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METODYKA  

Teren badań  

Etap III inwentaryzacji botanicznej, wykonany w 2014, roku objął 38 starorzeczy 

znajdujących się na odcinku Tyniec (gmina Kraków, powiat krakowski, woj. 

małopolskie) do miejscowości Otałęż (gmina Czermin, powiat mielecki, woj. 

podkarpackie). Omawiane zbiorniki znajdowały się zarówno na obszarze między, jak i 

poza wałami przeciwpowodziowymi. Badany teren leży głównie województwie 

małopolskim, powiatach: krakowskim oraz bocheńskim.  

Inwentaryzacja flory i roślinności  

Inwentaryzacja botaniczna starorzeczy oparta jest o jedną, dwie wizyty terenowe, 

wykonane w optimum rozwoju zbiorowiska (czerwiec-sierpień 2014). Inwentaryzację 

prowadzono dokładnie obchodząc starorzecze docierając do każdego typu zbiorowiska. 

Stwierdzone gatunki zestawiono w spisy florystyczne, koncentrując się na gatunkach 

dominujących, związanych ze środowiskiem wodnym i bagiennym, ze szczególnym 

uwzględnieniem gatunków chronionych, rzadkich i inwazyjnych. Zbiorowiska roślinne 

zostały określone w oparciu o strukturę płatów i gatunki dominujące (nie wykonywano 

zdjęć fitosocjologicznych). Sporządzono szkice rozmieszczenia poszczególnych 

zbiorowisk. Nomenklaturę gatunków podano według Mirka i in. (2002).  

 

WYNIKI 

1. Starorzecze nr 1 (zał. 1. fot. 1–4; zał. 2. str. 1) 

Data kontroli: 11.08.2014 

Starorzecze składa się z dwóch zbiorników: wschodniego – pełnowodnego, o 

niezarośniętej tafli wody, zachodniego – o powierzchni w ok. 80% pokrytej roślinnością 

szuwarową. Oba zbiorniki łączy wąski kanał zarośnięty głównie przez Phalaris 

arundinacea. W zbiorniku wschodnim roślinność wodną reprezentuje płat tworzony 

przez Potamogeton pectinatus oraz Ceratophyllum submersum. Strefę przybrzeżną 

zarasta zbiorowisko Phalaridetum arundinaceae, w części zachodniej wchodzące 

głęboko w toń wodną w postaci luźnego szuwaru. W zbiorniku zachodnim dominuje 

roślinność szuwarowa, poprzecinana licznymi bobrowymi kanałami. Szuwar tworzą 

głównie płaty Phalaridetum arundinaceae oraz zbiorowisko z Polygonum hydropiper, 

którym towarzyszą, poza gatunkami charakterystycznymi dla klasy Phragmitetea, 

Lemna minor oraz Spirodela polyrhiza. Końcowe odninki zbiornika zarasta Polygonum 

amphibium. 

Wykaz stwierdzonych gatunków:  

Ceratophyllum submersum, Glyceria maxima, Galium palustre, Lemna minor, L. trisulca, 

Lysimachia vulgaris, Oenanthe aquatica, Phalaris arundinacea, Polygonum amphibium, 
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Polygonum hydropiper, Potamogeton pectinatus, Rorippa amphibia, Scirpus radicans, 

Spirodela polyrhiza. 

Rzadkie gatunki roślin: Ceratophyllum submersum, Scirpus radicans 

 

2. Starorzecze nr 2 (zał. 1. fot. 5; zał. 2. str. 2) 

Data kontroli: 11.08.2014 

Mały, pełnowodny zbiornik połączony głębokim (użytkowanym przez bobry) kanałem 

ze starorzeczem nr 1. Centralną część zarasta głównie Ceratophyllum demersum oraz 

Utricularia vulgaris, którym z niewielką ilosciowością towarzyszy Potamogeton 

pectinatus. Na powierzchni wody niewielkie skupienie tworzy Polygonum amphibium. 

Szuwary, budowane głównie przez Phalaris arundinacea oraz Glyceria maxima 

występują w postaci wąskiego luźnego pasa wzdłuż brzegów. Stwierdzono pojedyncze 

osobniki Scirpus radicans. 

Wykaz stwierdzonych gatunków:  

Ceratophyllum demersum, Galium palustre, Glyceria maxima, Lemna minor, L. trisulca, 

Lysimachia vulgaris, Phalaris arundinacea, Polygonum hydropiper, Polygonum 

amphibium, Potamogeton pectinatus, Scirpus radicans, Spirodela polyrhiza, Utricularia 

vulgaris. 

Rzadkie gatunki roślin:  Scirpus radicans 

Inwazyjne gatunki roślin: Echinocystis lobata w otoczeniu zbiornika obficie. 

 

3. Starorzecze nr 3 (zał.1. fot.6, 7, zał.2 str. 3) 

Data kontroli: 11.08.2014 

Pełnowodny, płytki zbiornik połączony ze starorzeczem nr 4 około 3m szerokości 

przewężeniem. Zbiornik porasta mozaika roślinności wodnej i luźno rosnących 

szuwarów.  

W zachodniej części pod wodą, zwłaszcza wzdłuż brzegu, zwarte skupienia tworzy 

Utricularia vulgaris z niewielką domieszką Myriophyllum spicatum. W centralnej części 

większy udział w płatach ma Myriophyllum verticillatum. We wschodniej części toń 

wodną przerasta luźny (ok. 80% pokrycia) szuwar Glycerietum maximae, gdzie poza 

dominującym gatunkiem występuje również Scirpus radicans, Sagittaria sagittifolia, 

Schoenoplectus lacustris. W sąsiedztwie połączenia ze zbiornikiem nr 4 występują 

niewielkie kępy Butomus umbellatus. 

Wykaz stwierdzonych gatunków:  

Butomus umbellatus, Glyceria maxima, Lemna trisulca Myriophyllum spicatum, 

Myriophyllum verticillatum, Phalaris arundinacea, Polygonum hydropiper, Polygonum 

amphibium, Rorippa amphibia, Sagittaria sagittifolia, Schoenoplectus lacustris, Scirpus 

radicans, Utricularia vulgaris. 
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Rzadkie gatunki roślin: Butomus umbellatus, Scirpus radicans. 

Inwazyjne gatunki roślin: Echinocystis lobata oraz Solidago gaigantea w otoczeniu 

zbiornika obficie. 

 

4. Starorzecze nr 4 (zał.1. fot. 8, zał. 2 str. 4) 

Data kontroli: 11.08.2014 

Starorzecze połączone szerokim, krótkim przesmykiem ze zbiornikiem nr 3 oraz długim, 

wąskim, głębokim kanałem ze starorzeczem nr 5. W zbiorniku liczne ślady bytowania 

bobrów. Powierzchnia zbiornika w około 80% zarośnięta roślinnością szuwarową. 

Tylko  

w centralnej części, na linii połączenia ze zbiornikami 3 i 5, tafla wody pozostała wolna 

(prawdopodobnie jest to trasa, którą poruszają się bobry). Dominuje szuwar manny 

mielec luźno przerośnięty niewielkimi kępami innych gatunków z kl. Phragmitetea, m.in. 

Butomus umbellatus, Scirpus radicans oraz gatunkami z kl. Potametea, które większe 

skupienia tworzą w ztokach w obrębie szuwaru. W kierunku północno-zachodnim od 

zbiornika odchodzi kanał łączący go ze starorzeczem nr 5. W środkowej części jest on 

głęboki, w stronę brzegów wypłyca się i jest zarośnięty głównie Glyceria maxima oraz 

Phalaris arundinacea. 

Wykaz stwierdzonych gatunków:  

Alisma plantago-aquatica, Alopecurus aequalis, Butomus umbellatus, Eleocharis palustris, 

Galium palustre, Glyceria maxima, Lemna trisulca, Lysimachia nummularia, Lysimachia 

vulgaris, Myriophyllum verticillatum, Oenanthe aquatica, Phalaris arundinacea, 

Polygonum amphibium, Potamogeton pusillus, Rorippa amphibia, Sagittaria sagittifolia, 

Scirpus radicans, Sium latifolium, Spirodela polyrhiza, Utricularia vulgaris, 

Rzadkie gatunki roślin: Butomus umbellatus, Scirpus radicans. 

Inwazyjne gatunki roślin: Echinocystis lobata obficie w otoczeniu zbiornika. 

 

5. Starorzecze nr 5 (zał. 1. fot. 9, 10, zał. 2 str. 5) 

Data kontroli: 11.08.2014 

Starorzecze połączone ze zbiornikiem nr 4 długim kanałem. Liczne ślady bytowania 

bobrów. Powierzchnia zbiornika w około 70% zarośnięta szuwarem. Roślinność wodna 

występuje głównie w zachodniej części w postaci niewielkiego, zwartego płatu 

Myriophyllum verticillatum z niewielkim udziałem Utricularia vulgaris. Pozostałe, 

wymienione poniżej, gatunki wodne rosną w rozproszeniu w kompleksie z roślinnością 

szuwarową. W centralnej części dominuje manna mielec, której towarzyszą niewielkie 

skupienia innych gatunków szuwarowych. Jedynie w sąsiedztwie kanału odchodzącego 

do starorzecza nr 4, występuje większy płat z dominacją Scirpus radicans. Płaskie brzegi 

oraz część przybrzeżną zbiornika zarasta zwarcie Phalaris arundinacea. 
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Wykaz stwierdzonych gatunków:  

Alisma plantago-aquatica, Butomus umbellatus, Equisetum palustre, Galium palustre, 

Glyceria maxima, Lemna trisulca, Lysimachia vulgaris, Myriophyllum verticillatum, 

Phalaris arundinacea, Polygonum amphibium, Potamogeton pusillus, Rorippa amphibia, 

Sagittaria sagittifolia, Schoenoplectus lacustris, Scirpus radicans, Sium latifolium, 

Spirodela polyrhiza, Utricularia vulgaris. 

Rzadkie gatunki roślin: Butomus umbellatus, Scirpus radicans. 

Inwazyjne gatunki roślin: Echinocystis lobata obficie w otoczeniu zbiornika. 

 

6. Starorzecze nr 12 (zał.1 fot. 11, 12, zał. 2 str. 6.) 

Data kontroli: 11.08.2014 

Niewielki pełnowodny zbiornik otoczony zaroślami wierzbowymi. Roślinność skupia się  

w zachodniej części. Końcową część zarasta zbiorowisko z dominacją Rorippa amphibia, 

która w kierunku środka starorzecza przechodzi w zbiorowisko z panującym rdestem 

ziemnowodnym w formie o liściach pływających. Płaty Polygonetum natantis przerasta  

Scirpus radicans, tworzący niewielkie kępy w obrębie całego starorzecza. We 

wschodniej, słabo zarośniętej części zbiornika, występuje pojedynczo Polygonum 

amphibium. 

Wykaz stwierdzonych gatunków:  

Carex sp., Equisetum palustre, Glyceria maxima, Lemna minor, Lysimachia vulgaris, 

Polygonum amphibium, Scirpus radicans, Sparganium erectum, Rorippa amphibia,  

Rzadkie gatunki roślin: Scirpus radicans 

 

7. Starorzecze nr 13 (zał. 1 fot. 13, 14, zał. 2 str. 7) 

Data kontroli: 11.08.2014 

Starorzecze o wydłużonym kształcie i zróżnicowanym charakterze (część zachodnia 

bezwodna, wschodnia –pełnownodna), zlokalizowane w otoczeniu zarośli wierzbowych.  

W obrębie zbiornika widoczne ślady bobrów. Zachodnia część starorzecza jest silnie 

wypłycona, całkowicie pokryta roślinnością szuwarową (fot. 13). Woda utrzymuje się 

tylko  

w obrębie obniżenia, ciągnącego się wzdłuż południowego brzegu i zarośnięta jest 

manną mielec oraz Lemna minor. Pozostała, przesuszona powierzchnia porośnięta jest 

zwartym łanem Phalaris arundinacea, której towarzyszy głównie Lysimachia vulgaris 

oraz Rubus sp. Część wypłyconą od pełnowodnej oddziela kępa, obecnie podtopionych 

zarośli wierzbowych. Część wschodnia to płytki zbiornik wodny w około 60% zarośnięty 

(fot. 14). Dominuje szuwar trawiasty w postaci płatów Glycerietum maximae, rosnących 

zwarcie w strefie przybrzeżnej i luźno w kierunku środka starorzecza, gdzie wzrasta 
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udział gatunków towarzyszących (Oenanthe aquatica, Schoenoplectus lacustris, Alisma 

plantago-aquatica, Polygonum hydropiper, Lemna minor, L. trisulca). Powierzchnię wody 

zarasta głównie Polygonum amphibium. W centralnej części starorzecza występuje płat 

Hippuris vulgaris.  

Wykaz stwierdzonych gatunków:  

Alisma plantago-aquatica, Alopecurus aequalis, Bidens tripartita, Carex sp., Echinocystis 

lobata, Galium palustre, Galium uliginosum, Glyceria maxima, Hippuris vulgaris, Iris 

pseudacorus, Lemna minor, L. trisulca, Lysimachia vulgaris, Oenanthe aquatica, Phalaris 

arundinacea, Polygonum amphibium, Polygonum hydropiper, Rorippa amphibia, Rorippa 

palustris, Rubus sp., Schoenoplectus lacustris.  

Rzadkie gatunki roślin: Hippuris vulgaris  

Inwazyjne gatunki roślin: Echinocystis lobata w otoczeniu zbiornika oraz w części 

bezwodnej (zachodniej). 

 

8. Starorzecze nr 14 (zał. 1. fot. 15, zał. 2. str. 8) 

Data kontroli: 11.08.2014 

Niewielki, okrągły zbiornik wodny o łagodnym południowo-wschodnim brzegu i 

pozostałych stromych, zarośniętych drzewami zacieniającymi taflę wody. Woda ciemna, 

mętna. Południowo-wschodnią część zbiornika zarastają szuwary: mozgowy od brzegu i 

wąski pas  

z panującym sitowiem korzenioczepnym od strony otwartej tafli wody. Pozostała część 

zbiornika pozostaje słabo zarośnięta - niewielkie skupienia gatunków szuwarowych lub 

niewielkie płaty gatunków pleustonowych. 

Wykaz stwierdzonych gatunków:  

Glyceria maxima, Lemna minor, L. trisulca, Lysimachia vulgaris, Phalaris arundinacea, 

Polygonum amphibium, Rorippa amphibia, Schoenoplectus lacustris, Scirpus radicans, 

Spirodela polyrhiza. 

Rzadkie gatunki roślin: Scirpus radicans 

Inwazyjne gatunki roślin: Echinocystis lobata na brzegach zbiornika. 

 

9. Starorzecze nr 27 (zał.1. fot. 16, zał. 2 str. 9) 

Data kontroli: 12.08.2014 

Starorzecze o wysokich brzegach zarośniętych drzewami i zaroślami wierzbowymi, 

zacieniającymi w dużej części taflę wody. Starorzecze w części wschodniej ma charakter 

okresowo zalewanego zagłębienia zarośniętego Phalaris arundinacea, której towarzyszą 

Polygonum hydropiper, Rorippa amphibia, Rubus sp., Rumex maritimus, Galium palustre. 
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Część zachodnia, jest głębsza, woda utrzymuje się tu prawdopodobnie przez cały rok. 

Zbiornik zarasta Nuphar lutea (około 80% pokrycia), któremu towarzyszy Lemna minor.  

Od brzegów zbiornik zarasta Phalaris arundinacea. 

Wykaz stwierdzonych gatunków:  

Galium palustre, Lemna minor, Lysimachia nummularia, Nuphar lutea, Phalaris 

arundinacea, Polygonum hydropiper, Rorippa amphibia, Rubus sp., Rumex maritimus,  

Inwazyjne gatunki roślin: Echinocystis lobata na brzegach zbiornika i w jego otoczeniu. 

 

10. Starorzecze nr 39 (zał. 1 fot. 17, zał. 2 str. 10) 

Data kontroli: 12.08.2014 

Starorzecze znajduje się w sąsiedztwie starorzecza nr 27 i ma podobny charakter. Jest to 

wąski, zacieniony i zarośnięty zbiornik, prawdopodobnie tylko okresowo zalewany 

wodą  

(w okresie inwentaryzacji stwierdzono do 1m głębokości). Starorzecze zarastają 

głównie gatunki traw. Agrostis stolonifera dominuje we wschodniej części. Towarzyszą 

jej Lysimachia nummularia, Lysimachia vulgaris, Galium palustre. We wschodniej części 

wzrasta udział hygrofitów, które nie tworząc płatów z wyraźną dominacją jednego  

z gatunków.  

Wykaz stwierdzonych gatunków:  

Galium palustre, Lemna minor, Lysimachia nummularia, Lysimachia vulgaris, Phalaris 

arundinacea, Polygonum amphibium, Polygonum hydropiper, Rorippa amphibia, Spirodela 

polyrhiza,  

Starorzecze nr 52 – numer usunięty 

11. Starorzecze nr 53 (zał.1. fot. 18, 19, zał. 2 str. 11) 

Data kontroli: 10.08.2014 

Pełnowodne, słabo zarośnięte starorzecze, o wysokich, stromo opadających brzegach  

(w części centralnej). Drzewa rosnące wzdłuż brzegów silnie zacieniają zbiornik. W 

kierunku południowo-zachodnim do zbiornika dochodzi rów. W kierunku północno-

wschodnim zbiornik stopniowo się zwęża, wypłyca i dalej kontynuuje jako wąskie 

zarośnięte szuwarem mozgowym obniżenie terenu. Z roślin wodnych w zbiorniku 

występują tylko: Ceratophyllum demersum – tworzący pojedyncze, niewielkich skupienia 

rosnące w dużym rozproszeniu, Lemna minor, Lemna trisulca, Spirodela polyrhiza 

występują w niewielkich ilościach wzdłuż brzegów i pomiędzy roślinnością szuwarową 

w pół-wsch części zbiornika. Roślinność szuwarowa również wykazuje niewielkie 

zróżnicowanie. Dominuje szuwar mozgowy, który zwarcie zarasta wypłyconą pół-wsch 

część zbiornika oraz tworzy luźne, nieiwlkie płaty wzdłuż południowego brzegu w 

centralnej części zbiornika. Największe zróżnicowanie gatunkowe obserwowano na 

odcinku gdzie zbiornik wodny zwęża się i wypłyca (pół-wsch. część). Występuje tu 
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mozaika zbiorowisk z Rorippa amphibia, Phalaris arundinacea  

z dużym udziałem Polygonum amphibium, Polygonum hydropiper, Bidens tripartita oraz 

sporadycznie występującą Alisma plantago-aquatica.  

Wykaz stwierdzonych gatunków:  

Alisma plantago-aquatica, Bidens tripartita, Ceratophyllum demersum, Galium palustre, 

Lemna minor, Lemna trisulca, Lysimachia vulgaris, Phalaris arundinacea, Polygonum 

amphibium, Polygonum hydropiper, Rorippa amphibia, Spirodela polyrhiza,  

Inwazyjne gatunki roślin: Echinocystis lobata oraz Solidago gigantea na brzegach 

zbiornika 

Starorzecze nr 54 – numer usunięty 

12. Starorzecze nr 59 (zał.1. fot. 20, zał. 2 str. 12) 

Data kontroli: 10.08.2014 

Jedno z kilku wąskich, długich, często połączonych z sobą zagłębień terenu 

wypełnionych wodą, ciągnących się równolegle do koryta Wisły, w obrębie rozległych 

powierzchni zarośniętych wikliną nadrzeczną. Zbiornik zwarcie otaczają zarośla 

wierzbowe z udziałem Acer negundo. Powierzchnię wody pokrywa roślinność 

pleustonowa, którą tworzy głównie Lemna minor, z domieszką Spirodela polyrhiza oraz 

Salvinia natans. Warstwę podwodną tworzy Lemna trisulca. W części północnej udział 

gatunków z kl. Lemnetea maleje, na korzyść szuwaru mozgowego. Panującej Phalaris 

arundinacea towarzyszy głównie Rorippa amphibia oraz z mniejszym udziałem 

Polygonum amphibium oraz Polygonum hydropiper. 

Wykaz stwierdzonych gatunków:  

Galium palustre, Lemna minor, Lemna trisulca, Oenanthe aquatica, Phalaris arundinacea, 

Polygonum amphibium, Polygonum hydropiper, Rorippa amphibia, Salvinia natans, 

Spirodela polyrhiza. 

Chronione gatunki roślin: Salvinia natans. 

Inwazyjne gatunki roślin: Acer negundo na brzegach zbiornika. 

 

13. Starorzecze nr 61 (zał. 1 fot. 21,22, zał. 2 str. 13) 

Data kontroli: 10.08.2014 

Jedno z kilku wąskich, długich, często połączonych ze sobą zagłębień terenu 

wypełnionych wodą, zlokalizowanych w obrębie rozległych powierzchni wiklin 

nadrzecznych. Ukształtowanie starorzecza jest zróżnicowane – zmienia się jego 

szerokość, głębokość, a co za tym idzie skład i fizjonomia roślinności. Brzegi starorzecza 

zwarcie zarastają zarośla wierzbowe, zacieniające na wąskich odcinkach całkowicie taflę 

wody (część wschodnia). Roślinność wodna reprezentowana jest głównie przez 

skupienia Lemna minor i Spirodela polyrhiza pokrywające powierzchnię wody w 
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brzeżnych partiach zbiornika. W części wschodniej starorzecza, w niewielkim 

rozszerzeniu  występuje zwarty płat Nuphar lutea  

(fot. 22). Roślinność szuwarowa wykształcona jest w postaci niewielkich, 

przerastających się płatów głównie Phalaris arundinacea, miejscami również Rorippa 

amphibia, a także Sagittaria sagittifolia. Rrosną one głównie w strefie przybrzeżnej, 

miejscami wchodzą głębiej, jednak wtedy rosną w mniejszym zwarciu. 

Wykaz stwierdzonych gatunków:  

Lemna minor, Nuphar lutea, Phalaris arundinacea, Phragmites australis, Polygonum 

amphibium, Rorippa amphibia, Rubus sp., Sagittaria sagittifolia, Spirodela polyrhiza, 

Urtica dioica.  

Inwazyjne gatunki roślin: Echinocystis lobata zarasta brzegi zbiornika. 

 

14. Starorzecze nr 62 (zał.1. fot. 23, zał. 2 str. 14) 

Data kontroli: 10.08.2014 

Niewielkie zagłębienie terenu wypełnione wodą, w obrębie zwartych zarośli 

wierzbowych. Centralną część zbiornika zarasta luźno Scirpus radicans, któremu 

towarzyszy Polygonum amphibium, a także Lemna minor i L. trisulca. W końcowych, 

wypłyconych partiach zbiornika zbiorowisko z sitowiem korzenioczepnym przechodzi 

w zwarty szuwar mozgowy ze znacznym udziałem Polygonum hydropiper. W toni 

wodnej, w rozproszeniu rosną niewielkie skupienia Potamogeton trichoides, P. pusillus 

oraz Ceratophyllum demersum. 

Wykaz stwierdzonych gatunków:  

Carex sp., Ceratophyllum demersum, Galium palustre, Lemna minor, Lemna trisulca, 

Lysimachia vulgaris, Phalaris arundinacea, Polygonum amphibium, Polygonum 

hydropiper, Potamogeton trichoides, P. pusillus, Rorippa palustris, Scirpus radicans. 

Rzadkie gatunki roślin: Scirpus radicans, Potamogeton trichoides. 

Inwazyjne gatunki roślin: Echinocystis lobata zarasta brzegi zbiornika. 

 

15. Starorzecze nr 64 (zał.1. fot. 24, zał. 2 str. 15) 

Data kontroli: 10.08.2014 

Niewielkie, bezwodne zagłębienie terenu, w obrębie zwartych zarośli wierzbowych, 

całkowicie zarośnięte szuwarem mozgowym. Panującej Phalaris arundinacea 

towarzyszą głównie Lysimachia vulgaris oraz Polygonum amphibium. Niewielkie 

skupienia tworzy Iris pseudacorus, Rorippa amphibia. W postaci pojedynczych 

osobników występuje Phragmites australis. Szuwar miejscami przerasta Echinocystis 

lobata oraz Rubus sp. 
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Wykaz stwierdzonych gatunków: 

Carex sp., Echinocystis lobata, Iris pseudacorus, Lysimachia vulgaris, Phalaris arundinacea, 

Phragmites australis, Polygonum amphibium,Rorippa amphibia, Rubus sp. 

Inwazyjne gatunki roślin: Echinocystis lobata masowo występuje w otoczeniu 

starorzecza, w jego obrębie pojedyncze osobniki.  

 

16. Starorzecze nr 66 (zał. 1. fot. 25, 26, zał. 2 str. 16) 

Data kontroli: 10.08.2014 

Starorzecze jest częścią (wschodnią) większego zagłębienia terenu o wydłużonym, 

wąskim kształcie. Od zachodu łączy się ze starorzeczem nr 67. Otoczenie stanowią 

rozległe zarośla wierzbowe zarastające brzegi zbiornika, a w miejscach węższych, także 

starorzecze. Starorzecze składa się z 4 zbiorników wodnych, tworzących jeden system 

hydrologiczny, rozdzielony zaroślami wierzbowymi. Roślinność podwodna, w postaci 

zwartego płatu Potamogeton sp. występuje w najgłębszym, zbiorniku „zachodnim” (fot. 

25). W pozostałych częściach powierzchnię wody, w zależności od miejsca, mniej lub 

bardziej zwarcie pokrywa Polygonum amphibium. Pojedynczo lub w niewielkich 

skupieniach, głównie w obrębie roślinności szuwarowej, występuje Lemna minor, 

Spirodela polyrhiza, Lemna trisulca. Roślinność szuwarowa zarasta głównie przybrzeżne 

partie zbiorników, wkraczając miejscami głębiej w postaci płatów o niewielkim zwarciu. 

Dominują płaty Phalaridetum arundinaceae. Rorippa amphibia oraz Sagittaria sagittifolia 

występują częściej w centralnych partiach zbiorników, tworząc płaty o zwarciu nie 

przekraczającym 50%. 

Wykaz stwierdzonych gatunków:  

Lemna minor, Lemna trisulca, Phalaris arundinacea, Polygonum amphibium, Potamogeton 

sp., Rorippa amphibia, Sagittaria sagittifolia, Salix viminalis, Spirodela polyrhiza,  

Inwazyjne gatunki roślin: Echinocystis lobata na brzegach starorzecza. 

 

17. Starorzecze nr 67 (zał. 1. fot. 27, 28, zał. 2 str. 17) 

Data kontroli: 10.08.2014 

Długie, wąskie obniżenie terenu, na przebiegu którego przeplatają się fragmenty 

bezwodne, pełnowodne, zarośla wierzbowe. Starorzecze łączy się ze zbiornikiem nr 66. 

Zachodnia część starorzecza jest wąska, bezwodna zarośnięta zbiorowiskiem, które 

współtworzy Phalaris arundinacea i Urtica dioica, duży udział wykazują również: 

Echinocystis lobata, Rubus sp. oraz Calystegia sepium. W kierunku zachodnim starorzecze 

staje się głębsze, pojawia się woda, którą pokrywa, miejscami w 100%, Spirodela 

polyrhiza. W centralnej części pod warstwą roślin pleustonowych występuje płat 

Ceratophylletum demersi. W kierunku wschodnim taflę wody pokrywa głównie 

Polygonum amphibium tworząc płaty o zróżnicowanym stopniu pokrycia (od ok. 20-
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90%). Roślinność szuwarową reprezentuje głównie zbiorowisko z panującą Phalaris 

arundinacea. Jest to gatunek, który zarasta nie tylko brzeżne partie zbiornika wodnego, 

ale zajmuje rozległe powierzchnie wokół starorzecza. Obok szuwaru mozgowego, w 

obrębie starorzecza występują również płaty zdominowane przez Polygonum 

hydropiper, któremu towarzyszy Rorippa amphibia, a także niewielkie ilości gatunków 

pleustonowych.  

Wykaz stwierdzonych gatunków:  

Echinocystis lobata, Calystegia sepium, Lemna minor, Lysimachia nummularia, Phalaris 

arundinacea, Polygonum amphibium, Polygonum hydropiper, Rorippa amphibia, Rubus 

sp., Spirodela polyrhiza, Urtica dioica. 

Inwazyjne gatunki roślin: Echinocystis lobata, zarasta brzegi starorzecza oraz 

występuje w jego zachodniej, bezwodnej części. 

 

18. Starorzecze nr 73 (zał. 1. fot. 29-31, zał. 2 str. 18) 

Data kontroli: 12.08.2014 

Długie, głębokie starorzecze o stromych, wysokich brzegach (fot. 29). Ma ono charakter 

koryta rzecznego miejscami przedzielonego łachami piachu i żwiru naniesionego przez 

Wisłę (fot. 30). W końcowej, wschodniej części starorzecze przedziela grobla 

umożliwiająca dojazd do pól, usytuowanych po północnej stronie starorzecza. 

Wschodnia cześć starorzecza jest płytsza, woda mętna. Widoczne liczne ślady żerowania 

bobrów. Roślinność w starorzeczu jest bardzo słabo wykształcona. Ogranicza się niemal 

wyłącznie do niewielkich (1-3 m2) płatów Polygonum amphibium, rozmieszczonych 

sporadycznie wzdłuż brzegów na całej długości zbiornika. Lepiej rozwinięta jest 

roślinność we wschodniej, odciętej groblą, części starorzecza. Obok płatów Polygonetum 

natantis, rosną tu w rozproszeniu niewielkie skupienia Ceratophyllum demersum i 

Myriophyllum spicatum. Roślinność szuwarowa występuje tylko we wschodniej części 

zbiornika w postaci płatów Phalaridetum arundinaceae zarastających strefę 

przybrzeżną. Szuwar mozgowy porasta ponadto piaszczyste łachy w starorzeczu. 

Wykaz stwierdzonych gatunków:  

Alopecurus aequalis, Bidens tripartita, Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum, 

Phalaris arundinacea, Polygonum amphibium, Polygonum hydropiper, Rorippa amphibia, 

Xanthium albinum. 

Inwazyjne gatunki roślin: Echinocystis lobata, Reynoutria japonica, Solidago gaigantea, 

–gatunki obficie porastające brzegi starorzecza, Xanthium albinum sporadycznie na 

brzegach zbiornika oraz pojedyncze osobniki na piaszczystych łachach. 

 

19. Starorzecze nr 157 (zał. 1. fot. 32-35, zał. 2 str. 19) 

Data kontroli: 11.08.2014 
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Starorzecze zlokalizowane na granicy pól uprawnych i rozległych powierzchni zarośli 

wierzbowych. Północne brzegi zbiornika są wysokie i strome, południowe łagodnie 

opadają  

w kierunku tafli wody. Starorzecze składa się z 4 zbiorników oddzielonych od siebie 

groblami/przewężeniami. Trzy pierwsze zbiorniki od strony zachodniej, są pełnowodne 

pokryte głównie roślinnością wodną, zbiornik IV (wschodni) zarośnięty jest szuwarem. 

Roślinność zbiorników I, II i III ma podobny charakter – taflę wody zarasta Nuphar lutea,  

a brzegi (zwłaszcza łagodne południowe) wąski pas szuwarów. Grążel żółty 

równomiernie pokrywa lustro wody, w I zbiorniku w ok. 70%, w II -60%, w III-50%. 

Miejscami towarzyszą mu skupienia Myriophyllum verticillatum oraz Ceratophyllum 

demersum. Roślinność szuwarowa zarasta strefę przybrzeżną i charakteryzuje się dużym 

bogactwem gatunkowym. Mozaikę tworzą płaty z dominacją: Phalaris arundinacea, 

Scirpus radicans, Sparganium erectum, Sagittaria sagittifolia, Glyceria maxima, którym ze 

zróżnicowaną ilościowością towarzyszą pozostałe gatunki kl. Phragmiterea wymienione 

poniżej. Odrębny charakter ma IV zbiornik (wschodni), połączony z poprzedniki wąskim 

kanałem. Jest to płytkie obniżenie terenu całkowicie zarośnięte łanem Phalaris 

arundinacea (obecnie ok.0,5 m wody), w którym występują również: Polygonum 

hydropiper, Rorippa amphibia, Oenanthe aquatica.  

Wykaz stwierdzonych gatunków:  

Alisma plantago-aquatica, Butomus umbellatus, Carex gracilis, Ceratophyllum demersum, 

Equisetum palustre, Glyceria maxima, Lemna trisulca, Lysimachia vulgaris, Myriophyllum 

verticillatum, Nuphar lutea, Oenanthe aquatica, Phalaris arundinacea, Polygonum 

amphibium, Polygonum hydropiper, Rorippa amphibia, Sagittaria sagittifolia, Scirpus 

radicans, Schoenoplectus lacustris, Sparganium erectum,  

Rzadkie gatunki roślin: Butomus umbellatus, Scirpus radicans. 

Inwazyjne gatunki roślin: Echinocystis lobata zarasta brzegi starorzecza oraz groble 

pomiędzy zbiornikami. 

 

20. Starorzecze nr 160 (zał. 1. fot. 36, zał. 2 str. 20) 

Data kontroli: 12.08.2014 

Okrągły pełnowodny zbiornik zlokalizowany w sąsiedztwie wału, w kompleksie 

rozległych zarośli wierzbowych i podtopionych szuwarów. Roślinność w zbiorniku 

układa się strefowo. W centralnej części pozostaje niezarośnięta toń wodna. W kierunku 

brzegów szeroki pas tworzy roślinność wodna. Są to naprzemiennie układające się oraz 

częściowo przerastające się płaty tworzone przez Nuphar lutea oraz zbiorowisko roślin 

podwodnych. Tworzy je głównie Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum, M. 

verticillatum, a także z mniejszym udziałem Batrachium circinatum. Wymienione gatunki 

zwarcie przerastają toń wodną. Kolejny pas tworzy roślinność szuwarowa. Jest to 

głównie szuwar tatarakowy, w którym obok gatunku charakterystycznego, duży udział 
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wykazuje Phalaris arundinacea, a także pozostałe z wymienionych gatunki szuwarowe. 

W części wschodniej zbiornika występuje zwarty płat Phragmitetum australis. 

Wykaz stwierdzonych gatunków:  

Acorus calamus, Alisma plantago-aquatica, Alopecurus aequalis, Batrachium circinatum, 

Ceratophyllum demersum, Cicuta virosa, Galium palustre, Iris pseudacorus, , Lemna minor, 

Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Myosotis palustris, Myriophyllum spicatum, 

Myriophyllum verticillatum, Nuphar lutea, Phalaris arundinacea, Phragmites australis,  

Polygonum hydropiper, Rorippa amphibia, Sagittaria sagittifolia, Spirodela polyrhiza,  

Rzadkie gatunki roślin: Batrachium circinatum, Cicuta virosa 

 

21. Starorzecze nr 161 (zał.1. fot. 37, 38, zał. 2. str. 21) 

Data kontroli: 12.08.2014 

Dwuczęściowe, płytkie starorzecze znajdujące się w obrębie rozległych powierzchni 

zarośli wierzbowych, które zwarcie okalają zbiorniki. Powierzchnia zbiornika północno-

wschodniego w ok. 70% zarośnięta jest luźnym zbiorowiskiem z panującą Glyceria 

maxima, której towarzyszy głównie Rorippa amphibia oraz gatunki pleustonowe. W 

centralej części zlokalizowane jest niewielkie skupienie z Nuphar lutea. Podobny 

charakter ma roślinność w zbiorniku południowo-zachodnim, większym i nieco 

głębszym od opisanego. Środkową część zarasta luźno Myriophyllum verticillatum oraz 

Nuphar lutea tworzący kilka niezależnych płatów. Szeroki pas wzdłuż brzegów tworzy 

luźno rosnący szuwar mozgowy, o składzie podobnym do opisanego z pierwszego 

zbiornika.  

Wykaz stwierdzonych gatunków:  

Galium palustre, Glyceria maxima, Lemna minor, Lemna trisulca, Lysimachia vulgaris, 

Myriophyllum verticillatum, Nuphar lutea, Phalaris arundinacea, Polygonum amphibium, 

Polygonum hydropiper, Rorippa amphibia, Schoenoplectus lacustris. 

Inwazyjne gatunki roślin: Echinocystis lobata zarasta brzegi starorzecza 

 

22. Starorzecze nr 164 i 305 (zał.1. fot. 39, 40, zał.2. str. 22) 

Data kontroli: 12.08.2014 

Starorzecza 164 i 305 to jeden zbiornik wodny o wysokim, stromym brzegu 

południowo-wschodnim i pozostałych brzegach wypłaszczonych, zarośniętych mozgą i 

wiklinami nadrzecznymi. Część oznaczona jako 164 ma charakter płytkiego otwartego 

zbiornika, w dużej części zarośniętego zbiorowiskami wodnymi i szuwarowymi. W 

części oznaczonej jako starorzecze nr 305 woda utrzymuje się tylko bezpośrednio u 

podnóża wysokiego brzegu i jest silnie zacieniona nasadzonymi wierzbami. Roślinność 

ograniczona jest do pojedynczo występujących okazów Lysimachia vulgaris, Phalaris 
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arundinacea, Rorippa amphibia. Pozostała część obniżenia terenu jest bezwodna, 

zarośnięta szuwarem mozgowym. 

Około 50% powierzchni tafli wody w zbiorniku 164 pokrywa w płat Polygonetum 

natantis. Przerasta go luźno Glyceria maxima, rosnąca w większym zwarciu w 

południowo-zachodniej części zbiornika. Niskie, bagniste brzegi zarasta mozaika 

zbiorowisk szuwarowych. Największą powierzchnie zajmuje płat Palaridetum 

arundinaceae z udziałem Lysimachia vulgaris, kęp Iris pseudacorus, Polygonum 

amphibium, a także Butomus umbellatus. Mniejsze powierzchnie zajmuje zbiorowisko z 

Polygonum hydropiper oraz Rorippa amphibia. Wzdłuż zachodniego brzegu rośnie 

zwarty płat Phragmitetum australis obecnie w dużej części obumarły.   

Wykaz stwierdzonych gatunków:  

„Starorzecze 164”: Butomus umbellatus, Carex gracilis, Calystegia sepium, Echinocystis 

lobata, Equisetum palustre, Galium palustre, Glyceria maxima, Iris pseudacorus, 

Lysimachia vulgaris, Oenanthe aquatica, Phalaris arundinacea, Phragmites australis, 

Polygonum amphibium, Polygonum hydropiper, Rorippa amphibia, Rumex maritimus, 

Urtica dioica, 

„Starorzecze 305”: Galium palustre, Glyceria maxima, Iris pseudacorus, Lemna minor, 

Lysimachia nummularia, Lysimachia vulgaris, Phalaris arundinacea, Polygonum 

hydropiper, Rorippa amphibia, Salix alba. 

Rzadkie gatunki roślin: Butomus umbellatus. 

Inwazyjne gatunki roślin: Echinocystis lobata zarasta brzegi starorzecza. 

 

23. Starorzecze nr  223 (zał. 2. str. 23) 

Data kontroli: 14.08.2014 

Niewielkie oczko wodne, pp. pozostałe po starorzeczu. Na zachodnim, wyższym 

występuje prześwietlony las łęgowy, od brzegu wschodniego starorzecze graniczy ze 

zbiorowiskiem łąkowym. Wśród dominujących zbiorowisk roślinnych znaczące pokrycie 

zajmuje szuwar mozgowy Phalaridetum arundinaceae, który w większości porasta 

brzegi starorzecza oraz szuwar trzcinowy Phragmitetum australis, który bujnie rozwija 

się w południowo-zachodniej części starorzecza.  

Wykaz stwierdzonych gatunków: Salix fragilis, Salix alba, Salix triandra, Populus 

canescens, Populus tremula, Carex pseudocyperus, Carex gracilis, Calystegia sepium, 

Equisetum palustre, Galium palustre, Phalaris arundinacea, Phragmites australis, Urtica 

dioica, Lythrum salicaria, Lemna minor, Lemna trisulca, Spirodela polyrhiza, Salvinia 

molesta (!).  

Rzadkie gatunki roślin: brak 

Inwazyjne gatunki roślin: Solidago gigantea (niezbyt licznie) 
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Uwagi: W starorzeczu stwierdzono kilka agregacji Salvinia molesta – gatunku 

inwazyjnego, nie notowanego dotyczas w Polsce. Najprawdopodobniej roślina została 

wprowadzona do starorzecza celowo, bez wymaganych pozwoleń. Gatunek ten jako 

pochodzący z cieplejszego klimatu nie powien formować w naszym klimacie rozmnażać 

się generatywnie (formować sporokarpiów). Najprawdopodobniej nie przetrwa sezonu 

zimowego, niemniej jednak należy stan tej populacji monitorować. 

 

24. Starorzecze nr  224 (zał. 2. str. 24) 

Data kontroli: 14.08.2014 

Niewielkie starorzecze otoczone lasem łęgowym. Lustro wody pokrywa roślinność 

pleustonowa z kl. Lemnetea z niewielkim udziałem Salvinia natans. Brzegi dość wysokie 

(zwłaszcza zachodni) porastają znacznych rozmiarów wierzby drzewiaste (Salix alba, S. 

fragilis) oraz topole, głównie osiki Populus tremula i szare Populus canescens. W toni 

wodnej występują agregacje rogatka sztywnego Ceratophyllum demersum i Elodea 

canadensis. 

Wykaz stwierdzonych gatunków: Salix fragilis, Salix alba, Salix triandra, Populus 

canescens, Populus tremula, Humulus lupulus, Solidago gigantea, Solidago canadensis, 

Carex gracilis, Carex hirta, Rubus sp. Euonymus europaea, Cucubalus baccifer, Chelidonium 

majus, Calystegia sepium, Equisetum palustre, Galium palustre, Phalaris arundinacea, 

Phragmites australis, Urtica dioica, Polygonum hydropiper, Poa palustris, Ceratophyllum 

demersum, Elodea canadensis, Salvinia natans, Lemna minor, Lemna trisulca, Spirodela 

polyrhiza, Erigeron annuus, Epilobium palustre, Geum urbanum, Lythrum salicaria, Alisma 

plantago-aquatica. 

Rzadkie gatunki roślin: Salvinia natans (ochrona ścisła, Czerwona Lista, kategoria V - 

narażony na wymarcie (Zarzycki, Szeląg, 2006), Cucubalus baccifer, coraz rzadziej 

spotykany gatunek łęgowy. 

Inwazyjne gatunki roślin: Solidago gigantea, Solidago canadensis licznie zwłaszcza na 

południowo-zachodnim brzegu 

 

25. Starorzecze nr  225 (zał. 2. str. 25) 

Data kontroli: 14.08.2014 

Niewielkie starorzecze otoczone lasem łęgowym. Lustro wody pokrywa roślinność 

pleustonowa z kl. Lemnetea. Brzegi wysokie, pp. starorzecze było pogłębiane 

(wydobycie żwiru/ piasku?). Brzegi porastają znacznych rozmiarów wierzby drzewiaste 

(Salix alba, S. fragilis) oraz topole, głównie osiki Populus tremula i szare Populus 

canescens. W toni wodnej występują agregacje rogatka sztywnego Ceratophyllum 

demersum. 
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Wykaz stwierdzonych gatunków: Salix fragilis, Salix alba, Populus canescens, Populus 

tremula, Crataegus monogyna, Solidago gigantea, Carex gracilis, Carex riparia, Carex 

hirta, Rubus sp. Euonymus europaea, Chelidonium majus, Calystegia sepium, Equisetum 

palustre, Galium palustre, Phalaris arundinacea, Phragmites australis, Urtica dioica, 

Polygonum hydropiper, Ceratophyllum demersum, Lemna minor, Lemna trisulca, Spirodela 

polyrhiza, Juncus inflexus, Juncus effusus, Lysymachia nummularia, Alisma plantago-

aquatica, Lysymachia vulgaris, Lythrum salicaria, Sparganium emersum, Epilobium 

palustre, Geum urbanum. 

Rzadkie gatunki roślin: brak 

Inwazyjne gatunki roślin: Solidago gigantea bardzo licznie 

Uwagi: Miejsce intensywnego żerowania bobrów 

 

26. Starorzecze nr  226 (Zał. 1. Fot. 41–43, zał. 2  str. 26) 

Data kontroli: 29.07.2013, 3.07.2014 

Duże, naturalne starorzecze Wisły, stanowiące jedną całość ze zbiornikiem 227, tzw. 

Koło Tynieckie. Aktualnie brzegi starorzecza porasta w większości zaburzona roślinność 

łęgowa i gatunki inwazyjne. Miejscami, zwłaszcza w południowo-wschodniej i 

wschodniej części zachowały się grupy drzew, będące pozostałością po lesie łęgowym 

jaki tu niegdyś występował. Brzegi wokół zatoki północnej silnie przekształcone przez 

człowieka i zagospodarowane. W toni wodnej brak większych asocjacji roślinności 

zanurzonej, brak również dobrze rozwiniętej roślinności szuwarowej. Gatunki bagienne 

są rozmieszczone kępami wzdłuż brzegów. W części północno-wschodniej występuje 

niewielka zatoka, w której rozwijają się zbiorowiska roślinności zanurzonej z kl. 

Potametea.   

Wykaz stwierdzonych gatunków: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix alba, Salix 

fragilis, Salix caprea, Salix triandra, Salix viminalis, Salix purpurea, Crataegus monogyna, 

Populus tremula, Populus canescens, Ulmus sp. Padus avium, Viburnum opulus, Euonymus 

europaea, Euonymus verrucosa, Sambucus nigra, Prunus spinosa, Iris pseudacorus, Typha 

latifolia, Rumex hydrolapathum, Lythrum salicaria, Calystegia sepium, Asperula rivalis, 

Phalaris arundinacea, Eupatorium cannabinum, Urtica dioica, Lysymachia nummularia, 

Lysymachia vulgaris, Humulus lupulus, Nymphaea alba, Cirsium palustre, Cirsium arvense, 

Sparganium erectum, Solanum dulcamara, Stellaria graminea, Myosoton aquaticum, 

Cirsium arvense, Phragmites australis, Carex hirta, Carex pseudocyperus, Carex gracilis, 

Carex elata, Carex acutiformis, Cucubalus baccifer, Galeopsis pubsecens, Rosa sp., Poa 

palustris, Chaerophyllum bulbosum, Chaerophyllum temulum, Equisetum hyemale, 

Eqisetum palustre, Equisetum fluviatile, Solidago canadensis, Solidago gigantea, 

Echinocistis lobata, Reyonutria japonica, Impatiens glandulifera, Aegopodium podagraria, 

Heracleum sphondylium, Pastinaca sativa, Galium aparine, Galium palustre, Polygonum 

persicaria, Polygonum lapathifolium, Bidens tripartita, Alisma plantago-aquatica, Lemna 
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minor, Lemna trisulca, Spirodela polyrhiza, Hydrocharis morsus-ranae, Potamogeton 

trichoides, Ceratophyllum demersum, Elodea canadensis, Cuscuta europaea, Ranunculus 

repens, Juncus articulatus, Juncus effusus, Juncus tenuis, Juncus inflexus, Geranium palustre, 

Geranium pratense, Saponaria officinalis, Melilotus albus, Melilotus officinalis, Valeriana 

officinalis, Tusilago farfara, Crepis biennis, Holcus lanatus, Symphytum officinale 

Rzadkie gatunki roślin: Equisetum hyemale, Cuscuta europaea 

Inwazyjne gatunki roślin: Solidago canadensis, Solidago gigantea, Echinocistis lobata, 

Reyonutria japonica, Impatiens glandulifera 

 

27. Starorzecze nr  227 (Zał. 1. Fot. 44–46, zał. 2  str. 27) 

Duże, naturalne starorzecze Wisły, stanowiące jedną całość ze zbiornikiem 226, znane 

pod nazwą Koło Tynieckie. Brzegi w większości otwarte, pokryte spontanicznie 

rozrastającymi się gatunkami łąkowymi i łęgowymi. Zadrzewienia zachowały się jedynie 

w części środkowej północnego brzegu oraz w części południowo-wschodniej. Brzegi 

licznie porastają gatunki inwazyjne. Miejscami, płatami rozwija się szuwar mozgowy 

Phalaridetum arundinaceae, a w części południowo-wschodniej szuwar trzcinowy 

Phragmitetum australis. Roślinność bagienna rozwinięta jest skąpo, co jest związane z 

występowaniem twardych brzegów i rozwija się głównie wąskim pasem lub kępami 

wzdłuż brzegów. Lokalnie zasiedla również niewielkie zatoczki, jakie można spotkać 

przy obu brzegach starorzecza.  

Data kontroli: 29.07.2013, 3.07.2014 

Wykaz stwierdzonych gatunków: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix alba, Salix 

fragilis, Salix caprea, Salix triandra, Salix viminalis, Salix purpurea, Crataegus monogyna, 

Populus tremula, Populus canescens, Ulmus sp. Padus avium, Viburnum opulus, Euonymus 

europaea, Euonymus verrucosa, Sambucus nigra, Prunus spinosa, Solidago canadensis, 

Solidago gigantea, Echinocistis lobata, Reyonutria japonica, Impatiens glandulifera, Iris 

pseudacorus, Typha latifolia, Rumex hydrolapathum, Lythrum salicaria, Calystegia sepium, 

Asperula rivalis, Phalaris arundinacea, Eupatorium cannabinum, Urtica dioica, 

Lysymachia nummularia, Lysymachia vulgaris, Humulus lupulus, Nymphaea alba, Cirsium 

palustre, Cirsium arvense, Eqisetum palustre, Sparganium erectum, Solanum dulcamara, 

Stellaria graminea, Myosoton aquaticum, Cirsium arvense, Phragmites australis, Carex 

hirta, Carex pseudocyperus, Carex gracilis, Carex elata, Carex acutiformis, Cucubalus 

baccifer, Galeopsis pubsecens, Rosa sp., Poa palustris, Chaerophyllum bulbosum, 

Chaerophyllum temulum, Chaerophyllum aromaticum, Aegopodium podagraria, 

Heracleum sphondylium, Pastinaca sativa, Galium aparine, Galium palustre, Polygonum 

persicaria, Polygonum lapathifolium, Bidens tripartita, Alisma plantago-aquatica, Lemna 

minor, Lemna trisulca, Spirodela polyrhiza, Hydrocharis morsus-ranae, Potamogeton 

trichoides, Ceratophyllum demersum, Elodea canadensis, Cuscuta europaea, Ranunculus 

repens, Juncus articulatus, Juncus effusus, Juncus tenuis, Juncus inflexus, Geranium palustre, 
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Geranium pratense, Symphytum officinale, Saponaria officinalis, Melilotus albus, Melilotus 

officinalis, Valeriana officinalis, Tusilago farfara, Petasites officinalis, Scirpus silvaticus, 

Scrophularia nodosa, Sagittaria sagittifolia, Myriophyllum spicatum, Calamagrostis 

epigejos, Arctium lappa, Arctium tomentosum, Rorippa amphibia, Oenanthe aquatica, 

Ranunculus sceleratus 

Rzadkie gatunki roślin: Nymphaea alba (ochrona częściowa) – gatunku nie 

stwierdzono podczas kontroli w roku 2014 

Inwazyjne gatunki roślin: Solidago canadensis, Solidago gigantea, Echinocistis lobata, 

Reyonutria japonica, Impatiens glandulifera (licznie) 

 

28. Starorzecze nr  229 (Zał. 1. Fot. 47–49, zał. 2  str. 28) 

Data kontroli: 2.07.2012 

Starorzecze pełnowodne, zasilane wodami cieku Rączna. W części wschodniej starorzecza 

występują  dwa odseparowane, eutroficzne oczka wodne. Podczas inwentaryzacji w obu 

obserwowano zakwit glonów. Główny zbiornik posiada twarde i niezbyt wysokie brzegi 

porośnięte szuwarem mozgowym, a miejscami płatami nawłoci kanadyjskiej. Pojedynczo na 

brzegach obserwuje się okazy krzewiastych wierzb. W toni wodnej występują małe płaty 

roślin zanurzonych: wywłócznika kłosowego Myriophyllum spicatum oraz jaskra 

krążkolistnego Batrachium circinatum i rogatka sztywnego Ceratophyllum demersum. Bardzo 

fragmentarycznie wykształcają się skupiska grążela żółtego Nuphar lutea. W małym oczu 

wodnym zlokalizowanym w części północnej występuje roślinność pleustonowa z kl. 

Lemnetea.  

Wykaz stwierdzonych gatunków: Salix alba, Salix fragilis, Salix triandra, Salix viminalis, 

Salix purpurea, Prunus spinosa, Phallaris arundinacea, Erigeron annuus, Batrachium 

circinatum, Solidago canadensis, Nuphar lutea, Ceratophyllum demersum, Myriophyllum 

spicatum, Lythrum salicaria, Deschampsia caespitosa, Mentha aquatica, Myosotis palustris, 

Lycopus europaeus, Vica cracca, Chaerophyllum bulbosum, Chaerophyllum aromaticum, 

Echinocistis lobata, Filipendula ulmaria, Typha latifolia, Lemna minor, L. trisculca, 

Spirodela polyrhiza, Cuscuta europaea, Urtica dioica, Polygonum amphibium, Rudbeckia 

laciniata, Barbarea vulgaris, Daucus carota, Rumex hydrolapathum, Solidago serotina, 

Alisma plantago-aquatica, Lycopus europaeus, Juncus articulatus, Juncus conglomeratus, 

Juncus effusus, Eleocharis palustris, Carex acutiformis, Carex gracilis, Carex pseudocyperus, 

Carex hirta, Trifolium pratense, Melilothus albus, Centaurea jacea, Scirpus silvaticus, 

Galium palustre, Galium aparine, Cirsium arvense, Cirsium acanthoides, Stellaria graminea, 

Geranium pratense, Geranium palustre, Vicia sepium, Humulus lupulus, Heracleum 

sphondylium, Crepis biennis, Reyonurtia japonica 

Chronione gatunki roślin: brak 

Rzadkie gatunki roślin: Cuscuta europaea 
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Inwazyjne gatunki roślin: Solidago canadensis, Rudbeckia laciniata, Echinocistis lobata, 

Reyonurtia japonica   

 

29. Starorzecze nr  305 (opisane powyżej) 

 

30. Starorzecze nr 307 (zał. 1. fot. 50; zał. 2 str. 29) 

Data kontroli: 12.08.2014 

Małe, prawdopodobnie okresowo zalewane, zaśmiecone, zagłębienie terenu, 

zlokalizowane w sąsiedztwie starorzecza nr 73, w obrębie wiklin nadrzecznych. 

Zagłębienie nie ma charakteru starorzecza, roślinność również nie wskazuje na dłuższe 

stagnowanie wody w tym miejscu. Zagłębienie zarośnięte jest mozgą trzcinowatą, której 

z dużym udziałem towarzyszy Urtica dioica, Rubus sp., Echinocystis lobata, Calystegia 

sepium. Stwierdzono również pojedyncze okazy Xanthium albinum oraz Solidago 

canadensis. 

Wykaz stwierdzonych gatunków:  

Calystegia sepium, Echinocystis lobata, Phalaris arundinacea, Rubus sp., Urtica dioica, 

Xanthium albinum, Solidago canadensis. 

Inwazyjne gatunki roślin: Echinocystis lobata, Xanthium albinum oraz Solidago 

canadensis. 

 

31. Starorzecze nr  349 (zał. 1. fot. 51; zał. 2 str. 30) 

Data kontroli: 18.08.2014  

Wykaz stwierdzonych gatunków: Salix triandra, Prunus spinosa, Cornus sanquinea, 

Rosa sp., Sambucus nigra, Crataegus monogyna, Phragmites australis, Glyceria maxima, 

Typha latifolia, Solidago canadensis, Lysymachia vulgaris, Cirsium arvense, Phalaris 

arundinacea, Rumex hydrolapathum, Lycopus europaeus, Filipendula ulmaria, Calystegia 

sepium, Alisma plantago-aquatica, Oenanthe aquatica, Ranunculus sceleratus, Lemna 

minor, Lemna trisulca, Spirodela polyrhiza, Carex gracilis, Galium aparine, Vicia cracca, 

Agrostis vulgaris, Festuca gigantea, Artemisja vulgaris  

Rzadkie gatunki roślin: brak 

Inwazyjne gatunki roślin: Solidago canadensis 

 

32. Starorzecze nr 428 (zał. 1. fot. 52; zał. 2 str. 31) 

Data kontroli: 10.08.2014 

Pełnowodne starorzecze o stromych, wysokich brzegach i trzech wyspach w części 

północnej (prawdopodobnie powstały w trakcie pogłębiania zbiornika). Brak 
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roślinności nawodnej, nie obserwowano również zbiorowisk ze związku Potamion 

(ciemna, nieprzejrzysta woda utrudniała obserwację). Strome, wysokie brzegi oraz 

zacienienie (wschodni brzeg) utrudniają rozwój roślinności szuwarowej. Jedynie w 

południowej części występuje zwarty płat Phragmitetum australis oraz wąskie, 

przybrzeżne pasy tworzone przez Typha latifolia. Zachodni, łagodnie opadający do 

wody, brzeg zarasta Phalaris arundinacea z udziałem głównie Calystegia sepium, 

miejscami również pałki szerokolistnej.  

Wykaz stwierdzonych gatunków:  

Bidens tripartita, Calystegia sepium, Conyza canadensis, Epilobium hirsutum, Epilobium 

palustre, Lactuca serriola, Lycopus europaeus, Phalaris arundinacea, Phragmites australis, 

Polygonum hydropiper, Solidago gigantea, Typha latifolia 

Inwazyjne gatunki roślin: Conyza canadensis, Solidago gigantea 

 

33. Starorzecze nr 429 (zał. 1 fot. 53; zał. 2 str. 32) 

Data kontroli: 10.08.2014 

Pełnowodny, płytki zbiornik, którego powierzchnię wody w około 90% pokrywają 

rośliny pleustonowe (głównie Lemna minor z niewielką domieszką Spirodela polyrhiza). 

Roślinność szuwarowa (płat Phragmitetum australis) zarasta północną, brzeżną część 

zbiornika. Pozostałe gatunki występują pojedynczo lub w niewielkich skupieniach 

wzdłuż błotnistego brzegu. 

Wykaz stwierdzonych gatunków:  

Alopecurus aequalis, Bidens tripartita, Glyceria fluitans, Lemna minor, Lythrum salicaria, 

Oenanthe aquatica, Phalaris arundinacea, Phragmites australis, Polygonum hydropiper, 

Rorippa amphibia, Spirodela polyrhiza, Typha latifolia. 

 

34. Starorzecze nr 514 (zał.1. fot. 54–57; zał. 2 str. 33) 

Data kontroli: 12.08.2014 

Duże starorzecze składające się z dwóch pełnowodnych odcinków („zachodni” i 

„wschodni”), przedzielonych szerokim pasem trzcinowisk. Również końcowe partie 

zbiornika są wypłycone i zarośnięte szuwarem. Taflę wody zachodniego zbiornika 

pokrywa zwarty kożuch Salvinietum natantis, które tworzy salwinia pływająca (60% 

pokrycia), Spirodela polyrhiza (30% pokrycia), Lemna minor (10 % pokrycia). Zbiornik 

wschodni jest natomiast miejscem występowania Stratiotes aloides. Osoka aloesowata 

zarasta końcowe fragmenty akwenu, a także tworzy niewielkie płaty wzdłuż brzegów. W 

tej części starorzecza stwierdzono również obecność zbiorowiska Nupharo-

Nymphaeetum albae budowanego przez oba gatunki charakterystyczne. W większości 

płatów, roślinności nawodnej towarzyszy, często z dużym udziałem, Salvinia natans, a w 

strefie przybrzeżnej również Hydrocharis morsus-ranae. 
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Roślinność szuwarowa reprezentowana jest głównie przez płaty Phragmitetum 

australis. Zarastają one rozległe powierzchnie w końcowych odcinkach starorzecza, a 

także tworzą zwarty łan w centralnej części i wąskie, przybrzeżne pasy szuwarów w 

„zachodnim” zbiorniku. Zdecydowanie mniejsze powierzchnie zajmują płaty Typhetum 

latifoliae. Brak płytkiej strefy przybrzeżnej w zbiornikach sprawia, że roślinność 

szuwarowa jest tu słabo rozminięta i występuje głównie w postaci wąskich pasów lub 

niewielkich skupień głównie: Phragmites australis, Acorus calamus, Glyceria maxima, 

którym towarzyszą inne gatunki siedlisk wodnych i bagiennych (fot. 56b).  

Wykaz stwierdzonych gatunków:  

Acorus calamus, Alisma plantago-aquatica, Bidens tripartita, Calystegia sepium, Carex 

gracilis, Carex pseudocyperus, Cicuta virosa, Equisetum palustre, Glyceria maxima, 

Hydrocharis morsus-ranae, Iris pseudacorus, Lemna minor, Lycopus europaeus, 

Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Oenanthe aquatica, 

Phalaris arundinacea, Phragmites australis, Polygonum hydropiper, Rorippa amphibia, 

Rumex hydrolapathum, Rumex maritimus, Salvinia natans, Spirodela polyrhiza, Stratiotes 

aloides, Typha latifolia,  

Chronione gatunki roślin: Nymphaea alba, Salvinia natans 

Rzadkie gatunki roślin: Carex pseudocyperus, Cicuta virosa, Hydrocharis morsus-ranae, 

Stratiotes aloides.  

Uwagi: starorzecze warte ochrony ze względu duże zróżnicowanie roślinności, a także 

obecność rzadkich i chronionych gatunków.  

 

35. Starorzecze nr 515 (zał. 1. fot. 58–60; zał. 2 str. 34) 

Data kontroli: 12.08.2014 

Długie, wąskie starorzecze o zarośniętej szuwarem części centralnej i pełnowodnych 

odcinkach w części zachodniej i wschodniej. Roślinność wodna reprezentowana jest 

przede wszystkim przez zbiorowiska pleustonowe. Lemna minor przy współudziale 

Spirodela polyrhiza pokrywa ok 90% powierzchni tafli wody zarówno w części 

zachodniej jak  

i wschodniej. Pozostałą część starorzecza zarasta zwarty szuwar trzinowy, tworzący 

również pasy w strefie przybrzeżnej, gdzie trzcinie towarzyszą wymienione poniżej 

gatunki. Typhetum latifoliae, Glycerietum maximae tworzą niewielkie płaty w obrębie 

trzcinowiska.  

Wykaz stwierdzonych gatunków:  

Alisma plantago-aquatica, Bidens tripartita, Calystegia sepium, Carex gracilis, Carex 

pseudocyperus, Cicuta virosa, Galium palustre, Glyceria maxima, Iris pseudacorus, Juncus 

effusus, Lemna minor, Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, Phalaris arundinacea, 

Phragmites australis, Polygonum hydropiper, Rorippa amphibia, Rumex hydrolapathum, 

Scirpus sylvaticus, Solanum dulcamara, Spirodela polyrhiza, Typha latifolia, Urtica dioica. 
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Rzadkie gatunki roślin: Carex pseudocyperus, Cicuta virosa 

 

36. Starorzecze nr  527 (zał. 1. fot. 61–65; zał. 2 str. 35) 

Data kontroli: 18.06.2014 

Rozległe starorzecze pełnowodne tworzące kompleks trzech zbiorników ułożonych w dwóch 

równoległych pasach, przedzielonych groblą. Starorzecze od strony zachodniej jest mniejsze i 

bardziej zaawansowane sukcesyjnie. W kompleksie starorzeczy rozwijają się dobrze z 

zbiorowiska szuwarowe (szuwar trzcinowy, pałkowy, mannowy, a także szuwary 

wielkoturzycowe) oraz zbiorowiska roślinności zanurzonej, głównie płaty Nupharo-

Nymphaetum albae w jego wariancie ubogim, bez gatunków grzybieni.  

Wykaz stwierdzonych gatunków:  

Alnus glutinosa, Salix alba, Salix fragilis, Salix triandra, Salix purpurea, Salix caprea, 

Convolvulus arvensis, Glyceria maxima, Lemna minor, Spirodela polyrhiza, Lysymachia 

vulgaris, Phalaris arundinacea, Rorippa amphibia, Alisma plantago-aquatica, Sagittaria 

sagittifolia, Lycopus europaeus, Ranunculus sceleratus, Typha latifolia, Epilobium hirsutum, 

Poa palustris, Lythrum salicaria, Stellaria graminea, Mentha aquatica, Potamogeton 

trichoides, Juncus articulatus, Juncus effusus, Iris pseudacorus, Symphytum officinale, 

Hottonia palustris, Acorus calamus, Callitriche sp., Ceratophyllum demersum, Hydrocharis 

morsus-ranae, Rumex hydrolapathum, Nuphar lutea, Carex acutiformis, Carex rostrata, 

Carex riparia, Carex pseudocyperus, Carex elata, Carex acutiformis, Galium palustre, 

Equsetum palustre, Equisetum fluviatile, Urtica dioica, Rubus caesius, Cirsium vulgare, 

Sparganium ramosum, Myriophyllum spicatum, Cicuta virosa, Phragmites australis, Solidago 

canadensis, Sagittaria sagittifolia, Solanum dulcamara, Crepis biennis, Atremisia vugaris, 

Urtica dioica, Symphytum officinale, Scirpus silvaticus.   

Chronione gatunki roślin: brak 

Rzadkie gatunki roślin: Hottonia palustris 

Inwazyjne gatunki roślin: Solidago canadensis 

 

37. Starorzecze nr 600 (zał. 1. fot. 66–69; zał. 2 str. 36) 

Data kontroli: 10.08.2014 

Długie, wąskie starorzecze podzielone na 8 części ziemnymi groblami.  

Część I (południowa): niewielką powierzchnię wody w ok. 20% pokrywa Lemna minor, 

pozostałą część zarasta mozaika płatów głównie z udziałem Glyceria maxima, 

Phragmites australis, Typha latifolia, Carex sp., Polygonum hydropiper.  

Cżęść II: długi, wąski, zbiornik, w znacznej części zacieniony rosnącymi wzdłuż brzegów 

drzewami. Środkowa, najgłębsza część pozostaje niezarośnięta. Pas wody ogranicza 

szuwar z dominacją Glyceria notata, która w kierunku brzegów przechodzi w płaty 

Glycerietum maximae oraz Scirpetum maritimi.  
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Część III: zbiornik wodny w około 50% zarośnięty szuwarami. W sterfie brzeżnej 

występują płaty z Polygonum hydropiper, Bolboschoenus maritimus. W centralnej części 

rośnie Typha latifolia. Roślinności szuwarowej towarzyszą Lemna minor oraz Lemna 

trisulca. 

Część IV: silnie wypłycony, zacieniony zbiornik zarośnięty Bolboschoenus maritimus. Od 

brzegów na roślinność szuwarową narasta w dużej ilości Calystegia sepium. 

Część V: płytki, zacieniony zbiornik, o rdzawej wodzie luźno przerośniętej Polygonum 

hydropiper (ok 10% pokrycia) 

Część VI-VII: niewielkie, zacienione zbiorniki o rdzawej wodzie pokrytej głównie Lemna 

minor (Część VI –ok. 20% powierzchni, część VII –ok. 60%, VIII-20%). Brzegi obsadzone 

ogłowionymi wierzbami. 

Wykaz stwierdzonych gatunków:  

Alopecurus aequalis, Bidens tripartita, Bolboschoenus maritimus, Carex sp., Calystegia 

sepium, Galium uliginosum, Glyceria maxima, Glyceria notata, Hydrocharis morsus-ranae,  

Iris pseudacorus, Lemna minor, Lemna trisulca,  Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, 

Oenanthe aquatica, Phalaris arundinacea, Phragmites australis, Polygonum amphibium,  

Polygonum hydropiper, Rumex maritimus, Solanum dulcamara, Typha latifolia. 

Rzadkie gatunki roślin: Bolboschoenus maritimus, Hydrocharis morsus-ranae. 
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Data kontroli: 10.08.2014 

Niewielki, pełnowodny zbiornik od północy graniczący z płatem łęgu. Północne i 

wschodnie brzegi ocienione są rosnącymi na brzegu drzewami. Tafla wody nie jest 

zarośnięta. Tylko  

w strefie przybrzeżnej stwierdzono występowanie Ceratophyllum demersum. Gatunek 

tworzy płaty o niewielkim zwarciu (ok. 10%). Wzdłuż północnych brzegów występuje 

pas Phragmites australis, w części południowej, błotniste brzegi zarasta Phalaris 

arundinacea oraz niewielki, zwarty płat Typha latifolia. 

Wykaz stwierdzonych gatunków:  

Bidens tripartita, Calystegia sepium, Ceratophyllum demersum, Lycopus europaeus, 

Solanum dulcamara, Phalaris arundinacea, Phragmites australis, Rorippa amphibia, 

Rubus sp., Typha latifolia, Urtica dioica. 
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