
èródliska wapienne ze
zbiorowiskami
Cratoneurion commutati

Siedlisko priorytetowe
Kod Physis: 54.12

A. Opis siedliska g∏ównego
typu

Definicja

Wyp∏ywy wód podziemnych o wysokiej zawartoÊci zwiàzków
wapnia, z których wytràcajà si´ osady wapienne w postaci tra-
wertynów lub innych rodzajów martwic wapiennych. PoroÊni´-
te g∏ównie przez zbiorowiska roÊlin zarodnikowych (mchów,
wàtrobowców i glonów), które aktywnie uczestniczà w powsta-
waniu trawertynów poprzez zmian´ równowagi jonowej wód
êródlanych.

Charakterystyka

Pierwotnymi siedliskami sà êród∏a i wycieki w obr´bie ska∏
w´glanowych (np. Tatry wapienne, Pieniny) oraz aktywnie
rosnàce w´glanowe torfowiska êródliskowe. Wody wyp∏ywa-
jàce ze êróde∏ majà sta∏à, zazwyczaj niewielkà wydajnoÊç,
niewielkà zmiennoÊç w∏aÊciwoÊci chemicznych i temperatury
wody w ciàgu roku. Sà to wody o Êredniej i wysokiej mine-
ralizacji i odczynie od s∏abo alkalicznego do alkalicznego.
Na obszarach górskich i podgórskich dosyç cz´ste sà ero-
zyjne nisze êródliskowe, w których zbiorowiska mszaków
êródliskowych zajmujà tzw. twarde dna – p∏askie lub po-
chy∏e powierzchnie, na których z czasem nabudowywane
sà z martwicy wapiennej ró˝nego rodzaju struktury w po-

staci tarasów, progów i innych przegród blokujàcych od-
p∏yw wody i powodujàcych powstawanie zbiorników wod-
nych oraz akumulacj´ substancji organicznej. W sk∏ad
kompleksu przestrzennego êródliska wchodzà uk∏ady cie-
ków i zbiorników odprowadzajàcych wody êróde∏, akumu-
lacyjne kopu∏ki humusowe i fragmenty przesuszonych po-
k∏adów osadów przyêród∏owych, zwykle opanowywanych
przez zbiorowiska zaroÊlowe i leÊne.
W sàsiedztwie êróde∏ o niewielkich wydajnoÊciach mogà
powstawaç zasadowe torfowiska êródliskowe (7230).
W toku ich rozwoju roÊlinnoÊç petryfikujàca utrzymuje
si´ jako drobnopowierzchniowy sk∏adnik mozaiki zbioro-
wisk roÊlinnych ze zwiàzków: Caricion davallianae, Ma-
gnocaricion (g∏ównie Caricetum paniculatae na szczycie
kopu∏ êródliskowych), cz´sto w kompleksie z jeziorkami
ze zbiorowiskami ramienic i p∏ywaczy. W warunkach
ekstensywnego u˝ytkowania uk∏ad ten wzbogacajà zbio-
rowiska poÊrednie pomi´dzy roÊlinnoÊcià niskotorfowi-
skowà a ∏àkowà ze zwiàzków Molinion i Calthion.
Aktywizacja tworzenia si´ martwic wapiennych wiàzana jest
z okresami ocieplania si´ klimatu. Proces petryfikacji wcià˝ ak-
tywnie zachodzi na po∏udniu Polski. W Polsce pó∏nocnej spo-
tykane sà liczne Êlady dawnej aktywnoÊci êróde∏ petryfikujà-
cych w postaci mià˝szych, nieraz wielometrowych pok∏adów
trawertynów. Jednak w chwili obecnej tworzenie si´ martwic
wapiennych wyst´puje sporadycznie i ma charakter drobno-
powierzchniowy, a ich powstawanie zwiàzane jest z warunka-
mi mikroklimatycznymi i procesami fizyko–chemicznymi.
Znacznie cz´Êciej w obr´bie kompleksów by∏ych torfowisk êró-
dliskowych, znajdujàcych si´ w stadium erozji, spotykane sà
ods∏oni´te pok∏ady martwic wapiennych. Te cz´Êciowo znisz-
czone ska∏y tworzà wtórne siedlisko dla gatunków kalcyfilnych
– reliktów pierwotnych zbiorowisk êródliskowych.

Podzia∏ na podtypy

Siedlisko reprezentowane przez jeden podtyp

7220–1 Petryfikujàce êród∏a z utworami tufowymi
(Cratoneurion)

Podtyp obejmuje wszystkie postacie fitocenoz odnotowane w kra-
ju. W formie typowej rozwini´te na terenach górskich i podgór-
skich, na pozosta∏ych obszarach w formie uproszczonej.
Zespo∏y te sà w kraju niedostatecznie zbadane, ich umiej-
scowienie w systemie fitosocjologicznym nie jest rozstrzy-
gni´te. Cz´Êç autorów wyodr´bnia niektóre syntaksony ja-
ko samodzielne zbiorowiska mszaków. 

Umiejscowienie siedliska 
w polskiej klasyfikacji fitosocjologicznej

* oznacza jednostk´ nie wymienionà w opracowaniu Ma-
tuszkiewicza (2001), wliczanà przez autorów materia∏ów
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*èródliska wapienne ze zbiorowiskami

Cratoneurion commutati

êród∏owych do zwiàzku Cratoneurion commutati lub do sa-
modzielnych zbiorowisk mszaków

Klasa Montio–Cardaminetea
Rzàd Montio–Cardaminetalia

Zwiàzek Cratoneurion commutati
Zespó∏ Cratoneuretum falcati
Zespó∏ Cratoneuro–Saxifragetum aizoidis
*Zespó∏ Cratoneuro filicini–Lemnetum trisul-
cae
* Zbiorowisko Pellia endiviaefolia
* Zbiorowisko Cratoneuron commutatum
* Zbiorowisko Preissia quadrata
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B. Opis podtypów

Petryfikujàce êród∏a
z utworami tufowymi 
(Cratoneurion)
Kod Physis: 54.12

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Siedlisko wyst´puje w rozproszeniu na terenach górskich
i podgórskich Polski po∏udniowej w rejonach wyst´powa-
nia ska∏ w´glanowych oraz sporadycznie na obszarach
m∏odoglacjalnych Polski pó∏nocnej, w rejonach, gdzie
ska∏y macierzyste utworów polodowcowych zawierajà
wi´kszà iloÊç fragmentów ska∏ wapiennych. Wspó∏czeÊnie
powstajàce formy martwicowe zlokalizowane sà g∏ównie
w Karpatach (w Tatrach, w zachodniej cz´Êci Pienien
i Podhala) oraz na Pogórzu Cieszyƒskim. Znane sà liczne
stanowiska subfosylne i fosylne (m.in. Jura Krakowsko-
–Cz´stochowska, Kielecczyzna, Lubelszczyzna), gdzie wa-
pienne wytràcenia przyêród∏owe mogà pe∏niç rol´ sie-
dlisk wtórnych. W Polsce pó∏nocnej obszary koncentracji
êróde∏ petryfikujàcych zwiàzane sà z formami geomorfo-
logicznymi krajobrazu polodowcowego, jak np. moreny
czo∏owe i kemy. Powstawaniu siedliska sprzyja d∏ugotrwa-
∏e przebywaniem wód podziemnych w kontakcie z mine-

ra∏ami w´glanowymi oraz ich wyst´powanie na po-
wierzchni w formie Êrednio wydajnych êróde∏ ró˝nych ty-
pów: krasowych, rumoszowych, tektonicznych, warstwo-
wych i innych. Niejednokrotnie sà to êród∏a ascenzyjne,
wyp∏ywajàce pod znacznym ciÊnieniem hydrostatycznym.

Fizjonomia i struktura zbiorowisk

Cratoneuro–Saxifragetum aizoidis to zespó∏ wysoko-
górski, spotykany w wapiennych i dolomitowych Tatrach.
Gatunkiem charakterystycznym i dominujàcym jest skal-
nica nakrapiana Saxifraga aizoides nadajàca charaktery-
stycznà fizjonomi´ p∏atom zespo∏u wraz z innymi ˝ó∏to
i bia∏o kwitnàcymi gatunkami: fio∏kiem dwukwiatowym
Viola biflora, s∏onecznicà wàskolistnà Heliosperma qu-
adridentatum, t∏ustoszem alpejskim Pinguicula alpina,
g´siówkà alpejskà Arabis alpina (rzadziej g´siówkà sto-
krotkolistnà A. soyeri). Te niezbyt wysokie roÊliny kwiato-
we (20–30 cm wysokoÊci) przerastajà nieliczne turzyce
(sina Carex flacca i ˝ó∏ta C. flava). Warstwa mchów, za-
zwyczaj pokrywajàca powy˝ej 50% powierzchni p∏atu,
zdominowana jest przez Cratoneuron commutatum i Bry-
um pseudotriquetrum.

Cratoneuretum falcati to zespó∏ wysokogórskich êró-
de∏ zdominowanych przez mchy. Gatunkami charaktery-
stycznymi sà g´siówka stokrotkolistna Arabis soyeri oraz
mszaki Aneura pinguis, Philonotis calcarea i Thuidium
philiberti, jednak gatunkiem dominujàcym jest Crato-
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*èródliska wapienne ze zbiorowiskami

Cratoneurion commutati

neuron commutatum, który w p∏ynàcej wodzie mo˝e two-
rzyç charakterystyczne „girlandy” inkrustowane w´gla-
nem wapnia. RoÊliny zielne osiàgajà przeci´tnie
40–60 cm i maksymalnie, jak np. turzyca sina Carex
flacca ssp. claviformis, dorastajà do 80 cm.

W ni˝szych po∏o˝eniach górskich i na ni˝u roÊlinnoÊç ze
zwiàzku Cratoneurion commutati ma charakter zbiorowisk
kad∏ubowych. Drobnopowierzchniowe fitocenozy, zawsze ze
znacznym udzia∏em mchów i wàtrobowców i ze zmiennym
udzia∏em roÊlin naczyniowych, cz´sto tworzà ugrupowania
o charakterze jednogatunkowych synuzji. Zwykle stanowià
element wi´kszych kompleksów obejmujàcych roÊlinnoÊç
wodnà, torfowiskowà i leÊnà. Wyst´pujà w miejscach zacie-
nionych pod okapem drzew i na obszarach przyêród∏owych
na torfowiskach êródliskowych, na dnie cieków i na wysi´ko-
wych Êciankach rozci´ç erozyjnych. Najbardziej charaktery-
stycznym elementem sà darnie mchu ˝ebrowca Cratoneuron
commutatum. Dolne cz´Êci tej roÊliny, zanurzone w wodzie
zwykle pokrywajà si´ nalotem martwicy wapiennej, sà sztyw-
ne i ∏amliwe. Drugi z gatunków ˝ebrowców Cratoneuron fili-
cinum opanowuje zazwyczaj niewielkie kamienie i fragmen-
ty drewna nieznacznie wystajàce ponad wod´. Zbiorowiska
˝ebrowców rozwijajà si´ zwykle na pod∏o˝u mineralnym
w p∏ytkiej warstewce p∏ynàcej wody. Umo˝liwia to wegeta-
tywny rozwój niektórych hydrofitów (np. rz´sy trójrowkowej
Lemna trisulca) wype∏niajàcej wolne przestrzenie mi´dzy sy-
nuzjami mszaków. W podobnych warunkach p∏aty o po-
wierzchni si´gajàcej nieraz kilku metrów kwadratowych two-
rzy wàtrobowiec pleszanka k´dzierzawa Pellia endiviaefolia.
Siedliska wtórne tworzone przez wyerodowane i cz´Êciowo
zniszczone pok∏ady i bry∏y trawertynów opanowywane sà
przez drobnopowierzchniowe zbiorowiska mszaków. Na
bry∏ach martwic wapiennych cz´Êciowo zanurzonych w wo-
dzie êróde∏ wyst´puje zbiorowisko plechowatego wàtro-
bowca Preissia quadrata, której skórzaste plechy pod ko-
niec sezonu wegetacyjnego pokrywajà praktycznie ca∏e
dost´pne pod∏o˝e.

Reprezentatywne gatunki
Mchy: Aneura pinguis, Cratoneuron commutatum (=Palu-
striella commutata), Cratoneuron filicinum, Pellia endivia-
efolia, Philonotis calcarea,
RoÊliny naczyniowe: g´siówka stokrotkolistna Arabis soyeri
ssp. subcoriacea, s∏onecznica wàskolistna Heliosperma qu-
adridentatum, skalnica nakrapiana Saxifraga aizoides.

Odmiany
Patrz „Fizjonomia i struktura zbiorowisk”.

Mo˝liwe pomy∏ki
W warunkach s∏abego wytwarzania martwic wapiennych
mo˝liwe pomy∏ki z innymi zbiorowiskami êródliskowymi
z dominacjà mszaków z klasy Montio–Cardaminetea.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Cratoneurion commutati
Zespó∏ Cratoneuretum falcati (=Arabido–Cra-
toneuretum falcati)
Zespó∏ Cratoneuro–Saxifragetum aizoidis
*Zespó∏ Cratoneuro filicini–Lemnetum trisulcae
* Zbiorowisko Pellia endiviaefolia
* Zbiorowisko Cratoneuron commutatum
* Zbiorowisko Preissia quadrata

Dynamika roÊlinnoÊci

Zarówno dynamika spontaniczna, jak i powiàzana z dzia-
∏alnoÊcià cz∏owieka w Polsce bardzo s∏abo zbadana, po-
ni˝sze dane oparte sà g∏ównie na doniesieniach z krajów
oÊciennych.
Spontaniczna
èród∏a górskie powiàzane sà dynamicznie ze zbiorowi-
skami z niebielistkà trwa∏à i zio∏oroÊlami z Petasites ka-
blikianus. Na otwartych torfowiskach êródliskowych
przekszta∏cone utwory w´glanowe opanowywane sà
przez gatunki wapniolubne charakterystyczne dla
zwiàzku Caricion davallianae, jak np. marzyca ruda
Schoenus ferrugineus i kosatka kielichowa Tofieldia ca-
lyculata. W wyniku przemian autogenicznych zwiàza-
nych ze zmianami mikrotopografii i erozjà dochodzi do
lokalnego odizolowania fragmentów siedliska od zasi-
lania wodà êróde∏. Przesuszone trawertyny stanowià
substrat dla wykszta∏cania si´ gleb w´glanowych (zbli-
˝onych do parar´dzin) na których zachodzi sukcesja od
zbiorowisk zielnych do leÊnych (w∏aÊciwych dla regio-
nu). Sà to g∏ównie odmiany regionalne podgórskiego
∏´gu jesionowego (Carici remotae–Fraxinetum 91E0)
oraz buczyny storczykowej (Carici–Fagetum 9150).
Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Dzia∏alnoÊç cz∏owieka powiàzana jest najcz´Êciej z cz´-
Êciowym odwodnieniem substratów w´glanowych stàd ten-
dencja do rozwoju zbiorowisk leÊnych, jak opisane wy˝ej.
Mineralizacja utworów organicznych w kompleksach êró-
dliskowych prowadzi do rozwoju gatunków nitrofilnych.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne lub
przylegajàce

Na terenach górskich i podgórskich êród∏a petryfikujàce
cz´sto stanowià element wi´kszych kompleksów mokra-
d∏owych. Zazwyczaj sà to torfowiska zasadowe pokryte ro-
ÊlinnoÊcià ze zwiàzku Caricion davallianae, g∏ównie zespo-
∏y Valeriano–Caricetum flavae i Caricetum davallianae.
Otoczenie wyp∏ywów êróde∏ mogà tworzyç odmiany turzy-
cowiska z turzycà prosowà Carex paniculata z elementami
kalcyfilnymi, zaÊ w sàsiedztwie cieków odprowadzajàcych
wody êróde∏ rozwijajà si´ zio∏oroÊla i olszyny górskie. Na
obszarach zacienionych zbiorowiska êróde∏ petryfikujàcych
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wyst´pujà zwykle w mozaice ze zbiorowiskami hydrofitów
wód p∏ynàcych (zw. Sparganio–Glycerion), z innymi zespo-
∏ami êródliskowymi oraz zbiorowiskami mezofilnych lasów,
np. ∏´gu jesionowego (Carici remotae–Fraxinetum 91E0)
oraz buczyny storczykowej (Carici–Fagetum 9150).

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Siedliska bardzo istotne dla utrzymania krajowej i ponadkrajowej
ró˝norodnoÊci biologicznej na wszystkich jej poziomach. Wysoki
walor wynika tak˝e z rzadkoÊci wyst´powania siedliska w kraju.
Warunki stenotopowe powodujà obecnoÊç szeregu wyspecjalizo-
wanych zwierzàt (szczególnie bezkr´gowców), jak te˝ roÊlin ni˝-
szych (m.in. okrzemki). Uk∏ady cz´Êciowo zniszczone, spotykane
na pó∏nocy kraju, pe∏nià rol´ refugiów dla gatunków kalcyfilnych
pozbawionych siedlisk pierwotnych. Dobrze zachowane uk∏ady
stratygraficzne martwic wapiennych i torfów êródliskowych zawie-
rajà liczne szczàtki organizmów (g∏ównie mi´czaków) i sà wyko-
rzystywane jako zapis warunków paleoekologicznych.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Poczwarówka zmienna Vertigo genesii, potencjalnie poczwarówka
Geyera Vertigo geyeri i traszka karpacka Triturus montandoni.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Bocian czarny Ciconia nigra.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane
Wsz´dzie tam, gdzie warunki wodne i troficzne nie zo-
sta∏y sztucznie zmienione i zachodzi przewaga procesów
akumulacji trawertynów nad procesami erozyjnymi,
w torfowiskach êródliskowych tak˝e akumulacja torfów
mszysto–turzycowych.

Inne obserwowane stany
Zanik aktywnoÊci êróde∏ w wyniku zmian re˝imu hydrolo-
gicznego w skali regionalnej bàdê ujmowania êróde∏ dla
celów gospodarczych.
Intensywna erozja êróde∏ i torfowisk êródliskowych, w tym
erozja chemiczna utworów trawertynowych.
Eutrofizacja w wyniku ska˝enia wód powierzchniowych
i podziemnych, najcz´Êciej prowadzàca do rozwoju nitro-
filnych zio∏oroÊli.
Dla êróde∏ funkcjonujàcych w kompleksach torfowisk êró-
dliskowych obowiàzujà uwagi jak w opisie torfowisk w´-
glanowych (7230).

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Siedlisko êróde∏ petryfikujàcych nale˝y do silnie zagro˝onych
w skali kraju. Wynika to z naturalnej rzadkoÊci wyst´powania
warunków sprzyjajàcych procesom powstawania trawertynów
oraz z jednokierunkowych przemian jakim podlegajà êród∏a
petryfikujàce pod wp∏ywem antropopresji. Praktycznie nie sà
znane przyk∏ady skutecznej restytucji biotopu. Najcz´Êciej spo-
tykane zagro˝enia to odwodnienie, eutrofizacja, nadmierne
stosowanie pestycydów, erozja wsteczna spowodowana obni-
˝eniem bazy erozyjnej (ingerencjà w system hydrologiczny, np.
pog∏´bianie odp∏ywów), erozja zboczowa – osuwiska bàdê
zniszczenie stanowiska przez wypas, wysypywanie odpadów.

U˝ytkowanie gospodarcze 
i potencja∏ produkcyjny

Zbiorowiska bez wartoÊci gospodarczej. Pok∏ady trawerty-
nów bywajà przedmiotem eksploatacji dla celów gospo-
darczych – jako kamieƒ budowlany, kruszywo drogowe,
surowiec do produkcji kredy, odsiarczania spalin (eksplo-
atacja w Dzia∏oszynie–Reciszynie).

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Siedliska te najcz´Êciej majà niewielkie rozmiary. Ich istnie-
nie zale˝y od dop∏ywów wody podziemnej silnie nasyconej
w´glanem wapnia i od obecnoÊci i funkcjonowania czyn-
ników biotycznych i abiotycznych umo˝liwiajàcych powsta-
wanie trawertynów.

Zalecane metody ochrony
Podstawowà rol´ pe∏nià metody zachowawcze majàce na
celu izolowanie kompleksów êródliskowych od wp∏ywów
zewn´trznych. Konieczne jest utworzenie strefy buforowej
obejmujàcej ca∏à powierzchniowà zlewni´ bezpoÊrednià.
W obszarze tym nale˝y zaniechaç gospodarki prowadzàcej
do eutrofizacji wód odprowadzanych do obiektu.
Optymalnym rozwiàzaniem jest ochrona obszaru zasilania
wód podziemnych, wià˝e si´ to jednak z trudnoÊciami
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z identyfikacjà zlewni podziemnej i nieraz znacznym jej za-
si´giem (od kilkuset metrów w ska∏ach krystalicznych do
kilkudziesi´ciu kilometrów na obszarach krasowych).
Ochrona aktywna powinna byç stosowana jedynie w sytu-
acjach skrajnych, gdy intensywna erozja zagra˝a istnieniu
obiektu. Stosowane mo˝e byç wype∏nianie rynien erozyjnych
materia∏em skalnym lub wprowadzanie urzàdzeƒ pi´trzàcych.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Stanowiska zagro˝onych i rzadkich przestawicieli fauny:
ryb, p∏azów, gadów i bezkr´gowców; ochrona zasobów
wód podziemnych i g∏´binowych oraz racjonalna gospo-
darka nimi; paleontologiczne i paleoekologiczne stanowi-
ska dokumentacyjne.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Tatrzaƒski Park Narodowy; Pieniƒski P. N; rezerwat „Na Po-
licy im. Z. Klemensiewicza”; rezerwaty na Pogórzu Cieszyƒ-
skim: „Morzyk”, „Skarpa WiÊlicka”, „Kamieniec”, rezerwat
„Dolina Ilanki”; Park Krajobrazowy „Dolina S∏upi”.
Odpowiedzialni za ich ochron´ sà dyrektorzy parków na-
rodowych i Wojewódzcy Konserwatorzy Przyrody.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Siedlisko nale˝y do najs∏abiej zbadanych i udokumen-
towanych ekosystemów w kraju, w zwiàzku z tym wy-
maga dalszych badaƒ pod kàtem rozmieszczenia,
zró˝nicowania i przynale˝noÊci fitosocjologicznej, dy-
namiki i kierunków zmian. Szczególnie potrzebne sà

badania nad ekohydrologicznà charakterystykà bioto-
pu i odpowiadajàcà mu pokrywà roÊlinnà w pe∏nym
jej zró˝nicowaniu jakoÊciowym i przestrzennym. Pilne
sà eksperymentalne badania pod kàtem optymalizacji
metod ochrony czynnej i mo˝liwoÊci restytucji.

Monitoring naukowy

W parkach narodowych i rezerwatach siedlisko po-
winno byç monitorowane metodà fitosocjologicznà
na sta∏ych powierzchniach oraz kartowania transek-
tów obejmujàcych pe∏nà lokalnà zmiennoÊç fitoce-
noz. Cz´stotliwoÊç kartowania i wykonywania zdj´ç
wymaga ustalenia w praktyce. Mo˝na przypuszczaç,
˝e w miejscach, gdzie dotychczas obserwowana dy-
namika roÊlinnoÊci jest ma∏a, wystarczajàcy b´dzie
3–5 - letni odst´p czasu, natomiast wsz´dzie tam,
gdzie stosowane sà zabiegi ochrony czynnej, monito-
ring powinien byç prowadzony corocznie i ewentual-
nie skorygowany po analizie wyników. Ze wzgl´du na
skrajnà rzadkoÊç wyst´powania zaleca si´ prowadze-
nie monitoringu wszystkich powierzchni zajmowanych
przez siedlisko w parkach narodowych i krajobrazo-
wych oraz w rezerwatach, u˝ywajàc do tego celu
zdj´ç lotniczych. Monitoring taki powinien byç bez-
wgl´dnie prowadzony na obszarach, które podlegajà
wielkoprzestrzennym zmianom, wynikajàcym z naru-
szenia równowagi hydrologicznej (nadmierny pobór
wód, powstanie lejów depresyjnych), jak te˝ na ob-
szarach, gdzie czynione sà próby jej przywrócenia lub
polepszenia (prowadzenie zabiegów renaturyzacji).

Les∏aw Wo∏ejko
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