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Brzegi lub osuszane dna
zbiorników wodnych ze
zbiorowiskami
z Littorelletea, Isoëto–
Nanojuncetea
Kod Physis: 22.12, 22.31, 22.32

A. Opis siedliska g∏ównego
typu
Definicja

Podzia∏ na podtypy
3130–1. RoÊlinnoÊç mezotroficznych zbiorników wodnych nale˝àca do zwiàzków Lobelion, Hydrocotylo–Baldenion i Eleocharition acicularis

Wodne lub ziemnowodne zbiorowiska drobnych bylin wyst´pujàce w przybrze˝nych, p∏ytkich wodach i na p∏askich
brzegach oligo– i mezotroficznych jezior oraz na dnach
okresowo osuszonych stawów rybnych zebrane w klasie Littorelletea (zwiàzki: Lobelion, Hydrocotylo–Baldenion, Eleocharition acicularis)
3130–2. RoÊlinnoÊç mezotroficznych zbiorników wodnych nale˝àca do zwiàzku Elatini–Eleocharition ovatae

Krótkotrwa∏e, pionierskie zbiorowiska drobnych terofitów
z klasy Isoeto–Nanojuncetea (zwiàzek: Elatini–Eleocharition
ovatae) rozwijajàce si´ na ∏agodnie nachylonych brzegach
oraz dnach pozbawionych wody stawów hodowlanych
i (bardzo rzadko!) na brzegach ma∏ych stawów i mokrych
depresji Êródpolnych.

Charakterystyka
Jest to wybitnie pionierska roÊlinnoÊç rozwijajàca si´ w wodach i na obrze˝ach skàpo– i Êrednio˝yznych jezior oraz
na brzegach i dnach stawów rybnych. Warunkiem jej rozwoju jest okresowe osuszanie i zalewanie pod∏o˝a, którym
jest najcz´Êciej piasek. Zbiorowiska roÊlinne rozwijajàce si´
na siedliskach tego typu sà albo krótkotrwa∏e, zbudowane
g∏ównie z terofitów (roÊliny o jednorocznym cyklu rozwoju),
albo sà to drobne byliny ziemnowodne, tworzàce niskie,
najcz´Êciej zwarte murawy w p∏ytkich oligotroficznych
zbiornikach wodnych. Budujà je taksony charakteryzujàce
si´ zachodnim typem rozmieszczenia w Europie (roÊliny
subatlantyckie lub subatlantycko–Êródziemnomorskie),
osiàgajàce w Polsce wschodnià granic´ swojego area∏u.

Umiejscowienie siedliska w polskiej
klasyfikacji fitosocjologicznej
Syntaksonomia Nanocyperetalia jest podana wed∏ug najnowszej syntezy Brullo i Minissale z 1998 (w nawiasach synonimy stosowane przez Matuszkiewicza 2001 i Potta 1995).
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Zbiorowiska drobnych terofitów i bylin na okresowo zalewanych brzegach i dnach stawów rybnych oraz zbiorowiska niskich bylin wyst´pujàce w przybrze˝nych wodach i na brzegach oligo– i mezotroficznych jezior. Zbudowane sà g∏ównie
z gatunków osiàgajàcych na terenie Polski wschodnià granic´ area∏u i nale˝à do rzadkich sk∏adników flory.

Ich wyst´powanie wydaje si´ byç ograniczone g∏ównie do
zachodniej cz´Êci kraju, jakkolwiek dok∏adne rozmieszczenie omawianego typu siedliska w Polsce jest jeszcze s∏abo
poznane. Zbiorowiska charakteryzujà si´ prostà, jednowarstwowà budowà oraz (cz´sto) ma∏à powierzchnià p∏atów i du˝ym udzia∏em mszaków. Mogà one wyst´powaç,
szczególnie w pierwszym, pionierski stadium rozwoju,
w postaci jednogatunkowych agregacji. W przypadku
zbiorowisk terofitów znamienna jest du˝a labilnoÊç siedlisk, ka˝dego roku fitocenozy mogà rozwijaç si´ w innym
miejscu. Gatunki zwiàzane z omawianym typem siedliska
to najcz´Êciej taksony rzadkie, zagro˝one bàdê ginàce
w Polsce, w wielu wypadkach wyst´pujàce na pojedynczych, izolowanych stanowiskach i nale˝àce do osobliwoÊci w szacie roÊlinnej. Z tego powodu zbiorowiska rozwijajàce si´ na siedliskach omawianego typu zas∏ugujà na
szczególnà ochron´.

Klasa Littorelletea uniflorae
Rzàd Littorelletalia uniflorae
Zwiàzek Lobelion
Zespó∏ Ranunculo–Juncetum bulbosi zespó∏ jaskra
le˝àcego i situ drobnego
Zwiàzek Hydrocotylo–Baldenion
Zespo∏y:
Eleocharitetum multicaulis zespó∏ ponik∏a
wielo∏odygowego
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Pilularietum globuliferae zespó∏ ga∏uszki kulecznicy
Zwiàzek Eleocharition acicularis
Zespó∏ Eleocharitetum acicularis zespó∏ ponik∏a
ig∏owatego
Klasa Isoëto–Nanojuncetea zbiorowiska drobnych terofitów letnich i jesiennych
Rzàd Nanocyperetalia [Cyperetalia fusci] zbiorowiska
drobnych terofitów letnich i jesiennych
Zwiàzek Elatini–Eleocharition ovatae spontaniczne
zbiorowiska terofitów na krótkotrwale ods∏oni´tych
dnach zbiorników
Zespo∏y:
Polygono–Eleocharitetum ovatae [Eleocharito–Caricetum bohemicae; Eleocharetum ovatae]
zespó∏ ponik∏a jajowatego
Elatini alsinastri–Juncetum tenageiae zespó∏ nadwodnika okó∏kowatego
Eleocharito acicularis–Limoselletum aquaticae [Cypero–Limoselletum aquaticae] zespó∏ namulnika brzegowego
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B. Opis podtypów
RoÊlinnoÊç mezotroficznych
zbiorników wodnych nale˝àca
do zwiàzków Lobelion,
Hydrocotylo–Baldenion i
Eleocharition acicularis
Kod Physis: 22.31

Cechy diagnostyczne

Fizjonomia i struktura zbiorowisk
Sà to ekosystemy o prostej fizjonomii. Zbiorowiska wybitnie
Êwiat∏o˝àdne o jednowarstwowej budowie, tworzàce niskie
bàdê bardzo niskie murawy, nieraz doÊç zwarte i rozleg∏e.
Ich cechà charakterystycznà (w Polsce!) jest tworzenie prawie jednogatunkowych agregacji budowanych przez poszczególne gatunki diagnostyczne. P∏aty rozwijajà si´ na
piaszczystym pod∏o˝u na brzegach zbiorników oraz w najp∏ytszej strefie litoralu. Mogà one okresowo przechodziç
z fazy litoralnej do naziemnej i odwrotnie, zale˝nie od
zmian poziomu wody.
Reprezentatywne gatunki
Gatunki, które charakteryzujà omawiane siedlisko, to niektóre taksony diagnostyczne dla jednostek fitosocjologicznych w randze zwiàzku: Lobelion, Hydrocotylo–Baldenion
i Eleocharition acicularis (klasa Littorelletea uniflorae). Sà
to: Êmia∏ek szczeciniasty Deschampsia setacea (ga-

Odmiany
Zgodnie z dost´pnym materia∏em fitosocjologicznym (siedlisko bardzo s∏abo zbadane i bardzo s∏abo rozpowszechnione! Te same zbiorowiska sà lepiej znane z jezior lobeliowych – 3110) mo˝na wyró˝niç cztery typy siedliska,
scharakteryzowane przez specyficzne zespo∏y roÊlinne.
• Zespó∏ jaskra le˝àcego i situ drobnego Ranunculo–Juncetum bulbosi jest zbiorowiskiem atlantyckim, rosnàcym
w Polsce na wschodnich peryferiach zasi´gu, w którym
wspó∏dominujà gatunki uj´te w nazwie: sit drobny (Juncus bulbosus) i jaskier le˝àcy (Ranuculus reptans). Fitocenozy te, o niepozornym wyglàdzie, rozwijajà si´ na piaszczystych brzegach oligotroficznych jezior, zasobnych
w mi´kkà wod´. P∏aty mogà rozwijaç si´ równie˝ w najp∏ytszej strefie litoralu. Najcz´Êciej sà one notowane
w tzw. jeziorach lobeliowych i w obni˝eniach mi´dzywydmowych (3110 i 2190). Odmianà tego siedliska jest
zbiorowisko z Juncus bulbosus, o szerszej amplitudzie
ekologicznej, zajmujàce wody oligotroficzne poza tzw. jeziorami lobeliowymi (3110), a tak˝e eutroficzne siedliska
(np. ∏agodnie nachylone brzegi i czasowo ods∏oni´te dna
stawów hodowlanych). Ma ono najszerszà amplitud´
ekologicznà w porównaniu z innymi tutaj omawianymi.
• Zespó∏ ponik∏a wielo∏odygowego Eleocharitetum multicaulis wyst´puje na obrze˝ach Jeziora Janiszowice (w Polsce
jedno stanowisko na omawianym siedlisku; poza tym
w obni˝eniach mi´dzywydmowych w rezerwacie Bia∏ogóra nad Ba∏tykiem 2190 oraz na wilgotnych wrzosowiskach
4010) na pograniczu làdu i wody, na piaszczystym pod∏o˝u pokrytym cienkà warstwà organicznà, o odczynie kwaÊnym lub oboj´tnym. G∏ównym sk∏adnikiem tego zbiorowiska jest ponik∏o wielo∏odygowe (Eleocharis multicaulis).
• Zespó∏ ga∏uszki kulecznicy Pilularietum globuliferae, obserwowany jest na okresowo zalewanym, przybrze˝nym
dnie i mezotroficznym, piaszczystym brzegu Jeziora Janiszowice i na okresowo zalewanym dnie stawu (dwa
stanowiska w Polsce). W rozleg∏ych p∏atach zdecydowanie dominuje ga∏uszka kulecznica, inne gatunki wyst´pujà pojedynczo (np. sit drobny, wàkrota zwyczajna).
• Zespó∏ ponik∏a ig∏owatego Eleocharitetum acicularis jest
prawdopodobnie najszerzej rozpowszechniony w porównaniu z pozosta∏ymi typami siedliska. Rozwija si´ na
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Cechy obszaru
Zbiorowiska oligo– i mezotroficznych zbiorników wodnych
(z wyjàtkiem tzw. jezior lobeliowych) nale˝àcych do zwiàzków Lobelion, Hydrocotylo–Baldenion i Eleocharition acicularis sà bardzo s∏abo poznane w Polsce. Sà to fitocenozy
drobnych bylin wodnych lub ziemnowodnych rozwijajàce
si´ w wodach i na obrze˝ach sta∏ych, oligo– do mezotroficznych wód, przede wszystkim w zachodniej cz´Êci kraju.
Nale˝à one bez wàtpienia do zbiorowisk naturalnych, które zbudowane sà przez zaledwie kilka (w Polsce!) gatunków posiadajàcych atlantyckie lub atlantycko–cirkumborealne typy rozmieszczenia. Sà to rzadkie lub bardzo rzadkie
sk∏adniki polskiej flory, niektóre notowane w kraju tylko na
pojedynczych, izolowanych stanowiskach. Wi´kszoÊç z nich
ma tutaj kraƒcowe stanowiska w obr´bie area∏u, stàd zbiorowiska, które tworzà, majà równie˝ peryferyjny charakter.
Oznacza to, ˝e w Polsce wyst´pujà tylko fragmenty zespo∏ów bàdê zbiorowiska kad∏ubowe (pozbawione gatunków
charakterystycznych dla zespo∏ów roÊlinnych). Omawiany
typ siedliska jest prawdopodobnie wyjàtkowo wra˝liwy na
antropopresj´, czym mo˝na t∏umaczyç jego regresj´ (post´pujàca eutrofizacja wód).

tunek wyginà∏ na dotychczas znanych stanowiskach), ponik∏o ig∏owate Eleocharis acicularis (równie˝ w zbiorowiskach z zwiàzku Elatini–Eleocharition z typu 3130-2) ponik∏o wielo∏odygowe Eleocharis multicaulis, sit drobny Juncus bulbosus, wyw∏ócznik skr´toleg∏y Myriophyllum alternifolium, brze˝yca jednokwiatowa Littorella uniflora ga∏uszka kulecznica Pilularia globulifera, jaskier le˝àcy Ranunculus reptans (o ile
w ogóle w Polsce wyst´puje w czystej formie?) oraz s∏abo
(równie˝ w zbiorowiskach torfowisk z rz´du Caricetalia nigrae) wàkrota zwyczajna Hydrocotyle vulgaris.
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p∏askich, piaszczystych brzegach oligo– i mezotroficznych jezior i stawów oraz na okresowo osuszanych
dnach stawów hodowlanych. Mo˝e tak˝e wyst´powaç
w najp∏ytszej strefie litoralu.
• Zbiorowisko brze˝ycy jednokwiatowej i wyw∏ócznika
skr´toleg∏ego Myriophyllum alternifolium–Littorella uniflora – typowe dla tzw. jezior lobeliowych (3110), poza
nimi bardzo rzadko, kilka wspó∏czesnych stanowisk na
Pomorzu oraz wymar∏e stanowiska na Nizinie Âlàsko–¸u˝yckiej.
Mo˝liwe pomy∏ki
Istnieje mo˝liwoÊç pomy∏ki ze zbiorowiskami siedliska typu
2232, szczególnie w przypadku zespo∏u ponik∏a ig∏owatego Eleocharitum acicularis. Ponik∏o ig∏owate Eleocharis acicularis jest bardzo cz´stym sk∏adnikiem fitocenoz klasyfikowanych do zwiàzku Elatine–Eleocharition ovatae. Zespó∏
Eleochariteum acicularis ma charakter przejÊciowy z pogranicza klas Isoëto–Nanojuncetea i Littorelletea i bywa
klasyfikowany do obu tych jednostek. W przypadku pozosta∏ych podtypów omawianego siedliska nie ma raczej
mo˝liwoÊci pomy∏ki (w Polsce!), o ile prawid∏owo rozpozna
si´ gatunek diagnostyczny (wykszta∏cajà si´ prawie jednogatunkowe p∏aty).

Identyfikatory fitosocjologiczne
Zwiàzek Lobelion
Zespó∏ Ranunculo–Juncetum bulbosi zespó∏ jaskra le˝àcego i situ drobnego
Zwiàzek Hydrocotylo–Baldenion
Zespo∏y:
Pilularietum globuliferae zespó∏ ga∏uszki kulecznicy
Eleocharitetum multicaulis zespó∏ ponik∏a
wielo∏odygowego
Zwiàzek Eleocharition acicularis
Zespó∏ Eleocharitetum acicularis zespó∏ ponik∏a
ig∏owatego

Dynamika roÊlinnoÊci
Spontaniczna

Omawiane siedlisko ma charakter naturalny i cechuje je
bardzo zmienny poziom wody w cyklu rocznym i wieloletnim. Wyst´puje ono na pograniczu biotopów làdowych
i wodnych, majàc najcz´Êciej pionierski charakter. Dynamika roÊlinnoÊci jest tutaj zdeterminowana warunkami wodnymi. Wszystkie gatunki diagnostyczne siedliska cechuje wybitna plastycznoÊç w przystosowaniu do zmiennych warunków
wodnych, mogà wyst´powaç w formie zarówno wodnej jak
i naziemnej. Siewki nowych osobników zajmujà tereny nowo
wynurzone spod wody, a w warunkach d∏ugotrwa∏ego zalewu pozostajà w stanie juwenilnym lub wegetatywnym. Mogà
one jednak tworzyç zbiorowiska trwa∏e i zrównowa˝one dy-
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namicznie (np. Eleocharitetum multicaulis nad jez. Janiszowice). W przypadku wysuszenia i eutrofizacji siedliska sukcesja b´dzie najprawdopodobniej post´powa∏a w kierunku
zbiorowisk szuwarowych (Phragmitetea), a w warunkach sta∏ego zalewu – w kierunku zbiorowisk wodnych (Potametea).
Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka

Zbiorowiska rozwijajàce si´ na siedliskach omawianego
podtypu sà prawdopodobnie wybitnie wra˝liwe na dzia∏alnoÊç cz∏owieka, szczególnie na eutrofizacj´ siedlisk. Antropopresja jest znanà przyczynà przemian siedliska i idàcej
za tym regresji gatunków diagnostycznych. Wyjàtkiem jest
tutaj ga∏uszka kulecznica (Pilularia globulifera), która jedno z dwóch wspó∏czesnych stanowisk w Polsce utrzymuje
na wysychajàcym okresowo dnie stawu rybnego, na którym prowadzona jest gospodarka. W tym przypadku dzia∏alnoÊç cz∏owieka umo˝liwi∏a zachowanie populacji.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne lub
przylegajàce
RoÊlinnoÊç zajmujàca opisywane siedlisko wyst´puje
w kontakcie z nast´pujàcymi fitocenozami:
• wodne z klas Potametea 3150, Utricularietea intermedio–minoris, Littorelleta uniflorae 3110
• szuwarowe z klasy Phragmitetea 53.1–53–4
• torfowiskowe z klasy Scheuzerio–Caricetea nigrae
7140, 7150;
• terofitów z klasy Isoëto–Nanojuncetea 3130, 22.32
i Bidentetea tripartiti 3270.

Rozmieszczenie geograficzne i
mapa rozmieszczenia
Gatunki zajmujàce siedlisko omawianego typu to roÊliny
o zasi´gach typu atlantyckiego, subatlantyckiego i cirkumborealnego (pó∏nocnego). Z wyjàtkiem ponik∏a ig∏owatego
Eleocharis acicularis, wszystkie osiàgajà w Polsce wschodnie
bàdê po∏udniowo–wschodnie granice zasi´gu ogólnego.
Z tego w∏aÊnie wzgl´du cz´Êç z nich nale˝y, bàdê nale˝a∏a,
do bardzo rzadkich sk∏adników naszej flory, tj. ponik∏o wielo∏odygowe Eleocharis multicaulis, ga∏uszka kulecznica Pilularia globulifera, Êmia∏ek szczeciniasty Deschampsia setacea
(wyginà∏). W Polsce gatunki te zajmujà (zajmowa∏y – w przypadku Êmia∏ka szczeciniastego) pojedyncze stanowiska
w zachodniej i pó∏nocnej cz´Êci kraju, g∏ównie w Borach
DolnoÊlàskich, na Pojezierzu Lubuskim i na Pomorzu (szczególnie na Pobrze˝u Ba∏tyckim). Sà to obszary, gdzie mo˝na
si´ spodziewaç wyst´powania siedlisk omawianego typu.
Zbiorowisko brze˝ycy jednokwiatowej i wyw∏ócznika skr´toleg∏ego Myriophyllum alternifolium–Littorella uniflora ma poza tzw. jeziorami lobeliowymi (3110) tylko kilka wspó∏czesnych stanowisk na Pomorzu oraz wymar∏e stanowiska na
Nizinie Âlàsko–¸u˝yckiej. P∏aty Eleocharitetum acicularis i Ranunculo–Juncetum spotyka si´ najcz´Êciej w pó∏nocnej i za-
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chodniej cz´Êci kraju. Najszerzej rozpowszechnione (na ca∏ym ni˝u, z wyjàtkiem kraƒców pó∏nocno–wschodnich) sà
siedliska mezotroficzne z udzia∏em Eleocharis acicularis oraz
z Juncus bulbosus.

na eutrofizacj´ siedliska (notowany w silnie zeutrofizowanych
zbiornikach), za to wymagajàcy w stosunku do pod∏o˝a (wymaga ∏agodnie nachylonych, piaszczystych brzegów). Jako
przyczyn´ ust´powania gatunków w centrum zasi´gu omawianych zbiorowisk (Europa Zachodnia) podaje si´ tak˝e eutrofizacj´ siedlisk przez ptactwo. Z uwagi na niepe∏nà wiedz´
o omawianej grupie zbiorowisk (ma∏o danych, wnioski wysuwane na bazie kilku znanych stanowisk) trudno wskazaç bezpoÊrednie i potencjalne zagro˝enia dla typu siedliska.
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U˝ytkowanie gospodarcze i potencja∏
produkcyjny
Brak.

Ochrona

Wszystkie zbiorowiska wchodzàce w sk∏ad omawianej tutaj
kategorii siedliskowej nale˝à do rzadkich i zagro˝onych
wymarciem, ponadto bardzo s∏abo zbadanych na terenie
Polski. W ich sk∏ad wchodzà gatunki rzadkie i zagro˝one
wymarciem. Wysoki walor tych zbiorowisk i budujàcych je
gatunków wynika z wyst´powania w Polsce na wschodniej
granicy zasi´gu ogólnego.
Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Kumak nizinny Bombina bombina, potencjalnie elisma
wodna Luronium natans, ponik∏o kraiƒskie Eleocharis carniolica i marsylia czterolistna Marsilea quadrifolia, ˝erowisko nocka ∏ydkow∏osego Myotis dasycneme.
Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Nie ma danych.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko
Godnymi ochrony sà wszystkie postaci wszystkich zbiorowisk.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia
Zbiorowiska roÊlinne bardzo s∏abo zbadane. Wydaje si´, ˝e
najwi´kszym zagro˝eniem, a jednoczeÊnie przyczynà ich ust´powania z terenów Polski, jest eutrofizacja siedlisk (np. eutrofizacja i zanieczyszczenia jezior, dzia∏alnoÊç cz∏owieka na
brzegach zbiorników, jak zabudowywanie, przebudowa). Jakkolwiek sit drobny Juncus bulbosus jest stosunkowo odporny

Zalecane metody ochrony
Czynnikiem niezb´dnym do utrzymania omawianej roÊlinnoÊci zwiàzków Lobelion, Hydrocotylo–Baldenion i Eleocharition
acicularis jest:
• utrzymanie ∏agodnego spadku brzegów, tak aby maksymalnie rozszerzyç strefy korzystne dla rozwoju zbiorowisk
ziemnowodnych;
• zakaz stosowania nawozów lub dodatków przeznaczonych
do modyfikacji cech fizykochemicznych wody na oligotroficznych i mezotroficznych formach siedlisk;
• zakaz przebudowy i niszczenia brzegów;
• próba odtworzenia siedlisk naturalnych na brzegach jezior;
• w stosunku do gatunków: ich ochrona poprzez bank nasion i wysiewanie diaspor na odpowiednie siedliska. Ponadto by∏aby wymagana ochrona zachowawcza najrzadszych gatunków (ponik∏o wielo∏odygowe Eleocharis multicaulis, ga∏uszka kulecznica Pilularia globulifera) metodà in
situ/ex situ.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Jest to siedlisko ziemno–wodne, oligo– do mezotroficznego, wybitnie Êwiat∏o˝àdne. Umiarkowane deptanie nie musi wp∏ywaç negatywnie, sprzyja ono otwarciu roÊlinnoÊci.
Siedlisko wra˝liwe na antropopresj´, szczególnie na eutrofizacj´ i przebudow´ (niszczenie) siedlisk.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Nie ma takich przyk∏adów.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ
Poszerzyç zasób podstawowej wiedzy (fitosocjologicznej
i ekologicznej) o siedlisku, pokrewnej faunie, o ogólnym
funkcjonowaniu ekosystemu.
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Monitoring naukowy
Za∏o˝enie sta∏ych powierzchni badawczych w znanych
miejscach wyst´powania siedliska. Nale˝y przygotowaç
program monitoringu oraz stale kontrolowaç stan popula-

cji rzadkich gatunków (ponik∏o wielo∏odygowe Eleocharis
multicaulis, ga∏uszka kulecznica Pilularia globulifera, wyw∏ócznik skr´toleg∏y Myriophyllum alternifolium, brze˝yca
jednokwiatowa Littorella uniflora).
Agnieszka Popiela
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B. Opis podtypu
RoÊlinnoÊç mezotroficznych
zbiorników wodnych nale˝àca
do zwiàzku Elatini–
Eleocharition ovatae
Kod Physis: 22.32

Cechy diagnostyczne

Fizjonomia i struktura zbiorowisk
Sà to ekosystemy o budowie niskiej murawy. Zbiorowiska wybitnie Êwiat∏o˝àdne, najcz´Êciej jednowarstwowe,
o bardzo ró˝nym stopniu pokrycia gleby przez roÊlinnoÊç: w zale˝noÊci od stadium rozwoju od pojedynczych
osobników poszczególnych gatunków rosnàcych na nagiej glebie do zwarcia si´gajàcego nawet 100%. Udzia∏
mszaków jest na ogó∏ znaczny, jednak z uwagi na bardzo drobne rozmiary roÊlin kwiatowych tworzàcych te
zbiorowiska nie mo˝na wyró˝niç budowy warstwowej.
Najcz´Êciej rozwijajà si´ one w postaci ma∏ych p∏atów
2
(0,5–4,0 m ) pomi´dzy zbiorowiskami wysokich terofitów i bylin z klas Bidentetea oraz (rzadziej) w du˝ych
lukach lub na brzegach szuwaru z klasy Phragmitetea.
Na stawach hodowlanych przy odpowiednich warunkach siedliskowych omawiane fitocenozy mogà pokrywaç nawet ca∏e dno zbiornika. Najcz´Êciej mo˝na spotkaç zbiorowiska z dominujàcà ciborà brunatnà Cyperus fuscus lub namulnikiem brzegowym Limosella aquatica bàdê te˝ tzw. zbiorowiska kad∏ubowe (nie w pe∏ni
wykszta∏cone, pozbawione wielu gatunków diagnostycznych), w których panujà sit dwudzielny Juncus bufonius,
babka wielonasienna Plantago intermedia i szarota
b∏otna Gnaphalium uliginosum.
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Cechy obszaru
Zbiorowiska zwiàzku Elatini–Eleocharition ovatae sà stowarzyszone z siedliskami okresowo zalewanymi, czasami nawet kilkakrotnie w ciàgu roku. Sà to zbiorowiska naturalne,
które obecnie w Polsce rozwijajà si´ g∏ównie na siedliskach
antropogenicznych, przede wszystkim na dnach osuszonych
stawów rybnych w po∏udniowej i po∏udniowo–zachodniej
cz´Êci kraju. Sà to zbiorowiska pionierskie, jednoroczne
i efemeryczne (ka˝dego roku mogà pojawiaç si´ w innym
miejscu). Rozwijajà si´ one na mokrej, piaszczystej bàdê
piaszczysto–gliniastej glebie, oko∏o 3–4 tygodnie po ods∏oni´ciu jej przez wod´. Wa˝nym czynnikiem determinujàcym
rozwijanie si´ omawianych zbiorowisk jest obecnoÊç diaspor w pod∏o˝u. Diaspory sà przenoszone przez ptaki,
a nasiona d∏ugo zachowujà zdolnoÊç kie∏kowania, przy
czym rozwój siewek rozpoczyna si´ przy odpowiednich stosunkach wilgotnoÊciowych. Przypuszczalnie wa˝nym czynnikiem jest równie˝ odpowiednia temperatura gleby w trakcie
kie∏kowania. Najwi´cej danych odnoÊnie do tych zbiorowisk mamy z wielkich kompleksów starych stawów (np. stawy w dolinie Baryczy ko∏o Milicza i ˚migrodu, stawy na Dolnym Âlàsku ko∏o Ruszowa, stawy w Kotlinie OÊwi´cimskiej),

gdzie prawdopodobnie od dziesiàtków lat „przechowywane” sà nasiona w glebie. Poza odkrytymi stawami rybnymi,
do omawianego typu siedliska mo˝na zaliczyç okresowo
zalewane, p∏askie brzegi depresji Êródpolnych (rzadko!)
oraz brzegi jezior (bardzo rzadko! – brak wspó∏czesnych
danych). W bardzo ubogiej postaci wykszta∏cajà si´ one
równie˝ w otoczeniu ka∏u˝ i lokalnych obni˝eƒ terenu na
drogach ÊródleÊnych – niestety, dane o tego typu siedlisku
sà bardzo skàpe. Zbiorowiska te rozwijajà si´ równie˝ na
∏agodnie nachylonych brzegach rzek (np. Odry).

P∏aty Polygono-Eleocharitetum na osuszonym dnie stawu w okolicach Ruszowa (Bory DolnoÊlàskie)
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Reprezentatywne gatunki
Nadwodniki Elatine: okó∏kowy E. alsinastrum, szeÊciopr´cikowy E. hexandra, naprzeciwlistny E. hydropiper i trójpr´cikowy Elatine triandra, koleantus
delikatny Coleanthus subtilis, turzyca ciborowata Carex bohemica, ponik∏o ig∏owate Eleocharis acicularis, ponik∏o jajowate Eleocharis ovata, lindernia
mu∏owa Lindernia procumbens, dichostylis michela Dichostylis micheliana, uwroç wodna Crassula aquatica, szarota ˝ó∏tobia∏a Gnaphalium luteo–album, pi´ciornik niski
Potentilla supina, mi´ta polej Mentha pulegium, sit b∏otny Juncus tenageia, krwawnica wàskolistna Lythrum
hyssopifoliuam, cibora brunatna Cyperus fuscus, namulnik brzegowy Limosella aquatica, beb∏ek b∏otny Peplis portula, sitniczka szczecinowata Isolepis setacea, sit g∏ówkowaty Juncus capitatus, szarota b∏otna
Gnaphalium uliginosum, sit dwudzielny Juncus
bufonius i babka wielonasienna Plantago intermedia. W omawianym typie siedliska du˝à role pe∏nià
mszaki, g∏ównie wàtrobowce z rodzaju Riccia.
Odmiany
Mo˝na wyró˝niç trzy typy omawianego siedliska, dobrze
scharakteryzowane przez zespo∏y fitosocjologiczne.
Na dnach stawów rybnych rozwijajà si´ najcz´Êciej dwa typy zbiorowisk roÊlinnych:
• zespó∏ ponik∏a jajowatego Polygono–Eleocharitetum
ovatae, tworzàcy niskie murawy o ró˝nym zwarciu i budowie jedna lub (rzadziej) dwuwarstwowej. Cechuje si´
on wyst´powaniem w ró˝nych uk∏adach iloÊciowych gatunków diagnostycznych, tj. ponik∏a jajowatego Eleocharis ovata, nadwodników: szeÊciopr´cikowego Elatine hexandra, trójpr´cikowego Elatine triandra i naprzeciwlistnego Elatine hydropiper, linderni mu∏owej Lindernia procumbens oraz turzycy ciborowatej Carex bohemica. Cz´ste sà p∏aty nie pe∏ni wykszta∏cone, w których obecny jest
tylko jeden z tych taksonów. Zespó∏ osiàga w Polsce
wschodnià granic´ zasi´gu ogólnego;
• zespó∏ namulnika brzegowego Eleocharito acicularis–Limoselletum aquaticae, który w stosunku do Polygono–Eleocharitetum ovatae wyró˝nia si´ bardziej powszechnym wyst´powaniem, wi´kszym zwarciem roÊlinnoÊci
oraz przywiàzaniem do miejsc bardziej mokrych. Jego
gatunkami diagnostycznymi sà cibora brunatna Cyperus
fuscus i namulnik brzegowy Limosella aquatica, które
wspó∏dominujà w p∏atach. Inne gatunki notowane sà tylko pojedynczo. Zajmuje cz´sto du˝e powierzchnie, a roÊlinnoÊç mo˝e osiàgaç silne zwarcie. Zbiorowisko to
mo˝na te˝ spotkaç na brzegach jezior (bardzo rzadko)
oraz rowów. Wyst´puje równie˝ na okresowo zalewanych, piaszczystych lub mulistych brzegach rzek.
Innà odmianà omawianego siedliska sà p∏aty
• zespo∏u nadwodnika okó∏kowego Elatini alsinastri–Juncetum tenageiae, notowane dotychczas w Polsce zaledwie kilkakrotnie, na p∏askich brzegach stawów Êródpol-

nych. Jest to niskie zbiorowisko o s∏abym zwarciu roÊlin,
zbudowane z p∏o˝àcych si´ osobników nadwodnika
okó∏kowego Elatine alsinastrum i beb∏ka pe∏zajàcego
Peplis portula oraz k´p situ b∏otnego Juncus tenageia.
Najbardziej rozpowszechnionà odmianà siedliska sà tzw.
zbiorowiska kad∏ubowe (nie w pe∏ni wykszta∏cone, pozbawione wielu gatunków diagnostycznych), w których wspó∏panujà sit dwudzielny Juncus bufonius, babka wielonasienna Plantago intermedia i szarota b∏otna Gnaphalium uliginosum lub panuje jeden z tych gatunków.
Mo˝liwe pomy∏ki
Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innà grupà zbiorowisk jest niewielka.
Dotyczy tylko p∏atów z dominacjà ponik∏a ig∏owatego Eleocharis, które zalicza si´ do typu 3130–1. Gatunek ten,
budujàcy fitocenozy o przejÊciowym charakterze, mo˝e wyst´powaç na siedliskach obu podtypów w 3130.
TrudnoÊci nie nale˝y si´ równie˝ spodziewaç na poziomie
rozró˝niania zespo∏ów, bowiem sà one dobrze scharakteryzowane ekologicznie i posiadajà ekskluzywne (w Polsce!)
gatunki charakterystyczne (diagnostyczne). Na labilnych
siedliskach typowe jest w obr´bie jednego zespo∏u wyst´powanie bardzo ró˝nie wykszta∏conych p∏atów, w których
gatunki charakterystyczne pojawiajà si´ w ró˝norakich
kombinacjach iloÊciowych.

Identyfikatory fitosocjologiczne
Zwiàzek Elatini–Eleocharition ovatae
Zespo∏y:
Elatini alsinastri–Juncetum tenageiae zespó∏ nadwodnika okó∏kowatego
Polygono–Eleocharitetum ovatae zespó∏ ponik∏a jajowatego
Eleocharito acicularis–Limoselletum aquaticae zespó∏ namulnika brzegowego

Dynamika roÊlinnoÊci
Spontaniczna

Zbiorowiska ma∏o stabilne, ulegajà szybkim przemianom,
efemeryczne (ka˝dego roku mogà rozwijaç si´ w innym
miejscu). Sà to fitocenozy jednoroczne, zasiedlajàce nagà
gleb´ jako pierwsze stadium sukcesyjne. Typowym dla nich
terminem pojawiania si´ jest druga po∏owa lata, ale stadia
inicjalne tych zbiorowisk mo˝na równie˝ spotkaç wczesnà
jesienià. Rozwijajà si´ one na mokrej, piaszczystej bàdê
piaszczysto–gliniastej glebie, oko∏o 3–4 tygodnie po ods∏oni´ciu jej przez wod´. Takie warunki majà miejsce w gospodarstwach rybackich w suchych latach, kiedy deficyt
wody nie pozwala na sta∏e zalewanie stawów; w latach
deszczowych, gdy nadmiar wody pozwala na pozostawienie stawów pustych po odrybieniu bàdê te˝ na tzw. stawach
przesadkowych lub przy przebudowie stawów. Stadia ini-
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cjalne charakteryzujà si´ wyst´powaniem pojedynczych
osobników gatunków diagnostycznych, mogà te˝ pojawiaç
si´ niskie, prawie jednogatunkowe murawy nadwodników.
Po kilku tygodniach p∏aty mogà osiàgaç nawet 90–100%
zwarcia roÊlinnoÊci. O ile nie nastàpi ponowne zalanie siedliska, to nast´pnym stadium sukcesyjnym sà na ogó∏ zespo∏y klasy Bidentetea tripartii.
Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka

Siedliska przyrodnicze zale˝ne lub
przylegajàce
RoÊlinnoÊç Elatino–Eleocharition ovatae wyst´puje w kontakcie
ze zbiorowiskami terofitów z klasy Bidentetea tripartiti 3270
(zwiàzek: Bidention tripartiti, zespo∏y: Polygono–Bidentetum
i Rumicetum maritimi) oraz (rzadziej) ze zbiorowiskami szuwarowymi z klasy Phragmitetea i zwiàzku Phragmition, najcz´Êciej z zespo∏ami Eleocharitetum palustris i Oenantho aquaticae–Rorippetum amphibiae.

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia
Rozmieszczenie roÊlinnoÊci Elatini–Eleocharition ovatae
wyst´pujàcej na siedliskach oligo– i mezotroficznych zbiorników wodnych jest w zasadzie zwiàzane z zachodnià cz´Êcià Polski. Wi´kszoÊç gatunków stowarzyszonych z tymi
zbiorowiskami to taksony o zachodnim typie zasi´gu w Europie, osiàgajàce w Polsce wschodnià lub pó∏nocno–wschodnià granic´ ca∏kowitego area∏u bàdê area∏u europejskiego (turzyca ciborowata Carex bohemica, dichostylis
michela Dichostylis michela, koleantus delikatny Coleanthus subtilis, uwroç wodna Crassula aquatica, nadwodnik
okó∏kowy Elatine alsinastrum, nadwodnik szeÊciopr´cikowy
E. hexandra, nadwodnik naprzeciwlistny E. hydropiper,
nadwodnik trójpr´cikowy E. triandra, ponik∏o jajowate Eleocharis ovata, sitniczka szczecinowata Isolepis setacea, sit
g∏ówkowaty Juncus capitatus, sit b∏otny Juncus tenageia,

Znaczenie ekologiczne i biologiczne
Pod wzgl´dem pochodzenia omawiane zbiorowiska zwiàzku Elatini–Eleocharition ovatae sà fitocenozami naturalnymi. Prawdopodobnym miejscem ich pierwotnego wyst´powania by∏y w przesz∏oÊci cyklicznie zalewane, ∏agodnie nachylone brzegi rzek i jezior, wysychajàce starorzecza, wilgotne obni˝enia terenu na wrzosowiskach. Âwiadczà o tym
pojedyncze notowania p∏atów zespo∏ów na wymienionych
siedliskach oraz dane literaturowe i informacje z etykiet historycznych okazów zielnikowych. Wspó∏czeÊnie siedliska
naturalne zasiedla zespó∏ namulnika brzegowego Eleocharito acicularis–Limoselletum aquaticae, którego p∏aty bywajà rozpowszechnione na brzegach rzek (np. Odry). Wszystkie zbiorowiska wchodzàce w sk∏ad omawianej tutaj kategorii siedliskowej nale˝à do rzadkich i zagro˝onych wymarciem. Wysoki ich walor wynika z wyst´powania w Polsce na
wschodniej granicy zasi´gu ogólnego. Sà one zbudowane
z wielu gatunków rzadkich i bardzo rzadkich, generalnie
ust´pujàcych, a niektóre z nich majà niewiele (a nawet tylko jedno) znanych wspó∏czesnych stanowisk, np. dichostylis
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Dwa zespo∏y roÊlinne charakteryzujàce siedlisko omawianego typu sà powiàzane ÊciÊle z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka, tj.
Polygono–Eleocharitetum ovatae i Eleocharito acicularis–Limoselletum aquaticae, których p∏aty sà notowane na siedliskach antropogenicznych – na dnach osuszonych stawów
w du˝ych i starych gospodarstwach rybackich. W przypadku Polygono–Eleocharitetum ovatae owe stawy prawdopodobnie pe∏nià obecnie funkcje refugium dla jego gatunków
diagnostycznych (zespó∏ notowany prawie wy∏àcznie na
tych siedliskach). Prowadzenie normalnej gospodarki w stawach, powiàzanej z okresowym ich osuszaniem i nape∏nianiem wodà, determinuje rozwijanie si´ zespo∏u.
Kolejna fitocenoza charakteryzujàca, omawiany typ, tj. Elatini alsinastri–Juncetum tenageiae, jest bardzo s∏abo poznana w Polsce i brak danych nie pozwala na ogólniejsze
wnioski dotyczàce jej dynamiki.

lindernia mu∏owa Lindernia procumbens, krwawnica wàskolistna Lythrum hyssopifolia, mi´ta polej Mentha pulegium). Stanowiska tych taksonów (podobnie jak wielu innych subatlantyckich gatunków si´gajàcych swoimi zasi´gami ziem polskich), sà skoncentrowane na Nizinie Âlàskiej i Nizinie Âlàsko–¸u˝yckiej. Dlatego najpe∏niej wykszta∏cone p∏aty zbiorowisk, charakteryzujàce si´ obecnoÊcià wielu gatunków diagnostycznych mo˝emy spotkaç,
w po∏udniowo–zachodniej i po∏udniowej Polsce. Wyjàtkiem
sà p∏aty Elatini alsinastri–Juncetum tenageiae, które dotychczas by∏y notowane w pó∏nocnej cz´Êci kraju (zachodnia czeÊç Pomorza, pó∏nocno–zachodnia czeÊç Niziny Mazowieckiej). Najszerzej rozpowszechniony, obejmujàcy
swoim zasi´giem ca∏à Polsk´, jest zespó∏ namulnika wodnego Eleocharito acicularis–Limoselletum aquaticae.
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michela Dichostylis micheliana, koleantus delikatny Coleanthus subtilis, uwroç wodna Crassula aquatica, nadwodnik
okó∏kowy Elatine alsinastrum, nadwodnik szeÊciopr´cikowy
Elatine hexandra, lindernia mu∏owa Lindernia procumbens.
Znaczenie zachowania siedliska jest ogromne dla zachowania stanowisk tych roÊlin. Najbardziej zagro˝ony (wymierajàcy?) wydaje si´ byç zespó∏ nadwodnika okó∏kowego
Elatino alsinastri–Juncetum tenageiae, którego p∏aty by∏y
dotychczas notowane na zaledwie 5 stanowiskach. P∏aty zespo∏u ponik∏a jajowatego Polygono–Eleocharitetum ovatae
mogà pojawiaç si´ stosunkowo cz´sto przy odpowiednich
warunkach siedliskowych (stawy rybne z bankiem nasion
w glebie, lata z deficytem wody pozwalajàce na ods∏anianie pod∏o˝a), jednak warunki te sà bardzo specyficzne
i z racji tego rzadko majà miejsce.

U˝ytkowanie gospodarcze i potencja∏
produkcyjny

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Kumak nizinny Bombina bombina, selery b∏otne Apium repens, potencjalnie ponik∏o kraiƒskie Eleocharis carniolica,
˝erowisko nocka ∏ydkow∏osego Myotis dasycneme.

Zalecane metody ochrony
Czynnikiem niezb´dnym do utrzymania omawianej roÊlinnoÊci zwiàzku Elatini–Eleocharition ovatae jest:
• utrzymywanie regularnej gospodarki w stawach rybnych
(wspó∏praca z zarzàdzajàcymi);
• utrzymanie ∏agodnej topografii brzegów, tak aby maksymalnie rozszerzyç strefy korzystne dla rozwoju zbiorowisk ziemno–wodnych;
• zakaz stosowania nawozów lub dodatków przeznaczonych do modyfikacji cech fizykochemicznych wody na
oligotroficznych formach siedlisk;
• próba odtworzenia siedlisk naturalnych na brzegach
rzek (zachowanie naturalnego re˝imu hydroekologicznego, renaturyzacja dolin rzecznych np. zwi´kszenie
area∏u namulnych biotopów przez kszta∏towanie elementów Êrodowiska wzorowanych na naturalnych formach fluwialnych; zwi´kszenie stref spokojnej wody);
• w stosunku do gatunków: ich ochrona poprzez bank nasion i wysiewanie diaspor na odpowiednie siedliska. Ponadto by∏aby wymagana ochrona zachowawcza najrzadszych gatunków (Dichostylis michela Dichostylis micheliana, koleantus delikatny Coleanthus subtilis, uwroç
wodna Crassula aquatica) metodà in situ/ex situ .

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Nie ma danych.
Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko
Godnymi ochrony sà wszystkie postacie wszystkich zbiorowisk. Nale˝y pami´taç o ogromnej roli banku nasion
w glebie, o d∏ugiej prze˝ywalnoÊci nasion. Nie pojawianie si´ danego gatunku przez dziesi´ciolecia nie przesàdza w przypadku tych roÊlin o jego ostatecznym wygini´ciu. Utrzymanie siedliska mo˝e przynieÊç efekt w postaci
ponownego odnalezienia taksonu, uznawanego za wymar∏y. Przyk∏adem sà na nowo odnalezione (w niektórych
wypadkach po ponad 100 latach) stanowiska lindernii
mu∏owej Lindernia procumbens, dichostylis michela Dichostylis micheliiana, uwroci wodnej Crassula aquatica.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia
Wszystkie gatunki stowarzyszone z omawianym tutaj typem siedliska wyst´pujà rzadko na ca∏ym swoim areale, co prawdopodobnie jest zwiàzane z biologià rozsiewania i ze specyficznymi wymaganiami siedliskowymi tych roÊlin. W przypadku zbiorowisk rozwijajàcych si´ na dnach stawów rybnych potencjalnym ich zagro˝eniem jest zaprzestanie gospodarki, a co za tym
idzie–regularnego zalewania i osuszania stawów. Szczególnie
dotyczy to kompleksów stawów o d∏ugiej tradycji, gdzie mo˝na
spodziewaç si´ banku diaspor w glebie (np. w okolicach Milicza, ˚migrodu, Ruszowa). Coraz rzadsze notowania naturalnych siedlisk tego typu (brzegi stawków Êródpolnych, brzegi jezior), sà zwiàzane zapewne z post´pujàcà eutrofizacjà oraz
ró˝nymi przekszta∏ceniami siedlisk i trudno wskazaç bezpoÊrednie zagro˝enia.

Brak.

Ochrona
Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Jest to siedlisko ziemnowodne, oligo– do mezotroficznego,
wybitnie Êwiat∏o˝àdne. Istotnà cechà jest jego labilnoÊç
i efemerycznoÊç (pojawianie si´ zbiorowisk w ró˝nych stadiach rozwoju i w ró˝nych miejscach).
Siedlisko uzale˝nione od okresowego o zalewania i osuszania
nawet, kilkakrotnie w ciàgu roku. Umiarkowane deptanie nie
musi wp∏ywaç negatywnie, sprzyja ono otwarciu roÊlinnoÊci.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Nie ma przyk∏adów takich obszarów. Ochrona rezerwatowà sà wprawdzie obj´te komplesy stawów (np. rezerwat
ornitologiczny „Stawy Milickie” (obecnie gospodarstwo pomocnicze Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy), rezerwat
ornitologiczny „Stawy Przemkowskie”, rezerwat starorzecza
Odry „¸´˝czok”), ale nie sà tam prowadzone zabiegi w celu ochrony roÊlinnoÊci namuliskowej.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ
Siedlisko, jako nieodgrywajàce wi´kszej roli w szacie roÊlinnej Polski, a przy tym pojawiajàce si´ efemerycznie,

Brzegi lubTytu∏
osuszane
rozdzia∏u
dna zbiorników
Tytu∏ rozdzia∏u
wodnych
Tytu∏
ze zbiorowiskami
rozdzia∏u Tytu∏
...

d∏ugo nie by∏o przedmiotem kompleksowych badaƒ w Polsce. W ostatnich latach przyby∏o wiele danych (szczególne
z po∏udniowo–zachodniej i po∏udniowej cz´Êci kraju), nap∏yn´∏o tak˝e wiele danych porównawczych z centrum zasi´gu tych zbiorowisk (Europa Zachodnia i Po∏udniowo–Zachodnia), czego rezultatem b´dzie zapewne nowa klasyfikacja tej roÊlinnoÊci w Polsce i dyskusja pozycji syntaksonomicznej poszczególnych zbiorowisk. Nale˝y poszerzyç zasób podstawowej wiedzy (fitosocjologicznej, ekologicznej
i fitogeograficznej) o siedlisku, o pokrewnej faunie, o ogólnym funkcjonowaniu ekosystemu oraz o jego ochronie. Po
okreÊleniu zasad ochrony zbiorowisk namuliskowych nale˝y zastosowaç je, w pierwszej kolejnoÊci, w istniejàcych rezerwatach „Stawy Milickie”, „Stawy Przemkowskie”.

Monitoring naukowy
Z uwagi na efemerycznoÊç roÊlinnoÊci z omawianego typu nie
istnieje mo˝liwoÊç za∏o˝enia sta∏ych powierzchni badawczych.
Nale˝y przygotowaç specjalny program monitoringu, obejmujàcy nie poszczególne stanowiska, ale ca∏e obiekty (np. ca∏e kompleksy stawów). Nale˝y równie˝, w miar´ mo˝liwoÊci,
kontrolowaç stan populacji rzadszych gatunków siedliska: koleantus delikatny Coleanthus subtilis, uwroç wodna Crassula
aquatica, dichostylis michela Dichostylis micheliana nadwodnik okó∏kowy Elatine alsinastrum, sit b∏otny Juncus tenageia,
lindernia mu∏owa Lindernia procumbens.
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