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*Zalewy i jeziora
przymorskie (laguny)

Podzia∏ na podtypy

siedlisko priorytetowe

Umiejscowienie siedliska w polskiej
klasyfikacji fitosocjologicznej

Kod Physis: 21

Definicja

Charakterystyka
W opisach podtypów.

Brak szczegó∏owych badaƒ fitosocjologicznych dotyczàcych wszystkich jezior przybrze˝nych.
Klasa Fontinaletea
Rzàd Fontinaletalia antypyreticae
Zwiàzek Fontinalition antipyreticae
Zespó∏ Fontinaletum antipyreticae zespó∏
zdrojka pospolitego
Klasa Lemnetea zbiorowiska rz´s
Rzàd Lemnetalia zbiorowiska rz´s
Zwiàzek Lemnion gibbae zbiorowiska rz´s
Zespo∏y
Lemnetum minoris zespó∏ rz´sy drobnej
Lemnetum trisulcae zespó∏ rz´sy trójrowkowej
Klasa Charetea zbiorowiska ramienic
Rzàd Charetalia fragilis zbiorowiska ramienic
Zwiàzek Charion fragilis zbiorowiska ramienic
Zespo∏y
Charetum tomentosae zespó∏ ramienicy
omszonej
Charetum asperae zespó∏ ramienicy szorstkiej
Charetum contrariae zespó∏ ramienicy
przeciwstawnej
Nitellopsidetum obtusae zespó∏ krynicznicy t´pej
Zwiàzek Charion vulgaris zbiorowiska ramienic
Zespó∏ Charetum vulgaris zespó∏ ramienicy
pospolitej
Klasa Potametea zbiorowiska makrofitów w mezo- i eutroficznych zbiornikach wód Êródlàdowych
Rzàd Potametalia zbiorowiska makrofitów w mezoi eutroficznych zbiornikach wód Êródlàdowych
Zwiàzek Potamion pectinati nieukorzenione bàdê ukorzenione makrofity p∏ywajàce w toni wodnej – elodeidy
Zespo∏y
Potametum lucentis zespó∏ rdestnicy po∏yskujàcej
Potametum pectinati zespó∏ rdestnicy grzebieniastej
Potametum perfoliati zespó∏ rdestnicy
przeszytej
Najadetum marinae zespó∏ jezierzy morskiej
Ceratophylletum demersi zespó∏ rogatka
sztywnego
Myriophylletum spicati zespó∏ wyw∏ócznika
k∏osowego
Myriophylletum verticillati zespó∏ wyw∏ócznika okó∏kowego
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Przybrze˝na cz´Êç morza (zatoka) powsta∏a w wyniku
odci´cia mierzejà od otwartego morza. Przybrze˝ne,
p∏ytkie zbiorniki wód s∏onawych o zmiennym zasoleniu
i obj´toÊci wody, ca∏kowicie lub cz´Êciowo odseparowane od morza. Zasolenie mo˝e si´ wahaç od wód
s∏onawych do s∏onych, w zale˝noÊci od intensywnoÊci
opadów i dop∏ywu wód rzecznych, parowania, wlewów
wód morskich.
W rejonie Morza Ba∏tyckiego klasyfikacja akwenów przybrze˝nych jest skomplikowana. Trudno jest jednoznacznie wyodr´bniç laguny (lagoons) od bodden i p∏ytkich,
du˝ych zatok.
Wszystkie te akweny spe∏niajà jednoczeÊnie kryteria estuariów. W pracach nad listà biotopów Morza Ba∏tyckiego
(HELCOM) i wdra˝aniem Natura 2000 przyj´to jako kryteria wielkoÊç przep∏ywu wód rzecznych oraz wymiany z wodami morskimi.
Zgodnie z tymi definicjami, wzd∏u˝ polskiego wybrze˝a do
kategorii lagun mo˝na zaliczyç Zalewy: WiÊlany i Szczeciƒski oraz jeziora przymorskie. Natomiast Zatoka Pucka wewn´trzna, cz´sto okreÊlana jako zalew, zaliczona zosta∏a
do du˝ych, p∏ytkich zatok (1160). Uzasadnia to stosunkowo niewielki wp∏yw wód s∏odkich i du˝a wymiana wód
z Zatokà Puckà zewn´trznà oraz wyst´powanie ∏àk podwodnych zostery morskiej Zostera marina.

1150-1 Zalewy
1150-2 Jeziora przybrze˝ne
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Ranunculetum circinati zespó∏ w∏osienicznika krà˝kolistnego
Elodeetum canadensis zespó∏ moczarki kanadyjskiej
Parvopotamo-Zannichellietum zespó∏ zam´tnicy b∏otnej
Hydrocharitetum morsus-ranae zespó∏
˝abiÊcieku p∏ywajàcego
Zwiàzek Nymphaeion ukorzenione makrofity o liÊciach p∏ywajàcych – nymfeidy
Zespo∏y
Nupharo-Nymphaeetum albae zespó∏
grzybieni bia∏ych i grà˝ela ˝ó∏tego
Nymphaeetum candide zespó∏ grzybieni
pó∏nocnych
Potametum natantis zespó∏ rdestnicy p∏ywajàcej
Klasa Littorelletea uniflorae zbiorowiska drobnych bylin
wodnych lub ziemnowodnych
Rzàd Littorelletalia uniflorae zbiorowiska drobnych bylin wodnych lub ziemnowodnych
Zwiàzek Lobelion zbiorowiska zwiàzane z piaszczystym dnem zbiorników mi´kkowodnych
Zespó∏ Isoëto-Lobelietum zespó∏ poryblinu
jeziornego i lobelii jeziornej
podzespó∏ I.-L. littorelletosum podzespó∏
z brze˝ycà jednokwiatowà
Klasa Phragmitetea szuwary
Rzàd Phragmitetalia szuwary
Zwiàzek Phragmition szuwary w∏aÊciwe (wysokie)

Zalew WiÊlany. Fot. P. Margoƒski
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Zespo∏y
Typhetum angustifoliae szuwar wàskopa∏kowy
Typhetum latifoliae szuwar szerokopa∏kowy
Sparganietum erecti zespó∏ je˝og∏ówki
ga∏´zistej
Scirpetum maritimi szuwar sitowca nadmorskiego
Phragmitetum communis szuwar trzcinowy
Scirpetum lacustris szuwar oczeretowy
Glycerietum maximae szuwar mannowy
(manny mielec)
Acoretum calami szuwar tatarakowy
Equisetetum limosae szuwar skrzypowy
Oenantho-Rorippetum zespó∏ kropid∏a
wodnego i rzepichy ziemnowodnej
Sagittario-Sparganietum emersi zespó∏
strza∏ki wodnej i je˝og∏ówki pojedynczej
Zwiàzek Magnocaricion szuwary turzycowe
Zespo∏y
Phalaridetum arundinaceae (trawiasty)
szuwar mozgowy
Cicuto-Caricetum pseudocyperi zespó∏
szaleju jadowitego i turzycy ciborowatej
Thelypteridi-Phragmitetum zespó∏ trzciny
pospolitej i zachylnika b∏otnego
Caricetum acutiformis szuwar turzycy
b∏otnej
Caricetum ripariae szuwar turzycy brzegowej
Caricetum gracilis szuwar turzycy zaostrzonej
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Caricetum paniculatae szuwar turzycy
prosowej
Iridetum pseudacori szuwar kosaçca ˝ó∏tego
Klasa Alnetea glutinosae lasy z panujàcà olszà czarnà
lub zaroÊla wierzb szerokolistnych
Rzàd Alnetalia glutinosae lasy z panujàcà olszà czarnà lub zaroÊla wierzb szerokolistnych
Zwiàzek Alinon glutinosae lasy z panujàcà olszà
czarnà lub zaroÊla wierzb szerokolistnych
Zespó∏ Ribeso nigri-Alnetum ols porzeczkowy

Bibliografia
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W., PERZANOWSKA J. 2002. Wdra˝anie koncepcji sieci Natura
2000 w Polsce w latach 2001–2003. Materia∏y instrukta˝owe
dla Wojewódzkich Zespo∏ów Realizacyjnych: krótka charakterystyka typów siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim wyst´pujàcych w Polsce. Manuskrypt. Kraków – Gdaƒsk.
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Opis podtypów
*Zalewy
Kod Physis: 21
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Cechy diagnostyczne
Cechy obszaru
Zalewy sà specyficznymi zbiornikami wodnymi ze wzgl´du
na Êcieranie si´ wp∏ywów wód s∏odkich oraz ba∏tyckich
oraz ich rol´ w transporcie i przetwarzaniu substancji wnoszonych rzekami do mórz.
Zalew WiÊlany i Zalew Szczeciƒski ∏àczy wiele wspólnych
cech. Majà podobnà genez´; w epoce polodowcowej
stanowi∏y cz´Êci zatok morskich. Procesy transportu i kumulacji piasku utworzy∏y Mierzej´ WiÊlanà, niemal ca∏kowicie odcinajàc Zalew WiÊlany od Zatoki Gdaƒskiej
i wysp Uznam i Wolin, które odizolowa∏y Zalew Szczeciƒski. Podobne procesy naturalne wynikajàce, przede
wszystkim, z dzia∏alnoÊci rzek kszta∏towa∏y podobny
charakter zalewów. Regulacja g∏ównego dop∏ywu wód
s∏odkich do Zalewu WiÊlanego na poczàtku XX wieku,
istotnie ograniczy∏a dop∏yw wód rzecznych i spowodowa∏a wzrost zasolenia wody w zalewie. Stàd te˝ obecnie
Zalew Szczeciƒski jest siedliskiem b´dàcym pod dominujàcym wp∏ywem przep∏ywajàcych wód rzecznych, natomiast na funkcjonowanie ekosystemu Zalewu WiÊlanego du˝y wp∏yw ma wymiana wód z Zatokà Gdaƒskà.

Pó∏nocny brzeg Zalewu Szczeciƒskiego. Fot. J. Herbich
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Konsekwencjà tego jest wi´kszy udzia∏ gatunków morskich i s∏onawowodnych w Zalewie WiÊlanym przy zdecydowanej dominacji gatunków s∏odkowodnych w Zalewie Szczeciƒskim.
Jednak˝e, ze wzgl´du na wiele wspólnych cech, podobnà
rol´ ekologicznà i gospodarczà, jakà odgrywajà obydwa
zalewy, jak równie˝ na podobne zagro˝enia i zalecenia do
zarzàdzania i ochrony przyrody, nie wydaje si´ uzasadnione wyodr´bnianie odmian siedliska.
Zalew Szczeciƒski jest szerokim rozlewiskiem rzeki Odry
zamkni´tym od strony Zatoki Pomorskiej przez wyspy
Uznam i Wolin. Z morzem ∏àczà go trzy rzeki: Piana, Âwina i Dziwna. Po∏udniowà cz´Êç zalewu stanowi Roztoka
Odrzaƒska, do której wlewajà si´ wody Odry. Powierzchnia Zalewu wynosi 903 km2, przy czym zalew w∏aÊciwy liczy ok. 600 km2, a wody przyleg∏e ok. 300 km2. Jest zbiornikiem p∏ytkim, o g∏´bokoÊciach nieprzekraczajàcych najcz´Êciej 5–6 m (Êrednia g∏´bokoÊç 4 m). Przy brzegach dno
pokryte jest osadami piaszczystymi; w g∏´bszym rejonie
mu∏em. Najwa˝niejszym czynnikiem wp∏ywajàcym na biocenoz´ zalewu jest zasolenie, którego zmiennoÊç zwiàzana
jest z dop∏ywem wód z Ba∏tyku.
Zalew WiÊlany stanowi lagun´ wyciàgni´tà z po∏udniowego zachodu na pó∏nocny wschód. Od morza oddzielony
jest piaszczystà mierzejà. Jedyne po∏àczenie z morzem
stanowi CieÊnina Pilawska. Dno Êrodkowej cz´Êci zalewu
pokryte jest mu∏em. Wzd∏u˝ brzegu ciàgnà si´ z∏o˝a piasku. G∏´bokoÊci wahajà si´ w granicach 3–5m (przeci´tna g∏´bokoÊç 2,7 m). Powierzchnia polskiej cz´Êci zalewu
wynosi 328 km2.
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Reprezentatywne gatunki
Gatunki charakterystyczne zespo∏ów roÊlinnych i wy˝szych
syntaksonów.

Odmiany
Nie wyró˝nia si´.
Mo˝liwe pomy∏ki
Nie istnieje mo˝liwoÊç pomy∏ek z innymi siedliskami.
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1

Identyfikatory fitosocjologiczne
Kompleks ró˝nych siedlisk wodnych i nadwodnych, na który sk∏ada si´ roÊlinnoÊç wodna i brzegowa typowa dla eutroficznych jezior s∏odkowodnych, g∏ównie s∏odkowodne
elodeidy i nymfeidy (Potametea), szuwary (Phragmitetea)
i roÊlinnoÊç bagienna (Alnetea glutinosae); lokalny udzia∏
gatunków halofilnych. Brak aktualnych szczegó∏owych badaƒ fitosocjologicznych dotyczàcych zalewów.
Zwiàzek Fontinalition antipyreticae
Zespó∏ Fontinaletum antipyreticae zespó∏ zdrojka
pospolitego
Zwiàzek Lemnion gibbae
Zespo∏y
Lemnetum minoris zespó∏ rz´sy drobnej
Lemnetum trisulcae zespó∏ rz´sy trójrowkowej
Hydrocharitetum morsus-ranae zespó∏ ˝abiÊcieku p∏ywajàcego
Zwiàzek Potamion pectinati
Zespo∏y
Potametum lucentis zespó∏ rdestnicy po∏yskujàcej
Potametum pectinati zespó∏ rdestnicy grzebieniastej
Potametum perfoliatii zespó∏ rdestnicy przeszytej
Najadetum marinae zespó∏ jezierzy morskiej
Ceratophylletum demersi zespó∏ rogatka
sztywnego
Myriophylletum spicati zespó∏ wyw∏ócznika
k∏osowego
Elodeetum canadensis zespó∏ moczarki kanadyjskiej
Ranunculetum circinati zespó∏ w∏osienicznika
krà˝kolistnego
Parvopotamo-Zannichellietum zespó∏ zam´tnicy b∏otnej
Zwiàzek Nymphaeion
Zespo∏y
Nupharo-Nymphaeetum albae zespó∏ grzybieni bia∏ych i grà˝ela ˝ó∏tego
Nupharetum candide zespó∏ grzybieni pó∏nocnych
Potametum natantis zespó∏ rdestnicy p∏ywajàcej
Zwiàzek Phragmition
Zespo∏y
Typhetum angustifoliae szuwar wàskopa∏kowy
Typhetum latifoliae szuwar szerokopa∏kowy
Sparganietum erecti zespó∏ je˝og∏ówki ga∏´zistej
Scirpetum maritimi szuwar sitowca nadmorskiego
Phragmitetum australis szuwar trzcinowy
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Fizjonomia i struktura zbiorowisk
Brzegi zalewów porastajà zbiorowiska roÊlinnoÊci naczyniowej charakterystyczne dla zbiorników s∏odkowodnych.
W pasie roÊlin wynurzonych (szuwary i oczerety) dominuje
trzcina pospolita Phragmites australis oraz sitowie Schoenoplectus lacustris. WÊród roÊlin zanurzonych dominujà
rdestnice (r. grzebieniasta Potamogeton pectinatus, r. przeszyta P. perfoliatus i po∏yskujàca P. lucens), wyw∏ócznik
k∏osowy Myriophyllum spicatum, rogatek sztywny Ceratophyllum demersum i osoka aloesowata Stratiotes aloides.
Zbiorowiska roÊlinnoÊci o liÊciach p∏ywajàcych tworzà: grà˝el ˝ó∏ty Nuphar lutea, grzybienie bia∏e Nymphaea alba
i grzybieƒczyk wodny Limnanthemum nymphoides. W Zalewie WiÊlanym obserwuje si´ wp∏yw zasolenia; w miar´ oddalania si´ od ujÊç rzecznych nast´puje zw´˝anie i przerzedzanie si´ pasa roÊlinnoÊci s∏odkowodnej. Spotkaç natomiast mo˝na, niewyst´pujàcà w Zalewie Szczeciƒskim, zam´tnic´ Zanichellia sp.
W planktonie roÊlinnym zalewów dominujà s∏odkowodne
gatunki okrzemek i sinic. Równie˝ w zooplanktonie przewa˝ajà gatunki s∏odkowodne.
W sk∏ad fauny dna mulistego wchodzà niemal wy∏àcznie
s∏odkowodne skàposzczety (Oligochaeta) i ochotkowate
(Chironomidae). W Zalewie WiÊlanym zdecydowanym dominantem sta∏ si´ w ostatnich latach zawleczony gatunek wieloszczeta Marenzelleria viridis. Bardziej zró˝nicowana jest
fauna dna mieszanego i piaszczystego, dla którego charakterystyczne sà agregacje ma∏˝a racicznicy Dreissena polymorpha. Gatunki „ba∏tyckie” spotykane sà w Zalewie Szczeciƒskim tylko w rejonie ujÊcia Kana∏u Piastowskiego, natomiast w Zalewie WiÊlanym dominujà w rejonie ujÊcia CieÊniny Pilawskiej, a w polskiej strefie ich udzia∏ by∏ zazwyczaj niewielki i zmienia∏ si´ wraz ze zmianami zasolenia wód.
W Zalewie Szczeciƒskim stwierdzono ogó∏em oko∏o 35 gatunków ryb. Sta∏ym ich sk∏adnikiem sà gatunki s∏odkowodne
karpiowate (p∏oç Rutilus rutilus, leszcz Abramis brama). Reprezentowane nielicznie gatunki w´drowne to: ∏osoÊ Salmo
salar, sieja Coregonus lavaretus i troç Salmo trutta m. trutta.
ObecnoÊç ryb morskich (Êledê Clupea harengus, szprot Sprattus sprattus) uzale˝niona jest od wlewów wód ba∏tyckich.
W Zalewie WiÊlanym wyst´puje równie˝ oko∏o 35 gatunków ryb, z których 23 nale˝à do s∏odkowodnych, 5 do
dwuÊrodowiskowych i morskich. Do stale wyst´pujàcych
i rozradzajàcych si´ nale˝à jazgarz Acerina cernua, karaÊ
Carassius carassius, kie∏b Gobio gobio, kràp Blicca bjorkna, lin Tinca tinca, mi´tus Lota lota, okoƒ Perca fluviatilis,
p∏oç Rutilus rutilus, szczupak Esox lucius, ukleja Alburnus
alburnus, wzdr´ga Scardinius erythrophthalmus. Sezonowo, g∏ównie podczas tar∏a, spotykane sà: sandacz Lucioperca lucioperca, p∏oç, okoƒ. WÊród gatunków morskich
dominuje Êledê wchodzàcy na tar∏o wiosenne.
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Scirpetum lacustris szuwar oczeretowy
Glycerietum maximae szuwar mannowy (manny
mielec)
Acoretum calami szuwar tatarakowy
Equisetetum limosae szuwar skrzypowy
Oenantho-Rorippetum zespó∏ kropid∏a wodnego i rzepichy ziemnowodnej
Sagittario-Sparganietum emersi zespó∏ strza∏ki
wodnej i je˝og∏ówki pojedynczej
Zwiàzek Magnocaricion
Zespo∏y
Phalaridetum arundinaceae (trawiasty) szuwar
mozgowy
Cicuto-Caricetum pseudocyperi zespó∏ szaleju
jadowitego i turzycy ciborowatej
Thelypterido-Phragmitetum zespó∏ trzciny pospolitej i zachylnika b∏otnego
Caricetum acutiformis szuwar turzycy b∏otnej
Caricetum ripariae szuwar turzycy brzegowej
Caricetum gracilis szuwar turzycy zaostrzonej
Caricetum paniculatae szuwar turzycy prosowej
Iridetum pseudacori szuwar kosaçca ˝ó∏tego
Zwiàzek Alnion glutinosae
Zespó∏ Ribeso nigri-Alnetum ols porzeczkowy

Zalew Szczeciƒski le˝y w zachodniej cz´Êci terytorium Polski. W granicach Polski le˝y jego wschodnia cz´Êç, tzw. Zalew Wielki, natomiast zachodnià cz´Êç stanowi Zalew Ma∏y le˝àcy na terytorium Niemiec.
Zalew WiÊlany znajduje si´ u wschodnich kraƒców po∏udniowego wybrze˝a Morza Ba∏tyckiego, w ∏uku Zatoki
Gdaƒskiej utworzonym przez Mierzej´ WiÊlanà i pó∏wysep
Sambii. W granicach Polski znajduje si´ zachodnia jego
cz´Êç, natomiast wschodnia le˝y na terytorium Rosji.

Dynamika
W zgrupowaniach fitoplanktonu i zooplanktonu obserwowano zmiany w sk∏adzie gatunkowym i strukturze dominacji, trudno jednak okreÊliç wyraêne trendy d∏ugoletnie ze
wzgl´du na du˝à naturalnà zmiennoÊç tych zgrupowaƒ.
Obserwuje si´ zmniejszenie zbiorowisk podwodnych roÊlin
naczyniowych. Wyraêne tendencje do zmian obserwuje si´
w zgrupowaniach organizmów dennych. Charakter tych
zmian jest odmienny w obydwu zalewach. W Zalewie
Szczeciƒskim obserwuje si´ du˝e fluktuacje b´dàce prawdopodobnie nast´pstwem eutrofizacji i zanieczyszczeƒ dop∏ywajàcych Odrà. Na dnie mulistym nie obserwowano wyraênych zmian o charakterze trendu. Na dnie piaszczystym
drastycznie zmniejszy∏a si´ liczebnoÊç ma∏˝a racicznicy Dreissena polymorpha. W ostatnich latach obserwuje si´ naturalny proces odbudowy zgrupowaƒ tego gatunku. Mo˝e to
byç wskaênikiem poprawy warunków Êrodowiskowych.
W Zalewie WiÊlanym obserwuje si´ od 1915 roku bardzo
istotne zmiany w sk∏adzie liczebnoÊci i biomasie fauny dennej. Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e przed 1915 rokiem Zalew
WiÊlany by∏ zbiornikiem zasiedlonym niemal wy∏àcznie
przez faun´ s∏odkowodnà. Ograniczenie dop∏ywu wód Wis∏y spowodowa∏o wzrost zasolenia i umo˝liwi∏o wyst´powanie wielu gatunków typowych dla Zatoki Gdaƒskiej.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
i przylegajàce
Siedliskami przylegajàcymi sà ujÊcia rzek (1130).
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Znaczenie ekologiczne i biologiczne
Zalewy ze wzgl´du na swoje po∏o˝enie stanowià stref´ buforowà mi´dzy rzekami i Morzem Ba∏tyckim. Odgrywajà
wa˝nà rol´ w przetwarzaniu materii dop∏ywajàcej ze zlewni
Odry i Wis∏y. Wskutek mieszania si´ wody s∏odkiej i s∏onej
stanowià szczególne siedlisko umo˝liwiajàce wyst´powanie
organizmów s∏odkowodnych, s∏onawowodnych i morskich.
Sà miejscem rozrodu i wyst´powania wielu gatunków ryb
s∏odkowodnych, jak równie˝ gatunków typowych dla wód
s∏onych i s∏onawych. Bogata roÊlinnoÊç strefy przybrze˝nej,
jak równie˝ zalewane ∏àki stwarzajà dogodne warunki do
gnie˝d˝enia si´ ptaków, w tym wielu gatunków rzadkich.
Nale˝à do nich gatunki z Czerwonej Listy: wodniczka Acrocephalus paludicola, biegus zmienny Calidris alpina, zimorodek Alcedo atthis, p∏askonos Anas clypeata, cyraneczka
Anas crecca, sowa b∏otna Asio flammeus, rybitwa czarna
Chlidonias niger, b∏otniak zbo˝owy Circus cyaneus, b∏otniak
∏àkowy Circus pygargus, orze∏ bielik Haliaeetus albicilla,
kszyk Gallinago gallinago, ˝uraw Grus grus, kulik wielki
Numenius arquata, podró˝niczek Luscinia svecica, wàsatka
Panurus biarmicus, remiz Remiz pendulinus. Na Zalewie WiÊlanym wyst´puje liczna populacja kormoranów Phalacrocorax carbo. Majà równie˝ bardzo du˝e znaczenie jako
miejsca odpoczywajàcych w czasie przelotów i zimujàcych
ptaków – Zalew Szczeciƒski jest jednym z wa˝niejszych w rejonie Ba∏tyku miejsc zimowania ptaków wodnych.
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Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Foka szara Halichoerus grypus, foka pospolita Phoca vitulina, foka obràczkowana Phoca hispida ryby: boleƒ Aspius
aspius, ciosa Pelecus cultratus.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko
W obydwu zalewach degradacj´ Êrodowiska powodujà
podobne czynniki antropogeniczne. Obydwa zalewy uleg∏y znacznej degradacji. Dotyczy to przede wszystkim ichtiofauny. Wydaje si´ jednak, ˝e mniejszym zmianom uleg∏y biotopy Zalewu Szczeciƒskiego. W ostatnim okresie
obserwuje si´ odradzanie „∏awic” ma∏˝a racicznicy, co
mo˝e wskazywaç na popraw´ warunków. W Zalewie WiÊlanym nastàpi∏a istotna degradacja zbiorowisk zwierz´cych ˝yjàcych na dnie wskutek zaniku niektórych gatunków i inwazji zawleczonego z szelfu Ameryki Pó∏nocnej
wieloszczeta Marenzelleria viridis.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia
Tendencje do przemian
W obydwu zalewach obserwuje si´ podobne tendencje
polegajàce na pogarszaniu si´ warunków Êrodowiskowych i degradacji zbiorowisk roÊlinnych i zwierz´cych.
Du˝a koncentracja substancji biogennych powoduje
„zakwity” glonów, zmiany przezroczystoÊci wody, deficyty tlenowe, co w konsekwencji prowadzi do zaniku roÊlinnoÊci podwodnej i zbiorowisk zwierz´cych. Redukcja
ró˝norodnoÊci biologicznej i zmiany struktury zbiorowisk sprzyjajà dominacji gatunków oportunistycznych,
w tym równie˝ gatunków obcych. Redukcja roÊlinnoÊci
podwodnej powoduje zmniejszenie liczby ryb wykorzystujàcej roÊliny jako tarliska. Pogarszajà si´ równie˝ warunki l´gowe ptaków.

Potencjalne zagro˝enia
G∏ówne zagro˝enia powodowane sà przez nadmierny dop∏yw substacji biogennych i materii organicznej, zanieczyszczeƒ toksycznych, inwazje gatunków obcych i nieracjonalnà gospodark´ zasobami rybnymi. Nadmierny dop∏yw substancji biogennych, materii organicznej i substancji toksycznych jest przede wszystkim wynikiem dzia∏alnoÊci ludzi poza obszarem zalewów, w dorzeczach Odry i Wis∏y. Sà to zanieczyszczenia komunalne, rolnicze i przemys∏owe. Istniejà jednak równie˝ êród∏a zanieczyszczeƒ usytuowane nad zalewami. Sà one cz´sto istotnym zagro˝eniem, zw∏aszcza dla stanu sanitarnego wód. Dotyczy to
zw∏aszcza Zalewu Szczeciƒskiego, wokó∏ którego zlokalizowane sà du˝e aglomeracje i zak∏ady przemys∏owe. Istotnà
rol´ odgrywajà równie˝ zabiegi hydrotechnicze powodujàce zmiany przep∏ywu wód rzecznych oraz umacnianie brzegów niszczàce zbiorowiska roÊlinnoÊci przybrze˝nej i ograniczajàce w konsekwencji mo˝liwoÊci gnie˝d˝enia si´ ptaków. Umacniania brzegów i, z punktu widzenia ekologicznego, niekorzystne dzia∏anie Êluz by∏o przyczynà zniszczenia w Zalewie Szczeciƒskim naturalnych tarlisk szczupaka,
którymi by∏y okresowo zalewane ∏àki przybrze˝ne.
Potencjalnym zagro˝eniem sà ewentualne du˝e inwestycje,
jak np. budowa elektrowni wiatrowych.
W stosunkowo niewielkich, p∏ytkich zbiornikach, zak∏ócenia
fizyczne spowodowane budowà wie˝ wiatraków mogà w du˝ym stopniu zmieniç funkcjonowanie ca∏ego ekosystemu.

*1150
1

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Najwa˝niejsze: rybitwa czarna Chlidonias niger, r. bia∏oczelna Sterna albifrons., r. wielkodzioba Sterna caspia,
r. rzeczna Sterna hirundo, r. popielata Sterna paradisaea, r. czubata Sterna sandvicensis, ∏´czak Tringa glareola, terekia Xenus cinereus, ∏ab´dê krzykliwy Cygnus cygnus, ∏. ma∏y Cygnus columbianus, nur rdzawoszyi Gavia
stellata i czarnoszyi Gavia arctica, bielik Haliaeetus albicilla, mewa ma∏a Larus minutus, szlamnik Limosa lapponica, bielaczek Mergus albellus, p∏atkonóg szyd∏odzioby
Phalaropus lobatus, batalion Philomachus pugnax, bàk
Botaurus stellaris, b∏otniak stawowy Circus aeruginosus,
b. zbo˝owy Circus cyaneus, b. ∏àkowy Circus pygargus,
bàczek Ixobrychus minutus, mewa czarnog∏owa Larus
melanocephalus, podró˝niczek Luscinia svecica, rybo∏ów
Pandion haliaetus, perkoz rogaty Podiceps auritus, kropiatka Porzana porzana.

Wzrasta równie˝ zanieczyszczenie substancjami toksycznymi,
co znajduje swoje odbicie w zwi´kszonej koncentracji zanieczyszczeƒ w organizmach i w∏àczenie ich w sieç troficznà.
Drastyczne zmiany nastàpi∏y w Zalewie WiÊlanym po roku
1988, kiedy stwierdzono inwazj´ pó∏nocnoamerykaƒskiego wieloszczeta Marenzelleria viridis. Obecnie gatunek ten
stanowi w wielu biotopach niemal 100% biomasy ogólnej
makrozoobentosu. W polskiej cz´Êci zalewu znikn´∏y jednoczeÊnie gatunki „ba∏tyckie”: Corophium lacustre, C. volutator, Potamopyrgus antipodarum. Znacznej redukcji uleg∏y równie˝ agregacje ma∏˝a racicznicy.
Du˝e zmiany zasz∏y te˝ w ichtiofaunie. W Zalewie Szczeciƒskim obserwuje si´ zmiany w strukturze zgrupowaƒ ryb
w ciàgu ostatnich 45 lat. Wzros∏a liczebnoÊç rozpióra i Êledzia, zmniejszy∏a si´ natomiast liczebnoÊç szczupaka. Zanikajàce naturalne ciàgi narybku w´gorza do Zalewu
Szczeciƒskiego spowodowa∏y spadek udzia∏u tego gatunku
w po∏owach. Wskutek zarybiania przyby∏ pstràg t´czowy.
Nie notuje si´ ju˝ jesiotra i parposza. Od polowy lat 70.
ubieg∏ego wieku obserwuje si´ zmiany w sk∏adzie gatunkowym po∏owów ryb. Zacz´∏y dominowaç p∏oç, leszcz i okoƒ.
Zmniejszy∏y si´ po∏owy sandacza, w´gorza, szczupaka,
certy, bolenia i mi´tusa. W Zalewie WiÊlanym zaobserwowano zmniejszenie si´ liczby gatunków ryb z 18 w latach
60. do 10 w latach 90. Najwi´kszy spadek po∏owów dotyczy∏ leszcza, p∏oci oraz sandacza. Zanik∏y po∏owy bolenia,
certy, karasia, kràpia, lina, ∏ososia i szczupaka.
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Siedliska morskie i przybrze˝ne,
nadmorskie i Êródlàdowe solniska i wydmy
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Spowodowane to mo˝e byç przez zniszczenie dna w trakcie
budowy, jak równie˝ poprzez zmiany przep∏ywu wód i warunków sedymentacyjnych w trakcie ich eksploatacji.
Zagro˝eniem jest równie˝, zw∏aszcza na Zalewie Szczeciƒskim, transport morski, szczególnie w przypadku ewentualnej kolizji czy awarii du˝ych statków.
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U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny
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Zalewy odgrywajà wa˝nà rol´ w transporcie wodnym. Dotyczy to zw∏aszcza Zalewu Szczeciƒskiego, przez który prowadzi szlak wodny do Szczecina. Du˝e znaczenie majà zasoby rybne. Pomimo redukcji stad ryb, rybo∏ówstwo odgrywa ciàgle wa˝nà rol´ w ˝yciu lokalnych spo∏ecznoÊci.
Zalewy majà równie˝ du˝e znaczenie dla turystyki i rekreacji. Pogorszenie jakoÊci wód w istotny sposób zmniejszy∏o
walory rekreacyjne zalewów.

Ochrona
Przypomnienie o wra˝liwych cechach
siedliska
Zalewy sà strefà przejÊciowà mi´dzy rzekami i Ba∏tykiem.
Dlatego te˝ nara˝one sà szczególnie na bezpoÊredni, niekorzystny, wp∏yw zanieczyszczeƒ wnoszonych wraz z wodami rzek, zw∏aszcza Odry i Wis∏y.
Zalecane metody ochrony
Ochrona przed zagro˝eniami majàcymi swoje êród∏a
w znacznej mierze poza obszarem zalewów, w dorzeczach
Odry i Wis∏y, sprowadza si´ do realizacji za∏o˝eƒ ochrony
Êrodowiska w zlewniach tych rzek. Dotyczy to przede
wszystkim zobowiàzaƒ o ograniczeniu dop∏ywu zanieczyszczeƒ wprowadzanych rzekami podj´tych w ramach
Konwencji Helsiƒskiej, jak równie˝ za∏o˝eƒ narodowych
programów ochrony Odry i Wis∏y oraz uzgodnieƒ zawartych przez Czechy, Niemcy i Polsk´. Poza rozbudowà
oczyszczalni Êcieków komunalnych i przemys∏owych istotny jest rozwój rolnictwa ekstensywnego i przejÊcie do rolnictwa ekologicznego.
Zapobieganie zagro˝eniom zwiàzanym z transportem
wodnym polega na stworzeniu warunków bezpiecznego
transportu i przestrzegania wymogów ochrony przyrody.
Przy pog∏´bianiu torów wodnych wa˝ne jest stosowanie
metod pozwalajàcych na zminimalizowanie zak∏óceƒ
w Êrodowisku.
Je˝eli niezb´dne jest umacnianie brzegów, nale˝y równie˝
dà˝yç do ograniczenia zniszczeƒ w siedliskach ptaków
gnie˝d˝àcych si´ w pasie roÊlinnoÊci przybrze˝nej. W Zalewie Szczeciƒskim powinno si´ dà˝yç do stworzenia warunków umo˝liwiajàcych zalewanie ∏àk przybrze˝nych i tym
samym odtworzenie naturalnych tarlisk szczupaka.
Ze wzgl´du na to, ˝e ryby Zalewu Szczeciƒskiego i WiÊlanego tworzà wspólne stada zarówno w cz´Êciach

polskich jak i niemieckiej i rosyjskiej, wa˝na jest
wspó∏praca mi´dzynarodowa w realizacji dzia∏aƒ majàcych na celu ochron´ zasobów rybnych i racjonalnà
gospodark´ nimi.
Ochrona zasobów rybnych wymaga przestrzegania istniejàcych ju˝ zasad oraz ich uaktualniania wraz z dynamikà
stad ryb. Dotyczy to przede wszystkim okresów i wymiarów
ochronnych, u˝ywania dopuszczonych do eksploatacji narz´dzi, ograniczenie dzia∏alnoÊci k∏usowniczej. Zasady rybo∏ówstwa sà ustalane przez Urz´dy Morskie w drodze zarzàdzeƒ. Zezwolenia dla zespo∏ów rybackich wydawane
sà corocznie i okreÊlajà rodzaj i liczb´ narz´dzi po∏owowych oraz miejsca po∏owów. Powinny byç kontynuowane
dzia∏ania zmierzajàce do ponownego zadomowienia gatunków ryb, które wygin´∏y lub zosta∏y znacznie zredukowane. Dotyczy to przede wszystkim jesiotra, troci, siei ba∏tyckiej. Akcje zarybieniowe powinny równie˝ dotyczyç innych, wa˝nych z ekologicznego punktu widzenia gatunków, jak szczupak, certa, w´gorz. Prowadzone akcje zarybieniowe powinny byç skorelowane z badaniami naukowymi wykonywanymi w ramach wspó∏pracy z naukowcami niemieckimi i rosyjskimi.
Przy planowaniu du˝ych inwestycji, jak np. elektrowni wiatrowych, nale˝y rozwa˝yç, czy nie ma mo˝liwoÊci usytuowania ich w mniej zagro˝onych siedliskach. Konieczne
jest poprzedzenie takich projektów ocenà wp∏ywu na Êrodowisko zgodnie z ustawà Prawo Ochrony Ârodowiska.
Ewentualne zabiegi hydrotechniczne zmieniajàce przep∏yw
wód i zmiany dop∏ywu wód morskich muszà byç równie˝
poprzedzone analizà potencjalnego wp∏ywu na Êrodowisko przyrodnicze.
Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Zalew Szczeciƒski w cz´Êci nale˝àcej do Woliƒskiego Parku
Narodowego.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ
Badania muszà zmierzaç do poznania funkcjonowania ca∏ych ekosystemów zalewów w warunkach antropopresji,
w celu poznania roli czynników antropogenicznych i stworzenia naukowych podstaw zarzàdzania i ochrony. Wa˝ne
jest równie˝ powiàzanie projektów badawczych z konkretnymi dzia∏aniami gospodarczymi (np. zarybianie).

Monitoring naukowy
Konieczne jest realizowanie monitoringu w ramach zobowiàzaƒ wynikajàcych z konwencji, porozumieƒ i dyrektyw
Unii Europejskiej. Projekty monitoringu powinny uwzgl´dniaç z∏o˝onoÊç siedliska i wynikajàcà z tego odpowiednià
cz´stotliwoÊç poboru prób i ich liczb´, jak równie˝ wybór
badanych parametrów.
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*Jeziora przybrze˝ne
Kod Physis: 21

Cechy diagnostyczne

Fizjonomia i struktura zbiorowisk
RoÊlinnoÊç w jeziorach przybrze˝nych mo˝na rozpatrywaç
w uk∏adzie strefowym, nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e w wielu miejscach brak jest ciàg∏oÊci w tym uk∏adzie. Jeziora sà
bardzo p∏ytkie, wi´c potencjalnie ca∏e zbiorniki mog∏yby
byç poroÊni´te przez hydromakrofity. Tak jednak nie jest.
Po pierwsze, silne falowanie i przesuwanie si´ pod∏o˝a
w sposób mechaniczny utrudnia zakorzenienie si´ roÊlin.
Po drugie – m´tna woda i s∏aba przezroczystoÊç nie stwarzajà dogodnych warunków do rozwoju roÊlin zanurzonych. Dlatego zbiorowiska z klasy Charetea i zwiàzku Potamion rozwijajà si´ tylko tam, gdzie znajdujà do tego dogodne warunki. W optymalnych warunkach ramienice wy-
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Cechy obszaru
W polskiej strefie Morza Ba∏tyckiego znajdujà si´ liczne kryptodepresyjne jeziora przymorskie, z których wi´kszoÊç ma
charakter estuariów. Nale˝à tu takie zbiorniki, jak Sarbsko,
¸ebsko, Do∏gie Wielkie, Gardno, Wicko, Kopaƒ, Bukowo,
Jamno, Koprowo, Resko Przymorskie i Liwia ¸u˝a. Mimo ˝e
niejednokrotnie posiadajà podobnà genez´ i sà podobnego
typu geomorfologicznego, odmiennoÊç ich wynika z ró˝nych
stosunków hydrologicznych ukszta∏towanych w wyniku przewagi bàdê czynnika làdowego, bàdê morskiego. O wp∏ywie
czynnika làdowego decyduje wielkoÊç zlewni i jej zasobnoÊç
w wod´, a czynnika morskiego mo˝liwoÊç kontaktu z morzem. Jeziora przybrze˝ne powsta∏y w wyniku odci´cia zatok
morskich mierzejami tworzonymi przez depozycj´ klastycznego materia∏u wleczonego przez fale i pràdy litoralowe. Sà to
przewa˝nie polimiktyczne, eutroficzne i lekko zasolone jeziora, zarówno o znacznych powierzchniach (od 156,4 ha do
7140,0 ha), jak i p∏ytkie, ich maksymalna g∏´bokoÊç nigdy
nie przekracza 6,3 m (g∏. max. od 2,6 do 6,3 m; g∏. Êr. od 1,2
do 2,7 m). Nale˝àce tutaj jezioro ¸ebsko – najwi´ksze z omawianego typu – to trzecie pod wzgl´dem wielkoÊci jezioro
w Polsce, Gardno 7, a Jamno 8. Jeziora te majà bardzo s∏abo rozwini´tà lini´ brzegowà. Wskaênik rozwini´cia linii brzegowej K2 wynosi dla tych jezior od 8 do 13.

Cz´sto majà trudno dost´pne brzegi, rzeêba den pierwotnych jest zatarta przez warstw´ mu∏ów mià˝szoÊci kilku
lub kilkunastu metrów. Od morza oddzielone sà piaszczystymi mierzejami pokrytymi wydmami. Wody tych jezior sà
mniej lub wi´cej eutroficzne, charakteryzujà si´ du˝à rocznà produkcjà, m´tnà wodà, widzialnoÊcià 0,5 do
1m, przez co bardzo s∏abo rozwini´te sà roÊliny podwodne. Poniewa˝ sà to zbiorniki p∏ytkie, ich wody sà w znacznym stopniu natlenione do dna.
Charakteryzujà si´ du˝ymi wahaniami poziomu lustra wody – amplitudy przekraczajàce nawet 100 cm. ZmiennoÊç
poziomu lustra wody mo˝e nie wykazywaç zwiàzku z wahaniami rzek do nich wpadajàcych. Stany maksymalne
i minimalne w ró˝nych okresach sà pochodnymi niskich
i wysokich stanów dop∏ywów lub stanów morza bàdê wynikiem na∏o˝enia si´ jednych i drugich.

Jezioro Do∏gie Wielkie. Fot. B. Nagengast
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st´pujà najg∏´biej w zbiornikach. Jednak w omawianych
jeziorach, z powodu z∏ych warunków Êwietlnych, ramienice wyst´pujà na p∏ytszych stanowiskach i nale˝à do roÊlinnoÊci zanikajàcej. Np. w jeziorze Gardno coraz rzadziej
mo˝na spotkaç fitocenozy ramienic, cz´Êciej tylko pojedyncze osobniki. Lepiej radzà sobie elodeidy – roÊliny zanurzone. Tam, gdzie napotykajà na niesprzyjajàce warunki Êwietlne, tworzà formy, w których górna cz´Êç p´du silnie si´ rozga∏´zia, by jak najlepiej wykorzystaç dost´pne
Êwiat∏o, a dolna cz´Êç ∏odygi pozostaje bezlistna. OczywiÊcie sà miejsca, jak np. zatoka jeziora Gardno (nazywana
ju˝ jeziorem Smo∏dziƒskim), gdzie doskona∏e warunki do
rozwoju znalaz∏y zbiorowiska ze wszystkich stref. Na
szczególnà uwag´ zas∏ugujà zbiorowiska z klasy Littorelletea wystepujàce na jeziorze Do∏gie Wielkie. Sà to fitocenozy Isoëto-Lobelietum littorelletosum charakterystyczne
dla jezior lobeliowych.
Dla nymfeidów, czyli roÊlin o liÊciach p∏ywajàcych, g∏ównym
czynnikiem ograniczajàcym wyst´powanie jest tak˝e silny
wiatr i falowanie. Niemniej sà miejsca, gdzie las stanowi
doskona∏à zas∏on´ od wiatru i p∏aty roÊlinnoÊci ze zwiàzku
Nymphaeion porastajà nawet bardzo du˝e powierzchnie.
P∏aty Nupharo-Nymphaeetum albae i Nymphaeetum candidae nale˝à do najbardziej malowniczych zbiorowisk roÊlinnoÊci wodnej. Oprócz pi´knie kwitnàcych nenufarów w jeziorach tych mogà wyst´powaç tak˝e fitocenozy Potametum
natantis i Polygonetum natantis. W omawianym siedlisku
najlepiej rozwijajà si´ helofity, czyli roÊlinnoÊç szuwarowa
z klasy Phragmitetea. Tylko w nielicznych miejscach brzegi
jezior nie sà poroÊni´te szuwarami. W wi´kszoÊci miejsc
oczerety i szuwary rozwijajà si´ doskonale i z roku na rok
zwi´kszajà swój area∏. Szuwar wysoki to zespo∏y ze zwiàzku
Phragmition. Dominujàce zbiorowiska w opisywanych
zbiornikach to Phragmitetum australis, Scirpetum lacustris,
Typhetum angustifoliae, Typhetum latifoliae i zajmujàcy
ma∏e powierzchnie, ale bardzo wa˝ny zespó∏ charakterystyczny dla wód s∏onawych Scirpetum maritimi. Bardzo dobrze rozwijajà si´ tak˝e zbiorowiska ze zwiàzku Magnocaricion. Fitocenozy Caricetum rostratae, Caricetum gracilis czy
Caricetum paniculatae nale˝à do najcz´Êciej spotykanych fitocenoz w pasie szuwaru niskiego. Dalej w kierunku làdu,
wraz ze zmianà siedliska, zmienia si´ sk∏ad gatunkowy turzycowisk. Najs∏abiej rozwijajà si´ zbiorowiska pleustonowe, czyli roÊlinnoÊci swobodnie unoszàcej si´ na powierzchni wody. G∏ównym czynnikiem limitujàcym ich wyst´powanie jest wiatr. W miejscach os∏oni´tych od wiatru, najcz´Êciej
w ma∏ych „dziurach” w szuwarze, wyst´pujà g∏ównie zbiorowiska roÊlin z klasy Lemnetea. Od strony làdu cz´sto wyst´pujà zaroÊla wierzbowe i olsy (Ribeso nigri-Alnetum) z du˝ym udzia∏em roÊlin bagiennych.
Reprezentatywne gatunki
Na jeziorach przybrze˝nych dominujà gatunki szuwarowe.
Na omawianych jeziorach wyst´puje tak˝e par´ bardzo
interesujàcych gatunków. Nale˝à do nich grzybienie pó∏-
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nocne Nymphaea candida – gatunek wyst´pujàcy w pó∏nocnej cz´Êci ni˝u na Pojezierzu Mazurskim i Pomorskim,
b´dàcy w Polsce pod ochronà. Specyficzne gatunki charakterystyczne dla wód oligo- i mezotroficznych – przede
wzystkim jezior lobeliowych – spotykamy w jeziorze Do∏gie
Wielkie: poryblin jeziorny Isoëtes lacustris (w Polsce pod
ochronà), wyw∏ócznik skr´toleg∏y Myriophyllum alterniflorum i brze˝yca jednokwiatowa Littorella uniflora. W jeziorach przybrze˝nych mo˝emy spotkaç gatunek charakterystyczny dla wód eutroficznych zwykle s∏onawych – sitowiec
nadmorski Bolboschoenus maritimus. Do gatunków chronionych nale˝à tak˝e: grzybienie bia∏e Nymphaea alba
i grà˝el ˝ó∏ty Nuphar lutea.
Odmiany
Mimo kontaktu z wodami morskim, ale ze wzgl´du na
s∏abe zasolenie Ba∏tyku, typowe jeziora przybrze˝ne to
jeziora, w których rozwijajà si´ zbiorowiska charakterystyczne przede wszystkim dla wód mezo- i eutroficznych.
Wyjàtkiem jest jezioro Do∏gie Wielkie, w którym wyst´pujà gatunki charakterystyczne dla klasy Littorelletea uniflorae i zwiàzku Lobelion, co wskazuje na oligo- i mezotroficzne cechy wody.
Mo˝liwe pomy∏ki
Brak mo˝liwoÊci pope∏nienia b∏´du w identyfikacji siedliska

Identyfikatory fitosocjologiczne
Kompleks ró˝nych siedlisk wodnych i nadwodnych, na który sk∏ada si´ roÊlinnoÊç wodna i brzegowa typowa dla eutroficznych jezior s∏odkowodnych, g∏ównie s∏odkowodne
elodeidy i nymfeidy (Potametea), szuwary (Phragmitetea)
i roÊlinnoÊç bagienna (Alnetea glutinosae); lokalny udzia∏
gatunków halofilnych.
Brak szczegó∏owych badaƒ fitosocjologicznych dotyczàcych wszystkich jezior przybrze˝nych. Podane zbiorowiska
przedstawiono w oparciu o dane publikowane.
Zwiàzek Fontinalition antipyreticae
Zespó∏ Fontinaletum antipyreticae zespó∏ zdrojka
pospolitego
Zwiàzek Lemnion gibbae
Zespo∏y:
Lemnetum minoris zespó∏ rz´sy drobnej
Lemnetum trisulcae zespó∏ rz´sy trójrowkowej
Zwiàzek Charion fragilis
Zespo∏y:
Charetum tomentosae zespó∏ ramienicy omszonej
Charetum asperae zespó∏ ramienicy szorstkiej
Charetum contrariae zespó∏ ramienicy przeciwstawnej
Nitellopsidetum obtusae zespó∏ krynicznicy t´pej
Zwiàzek Charion vulgaris
Zespó∏ Charetum vulgaris zespó∏ ramienicy pospolitej
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Cicuto-Caricetum pseudocyperi zespó∏ szaleju
jadowitego i turzycy ciborowatej
Thelypteridi-Phragmitetum zespó∏ trzciny pospolitej i zachylnika b∏otnego
Caricetum acutiformis szuwar turzycy b∏otnej
Caricetum ripariae szuwar turzycy brzegowej
Caricetum gracilis szuwar turzycy zaostrzonej
Caricetum paniculatae szuwar turzycy
prosowej
Iridetum pseudacori szuwar kosaçca ˝ó∏tego
Zwiàzek Alnion glutinosae
Zespó∏ Ribeso nigri-Alnetum ols porzeczkowy
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Dynamika roÊlinnoÊci
Spontaniczna
Wszystkie jeziora, w tym tak˝e jeziora przybrze˝ne, podlegajà procesowi zarastania. Tempo i kierunek tego
procesu zale˝y zarówno od czynników naturalnych, jak
i antropogenicznych. Naturalna sukcesja zwiàzana
z procesem wyp∏ycania zbiornika przebiega od strony
làdu i od Êrodka akwenu. Dominujàcà rol´ w zarastaniu zbiorników odgrywa roÊlinnoÊç szuwarowa. W niektórych jeziorach tak˝e wpadajàce do nich rzeki nanoszà du˝e iloÊci materia∏u. Wyjàtkowa na skal´ europejskà sytuacja ma miejsce nad jeziorem ¸ebsko, gdzie do
pó∏nocnych brzegów jeziora docierajà ruchome wydmy,
powodujàc jego wyp∏ycanie.
Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Dzia∏aloÊç cz∏owieka powoduje niszczenie roÊlinoÊci szuwarowej (dojÊcia do wody, pomosty, infrastruktura turystyczna). Zmiany wywo∏ane prowadzeniem gospodarki leÊnej (wycinanie drzew), rolniczej (z∏e nawo˝enie) i zwiàzane z rozwojem osadnictwa (Êcieki komunalno-bytowe)
wp∏ywajà na wzrost trofii zbiorników, a to z kolei prowadzi
do zmian jakoÊciowych i iloÊciowych roÊlinnoÊci wodnej,
g∏ównie zanurzonej.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce
Siedliska przylegajàce od strony làdu sà bardzo zró˝nicowane i zale˝à od lokalizacji zbiornika i nale˝à od skrajnie
suchych do wilgotnych i mokrych (wydmy, nadmorski bór
ba˝ynowy, olsy, torfowiska niskie i przejÊciowe). Sà tak˝e
miejsca, gdzie brzegi jezior pozbawione sà roÊlinnoÊci oraz
takie, gdzie jezioro ma zlewni´ bezpoÊrednià o charakterze
antropogenicznym (osady, infrastruktura turystyczna).

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Zwiàzek Potamion pectinati
Zespo∏y:
Potametum lucentis zespó∏ rdestnicy po∏yskujàcej
Potametum pectinati zespó∏ rdestnicy grzebieniastej
Potametum perfoliati zespó∏ rdestnicy przeszytej
Najadetum marinae zespó∏ jezierzy morskiej
Ceratophylletum demersi zespó∏ rogatka
sztywnego
Myriophylletum spicati zespó∏ wyw∏ócznika
k∏osowego
Elodeetum canadensis zespó∏ moczarki kanadyjskiej
Ranunculetum circinati zespó∏ w∏osienicznika
krà˝kolistnego
Parvopotamo-Zannichellietum zespó∏ jezierzy
i zam´tnicy b∏otnej
Hydrocharitetum morsus-ranae zespó∏ ˝abiÊcieku p∏ywajàcego
Zwiàzek Nymphaeion
Zespo∏y:
Nupharo-Nymphaeetum albae zespó∏ grzybieni bia∏ych i grà˝ela ˝ó∏tego
Myriophylletum verticillati zespó∏ wyw∏ócznika
okó∏kowego
Nymphaeetum candide zespó∏ grzybieni pó∏nocnych
Potametum natantis zespó∏ rdestnicy p∏ywajàcej
Zwiàzek Lobelion
Zespó∏ Isoëto-Lobelietum zespó∏ poryblinu
jeziornego i lobelii jeziornej
podzespó∏ I.-L. littorelletosum podzespó∏ z brze˝ycà jednokwiatowà
Zwiàzek Phragmition
Zespo∏y:
Typhetum angustifoliae szuwar wàskopa∏kowy
Typhetum latifoliae szuwar szerokopa∏kowy
Sparganietum erecti zespó∏ je˝og∏ówki
ga∏´zistej
Scirpetum maritimi szuwar sitowca nadmorskiego
Phragmitetum australis szuwar trzcinowy
Scirpetum lacustris szuwar oczeretowy
Glycerietum maximae szuwar mannowy (manny
mielec)
Acoretum calami szuwar tatarakowy
Equisetetum limosae szuwar skszypowy
Oenantho-Rorippetum zespó∏ kropid∏a wodnego i rzepichy ziemnowodnej
Sagittario-Sparganietum emersi zespó∏ strza∏ki
wodnej i je˝og∏ówki pojedynczej
Zwiàzek Magnocaricion
Zespo∏y:
Phalaridetum arundinaceae (trawiasty) szuwar
mozgowy

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia
Jeziora przybrze˝ne w Polsce wystepujà w wàskim pasie
nadmorskim na Pobrze˝u Ba∏tyckim.
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gnus columbianus, nur rdzawoszyi Gavia stellata i czarnoszyi Gavia arctica, bielik Haliaeetus albicilla, mewa ma∏a
Larus minutus, szlamnik Limosa lapponica, bielaczek Mergus albellus, p∏atkonóg szyd∏odzioby Phalaropus lobatus,
batalion Philomachus pugnax, bàk Botaurus stellaris, b∏otniak stawowy Circus aeruginosus, b. zbo˝owy Circus cyaneus, b. ∏àkowy Circus pygargus, bàczek Ixobrychus minutus, mewa czarnog∏owa Larus melanocephalus, podró˝niczek Luscinia svecica, rybo∏ów Pandion hallaetus, perkoz
rogaty Podiceps auritus, kropiatka Porzana porzana.
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Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Znaczenie ekologiczne i biologiczne
Siedlisko wyst´pujàce tylko w wàskiej strefie Pobrze˝a Ba∏tyckiego. Ze wzgl´du na mieszanie si´ w wielu miejscach wód
morskich z wodami jeziornymi, jeziora przybrze˝ne majà
charakter jezior s∏onawych. Wlewajàce si´ wody morskie
majà bardzo wa˝ne znaczenie. Mo˝emy tu spotkaç gatunki
roÊlin i zwierzàt w∏aÊciwe dla wód s∏odkich i s∏onawych.
Zbiorniki te sà miejscem bytowania interesujàcej fauny kr´gowców i bezkr´gowców. Na szczególnà uwag´ zas∏uguje
awifauna, bowiem omawiane siedlisko le˝y w strefie wybrze˝a, wzd∏u˝ którego biegnie jedna z najwa˝niejszych w Polsce
tras corocznych w´drówek ptaków. Mimo ogólnie eutroficznego charakteru wód, na omawianych siedliskach wyst´pujà interesujàce i rzadkie fitocenozy, np.: z grzybieniami pó∏nocnymi Nymphaea candida, wyw∏ócznikiem skr´toleg∏ym
Myriophyllum alterniflorum, brze˝ycà jednokwiatowà Littorella uniflora, zam´tnicà b∏otnà Zannichellia palustris oraz ramienicami Chara delicatula i Chara aspera.
Siedlisko to posiada bardzo du˝y walor przyrodniczo-krajobrazowy. Obszar wyst´powania jezior przybrze˝nych to jeden z najatrakcyjniejszych terenów w Polsce,
który ∏àczy w sobie cenne elementy przyrody o˝ywionej
i nieo˝ywionej (morze, jeziora, pla˝a, ustabilizowane i ruchome wydmy, lasy i obiekty kultury materialnej).
Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Boleƒ Aspius aspius.
Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Jeziora przybrze˝ne charakteryzyjà si´ ró˝norodnà awifaunà.
KilkanaÊcie gatunków stwierdzonych w opisywanym siedlisku
wymienionych jest w za∏àczniku I Dyrektywy Ptasiej:
Najwa˝niejsze: rybitwa czarna Chlidonias niger, r. bia∏oczelna Sterna albifrons., r. wielkodzioba Sterna caspia, r.
rzeczna Sterna hirundo, r. popielata Sterna paradisaea, r.
czubata Sterna sandvicensis, ∏´czak Tringa glareola, terekia
Xenus cinereus, ∏ab´dê krzykliwy Cygnus cygnus, ∏. ma∏y Cy-
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Stany uprzywilejowane
Zbiorniki eutroficzne z roÊlinnoÊcià zanurzonà z klasy Charetea i Potametea, szuwarowà i bagiennà na brzegach.
Zbiorniki eutroficzne o ma∏ej przezroczystoÊci wody, ale
poniewa˝ sà to zbiorniki p∏ytkie, ich wody sà w znacznym
stopniu natlenione do dna. Woda w tych zbiornikach ma
charakter s∏onawy o zasoleniu zmiennym, w zale˝noÊci od
wlewów wód morskich.
W jeziorze Do∏gie Wielkie roÊlinnoÊç z klasy Littorelletea
uniflore.
Inne obserwowane stany
W jeziorach, które obj´to odpowiednimi badaniami zaobserwowano wyst´powanie masowych zakwitów glonów,
w tym tak˝e zakwitów sinicowych i ponadnormatywne iloÊci chlorofilu i sestonu.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia
Jeziora przybrze˝ne, b´dàce zbiornikami mniej lub bardziej
eutroficznymi, podlegajà procesom wyp∏ycania i zarastania. Tempo i wielkoÊç tych procesów zale˝à od czynników
naturalnych, jak i antropogenicznych. Wzrost dop∏ywu pierwiastków biogennych prowadzi do masowych zakwitów fitoplanktonu, spadku przezroczystoÊci wody, wzrostu jej zamulenia, w konsekwencji czego wypierane sà hydromakrofity zanurzone (mogàce konkurowaç z fitoplanktonem).
Wzrasta mià˝szoÊç osadów, przez co zbiornik ulega wyp∏ycaniu od Êrodka. Od làdu natomiast g∏ówny udzia∏ w procesie zarastania, a tym samym wyp∏ycania zbiornika, majà
silnie rozrastajàce si´ szuwary i oczerety. Jeziora mogà byç
tak˝e wyp∏ycane przez piasek nawiewany z wydm. Proces
ten szczególnie silnie wyst´puje na jeziorze ¸ebsko, gdzie
wydma wkracza do jeziora w tempie wi´kszym ni˝ 1 m/rok.
Wszystkie cieki wpadajàce do jezior, wnoszàce biogeny
i zanieczyczenia (pochodzenia naturalnego i antropogenicznego), zanieczyszczenia wielkoobszarowe (sp∏ywy ze
zlewni, opady atmosferyczne i py∏y) przyspieszajà stopieƒ
eutrofizacji. Zwi´ksza si´ powierzchnia zajmowana przez
roÊliny szuwarowe, a zmniejsza area∏ roÊlinnoÊci zanurzonej. Elodeidy i ∏àki podwodne nie majà najlepszych warun-
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Ochrona

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny

Zalecane metody ochrony

Jeziora majà znaczenie gospodarcze.
Na wi´kszoÊci omawianych jezior prowadzona jest gospodarka rybacka. Specyfika tych jezior powoduje, ˝e nie zawsze wprost mo˝na okreÊliç ich przynale˝noÊç do konkretnych typów rybackich jezior. Ogólnie mo˝na te jeziora zaliczyç do jezior typu sandaczowego i leszczowego.
Jeziora te majà bardzo du˝e znaczenie jako obszary turystyczno-rekreacyjne. Na jeziorach zlokalizowane sà kàpieliska, obszary dla sportów wodnych i w´dkarstwa.
Mogà te˝ byç wykorzystywane jako lokalne uj´cia wód.

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Jeziora przybrze˝ne b´dàce zbiornikami mniej lub bardziej
eutroficznymi podlegajà procesom wyp∏ycania i zarastania. Tempo i wielkoÊç tych procesów zale˝y od czynników
naturalnych, jak i antropogenicznych. Najwa˝niejsze zagro˝enia dla siedliska to:
Post´pujàcy proces eutrofizacji wód – prowadzi do zaniku
roÊlinnoÊci zanurzonej, a w konsekwencji do zmniejszenia
ró˝norodnoÊci gatunkowej.
Introdukcja ryb obcego pochodzenia, zw∏aszcza roÊlino˝ernego amura bia∏ego Ctenopharyngodon idella, niew∏aÊciwa gospodarka rybacka.
Zagro˝eniem jest tak˝e rozwój masowej niekontrolowanej
turystyki i rekreacji (sporty motorowodne).

Zalecenia ogólne

Zarzàdzanie siedliskiem wymaga globalnego zarzàdzania
na poziomie obszaru wodnego – zlewni bezpoÊredniej
i poÊredniej. We wszystkich zlewniach omawianych jezior
przybrze˝nych zaleca si´ podj´cie wszelkich dzia∏aƒ w celu zahamowania procesu eutrofizacji oraz stworzenia odpowiednich warunków (poprzez odpowiednie dzia∏ania
prawne, administracyjne i ochronne) do zapobie˝enia wystàpieniu zjawisk b´dàcych zagro˝eniem dla danego siedliska. Proponuje si´ na terenie wyst´powania jezior przybrze˝nych utworzenie terenów prawnie chronionych
w randze parków krajobrazowych bàdê rezerwatów. Aktu-
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ków do rozwoju z powodu wzrostu trofii i w konsekwencji
pogorszenia si´ warunków Êwietlnych oraz z powodu silnego falowania powodujàcego sta∏e zm´tnienie wody.
Bardzo powa˝nym zagro˝eniem dla siedliska jest introdukcja ryb obcego pochodzenia, zw∏aszcza roÊlino˝ernego
amura bia∏ego Ctenopharyngodon idella. Ryba ta likwiduje roÊlinnoÊç zanurzonà przez wy˝erowywanie, a swoimi
odchodami wzmaga proces eutrofizacji.
Zagro˝eniem jest tak˝e rozwój niew∏aÊciwie prowadzonej
lub niekontrolowanej turystyki i rekreacji. Wzrost liczby
oÊrodków wypoczynkowych, pól namiotowych, rozwój infrastruktury turystycznej, a tak˝e uprawianie sportów motorowodnych mo˝e przyczyniç si´ do przyspieszenia tempa
eutrofizacji i zanieczyczenia wód (tak˝e zwiàzkami ropopochodnymi) i zak∏ócania ciszy nie tylko ptactwu wodnemu,
ale tak˝e zwierzynie w okolicznych lasach.

Jezioro Do∏gie Wielkie. Fot. B. Nagengast
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Siedliska morskie i przybrze˝ne,
nadmorskie i Êródlàdowe solniska i wydmy
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alnie na terenie Pobrze˝a Ba∏tyku sà dwa parki narodowe:
Woliƒski i S∏owiƒski, kilka rezerwatów i parków krajobrazowych. SPN zawiera w swych granicach jeziora przybrze˝ne, a rezerwat krajobrazowy Mierzeja Sarbska chroni pó∏nocny brzeg jeziora Sarbsko, natomiast ˝aden
z parków krajobrazowych nie obejmuje swoim zasi´giem
jezior przybrze˝nych.
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Zalecenia szczegó∏owe
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W zlewni ka˝dego z jezior uporzàdkowanie gospodarki
wodno-Êciekowej (w szczególnoÊci dotyczy to licznych miejscowoÊci po∏o˝onych w zlewni bezpoÊredniej).
Likwidacja êróde∏ zanieczyszczeƒ przemys∏owych i bytowych (budowa oczyszczalni Êcieków, zak∏adanie filtrów
kominowych, likwidacja dzikich wysypisk Êmieci i wylewisk
nieczystoÊci). Przeniesienie poza zlewnie jezior wysypisk
komunalnych, a przede wszystkim przemys∏owych.
W przypadku braku mo˝liwoÊci znalezienia nowej lokalizacji sk∏adowania Êmieci, modernizacja ju˝ istniejàcych
wysypisk, by nie zagra˝a∏y Êrodowisku.
Wprowadzenie zakazu budowy wielkoprzemys∏owych ferm
i tuczarni drobiu i trzody chlewnej (hodowli tej towarzyszy
wylewanie na pola gnojowicy, co doprowadza do zatrucia
wszystkich poziomów wód gruntowych).
Wprowadzenie zakazu budowy obiektów przemys∏u szkodliwego dla zdrowia i /lub Êrodowiska.
Jeziora przybrze˝ne zlokalizowane sà w bardzo atrakcyjnej
pod wzgl´dem przyrodniczo-krajobrazowym i turystycznym
strefie Polski, zalecane jest wi´c wprowadzenie pewnych
ograniczeƒ dla wszelkich form gospodarowania w celu zapewnienia zachowania wartoÊci przyrodniczych i kulturowych tego regionu.
Zaleca si´ ograniczenie prowadzenia ca∏kowitych wyr´bów
drzewostanu ze stref przyleg∏ych do zbiorników.
Zakaz introdukcji ryb obcego pochodzenia – w szczególnoÊci dotyczy ryb roÊlino˝ernych. Je˝eli nastapi∏o ju˝ zarybienie amurem, zaleca si´ jego od∏owienie.
W jeziorach u˝ytkowanych rybacko nale˝y zakazaç intensyfikacji gospodarowania w sposób nienaturalny, tzn.
prowadzenia hodowli sadzowej, dokarmiania ryb jako
niekorzystnych dla utrzymania aktualnego stanu troficznego zbiorników. Dokarmianie powoduje przyspieszenie
tempa eutrofizacji.
Zaleca si´ uporzàdkowaç spraw´ „dzikiej” zabudowy
domkami rekreacyjnymi i innymi budowlami na linii
brzegowej jezior.
Przyznanie jezioru statusu rezerwatu przyrody lub u˝ytku
ekologicznego winno pociàgaç za sobà w∏àczenie do obszaru chronionego stref przylegajàcych do linii brzegowej oraz niezb´dnego fragmentu najbli˝szej zlewni o szerokoÊci od 30 do 200 m.
Budowa jakichkolwiek urzàdzeƒ hydrotechnicznych w obr´bie zlewni jezior lub na jeziorach powinna podlegaç
wszechstronnej konsultacji specjalistów z zakresu hydrotechniki, hydrologii i hydrobiologii.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Jez. ¸ebsko, Gardno – S∏owiƒski Park Narodowy.

Kierunki badaƒ, inwentaryzacje
Przeprowadziç badania aktualnego stanu, rozmieszczenia
i oceny stopnia zagro˝enia zbiorowisk roÊlinnoÊci wodnej
i szuwarowej, wchodzàcych w sk∏ad siedliska przyrodniczego.
Badania nad zale˝noÊciami mi´dzy makrofitami, jakoÊcià
wód i Êrodowiskiem fizycznym.
Ocena produkcji/produktywnoÊci makrofitów i ich roli
w przemianach troficznych oraz w zarastaniu obszarów
wodnych.
Badania nad tempem i wielkoÊcià procesu zarastania i wyp∏ycania zbiorników przybrze˝nych (co umo˝liwi podj´cie
ewentualnych dzia∏aƒ majàcych na celu zahamowanie lub
spowolnienie tego procesu).
Szczegó∏owe badania hydrologiczne i hydrobiologiczne
w celu okreÊlenia metod ochrony siedliska.
Ze wzgl´du na specyfik´ omawianych jezior nale˝y poszerzyç wiedz´ na temat zasolenia wód jezior przybrze˝nych
przez wody morskie oraz prowadziç badania hydrobiologiczne ze szczególnym uwzgl´dnieniem organizmów wód
s∏onawych.
Poniewa˝ wzd∏u˝ strefy pobrze˝a biegnie jedna z najwa˝niejszych w Polsce tras corocznych w´drówek ptaków, nale˝y uaktualniç badania na temat znaczenia jezior przybrze˝nych dla ró˝norodnoÊci awifauny Polski (ptaków l´gowych i przelotnych).
Dla ka˝dego jeziora przeprowadziç odpowiednie badania
w celu oceny podatnoÊci jeziora na degradacj´, stanu czystoÊci wód jeziora i analizy zmian jakoÊci wód jeziora na
przestrzeni lat (je˝eli istniejà wczeÊniejsze dane).

Monitoring siedlisk
Monitoringiem mo˝na objàç wszystkie jeziora przybrze˝ne
w Polsce, poniewa˝ jest ich niewiele.
Monitorowaç nale˝y: w∏aÊciwoÊci fizyczno-chemiczne wody
(koncentracje fosforanów, fosforu ca∏kowitego, azotu mineralnego, amonowego i ca∏kowitego, wapnia, sodu, potasu, przezroczystoÊç wody [krà˝kiem Secchiego], przewodnoÊç elektrolitycznà w∏aÊciwà, chlorofil a, tlen rozpuszczony i nasycenie tlenem).
Na sta∏ych stanowiskach i transektach nale˝y badaç struktur´ i biomas´ fitoplanktonu, zooplanktonu, makrozoobentosu, struktur´ gatunkowà i zasi´g wyst´powania hydromakrofitów.
Ze wzgl´du na specyfik´ omawianych jezior monitorowaç
nale˝y tak˝e mieszanie si´ wód morskich z wodami jeziornymi, koncentracj´ soli i wyst´powanie organizmów charakterystycznych dla wód s∏onawych.
Nale˝y prowadziç monitoring fauny, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem ptaków.
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Na podstawie danych uzyskanych z monitoringu mo˝emy
opracowaç aktualne zasoby przyrodnicze, ró˝norodnoÊç
i zmiennoÊç badanego siedliska, zale˝noÊci pomi´dzy organizmami a Êrodowiskiem abiotycznym oraz zrealizowaç
zadania badawcze przedstawione w punkcie „Kierunki
badaƒ i inwentaryzacje”. Sta∏y monitoring pozwala tak˝e
na wczesne rozpoznanie zmian niekorzystnych bàdê niebezpiecznych dla badanego siedliska i podj´cie natychmiastowych dzia∏aƒ w celu likwidacji zagro˝enia.
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