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Wstęp 

Ważki (Odonata) należą do rzędu owadów (Insecta) o przeobrażeniu niezupełnym, 
których stadium larwalne żyje w różnego typu wodach słodkich, natomiast postać dorosła 
(imago) prowadzi tryb lądowy w pobliżu zbiorników wodnych (Dijkstra 2006). Ponadto 
ważki są jedną z lepiej poznanych grup owadów wodnych w Polsce w kontekście 
rozmieszczenia oraz wymagań siedliskowych poszczególnych gatunków (Czachorowski i in. 
2000). Larwy poszczególnych gatunków są uznawane za bioindykatory zarówno jakości 
siedlisk (m. in. Bulankova 1997, Czachorowski i in. 2000, Hardersen 2000) jak również 
różnorodności gatunkowej całych ekosystemów (m. in. Briers i Biggs 2003, Czachorowski i 
in. 2000, Sahlén i Ekerstubbe 2001). Stąd owady te są organizmami modelowymi badaniach 
ekologicznych (Córdoba-Augilar 2004), a także bywają coraz częściej elementem waloryzacji 
poszczególnych terenów pod względem wartości przyrodniczej (m. in. Buczyński 2001, 
Buczyński i Czachorowski 1999).  

Starorzecza stanowią specyficzny typ siedliska łączący w sobie elementy wód 
stojących i płynących oraz podlegają okresowym czasami znaczącym wahaniom poziomu 
wody. W warunkach naturalnych są one kształtowane w dużej mierze przez reżim 
hydrologiczny rzeki i jej doliny. Są one również nieodzownym elementem dolin rzecznych i 
tym samym korytarzy ekologicznych pełniących istotną rolę w migracji gatunków (Jankowski 
2001). Jednak postępująca antropopresja związana przede wszystkim z regulacją dolin 
rzecznych, ma znaczący negatywny wpływ na zachowanie tego typu siedlisk i w 
konsekwencji przyczynia się do wzrostu ich fragmentacji. Ma to swoje odzwierciedlenie w 
zaniku różnorodności gatunkowej grup organizmów związanych z tego typu siedliskami (m. 
in. Obolewski i in. 2006).  

W Polsce jest aktualnie mało danych kompleksowo traktujących rolę starorzeczy w 
kontekście występowania chronionych gatunków i/lub zachowania różnorodności gatunkowej 
ważek. Większość prac na ten temat obejmuje jedynie pojedyncze stanowiska 
dokumentacyjne z niewielkiego przestrzennie obszaru (m. in. Dobrzańska i in. 2011, 
Grzędzicka 2010, Wendzonka 2013). Dlatego też niezmiernie istotne są badania obejmujące 
swym zasięgiem skupiska starorzeczy na dużych odcinkach dolin rzecznych.  

 
  



                                                                                        

 

   

 
Metodyka 
 

Przedmiotem badań było wykonanie waloryzacji starorzeczy na podstawie 
występowania chronionych gatunków ważek (Rozporządzenie… 2011) na odcinku od 
miejscowości Jawiszowice do miejscowości Dwory Drugie wraz z oceną zagrożeń oraz 
opracowanie ogólnych wytycznych dla zadań ochronnych miejsc szczególnie cennych 
przyrodniczo.  

Na podstawie danych obrazujących aktualne rozmieszczenie gatunków chronionych 
(Bernard i in. 2009, Dijkstra 2006) oraz uwzględniając typ siedliska, wytypowanych zostało 
sześć gatunków ważek, których rozwoju można się było spodziewać lub nie można 
wykluczyć w badanych starorzeczach: Coenagrion armatum – łątka zielona, Sympecma 
paedisca – straszka północna, Leucorrhinia pectoralis – zalotka większa, L. caudalis – 
zalotka spłaszczona, L. albifrons – zalotka białoczelna oraz Aeshna viridis – żagnica zielona. 
Okres prac terenowych został dostosowany do fenologii występowania imagines tych 
gatunków.  

Metodę inwentaryzacji oparto na przyżyciowej obserwacji osobników dorosłych 
(imagines) ważek oraz ich behawioru (obecność osobników terytorialnych, zachowania 
rozrodcze, obecność tandemów oraz osobników juwenilnych), a także uzupełniająco na 
zbiorze wylinek na danym stanowisku. Obserwacje imagines były prowadzone w dni 
słoneczne, przy braku lub przy niewielkim zachmurzeniu. W przypadku zaobserwowania 
osobników dorosłych gatunku chronionego, biotop był sprawdzony pod kątem występowania 
wylinek w celu potwierdzenia jego rozwoju.  

W celu określenia stanu populacji gatunków chronionych, została zastosowana 3-
stopniowa skala: stan dobry >umiarkowany >zły. Stan dobry, gdy potwierdzono rozród 
(zebrano wylinki, albo stwierdzono osobniki juwenilne lub intensywne zachowania 
rozrodcze). Stan umiarkowany, gdy rozród był prawdopodobny (odnotowano tylko dojrzałe 
imagines terytorialne w odpowiednim siedlisku jednak nie potwierdzono rozwoju). Stan zły, 
w przypadku wszystkich pozostałych obserwacji. 

Realizacja celu została podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie w roku 2013 
inwentaryzacją objęto 33 starorzecza, natomiast w drugim etapie w roku 2014 
zinwentaryzowano 31 pozostałych starorzeczy oraz ponownie wykonano inwentaryzację 
starorzecza nr 206 ze względu na duże prawdopodobieństwo wystąpienia gatunków 
chronionych.  
  



                                                                                        

 

   

 
Wyniki 

Poniżej zamieszczono szczegółowe zestawienie starorzeczy waloryzowanych w 
2014 r. wraz z informacją dotyczącą chronionych gatunków ważek. Dodatkowo przy każdym 
ze starorzeczy uwzględniono taksony zaobserwowane w czasie wizyt kontrolnych, jednak nie 
będące przedmiotem waloryzacji. 

W charakterystyce zbiorników zwrócono uwagę na cechy mające znaczenie dla 
rozwoju i występowania chronionych gatunków ważek oraz wyszczególniono potencjalne lub 
istniejące zagrożenia w danym biotopie w przypadku jego szczególnie wysokich walorów. 
 

  

 
Mapa 1. Lokalizacja starorzecza 206. 

 
 
Starorzecze 206 (Mapa 1, Fot. 1) 

Gatunki chronione: 
Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis)  
  
Inne gatunki: 
Pałątka pospolita (Lestes sponsa)  
Nimfa stawowa (Enallagma cyathigerum)  
Tężnica wytworna (Ischnura elegans)  
Łątka dzieweczka (Coenagrion puella)  
Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum)  
Pióronóg zwyczajny (Platycnemis pennipes)  
Oczobarwnica większa (Erythromma najas)  
Żagnica sina (Aeshna cyanea)  
Żagnica wielka (Aeshna grandis)  
Szklarka zielona (Cordulia aenea)  
Lecicha białoznaczna (Orthetrum albistylum)  
Szablak krwisty (Sympetrum sanguineum)  
Szablak zwyczajny (Sympetrum vulgatum)  

 

 

Fot. 1 



                                                                                        

 

   

Charakterystyka: 
Zbiornik miejscami z dobrze wykształconą strukturalnie roślinnością w strefie 

brzegowej i toni wodnej w części południowej, gdzie występują siedliska potencjalne dla 
gatunków chronionych (Sympecma paedisca oraz Leucorrhinia pectoralis i L. caudalis). 
Woda stosunkowo przejrzysta w południowej zatoce, natomiast w pozostałej części 
starorzecza stosunkowo mętna. Biotop wykorzystywany przez wędkarzy oraz w celach 
rekreacyjnych.  

Na tle innych starorzeczy, zbiornik wyróżnia wysoka różnorodność gatunkowa ważek. 
W 2013 r. nie stwierdzono osobników dorosłych gatunków chronionych, jednak ze względu 
na dobry stan siedliska obserwacje prowadzono również w roku 2014. Podczas kontroli w 
2014 r. odnotowano jedną larwę zalotki większej (Leucorrhinia pectoralis), nie obserwowano 
osobników dorosłych. Stosując przyjęte kryteria stan populacji oceniono jako dobry, jednak 
należy przy tym zaznaczyć, że populacja jest bardzo mała, prawdopodobnie gatunek ustępuje 
z tego stanowiska. Nie zanotowano innych gatunków chronionych. 
 
Zagrożenia: 

Obecnie potencjalnym zagrożeniem jest intensyfikacja dotychczasowego 
wykorzystania starorzecza wędkarsko i rekreacyjnie, jeśli będzie prowadzić do niszczenia 
roślinności szuwarowej (robienie nowych stanowisk wędkarskich lub miejsc 
wypoczynkowych), eutrofizacji starorzecza (intensywne zarybienia, dopływ biogenów 
zawartych w karmie wędkarskiej) oraz zaśmiecenia zbiornika. 

 
Zalecenia ochronne: 

Ze względu na obecność zalotki większej oraz dużą różnorodność gatunkową należy 
zachować przede wszystkim siedliska w części południowej starorzecza. W tym celu nie 
należy sztucznie zarybiać zbiornika, zaleca się również zachowanie umiarkowanej presji 
wędkarskiej na całym starorzeczu. Stanowiska wędkarskie i miejsca rekreacji powinny być 
zlokalizowane w części północnej starorzecza.  

 
 

  



                                                                                        

 

   

 
Mapa 2. Lokalizacja starorzeczy 210 i 213. 

 
 
Starorzecze 210 (Mapa 2, Fot. 2) 

Gatunki chronione : 
Straszka syberyjska (Sympecma paedisca)  
  
Inne gatunki: 
Straszka pospolita (Sympecma fusca) 
Tężnica wytworna (Ischnura elegans) 

 

Łątka dzieweczka (Coenagrion puella)  
Pióronóg zwyczajny (Platycnemis pennipes)  
Oczobarwnica większa (Erythromma najas)  
Żagnica sina (Aeshna cyanea)  
Żagnica południowa (Aeshna affinis)  
Żagnica wielka (Aeshna grandis)  
Ważka płaskobrzucha (Libellula depressa)  
Szklarka zielona (Cordulia aenea)  
Lecicha białoznaczna (Orthetrum albistylum)  
Szablak krwisty (Sympetrum sanguineum)  
Szablak zwyczajny (Sympetrum vulgatum)  

 

Charakterystyka: 
Duże i płytkie starorzecze, z dobrze wykształconą strukturalnie roślinnością w strefie 

brzegowej i toni wodnej. W rozległej strefie szuwarowej brzegu zachodniego dominuje 
roślinność trawiasta niska, która wraz ze wzrostem głębokości jest zastępowana przez 
zbiorowiska roślin o liściach pływających, głównie grążela żółtego. Brzeg zachodni jest 
dobrze nasłoneczniony. W czasie kontroli woda stosunkowo przejrzysta na całym starorzeczu.  

Stwierdzono populację S. paedisca: zaobserwowano łącznie 35 osobników, 
zachowania rozrodcze, tandemy, kopulacje oraz składanie jaj. Stosując przyjęte kryteria, stan 
populacji oceniono na dobry. Ponadto na tle innych badanych zbiorników, starorzecze nr 210 
wyróżnia się dużą różnorodnością gatunkową ważek. Dodatkowo jest to potencjalny biotop 
dla innych chronionych gatunków ważek (Leucorrhinia pectoralis oraz L. caudalis), których 
obecności nie potwierdzono na starorzeczu. 

 
 

Fot. 2 



                                                                                        

 

   

Zagrożenia: 
Obecnie realnym zagrożeniem dla gatunku chronionego jest wiosenne wypalanie traw: 

w strefie szuwaru graniczącego ze starorzeczem prowadzi to bezpośrednio do uśmiercenia 
osobników dorosłych przebywających między roślinnością, pośrednio przyczynia się do 
eutrofizacji starorzecza poprzez spływ zmineralizowanych biogenów do wody. 

Potencjalnym zagrożeniem jest intensyfikacja dotychczasowego wykorzystania 
starorzecza wędkarsko i rekreacyjnie, jeśli będzie prowadzić do niszczenia roślinności 
szuwarowej (robienie nowych stanowisk wędkarskich lub rozległych miejsc 
wypoczynkowych), nadmiernej eutrofizacji starorzecza (intensywne zarybienia, dopływ 
biogenów zawartych w karmie wędkarskiej) oraz zaśmiecenia zbiornika. 

 

Zalecenia ochronne: 
Ze względu na obecność gatunku chronionego – S. paedisca i obecność siedlisk 

innych chronionych gatunków ważek oraz dużą różnorodność gatunkową zaleca się 
utrzymanie dotychczasowego sposobu wykorzystania starorzecza, przede wszystkim 
utrzymanie pasa szuwarów na zachodnim brzegu starorzecza oraz roślinności o liściach 
pływających w toni wodnej. W tym celu nie należy zwiększać obecnie umiarkowanej presji 
wędkarzy i tworzyć nowych stanowisk wędkarskich na brzegu zachodnim (dopuszczalne na 
wschodnim brzegu) oraz nie należy intensyfikować zarybiania. Należy przestrzegać zakazu 
wypalania traw. Zarośla i drzewa znajdujące się w sąsiedztwie zbiornika są korzystnym i 
ważnym elementem dla S. paedisca, ponieważ stanowią one miejsca zimowania osobników 
dorosłych. Dlatego też równie ważne jest ich zachowanie w pobliżu starorzecza.  
 

 

Starorzecze 213 (Mapa 2, Fot. 3) 
Gatunki chronione: 
Brak  
  
Inne gatunki: 
Tężnica wytworna (Ischnura elegans)  
Łątka dzieweczka (Coenagrion puella)  
Pióronóg zwyczajny (Platycnemis pennipes)  
Oczobarwnica większa (Erythromma najas)  
Szklarka zielona (Cordulia aenea)  
Lecicha białoznaczna (Orthetrum albistylum)  
  
  
  

 

 
  

Fot. 3 



                                                                                        

 

   

Charakterystyka: 
Starorzecze płytkie, intensywnie użytkowane wędkarsko. Duża część starorzecza 

posiada strome brzegi. Praktycznie brak strefy szuwarowej, dobrze rozwinięta strefa z 
roślinami o liściach pływających, woda przejrzysta. Brak strukturalnie zróżnicowanej 
roślinności przybrzeżnej oraz użytkowanie starorzecza w celach wędkarskich są głównymi 
niekorzystnymi czynnikami dla rozwoju chronionych gatunków ważek. 
 

 

 
Mapa 3. Lokalizacja starorzeczy 211, 212, 214, 286 i 441. 

 

 

Starorzecze 211 (Mapa 3, Fot. 4) 
Gatunki chronione: 
Straszka syberyjska (Sympecma paedisca)  
  
Inne gatunki: 
Straszka pospolita (Sympecma fusca) 
Tężnica wytworna (Ischnura elegans) 

 

Łątka dzieweczka (Coenagrion puella)  
Pióronóg zwyczajny (Platycnemis pennipes)  
Oczobarwnica większa (Erythromma najas)  
Oczobarwnica mniejsza (Erythromma 
viridulum) 

 

Pałątka zwyczajna (Lestes sponsa)  
Lecicha białoznaczna (Orthetrum albistylum)  
Szablak krwisty (Sympetrum sanguineum)  
Szablak zwyczajny (Sympetrum vulgatum)  
Szablak czarny (Sympetrum danae)  
  

 

Charakterystyka: 
Rozległe, stosunkowo płytkie rozlewisko posiadające dobrze rozwiniętą strefę 

szuwarową oraz rozległe płaty z roślinnością zanurzoną, woda przejrzysta. Starorzecze 

Fot. 4 



                                                                                        

 

   

charakteryzuje się dużymi wahaniami poziomu wody w zależności od stanu wody w Wiśle. 
W otoczeniu zbiornika znajdują się liczne zarośla wierzbowe.  

Stwierdzono populację S. paedisca: zaobserwowano łącznie 56 osobników, 
zachowania rozrodcze, tandemy, kopulacje oraz składanie jaj. Stosując przyjęte kryteria, stan 
populacji oceniono na dobry.  

 
Zagrożenia: 

Podczas prowadzonych kontroli nie stwierdzono występowania zagrożeń dla 
S. paedisca na tym stanowisku.  

Do potencjalnych zagrożeń dla rozwoju gatunku chronionego należy zaliczyć sytuację, 
kiedy zbiornik wyschnie w okresie wiosenno-letnim (maj – sierpień) oraz również 
potencjalnie wypalanie traw wokół zbiornika w okresie wczesnowiosennym mogące 
prowadzić do uśmiercania osobników dorosłych przebywających w strefie przybrzeżnej. 
 
Zalecenia ochronne: 

Ze względu na obecność gatunku chronionego – S. paedisca zaleca się utrzymanie 
dotychczasowego sposobu wykorzystania starorzecza oraz jego najbliższego otoczenia. 
Należy przestrzegać zakazu wypalania traw. Należy również pozostawić zarośla wierzbowe w 
sąsiedztwie zbiornika, ponieważ stanowią one miejsca zimowania dla osobników dorosłych 
gatunku chronionego.  

 

Starorzecze 212 (Mapa 3, Fot. 5) 
Gatunki chronione: 
Brak  
  
Inne gatunki: 
Tężnica wytworna (Ischnura elegans)  
Łątka dzieweczka (Coenagrion puella)  
Pióronóg zwyczajny (Platycnemis pennipes)  
Oczobarwnica większa (Erythromma najas)  
Żagnica sina (Aeshna cyanea)  
Ważka płaskobrzucha (Libellula depressa)  
Ważka czteroplama (Libellula quadrimaculata)  
Szklarka zielona (Cordulia aenea)  
Lecicha białoznaczna (Orthetrum albistylum)  
Lecicha pospolita (Orthetrum cancellatum)  
Szablak zwyczajny (Sympetrum sanguineum)  

 

Charakterystyka: 
Duże starorzecze ze stosunkowo słabo wykształconą strukturalnie roślinnością 

przybrzeżną i pływającą. Strefy szuwaru występują fragmentarycznie ze względu na wysokie 
i strome brzegi. Również roślinność o liściach pływających występuje na niewielkiej 
powierzchni. Woda mętna o kolorze brunatnym. Starorzecze wykorzystywane intensywnie 

Fot. 5 



                                                                                        

 

   

przez wędkarzy. Biotop obecnie nie posiada warunków siedliskowych preferowanych przez 
chronione gatunki ważek. 

 

Starorzecze 214 (Mapa 3, Fot. 6) 
Gatunki chronione: 
Straszka syberyjska (Sympecma paedisca)  
  
Inne gatunki: 
Straszka pospolita (Sympecma fusca) 
Tężnica wytworna (Ischnura elegans) 

 

Łątka dzieweczka (Coenagrion puella)  
Pałątka pospolita (Lestes sponsa)  
Szablak krwisty (Sympetrum sanguineum)  

 

Charakterystyka: 
Płytkie starorzecze położone pośród użytków zielonych, o dużych wahaniach stanu 

wody. W strefie przybrzeżnej występuje szeroki pas szuwaru niskiego, roślinność zanurzona 
występuje sporadycznie, latem powierzchnia wody pokryta jest rzęsą wodną. W otoczeniu 
zbiornika znajdują się nieliczne zarośla wierzbowe. 

Na stanowisku stwierdzono łącznie 7 osobników S. paedisca, jednak nie obserwowano 
zachowań rozrodczych ani składanie jaj. Stosując przyjęte kryteria, stan populacji oceniono 
na zły.  
 
Zagrożenia: 

Pod względem wykształcenia struktury roślinności szuwarowej, biotop spełnia 
wymogi siedliskowe S. paedisca, natomiast silne wypłycenie, zamulenie i zarastanie 
zbiornika są niekorzystne dla tego gatunku. Potencjalnym zagrożeniem jest również 
wypalanie traw w okresie wczesnowiosennym w otoczeniu zbiornika.  
 
Zalecenia ochronne: 

W celu zapewnienia optymalnych warunków dla rozwoju S. paedisca należy odmulić 
zbiornik przy zachowaniu płytkiej strefy szuwarów. Należy również zachować zarośla 
wierzbowe znajdujące się w pobliżu zbiornika, ponieważ są one miejscem zimowania 
osobników dorosłych.  
 

 
 

  

Fot. 6 



                                                                                        

 

   

Starorzecze 286 (Mapa 4, Fot. 7) 
Gatunki chronione: 
Straszka syberyjska (Sympecma paedisca)  
  
Inne gatunki: 
Straszka pospolita (Sympecma fusca) 
Tężnica wytworna (Ischnura elegans) 

 

Łątka dzieweczka (Coenagrion puella)  
Oczobarwnica większa (Erythromma najas)  
Szablak krwisty (Sympetrum sanguineum)  

 

 
Charakterystyka: 

Niewielki zbiornik z bogatą gatunkowo i strukturalnie roślinnością przybrzeżną i 
podwodną. W okresie letnim powierzchnia wody jest pokryta rzęsą. Ze względu na niewielką 
powierzchnię zbiornika również płaty roślinności szuwarowej są stosunkowo małe. 
Starorzecze jest obecnie mocno zamulone. Zbiornik znajduje się w otoczeniu łąk oraz 
niewielkich powierzchniowo płatów zarośli wierzbowych. 

Stwierdzono pojedynczego osobnika S. paedisca, nie obserwowano zachowań 
rozrodczych, tandemów, kopulacje ani składania jaj. Stosując przyjęte kryteria, stan populacji 
oceniono na zły. Pod względem wykształcenia struktury roślinności szuwarowej, biotop 
spełnia wymogi siedliskowe S. paedisca. Natomiast obecnie niekorzystne dla rozwoju 
gatunku na tym stanowisku jest fragmentarycznie wykształcona płytka strefa przybrzeżna z 
hydrofitami ważna dla rozwoju larw S. paedisca. Ponadto ze względu na swoją niewielką 
powierzchnię nie ma on obecnie większego znaczenia dla rozwoju populacji tego gatunku. 

 
Zagrożenia: 

 
Obecnie niekorzystnym czynnikiem jest stosunkowo duże zamulenie zbiornika 

prowadzące do stopniowego zaniku roślinności wodnej i zarastania starorzecza. Potencjalnym 
zagrożeniem jest wypalanie traw. Zbiornik jest również obecnie stosunkowo mocno 
zaśmiecony. 
 
Zalecenia ochronne: 

W celu zapewnienia warunków korzystnych dla rozwoju S. paedisca należałoby 
zbiornik odmulić zachowując przy tym płytką strefę z roślinnością przybrzeżną.  

  

Fot. 7 



                                                                                        

 

   

Starorzecze 441 (Mapa 3, Fot. 8) 
Gatunki chronione: 
Brak  
  
Inne gatunki: 
Straszka pospolita (Sympecma fusca) 
Tężnica wytworna (Ischnura elegans) 

 

Łątka dzieweczka (Coenagrion puella)  
Oczobarwnica większa (Erythromma najas)  
Szklarka zielona (Cordulia aenea)  
  

 

 
Charakterystyka: 

Starorzecze ze słabo wykształconą strukturalnie roślinnością przybrzeżną, ze 
stosunkowo mętną wodą. Miejscami występują płaty grążeli żółtych. Zbiornik intensywnie 
użytkowany wędkarsko. Biotop nie posiada warunków siedliskowych preferowanych przez 
chronione gatunki ważek. 

 

  

Fot. 8 



                                                                                        

 

   

 
Mapa 4. Lokalizacja starorzecza 278.  

 

 

 

Starorzecze 278 (Mapa 4, Fot. 9) 

 

Gatunki chronione: 
brak  
  
Inne gatunki: 
brak  

 

Charakterystyka: 
Dawne starorzecze, obecnie całkowicie przekształcone w turzycowisko, w czasie 

kontroli suche. Biotop obecnie nie spełnia kryteriów siedliskowych preferowanych przez 
chronione gatunki ważek. 
 

  

Fot. 9 



                                                                                        

 

   

 

 
Mapa 5. Lokalizacja starorzeczy 261-266.  

 

 

 

Starorzecze 261 (Mapa 5, Fot. 10) 

 

Gatunki chronione: 
brak  
  
Inne gatunki: 
Straszka pospolita (Sympecma fusca) 
Tężnica wytworna (Ischnura elegans) 

 

Łątka dzieweczka (Coenagrion puella)  
Oczobarwnica większa (Erythromma najas)  
Szklarka zielona (Cordulia aenea)  
Szablak krwisty (Sympetrum sanguineum)  

 

Charakterystyka: 
Rozlewisko z rozległymi płatami szuwaru wysokiego oraz niskiego, a także z 

niewielkimi płytkimi zagłębieniami tworzącymi zbiorniki o otwartej toni. Zbiorniki te 
odznaczają się obecnie znacznym zamuleniem, a w okresie letnim pokryte są w całości rzęsą 
wodną. Bezpośrednio w obrębie rozlewiska oraz w jego otoczeniu znajdują się duże 
fragmenty zarośli krzewiastych oraz las.  
 
Zagrożenia: 

Struktura roślinności spełnia kryteria biotopu dla gatunku chronionego – S.  paedisca. 
Natomiast znaczące zamulenie i przeżyźnienie stanowiska są czynnikami niekorzystnymi, 
które obecnie prawdopodobnie są główną przyczyną jego nieobecności. Potencjalnym 
zagrożeniem dla biotopu jest wypalanie szuwaru mogące przyczyniać się do wzrostu 
zamulenia zbiornika poprzez spływ substancji użyźniających. 

Fot. 10 



                                                                                        

 

   

 
Zalecenia ochronne: 

W celu zapewnienia warunków korzystnych dla rozwoju S. paedisca należałoby 
przeprowadzić odmulenie jednego lub kilku zbiorników zachowując przy tym płytką strefę z 
roślinnością szuwarową. Należy przestrzegać zakazu wypalania traw wokół zbiornika. 

 

Starorzecze 262 (Mapa 5, Fot. 11) 
Gatunki chronione: 
brak  
  
Inne gatunki: 
Tężnica wytworna (Ischnura elegans)  
Łątka dzieweczka (Coenagrion puella)  
Pióronóg zwyczajny (Platycnemis pennipes)  
Oczobarwnica większa (Erythromma najas)  
Pałątka pospolita (Lestes sponsa)  
Żagnica sina (Aeshna cyanea)  
Ważka czteroplama (Libellula quadrimaculata)  
Szklarka zielona (Cordulia aenea)  
Szablak krwisty (Sympetrum sanguineum)  

 

Charakterystyka: 
Fragment dużego starorzecza przeciętego wałem, położony poza wałem 

przeciwpowodziowym. Starorzecze posiada fragmentarycznie wykształconą roślinność 
szuwarową oraz nieliczną roślinność o liściach pływających, woda ciemnobrunatna, dno 
muliste-organiczne, wysokie brzegi, stosunkowo duże zacienienie całego starorzecza ze 
względu na drzewa oraz wysokie brzegi. Biotop nie spełnia kryteriów siedliskowych 
preferowanych przez chronione gatunki ważek.  
 
  

Fot. 11 



                                                                                        

 

   

 
Starorzecze 263 (Mapa 5, Fot. 12) 

Gatunki chronione: 
brak  
  
Inne gatunki: 
Tężnica wytworna (Ischnura elegans)  
Łątka dzieweczka (Coenagrion puella)  
Pióronóg zwyczajny (Platycnemis pennipes)  
Pałątka pospolita (Lestes sponsa)  
Oczobarwnica większa (Erythromma najas)  
Oczobarwnica mniejsza (Erythromma viridulum)  
Husarz władca (Anax imperator)  
Żagnica sina (Aeshna cyanea)  
Żagnica wielka (Aeshna grandis)  
Lecicha białoznaczna (Orthetrum albistylum)  
Szablak krwisty (Sympetrum sanguineum)  
Szablak zwyczajny (Sympetrum vulgatum)  

 

 
Charakterystyka: 

Północna odnoga większego starorzecza (nr 262) przeciętego wałem 
przeciwpowodziowym, znajdująca się w międzywalu. Starorzecze ulega znacznym 
okresowym wahaniom wody w zależności od stanu wody w Wiśle, okresowo wysycha. 
Zbiornik posiada rozległą strefę z roślinnością o liściach pływających oraz płatowo 
występującą roślinność szuwaru niskiego. Woda klarowna, dno gliniasto-muliste. Starorzecze 
użytkowane wędkarsko. 

Bogata struktura roślinności wodnej i szuwarowej stanowią potencjalne siedlisko dla 
rozwoju chronionych gatunków ważek (Sympecma paedisca, Leucorrhinia pectoralis, L. 
caudalis). Jednak podczas kontroli nie stwierdzono ich na tym biotopie. 
 
Zagrożenia: 

Obecnym zagrożeniem dla biotopu jest jego okresowe wysychanie uwarunkowane 
czynnikami klimatycznymi kształtującymi stan wody w Wiśle. Brak wody może 
uniemożliwiać gatunkom chronionym przejście pełnego rozwoju w stadium larwalnym. 
Potencjalnym zagrożeniem dla starorzecza jest intensyfikacja zarybienia i aktywności 
wędkarzy mogąca prowadzić do przeżyźnienia biotopu. 

 
Zalecenia ochronne: 

Z uwagi na brak gatunków chronionych, nie ma zaleceń ochronnych. 
 

  

Fot. 12 



                                                                                        

 

   

Starorzecze 264 (Mapa 5, Fot. 13) 

Gatunki chronione: 
brak  
  
Inne gatunki: 
Tężnica wytworna (Ischnura elegans)  
Łątka dzieweczka (Coenagrion puella)  
Pałątka pospolita (Lestes sponsa)  
Oczobarwnica większa (Erythromma najas)  
Żagnica wielka (Aeshna grandis)  
Lecicha białoznaczna (Orthetrum albistylum)  
Szablak krwisty (Sympetrum sanguineum)  
Szablak zwyczajny (Sympetrum vulgatum)  

 

 
Charakterystyka: 

Południowa odnoga większego starorzecza (nr 262) przeciętego wałem 
przeciwpowodziowym, stanowisko znajduje się w międzywalu i ulega znacznym wahaniom 
poziomu wody w zależności od poziomu wody w Wiśle, okresowo wysycha. Starorzecze 
posiada rozległą strefę z roślinnością o liściach pływających oraz płatowo występującą 
roślinność szuwaru niskiego. Woda klarowna, dno gliniasto-muliste.  

Bogata struktura roślinności wodnej i szuwarowej, duża przejrzystość i małe 
zarybienie biotopu spełniają kryteria dla rozwoju chronionych gatunków ważek. Ich brak jest 
prawdopodobnie spowodowany okresowym wysychaniem stanowiska (krytyczne jest 
wyschnięcie w okresie wiosennym i letnim). 
 
Zagrożenia: 

Obecnym zagrożeniem dla biotopu jest jego wysychanie i zamulenie, oraz częściowe 
zarastanie. 

 
Zalecenia ochronne: 

Z uwagi na brak gatunków chronionych, nie ma zaleceń ochronnych. 
 

  

Fot. 13 



                                                                                        

 

   

Starorzecze 265 (Mapa 5, Fot. 14) 
Gatunki chronione: 
brak  
  
Inne gatunki:  
Tężnica wytworna (Ischnura elegans)  
Łątka dzieweczka (Coenagrion puella)  

 

Charakterystyka: 
Płytkie i niewielkie powierzchniowo starorzecze, o znacznych wahaniach wody 

okresowo wysychające, porośnięte w niewielkiej części szuwarem wysokim. Struktura 
roślinności słabo wykształcona. Woda brunatna, mętna. Biotop obecnie nie spełnia kryteriów 
preferowanych przez chronione gatunki ważek. 

 

Starorzecze 266 (Mapa 5, Fot. 15) 
Gatunki chronione: 
Brak  
  
Inne gatunki: 
Tężnica wytworna (Ischnura elegans)  
Łątka dzieweczka (Coenagrion puella)  
Pióronóg zwyczajny (Platycnemis pennipes)  
Szklarka zielona (Cordulia aenea)  
Szablak krwisty (Sympetrum sanguineum)  
Szablak zwyczajny (Sympetrum vulgatum)  
  

 

 
Charakterystyka: 

Starorzecze o dużym wahaniu poziomu wody, z rozległą płytką strefą o stosunkowo 
jednolitej strukturze roślinności brzegowej, mocno zamulone, zarastające. Woda mętna. 
Zbiornik znajduje się w otoczeniu pól uprawnych. Obecnie starorzecze nie posiada warunków 
siedliskowych, które preferują chronione gatunki ważek.  
 
  

Fot. 14 

Fot. 15 



                                                                                        

 

   

 
Mapa 6. Lokalizacja starorzeczy 256, 257, 259 i 605.  

 

Starorzecze 256 (Mapa 6, Fot. 16) 
Gatunki chronione: 
brak  
  
Inne gatunki: 
Tężnica wytworna (Ischnura elegans)  
Łątka dzieweczka (Coenagrion puella)  
Pałątka pospolita (Lestes sponsa)  
Żagnica południowa (Aeshna affinis)  
Szablak krwisty (Sympetrum sanguineum)  
  

 

Charakterystyka: 
Rozległe i płytkie starorzecze, w dużej części porośnięte roślinnością szuwarową, w 

okresie letnim tafla wody pokryta przez rzęsę wodną. Woda rdzawobrunatna, mętna. Część 
starorzecza zabagniona. Zbiornik o dobrym nasłonecznieniu. 

Starorzecze posiada potencjalne siedliska dla S. paedisca. Jednak w czasie kontroli nie 
stwierdzono tego gatunku. Podobnie jak w przypadku starorzecza nr 257 być może występują 
te same czynniki eliminujące, które uniemożliwiają rozwój tego gatunku. Obecność rzęsy 
wskazuje na przeżyźnienie biotopu, co jest niekorzystnym czynnikiem dla rozwoju tego 
gatunku. 
 
Zagrożenia: 

Obecnym zagrożeniem dla biotopu jest jego wysychanie i zamulenie, oraz częściowe 
zarastanie. 

 
Zalecenia ochronne: 

Z uwagi na brak gatunków chronionych, nie ma zaleceń ochronnych.  

Fot. 16 



                                                                                        

 

   

Starorzecze 257 (Mapa 6, Fot. 17) 

 

Gatunki chronione: 
brak  
  
Inne gatunki: 
Tężnica wytworna (Ischnura elegans)  
Łątka dzieweczka (Coenagrion puella)  
Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum)  
Oczobarwnica większa (Erythromma najas)  
Pałątka pospolita (Lestes sponsa)  
Szklarka zielona (Cordulia aenea)  
Szablak krwisty (Sympetrum sanguineum)  
  

 

Charakterystyka: 
Płytkie, zarastające starorzecze, wykorzystywane w celach wędkarskich. Struktura 

roślinności przybrzeżnej dobrze wykształcona, szczególnie w południowo-zachodniej części 
zbiornika. Obecność stref płytkich na dużej powierzchni starorzecza. Woda rdzawobrunatna, 
mętna, o niewielkiej przezroczystości. Całość dobrze nasłoneczniona. 

Zbiornik posiada potencjalne siedliska, szczególnie w południowo-zachodniej części, 
dla gatunków chronionych. Jednak duża mętność wody, zamulenie oraz prawdopodobnie 
intensywne zarybienie są niekorzystne dla chronionych gatunków zalotek (Leucorrhinia sp.). 
Niewykluczone, że czynnikiem eliminującym jest zanieczyszczenie rolnicze z przylegających 
pól uprawnych. 

 
Zagrożenia: 

Potencjalnym zagrożeniem dla biotopu jest spływ biogenów z przylegających pól 
uprawnych oraz intensywne wędkarstwo. 

 
Zalecenia ochronne: 

Z uwagi na brak gatunków chronionych, nie ma zaleceń ochronnych. 
 

  

Fot. 17 



                                                                                        

 

   

Starorzecze 259 (Mapa 6, Fot. 18) 
Gatunki chronione: 
brak  
  
Inne gatunki:  
Tężnica wytworna (Ischnura elegans)  
Łątka dzieweczka (Coenagrion puella)  
Szklarka zielona (Cordulia aenea)  

 

Charakterystyka: 
Niewielkie, płytkie rozlewisko o dużych wahaniach poziomu wody, porośnięte 

całkowicie szuwarem. Woda mętna, mulista, żelazista, stagnująca. Biotop obecnie nie spełnia 
kryteriów preferowanych przez chronione gatunki ważek. 

 

Starorzecze 605 (Mapa 6, Fot. 19) 
Gatunki chronione: 
brak  
  
Inne gatunki: 
Straszka pospolita (Sympecma fusca) 
Tężnica wytworna (Ischnura elegans) 

 

Łątka dzieweczka (Coenagrion puella)  
Nimfa stawowa (Enallagma cyathigerum)  
Oczobarwnica większa (Erythromma najas)  
Pałątka pospolita (Lestes sponsa)  
Pałątka mała (Lestes virens)  
Ważka płaskobrzucha (Libellula depressa)  
Ważka czteroplama (Libellula quadrimaculata)  
Lecicha białoznaczna (Orthetrum albistylum)  
Szablak krwisty (Sympetrum sanguineum)  
Szablak zwyczajny (Sympetrum vulgatum)  

 

Charakterystyka: 
Niewielki, płytki zbiornik o dużych wahaniach poziomu wody. Przeważającą część 

starorzecza pokrywa szuwar wysoki, na niewielkiej powierzchni z otwartym lustrem wody 
dominują roślinny o liściach zanurzonych tworząc mozaikę mikrosiedliskową i dobre warunki 
do rozwoju larw ważek. Woda przezroczysta. Biotop dobrze nasłoneczniony. Zbiornik 
znajduje się w otoczeniu pól uprawnych. Starorzecze posiada potencjalne siedliska dla S. 
paedisca. Jednak w czasie kontroli nie stwierdzono tego gatunku.  

Fot. 18 

Fot. 19 



                                                                                        

 

   

 
 
Zagrożenia: 

Obecnym zagrożeniem dla biotopu jest jego wysychanie i zamulenie oraz częściowe 
zarastanie. Potencjalnym zagrożeniem dla biotopu jest spływ biogenów z przylegających pól 
uprawnych.  

 
Zalecenia ochronne: 

Z uwagi na brak gatunków chronionych, nie ma zaleceń ochronnych. 
 
 
 

 
Mapa 7. Lokalizacja starorzecza 254.  

 
 
 

Starorzecze 254 (Mapa 7, Fot. 20) 
Gatunki chronione: 
brak  
  
Inne gatunki: 
Tężnica wytworna (Ischnura elegans)  
Łątka dzieweczka (Coenagrion puella)  
Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum)  
Oczobarwnica większa (Erythromma najas)  
Pałątka pospolita (Lestes sponsa)  
Szklarka zielona (Cordulia aenea)  
Szablak krwisty (Sympetrum sanguineum)  
  
  
  
  

 

Charakterystyka: 
Płytkie zarastające starorzecze przedzielone groblą posiadające rozległą strefę szuwaru 

niskiego. W części zachodniej znajduje się główny zbiornik wody podlegający okresowo 
dużym wahaniom. Woda ciemna, brunatna, lecz stosunkowo przezroczysta w okresie 

Fot. 20 



                                                                                        

 

   

wiosennym, latem duża część zbiornika pokryta przez rzęsę wodną. Na stosunkowo 
niewielkiej powierzchni występuje roślinność o liściach zanurzonych. Starorzecze znajdujące 
się w otoczeniu użytków zielonych oraz pola uprawnego. Nie stwierdzono gatunków 
chronionych, choć siedliskowo biotop spełnia wymagania dla Sympecma paedisca. 
Prawdopodobną przyczyną jest postępująca eutrofizacja.  

 
Zagrożenia: 

Potencjalnym zagrożeniem dla biotopu jest jego eutrofizacja i zamulenie. 
 

Zalecenia ochronne: 
Z uwagi na brak gatunków chronionych nie ma zaleceń ochronnych. 
 
 

 
Mapa 8. Lokalizacja starorzeczy 247-249, 252, 253, 292-294 oraz 446.  

 

Starorzecze 247 (Mapa 8, Fot. 21) 
Gatunki chronione: 
brak  
  
Inne gatunki: 
Tężnica wytworna (Ischnura elegans)  
Łątka dzieweczka (Coenagrion puella)  
Oczobarwnica większa (Erythromma najas)  
Pałątka pospolita (Lestes sponsa)  
Żagnica sina (Aeshna cyanea)  
Ważka czteroplama (Libellula quadrimaculata)  
Szklarka zielona (Cordulia aenea)  
Lecicha białoznaczna (Orthetrum albistylum)  
  

 

Fot. 21 



                                                                                        

 

   

Charakterystyka: 
Duże i zróżnicowane siedliskowo starorzecze w kształcie podkowy otoczone zwartym 

szpalerem drzew i zarośli. Z tego powodu na przeważającej części mocno zacienione. 
Starorzecze częściowo w zaniku z powodu znacznego wypłycenia i zarośnięcia, szczególnie 
w części wschodniej. Jedynie w części zachodniej zachowały się niewielkie fragmenty z 
otwarty lustrem wody (zbiornik wędkarski, Fot. 21) oraz z rozlewiskiem z szuwarem niskim. 
Woda w zbiorniku zielona, w pozostałej części rdzawa, brunatna i mętna. Dobrze rozwinięta 
strefa szuwarowa na przeważającej powierzchni starorzecza. Biotop obecnie nie spełnia 
wymagań siedliskowych gatunków chronionych ze względu na znaczne zmętnienie wody, 
zamulenie, intensywne użytkowanie wędkarskie oraz duże zacienienie na przeważającej 
części. 

 

Starorzecze 248 (Mapa 8, Fot. 22) 
Gatunki chronione: 
brak  
  
Inne gatunki:  
Tężnica wytworna (Ischnura elegans)  
Łątka dzieweczka (Coenagrion puella)  
Oczobarwnica większa (Erythromma najas)  
Oczobarwnica mniejsza (Erytromma viridulum)  
Szklarka zielona (Cordulia aenea)  
Ważka czteroplama (Libellula quadrimaculata)  
Lecicha białoznaczna (Orthetrum albistylum)  
Szablak krwisty (Sympetrum sanguineum)  
Szablak zwyczajny (Sympetrum vulgatum)  

 

Charakterystyka: 
Południowe ramię dużego starorzecza o kształcie rogala z dobrze wykształconą 

strukturą roślinności szuwarowej oraz fragmentaryczną strefą o liściach pływających. Po 
zewnętrznej stronie biotop posiada wysokie i strome brzegi oraz wąską strefę z szuwarem 
niskim. Po stronie wewnętrznej oraz na końcu ramienia starorzecze mocno wypłycone i 
zamulone z rozległymi płatami szuwarów niskich i wysokich. Widoczne liczne stanowiska 
wędkarskie. Struktura roślinności jest potencjalnym biotopem dla gatunku chronionego – 
S.  paedisca. Natomiast znaczące zamulenie i przeżyźnienie stanowiska są czynnikami 
niekorzystnymi, które obecnie prawdopodobnie są główną przyczyną jego nieobecności. 

 
Zagrożenia: 

Obecnie zagrożeniem dla starorzecza jest postępująca eutrofizacja, zamulenie i 
wypłycanie się zbiornika.  

 
Zalecenia ochronne: 

Fot. 22 



                                                                                        

 

   

Z uwagi na brak gatunków chronionych nie ma zaleceń ochronnych. 
Starorzecze 249 (Mapa 8, Fot. 23) 

Gatunki chronione: 
brak  
  
Inne gatunki: uzupełnić 
Tężnica wytworna (Ischnura elegans)  
Łątka dzieweczka (Coenagrion puella)  
Pióronóg zwyczajny (Platycnemis pennipes)  
Oczobarwnica większa (Erythromma najas)  
Żagnica wielka (Aeshna grandis)  
Szklarka zielona (Cordulia aenea)  
Lecicha białoznaczna (Orthetrum albistylum)  
Szablak krwisty (Sympetrum sanguineum)  
Szablak zwyczajny (Sympetrum vulgatum)  
  

 

Charakterystyka: 
Północne ramię dużego starorzecza o kształcie rogala z dobrze wykształconą strukturą 

roślinności szuwarowej oraz fragmentaryczną strefą o liściach pływających. Po zewnętrznej 
stronie biotop posiada wysokie i strome brzegi oraz wąską strefę z szuwarem niskim. Po 
stronie wewnętrznej oraz na końcu ramienia starorzecze mocno wypłycone i zamulone z 
rozległymi płatami szuwarów niskich i wysokich. Widoczne liczne stanowiska wędkarskie. 
Struktura roślinności jest potencjalnym biotopem dla gatunku chronionego – S.  paedisca. 
Natomiast znaczące zamulenie i przeżyźnienie stanowiska są czynnikami niekorzystnymi, 
które obecnie prawdopodobnie są główną przyczyną jego nieobecności. 

 
Zagrożenia: 

Obecnie zagrożeniem dla starorzecza jest postępująca eutrofizacja, zamulenie i 
wypłycanie się zbiornika.  

 
Zalecenia ochronne: 

Z uwagi na brak gatunków chronionych nie ma zaleceń ochronnych. 
 

 

  

Fot. 23 



                                                                                        

 

   

Starorzecze 252 (Mapa 8, Fot. 24) 
Gatunki chronione: 
brak  
  
Inne gatunki: uzupełnić 
Tężnica wytworna (Ischnura elegans)  
Łątka dzieweczka (Coenagrion puella)  

 

Charakterystyka: 
Starorzecze wykorzystywane intensywnie w celach wędkarskich o ubogiej 

strukturalnie i gatunkowo roślinności wodnej i przybrzeżnej. Woda mętna. Biotop nie spełnia 
kryteriów siedliskowych preferowanych przez chronione gatunki ważek. 

 

Starorzecze 253 (Mapa 8, Fot. 25) 
Gatunki chronione: 
brak  
  
Inne gatunki:uzupełnić 
Łątka dzieweczka (Coenagrion puella)  
Pióronóg zwyczajny (Platycnemis pennipes)  
  
  

 

Charakterystyka: 
Niewielki hypertroficzny zbiornik, mocno zacieniony, w całości pokryty rzęsą wodną. 

Brak strefy szuwarów i roślin podwodnych. Starorzecze nie posiada siedlisk preferowanych 
przez chronione gatunki ważek. 

 

 

  

Fot. 24 

Fot. 25 



                                                                                        

 

   

Starorzecze 446 (Mapa 8, Fot. 26) 
Gatunki chronione: 
brak  
  
Inne gatunki: uzupełnić 
Tężnica wytworna (Ischnura elegans)  
Łątka dzieweczka (Coenagrion puella)  
Szablak krwisty (Sympetrum sanguineum)  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Charakterystyka: 
Niewielkie, płytkie starorzecze, ze słabo rozwiniętą strukturalnie i powierzchniowo 

strefą roślinności przybrzeżnej oraz zanurzonej. Zbiornik charakteryzuje się dużymi 
wahaniami poziomu wody. Woda brunatna, mętna. Zbiornik mocno zeutrofizowany. Biotop 
nie spełnia wymagań siedliskowych dla chronionych gatunków ważek. 

 

Starorzecze 292 (Mapa 8, Fot. 27) 
Gatunki chronione: 
brak  
  
Inne gatunki: uzupełnić 
Tężnica wytworna (Ischnura elegans)  
Łątka dzieweczka (Coenagrion puella)  
Pióronóg zwyczajny (Platycnemis pennipes)  
Oczobarwnica większa (Erythromma najas)  
Żagniczka wiosenna (Brachytron pratense)  
Szablak krwisty (Sympetrum sanguineum)  

 

Charakterystyka: 
Płytkie starorzecze o słabo rozwiniętej roślinności w strefie brzegowej, w okresie 

letnim całkowicie pokryte rzęsą wodną. Biotop nie spełnia kryteriów siedliskowych dla 
chronionych gatunków ważek. 

 

 

Fot. 26 

Fot. 27 



                                                                                        

 

   

Starorzecze 294 (Mapa 8, Fot. 28) 
Gatunki chronione: 
brak  
  
Inne gatunki: uzupełnić 
Tężnica wytworna (Ischnura elegans)  

 

Charakterystyka: 
Niewielkie i płytkie starorzecze o dużych wahaniach poziomu wody. Zbiornik z ubogą 

gatunkowo roślinnością wodno-błotną, odznaczający się wysoką trofią i dużym zamuleniem. 
Biotop nie spełnia wymagań siedliskowych dla chronionych gatunków ważek. 

 

Starorzecze 293 (Mapa 8, Fot. 29) 
Gatunki chronione: 
brak  
  
Inne gatunki: uzupełnić 
Straszka pospolita (Sympecma fusca) 
Tężnica wytworna (Ischnura elegans) 

 

Łątka dzieweczka (Coenagrion puella)  
Pióronóg zwyczajny (Platycnemis pennipes)  
Oczobarwnica większa (Erythromma najas)  
Szablak krwisty (Sympetrum sanguineum)  
  
  

 

Charakterystyka: 
Starorzecze z dobrze rozwiniętą strefą szuwaru przybrzeżnego oraz z roślinnością 

zanurzoną. Woda klarowna, dno na przeważającej części muliste. Obecne nieliczne 
stanowiska wędkarskie. Od strony południowej w otoczeniu starorzecza znajduje się szeroki 
pas zadrzewień, pozostałą część otaczają użytki zielone. Biotop spełnia wymagania 
siedliskowe dla Sympecma paedisca. Jednak podczas kontroli nie stwierdzono tego gatunku.  
Zagrożenia: 

Potencjalnym zagrożeniem jest eutrofizacja, zamulanie i zarastanie starorzecza. 
Zalecenia ochronne: 

Zaleca się utrzymanie charakteru w bezpośrednim otoczeniu starorzecza. 

Fot. 28 

Fot. 29 



                                                                                        

 

   

 
Mapa 9. Lokalizacja starorzecza 469.  

 

Starorzecze 469 (Mapa 9, Fot. 30) 
Gatunki chronione: 
Straszka syberyjska (Sympecma paedisca)  
  
Inne gatunki: 
Straszka pospolita (Sympecma fusca) 
Tężnica wytworna (Ischnura elegans) 

 

Łątka dzieweczka (Coenagrion puella)  
Oczobarwnica większa (Erythromma najas)  
Pałątka pospolita (Lestes sponsa)  
Husarz władca (Anax imperator)  
Żagnica południowa (Aeshna affinis)  
Żagnica wielka (Aeshna grandis)  
Ważka płaskobrzucha (Libellula depressa)  
Szklarka zielona (Cordulia aenea)  
Miedziopierś żółtoplama (Somatochlora 
flavomaculata) 

 

Szablak krwisty (Sympetrum sanguineum)  
Szablak zwyczajny (Sympetrum vulgatum)  
  

 

Charakterystyka: 
Rozległy podmokły biotop, w większości porośnięty przez trzcinę z niewielkim 

płytkim zbiornikiem we wschodniej części oraz rowami biegnącymi po obrzeżach rozlewiska. 
Zbiornik mocno zarastający przez roślinność szuwarową oraz zanurzoną, mocno zamulony. 
Rowy z wodą stagnującą lub bardzo wolną płynącą. W trzcinowisku miejscami występują 
luźne płaty tworzące mikrosiedliska z płytką i stagnującą wodą. Woda rdzawobrunatna, 
mętna. Biotop znajduje się w otoczeniu pól uprawnych, brak zarośli i zadrzewień w pobliżu. 

Podczas kontroli stwierdzono pojedynczego osobnika Sympecma paedisca, nie 
obserwowano zachowań rozrodczych, kopulacji, tandemów ani składania jaj. Na tej 
podstawie oceniono stan populacji jako zły. Biotop ze względu na rozległą strefę szuwarową 
oraz obecność płytkiej strefy z otwartym lustrem wody, jest potencjalnym siedliskiem dla 
gatunku. Jednak przeżyźnienie i zarastanie biotopu są niekorzystne dla utrzymania się 
populacji. 

Fot. 30 



                                                                                        

 

   

 
Zagrożenia: 

Obecnie zagrożeniem dla biotopu jest jego przeżyźnienie, zamulenie i zarastanie. 
Dodatkowo zaobserwowano wypalanie traw na jego obrzeżach.  

 
Zalecenia ochronne: 

W celu poprawy warunków siedliskowych dla S. paedisca należy przeprowadzić 
odmulenie zbiornika z otwartym lustrem wody w części północnej oraz utworzyć strefę 
buforową oddzielającą biotop od pól uprawnych. Należy również przestrzegać zakazu 
wypalania traw.  

 
 
 

 
Mapa 10. Lokalizacja starorzeczy 447-448.  

 
Starorzecze 447 (Mapa 10, Fot. 31) 

Gatunki chronione: 
Straszka syberyjska (Sympecma paedisca)  
  
Inne gatunki:  
Tężnica wytworna (Ischnura elegans)  
Łątka dzieweczka (Coenagrion puella)  
Pióronóg zwyczajny (Platycnemis pennipes)  
Oczobarwnica większa (Erythromma najas)  
  
  
  
  
  

 

Charakterystyka: 
Starorzecze ze słabo rozwiniętą strefą roślinności przybrzeżnej, ze stromymi brzegami, 

posiadające stosunkowo dobrze rozwiniętą roślinność podwodną. Woda w środkowej części 
zbiornika stosunkowo klarowna, natomiast na jego końcach mętna i zamulona. W 
bezpośrednim otoczeniu starorzecza znajdują się liczne zarośla wierzbowe, teren wokół 
zbiornika stanowią nieużytki. Podczas kontroli zaobserwowano jednego osobnika Sympecma 

Fot. 31 



                                                                                        

 

   

paedisca, nie obserwowano zachowań rozrodczych, ani składania jaj. Stan populacji oceniono 
na zły. Osobnik prawdopodobnie zaleciały z innego biotopu. Obecnie starorzecze posiada 
tylko fragmentarycznie wykształcone warunki siedliskowe do rozwoju tego gatunku. Brak 
rozległej strefy płytkiej z szuwarową roślinnością przybrzeżną stanowi ograniczenie dla 
rozwoju tego gatunku.  

 
Zagrożenia: 

Obecnie zagrożeniem dla biotopu jest wypalanie traw w jego pobliżu oraz duże 
zaśmiecenie zbiornika. 

 
Zalecenia ochronne: 

W celu poprawy warunków siedliskowych dla gatunku chronionego należy przede 
wszystkim utworzyć płytką strefę brzegową umożliwiającą rozwój roślinności szuwarowej.   

 

Starorzecze 448 (Mapa 10, Fot. 32) 
Gatunki chronione: 
brak  
  
Inne gatunki:  
Tężnica wytworna (Ischnura elegans)  
Łątka dzieweczka (Coenagrion puella)  
Pióronóg zwyczajny (Platycnemis pennipes)  
Oczobarwnica większa (Erythromma najas)  
  
  
  
  
  

 

Charakterystyka: 
Niewielkie powierzchniowo podłużne i wąskie rozlewisko, o dużych wahaniach 

poziomu wody położone w międzywalu. Okresowo wysychające. Brzegi porośnięte zaroślami 
wierzbowymi, które w dużej części zasłaniają tafle zbiornika. Zbiornik stosunkowo mocno 
zacieniony. Praktycznie brak roślinności szuwarowej, obecna roślinność podwodna. W 
otoczeniu zbiornika znajdują się nieużytki.  

 
Zagrożenia: 

Wysychanie w okresie letnim, wypalanie traw, zarastanie, przeżyźnienie 
 

Zalecenia ochronne: 
Z uwagi na brak gatunków chronionych nie ma zaleceń ochronnych dla biotopu. 

 

Fot. 32 



                                                                                        

 

   

 

Podsumowanie  
W sezonie 2014 inwentaryzacją objęte zostały 32 starorzecza. Łącznie stwierdzono 

dwa gatunki chronionych ważek: zalotkę większą (Leucorrhinia pectoralis) – gatunek z 
Załączników II i IV Dyrektywy Siedliskowej oraz straszkę syberyjską (Sympecma paedisca) – 
gatunek z Załącznika IV Dyrektywy Siedliskowej.  

Zalotka większa zasiedla jedno starorzecze (nr 206). Populacja gatunku jest mała na 
tym stanowisku, prawdopodobnie w zaniku. Gatunek preferuje biotopy o umiarkowanej trofii 
i obecności bogatej strukturalnie roślinności wodnej i przybrzeżnej. Tego typu siedlisko 
znajduje się jedynie w południowej części starorzecza nr 206. Na zmianę właściwości 
siedliska zalotki wpływa przede wszystkim wzrost zawartości biogenów oraz niszczenie 
roślinności szuwarowej. Dlatego też umiarkowana aktywność wędkarska oraz miejsca 
wypoczynku i rekreacji powinny znajdować się w części północnej zbiornika. 

Straszka syberyjska występowała łącznie na sześciu starorzeczach (nr 210, 211, 214, 
286, 447 i 469), z czego na dwóch biotopach odnotowano liczną populację w stanie dobrym 
(nr 210 i 211). Na pozostałych czterech biotopach odnotowano nieliczne osobniki dorosłe, 
które nie wykazywały zachowań rozrodczych. Gatunek ten może zasiedlać różnego rodzaju 
zbiorniki wód stojących, które posiadają płytką strefę z luźną roślinnością szuwarową oraz 
podlegają okresowym wahaniom poziomu wody. Realnym zagrożeniem dla straszki w dolinie 
Wisły jest obecnie wczesnowiosenne wypalanie traw w sąsiedztwie miejsc jej rozrodu – 
proceder trudny do kontrolowania i zależny w dużej mierze od świadomości lokalnej 
społeczności.  

Kilka starorzeczy (nr 206, 210, 211, 212, 263, 469 i 605) wyróżnia się na tle innych 
badanych zbiorników większą różnorodnością gatunkową. W większości są to miejsca 
występowania gatunków chronionych lub są ich potencjalnymi siedliskami. W każdym z tych 
biotopów odnotowano łącznie od 11 do 14 gatunków ważek. Należy przy tym zaznaczyć, że 
liczby te nie odzwierciedlają pełnego składu gatunkowego tych starorzeczy, gdyż badania 
były prowadzone w okresie lotów gatunków chronionych. Można jednak przyjąć, że 
starorzecza te są ostoją innych gatunków ważek i sprzyjają zachowaniu różnorodności 
gatunkowej w dolinie Wisły. Jest to dodatkowy argument za zachowaniem ich 
dotychczasowego stanu a przede wszystkim za ograniczeniem antropopresji w samych 
zbiornikach oraz w ich zlewni bezpośredniej. 

Reasumując, na 32 starorzecza inwentaryzowane w 2014 r. wyróżniono 10 (31 %) ze 
względu na występowanie gatunków chronionych i/lub dużą różnorodność gatunkową ważek. 
Wśród głównych zagrożeń występujących na całym badanym obszarze jest przede wszystkim 
eutrofizacja zbiorników i związany z tym zanik różnorodności siedliskowej. W dłuższej 
perspektywie czasowej prowadzi to do wypłycania, zamulania, zarastania i w konsekwencji 
zaniku starorzeczy. Na badanym terenie nadmiernej eutrofizacji starorzeczy sprzyjają przede 



                                                                                        

 

   

wszystkim brak kontaktu z wodami rzecznymi (brak okresowego zalewania starorzeczy przez 
Wisłę w czasie okresowych wezbrań) oraz intensywna aktywność wędkarska na większości 
inwentaryzowanych zbiorników, a także w przypadku niektórych starorzeczy – ich położenie 
w zlewni rolniczej. Jednym z działań, które spowalniają procesy eutrofizacji i w dużej mierze 
prowadzą przywrócenia funkcji starorzeczy jest przede wszystkim odtworzenie połączenia 
hydraulicznego między zbiornikami a wodami rzeki w dolinie. Natomiast w przypadku 
wykorzystania starorzeczy przez wędkarzy i często związanym z tym dodatkowym 
zarybieniem, robieniem nowych stanowisk wędkarskich oraz intensywnym nęceniem ryb, 
najlepszym rozwiązaniem jest wydzielenie zbiorników, które nie spełniają obecnie kryteriów 
dla rozwoju chronionych gatunków ważek, natomiast mogą pełnić funkcję czysto wędkarską 
lub/i rekreacyjną.   
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