) zakrzaczenia oraz gospodarstwa i liczne pola 
uprawne. Na stanowisku znajduje się liczna roślinność wodna, bagienna, 
oraz szuwary. W dalszym sąsiedztwie starorzecza znajduje się jeden  
z północnych kompleksów Puszczy Niepołomickiej. Stanowisko dobrze 
nasłonecznione. Woda jest doprowadzana i odprowadzana ze zbiornika  
rowami melioracyjnymi. W starorzeczu liczne zatopione krzewy i gałęzie. 
Na dnie zalega gruba warstwa materii organicznej. 

Stwierdzone 
gatunki 

Grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus – gatunek częsty 
śaba moczarowa Rana arvalis – gatunek bardzo liczny  
Kumak nizinny Bombina bombina – gatunek częsty  
śaba trawna Rana temporaria – gatunek liczny  
Ropucha szara Bufo bufo – gatunek częsty 
Traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris – gatunek częsty 
śaba wodna Pelophylax esculentus – gatunek częsty 
śaba jeziorkowa Pelophylax lessonae – gatunek częsty 

Waloryzacja 
siedliska 

Stanowisko wyjątkowo cenne herpetologicznie, z dobrymi warunkami do 
bytowania i rozrodu płazów.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

W najbliŜszej przyszłości nie przewiduje się istotnych zagroŜeń dla tego 
stanowiska.    

 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 484 
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Starorzecze nr: 483  
Opis 
starorzecza 

Starorzecze wąskie, bardzo długie, sierpowato zakrzywione. 
Zlokalizowane jest po prawej stronie Wisły, poza wałami 
przeciwpowodziowymi, niedaleko miejscowości Trawniki.  Starorzecze 
prawie całkowicie porośnięte wysokimi szuwarami. Tylko miejscami 
widoczne lustro wody. Linia brzegowa prawie w ogóle niewidoczna. 
Dookoła stanowiska dominują pola uprawne, łąki i gospodarstwa 
domowe. W dalszej odległości znajduje się Ŝwirownia i dosyć duŜy 
zbiornik poŜwirowy, którego obecność moŜe wpływać na stosunki wodne 
w okolicy. Ma to wpływ równieŜ na poziom wody na stanowisku, gdzie 
obserwowano w ciągu roku wahania poziomu wody. Teren wokół 
starorzecza jest w duŜej części zadrzewiony, zakrzaczony i podmokły. 
Starorzecze podzielone utwardzoną drogą na dwie części. Zbiornik 
zasilany jest wodą z rowu melioracyjnego, który pierwotnie wypływa ze 
starorzecza opisanego pod nr 484.   

Stwierdzone 
gatunki 

śaba moczarowa Rana arvalis – gatunek bardzo liczny  
śaba trawna Rana temporaria – gatunek rzadki 
Ropucha szara Bufo bufo – gatunek rzadki 
Grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus – gatunek rzadki  
śaba wodna Pelophylax esculentus – gatunek liczny  

Waloryzacja 
siedliska 

Liczne wypłycenia, roślinność oraz dostępność kryjówek sprawia, Ŝe 
stanowisko jest dogodne do bytowania i rozrodu dla płazów. Jednak 
warunki siedliskowe wyraźnie się pogarszają wskutek zarastania 
starorzecza, a takŜe poprzez zanieczyszczenie stanowiska.   

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Nadmierne zarastanie. Odprowadzanie do zbiornika i rowu 
melioracyjnego ścieków komunalnych z pobliskich gospodarstw. 

 
 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 483 
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Starorzecze nr: 337 
Opis 
starorzecza 

Starorzecze zlokalizowane na międzywalu, na terenie zalewowym, tuŜ 
przy wale przeciwpowodziowym, na prawym brzegu Wisły; niedaleko 
miejscowości Trawniki. WydłuŜone, nieregularnego kształtu, o równieŜ 
nieregularnej linii brzegowej. Brzegi wysokie, strome, zakrzaczone oraz 
porośnięte wysokimi trawami. W zbiorniku stwierdzono częste wahania 
poziomu wody, co przekładało się na wyraźne zmiany głębokości 
zbiornika. Otoczenie stanowiska to wspomniany wał przeciwpowodziowy 
oraz rozległe, płaskie łąki, miejscami porośnięte niskimi zadrzewieniami. 
Na stanowisku występują bobry, których działalność dało się często 
zauwaŜać. Na nielicznie dostępnych dla człowieka miejscach, widać było 
śmieci pozostawione przez odwiedzających to miejsce wędkarzy.  
W częściach przybrzeŜnych znajduje się równieŜ duŜo zatopionych gałęzi. 
Zbiornik nie ma Ŝadnego dopływu i odpływu.  

Stwierdzone 
gatunki 

Kumak nizinny Bombina bombina – gatunek częsty 
Ropucha szara Bufo bufo – gatunek częsty 
śaby zielone Pelophylax esculentus complex - często 

Waloryzacja 
siedliska 

Przy podwyŜszonym stanie wody – w zbiorniku w zasadzie brak miejsc 
dogodnych dla płazów (gdzie mogłyby się one rozmnaŜać). Płazy 
obserwowano natomiast licznie podczas niskiego stanu wody, gdy 
tworzyły się liczne płycizny.   

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Zanieczyszczenia zbiornika (zaśmiecanie);  
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Starorzecze nr: 334 
Opis 
starorzecza 

Stanowisko umiejscowione jest poza wałem przeciwpowodziowym, po 
prawej stronie Wisły, niedaleko miejscowości Trawniki. Zbiornik jest 
nieregularnego kształtu, z widoczną linią brzegową. Brzegi niezbyt 
wysokie, mniej lub bardziej strome (miejscami trudnodostępne) oraz 
płaskie i niskie. Otoczenie stanowiska to wał przeciwpowodziowy, pola 
uprawne oraz wysokie nieliczne zadrzewienia. Ze stanowiska woda 
odprowadzana jest, poprzez śluzę w wale przeciwpowodziowym, rowem - 
bezpośrednio do Wisły. Przy brzegu, miejscami, znajdują się szuwary oraz 
inna roślinność wodna. Na dnie znajduje się warstwa materii organicznej 
oraz opadłych liści z otaczających drzew. Zbiornik dosyć głęboki.  

Stwierdzone 
gatunki 

Ropucha szara Bufo bufo – gatunek rzadki  
śaba trawna Rana temporaria – gatunek rzadki 
śaba wodna Pelophylax esculentus – gatunek rzadki  
Zaskroniec zwyczajny Natrix natrix – gatunek rzadki 

Waloryzacja 
siedliska 

W miejscach wypłyconych (głównie przy brzegu) obserwowano dogodne 
siedliska dla występowania płazów, były to jednak miejsca dość nieliczne. 
Większość zbiornika jest dość głęboka (widać, Ŝe jest to skutek celowych 
prac „formujących” misę zbiornika) i zarybiona (ryby drapieŜne mogą 
limitować populacje płazów).  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

W najbliŜszym czasie nie przewiduje się istotnych zagroŜeń dla tego 
stanowiska.  

 
 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 334 
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Starorzecze nr: 481-482 
Opis 
starorzecza 

Opisywane stanowiska naleŜą do jednego, długiego starorzecza,  
w kształcie litery „J”. Jest ono wąskie i wydłuŜone. Znajduje się po prawej 
stronie Wisły, poza wałami przeciwpowodziowymi, w miejscowości 
Grobla. Na to starorzecze składa się w sumie: rów melioracyjny oraz kilka 
regularnych, sztucznie utworzonych stawków - zastoisk wodnych,  
o kształtach zbliŜonych do prostokąta. Generalnie, teren (poza stawkami) 
jest podmokły i grząski, a stopień uwodnienia zaleŜy od ilości opadów.  
Starorzecze prawie całkowicie porośnięte jest szuwarami bądź wysokimi 
trawami. Na terenie stawków równieŜ dominuje roślinność szuwarowa, 
ale lustra wody są widoczne. Mniej widoczne są za to linie brzegowe, ze 
względu na roślinność przybrzeŜną. Zbiorniki o róŜnej głębokości,  
w rowie natomiast woda stojąca lub wolno płynąca. Otoczenie starorzecza 
to w większości pola uprawne, oraz kilka gospodarstw domowych. Na 
terenie starorzecza, w miejscach juŜ osuszonych, występują niewielkie 
zadrzewienia i zagajniki. 

Stwierdzone 
gatunki 

śaba trawna Rana temporaria – gatunek częsty 
Ropucha szara Bufo bufo – gatunek częsty  
śaby zielone Pelophylax esculentus complex – często  
Zaskroniec zwyczajny Natrix natrix - gatunek rzadki 

Waloryzacja 
siedliska 

Pod względem herpetologicznym – stanowisko przeciętne. Tylko 
miejscami dobre warunki do bytowania płazów (dotyczy to głównie 
sztucznie utworzonych stawków, o których wspomniano w opisie 
starorzecza).  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Zarastanie, wypłycanie, zanieczyszczenia wody.   
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Starorzecze nr: 324 
Opis 
starorzecza 

Stanowisko zlokalizowane na międzywalu, na terenie zalewowym, 
nieopodal koryta rzeki Wisły, na prawym jej brzegu. Jest to niewielkich 
rozmiarów, nieco wydłuŜone, zagłębienie terenu. Całkowicie pozbawione 
wody oraz jakichkolwiek zadrzewień i zakrzaczeń wokół. Brak teŜ 
roślinności wodnej lub choćby bagiennej. Brzegi niskie i łagodne. 
Dookoła niecki wyłącznie trawy i otwarta przestrzeń. W zbiorniku woda 
moŜe się utrzymywać tylko okresowo, podczas wezbrań Wisły. 

Stwierdzone 
gatunki 

Nie stwierdzono. 

Waloryzacja 
siedliska 

W obecnym stanie stanowisko nie jest przydatne dla batrachofauny.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Starorzecze wyschnięte.  
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Starorzecze nr: 478  
Opis 
starorzecza 

Starorzecze zlokalizowane jest po prawej stronie Wisły, poza wałem 
przeciwpowodziowym (jest nieco od niego oddalone). Znajduje się przy 
drodze wojewódzkiej nr 964. Jest to zbiornik bardzo rozległy  
i zróŜnicowany. Występują tu zarówno miejsca głębsze, jak i płytkie, 
mocno zarośnięte. W zbiorniku daje się zaobserwować duŜą ilość materii 
organicznej. Otoczenie zdominowane jest przez pola uprawne, łąki, a od 
strony południowej i wschodniej równieŜ przez zabudowania 
jednorodzinne i gospodarcze. Brzegi zbiornika od strony nasypu 
drogowego są wysokie i strome. Pozostałe natomiast są niskie i płaskie, 
miejscami takŜe podmokłe i grząskie. Linia brzegowa widoczna tylko 
częściowo, od strony południowej. W pozostałych częściach zbiornika 
zarośnięta przez szeroki pas wysokich szuwarów. 

Stwierdzone 
gatunki 

Ropucha szara Bufo bufo – gatunek bardzo liczny  
Ropucha zielona Bufo viridis – gatunek rzadki  
śaba trawna Rana temporaria – gatunek liczny  
śaba moczarowa Rana arvalis – gatunek liczny  
Traszka zwyczajna Triturus vulgaris – gatunek rzadki  
Grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus – gatunek rzadki 
śaba wodna Pelophylax esculentus – gatunek częsty 
śaby zielone Pelophylax esculentus complex – często  
Zaskroniec zwyczajny Natrix natrix – gatunek rzadki 
Jaszczurka zwinka Lacerta agilis – gatunek rzadki  
Jaszczurka Lacerta sp. – gatunek rzadki   

Waloryzacja 
siedliska 

Zbiornik  okazał się stanowiskiem cennym herpetologicznie; posiada 
dogodne warunki do bytowania i rozmnaŜania się płazów; w otoczeniu 
liczne kryjówki równieŜ dla gadów.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Zanieczyszczenia (zaśmiecanie). 
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Starorzecze nr: 477 
Opis 
starorzecza 

Starorzecze znajduje się po prawej stronie Wisły oraz po lewej stronie 
Drwinki, która niedaleko stanowiska wpada do Wisły. Zlokalizowany jest 
poza wałami przeciwpowodziowymi. Stanowisko wydłuŜone, kręte, 
wąskie, otoczone drzewami. Brzegi zróŜnicowane, od nieco wysokich, 
stromych, po łagodne, niskie - aŜ do podmokłych. W zbiorniku znajduje 
się duŜa ilość materii organicznej oraz zatopione gałęzie. Lustro wody 
widoczne częściowo, w znacznej mierze zbiornik pokrywa roślinność 
wodna oraz szuwary. W otoczeniu starorzecza znajduje się równieŜ 
starorzecze opisane nr 476, jak teŜ inne tereny podmokłe i zbiorniki oraz 
łąki, zadrzewienia i gospodarstwa domowe.  

Stwierdzone 
gatunki 

Traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris– gatunek rzadki 
śaba trawna Rana temporaria – gatunek rzadki 

Waloryzacja 
siedliska 

Stanowisko miejscami posiada dogodne siedliska dla bytowania i rozrodu 
płazów oraz gadów, jednak nie okazało się to być stanowisko szczególnie 
cenne herpetologicznie. Być moŜe ma na to wpływ obecność innych, 
okolicznych zbiorników wodnych (nie ujętych w projekcie), których 
warunki siedliskowe dla płazów są o wiele lepsze i gdzie obserwowano je 
w duŜej liczebności i róŜnorodności gatunkowej.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Nadmierne zarastanie stanowiska, zaśmiecanie.   
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Starorzecze nr: 476  
Opis 
starorzecza 

Starorzecze znajduje się poza wałami przeciwpowodziowymi, nieopodal 
ujścia rzeki Drwinki do Wisły (po prawej stronie Wisły oraz po lewej 
stronie Drwinki). Nieopodal stanowiska przebiega równieŜ droga 
wojewódzka nr 964. Starorzecze ma wydłuŜony kształt i jest kręte. 
ZróŜnicowane siedliskowo: posiada brzegi wysokie, dosyć strome, oraz 
płaskie, niskie i łagodne. Linia brzegowa widoczna tylko miejscami, gdzie 
nie występuje zbyt duŜo roślinności przybrzeŜnej. Całkowicie widoczne 
na wiosnę lustro wody, w późniejszych okresach jest w znacznej mierze 
pokryte roślinnością nawodną (m.in. duŜe ilości Salvinia natans). 
Otoczenie zbiornika to w części gęste, wysokie zadrzewienia, rosnące 
wzdłuŜ brzegu oraz łąki. W dalszej odległości znajduje się wał 
przeciwpowodziowy oraz inne zbiorniki wodne i tereny podmokłe, w tym 
równieŜ starorzecze opisane pod nr 477. Głębokość zbiornika zmienna, na 
dnie zalega gruba warstwa materii organicznej. Choć w jego pobliŜu 
przepływa rów melioracyjny, nie jest on zasilany jego wodami. Dookoła 
zbiornika widać skutki działalności bobrów, między innymi powalone 
duŜe drzewa w zbiorniku. Starorzecze w duŜej części zacienione, woda 
mętna; okresowo obserwowano równieŜ – miejscami - liczne zakwity 
glonów.    

Stwierdzone 
gatunki 

Traszka grzebieniasta Triturus cristatus – gatunek rzadki  
Kumak nizinny Bombina bombina – gatunek rzadki  
śaba trawna Rana temporaria – gatunek częsty 
śaba wodna Pelophylax esculantus – gatunek częsty 
śaba jeziorkowa Pelophylax lessonae – gatunek częsty 
śaby zielone Pelophylax esculentus complex – często 
Jaszczurka Ŝyworodna Zootoca vivipara – gatunek rzadki  

Waloryzacja 
siedliska 

Stanowisko cenne przyrodniczo, zróŜnicowane siedliskowo; z lokalnie 
dobrymi warunkami do bytowania herpetofauny. 

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

W najbliŜszej przyszłości nie przewiduje się istotnych zagroŜeń dla tego 
stanowiska.  
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Starorzecze nr: 321  
Opis 
starorzecza 

Stanowisko zlokalizowane jest na prawym brzegu Wisły, nieopodal ujścia 
rzeki Drwinki do Wisły, na międzywalu, na terenie zalewowym,  
w niedalekiej odległości od koryt obu rzek. Zbiornik jest niewielki, 
kształtem zbliŜony do okręgu. Brzegi są niskie, łagodne, porośnięte 
wysokimi trawami i niewielkimi krzewami. Stanowisko w znacznej części 
porośnięte roślinnością wodną. Otoczenie stanowiska stanowi otwarta 
przestrzeń, łąki, niewielkie zakrzaczenia oraz niewielka niecka (równieŜ 
czasowo wypełniona wodą) oraz teren podmokły. W dalszej odległości 
znajduje się wał przeciwpowodziowy. Stanowisko prawdopodobnie 
okresowo wysychające. 

Stwierdzone 
gatunki 

Nie stwierdzono. 

Waloryzacja 
siedliska 

Stanowisko płytkie, zarastające. Ze względu na bliskość koryta rzeki 
Wisły prawdopodobnie zalewane podczas wezbrań i wystąpień wody  
z koryta. Dla herpetofauny jest to stanowisko raczej przeciętne.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Zarastanie i wypłycanie się zbiornika. 

 
 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 321 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 45 

 
Starorzecze nr: 489-490 
Opis 
starorzecza 

Opisywane pod nr 489 oraz 490 stanowiska sąsiadują ze sobą i wchodzą  
w skład jednego, większego, kompleksowego starorzecza. Jest ono 
obszerne, zlokalizowane poza wałem przeciwpowodziowym, na terenie 
nie zalewowym, po prawej stronie Wisły. Starorzecze ma wydłuŜony, 
choć nieregularny kształt i jest zróŜnicowane pod wieloma względami: 
brzegi są zarówno wysokie i strome, jak i płaskie, łagodne, podmokłe. Ze 
względu na szeroki pas porastających zbiorniki szuwarów, brak dobrze 
widocznej linii brzegowej. Brzegi częściowo zadrzewione i zakrzaczone. 
Od zachodu starorzecze sąsiaduje z duŜym lasem, od północy dochodzi do 
wału przeciwpowodziowego, natomiast od wschodu i południa znajdują 
się grunty orne i pola uprawne. W niedalekiej odległości znajduje się 
równieŜ stanowisko oznaczone nr 608. W skład starorzecza wchodzi 
zarówno głęboki, dosyć duŜy zbiornik wodny; nieco płytsze, mniejsze 
zbiorniki, jak i całkiem niewielkie, okresowo wysychające zbiorniki, 
przechodzące w teren grząski i podmokły. 

Stwierdzone 
gatunki 

Ropucha szara Bufo bufo – gatunek liczny 
Ropucha zielona Bufo viridis – gatunek rzadki  
Kumak nizinny Bombina bombina – gatunek bardzo liczny  
Rzekotka drzewna Hyla arborea – gatunek liczny 
śaba moczarowa Rana arvalis – gatunek bardzo liczny  
śaba trawna Rana temporaria – gatunek częsty 
śaby zielone Pelophylax eculentus complex - licznie 
Jaszczurka Ŝyworodna Zootoca vivipara – gatunek rzadki 
Zaskroniec zwyczajny Natrix natrix – gatunek rzadki 

Waloryzacja 
siedliska 

Bardzo ciekawe i zróŜnicowane siedliskowo starorzecze, oferujące 
mnóstwo dogodnych miejsc do przebywania i rozrodu herpetofauny.   

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

W najbliŜszej przyszłości nie przewiduje się istotnych zagroŜeń dla tego 
stanowiska. 

 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 489-490 
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Starorzecze nr: 608  
Opis 
starorzecza 

Starorzecze nieregularnego kształtu, lekko wydłuŜone w kierunku północ-
południe. Zlokalizowane wśród pól uprawnych, po prawej stronie Wisły, 
na terenie poza wałem przeciwpowodziowym. W sąsiedztwie znajduje się 
inne starorzecze, opisywane pod nr 489-490. Wokół zbiornika rosną 
wysokie drzewa, niŜsze wierzby i krzewy. Brzegi o róŜnym stopniu 
nachylenia, ale raczej wysokie. Linia brzegowa miejscami dobrze 
widoczna, ale gdzieniegdzie zasłonięta przez roślinność wodną i wysokie 
szuwary. W zbiorniku znajdują się duŜe ilości zatopionych gałęzi. 
Głębokość zbiornika, choć jest on niewielki – zróŜnicowana. Są miejsca 
głębokie oraz strefy płycizn z grząskim i mulistym dnem, na którym 
zalega warstwa materii organicznej. Zbiornik jest całkowicie 
bezodpływowy, nie posiada równieŜ dopływu - co powoduje, Ŝe woda  
w nim jest mętna i zanieczyszczona. 

Stwierdzone 
gatunki 

Kumak nizinny Bombina bombina – gatunek rzadki 
śaba trawna Rana temporaria – gatunek rzadki  
śaby zielone Pelophylax esculentus complex - często 

Waloryzacja 
siedliska 

Mimo iŜ w zbiorniku obserwowano siedliska dogodne dla płazów, pod 
względem herpetologicznym zbiornik okazał się być stanowiskiem raczej 
przeciętnym. 

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Zasypywanie starorzecza gałęziami, odpadami organicznymi z sąsiednich 
pól uprawnych oraz śmieciami. 
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Starorzecze nr: 319 
Opis 
starorzecza 

Stanowisko zlokalizowane na międzywalu, na terenie zalewowym, na 
prawym brzegu Wisły. Niezbyt duŜe, o nieregularnym kształcie. Brzegi  
w większości posiada dosyć wysokie, miejscami strome, oraz od strony 
wschodniej nieco łagodniejsze, płaskie, porośnięte trawami, zakrzaczone 
oraz zadrzewione. Linia brzegowa, ze względu na obecność szuwarów  
i innej roślinności przybrzeŜnej oraz duŜej ilości zatopionych i rosnących 
na linii brzegowej krzewów, jest częściowo niewidoczna. Zbiornik dosyć 
głęboki. Dookoła zbiornika znajdują się zwarte oraz pojedyncze 
zadrzewienia i łąki. Lustro wody dobrze widoczne. Zbiornik nie jest 
zasilany Ŝadnym dopływem; poziom wody generuje poziom wód 
gruntowych w danym okresie. Podczas wezbrań zbiornik jest zalewany 
przez Wisłę. 

Stwierdzone 
gatunki 

Traszka grzebieniasta Triturus cristatus – gatunek rzadki  
Traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris – gatunek rzadki  
Ropucha szara Bufo bufo – gatunek częsty  
śaba trawna Rana temporaria – gatunki rzadki  

Waloryzacja 
siedliska 

Zbiornik ciekawy siedliskowo, posiadający w strefie przybrzeŜnej płytsze, 
porośnięte roślinnością wodną obszary, będące dogodnymi miejscami dla 
rozwoju płazów. Mimo to, nie zaobserwowano na stanowisku bogactwa 
gatunkowego płazów. W pobliŜu brak jest innych zbiorników wody 
stojącej, więc jest ono nieco odizolowane od innych starorzeczy.  
 

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

W najbliŜszej przyszłości nie przewiduje się istotnych zagroŜeń dla tego 
stanowiska. 

 
 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 319 
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Starorzecze nr: 493 
Opis 
starorzecza 

Starorzecze zlokalizowane jest po prawej stronie Wisły. Znajduje się poza 
wałami przeciwpowodziowymi, na terenie niezalewowym. Jest dosyć 
rozległe, ukierunkowane w linii wschód-zachód, wydłuŜone. Jest to 
łagodne obniŜenie terenu, przez które przepływa rów melioracyjny.  
W czasie wiosennych roztopów i podczas zwiększonych opadów teren ten 
jest wypełniony wodą. Mniej więcej w połowie starorzecza znajduje się 
wykopany zbiornik o kształcie zbliŜonym do prostokąta. Jest on w całości 
otoczony zadrzewieniami. Całe starorzecze sąsiaduje z terenami 
rolniczymi (pola uprawne, łąki). Jego teren, jeśli nie jest wypełniony 
wodą, jest grząski i podmokły, porośnięty wysokimi trawami. Brzegi są 
łagodne, płaskie, a poniewaŜ nie jest to regularny zbiornik, to nie moŜna 
jednoznacznie wskazać linii brzegowej. We wspomnianym zbiorniku 
znajduje się gruba warstwa materii organicznych i opadłych liści z drzew. 
Linia brzegowa jest dobrze widoczna na prawie całej długości (poza 
miejscami silnie porośniętymi przez roślinność). Znajduje się tam równieŜ 
duŜa ilość potopionych, opadłych z drzew gałęzi.    

Stwierdzone 
gatunki 

Kumak nizinny Bombina bombina – gatunek bardzo liczny 
Grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus – gatunek częsty 
Rzekotka drzewna Hyla arborea – gatunek bardzo liczny  
Traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris – gatunek rzadki 
Ropucha szara  Bufo bufo – gatunek częsty 
Ropucha zielona Bufo viridis – gatunek częsty 
śaba trawna Rana temporaria – gatunek częsty 
śaba wodna Pelophylax esculentus – gatunek częsty 
śaba jeziorkowa Pelophylax lessonae – gatunek częsty 

Waloryzacja 
siedliska 

Siedlisko, mimo iŜ niezbyt trwałe, na wiosnę stwarza doskonałe warunki 
do występowania i rozmnaŜania się płazów, czego dowodem jest 
róŜnorodność gatunkowa i duŜa liczebność zaobserwowanych tu płazów.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Nadmierna zarastanie i wypłycanie się i tak juŜ płytkiego starorzecza.   
Zaśmiecanie jego otoczenia przez odwiedzających to miejsce ludzi.  
 

 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 493 
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Starorzecze nr: 117 
Opis 
starorzecza 

Stanowisko znajduje się nieopodal koryta rzeki Wisły, na jej lewym 
brzegu, na terenie zalewowym. Jest to stosunkowo niewielkie zagłębienie 
terenu, kształtem zbliŜone do owalu. W czasie wiosennych lub 
deszczowych wezbrań Wisły, znacznie powiększa się wielkość lustra 
wody. Brzegi raczej trawiaste, porośnięte równieŜ niewysokimi, ale 
gęstymi krzewami, wysokie, dosyć strome oraz miejscami nieco niŜsze  
i łagodniejsze. Otoczenie zbiornika to wyłącznie nadbrzeŜne krzewy  
i wysokie, gęste trawy. W dalszej odległości znajdują się pola uprawne.  
W zbiorniku występuje duŜo roślinności wodnej, w pewnych okresach 
roku jest on całkowicie zarośnięty, a czasami moŜe dochodzić nawet do 
całkowitego jego wyschnięcia. 

Stwierdzone 
gatunki 

Jaszczurka Ŝyworodna Zootoca vivipara – gatunek rzadki  

Waloryzacja 
siedliska 

Jako siedlisko dla herpetofauny, opisywane starorzecze wydaje się być 
raczej przeciętne. Bezpośrednie sąsiedztwo koryta Wisły powoduje częste 
wahania poziomu wody, co moŜe niekorzystnie wpływać na rozmnaŜanie 
i rozwój płazów (np. moŜe skutkować to wyschnięciem skrzeku lub 
śmiercią kijanek, które znalazły się w wyschniętych częściach starorzecza, 
po opadnięciu poziomu wody).  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

W najbliŜszej przyszłości nie przewiduje się istotnych zagroŜeń dla tego 
stanowiska.  
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Starorzecze nr: 427 
Opis 
starorzecza 

Starorzecze zlokalizowane jest w pobliŜu drogi krajowej nr 79,  
w miejscowości Nowy Korczyn. Znajduje się między drogą a wałem 
przeciwpowodziowym, po lewej stronie Wisły, na terenie nie zalewowym. 
Jest lekko wydłuŜone, ukierunkowane w linii północ-południe, jednak 
posiada dość nieregularny kształt. ZróŜnicowane jest pod wieloma 
względami. Istnieje obszar, gdzie lustro wody jest dobrze widoczne, tam 
zbiornik jest nieco głębszy oraz takie obszary, gdzie roślinność pokrywa 
cały fragment lustra. W tym miejscu głębokość  jest  znacznie mniejsza. 
W zagłębieniu terenu, na którym zlokalizowany jest zbiornik znajdują się 
równieŜ tereny podmokłe i grząskie. Brzegi zbiornika są zarówno wysokie 
i pochylone, jak i łagodne, płaskie. Dookoła zbiornika znajdują się 
zadrzewienia, pojedyncze lub zwarte (zagajnik), a w dalszej odległości 
pola uprawne i od południa wał przeciwpowodziowy. Na dnie zalega 
gruba warstwa materii organicznej oraz opadłych liści. Linia brzegowa 
widoczna tylko częściowo i głównie na wiosnę, kiedy nie przysłania jej 
jeszcze liczna roślinność przybrzeŜna. W zbiorniku znajduje się równieŜ 
duŜa ilość powalonych drzew.  

Stwierdzone 
gatunki 

Ropucha szara Bufo bufo – gatunek bardzo liczny  
śaba trawna Rana temporaria – gatunek częsty  
śaba moczarowa Rana arvalis – gatunek częsty 
Traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris – gatunek rzadki 
Kumak nizinny Bombina bombina – gatunek częsty 

Waloryzacja 
siedliska 

Zbiornik jest bardzo dogodnym siedliskiem dla batrachofauny i stwarza 
im warunki efektywnego rozrodu. Ma na to wpływ m.in. zróŜnicowanie 
siedliskowe (obecność płycizn, ale i miejsc nieco głębszych, urozmaicona 
linia brzegowa, liczne kryjówki, roślinność wodna, łatwo dostępne 
brzegi). Zbiornik osłonięty jest od otoczenia zadrzewieniami  
i zagajnikiem, co eliminuje większe falowania wody.   

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Zarastanie i wypłycanie się zbiornika; zanieczyszczenia.   
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Starorzecze nr: 93 
Opis 
starorzecza 

Stanowisko znajduje się nieopodal koryta Wisły, na terenie zalewowym, 
na prawym brzegu rzeki, w miejscowości Borusowa. Zbiornik jest 
zazwyczaj owalny, ale jego kształt, wielkość i  głębokość moŜe się 
zmieniać, co jest spowodowane duŜymi i częstymi wahaniami poziomu 
wody. Podczas wiosennych roztopów i podniesionego jej poziomu  
w Wiśle zbiornik czasowo łączy się nawet z wodą płynąca w rzece oraz  
z innymi, mniejszymi okresowymi zbiornikami zlokalizowanymi  
w pobliŜu, wzdłuŜ koryta. Brzegi zbiornika porośnięte są wysokimi 
trawami oraz są mocno zakrzaczone. RównieŜ otoczenie stanowiska to 
gęste zarośla i zadrzewienia nadbrzeŜne. Nieco dalej na południe znajduje 
się łąka kośna oraz wał przeciwpowodziowy. W zbiorniku znajduje się 
duŜa ilość roślinności wodnej oraz przybrzeŜnej. Zbiornik 
wykorzystywany jest równieŜ wędkarsko przez okolicznych 
mieszkańców.      

Stwierdzone 
gatunki 

Kumak nizinny Bombina bombina – gatunek liczny   
Rzekotka drzewna Hyla arborea – gatunek liczny 
Ropucha szara Bufo bufo – gatunek częsty 
śaba trawna Rana temporaria – gatunek częsty 
śaba wodna Pelophylax esculentus – gatunek częsty 
śaba jeziorkowa Pelophylax lessonae – gatunek częsty 
śaby zielone Pelophylax esculentus complex - licznie 

Waloryzacja 
siedliska 

Siedlisko o zmiennych warunkach hydrologicznych. Brak stałości moŜe 
wpływać niekorzystnie na proces rozmnaŜania płazów, gdyŜ po złoŜeniu 
skrzeku przy podwyŜszonym stanie wody moŜe on wysychać wraz  
z obniŜaniem się poziomu wody w zbiorniku.  Niemniej jednak, posiada 
ono wiele miejsc bardzo dogodnych do występowania i rozrodu płazów.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Zalewanie i osuszanie – duŜe wahania poziomu wody. 
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Starorzecze nr: 150 
Opis 
starorzecza 

Stanowisko to niewielki zbiornik o owalnym kształcie, usytuowany na 
terenach zalewowych, na międzywalu, po lewej stronie Wisły. Brzegi 
dosyć wysokie, pochyłe, zadrzewione i porośnięte wysokimi trawami oraz 
gęstymi krzewami. W otoczeniu zbiornika znajdują się w większości pola 
uprawne oraz inne zadrzewienia, a w niedalekiej odległości koryto Wisły. 
Ze względu na bliskość Wisły, głębokość wody w zbiorniku jest zmienna, 
uwarunkowana poziomem wody w rzece. Przy brzegu spora ilość 
roślinności wodnej, jednak nie zasłaniającej lustra wody.    

Stwierdzone 
gatunki 

śaby zielone Pelophylax esculentus complex - rzadko 

Waloryzacja 
siedliska 

Zbiornik nie wydaje się być dla płazów szczególnie cennym 
stanowiskiem. 

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Wypłycanie się zbiornika; zakwity glonów.  
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Starorzecze nr: 89  
Opis 
starorzecza 

Jeden z kilku niewielkich zbiorników wodnych, zlokalizowany na terenie 
zalewowym, bardzo blisko koryta rzeki Wisły. Znajduje się na lewym jej 
brzegu. W trakcie wiosennych przyborów wody, oraz w stanach 
powodziowych zbiornik ten i sąsiadujące z nim, łączą się z wodami 
Wisły. Posiada brzegi niezbyt wysokie, lekko pochylone, porośnięte 
gęstymi trawami i krzakami. Otoczenie zbiorników, to równieŜ 
nadbrzeŜne krzewy i zarośla. W zbiorniku występują częste i duŜe 
wahania poziomu wody, uwarunkowane wahaniami poziomu wody w 
Wiśle. Linia brzegowa na stanowisku porośnięta roślinnością przybrzeŜną.  

Stwierdzone 
gatunki 

Jaszczurka Ŝyworodna Zootoca vivipara – gatunek rzadki   

Waloryzacja 
siedliska 

Pod względem herpetologicznym stanowisko wydaje się być przeciętne.  
Wiosną tworzą się tu rozległe rozlewiska, które w późniejszym czasie 
znacznie opadają (moŜe skutkować to np. wyschnięciem skrzeku lub 
śmiercią kijanek, które znalazły się w wyschniętych częściach 
wcześniejszego rozlewiska).  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Zalewanie przez Wisłę; duŜe wahania poziomu wody. 

 
 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54 

Starorzecze nr: 88 
Opis 
starorzecza 

Starorzecze wąskie, niezbyt rozległe, ale wydłuŜone; usytuowane na 
lewym brzegu Wisły, na terenie zalewowym, w sąsiedztwie koryta rzeki. 
Brzegi niezbyt wysokie, lekko nachylone oraz płaskie. Od strony Wisły 
zakrzaczone, porośnięte wysokimi trawami, natomiast od strony wału 
zadrzewione, porośnięte wysokimi drzewami. Lustro wody widoczne, 
roślinność wodna i przybrzeŜna przysłania częściowo linię brzegową. 
Otoczenie zbiornika, to zakrzaczenia nadbrzeŜne i pola uprawne oraz,  
w niedalekiej odległości, inne mniejsze lub większe zbiorniki wodne,  
w tym równieŜ stanowisko opisane pod nr 89. W wodzie, w duŜych 
ilościach znajdują się zatopione gałęzie.   

Stwierdzone 
gatunki 

Kumak nizinny Bombina bombina – gatunek częsty 
Rzekotka drzewna Hyla arborea – gatunek rzadki  
śaba trawna Rana temporaria – gatunek rzadki  
śaby zielone Pelophylax esculentus complex - licznie 

Waloryzacja 
siedliska 

Stanowisko niezbyt zróŜnicowane; najdogodniejsze warunki dla 
występowania i rozrodu płazów znajdują się na obu końcach zbiornika  
(a takŜe lokalnie przy jego brzegach). Generalnie stanowisko o dobrych 
warunkach siedliskowych dla herpetofauny.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Ewentualnym zagroŜeniem mogą być wahania poziomu wody, skutkujące 
okresowo znacznym wypłyceniem zbiornika.   
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Starorzecze nr: 84 
Opis 
starorzecza 

Stanowisko znajduje się na terenie zalewowym, na lewym brzegu Wisły. 
Kształtem zbliŜone do prostokąta. Z układu starorzeczy w terenie wynika, 
Ŝe jest to fragment większego starorzecza, przedzielonego kiedyś wałem 
przeciwpowodziowym (wał oddziela go od starorzecza nr 83). Sięga od 
wału do samego koryta Wisły. Od strony wału brzegi są wysokie, 
nachylone, pozostałe nieco niŜsze, mniej strome, a brzeg od strony Wisły 
całkiem płaski. Głębokość niezbyt duŜa, największa przy wale 
przeciwpowodziowym, w kierunku Wisły wyraźnie się wypłyca.  Na 
środku znajdują się pnie po ściętych zadrzewieniach, natomiast na brzegu 
występują pojedynczo rosnące drzewa. Otocznie zbiornika stanowią łąki. 
Dno zbiornika i strefy przybrzeŜna porośnięte roślinnością wodną,  
w niektórych okresach pokrywającą całe lustro wody. DuŜe wahania 
poziomu wody w zbiorniku.  

Stwierdzone 
gatunki 

śaby zielone Pelophylax esculentus complex – często  

Waloryzacja 
siedliska 

Starorzecze nie wydaje się być cennym siedliskiem dla herpetofauny, 
mimo iŜ występują w nim takŜe miejsca dogodne do bytowania płazów. 

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Bliskość Wisły naraŜa starorzecze na zalewania w trakcie przyborów 
wody w rzece. Niewielka głębokość moŜe powodować natomiast 
okresowe osuszanie się zbiornika.  
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Starorzecze nr: 83 
Opis 
starorzecza 

Starorzecze zlokalizowane poza wałem przeciwpowodziowym, na 
niezalewowym terenie. Bardzo długie, wąskie, w kształcie litery „U”, 
styczne obydwoma końcami z wałem przeciwpowodziowym. Oddzielone 
od starorzecza 84 oraz 82 poprzez wał przeciwpowodziowy. Bardzo 
zróŜnicowane pod wieloma względami. Brzegi raczej wysokie, lekko 
pochylone do niskich i płaskich. Dookoła zbiornika brzegi porośnięte są 
wysokimi lub niskimi drzewami. W otoczeniu starorzecza natomiast 
znajdują się wyłącznie łąki i pola uprawne. W starorzeczu widoczne ślady 
duŜego wahania poziomu wody w ciągu roku. Lustro wody widoczne w 
róŜnym stopniu w zaleŜności od pory roku i poziomu wody. DuŜa ilość 
roślinności wodnej i przybrzeŜnej zasłanie lustro w niskich stanach wody. 
Jedna cześć zbiornika jest wyraźnie płytsza, bardziej zarośnięta 
roślinnością i wysokimi szuwarami.. Druga część jest głębsza, bardziej 
odsłonięta. Starorzecze uŜytkowane przez Polski Związek Wędkarski. 
Znajduje się na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Nidy. 

Stwierdzone 
gatunki 

Kumak nizinny Bombina bombina – gatunek liczny  
Rzekotka drzewna Hyla arborea – gatunek rzadki 
Traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris – gatunek częsty 
Ropucha szara Bufo bufo – gatunek częsty 
śaba trawna Rana temporaria – gatunek liczny 
śaba wodna Pelophylax esculentus – gatunek częsty 
śaba jeziorkowa Pelophylax lessonae – gatunek częsty 
śaby zielone Pelophylax esculentus complex - często 

Waloryzacja 
siedliska 

Starorzecze bardzo zróŜnicowane; lokalnie stwarzające bardzo dogodne 
warunki do bytowania i rozrodu płazów. Mimo, iŜ jest to zbiornik 
wędkarski, gdzie płazy naraŜone są na drapieŜniki, to występują tu teŜ 
liczne wypłycenia z roślinnością wodną, gdzie mogą znaleźć schronienie.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

W najbliŜszej przyszłości nie przewiduje się istotnych zagroŜeń dla tego 
stanowiska. 

 
Dokumentacja fotograficzna starorzecza nr: 83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57 

Starorzecze nr: 82 
Opis 
starorzecza 

Starorzecze znajduje się na międzywalu, na terenie zalewowym, nieopodal 
ujścia Nidy do Wisły (po prawej stronie Nidy i po lewej stronie Wisły). 
Bardzo zróŜnicowane. Oddzielone od starorzecza nr 83 wałem 
przeciwpowodziowym.  Kształt nieregularny, wydłuŜony, lekko 
zakrzywiony. Brzegi zróŜnicowane: od strony wału brzeg jest wysoki  
i nachylony; od południa niewysoki, ale stromy, natomiast pozostałe 
brzegi są płaskie, przechodzące w teren podmokły i grząski. Dookoła 
starorzecza dominują nadrzeczne zakrzaczenia, oraz - od południa - pola 
uprawne (łąki). Warunki w zbiorniku często się zmieniają, najbardziej 
głębokość oraz wielkość lustra wody. Jest to uwarunkowane poziomem 
wody w pobliskich, wspomnianych juŜ rzekach: Wiśle i Nidzie. Na terenie 
starorzecza rosną liczne skupiska wierzb, regularnie wycinanych przez 
okolicznych mieszkańców. DuŜa ilość roślinności przybrzeŜnej oraz 
wodnej zajmuje spory obszar całego stanowiska. 

Stwierdzone 
gatunki 

Ropucha szara Bufo bufo – gatunek liczny  
Kumak nizinny Bombina bombina – gatunek liczny  
Traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris – gatunek częsty 
śaba trawna Rana temporaria – gatunek liczny 
śaba wodna Pelophylax esculentus – gatunek częsty 
śaba jeziorkowa Pelophylax lessonae – gatunek częsty 

Waloryzacja 
siedliska 

Ciekawe i zróŜnicowane starorzecze. Posiada mnóstwo miejsc płytkich, 
zarośniętych, dobrze nasłonecznionych, gdzie płazy mają dogodne 
warunki do rozrodu i bytowania.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Częste wahania poziomu wody, okresowe zalewania starorzecza przez 
wody Nidy i Wisły. 
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Starorzecze nr: 85 
Opis 
starorzecza 

Niewielkie starorzecze, wydłuŜone, połoŜone na prawym brzegu Wisły, 
na terenie zalewowym, w nieduŜej odległości od koryta rzeki. Zbiornik, 
choć niewielki, to dosyć zróŜnicowany. Od południa posiada brzeg 
wysoki i stromy, zadrzewiony, pozostałe natomiast płaskie i łagodne, 
trawiaste i zakrzaczone. RównieŜ w wodzie moŜna spotkać zatopione 
gałęzie. Linia brzegowa dobrze widoczna miejscami, gdzie nie ma 
roślinności wodnej, w pozostałej części niewidoczna, zarośnięta.  
W starorzeczu równieŜ liczne glony. Głębokość zbiornika miejscami duŜa, 
w części wschodniej, wypłyca się w kierunku zachodnim. W otoczeniu 
starorzecza znajdują sie głównie nadrzeczne zarośla i krzewy oraz - od 
południa - w mniejszej ilości zadrzewienia oraz pola uprawne.  
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się równieŜ starorzecza opisane pod 
nr: 86 i 87. 

Stwierdzone 
gatunki 

Kumak nizinny Bombina bombina – gatunek bardzo liczny  
Rzekotka drzewna Hyla arborea – gatunek bardzo liczny  
Ropucha szara Bufo bufo – gatunek liczny  
śaba trawna Rana temporaria – gatunek częsty 
śaba wodna Pelophylax esculentus – gatunek liczny  
śaby zielone  Pelophylax esculentus complex – licznie 
Zaskroniec zwyczajny Natrix natrix – gatunek rzadki 

Waloryzacja 
siedliska 

Stanowisko dogodne dla płazów. Bardzo dobre warunki do ich rozwoju  
i przebywania; dobre nasłonecznienie, liczne kryjówki. Odpowiednia 
głębokość zapewnia całoroczną obecność wody. Brzegi zbiornika łatwo 
dostępne dla płazów, umoŜliwiające im swobodną migrację w otoczeniu 
zbiornika.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

W najbliŜszej przyszłości nie przewiduje się istotnych zagroŜeń dla tego 
stanowiska. 
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Starorzecze nr: 86 
Opis 
starorzecza 

Starorzecze znajduje się na terenie zalewowym, na prawym brzegu Wisły, 
w niedalekiej odległości od jej koryta. W bezpośrednim sąsiedztwie 
znajdują się równieŜ stanowiska opisane pod nr 85 i 87. Starorzecze 
niewielkie, wydłuŜone, usytuowane przy skarpie, która stanowi jej 
wysoki, porośnięty wierzbami, południowy brzeg. Pozostałe  brzegi 
niŜsze, łatwo dostępne i płaskie, trawiaste i zakrzaczone.  Zbiornik dosyć 
głęboki, ale nie tak bardzo jak sąsiadujący z nim o numerze 85. Woda jest 
przejrzysta, przy brzegu duŜe ilość roślin wodnych przysłaniają nieco linię 
brzegową. Liczne gałęzie zatopione w wodzie. Ze względu na wahania 
poziomu wody zbiornik moŜe się znacznie wypłycać, zostawiając po sobie 
tylko teren podmokły.  

Stwierdzone 
gatunki 

Kumak nizinny Bombina bombina – gatunek częsty  
Traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris – gatunek rzadki  
Rzekotka drzewna Hyla arborea – gatunek częsty  
śaba wodna Pelophylax esculentus – gatunek częsty 
śaby zielone  Pelophylax esculentus complex - licznie 
śaba trawna Rana temporaria – gatunek częsty 
Zaskroniec zwyczajny Natrix natrix – gatunek rzadki  

Waloryzacja 
siedliska 

Najlepsze warunki dla batrachofauny zaobserwowano przy końcach 
zbiornika. Starorzecze bogate jest w róŜnego rodzaju kryjówki; posiada 
liczne płycizny. ZagroŜeniem dla płazów moŜe być jednak znaczne, 
okresowe wysychanie zbiornika.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Wypłycenia i wysychania spowodowane wahaniami poziomu wody.   
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Starorzecze nr: 87 
Opis 
starorzecza 

Stanowisko znajduje się na międzywalu, na terenie zalewowym, po 
prawej stronie Wisły, niedaleko jej koryta. Sąsiaduje ze stanowiskami 
opisanymi pod nr 85 i 86. Jest od nich mniejsze i duŜo płytsze (często 
wysycha pozostawiając po sobie jedynie zagłębienie terenu). Brzegi 
posiada raczej płaskie, niskie, trawiaste i zakrzaczone. Dookoła 
zdecydowanie dominują nadrzeczne gęste zarośla i krzewy. Zbiornik  
o nieregularnym kształcie i prawie niewidocznej linii brzegowej (jeśli 
posiada wodę), brzegi są grząskie i podmokłe. Mała głębokość zbiornika 
sprawia, Ŝe lustro wody jest prawie całkowicie zasłonięte roślinnością 
wodną i trawami. Dookoła zbiornika znajdują się równieŜ tereny grząskie. 

Stwierdzone 
gatunki 

Rzekotka drzewna Hyla arborea – gatunek bardzo liczny 
Kumak nizinny Bombina bombina – gatunek liczny  
Traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris – gatunek częsty 
śaba trawna Rana temporaria – gatunek rzadki  

Waloryzacja 
siedliska 

Jeśli posiada wodę, to wraz z roślinnością wodną stwarza dogodne 
warunki do przebywania w nim płazów. Jednak częste wahania poziomu 
wody i okresowe wysychania mogą eliminować go jako efektywny 
zbiornik rozrodczy dla płazów.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Wahania poziomu wody oraz okresowe wysychanie.  
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Starorzecze nr: 307 
Opis 
starorzecza 

Bardzo niewielkie stanowisko, na terenie zalewowym, po prawej stronie 
Wisły, tuŜ przy jej korycie. Kształt nieregularny, brzegi trawiaste, strome 
oraz łagodne i płaskie. Rolę zbiornika wodnego pełni okresowo, podczas 
podniesionego poziomu wody w Wiśle. Otoczenie stanowią nadbrzeŜne 
zarośla i krzaki. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się równieŜ 
starorzecze opisane pod nr 73.  

Stwierdzone 
gatunki 

Nie stwierdzono.  

Waloryzacja 
siedliska 

Ze względu na swoją nietrwałość i fakt, Ŝe przez to nie moŜe pełnić roli 
zbiornika słuŜącego efektywnemu rozmnaŜaniu się płazów – zaliczony 
został do zbiorników o niskich walorach siedliskowych dla batrachofauny.  
 

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Częste braki i wahania poziomu wody. Zarastanie i wysychanie.  
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Starorzecze nr: 73 
Opis 
starorzecza 

Stanowisko zlokalizowane jest po prawej stronie Wisły, na terenie 
zalewowym, nieopodal koryta rzeki. Usytuowane, mniej więcej, w linii 
wschód-zachód. Jest stosunkowo wąskie, ale za to bardzo wydłuŜone, 
mające około 1300 metrów długości. Brzegi nieregularne, z licznymi 
niewielkimi zakolami, trawiaste oraz zakrzaczone. Zazwyczaj niewysokie, 
od stromych po łagodnie nachylone. Dookoła zbiornika znajdują się pola 
uprane oraz  nadrzeczne gęste zarośla. W zbiorniku dobrze widoczna linia 
brzegowa, miejscami przysłonięta przez roślinność przybrzeŜną. Dookoła 
brak wysokich zadrzewień, przez co m.in. starorzecze naraŜone jest na 
znaczne falowania tafli wody; jest teŜ dobrze nasłonecznione. Zachodni 
koniec starorzecza znajduje się w pobliŜu stanowiska opisanego pod nr 
307.  

Stwierdzone 
gatunki 

Ropucha szara Bufo bufo – gatunek częsty 
śaba trawna Rana temporaria – gatunek częsty 

Waloryzacja 
siedliska 

Pod względem herpetologicznym zbiornik okazał się stanowiskiem raczej 
przeciętnym (choć miejscami posiada dogodne warunki do przebywania  
i rozrodu płazów – tj. w miejscach płytszych i gęściej porośniętych 
roślinnością wodną).  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Zalewanie przez wezbrane wody Wisły. Jego końce znajdują się przy 
samym korycie rzeki. 
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Starorzecze nr: 601 
Opis 
starorzecza 

Starorzecze zlokalizowane poza wałami przeciwpowodziowymi, na 
terenie niezalewowym, po lewej stronie Wisły. Stanowisko  
o nieregularnym kształcie, usytuowane pośród gruntów ornych i pól 
uprawnych. Posiada niskie, płaskie i swobodnie schodzące do wody 
brzegi. Dookoła zbiornika, na brzegu, porastają pojedyncze lub zwarte 
zadrzewienia, tworząc niewielki zagajnik, gdzie dodatkowo teren jest 
grząski i podmokły. Linia brzegowa w większości dobrze widoczna, choć 
miejscami porośnięta roślinnością wodną i gęstymi krzewami. Lustro 
wody dobrze widoczne, miejscami przysłonięte roślinnością. Głębokość 
zbiornika zróŜnicowana, najgłębsze na środku, wypłyca się przy brzegach, 
miejscami na tyle, Ŝe przechodzi w teren podmokły i grząski. Miejscami 
starorzecze porastają wysokie szuwary. Na dnie zalega warstwa materii 
organicznej. 

Stwierdzone 
gatunki 

Kumak nizinny Bombina bombina – gatunek bardzo liczny  
Rzekotka drzewna Hyla arborea – gatunek bardzo liczny  
Grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus – gatunek częsty 
Traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris – gatunek rzadki 
Ropucha zielona Bufo viridis – gatunek rzadki  
Ropucha szara Bufo bufo – gatunek częsty 
śaba trawna Rana temporaria – gatunek liczny  
śaba wodna Pelophylax esculentus – gatunek liczny  
śaby zielone Pelophylax esculentus complex - często 

Waloryzacja 
siedliska 

Starorzecze wyjątkowo cenne herpetologicznie, co potwierdza m.in. duŜa 
róŜnorodność gatunkowa i liczebność występujących tu płazów oraz fakt, 
Ŝe dla większości z nich jest to stanowisko rozrodcze. RóŜnorodność 
mikrosiedlisk (warunkowana m.in. zróŜnicowaną głębokością zbiornika, 
urozmaiconą linią brzegową, licznie występującą roślinnością wodolubną, 
itp.) powoduje, Ŝe w zbiorniku jest wiele miejsc dogodnych do 
przebywania i rozrodu batrachofauny. W zbiorniku zaobserwowano jedną 
z najliczniejszych populacji grzebiuszki ziemnej, na co z pewnością 
wpływ ma równieŜ usytuowanie zbiornika wśród gruntów ornych i pól 
uprawnych.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

W najbliŜszej przyszłości nie przewiduje się istotnych zagroŜeń dla tego 
stanowiska. 
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Starorzecze nr: 428 
Opis 
starorzecza 

Stanowisko zlokalizowane na terenie niezalewowym, poza wałem 
przeciwpowodziowym, po lewej stronie Wisły. Jest to nieregularny 
zbiornik, usytuowany pośród pól uprawnych. Jest to teren prywatny, na 
którym właściciel w ciągu roku dokonywał powaŜnych prac gruntowych, 
zmieniając jego kształt, wielkość i głębokość. Brzegi zbiornika są dosyć 
wysokie, nachylone, w miejscu wykonywanych prac – pionowe.  
W miejscu nieprzekształconym duŜo jest roślinności przybrzeŜnej, jak 
równieŜ miejsc płytszych, zarośniętych, przechodzących w grząski, 
podmokły teren. Głębokość zbiornika zróŜnicowana. Brzegi zakrzaczone 
oraz  porośnięte pojedynczymi zadrzewieniami. 

Stwierdzone 
gatunki 

Kumak nizinny Bombina bombina – gatunek bardzo liczny 
Traszka zwyczajna Triturus vulgaris – gatunek częsty 
Ropucha zielona Bufo viridis – gatunek częsty 
Ropucha szara Bufo bufo – gatunek częsty 
śaba trawna Rana temporaria – gatunek liczny  
śaba wodna Pelophylax esculentus – gatunek częsty 
śaby zielone Pelophylax esculentus complex – często  

Waloryzacja 
siedliska 

Na obszarze płycizn (w nie przekształconej części zbiornika) stanowisko 
wydaje się być dogodnym miejscem do występowania i rozrodu płazów. 
Miejsca płycizn, porośnięte roślinnością wodną są doskonałym miejscem 
do rozrodu płazów, czego dowodem były licznie tu obserwowane złoŜenia 
skrzeku/jaj Ŝab i ropuch. Pozostały obszar starorzecza wydaje się być dla 
herpetofauny wyraźnie mniej przydatny (m.in. mniej tu jest miejsc 
płytkich, utrudniony jest dostęp z brzegów).   
 

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Prace ziemne związane z przekształcaniem zbiornika przez prywatnego 
właściciela. 
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Starorzecze nr: 164, 305 
Opis 
starorzecza 

Stanowiska opisane pod nr 164 oraz 305 to obniŜenia terenu naleŜące do 
jednego starorzecza. Znajdują się na terenie zalewowym, po prawej 
stronie Wisły. Jest to podłuŜne starorzecze, od strony północnej  
i zachodniej graniczące z terenem zadrzewionym oraz z terenem, gdzie 
dokonano ścinki drzew. Od tych stron brzeg jest płaski, poprzez teren 
podmokły i grząski  łagodnie przechodzący w starorzecze. Jest porośnięty 
trawami i niskimi krzewami. Od strony południowej i wschodniej brzeg 
starorzecza stanowi wysoka skarpa, dosyć stroma. Od tych teŜ stron 
stanowiska otaczają pola uprawne. Same zagłębienia terenu nie są zbyt 
głębokie, co powoduje, Ŝe mogą okresowo wysychać i brak jest na nich 
typowo wodnej roślinności. 

Stwierdzone 
gatunki 

Kumak nizinny Bombina bombina – gatunek częsty 
Ropucha zielona Bufo viridis – gatunek częsty 
Rzekotka drzewna Hyla arborea – gatunek rzadki  

Waloryzacja 
siedliska 

Stanowisko nietrwałe, z częstymi wahaniami poziomu wody. Mała 
głębokość zbiornika moŜe zagraŜać efektywnemu rozrodowi płazów. 

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Zarastanie, wysychanie, oraz zasypywanie starorzeczy przez okolicznych 
rolników gałęziami i odpadami rolniczymi. 
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Starorzecze nr: 160 
Opis 
starorzecza 

Stanowisko znajdujące się na terenie zalewowym, w pobliŜu wału 
przeciwpowodziowego, na prawym brzegu Wisły. Posiada nieregularny 
kształt, zbliŜony do nerkowatego. Brzegi starorzecza są niskie, płaskie, od 
strony wału nieco wyŜsze, nachylone. Zarówno nad samym stawem jak  
i w dalszym sąsiedztwie teren porastają gęste trawy, zarośla nadrzeczne 
oraz zadrzewienia. W zbiorniku stwierdzono duŜą aktywność bobrów  
i innych ssaków drapieŜnych (brzegowe nory oraz liczne wąskie kanały 
odchodzące od zbiornika, zgryzy bobrowe). Wykorzystywany wędkarsko 
przez okolicznych wędkarzy. W strefie przybrzeŜnej znajduje się duŜa 
ilość roślinności wodnej, miejscami przysłaniającej linię brzegową. Woda 
w zbiorniku zasilana jest przez kanał doprowadzający wodę spoza wału 
przeciwpowodziowego. RównieŜ  niewielkim kanałem jest odprowadzana 
do Wisły. 

Stwierdzone 
gatunki 

Kumak nizinny Bombina bombina – gatunek częsty 
śaba trawna Rana temporaria – gatunek rzadki  
Ropucha szara Bufo bufo – gatunek częsty 
śaby zielone Pelophylax esculentus complex - licznie 

Waloryzacja 
siedliska 

Pod względem herpetologicznym stanowisko przeciętne. Miejsca dogodne 
do występowania i rozrodu płazów znajdują się jedynie lokalnie, na 
nielicznych płyciznach, przy brzegu. Dodatkowo, zbiornik jest widocznie 
penetrowany przez wodne ssaki drapieŜne, dla których płazy mogą 
stanowić pokarm. Występuje teŜ presja ze strony drapieŜnych ryb.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Zanieczyszczanie (zaśmiecanie) zbiornika i jego okolic przez osoby 
odwiedzające to miejsce.  
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Starorzecze nr: 67 
Opis 
starorzecza 

Starorzecze bardzo wydłuŜone, znajdujące się na lewym brzegu Wisły, na 
terenie zalewowym. Ukierunkowane w linii wschód-zachód. Brzegi 
stanowiska niezbyt wysokie, ale miejscami dosyć strome, nieco 
łagodniejsze na zachodnim końcu. Porośnięte trawami, krzakami i niskimi 
drzewami - równieŜ na linii brzegowej. Otoczenie stanowiska to wysokie 
zadrzewienia, nadbrzeŜne zakrzaczenia i zarośla oraz inne zbiorniki 
wodne. Roślinność wodna porasta strefy przybrzeŜne prawie na całym 
zbiorniku. Małym przepływem połączone jest ze starorzeczem nr 66. 

Stwierdzone 
gatunki 

Kumak nizinny Bombina bombina – gatunek liczny  
Rzekotka drzewna Hyla arborea – gatunek bardzo liczny  
Ropucha szara Bufo bufo – gatunek częsty 
śaba wodna Pelophylax esculentus – gatunek częsty 
śaba śmieszka Pelophylax ridibundus – gatunek rzadki  

Waloryzacja 
siedliska 

Stanowisko zróŜnicowane siedliskowo, posiadające duŜo miejsc 
dogodnych do przebywania i rozrodu płazów. Dosyć duŜa głębokość 
gwarantuje, Ŝe nie wysycha całkowicie, przez co moŜe stanowić 
efektywny zbiornik rozrodczy  dla płazów. Zatopione gałęzie i trawy na 
linii brzegowej stanowią liczne kryjówki dla płazów. Jest to cenne 
siedlisko dla herpetofauny.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

W najbliŜszej przyszłości nie przewiduje się istotnych zagroŜeń dla tego 
stanowiska. 
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Starorzecze nr: 66 
Opis 
starorzecza 

Starorzecze wydłuŜone, ukierunkowane w linii wschód-zachód,  
o nieregularnym kształcie. Posiada zróŜnicowane brzegi, od stromych, 
niezbyt wysokich, po płaskie, niskie i łatwo dostępne. Porośnięte gęstymi 
zaroślami nadbrzeŜnymi, niskimi oraz wysokimi zadrzewieniami.  
W sąsiedztwie starorzecza znajdują się równieŜ inne, podobnych 
rozmiarów oraz mniejsze zbiorniki wodne. Linia brzegowa częściowo 
przysłonięta przez rosnące na brzegu trawy oraz przybrzeŜną roślinność 
wodną i nadwodne krzewy. W wodzie obserwuje się równieŜ spore ilości 
zatopionej roślinności trawiastej i gałęzi. Głębokość zbiornika zmienna; 
występują miejsca głębsze (gwarantujące stałość zbiornika), ale  
i płycizny.    

Stwierdzone 
gatunki 

Kumak nizinny Bombina bombina – gatunek częsty 
Rzekotka drzewna Hyla arborea – gatunek bardzo liczny  
Ropucha szara Bufo bufo – gatunek częsty 
śaba śmieszka Pelophylax ridibundus – gatunek rzadki  
śaby zielone Pelophylax esculentus complex - często 

Waloryzacja 
siedliska 

Stanowisko zróŜnicowane siedliskowo. Posiada duŜo miejsc dogodnych 
do przebywania i rozrodu płazów. Ich występowaniu sprzyja m. in. 
urozmaicona linia brzegowa, licznie występujące kryjówki, obecność 
płycizn, łatwa dostępność brzegu. Dla większości odnalezionych tam 
gatunków jest to stanowisko rozrodcze. 

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

W najbliŜszej przyszłości nie przewiduje się istotnych zagroŜeń dla tego 
stanowiska. 
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Starorzecze nr: 64  
Opis 
starorzecza 

Stanowisko zlokalizowane na prawym brzegu Wisły, na terenach 
zalewowych; na międzywalu. Znajduje się pośród nadbrzeŜnych 
zakrzaczeń i gęstych zarośli. Niezbyt głębokie, o brzegach z jednej strony 
podwyŜszonych i pochyłych, z drugiej - płaskich, przechodzących w teren 
podmokły i grząski. Kształt zbiornika nieregularny i z powodu częstych 
wahań poziomu wody bardzo zmienny. Starorzecze okresowo zanikające 
(sprzyja temu równieŜ jego dobre nasłonecznienie, potęgujące jego 
szybkie wyparowywanie). 

Stwierdzone 
gatunki 

śaby zielone Pelophylax esculentus complex – rzadko 
Jaszczurka Ŝyworodna Zootoca vivipara – gatunek rzadki  
 

Waloryzacja 
siedliska 

Pod względem herpetologicznym stanowisko wydaje się być przeciętne. 
PoniewaŜ jest nietrwałe, moŜe skutecznie uniemoŜliwi ć efektywny rozród 
płazów.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Zarastanie i wysychanie. 
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Starorzecze nr: 62 
Opis 
starorzecza 

Niewielkie zagłębienie terenu, lekko wydłuŜone. Znajduje się po lewej 
stronie Wisły, na terenie zalewowym. Brzegi płaskie, łagodne, porośnięte 
trawami,  zakrzaczone. Brak wyraźnie widocznej linii brzegowej, która 
jest przysłonięta przez roślinność wodną i nadbrzeŜną. Zbiornik płytki, 
przez pewien okres czasu w ciągu roku moŜe być wyschnięty. W dalszym 
sąsiedztwie stanowiska znajdują się inne opisywane w projekcie 
starorzecza.  

Stwierdzone 
gatunki 

Nie stwierdzono.   

Waloryzacja 
siedliska 

Stanowisko zbyt płytkie, by cały rok mogło być wypełnione wodą. 
Czasowe wysychanie moŜe eliminować je jako efektywny zbiornik 
rozrodczy dla płazów.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Zarastanie i wysychanie.  
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Starorzecze nr: 61 
Opis 
starorzecza 

Starorzecze wydłuŜone, bardzo nieregularnego kształtu, o zróŜnicowanej 
linii brzegowej. Znajduje się po prawej stronie Wisły, na terenie 
zalewowym. Brzegi zbiornika trawiaste,  z jednej strony (od strony wału) 
nieco wyŜsze i bardziej strome; pozostałe niŜsze, łagodniejsze. Porośnięte 
pojedynczymi drzewami oraz gęstymi krzewami. W zbiorniku znajduje 
się duŜo przybrzeŜnej roślinności wodnej, przysłaniającej nieco linię 
brzegową. Zbiornik o zróŜnicowanej głębokości: miejscami głębszy, ale 
posiada równieŜ miejsca płytsze, przechodzące w teren podmokły  
i grząski. 

Stwierdzone 
gatunki 

śaba trawna Rana temporaria – gatunek częsty 
Kumak nizinny Bombina bombina – gatunek  bardzo liczny  
Rzekotka drzewna Hyla arborea – gatunek częsty  
Traszka zwyczajna Triturus vulgaris – gatunek liczny  
Ropucha szara Bufo bufo – gatunek częsty 
śaby zielone Pelophylax esculentus complex – często   

Waloryzacja 
siedliska 

Zbiornik posiada wiele dogodnych miejsc do bytowania i rozrodu płazów. 
Ma na to wpływ m.in. zróŜnicowana głębokość starorzecza (są tu zarówno 
płycizny, jak i miejsca głębsze, które sprawiają, Ŝe w ciągu sezonu 
zbiornik nie wysycha całkowice), liczna roślinność na stanowisku oraz 
dostępność kryjówek.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

W najbliŜszej przyszłości nie przewiduje się istotnych zagroŜeń dla tego 
stanowiska. 
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Starorzecze nr: 59 
Opis 
starorzecza 

Głębokie starorzecze, zlokalizowane na lewym brzegu Wisły, na terenie 
zalewowym. Kształt zbiornika wydłuŜony, nieregularny. Posiada 
zróŜnicowane brzegi: od wysokich, nachylonych, po niskie i płaskie; 
porośnięte roślinnością trawiastą. Otoczenie zbiornika jest zadrzewione  
i zakrzaczone. W niedalekiej odległości, równieŜ na terenie zalewowym, 
znajdują się pola uprawne. Na stanowisku duŜa ilość roślinności wodnej, 
przybrzeŜnej, miejscami przysłaniająca linię brzegową. Woda w zbiorniku 
dosyć przejrzysta. W trefie przybrzeŜnej zbiornika i na linii brzegowej 
równieŜ licznie porastające krzewy. 

Stwierdzone 
gatunki 

Kumak nizinny Bombina bombina – gatunek liczny  
Ropucha szara Bufo bufo – gatunek częsty 
śaby zielone Pelophylax esculentus complex - często 
Jaszczurka Ŝyworodna Zootoca vivipara – rzadko  

Waloryzacja 
siedliska 

Starorzecze wydaje się być dla płazów dogodnym miejscem 
występowania i rozrodu; szczególnie w płytszych częściach zbiornika.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

W najbliŜszej przyszłości nie przewiduje się istotnych zagroŜeń dla tego 
stanowiska. 
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Starorzecze nr: 53 
Opis 
starorzecza 

Starorzecze znajduje się po lewej stronie Wisły, na terenie zalewowym, 
tuŜ przy wale przeciwpowodziowym. Jest wydłuŜone i niezbyt 
zróŜnicowane siedliskowo. Połączone z sąsiadującymi terenami 
podmokłymi oraz z rowem melioracyjnym, którym woda jest 
doprowadzana do zbiornika spoza wału przeciwpowodziowego. Brzegi 
zbiornika są zróŜnicowane: od dosyć wysokich, stromych po coraz niŜsze 
i łagodniejsze do płaskich, przechodzących w teren podmokły. Porośnięte 
są one trawami, gęstymi krzewami oraz zadrzewieniami (dominują 
wierzby). Lustro wody wyraźnie widoczne na większości powierzchni.  
W strefie płytszej przysłonięte przez roślinność wodną. Linia brzegowa 
równieŜ częściowo zasłonięta jest przez roślinność przybrzeŜną. 

Stwierdzone 
gatunki 

Ropucha szara Bufo bufo – gatunek rzadki  
Kumak nizinny Bombina bombina – gatunek rzadki  
Traszka zwyczajna Triturus vulgaris – gatunek rzadki 
śaba wodna Pelophylax esculentus – gatunek częsty  

Waloryzacja 
siedliska 

Dogodne warunki do przebywania i rozrodu płazów znajdują się przede 
wszystkim w wypłyconych i nieco zarośniętych częściach zbiornika. 
Zasilanie starorzecza wodą z rowu melioracyjnego oraz odpowiednia 
głębokość zapobiega całkowitemu wysychaniu stanowiska. 

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

W najbliŜszej przyszłości nie przewiduje się istotnych zagroŜeń dla tego 
stanowiska.  
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Starorzecze nr: 14 
Opis 
starorzecza 

Starorzecze nieregularnego kształtu. Znajduje się po lewej stronie Wisły, 
na terenie zalewowym, nieopodal wału przeciwpowodziowego. Mimo 
niezbyt wielkiego rozmiaru jest dosyć zróŜnicowane. Miejscami głębsze, 
gdzie widać wyraźnie lustro wody, a miejscami płytsze - tak, Ŝe lustro 
wody przysłaniane jest przez roślinność wodną. Brzegi równieŜ 
zróŜnicowane: od  wysokich, pochyłych, po płaskie i niskie, przechodzące 
w teren podmokły i płycizny. Dookoła starorzecza dominują  wysokie 
zadrzewienia oraz gęste zakrzaczenia. W zbiorniku widoczne liczne 
zatopione gałęzie i fragmenty drzew. W niedalekiej odległości od 
starorzecza znajdują się pola uprawne (równieŜ na terenie zalewowym). 

Stwierdzone 
gatunki 

śaba trawna Rana temporaria – gatunek częsty  
Kumak nizinny Bombina bombina – gatunek rzadki  
śaby zielone Pelophylax escuelntus complex – często  
Jaszczurka Ŝyworodna Zootoca vivipara – gatunek rzadki 

Waloryzacja 
siedliska 

Niewielkie, ale urozmaicone stanowisko, stwarzające dogodne warunki 
siedliskowe dla płazów.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

Niewielka wielkość zbiornika moŜe prowadzić do jego zarastania  
i wysychania.  
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Starorzecze nr: 13 
Opis 
starorzecza 

Starorzecze znajduje się po lewej stronie Wisły, na terenie zalewowym. 
Jest wydłuŜone, ma nieregularny kształt. Podczas podwyŜszonego 
poziomu wody łączy się poprzez teren podmokły ze stanowiskiem nr 14.  
Na większości obszaru dosyć głębokie, z wyraźnie widocznym lustrem 
wody. W strefach przybrzeŜnych wypłyca się, przybywa teŜ roślinności 
wodnej. Brzegi od wysokich, nachylonych, po płaskie, przechodzące w 
teren podmokły i grząski. Dookoła zbiornika liczne niskie i wysokie 
zadrzewienia oraz gęste zarośla nadbrzeŜne; natomiast w samym 
zbiorniku obserwuje się równieŜ zalane wodą zakrzaczenia.  

Stwierdzone 
gatunki 

Traszka zwyczajna Triturus vulgaris – gatunek rzadki 
Kumak nizinny Bombina bombina – gatunek bardzo liczny 
Rzekotka drzewna Hyla arborea – gatunek bardzo liczny  
Ropucha szara Bufo bufo – gatunek liczny  
śaba trawna Rana temporaria – gatunek liczny  
śaba moczarowa Rana arvalis – gatunek liczny 
śaba wodna Pelophylax esculentus – gatunek częsty   
śaby zielone Pelophylax esculenus complex - licznie 

Waloryzacja 
siedliska 

Rozległy i zróŜnicowany siedliskowo zbiornik, stwarzający dobre warunki 
do występowania i rozrodu płazów. Najdogodniejsze dla płazów są 
wypłycone i przybrzeŜne części zbiornika, z licznie zatopionymi w 
wodzie roślinami.  

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

W najbliŜszej przyszłości nie przewiduje się istotnych zagroŜeń dla tego 
stanowiska 
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Starorzecze nr: 157 
Opis 
starorzecza 

Starorzecze znajduje się po lewej stronie Wisły, na terenie zalewowym. 
Jest to bardzo rozległy, wydłuŜony i zróŜnicowany siedliskowo zbiornik.  
Starorzecze pełnowodne; w zdecydowanej większości lustro wody dobrze 
widoczne. Linia brzegowa zróŜnicowana: znacznie lepiej widoczna od 
strony wyŜszych, nachylonych brzegów; nieco gorzej lub wcale 
niewidoczna w miejscach gdzie brzeg jest niski, płaski i swobodnie 
wchodzący do zbiornika. W tych miejscach duŜo jest roślinności wodnej 
oraz nadbrzeŜnych traw. Dookoła zbiornika dominują zadrzewienia oraz 
gęste zakrzaczenia. W dalszym sąsiedztwie zbiornika znajdują się pola 
uprawne oraz nieco mniejsze zbiorniki, z którymi opisywane starorzecze 
połączone jest za pomocą kanałów przekopanych przez ssaki wodne. 
Głębokość zbiornika zmienna. Dodatkowo znajduje się tu duŜo 
zatopionych gałęzi. 

Stwierdzone 
gatunki 

Traszka zwyczajna Triturus vulgaris – gatunek rzadki  
Kumak nizinny Bombina bombina – gatunek bardzo liczny  
Rzekotka drzewna Hyla arborea – gatunek częsty 
Ropucha szara Bufo bufo – gatunek bardzo liczny  
śaba trawna Rana temporaria – gatunek liczny 
śaba wodna Pelophylax esculentus – gatunek bardzo liczny  
śaba jeziorkowa Pelophylax lessonae – gatunek częsty 

Waloryzacja 
siedliska 

Starorzecze stwarza warunki dogodne do występowania i rozrodu płazów. 
Sprzyja temu m.in. urozmaicona linia brzegowa, liczne wypłycenia oraz 
łagodnie nachylone i łatwo dostępne brzegi zbiornika. Atutem jest teŜ 
duŜa liczba potencjalnych kryjówek dla batrachofauny oraz roślinność 
wodna. Czynnikiem ograniczającym liczebność płazów moŜe tu być 
presja ze strony ryb.   

ZagroŜenia dla 
stanowiska 

W najbliŜszej przyszłości nie przewiduje się istotnych zagroŜeń dla tego 
stanowiska.  
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