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1. Metodyka 

 

Inwentaryzacja prowadzona jest zgodnie z metodyką przyjętą do celów krajowego monitoringu stanowisk 
zatoczka łamliwego (Anisus vorticulus), jedynego występującego w Polsce gatunku ślimaka wodnego 
umieszczonego w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej UE (Zając, Gołdyn, 2012). Wytypowane stanowiska w 
obrębie starorzeczy kontrolowane są przy pomocy standardowej siatki czerpakowej ciągniętej na odcinku 0,5 m, 
a z kaŜdego stanowiska pobieranych jest minimum 15 takich próbek. Następnie są one przeglądane w terenie 
pod kątem występowania gatunków mięczaków, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rzadkich i 
chronionych. Liczba stanowisk w obrębie kaŜdego starorzecza uzaleŜniona jest od jego wielkości, urozmaicenia 
linii brzegowej oraz liczby mikrohabitatów (płatów roślinnych róŜnego typu) obecnych na jego obszarze. 
Uzyskane dane uzupełniane są wynikami zebranymi przy pomocy skrobaka dna, tzw. wypatrywanie, 
informacjami uzyskanymi na podstawie składu gatunkowego mięczaków wbudowanych w domki chruścików z 
rodzaju Limnephilus oraz przy pomocy metod uŜywanych w badaniach nad ślimakami lądowymi (analiza ściółki w 
środowiskach podmokłych i w okresowych zbiornikach wodnych).  
Zebrane mięczaki oznaczane są z zastosowaniem standardowych metod, na podstawie kluczy Piechockiego 
(1979), Piechockiego i Dyduch-Falniowskiej (1993), Jackiewicz (2000) oraz Glöer’a i Meier-Brook’a (2003). 
W zestawieniu wyników odnośnie kaŜdego z badanych starorzeczy wytłuszczeniem zaznaczono gatunki 
umieszczone na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i ZagroŜonych w Polsce (Głowaciński, 2002). 



                                                                      

   

 
2. Wyniki 

 
W 2013 roku badania nad ślimakami wodnymi objęły 69 starorzeczy, na odcinku 

między miejscowościami Mętków i Uście Solne. Na badanych stanowiskach 

stwierdzono występowanie 27 gatunków ślimaków wodnych, w tym sześć gatunków 

wpisanych na Polską Czerwoną Listę (Piechocki, 2002) – w większości są to gatunki 

niższego ryzyka (Tabela 1). Nie odnotowano występowania gatunków chronionych 

prawem europejskim ani krajowym.  

 

Tabela 1. Wykaz gatunków ślimaków wodnych stwierdzonych w 69 starorzeczach 

objętych badaniami w 2013 roku 

 

Gatunek Status wg Polskiej 

Czerwonej Listy 

(Piechocki, 2002) 

Liczba 

stanowisk 

Acroloxus lacustris (Linnaeus 1758)  7 

Anisus leucostomus (Millet 1813)  1 

Anisus septemgyratus (Rossmassler 1835) VU 1 

Anisus vortex (Linnaeus 1758)  40 

Aplexa hypnorum (Linnaeus 1758) NT 2 

Armiger crista (Linnaeus 1758)  3 

Bathyomphalus contortus (Linnaeus 1758)  5 

Bithynia tentaculata (Linnaeus 1758)  30 

Galba truncatula (O.F. Muller 1774)  6 

Gyraulus albus (O.F. Muller 1774)  13 

Gyraulus rossmaessleri (Auerswald 1852) NT 2 

Hippeutis complanatus (Linnaeus 1758) DD 7 

Lymnaea stagnalis (Linnaeus 1758)  33 

Physa acuta Draparnaud 1805  13 

Physa fontinalis (Linnaeus 1758)  6 

Planorbarius corneus (Linnaeus 1758)  36 

Planorbis planorbis (Linnaeus 1758)  29 

Radix ampla (W. Hartmann 1821)  8 

Radix auricularia (Linnaeus 1758)  7 

Radix balthica (Linnaeus 1758)  5 

Segmentina nitida (O.F. Muller 1774)  3 

Stagnicola corvus (Gmelin 1791) DD 2 

Stagnicola palustris (O.F. Muller 1774) DD 2 

Valvata cristata O.F. Muller 1774  4 

Valvata piscinalis (O.F. Muller 1774)  1 

Viviparus viviparus (Linnaeus 1758)  11 

Viviparus contectus (Millet 1813)  1 



                                                                      

   

 
Starorzecze 455 (Mapa 1 - załącznik) 

 
 

 
 
Spis gatunków: 
 
●Gyraulus albus 
●Lymnaea stagnalis  
●Physa acuta 
●Planorbarius corneus 
●Planorbis planorbis 
●Radix ampla 
●Viviparus viviparus 
 

Komentarz: niewielki zbiornik wodny odznaczający się znacznymi wahaniami 
poziomu wody. Stwierdzono tu występowanie siedmiu pospolitych gatunków 
ślimaków wodnych. 
Zagrożenia: wypłycanie. 
Zadania ochronne: brak. 
 
Starorzecze 245 (Mapa 1 - załącznik) 

 
 

Spis gatunków: 
 
●Acroloxus lacustris 
●Anisus vortex 
●Bithynia tentaculata 
●Gyraulus albus  
●Hippeutis complanatus 
●Lymnaea stagnalis 
●Physa acuta 
●Planorbarius corneus 
●Planorbis planorbis 
●Radix cf.ampla  
●Valvata cristata 
 
 

Komentarz: miejscami zarastające i wypłycające się starorzecze. Stwierdzono tu 
występowanie dziesięciu pospolitych gatunków ślimaków wodnych oraz jednego 
wymienionego na Polskiej Czerwonej Liście z kategorią DD (Hippeutis complanatus). 
Zagrożenia: zarastanie, wypłycanie, eutrofizacja na skutek spływu biogenów z 
przyległych pól. 
Zadania ochronne: stworzenie buforowego pasa roślinności otaczającego zbiornik 



                                                                      

   

 

Starorzecze 454 (Mapa 1 - załącznik) 

 
 

 
 
Spis gatunków: 
 
●Anisus vortex 
●Lymnaea stagnalis 
●Planorbarius corneus 
●Planorbis planorbis 
●Radix ampla 
●Viviparus viviparus 
 
 

Komentarz: mały, zarastający i wypłycony zbiornik wodny odznaczający się 
znacznymi wahaniami poziomu wody. Znajduje się w głębokim obniżeniu terenu, 
brzegi zacieniają wierzby. Stwierdzono tu występowanie sześciu pospolitych 
gatunków ślimaków wodnych. 
Zagrożenia: zarastanie, wypłycanie. 
Zadania ochronne: brak. 

 
Starorzecze 464 (Mapa 3 - załącznik) 

 
 

 
 
 
 
Spis gatunków: 
 
●Planorbarius corneus 
 
 

Komentarz: mały, silnie zarastający i wypłycony zbiornik wodny odznaczający się znacznymi 
wahaniami poziomu wody. Stwierdzono tu występowanie jednego pospolitego gatunku 
ślimaka wodnego. Rośliny w pobliżu zbiornika są wypalane (prawdopodobnie regularnie). 
Zagrożenia: zarastanie, wypłycanie, wypalanie roślinności. 
Zadania ochronne: brak. 
 



                                                                      

   

 
Starorzecze 463 (Mapa 3 - załącznik) 

 
 

 
 
 
 
 
 
Spis gatunków: 
 
●Lymnaea stagnalis 
●Planorbarius corneus 

Komentarz: mały, silnie zarastający i wypłycony zbiornik wodny odznaczający się znacznymi 
wahaniami poziomu wody. Stwierdzono tu występowanie dwóch pospolitych gatunków 
ślimaków wodnych. Rośliny w pobliżu zbiornika są wypalane (prawdopodobnie regularnie). 
Zagrożenia: zarastanie, wypłycanie, wypalanie roślinności. 
Zadania ochronne: brak. 
 
Starorzecze 226 (Mapa 2 - załącznik) 

 
 

 
 
 
 
Spis gatunków: 
 
● Acroloxus lacustris 
● Bithynia tentaculata 
● Viviparus viviparus 

Komentarz: rozległe, silnie przekształcone starorzecze znajdujące się przy 
autostradzie A4. Zbiornik zarybiany i intensywnie wykorzystywany przez wędkarzy. 
Odnotowano tu występowanie trzech pospolitych gatunków ślimaków wodnych. 
Zagrożenia: intensywne zarybianie, presja ze strony wędkarzy, oddziaływanie 
autostrady (np. pyły, zasolenie przez aerosole). 
Zadania ochronne: brak. 



                                                                      

   

 
Starorzecze 227 (Mapa 2 - załącznik) 

 

 
 
 
 
 
 
Spis gatunków: 
  
●Radix auricularia 

Komentarz: rozległe, silnie przekształcone starorzecze znajdujące się przy 
autostradzie A4. Zbiornik zarybiany i intensywnie wykorzystywany przez wędkarzy. 
Odnotowano tu występowanie jednego pospolitego gatunku ślimaka wodnego. 
Zagrożenia: intensywne zarybianie, presja ze strony wędkarzy, oddziaływanie 
autostrady (np. pyły, zasolenie przez aerosole). 
Zadania ochronne: brak. 
 
Starorzecze 228 (Mapa 2 - załącznik) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Spis gatunków: 
 
●Planorbis planorbis 
 
 

 
Komentarz: Rozlewisko odznaczające się dużymi wahaniami poziomu wody. Odnotowano 
tu występowanie jednego pospolitego gatunku ślimaka wodnego. 
Zagrożenia: zarastanie, wypłycanie. 
Zadania ochronne: brak. 



                                                                      

   

 
 
Starorzecze 230 (Mapa 4 - załącznik) 

 

 
 
 
 
Spis gatunków: 
 
● Physa acuta 
● Radix ampla 
 

Komentarz: zbiornik wodny położony bezpośrednio w sąsiedztwie Wisły. 
Stwierdzono tu występowanie dwóch pospolitych gatunków ślimaków wodnych.  
Zagrożenia: brak. 
Zadania ochronne: brak. 
 

 

Starorzecze 296 (Mapa 4 - załącznik) 

 

 
 
 
 
 
Spis gatunków: 
 
● Lymnaea stagnalis 
● Physa acuta 
 

Komentarz: mały, częściowo zarastający zbiornik wodny. Stwierdzono tu 
występowanie dwóch pospolitych gatunków ślimaków wodnych.  
Zagrożenia: zarastanie, wypłycanie. 
Zadania ochronne: brak. 
 
 
 
 



                                                                      

   

 

 
Starorzecze 222 (Mapa 4 - załącznik) 

 

 
 
 
 
Spis gatunków: 
 
●Lymnaea stagnalis 

Komentarz: zbiornik wodny odznaczający się znacznymi wahaniami poziomu wody. 
Znajduje się w głębokim obniżeniu terenu, brzegi zacieniają wierzby. Odnotowano tu 
występowanie jednego pospolitego gatunku ślimaka wodnego. 
Zagrożenia: brak. 
Zadania ochronne: brak. 
 

Starorzecze 221 (Mapa 4 - załącznik) 

 

 
 
 
Spis gatunków: 
 
●Gyraulus albus 
●Lymnaea stagnalis 
●Physa acuta 

Komentarz: zbiornik wodny znajdujący się w głębokim obniżeniu terenu, przy 
brzegach zarastający trzciną i pałką wodną. Stwierdzono tu występowanie trzech 
pospolitych gatunków ślimaków wodnych.  
Zagrożenia: brak. 
Zadania ochronne: brak. 

 
 
 



                                                                      

   

 
 

Starorzecze 232 (Mapa 4 - załącznik) 

 

 
 
Spis gatunków: 
 
●Anisus vortex 
●Bithynia tentaculata 
●Gyraulus albus 
●Lymnaea stagnalis 
●Physa acuta 
●Radix cf balthica 
●Viviparus viviparus 

Komentarz: rozległe starorzecze o brzegach zacienionych przez drzewa, zarybiane i 
wykorzystywane przez wędkarzy. Odnotowano tu występowanie siedmiu pospolitych 
gatunków ślimaków wodnych. 
Zagrożenia: intensywne zarybianie, presja ze strony wędkarzy, ew. spływ szkodliwych 
substancji z rolniczej zlewni i pobliskiej drogi. 
Zadania ochronne: brak. 
 
Starorzecze 503 (Mapa 4 - załącznik) 

 

 
Spis gatunków: 
 
●Anisus vortex 
●Aplexa hypnorum 
●Bithynia tentaculata 
●Gyraulus albus 
●Hippeutis complanatus 
●Lymnaea stagnalis 
●Planorbis planorbis 
●Radix cf.ampla  

Komentarz: rozległe starorzecze, zarybiane i intensywnie wykorzystywane przez 
wędkarzy, miejscami zarastające szuwarem. Odnotowano tu występowanie siedmiu 
pospolitych gatunków ślimaków wodnych oraz jednego wymienionego na Polskiej 
Czerwonej Liście z kategorią DD (Hippeutis complanatus). 
Zagrożenia: intensywne zarybianie, presja ze strony wędkarzy, eutrofizacja i spływ 
szkodliwych substancji z rolniczej zlewni 
Zadania ochronne: stworzenie buforowego pasa roślinności otaczającego zbiornik  



                                                                      

   

 

Starorzecze 217 (Mapa 3 - załącznik) 

 

 
 
 
Spis gatunków: 
 
●Anisus vortex 
●Bithynia tentaculata 
●Gyraulus albus 
●Hippeutis complanatus 
●Lymnaea stagnalis 
●Radix cf.ampla  
 

Komentarz: rozległe starorzecze, zarybiane i intensywnie wykorzystywane przez 
wędkarzy, miejscami zarastające szuwarem. Odnotowano tu występowanie pięciu 
pospolitych gatunków ślimaków wodnych oraz jednego wymienionego na Polskiej 
Czerwonej Liście z kategorią DD (Hippeutis complanatus). 
Zagrożenia: intensywne zarybianie, presja ze strony wędkarzy, eutrofizacja i spływ 
szkodliwych substancji z rolniczej zlewni 
Zadania ochronne: brak. 
 
Starorzecze 242 (Mapa 3 - załącznik) 

 

 
 
Spis gatunków: 
 
●Anisus vortex 
●Aplexa hypnorum 
●Galba truncatula 
●Gyraulus rossmaessleri 
●Hippeutis complanatus 
●Segmentina nitida 

Komentarz: niedawno pogłębiony i częściowo wybagrowany zbiornik wodny otoczony 
rozległym, podtapianym turzycowiskiem i trzcinowiskiem. W jego toni wodnej nie stwierdzono 
ślimaków, w turzycowisku odnotowano sześć gatunków, w tym trzy znajdujące się na 
Polskiej Czerwonej liście z kategoriami NT oraz DD. 
Zagrożenia: dalsze bagrowanie zbiornika i związane z tym obniżenie poziomu wody w 
turzycowisku, spływ biogenów z rolniczej zlewni 
Zadania ochronne: zaprzestanie bagrowania stawu, przywrócenie odpowiednich stosunków 
wodnych. 



                                                                      

   

 
Starorzecze 436 (Mapa 3 - załącznik) 
 

 

 
 
 
Spis gatunków: 
 
●Acroloxus lacustris 
●Anisus vortex 
●Bithynia tentaculata 
●Gyraulus albus 
●Radix ampla  
  

Komentarz: rozległe starorzecze, zarybiane i wykorzystywane przez wędkarzy, miejscami 
zarastające szuwarem. Brzegi strome i ocienione przez drzewa. Odnotowano tu 
występowanie pięciu pospolitych gatunków ślimaków wodnych. 
Zagrożenia: intensywne zarybianie, presja ze strony wędkarzy, eutrofizacja i spływ 
szkodliwych substancji z rolniczej zlewni 
Zadania ochronne: brak. 
 
Starorzecze 216 (Mapa 3 - załącznik) 

 

 
 
 
Spis gatunków: 
 
●Anisus vortex 
●Bithynia tentaculata 
●Lymnaea stagnalis 
●Physa acuta 
●Radix auricularia 
 

Komentarz: rozległe starorzecze, zarybiane i wykorzystywane przez wędkarzy, miejscami 
zarastające szuwarem i gdzieniegdzie zaroślami wierzbowymi. Brzegi strome i ocienione 
przez drzewa. Odnotowano tu występowanie pięciu pospolitych gatunków ślimaków 
wodnych. 
Zagrożenia: intensywne zarybianie, presja ze strony wędkarzy 
Zadania ochronne: brak. 
 
 
 



                                                                      

   

 
 

Starorzecze 470 (Mapa 3 - załącznik) 
 

 

 
 
 
 
Spis gatunków: 
 
●Acroloxus lacustris 
●Anisus vortex 
●Hippeutis complanatus 
●Radix cf. balthica 

Komentarz: silnie zarastające i wypłycające się starorzecze otoczone pasem podtopionego 
szuwaru turzycowego. Odnotowano tu występowanie czterech pospolitych gatunków 
ślimaków wodnych. 
Zagrożenia: zarastanie, eutrofizacja i spływ szkodliwych substancji z rolniczej zlewni 
Zadania ochronne: brak. 
 

Starorzecze 244 (Mapa 3 - załącznik) 
 

 

 
 
 
Spis gatunków: 
 
●Anisus vortex 
●Lymnaea stagnalis 
●Planorbarius corneus 
●Planorbis planorbis  
 

Komentarz: silnie zarastające i wypłycające się starorzecze otoczone pasem podtopionego 
szuwaru turzycowego. Odnotowano tu występowanie czterech pospolitych gatunków 
ślimaków wodnych. 
Zagrożenia: zarastanie, eutrofizacja i spływ szkodliwych substancji z rolniczej zlewni 
Zadania ochronne: brak. 

 
 
 



                                                                      

   

 

Starorzecze 243 (Mapa 3 - załącznik) 
 

 

 
 
 
 
 
Spis gatunków: 
 
● Bithynia tentaculata 
  

Komentarz: rozległe starorzecze, intensywnie zarybiane i wykorzystywane przez wędkarzy. 
Brzegi strome i miejscami ocienione przez drzewa. Odnotowano tu występowanie jednego  
pospolitego gatunku ślimaka wodnego. 
Zagrożenia: intensywne zarybianie, presja ze strony wędkarzy, eutrofizacja i spływ 
szkodliwych substancji z rolniczej zlewni 
Zadania ochronne: brak. 
 
Starorzecze 531 (Mapa 3 - załącznik) 
 

 

 
 
 
 
Spis gatunków: 
 
● Anisus vortex 

 
 
Komentarz: zarastające i wypłycające się starorzecze o toni wodnej w znacznej mierze 
pokrytej przez nympheidy. Odnotowano tu występowanie jednego pospolitego gatunku 
ślimaka wodnego. 
Zagrożenia: zarastanie, eutrofizacja i spływ szkodliwych substancji z rolniczej zlewni 
Zadania ochronne: brak. 
 



                                                                      

   

 

Starorzecze 241 (Mapa 3 - załącznik) 
 

 

 
 
 
Spis gatunków: 
 
●Anisus vortex 
●Bithynia tentaculata 
●Gyraulus albus 
●Lymnaea stagnalis 
 
 

Komentarz: głębokie starorzecze o brzegach skąpo porośniętych makrofitami. Brzegi  
miejscami ocienione przez drzewa i krzewy. Odnotowano tu występowanie czterech  
pospolitych gatunków ślimaków wodnych. 
Zagrożenia: zarybianie, presja ze strony wędkarzy 
Zadania ochronne: brak. 

 
 

Starorzecze 237 (Mapa 5 - załącznik) 
 

 

 
 
Spis gatunków: 
 
●Anisus vortex 
●Bithynia tentaculata 
●Hippeutis complanatus 
●Physa fontinalis 
●Planorbarius corneus 
●Planorbis planorbis 
●Radix auricularia 
●Viviparus viviparus 
 

Komentarz: niewielki zbiornik wykorzystywany jako staw rybny, miejscami zarastający 
szuwarem i wypłycający się. Położony wśród pól uprawnych. Występuje tu osiem gatunków 
ślimaków wodnych, w tym jeden wymieniony na Polskiej Czerwonej Liście. 
Zagrożenia: zarybianie, presja ze strony wędkarzy, zarastanie i wypłycanie, eutrofizacja i 
spływ szkodliwych substancji z rolniczej zlewni 
Zadania ochronne: ograniczenie zarybienia, stworzenie buforowego pasa roślinności wokół 
zbiornika 



                                                                      

   

 
 

Starorzecze 238 (Mapa 5 - załącznik) 
 

 

 
 
 
Spis gatunków: 
 
●Planorbarius corneus 
●Planorbis planorbis 
 

Komentarz: zarastające i wypłycające się starorzecze otoczone gęstym pasem 
szuwarów. Odnotowano tu występowanie dwóch pospolitych gatunków ślimaków 
wodnych. 
Zagrożenia: zarastanie, wypłycanie 
Zadania ochronne: brak. 
 

Starorzecze 236 (Mapa 5 - załącznik) 
 

 

 
 
 
Spis gatunków: 
 
●Bithynia tentaculata 
●Planorbarius corneus 
●Planorbis planorbis 
●Viviparus viviparus 
 
 

Komentarz: zarastające i wypłycające się starorzecze otoczone gęstym pasem 
szuwarów. Odnotowano tu występowanie czterech pospolitych gatunków ślimaków 
wodnych. 
Zagrożenia: zarastanie, wypłycanie 
Zadania ochronne: brak. 
 
 
 



                                                                      

   

 

Starorzecze 235 (Mapa 5 - załącznik) 
 

 

 
 
Spis gatunków: 
 
●Bithynia tentaculata 
●Lymnaea stagnalis 
●Physa acuta 
●Physa fontinalis 
●Planorbarius corneus 
●Planorbis planorbis 
●Viviparus viviparus 
 

Komentarz: zarastające i wypłycające się starorzecze otoczone gęstym pasem szuwarów. 
Odnotowano tu występowanie siedmiu pospolitych gatunków ślimaków wodnych. 
Zagrożenia: zarastanie, wypłycanie 
Zadania ochronne: brak. 
 
 
 

Starorzecze 234 (Mapa 5 - załącznik) 
 

 

 
 
 
Spis gatunków: 
 
●Anisus vortex 
●Bithynia tentaculata 
●Lymnaea stagnalis 
●Physa acuta 
●Planorbarius corneus 
●Planorbis planorbis 
●Viviparus viviparus 
 

Komentarz: zarastające i wypłycające się starorzecze otoczone gęstym pasem szuwarów. 
Odnotowano tu występowanie siedmiu pospolitych gatunków ślimaków wodnych. 
Zagrożenia: zarastanie, wypłycanie 
Zadania ochronne: brak. 
 
 
 
 



                                                                      

   

 

Starorzecze 233 (Mapa 5) 
 

 

 
 
 
Spis gatunków: 
 
●Bithynia tentaculata 
●Lymnaea stagnalis 
●Physa acuta 
●Planorbarius corneus 
●Planorbis planorbis 
●Viviparus viviparus 
 

Komentarz: zarastające i wypłycające się starorzecze otoczone gęstym pasem szuwarów. 
Odnotowano tu występowanie sześciu pospolitych gatunków ślimaków wodnych. 
Zagrożenia: zarastanie, wypłycanie 
Zadania ochronne: brak. 
 

Starorzecze 431(Mapa 5 - załącznik) 
 

 

 
 
 
 
 
Spis gatunków: 
 
●Galba truncatula 
 

 
Komentarz: mocno wypłycone starorzecze odznaczające się dużymi wahaniami poziomu 
wody, częściowo porośnięte podtopionym szuwarem. Odnotowano tu występowanie jednego 
pospolitego gatunku ślimaka wodnego. 
Zagrożenia: zarastanie, wypłycanie, eutrofizacja i spływ szkodliwych substancji z rolniczej 
zlewni 
Zadania ochronne: brak. 
 
 
 



                                                                      

   

 
 

Starorzecze 220 (Mapa 5 - załącznik) 
 

 

 
 
 
 
Spis gatunków: 
 
●Anisus vortex 
●Planorbarius corneus 
●Planorbis planorbis 
 
 

Komentarz: wypłycające się starorzecze odznaczające się dużymi wahaniami 
poziomu wody, częściowo porośnięte podtopionym szuwarem. Odnotowano tu 
występowanie trzech pospolitych gatunków ślimaków wodnych. 
Zagrożenia: zarastanie, wypłycanie, eutrofizacja i spływ szkodliwych substancji z 
rolniczej zlewni 
Zadania ochronne: brak. 
 

Starorzecze 219 (Mapa 4 - załącznik) 

 

 
 
 
Spis gatunków: 
 
●Anisus vortex 
●Bithynia tentaculata 
 

Komentarz: głęboki zbiornik o brzegach skąpo porośniętych makrofitami. Odnotowano tu 
występowanie dwóch  pospolitych gatunków ślimaków wodnych. 
Zagrożenia: zarybianie, presja ze strony wędkarzy 
Zadania ochronne: brak. 
 

 
 
 



                                                                      

   

 
 

Starorzecze 218 (Mapa 4 - załącznik) 
 

 

 
 
 
 
Spis gatunków: 
 
●Anisus vortex 
●Bithynia tentaculata 
●Viviparus viviparus 
 

Komentarz: głębokie zbiornik o brzegach skąpo porośniętych makrofitami. Odnotowano tu 
występowanie trzech  pospolitych gatunków ślimaków wodnych. 
Zagrożenia: zarybianie, presja ze strony wędkarzy 
Zadania ochronne: brak. 
 

Starorzecze 527 (Mapa 4 - załącznik) 
 

 

 
 
 
Spis gatunków: 
 
●Acroloxus lacustris 
●Armiger crista 
●Bithynia tentaculata 
●Radix auricularia 
●Radix balthica 
 

Komentarz: starorzecze położone w pobliżu wapiennych skałek, częściowo zarośnięte 
szuwarem. Powierzchnia wody obficie pokryta nympheidami. Odnotowano tu występowanie 
pięciu  pospolitych gatunków ślimaków wodnych. Z uwagi na to, że siedlisko bardzo dobrze 
odpowiada wymaganiom chronionego zatoczka łamliwego (Anisus vorticulus), starorzecze to 
zostanie ponownie skontrolowane w przyszłym roku pod kątem występowania tego gatunku. 
Zagrożenia: zarybianie, presja ze strony wędkarzy, spływ biogenów z przylegających upraw 
oraz zanieczyszczeń z pobliskich zabudowań. 
Zadania ochronne: ewentualne udrożnienie połączenia z rzeką, stworzenie buforowej strefy 
roślinności krzewiastej od strony zabudowań  



                                                                      

   

 

Starorzecze 229 (Mapa 2 - załącznik) 

 

 
 
 
Spis gatunków: 
 
●Acroloxus lacustris 
●Bithynia tentaculata 
●Physa acuta 
●Radix auricularia 
●Radix balthica 
 
 

Komentarz: starorzecze położone w pobliżu wapiennych skałek, częściowo 
zarośnięte szuwarem. Powierzchnia wody miejscami pokryta nympheidami. 
Odnotowano tu występowanie pięciu  pospolitych gatunków ślimaków wodnych. Z 
uwagi na to, że siedlisko odpowiada wymaganiom chronionego zatoczka łamliwego 
(Anisus vorticulus), starorzecze to zostanie ponownie skontrolowane w przyszłym 
roku pod kątem występowania tego gatunku. 
Zagrożenia: zarybianie, presja ze strony wędkarzy 
Zadania ochronne: ewentualne udrożnienie połączenia z rzeką  

 

Starorzecze 367 (Mapa 6 - załącznik) 

 
 

 
 
 
 
 
Spis gatunków:  
 
●Bithynia tentaculata 
●Lymnaea stagnalis 
●Physa fontinalis 
●Radix auricularia 
●Valvata piscinalis 
 

Komentarz: Starorzecze intensywnie wykorzystywane przez wędkarzy, miejscami 
zarastające szuwarem i wypłycające się. Położone wśród pól uprawnych. Występuje tu pięć 
gatunków pospolitych ślimaków wodnych. 
Zagrożenia: zarybianie, presja ze strony wędkarzy, zarastanie i wypłycanie, eutrofizacja i 
spływ szkodliwych substancji z rolniczej zlewni 
Zadania ochronne: ograniczenie zarybienia, stworzenie buforowego pasa roślinności wokół 
zbiornika 



                                                                      

   

 
Starorzecze 362 (Mapa 6 - załącznik) 

 

 

 
 
 
 
Spis gatunków:  
 
●Anisus vortex 
●Gyraulus albus 
●Lymnaea stagnalis 
●Planorbarius corneus 

Komentarz: Starorzecze (zbiornik powyrobiskowy?) miejscami wypłycające się, otoczone 
drzewami liściastymi. Położone wśród pól uprawnych, w pobliżu zabudowań. Występują tu 
cztery gatunki pospolitych ślimaków wodnych. 
Zagrożenia: wypłycanie, eutrofizacja i spływ szkodliwych substancji z rolniczej zlewni 
Zadania ochronne: brak. 

 

Starorzecze 361 (Mapa 6 - załącznik) 
 

 

 
 
 
Spis gatunków:  
 
●Anisus vortex 
●Bathyomphalus contortus 
●Gyraulus albus 
●Lymnaea stagnalis 
●Planorbarius corneus 
●Segmentina nitida 

Komentarz: Starorzecze (zbiornik powyrobiskowy?) miejscami wypłycające się i 
porośnięte szuwarem, otoczone drzewami liściastymi. Położone wśród pól 
uprawnych, w pobliżu zabudowań. Występuje tu sześć gatunków pospolitych 
ślimaków wodnych. 
Zagrożenia: wypłycanie, eutrofizacja i spływ szkodliwych substancji z rolniczej 
zlewni 
Zadania ochronne: brak. 

 
 



                                                                      

   

 

Starorzecze 364 (Mapa 6 - załącznik) 

 

 
 
 
Spis gatunków:  
 
●Anisus vortex 
●Bithynia tentaculata 
●Lymnaea stagnalis 
●Planorbarius corneus 
 

Komentarz: Starorzecze o stosunkowo stromych brzegach, porośniętych drzewami i 
krzewami. Położone wśród pól uprawnych, w pobliżu zabudowań. Występują tu 
cztery gatunki pospolitych ślimaków wodnych. 
Zagrożenia: eutrofizacja i spływ szkodliwych substancji z rolniczej zlewni 
Zadania ochronne: brak. 

 

Starorzecze 365 (Mapa 6 - załącznik) 

 

 
 
 
 
Spis gatunków:  
 
●Anisus vortex 
●Bithynia tentaculata 
●Lymnaea stagnalis 
●Planorbarius corneus 
●Planorbis planorbis 
 

Komentarz: Starorzecze o stosunkowo stromych brzegach, porośniętych drzewami i 
krzewami. Położone wśród pól uprawnych, w pobliżu zabudowań. Występuje tu pięć 
gatunków pospolitych ślimaków wodnych. 
Zagrożenia: eutrofizacja i spływ szkodliwych substancji z rolniczej zlewni, zarastanie 
Zadania ochronne: brak. 

 



                                                                      

   

 

Starorzecze 366 (Mapa 6 - załącznik) 

 
 

 
 
 
 
 
Spis gatunków:  
 
●Planorbarius corneus 
●Planorbis planorbis 
●Stagnicola corvus 
 
 

Komentarz: Starorzecze o stosunkowo stromych brzegach, porośniętych drzewami i 
krzewami, miejscami zarastające szuwarem. Położone wśród pól uprawnych, w 
pobliżu zabudowań. Występują tu trzy gatunki ślimaków wodnych, w tym jeden 
wymieniony na Polskiej Czerwonej Liście z kategorią DD. 
Zagrożenia: eutrofizacja i spływ szkodliwych substancji z rolniczej zlewni, zarastanie 
Zadania ochronne: brak. 

 

Starorzecze 500 (Mapa 6 - załącznik) 

 
 

 
 
 
 
Spis gatunków:  
 
●Anisus vortex 
●Gyraulus rossmaessleri 
●Planorbarius corneus 
●Planorbis planorbis 
 

Komentarz: zbiornik miejscami wypłycający się i porośnięty szuwarem, otoczony 
drzewami liściastymi. Położony wśród pól uprawnych. Występują tu cztery gatunki 
ślimaków wodnych, w tym jeden wymieniony na Polskiej Czerwonej Liście z 
kategorią NT. 
Zagrożenia: wypłycanie, eutrofizacja i spływ szkodliwych substancji z rolniczej 
zlewni 
Zadania ochronne: brak, ewentualnie: stworzenie buforowego pasa roślinności 
wokół zbiornika. 



                                                                      

   

 

Starorzecze 501 (Mapa 6 - załącznik) 
 

 

 
 
 
Spis gatunków:  
 
●Anisus vortex  
●Bathyomphalus contortus 
●Galba truncatula 
●Planorbarius corneus 
●Planorbis planorbis 
●Segmentina nitida 
●Valvata cristata 

Komentarz: miejscami wypłycające się i zarastające starorzecze położone w 
bezpośrednim sąsiedztwie żwirowni, wśród pól uprawnych. Występuje tu siedem 
pospolitych gatunków ślimaków wodnych. 
Zagrożenia: wypłycanie, eutrofizacja i spływ szkodliwych substancji z rolniczej 
zlewni, oddziaływanie żwirowni (np. obniżenie poziomu wód gruntowych). 
Zadania ochronne: brak 

 

Starorzecze 368 (Mapa 6 - załącznik) 
 

 

 
 
 
 
 
 
Spis gatunków:  
 
●Anisus vortex  
●Bathyomphalus contortus 
●Bithynia tentaculata 
●Physa fontinalis 
●Radix auricularia 
  
 

Komentarz: Starorzecze intensywnie wykorzystywane przez wędkarzy, miejscami 
zarastające szuwarem i wypłycające się. Położone wśród pól uprawnych, w pobliżu 
zabudowań. Występuje tu pięć gatunków pospolitych ślimaków wodnych. 
Zagrożenia: zarybianie, presja ze strony wędkarzy, zarastanie i wypłycanie, eutrofizacja i 
spływ szkodliwych substancji z rolniczej zlewni oraz zabudowań 
Zadania ochronne: stworzenie buforowego pasa roślinności wokół zbiornika 
 



                                                                      

   

 

Starorzecze 352 (Mapa 6 - załącznik) 

 

 
 
 
 
 
Spis gatunków:  
 
●Anisus vortex 
●Bathyomphalus contortus 
●Gyraulus albus 
 
 

Komentarz: zbiornik częściowo połączony z poprzednim starorzeczem, miejscami 
zarastający szuwarem, dno miejscami wysypane kamieniami. Stwierdzono tu występowanie 
trzech pospolitych gatunków ślimaków wodnych. 
Zagrożenia: zarastanie i wypłycanie, eutrofizacja i spływ szkodliwych substancji z rolniczej 
zlewni oraz zabudowań 
Zadania ochronne: brak. 
 

Starorzecze 370 (Mapa 6 - załącznik) 

 

 
 
 
 
 
 
Spis gatunków:  
 
●Anisus vortex 
●Bithynia tentaculata 
●Lymnaea stagnalis 
●Planorbarius corneus 
●Radix cf. ampla 
 

Komentarz: miejscami zarastające i wypłycające się starorzecze otoczone polami 
uprawnymi, położone w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań. Stwierdzono tu 
występowanie pięciu pospolitych gatunków ślimaków wodnych. 
Zagrożenia: zarastanie i wypłycanie, eutrofizacja i spływ szkodliwych substancji z rolniczej 
zlewni oraz zabudowań 
Zadania ochronne: brak. 



                                                                      

   

 

Starorzecze 353 (Mapa 6 - załącznik) 

 

 
Spis gatunków:  
 
●Acroloxus lacustris 
●Anisus vortex 
●Bithynia tentaculata 
●Physa fontinalis 
●Planorbarius corneus 
●Planorbis planorbis 
●Valvata cristata 
 
Inne: Hirudo medicinalis 

Komentarz: miejscami zarastające i wypłycające się starorzecze otoczone polami 
uprawnymi, położone w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań. Brzegi miejscami zacienione 
przez drzewa i krzewy. Stwierdzono tu występowanie siedmiu pospolitych gatunków 
ślimaków wodnych oraz chronionej pijawki lekarskiej (Hirudo medicinalis). 
Zagrożenia: zarastanie i wypłycanie, eutrofizacja i spływ szkodliwych substancji z rolniczej 
zlewni oraz zabudowań 
Zadania ochronne: stworzenie buforowego pasa roślinności wokół zbiornika. 

 

Starorzecze 354 (Mapa 6 - załącznik) 

 

Spis gatunków:  
 

●Anisus vortex 
●Bathyomphalus contortus 
●Galba truncatula 
●Gyraulus albus 
●Hippeutis complanatus 
●Lymnaea stagnalis 
●Physa fontinalis 
●Planorbarius corneus 
●Planorbis planorbis 
●Valvata cristata 
 

Inne: Hirudo medicinalis 

Komentarz: miejscami zarastające i wypłycające się starorzecze otoczone polami 
uprawnymi. Brzegi miejscami zacienione przez drzewa i krzewy. Stwierdzono tu 
występowanie dziesięciu gatunków ślimaków wodnych (w tym jednego wymienionego w 
Polskiej Czerwonej Liście z kategorią DD) oraz chronionej pijawki lekarskiej (Hirudo 
medicinalis). 
Zagrożenia: zarastanie i wypłycanie, eutrofizacja i spływ szkodliwych substancji z rolniczej 
zlewni. 
Zadania ochronne: stworzenie buforowego pasa roślinności wokół zbiornika. 

 
 



                                                                      

   

 

Starorzecze 355 (Mapa 6 - załącznik) 

 

 
 
Spis gatunków: 
 
●Anisus vortex 
●Galba truncatula 
●Lymnaea stagnalis 
●Planorbarius corneus 
●Planorbis planorbis 
●Stagnicola palustris 
 
Inne: Hirudo medicinalis 

Komentarz: zarastające i wypłycające się starorzecze otoczone polami uprawnymi. 
Stwierdzono tu występowanie sześciu pospolitych gatunków ślimaków wodnych oraz 
chronionej pijawki lekarskiej (Hirudo medicinalis). 
Zagrożenia: zarastanie i wypłycanie, eutrofizacja i spływ szkodliwych substancji z rolniczej 
zlewni. 
Zadania ochronne: stworzenie buforowego pasa roślinności wokół zbiornika. 
 
Starorzecze 498 (Mapa 6 - załącznik) 

 

 
 
 
 
Spis gatunków:  
 
●Anisus leucostomus 
●Planorbis planorbis  

Komentarz: miejscami zarastające i wypłycające się starorzecze otoczone polami 
uprawnymi, położone w pobliżu zabudowań. Brzegi miejscami zacienione przez drzewa i 
krzewy. Stwierdzono tu występowanie dwóch pospolitych gatunków ślimaków wodnych. 
Zagrożenia: zarastanie i wypłycanie, eutrofizacja i spływ szkodliwych substancji z rolniczej 
zlewni. 
Zadania ochronne: brak. 
 
 
 
 



                                                                      

   

 

Starorzecze 488 (Mapa 6 - załącznik) 
 

 

 
 
 
 
Spis gatunków:  
 
●Lymnaea stagnalis 
●Planorbarius corneus 
●Planorbis planorbis 
●Stagnicola palustris  

 
Komentarz: rozległe, zarastające i wypłycające się starorzecze otoczone lasem. 
Stwierdzono tu występowanie czterech gatunków ślimaków wodnych, w tym jednego 
wymienionego na Polskiej Czerwonej Liście z kategorią DD. 
Zagrożenia: brak. 
Zadania ochronne: brak. 

 

Starorzecze 487 (Mapa 6 - załącznik) 
 

 

 
 
 
 
Spis gatunków:  
 
●Anisus vortex 
●Lymnaea stagnalis 
●Planorbarius corneus 
●Planorbis planorbis 
●Viviparus contectus 
 

 
Komentarz: miejscami zarastające i wypłycające się starorzecze otoczone lasem, w obrębie 
rezerwatu „Wiślisko Kobyle”. Stwierdzono tu występowanie pięciu pospolitych gatunków 
ślimaków wodnych. 
Zagrożenia: brak. 
Zadania ochronne: brak. 
 
 
 



                                                                      

   

 

Starorzecze 340 (Mapa 6 - załącznik) 

 

 
 
 
 
 
Spis gatunków:  
 
●Anisus vortex 
●Bithynia tentaculata 
●Physa acuta 

 
Komentarz: użytkowane przez wędkarzy starorzecze o stromo opadających brzegach. 
Stwierdzono tu występowanie trzech pospolitych gatunków ślimaków wodnych. 
Zagrożenia: brak. 
Zadania ochronne: brak. 
 
Starorzecze 484 (Mapa 7 - załącznik) 

 

 
 
 
Spis gatunków:  
 
●Anisus septemgyratus 
●Anisus vortex 
●Bithynia tentaculata 
●Planorbarius corneus 
●Planorbis planorbis 

 

Komentarz: zarastające i wypłycające się starorzecze, otoczone przez pola uprawne i 
położone w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań oraz drogi wojewódzkiej nr 964. 
Występują tu cztery pospolite gatunki ślimaków wodnych oraz jeden wymieniony na Polskiej 
Czerwonej Liście z kategorią VU. 
Zagrożenia: spływ biogenów z pól oraz zanieczyszczeń z zabudowań i drogi; wypłycanie, 
zarastanie 
Zadania ochronne: Utworzenie buforowej strefy roślinności krzewiastej; zabezpieczenie 
przed dopływem zanieczyszczeń komunikacyjnych. 



                                                                      

   

 

Starorzecze 483 (Mapa 7 - załącznik) 
 

 

 
 
 
 
 
 
Spis gatunków:  
 
●Planorbarius corneus 
●Planorbis planorbis 
  

 

Komentarz: Silnie zarośnięty trzcinami zbiornik otoczony polami uprawnymi, przylegający do 
zabudowań. Stwierdzono tu występowanie dwóch  pospolitych gatunków ślimaków wodnych. 
Zagrożenia: spływ biogenów z pól oraz zanieczyszczeń z zabudowań; wypłycanie, 
zarastanie 
Zadania ochronne: brak 
 

Starorzecze 337 (Mapa 7 - załącznik) 
 

 

 
 
 
 
 
Spis gatunków:  
 
●Planorbis planorbis 
  

 

Komentarz: Starorzecze położone wśród łąk. Stwierdzono tu występowanie jednego 
pospolitego gatunku ślimaka wodnego. 
Zagrożenia: brak 
Zadania ochronne: brak 



                                                                      

   

 

Starorzecze 334 (Mapa 7 - załącznik) 
 

 

 
 
 
 
 
 
Spis gatunków:  
 
●Anisus vortex 
●Bithynia tentaculata  
●Lymnaea stagnalis 
●Planorbarius corneus 
●Viviparus viviparus  

 

Komentarz: zarastający zbiornik otoczony lasem liściastym oraz polami uprawnymi. 
Stwierdzono tu występowanie pięciu  pospolitych gatunków ślimaków wodnych. 
Zagrożenia: spływ biogenów z pól; wypłycanie, zarastanie 
Zadania ochronne: brak 
 
Starorzecze 482 (Mapa 7 - załącznik) 
  

 
 
Spis gatunków:  
 
Nie stwierdzono występowania ślimaków wodnych 
 
  

 

Komentarz: zarastający zbiornik otoczony polami uprawnymi, częściowo wybagrowany i 
pogłębiony. Nie stwierdzono tu występowania ślimaków wodnych. 
Zagrożenia: spływ biogenów z pól; wypłycanie, zarastanie 
Zadania ochronne: brak 

 
 
 
 
 
 



                                                                      

   

 
Starorzecze 481 (Mapa 7 - załącznik) 
 

 

 
 
 
 
Spis gatunków:  
 
●Galba truncatula 
●Lymnaea stagnalis 
●Planorbarius corneus 
●Planorbis planorbis 
 

 

Komentarz: Niewielkie starorzecze otoczone okresowo podtapianym szuwarem. Znajduje 
się w bezpośrednim sąsiedztwie pól i w pobliżu zabudowań. Stwierdzono tu występowanie 
czterech pospolitych gatunków ślimaków wodnych. 
Zagrożenia: spływ biogenów z pól; wypłycanie, zarastanie 
Zadania ochronne: brak 
 

Starorzecze 324 (Mapa 7 - załącznik) 
 

 

 
 
 
 
 
 
Spis gatunków:  
 
Nie stwierdzono występowania ślimaków wodnych 
 
 

 

Komentarz: Zbiornik odznaczający się dużymi wahaniami poziomu wody, otoczony 
pastwiskiem. Nie stwierdzono tu występowania ślimaków wodnych. 
Zagrożenia: brak. 
Zadania ochronne: brak 
 
 
 



                                                                      

   

 

Starorzecze 478 (Mapa 7 - załącznik) 
 

 

 
 
 
 
Spis gatunków:  
 
●Planorbarius corneus 
●Planorbis planorbis 
 

 

Komentarz: Zarastające trzcinowiskiem i miejscami silnie się wypłycające starorzecze 
zlokalizowane bezpośrednio przy zbiegu dwóch dróg, w pobliżu zabudowań. Stwierdzono tu 
występowanie dwóch  pospolitych gatunków ślimaków wodnych. 
Zagrożenia: spływ biogenów z pól oraz zanieczyszczeń z zabudowań i drogi; wypłycanie, 
zarastanie. 
Zadania ochronne: brak 
 

Starorzecze 477 (Mapa 7 - załącznik) 
 

 

 
 
 
 
 
Spis gatunków:  
 
●Anisus vortex  
●Bithynia tentaculata 
●Lymnaea stagnalis 
●Planorbarius corneus 

Komentarz: miejscami zarastające i wypłycające się starorzecze otoczone polami 
uprawnymi, położone w pobliżu zabudowań. Brzegi zacienione przez drzewa i krzewy. 
Stwierdzono tu występowanie czterech pospolitych gatunków ślimaków wodnych. 
Zagrożenia: zarastanie i wypłycanie, eutrofizacja i spływ szkodliwych substancji z rolniczej 
zlewni. 
Zadania ochronne: brak. 

 



                                                                      

   

 

Starorzecze 476 (Mapa 7 - załącznik) 
 

 

 
 
Spis gatunków:  
 
●Anisus vortex 
●Bithynia tentaculata 
●Gyraulus albus 
●Lymnaea stagnalis  
●Planorbarius corneus 

Komentarz: Starorzecze o stosunkowo stromych brzegach, całkowicie ocienione przez 
drzewa i krzewy. W zlewni pola uprawne. Stwierdzono tu występowanie pięciu pospolitych 
gatunków ślimaków wodnych. 
Zagrożenia: eutrofizacja i spływ szkodliwych substancji z rolniczej zlewni. 
Zadania ochronne: brak. 

 

Starorzecze 321 (Mapa 7 - załącznik) 
 

 

 
 
 
 
Spis gatunków:  
 
Nie stwierdzono występowania ślimaków wodnych 
 
 

 

Komentarz: Starorzecze położone wśród łąk. Nie stwierdzono tu występowania ślimaków 
wodnych. 
Zagrożenia: brak 
Zadania ochronne: brak 
 

 
 
 



                                                                      

   

 

Starorzecze 225 (Mapa 8 - załącznik) 
 

 

 
 
 
 
 
Spis gatunków:  
 
●Anisus vortex  
 

Komentarz: Zbiornik o stosunkowo stromych brzegach, częściowo ocieniony przez drzewa i 
krzewy. Położony w Krakowie, w pobliżu elektrociepłowni. Stwierdzono tu występowanie 
jednego pospolitego gatunku ślimaka wodnego. 
Zagrożenia: brak. 
Zadania ochronne: brak. 
 
Starorzecze 224 (Mapa 8 - załącznik) 
 

 

 
 
 
 
Spis gatunków:  
 
●Anisus vortex 
●Lymnaea stagnalis 
●Planorbarius corneus 
 

Komentarz: Zbiornik ocieniony przez drzewa i krzewy. Położony w Krakowie, w pobliżu 
elektrociepłowni. Stwierdzono tu występowanie trzech pospolitych gatunków ślimaków 
wodnych. 
Zagrożenia: brak. 
Zadania ochronne: brak. 

 
 

 
 



                                                                      

   

 

Starorzecze 223 (Mapa 8 - załącznik) 
 

 
 

 
 
 
 
Spis gatunków:  
 
●Anisus vortex 
 

Komentarz: Zbiornik o stosunkowo stromych brzegach, częściowo ocieniony przez 
drzewa i krzewy. Położony w Krakowie, w pobliżu elektrociepłowni. Stwierdzono tu 
występowanie jednego pospolitego gatunku ślimaka wodnego. 
Zagrożenia: brak. 
Zadania ochronne: brak. 

 

Starorzecze 349 (Mapa 8 – załącznik) 
 

 

 
 
 
 
Spis gatunków:  
 
●Anisus vortex  
●Armiger crista 
●Lymnaea stagnalis 
●Planorbarius corneus 

 

Komentarz: miejscami zarastające i wypłycające się starorzecze, otoczone przez 
łąki. Występują tu cztery pospolite gatunki ślimaków wodnych. 
Zagrożenia: wypłycanie, zarastanie 
Zadania ochronne: brak. 

 
 
 



                                                                      

   

 
 

Starorzecze 351 (Mapa 8 - załącznik) 
 

 

 
Spis gatunków:  
 
●Anisus vortex 
●Armiger crista 
●Bithynia tentaculata 
●Lymnaea stagnalis 
●Physa acuta 
●Planorbarius corneus 
●Planorbis planorbis 
●Radix balthica 
●Stagnicola corvus 
 
 
 

 

Komentarz: miejscami zarastające trzciną i wypłycające się starorzecze, otoczone 
przez drzewa i krzewy. Występuje tu osiem pospolitych gatunków ślimaków wodnych 
oraz jeden wpisany na Polską Czerwoną Listę z kategorią DD. 
Zagrożenia: wypłycanie, zarastanie 
Zadania ochronne: brak. 

 
 



                                                                      

   

 

3. Podsumowanie 

Wśród gatunków mięczaków stwierdzonych w starorzeczach objętych pierwszym etapem 

inwentaryzacji brak jest gatunków szczególnie cennych czy rzadkich. Gatunkiem  

o najwyższym statusie ochronnym według Polskiej Czerwonej Listy (Piechocki, 2002) jest 

Anisus septemgyratus (VU), którego obecność stwierdzono w starorzeczu numer 484. 

Warunki siedliskowe obecnie panujące na tym stanowisku odpowiadają wymaganiom tego 

gatunku. Wskazane jest jednak – w miarę możliwości – ograniczenie spływu zanieczyszczeń 

z przylegającej do tego stanowiska drogi oraz dopływu biogenów z pobliskich pól uprawnych. 

Dwa gatunki zaliczane do grupy bliskich zagrożenia (NT) – Aplexa hypnorum i Gyraulus 

rossmaessleri – to ślimaki charakterystyczne dla drobnych zbiorników wodnych, 

odznaczających się dużymi wahaniami poziomu wody, a nawet okresowo wysychających. 

Głównym zagrożeniem dla tych gatunków w skali Polski jest zanikanie astatycznych 

zbiorników wodnych. Na terenie objętym badaniami pierwszy z wymienionych gatunków 

został stwierdzony w dwóch zbiornikach (nr 503 i 242), drugi – również w dwóch (nr 242 i 

500). W przypadku stanowiska nr 242 odnotowano częściowe przekształcenie siedliska 

związane z pogłębianiem i bagrowaniem tego zbiornika wodnego. Prowadzi to do 

zniszczenia części siedliska oraz obniżenia poziomu wody w przylegającym turzycowisku, 

gdzie odnotowano występowanie rzadkich gatunków mięczaków. W miarę możliwości należy 

zapobiec dalszej degradacji tego siedliska. 

Trzy pozostałe gatunki ślimaków wymienione na Polskiej Czerwonej Liście – Stagnicola 

corvus, Stagnicola palustris, i Hippeutis complanatus – to typowi mieszkańcy drobnych, silnie 

zarastających zbiorników cechujących się znacznymi wahaniami poziomu wody. Ich status 

ochronny w Polsce został zaklasyfikowany jako DD (dane niepełne). Głównym zagrożeniem 

dla wspomnianych gatunków jest zanik siedlisk. Na terenie objętym badaniami 

zamieszkiwane przez nie zbiorniki wodne zasadniczo nie wymagają działań ochronnych 

mających na celu polepszenie stanu siedlisk pod kątem tych gatunków. 

Na terenie objętym pierwszym etapem inwentaryzacji do najcenniejszych pod względem 

malakologicznym zbiorników wodnych należą starorzecza numer 245, 503, 237, 354, 351. 

Na tych stanowiskach stwierdzono najwyższą liczbę gatunków mięczaków. Ponadto, do 

cennych stanowisk należy zaliczyć starorzecza nr 484, 488, 500, 366, 242 i 217, gdzie 

odnotowano występowanie gatunków wymienionych na Polskiej Czerwonej Liście. 

Dodatkowo, w starorzeczach numer 355, 354 oraz 353 stwierdzono występowanie 

chronionej pijawki lekarskiej, Hirudo medicinalis. 

Głównymi zagrożeniami dla różnorodności ślimaków wodnych na obszarze objętym 

badaniami jest zanikanie zbiorników wodnych związane z ich zarastaniem i wypłycaniem. 

Działaniem ochronnym mogącym zwiększyć tą różnorodność jest zapewnienie połączenia  

z rzeką na części stanowisk. Działanie to powinno być jednak ograniczone do starorzeczy,  



                                                                      

   

w których nie występują gatunki preferujące astatyczne czy okresowe zbiorniki wodne. 

Ewentualne prace hydrotechniczne powinny być prowadzone w ten sposób, by znacząco nie 

pogarszać warunków siedliskowych odpowiednich dla rzadszych gatunków mięczaków 

związanych z gęstymi  i dobrze ukształtowanymi płatami makrofitów.  

Innym istotnym zagrożeniem na badanym odcinku Wisły jest eutrofizacja starorzeczy 

usytuowanych w zlewni rolniczej. Oprócz wpływu na funkcjonowanie całego ekosystemu, 

zjawisko to przyspiesza proces zarastania i wypłycania starorzeczy. Działaniem mogącym 

ograniczyć wpływ biogenów spływających ze zlewni jest tworzenie dookoła zbiorników 

wodnych buforowych stref gęstej roślinności. Ich pasy o szerokości od kilkunastu  

do trzydziestu metrów (w zależności od ukształtowania terenu w zlewni) mogą być 
porośnięte roślinnością spontaniczną lub – lepiej – obsadzone krzewami i roślinami 

wilgociolubnymi. 
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Mapa 1.  
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