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Twardowodne oligo–
i mezotroficzne zbiorniki
z podwodnymi ∏àkami
ramienic Charetea
Kod Physis: (22.12 lub 22.15) x 22.44

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Definicja
Sà to naturalne zbiorniki wód oligo– i mezotroficznych,
o umiarkowanej lub wysokiej zawartoÊci elektrolitów, w których ramienice (Charophyta) stanowià dominujàcà grup´ roÊlin porastajàcych dno zbiornika – tzw. ∏àki podwodne – cz´sto o charakterze jednogatunkowych agregacji. Jeziora te
charakteryzujà si´ du˝à przezroczystoÊcià i zazwyczaj szmaragdowozielonym kolorem wody spowodowanym jej czystoÊcià oraz du˝à iloÊcià jonów wapnia. Wobec du˝ej przezroczystoÊci wód ramienice mogà wegetowaç na znacznych g∏´bokoÊciach i ∏àki ramienicowe zajmujà cz´sto du˝e powierzchnie
dna zbiornika. ¸àki te sà zbudowane albo wy∏àcznie przez ramienice, albo tworzà zbiorowiska z niewielkim udzia∏em
przedstawicieli innych grup systematycznych hydromakrofitów.

Charakterystyka
Ramienice sà du˝ymi glonami, pokrojem przypominajàcymi
niektóre wodne roÊliny naczyniowe, doÊç pospolitymi w rozmaitych typach ekosystemów wodnych. Wyst´pujà one w ró˝-

nych typach zbiorników wód stojàcych lub o s∏abym ruchu wody. W zbiornikach okresowych lub nowo powsta∏ych cz´sto
tworzà pionierskie zbiorowiska roÊlinne kolonizujàce dno
zbiornika. W wodach eutroficznych ramienice sà eliminowane
z wi´kszych g∏´bokoÊci z powodu niedoboru Êwiat∏a, a w miejscach p∏ytszych muszà konkurowaç z innymi hydromakrofitami. W efekcie zbiorowiska roÊlinne przez nie budowane zajmujà w zbiornikach eutroficznych tylko niewielkie powierzchnie dna na ma∏ych g∏´bokoÊciach lub towarzyszà one zbiorowiskom roÊlin naczyniowych. Natomiast na dnie jezior oligo–
i mezotroficznych o wysokiej przezroczystoÊci wód i umiarkowanej (22.12) lub du˝ej zawartoÊci wapnia (22.15) wykszta∏cajà si´ trwa∏e zbiorowiska z∏o˝one g∏ownie z ramienic. Te fitocenozy, cz´sto okreÊlane mianem „podwodnych ∏àk ramie-

Typowe jezioro ramieniowe–Jezioro Marta w Drawieƒskim Parku Narodowym ( Fot. M. Kraska)
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Uwaga: oznaczanie ramienic wymaga obserwacji plechy,
wraz ze stwierdzeniem obecnoÊci i charakteru okorowania
oraz aparatu reprodukcyjnego. Gatunki mogà byç jednolub dwupienne. Bardzo wa˝nym jest zebranie osobników
w fazie generatywnej.

Podzia∏ na podtypy
Kryterium podzia∏u zwiàzane jest ze stopniem zmineralizowania
i trofià wód, powodujàcymi zasiedlanie jezior przez przedstawicieli ró˝nych gatunków. Cz´Êç wyst´pujàcych w Polsce przedstawicieli ramienic, g∏ównie z rodzaju Chara, wymaga wód o silnym zmineralizowaniu, bogatych w du˝e iloÊci wapnia niezb´dnego do inkrustacji komórek okorowania. Wody te majà wyraênie zasadowy odczyn – pH od 7,0 do 9,0. Natomiast czyste
zbiorniki o umiarkowanej zawartoÊci wapnia i odczynie wód
zbli˝onym do oboj´tnego – pH od 6,0 do 8,0 – sà zazwyczaj

zasiedlane przez ubogie gatunkowo zbiorowiska z dominacjà
kryniczników. W efekcie mo˝na wyodr´bniç dwa podtypy:
• 3140–1 – Zbiorowiska ramienic ze zwiàzku Charion fragilis w silnie zmineralizowanych, zasadowych wodach oligo– i mezotroficznych.
Zbiorowiska tworzone g∏ównie przez ró˝ne gatunki z rodzaju Chara, zazwyczaj inkrustowane w´glanem wapnia
i wyst´pujàce w wodach oboj´tnych lub zasadowych,
bogatych w wapƒ.
• 3140–2 – Zbiorowiska ramienic ze zwiàzku Nitellion flexilis w s∏abo zmineralizowanych wodach oligo– i mezotroficznych.
Zbiorowiska tworzone g∏ównie przez kryniczniki (Nitella),
z regu∏y nieinkrustowane w´glanem wapnia i wyst´pujàce w wodach z ma∏à iloÊcià elektrolitów i odczynem od
umiarkowanie kwaÊnego do lekko zasadowego.

Umiejscowienie typu w polskiej
klasyfikacji fitosocjologicznej
Zbiorowiska makrofitów na dnie oligo– i mezotroficznych
zbiorników wodnych z∏o˝one g∏ównie lub niemal wy∏àcznie
z okaza∏ych glonów nale˝àcych do ramienic.
Klasa Charetea
Rzàd Charetalia
Zwiàzek Charion fragilis
Zespo∏y:
Charetum tomentosae
Charetum contrariae
Charetum rudis
Charetum asperae
Charetum jubatae
Charetum aculeolatae
Charetum strigosae
Nitellopsidetum obtusae
Charetum fragilis
Charetum (= Magnocharetum) hispidae
Charetum polyacanthae
Charetum tenuispinae
Charetum vulgaris
Zwiazek Nitellion flexilis
Zespo∏y:
Charetum coronatae
Nitelletum mucronatae
Nitelletum flexilis
Nitelletum syncarpae
Nitelletum gracilis
Nitelletum opacae
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nicowych”, mogà byç jedno– lub wielogatunkowe, z∏o˝one
z przedstawicieli rodzajów: ramienica Chara, krynicznik Nitella, rozsocha Tolypella, krynicznica Nitellopsis, lichnotamnus
Lichonothamnus. Ich biomasa i zawartoÊç pierwiastków biogennych sà porównywalne lub nawet wy˝sze ni˝ u roÊlin naczyniowych. Poniewa˝ niektóre gatunki ramienic sà zimotrwa∏e, przetrzymywanie nutrientów w biomasie roÊlinnej wykracza
poza sezon wegetacyjny. Ponadto wykazano, ˝e ramienice
wolniej ulegajà rozk∏adowi ni˝ roÊliny naczyniowe – z powodu wysokiej zawartoÊci wapnia inkrustujàcego komórki ramienic. Pobieranie nutrientów z osadów – powszechnie obserwowane u roÊlin naczyniowych – u ramienic nie odgrywa tak
istotnej roli, gdy˝ sà one przymocowane do pod∏o˝a tylko
chwytnikami. Ramienice mogà tak˝e poÊrednio wp∏ywaç na
krà˝enie nutrientów w jeziorach. Wykorzystywanie w´glanów
jako êród∏a w´gla w czasie fotosyntezy jest po∏àczone z wytràcaniem wapnia, sprzyjajàc unieruchomieniu fosforu przez
wiàzanie w nierozpuszczalnych zwiàzkach wapnia lub sorpcj´
na sedymentujàcych czàstkach mineralnych. Zwarte ∏àki ramienic powodujà dobre natlenienie powierzchniowej warstwy
osadów dennych, powstrzymujàc uwalnianie biogenów. Ponadto g´ste ∏àki ramienic ograniczajà resuspensj´ osadów,
w konsekwencji blokujàc to wa˝ne dla organizmów planktonowych wewn´trzne êród∏o biogenów. Podwodne ∏àki ramienic mogà wi´c funkcjonowaç jako pu∏apki dla nutrientów.
Z drugiej strony wyst´powanie ramienic jest uzale˝nione
od wielu czynników fizycznych i chemicznych, takich jak
g∏´bokoÊç, charakter dna, przenikalnoÊç Êwiat∏a, st´˝enia
zwiàzków biogennych, zanieczyszczeƒ i in. Wi´kszoÊç ramienic nie toleruje st´˝enia fosforanów w wodzie przekraczajàcego 0,02 mg/l.
Ramienice sà dobrymi wskaênikami jakoÊci wód. Jednak
wiedza na temat rozprzestrzenienia si´ i wyst´powania
bentosowej roÊlinnoÊci ramienicowej wymaga uzupe∏nienia. Wiemy, ˝e jeÊli chodzi o gospodark´ wodnà, to zbiorowiska te sà uzale˝nione od wahaƒ poziomu wody i od
dzia∏alnoÊci cz∏owieka.
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Ryszard Piotrowicz

Twardowodne oligo– i mezotroficzne zbiorniki
Tytu∏ rozdzia∏u Tytu∏ rozdzia∏u Tytu∏ rozdzia∏u Tytu∏
z podwodnymi ∏àkami ramienic Charetea

Zbiorowiska ramienic ze
zwiàzku Charion fragilis
w silnie zmineralizowanych,
zasadowych wodach oligo–
i mezotroficznych

i w zbiorowiskach ramienic mo˝e przejÊciowo wspó∏istnieç
roÊlinnoÊç nale˝àca do ró˝nych typów siedlisk.
Reprezentatywne gatunki
Gatunki charakterystyczne zespo∏ów oraz niektóre gatunki
ze zwiàzku Potamnion (UE 3150) np. rogatek sztywny Ceratophyllum demersum.
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Kod Physis: 22.15 X 22.441

Cechy diagnostyczne

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
RoÊlinnoÊç pionierska, Êwiat∏olubna, niektóre zbiorowiska
ramienic rozwijajà si´ na brzegach zbiorników wodnych,
podczas gdy inne rozwijajà si´ na wi´kszych g∏´bokoÊciach.
Niekiedy ramienice mogà tworzyç najg∏´biej schodzàcy pas
roÊlinnoÊci makrofitowej, tworzàc czasami rozleg∏e podwodne ∏àki lub kobierce roÊlin o niewielkiej wysokoÊci. ¸àki te
cz´sto sà bardzo zwarte i jednogatunkowe lub o niewielkiej
liczbie gatunków. Jest to jedna z zasadniczych cech odró˝niajàcych je od zbiorowisk budowanych przez roÊliny wy˝sze. W jeziorach tego typu roÊlinnoÊç o liÊciach p∏ywajàcych
i wynurzona jest zazwyczaj s∏abiej wykszta∏cona i zwykle wyst´puje tylko fragmentarycznie lub wàskim pasem wzd∏u˝
brzegów jeziora. Jednak wÊród ramienic mogà rozwijaç si´
hydrofity naczyniowe, takie jak: rdestnice (Potamogeton sp.),
wyw∏óczniki (Myriophyllum sp.) czy rogatek sztywny Ceratophyllum demersum. Szczególnie w sytuacji, gdy dochodzi do
wzrostu trofii wód, rozpoczyna si´ inwazja, tych hydrofitów

Mo˝liwoÊç pomy∏ki
Poprzez swojà fizjonomi´ i obecnoÊç gatunków charakterystycznych, cz´sto wy∏àcznych, pomy∏ka z innymi typami siedlisk jest trudna. Jednak˝e wewnàtrz siedliska rozró˝nienie
pomi´dzy zespo∏ami mo˝e nastr´czaç wiele trudnoÊci ze
wzgl´du na podobieƒstwo pomi´dzy ró˝nymi ramienicami
i ich zmiennoÊç siedliskowà.
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Cechy obszaru
Siedlisko to obejmuje Êrodowiska wodne: jeziora, stawy,
zbiorniki poeksploatacyjne itp. o zmiennej g∏´bokoÊci (od
kilku cm do kilkudziesi´ciu metrów). Ârodowiska te wyst´pujà na ca∏ym obszarze Polski, ale tylko w rejonach, gdzie
du˝a iloÊç wapnia w pod∏o˝u zlewni determinuje ca∏à geochemi´ krajobrazu, gdy˝ jest on niezb´dny dla prawid∏owego rozwoju tych glonów. ZawartoÊç Ca w plechach
wi´kszoÊci ramienic z rodzaju Chara mo˝e przekraczaç
nawet 30% ich suchej masy. Z powodu wysokiego st´˝enia
jonów wapnia (cz´sto ponad 30 mg/l) wody tych zbiorników charakteryzujà si´ podwy˝szonà twardoÊcià i odczynem pH zawsze >7,0, a zazwyczaj pomi´dzy 7,5 a 9,0.
Poza wysokim zmineralizowaniem siedliska te wykazujà
preferencj´ do dobrego nas∏onecznienia i czystych, dobrze
natlenionych wód oligo–mezotroficznych, z regu∏y niezanieczyszczonych i o ma∏ej zawartoÊci azotanów, a zw∏aszcza fosforanów. Wody te mogà byç pochodzenia opadowego lub pochodziç z zasilania zbiorników ciekami i wodami podskórnymi. Charakter pod∏o˝a nie ma decydujàcego znaczenia – obserwuje si´ rozwój ramienic zarówno
na pod∏o˝u mineralnym – piaszczystym, ˝wirowym czy nawet kamienistym – jak i organicznym – gytia wapienna,
a nawet torfy. Jednak obserwuje si´ wyraêne preferowanie
charakteru pod∏o˝a przez poszczególne gatunki.

Odmiany
ZmiennoÊç w ramach zwiàzku Charion fragilis wynika
g∏ównie ze zmiennoÊci warunków siedliskowych zwiàzanych ze zró˝nicowaniem g∏´bokoÊci i iloÊci docierajàcego
Êwiat∏a. Wody o du˝ej przezroczystoÊci mogà byç zasiedlone przez ramienice do znacznych g∏´bokoÊci – nawet do
kilkudziesi´ciu metrów, w jeziorach ni˝owych ta g∏´bokoÊç
tylko sporadycznie przekracza 10 m. Najg∏´biej (zazwyczaj
na g∏´bokoÊci od 3 do oko∏o 7 m) mo˝na obserwowaç
(niekiedy na du˝ych powierzchniach) zespó∏ Nitellopsidetum obtusae i rzadziej Charetum rudis oraz Charetum tomentosae. W wodach nieco p∏ytszych, przejrzystych, silnie
zasadowych i na pod∏o˝u organicznym wykszta∏cajà si´ fitocenozy zespo∏u Charetum hispidae (= Magnocharetum),
asocjacji wielogatunkowej tworzàcej zró˝nicowane pod
wzgl´dem fizjonomicznym zbiorowisko. Na pod∏o˝u mineralnym w du˝ych twardowodnych niezanieczyszczonych
zbiornikach rozwijajà si´ jednowarstwowe ∏àki nale˝àce do
zespo∏ów Charetum asperae i Ch. contrariae, które zajmujà niekiedy znaczne powierzchnie. W stojàcych lub s∏abo
p∏ynàcych wodach na dnie rowów, kana∏ów, stawów, ale
tak˝e jezior o wodach od s∏abo kwaÊnych do silnie zasadowych i na pod∏o˝u organicznym rozwijajà si´ fitocenozy
zespo∏ów Charetum fragilis i Ch. vulgaris.
W p∏ytkich wodach oboj´tnych do s∏abo zasadowych (pH
7 do 7,5), mezotroficznych do eutroficznych, mo˝liwe jest
wyst´powanie zespo∏ów ramienic w sàsiedztwie lub
z udzia∏em elodeidów i roÊlin o liÊciach p∏ywajàcych po powierzchni wody, np. Nitellopsidetum obtusae z licznym
udzia∏em rogatka sztywnego Ceratophyllum demersum.

Identyfikatory fitosocjologiczne
Zbiorowiska wód oligo–mezotroficznych, zasadowych, sta∏ych, bogatych w wapƒ:
Zwiàzek Charion fragilis
Zespo∏y: Charetum tomentosae, Charetum
contrariae, Charetum rudis, Charetum asperae, Charetum jubatae, Charetum aculeola-
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tae, Charetum strigosae, Nitellopsidetum obtusae, Charetum fragilis, Charetum hispidae,
Charetum polyacanthae, Charetum tenuispinae, Charetum vulgaris.

Dynamika roÊlinnoÊci
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Spontaniczna

Niektóre gatunki ramienic sà wieloletnie, inne jednoroczne. Mogà si´ one rozmna˝aç p∏ciowo, na drodze
oogamii, oraz wegetatywnie przez tzw. bulwki. Zarówno
oospory, jak i bulwki sà organami przetrwalnymi umo˝liwiajàcymi szybkà kolonizacj´ siedliska w korzystnych
warunkach. Istotna te˝ jest dynamika sezonowa, wi´kszoÊç gatunków roÊnie przez ca∏y sezon wegetacyjny ale
sà te˝ gatunki wiosenne czy zimowe. Gatunki, które majà krótki cykl ˝yciowy i pojawiajà si´ wczesnà wiosnà,
np. w wysychajàcych latem zbiornikach okresowych, mogà si´ utrzymywaç w takich ekosystemach przez d∏u˝szy
czas, jeÊli wygrywajà konkurencj´ o Êwiat∏o lub zasoby
pokarmowe z innymi roÊlinami. W Êrodowisku bogatym
w w´glan wapnia równie˝ gatunki ramienic o d∏u˝szym
okresie wegetacji szybko kolonizujà pod∏o˝e, co prowadzi do ukszta∏towania si´ trwa∏ych zbiorowisk o niewielkiej liczbie gatunków. W zbiornikach tych mo˝e wytworzyç si´ równowaga pomi´dzy roÊlinnoÊcià wy˝szà i ramienicami, zapewniajàca utrzymanie tych ostatnich
w charakterze „charakterystycznych” dla ni˝szego pi´tra
zespo∏ów roÊlin wodnych. Ale naturalna sukcesja sprawia, ˝e zbiorowiska te ewoluujà i wyst´powanie ramienic
jest stopniowo ograniczane.

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia
Ramienice wyst´pujà w wodach ró˝nego typu na terenie ca∏ego kraju i taki jest potencjalny zasi´g siedliska
w Polsce. Jednak podwodne ∏àki ramienicowe rozwijajà si´ zazwyczaj tylko w stosunkowo czystych wodach
jezior otoczonych naturalnymi zlewniami leÊnymi,
o niewielkiej dostawie materii organicznej. Takie
zbiorniki wyst´pujà na terenach pojeziernych ukszta∏towanych w czasie ostatniego zlodowacenia.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka

W sytuacji, gdy dochodzi do wzrostu ˝yznoÊci wód, konkurencja o Êwiat∏o faworyzuje gatunki o du˝ych rozmiarach,
szczególnie w g∏´bszych cz´Êciach biotopów. Mniejsze Charophyta mogà si´ utrzymaç tylko w p∏ytszych miejscach.
Ponadto zmniejszenie przejrzystoÊci wód, wyp∏ycanie zbiornika i zacienianie przez inne hydromakrofity prowadzi do
znacznego ograniczania zasi´gów wyst´powania tych zbiorowisk roÊlinnych. Cz´Êç gatunków ramienic wykazuje du˝à
zdolnoÊç adaptacji, tolerancj´ dla wzgl´dnie du˝ej rozpi´toÊci pH i zawartoÊci soli mineralnych w wodzie. Wiele znanych z literatury stanowisk wyst´powania ramienic to w∏aÊnie takie niewielkie, fragmentarycznie wykszta∏cone fitocenozy, po∏o˝one zazwyczaj w obr´bie innych siedlisk.

Siedliska przyrodnicze pokrewne
lub przylegajàce
Opisywany tutaj podstawowy typ siedliska odpowiada jedynie niewielkiej cz´Êci mo˝liwych lokalizacji ramienic, które bardzo cz´sto wyst´pujà jako towarzyszàce – g∏ównie
w zbiornikach eutroficznych – w zakorzenionych zbiorowi-
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skach roÊlin wodnych nale˝àcych do zwiàzków Potamnion
(UE 3150) i Nymphaeion albae (22.431). Sporadycznie ramienice spotyka si´ te˝ w trzcinowiskach (53.1), turzycowiskach (53.2), tofowiskach nakredowych (UE 7210*) czy
torfowiskach zasadowych (UE 7230).
Z drugiej strony, niektóre gatunki, np. Chara delicatula, sà
spotykane w s∏abo kwaÊnych wodach zbiorników z roÊlinnoÊcià z klasy Littorelletea uniflorae (UE 3110, UE 3130).
W wodach s∏onych i s∏onawych na wybrze˝u Ba∏tyku rozwijajà si´ zbiorowiska nale˝àce do zwiàzku Ruppion maritimae (11.41) z licznym udzia∏em ramienic – Chara canescens, Ch. baltica czy Tolypella nidifica (UE 1160).

Znaczenie ekologiczne i biologiczne
Wyst´powanie ∏àk ramienicowych jest uznawane za wskaênik dobrej jakoÊci wody. Zwarte ∏àki ramienic powodujà dobre natlenienie wód naddennych i powierzchniowej warstwy osadów, sprzyjajàc unieruchomieniu biogenów przez
ich wiàzanie w nierozpuszczalnych w´glanach lub sorpcj´
na sedymentujàcych czàstkach mineralnych. RoÊlinnoÊç ta
jest ulubionym miejscem tar∏a dla ryb, w tym tak˝e siei i sielawy. Ryby te, nale˝àce do ∏ososiowatych i wymagajàce czystych wód, wyst´pujà w du˝ych i g∏´bokich jeziorach ramienicowych. Sk∏adajà one ikr´ w okó∏kach rozwidleƒ plechy
tych glonów, gdzie ikra ma dobre warunki tlenowe.

Twardowodne oligo– i mezotroficzne zbiorniki
Tytu∏ rozdzia∏u Tytu∏ rozdzia∏u Tytu∏ rozdzia∏u Tytu∏
z podwodnymi ∏àkami ramienic Charetea

Wytràcanie du˝ych iloÊci w´glanu wapnia przez ramienice przyczynia si´ do formowania si´ pok∏adów kredy
jeziornej i – w skali geologicznej – do wyp∏ycania jezior.
Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Zalotka wi´ksza Leucorhinia pectoralisi, koza Cobitis taenia.
Gatunki z I za∏àcznika Dyrektywy Ptasiej
Brak.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia
Niektóre ramienice sà ju˝ gatunkami rzadkimi i zagro˝onymi w skali kraju. Wi´kszoÊç ramienic nie wytrzymuje st´˝enia fosforanów w wodzie przekraczajàcego 0,02
mg/l. Pod wp∏ywem ka˝dego zwi´kszenia dawki biogenów docierajàcej ze zlewni do zbiornika nast´puje
zwi´kszenie si´ iloÊci dost´pnych substancji od˝ywczych
w wodzie i w konsekwencji zmniejszenie si´ przezroczystoÊci wody jeziora – zbiorniki o niskiej trofii zmieniajà
si´ w jeziora eutroficzne – i ginie ich unikatowa flora
i fauna, a jako pierwsze zanikajà najg∏´biej schodzàce
ramienicowe ∏àki podwodne. BezpoÊrednim zagro˝eniem jest wi´c nawo˝enie wód dla potrzeb hodowli ryb.
Tak˝e zwi´kszona subwencja pierwiastków biogennych
i substancji humusowych docierajàcych do jeziora ze
zlewni powoduje ograniczanie powierzchni ∏àk podwodnych. Ramienice, gatunki pionierskie, zanikajà stopniowo w wyniku ograniczania iloÊci Êwiat∏a docierajàcego
do g∏´bszych warstw wody, konkurencji innych roÊlin
wodnych lub naturalnej ewolucji siedliska przez zarastanie i wyp∏ycanie zbiorników. Zanikanie to mo˝e byç
wzmo˝one przez melioracje, osuszanie zbiorników, wydeptywanie czy przez mechaniczne usuwanie roÊlin w rejonie kàpielisk itp.

Ramienice nie sà wykorzystywane gospodarczo, ale Êrodowisko ich ˝ycia ma du˝e znaczenie ekologiczne i biologiczne. Siedlisko to rozwija si´ niekiedy w miejscach
o du˝ym znaczeniu gospodarczym, np. dla gospodarki
rybackiej czy w obr´bie wodnych oÊrodków wypoczynkowych. Zbiorowiska ramienic, pokrywajàc znaczne powierzchnie dna zbiorników wodnych, stabilizujà funkcjonowanie tych ekosystemów i powstrzymujà procesy
niekorzystnych zmian jakoÊci wód. RoÊlinnoÊç ta jest
ulubionym miejscem tar∏a dla ryb, w tym tak˝e siei i sielawy. Ryby te sk∏adajà ikr´ w rozwidleniach okó∏ków ramienic, gdzie ikra ma dobre warunki tlenowe. Wymagane jest zatem poczynienie uzgodnieƒ i wyraênego wyznaczenia zakresu ingerencji u˝ytkowników w siedlisko
– wsz´dzie, gdzie tylko jest to mo˝liwe.

Ochrona
Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Jeziora ramienicowe sà szczególnie wra˝liwe na wszelkiego rodzaju antropopresj´. Ka˝de zwi´kszenie iloÊci materii
organicznej, w tym te˝ zwiàzków humusowych czy mineralnych zwiàzków pokarmowych dop∏ywajàcych do tych skàpo˝ywnych ekosystemów, prowadzi w konsekwencji do
ograniczenia zasi´gu wyst´powania i w efekcie eliminacji
tej charakterystycznej roÊlinnoÊci.
Zalecane sposoby ochrony
Wszystkie zbiorniki, w których wyst´pujà podwodne ∏àki ramienicowe, powinny byç chronione. Ochronà winny byç
obj´te ekosystemy jezior w∏àcznie z obszarem zlewni bezpoÊredniej, co umo˝liwi ochron´ ca∏oÊciowà wspó∏zale˝nych ekosystemów.
W szczególnoÊci nale˝y zapobiegaç ca∏kowitym wyr´bom
drzewostanów w tej strefie i ograniczaç rozwój gatunków,
które mog∏yby doprowadziç do redukcji lub zaniku siedliska. Wokó∏ mniejszych zbiorników nale˝y ograniczyç nasadzenia drzew liÊciastych w bezpoÊredniej strefie brzegowej.
Szczególnie dotyczy to topoli (Populus), której rozk∏adajàce
si´ liÊcie uwalniajà toksyczne substancje fenolowe. Ponadto coroczna subwencja opad∏ych liÊci, ulegajàcych ∏atwemu rozk∏adowi, powoduje zmiany trofii jeziora i szybki
przyrost osadów.
Nale˝y zakazaç introdukcji ryb roÊlino˝ernych oraz ˝erujàcych na dnie zbiornika. Ich intensywne ˝erowanie
mo˝e prowadziç do ca∏kowitego wyniszczenia ∏àk ramienic i naruszenia delikatnej równowagi w ekosystemie. W du˝ych jeziorach sielawowych, jako podatnych
na degradacj´, winien zostaç utrzymany przez u˝ytkownika w∏aÊciwy dla danego jeziora zespó∏ ryb. Pro-
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Siedlisko to jest niezbyt cz´sto spotykane w ró˝nych cz´Êciach kraju i jest bardzo zró˝nicowane z racji ró˝norodnoÊci zbiorników wodnych, w których ˝yjà ramienice, ich
g∏´bokoÊci, przejrzystoÊci i jakoÊci wody, powierzchni
i zmiennoÊci sezonowej zbiorowisk. Za stany uprzywilejowane nale˝y uznaç wszystkie zbiorniki, w których podwodne ∏àki ramienicowe stanowià dominujàcà form´ roÊlinnoÊci. Stany z licznym udzia∏em innych hydromakrofitów, cz´sto bogatsze florystycznie lub tworzàce mozaik´ zbiorowisk roÊlinnych ro˝nego typu, stanowià formy
przekszta∏cone, które mogà byç potencjalnie odtworzone w przypadku przywrócenia pierwotnych cech fizyczno–chemicznych wód.

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny
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wadziç nale˝y ograniczonà eksploatacj´ rybackà, wy∏àcznie przy u˝yciu narz´dzi stawnych.
Konieczne jest uporzàdkowanie gospodarki Êciekowej
w miejscowoÊciach po∏o˝onych w zlewni jezior.
Nale˝y dbaç o dobrà jakoÊç wód dop∏ywów.
Wskazane jest uczestniczenie w programach rekultywacji
zamykanych kopalni piasku i ˝wiru oraz zaproponowaç
nawodnienia ich obszaru, umo˝liwiajàcego osiedlenie si´
roÊlinnoÊci z ramienicowatymi i roÊlinami naczyniowymi
o istotnym znaczeniu.
W przypadku ewentualnego u˝ytkowania rybackiego,
sportowego, turystycznego itp. jezior obj´tych ochronà (np.
w parkach narodowych i rezerwatach), konieczne jest
szczegó∏owe uzgodnienie zasad u˝ytkowania z zarzàdcà.
Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Jeziora ramienicowe wyst´pujà m.in. na obszarach obj´tych ochronà prawnà: w Parkach Narodowych (Drawieƒskim, „Bory Tucholskie”, Wigierskim), w niektórych Parkach
Krajobrazowych – g∏ównie na Pojezierzu Pomorskimi i Mazurskim. Niektóre z nich majà status rezerwatów przyrody.
Ze wzgl´du na brak pe∏nych danych o rozmieszczeniu siedliska w Polsce niemo˝liwe jest okreÊlenie, jaki procent tych
siedlisk jest aktualnie chroniony.
W niektórych paƒstwach, jak w Holandii, podj´to dzia∏ania
odtwarzajàce: do jezior doprowadzono wzgl´dnie czystà
wod´ z polderów. Dopiero po oko∏o 10 latach zaobserwowano znacznà popraw´ przezroczystoÊci wody. Czystsze
wody umo˝liwi∏y osiedlenie si´ niektórych wodnych makrofitów, zw∏aszcza rdestnic i ramienic, a ich wzrastajàca liczebnoÊç wp∏ywa∏a pozytywnie na czystoÊç wód. Wzros∏a
te˝ ró˝norodnoÊç ramienicowatych. Znów zacz´∏y si´ rozwijaç wczeÊniej zanikajàce gatunki, jak Chara aspera, ale
te˝ Nitellopsis obtusa. Znane sà przyk∏ady ograniczenia
iloÊci fosforanów w wodach, które mia∏o pozytywny wp∏yw
na rozrost i ró˝norodnoÊç gatunków ramienic.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia
i kierunki badaƒ
Ramienicowate stanowià dotychczas ma∏o zbadanà
roÊlinnoÊç. Wi´kszoÊç prac inwentaryzacyjnych wyko-

nana zosta∏a w Polsce w latach 60 ubieg∏ego wieku.
Fragmentaryczne nowsze dane cz´sto dotyczà zbiorników eutroficznych, w których ramienice wyst´pujà
tylko jak gatunki towarzyszàce zbiorowiskom roÊlin
wy˝szych. Nale˝a∏oby opracowaç wyczerpujàcà kartografi´ gatunków oraz zbiorowisk roÊlinnych, wraz
ze zmianami tego rozmieszczenia w powiàzaniu ze
zmianami jakoÊci wód.
Rozwinàç badania hydrobiologiczne jezior ramienicowych,
które winny byç wykorzystywane, do oceny stanu i prognoz
zmian w zakresie ingerencji antropogenicznej i zmian naturalnych w Êrodowisku wodnym, opracowania zasobów
przyrodniczych, poznania ró˝norodnoÊci i zmiennoÊci
strukturalnej biocenoz i zwiàzków pomi´dzy organizmami
a Êrodowiskiem abiotycznym. Kontynuowaç i zró˝nicowaç
badania nad metodami restytucji siedlisk ramienicowatych
(na wzór prac prowadzonych w Holandii).

Monitoring naukowy
W trakcie prac inwentaryzacyjnych na jeziorach Drawieƒskiego Parku Narodowego wykazano istnienie du˝ej zmiennoÊci, w cyklu wieloletnim, w rozmieszczeniu
zbiorowisk ramienicowych. Monitoring tych ekosystemów w d∏u˝szej perspektywie czasowej umo˝liwi ocen´
rzeczywistej dynamiki i zakresu zmian oraz ewentualnà
ocen´ skutecznoÊci podejmowanych dzia∏aƒ ochronnych. Tylko wtedy b´dzie mo˝liwe udzielenie odpowiedzi na pytania: Czy ta zmiennoÊç ma charakter chwilowych naturalnych zaburzeƒ? Czy te˝ wywo∏ana jest
przez czynniki antropogeniczne – zanieczyszczenie
wód, „efekt cieplarniany” i spowodowane nim zmiany
w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych? A mo˝e sà
one skorelowane z naturalnymi fluktuacjami klimatyczno–pogodowymi?
Monitoring jezior mo˝e byç wykorzystany do rozpoznania wp∏ywu zmian struktury ichtiofauny, zabudowy brzegów i zwi´kszania zagospodarowania turystycznego.
Skutki tych ingerencji winny byç prognozowane na podstawie wiedzy o stanie ekosystemu jeziora, a tak˝e okresowo rejestrowanych zmian.

Ryszard Piotrowicz

Twardowodne oligo– i mezotroficzne zbiorniki
Tytu∏ rozdzia∏u Tytu∏ rozdzia∏u Tytu∏ rozdzia∏u Tytu∏
z podwodnymi ∏àkami ramienic Charetea

Zbiorowiska ramienic ze
zwiàzku Nitellion flexilis
w s∏abo zmineralizowanych
wodach oligo–
i mezotroficznych
Kod Physis: 22.12 x 22.442

Cechy diagnostyczne

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
Kryniczniki sà drobniejsze od ramienic, mniej sztywne (brak
okorowania), a wi´c wra˝liwsze na warunki Êrodowiska. Cz´sto
zbiorowiska z Nitella tworzà najg∏´biej schodzàcy pas roÊlinnoÊci makrofitowej, budujàc rozleg∏e podwodne ∏àki lub kobierce
roÊlin o niewielkiej wysokoÊci – od 10 cm do 30 cm (sporadycznie do 1 m) – zazwyczaj zwarte, jednogatunkowe lub o niewielkiej liczbie gatunków. Przy dolnej granicy wyst´powania zag´szczenie tych roÊlin jest znacznie mniejsze, sà one niewielkich rozmiarów i niekiedy trudno zauwa˝alne na mulistym pod∏o˝u, na
tej g∏´bokoÊci nie rozmna˝ajà si´ generatywnie.
Reprezentatywne gatunki
Wszystkie gatunki z rodzaju Nitella, w tym g∏ównie gatunki charakterystyczne zespo∏ów, oraz Chara delicatula, Ch. fragilis i Ch. aspera.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki
Poprzez swojà fizjonomi´ i obecnoÊç gatunków charakterystycznych, cz´sto wy∏àcznych, pomy∏ka z innymi typami siedlisk jest trudna. Jednak˝e zbiorowiska te cz´sto
wyst´pujà na du˝ych g∏´bokoÊciach, gdzie ich identyfikacja mo˝e byç k∏opotliwa. W strefie brzegowej tych
zbiorników mogà si´ rozwijaç – w twardych wodach zasadowych – zbiorowiska ze zwiàzku Charion fragilis
(3140–1, 22.441). Natomiast w strefie brzegowej przezroczystych wód zbiorników „mi´kkowodnych” rozwija
si´ roÊlinnoÊç z klasy Litorelletea uniflorae (UE 3110*,
UE 3130). Przy uwzgl´dnieniu tylko roÊlinnoÊci brzegowej mo˝e nastàpiç b∏´dne zaklasyfikowanie siedliska.
W obr´bie siedliska rozró˝nienie pomi´dzy asocjacjami
jest trudne ze wzgl´du na podobieƒstwo pomi´dzy ró˝nymi gatunkami i ich zró˝nicowanie iloÊciowe.
Identyfikatory fitosocjologiczne
Zbiorowiska tworzone g∏ównie przez kryniczniki (Nitella),
z regu∏y nienkrustowane w´glanem wapnia i wyst´pujàce w wodach z niewielkà iloÊcià elektrolitów i odczynem
od umiarkowanie kwaÊnego do lekko zasadowego.
Zwiàzek Nitellion flexilis
Zespo∏y: Charetum coronatae
Nitelletum mucronatae
Nitelletum flexilis
Nitelletum syncarpae
Nitelletum gracilis
Nitelletum opacae
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Cechy obszaru
Kryniczniki Nitella wykazujà optimum wyst´powania w s∏odkowodnych zbiornikach o wodach przezroczystych, oligotroficznych do mezotroficznych, lekko kwaÊnych do s∏abo zasadowych (pH od 6,0 do 8,0), ale zwykle o mniejszej zawartoÊci soli mineralnych ni˝ siedliska ramienic ze zwiàzku Charion
fragilis. Zazwyczaj zawartoÊç jonów Ca w wodzie jezior z ∏àkami kryniczników na dnie nie przekracza poziomu 25 mg/l.
Wobec ma∏ej zawartoÊci w´glanu wapnia wody tych zbiorników majà s∏abe w∏aÊciwoÊci buforujàce – sà wi´c bardzo podatne na wszelkie wp∏ywy zewn´trzne i charakteryzujà si´ du˝à zmiennoÊcià cech fizyczno–chemicznych wody.
ZmiennoÊç w ramach zwiàzku Nitellion flexilis wynika
g∏ównie ze zmiennoÊci warunków siedliskowych zwiàzanych ze zró˝nicowaniem g∏´bokoÊci i iloÊci docierajàcego
Êwiat∏a. Wody o du˝ej przezroczystoÊci mogà byç zasiedlone przez nie do znacznych g∏´bokoÊci – nawet do kilkudziesi´ciu metrów. W polskich jeziorach ni˝owych ta g∏´bokoÊç tylko sporadycznie przekracza 10 m. W wodach s∏abo kwaÊnych do oboj´tnych (pH 6,0 do 7,5) – na poczàtkowym etapie dystrofizacji zbiornika – mo˝liwe jest wyst´powanie kryniczników razem z mszakami.
Siedlisko to potencjalnie mo˝e wyst´powaç na terenie ca∏ej Polski, szczególnie na obszarach Pojezierzy. Jest ono
jednak bardzo s∏abo rozpoznane ze wzgl´du na du˝à
zmiennoÊç czasowà i przestrzennà wynikajàca m. in.
z wra˝liwoÊci tych roÊlin na zmiany w Êrodowisku, jak i na
wyst´powanie na kryniczników na du˝ych g∏´bokoÊciach.

Odmiany siedliska
Siedlisko to jest ma∏o znane, w literaturze spotykane sà tylko fragmentaryczne dane dotyczàce wyst´powania tego typu siedlisk z niektórych jezior w Parkach Narodowych:
Drawieƒskim i „Bory Tucholskie” podawane sà np.:
Nitelletum flexilis z licznym udzia∏em Chara fragilis i Nitellopsis obtusa na g∏´bokoÊci 6–10 m
Nitelletum flexilis z udzia∏em N. opaca, Chara fragilis
i Ch. tomentosa na g∏´bokoÊci 5–8m
Nitelletum opacae z Nitella flexilis, Chara fragilis i jezierzà morskà (Najas marina) na g∏´bokoÊci 3–8m.
Nitelletum flexilis z licznym udzia∏em mchu Drepanocladus sardidus na g∏´bokoÊci 8–10m
Na podstawie niewielkiej iloÊci danych wydaje si´ uzasadniony podzia∏ polskich jezior z ∏àkami kryniczników na jeziora „kwaÊnowodne” (22.4421) i „zasadowodne” (22.4422).

Dynamika roÊlinnoÊci
Spontaniczna

Wi´kszoÊç krajowych kryniczników to gatunki jednoroczne.
W korzystnych warunkach oospory umo˝liwiajà szybkà kolonizacj´ siedliska. Istotna te˝ jest dynamika sezonowa,
wi´kszoÊç gatunków roÊnie przez ca∏y sezon wegetacyjny,
ale sà te˝ gatunki wiosenne czy kie∏kujàce z oospor jesie-
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nià. Gatunki o krótkim cyklu ˝yciowym umo˝liwiajà szybkà
kolonizacj´ wysychajàcych latem zbiorników okresowych,
mogà si´ utrzymywaç w takich ekosystemach przez d∏u˝szy
czas, jeÊli wygrywajà konkurencj´ o Êwiat∏o lub zasoby pokarmowe z innymi roÊlinami. W jeziorach zbiorowiska kryniczników wyst´pujà cz´sto na du˝ych g∏´bokoÊciach i ich
wyst´powanie jest bardzo silnie zwiàzane z wahaniami
przezroczystoÊci wody. Znane sà przyk∏ady gwa∏townego
zanikania zbiorowisk, a nast´pnie ponownego kolonizowania dna zbiornika przez kryniczniki, wywo∏ane okresowymi
zmianami iloÊci Êwiat∏a docierajàcego do dna zbiornika.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka

W sytuacji, gdy w wyniku dzia∏alnoÊci cz∏owieka dochodzi
do wzrostu ˝yznoÊci i ograniczenia przezroczystoÊci wód,
g∏´bokowodne zbiorowiska kryniczników sà eliminowane
w pierwszej kolejnoÊci. W p∏ytszych miejscach mogà si´
one utrzymywaç jeszcze przez pewien czas w charakterze
„towarzyszàcych” lub rzadziej „charakterystycznych” dla
ni˝szego pi´tra zespo∏ów roÊlin wodnych. Ale naturalna
sukcesja sprawia, ˝e zbiorowiska te szybko ewoluujà i ich
wyst´powanie jest stopniowo ograniczane.

Siedliska przyrodnicze pokrewne
lub przylegajàce
Opisywany tutaj podstawowy typ siedliska odpowiada jedynie niewielkiej cz´Êci mo˝liwych lokalizacji kryniczników. Niektóre gatunki, np. Chara delicatula, sà spotykane w s∏abo kwaÊnych wodach zbiorników z roÊlinnoÊcià
z klasy Littorelletea uniflorae (UE 3110*, UE 3130). Mogà te˝ wyst´powaç – chocia˝ nie tak cz´sto, jak wi´kszoÊç
ramienic w∏aÊciwych (rodzaj Chara) – jako towarzyszàce
w zbiorowiskach zakorzenionych roÊlin wodnych nale˝àcych do zwiàzków Potamnion (UE 3150) i Nymphaeion
(22.431). Sporadycznie kryniczniki spotyka si´ te˝ w trzcinowiskach (53.1), turzycowiskach (53.2).

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia
Podwodne ∏àki ramienic z dominacjà kryniczników rozwijajà si´ zazwyczaj tylko w czystych wodach stosunkowo du˝ych i g∏´bokich jezior otoczonych naturalnymi
zlewniami o niewielkiej dostawie materii organicznej.
Takie zbiorniki wyst´pujà na terenach pojeziernych
ukszta∏towanych w czasie ostatniego zlodowacenia.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne
Wyst´powanie ∏àk ramienicowych jest uznawane za
wskaênik dobrej jakoÊci wody. Zwarte ∏àki ramienic powodujà dobre natlenienie wód naddennych i powierzchniowej
warstwy osadów, sprzyjajàc unieruchomieniu biogenów.
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RoÊlinnoÊç ta jest ulubionym miejscem tar∏a dla ryb, w tym
tak˝e siei i sielawy. Ryby te, nale˝àce do ∏ososiowatych
i wymagajàce czystych wód, wyst´pujà w du˝ych i g∏´bokich jeziorach ramienicowych. Sk∏adajà one ikr´ w okó∏kowych rozwidleniach plechy tych glonów, gdzie ikra ma dobre warunki tlenowe.
Wytràcanie du˝ych iloÊci w´glanu wapnia przez ramienice
przyczynia si´ do formowania pok∏adów kredy jeziornej, w skali geologicznej, do wyp∏ycania jezior.
Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Zalotka wi´ksza Leucorhinia pectoralisi, koza Cobitis taenia.
Gatunki z I za∏àcznika Dyrektywy Ptasiej
Brak.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko
Siedlisko to jest niezbyt cz´sto spotykane i s∏abo rozpoznane
w kraju. Za stany uprzywilejowane nale˝y uznaç wszystkie zbiorniki, w których podwodne ∏àki kryniczników porastajà znaczne
powierzchnie dna na g∏´bokoÊciach przekraczajàcych zasi´g
wyst´powania roÊlin naczyniowych i wi´kszoÊci przedstawicieli
rodzaju Chara. Sytuacje, gdy kryniczniki wyst´pujà w jeziorach
na mniejszych g∏´bokoÊciach, wÊród hydromakrofitów naczyniowych, lub zbiorowiska przez nie budowane zajmujà niewielkie powierzchnie, nale˝y uznaç za stany przekszta∏cone, które
mogà byç potencjalnie odtworzone do stanu pierwotnego
w przypadku przywrócenia w∏aÊciwych cech fizyczno–chemicznych wód, g∏ównie odpowiednio du˝ej przezroczystoÊci wód.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia
Niektóre ramienice sà ju˝ gatunkami rzadkimi i zagro˝onymi
w skali kraju. Liczne stanowiska cytowane w literaturze ju˝ zanik∏y, ale sà te˝ przyk∏ady nowych stanowisk. Pod wp∏ywem
ka˝dego zwi´kszenia dawki biogenów docierajàcej ze zlewni

Twardowodne oligo– i mezotroficzne zbiorniki
z podwodnymi ∏àkami ramienic Charetea

do zbiornika nast´puje wzrost iloÊci dost´pnych substancji od˝ywczych w wodzie i w konsekwencji zmniejszenie si´ przezroczystoÊci wody jeziora – zbiorniki o niskiej trofii zmieniajà si´
w jeziora eutroficzne – i ginie ich unikatowa flora i fauna. Jako pierwsze zanikajà najg∏´biej schodzàce ramienicowe ∏àki
podwodne. BezpoÊrednim zagro˝eniem jest wi´c nawo˝enie
wód dla potrzeb hodowli ryb. Tak˝e zwi´kszona subwencja
substancji humusowych docierajàcych do jeziora – ze wzgl´du na s∏abe w∏aÊciwoÊci buforujàce wody – powoduje zanikanie tej pionierskiej roÊlinnoÊci, w wyniku ograniczania iloÊci
Êwiat∏a docierajàcego do g∏´bszych warstw lub konkurencji innych roÊlin wodnych. Zanikanie to mo˝e byç wzmo˝one przez
melioracje, osuszanie zbiorników, wydeptywanie czy przez
mechaniczne usuwanie roÊlin w rejonie kàpielisk itp.

RoÊliny te nie majà bezpoÊredniego znaczenia gospodarczego,
ale Êrodowisko ich ˝ycia ma du˝e znaczenie ekologiczne i biologiczne. Siedlisko to wyst´puje niekiedy w ekosystemach o du˝ym znaczeniu gospodarczym, np. dla gospodarki rybackiej
czy dla celów rekreacyjnych – wodne oÊrodki wypoczynkowe.
RoÊlinnoÊç ta jest ulubionym miejscem tar∏a dla ryb, w tym tak˝e siei i sielawy. Zbiorowiska te, pokrywajàc znaczne powierzchnie dna zbiorników wodnych, stabilizujà funkcjonowanie tych ekosystemów i powstrzymujà procesy niekorzystnych
zmian ich trofii. Ich utrzymanie wymaga zatem uzgodnieƒ i wyraênego wyznaczenia zakresu ingerencji u˝ytkowników w siedlisko – wsz´dzie tam, gdzie tylko jest to mo˝liwe.

Ochrona
Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Jeziora ramienicowe, w tym szczególnie zbiorniki o wodach
z ma∏à zawartoÊcià wapnia, sà siedliskiem szczególnie wra˝liwym na wszelkiego rodzaju antropopresj´. Ka˝de zwi´kszenie dop∏ywajàcej do tych skàpo˝ywnych i s∏abo zbuforowanych wód iloÊci materii organicznej, zwiàzków humusowych
czy mineralnych zwiàzków pokarmowych prowadzi w konsekwencji do zmniejszenia iloÊci przenikajàcego do wody Êwiat∏a i eliminacji charakterystycznej g∏´bokowodnej roÊlinnoÊci.
Zalecane sposoby ochrony
Wszystkie zbiorniki, w których wyst´pujà podwodne ∏àki ramienicowem powinny byç chronione. Ochronà winny byç
obj´te ekosystemy jezior w∏àcznie z obszarem zlewni bezpoÊredniej, co umo˝liwi ochron´ ca∏oÊciowà wspó∏zale˝nych ekosystemów.
W szczególnoÊci nale˝y zapobiegaç ca∏kowitym wyr´bom
drzewostanów w tej strefie i ograniczaç rozwój gatunków, które mog∏yby doprowadziç do redukcji lub zaniku siedliska. Wokó∏ mniejszych zbiorników nale˝y ograniczyç nasadzenia
drzew liÊciastych w bezpoÊredniej strefie brzegowej. Szczegól-

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Jeziora ramienicowe wyst´pujà m.in. na obszarach obj´tych ochronà prawnà, w Parkach Narodowych (Drawieƒskim, „Bory Tucholskie”, Wigierskim), w niektórych Parkach
Krajobrazowych – g∏ównie na Pojezierzu Pomorskimi i Mazurskim. Niektóre z nich majà status rezerwatów przyrody.
Ze wzgl´du na brak pe∏nych danych o rozmieszczeniu tego siedliska w Polsce niemo˝liwe jest okreÊlenie, jaki procent podlega aktualnie ochronie.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia
i kierunki badaƒ
Ramienicowate stanowià dotychczas ma∏o zbadanà roÊlinnoÊç. Wi´kszoÊç prac inwentaryzacyjnych wykonana zosta∏a
w Polsce w latach 60. i 70. ubieg∏ego wieku. Fragmentaryczne
nowsze dane wskazujà na wyst´powanie zbiorowisk kryniczników w czystych, du˝ych jeziorach, na g∏´bokoÊciach kilku,
a nawet kilkunastu metrów. Sà to siedliska s∏abo dotychczas
poznane i nale˝y si´ spodziewaç znalezienia tych siedlisk jeszcze w pewnej niewielkiej liczbie jezior w Polsce. Nale˝a∏oby
opracowaç pe∏ne kartograficzne rozmieszczenie zbiorowisk roÊlinnych oraz gatunków wraz ze zmianami tego rozmieszczenia na tle zmian jakoÊci wód.
Rozwinàç badania hydrobiologiczne jezior ramienicowych,
które winny byç wykorzystywane, do oceny stanu i prognoz
zmian w zakresie ingerencji antropogenicznej i zmian naturalnych w Êrodowisku wodnym, opracowania zasobów przy-
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U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny

nie dotyczy to topoli (Populus), której rozk∏adajàce si´ liÊcie
uwalniajà toksyczne substancje fenolowe. Ponadto coroczna
subwencja opad∏ych liÊci, ulegajàcych ∏atwemu rozk∏adowi,
powoduje zmiany trofii jeziora i szybki przyrost osadów.
Zakazaç introdukcji ryb roÊlino˝ernych oraz ˝erujàcych na
dnie zbiornika. Ich intensywne ˝erowanie mo˝e prowadziç
do ca∏kowitego wyniszczenia podwodnych ∏àk i naruszenia
delikatnej równowagi w ekosystemie. W du˝ych jeziorach
sielawowych, jako podatnych na degradacj´, winien zostaç utrzymany przez u˝ytkownika w∏aÊciwy dla danego jeziora zespó∏ ryb. Nale˝y utrzymaç ograniczonà eksploatacj´ rybackà, wy∏àcznie przy u˝yciu narz´dzi stawnych.
Konieczne jest uporzàdkowanie gospodarki Êciekowej
w miejscowoÊciach po∏o˝onych w zlewni jezior.
Nale˝y dbaç o dobrà jakoÊç wód dop∏ywów.
Wskazane jest uczestniczenie w programach rekultywacji
zamykanych kopalni piasku i ˝wiru oraz zaproponowanie
nawodnienie ich obszaru, umo˝liwiajàcego osiedlenie si´
roÊlinnoÊci z ramienicowatymi i roÊlinami naczyniowymi
o istotnym znaczeniu.
W przypadku ewentualnego u˝ytkowania rybackiego,
sportowego, turystycznego itp. jezior obj´tych ochronà (np.
w parkach narodowych i rezerwatach), konieczne jest
szczegó∏owe uzgodnienie zasad u˝ytkowania z zarzàdcà.
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rodniczych, poznania ró˝norodnoÊci i zmiennoÊci strukturalnej biocenoz i zwiàzków pomi´dzy organizmami a Êrodowiskiem abiotycznym. Kontynuowaç i zró˝nicowaç badania nad
metodami restytucji siedlisk ramienicowatych.

Monitoring naukowy

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

W trakcie prac inwentaryzacyjnych na jeziorach Drawieƒskiego Parku Narodowego wykazano istnienie du˝ej
zmiennoÊci, w cyklu wieloletnim, w rozmieszczeniu zbiorowisk ramienicowych. Monitoring tych ekosystemów w d∏u˝-
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szej perspektywie czasowej umo˝liwi ocen´ rzeczywistej dynamiki i zakresu zmian oraz ewentualnà ocen´ skutecznoÊci podejmowanych dzia∏aƒ ochronnych. Tylko wtedy b´dzie mo˝liwe udzielenie odpowiedzi na pytania: Czy ta
zmiennoÊç ma charakter chwilowych naturalnych zaburzeƒ? Czy te˝ wywo∏ana jest przez czynniki antropogeniczne – zanieczyszczenie wód, „efekt cieplarniany”
i spowodowane nim zmiany w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych? A mo˝e sà one skorelowane z naturalnymi
fluktuacjami klimatyczno–pogodowymi?
Ryszard Piotrowicz

