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zbiorniki wodne
Kod Physis: 22.14, 22.24

Opis typu siedliska
przyrodniczego

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Definicja
Jeziora dystroficzne sà to z regu∏y niewielkie zbiorniki wodne,
charakteryzujàce si´ ma∏à zasobnoÊcià substancji pokarmowych oraz du˝à zawartoÊcià substancji humusowych w wodzie. G∏ównym êród∏em kwasów humusowych w wodzie tych
jezior sà wody torfowiskowe dop∏ywajàce z p∏a mszarnego.
Zawieszone w wodzie jezior czàsteczki kwasów humusowych
wychwytujà z niej wapƒ oraz mineralne zwiàzki pokarmowe,
a ich nadmiar nadaje jej kwaÊny odczyn (pH poni˝ej 6,5),
wià˝e rozpuszczony tlen i bardzo wyraênie ogranicza przenikanie Êwiat∏a, nadajàc jednoczeÊnie brunatne zabarwienie.
Du˝e i nierozpuszczalne czàstki kwasów humusowych opadajà na dno, tworzàc bardzo charakterystyczne dla tego typu
jezior organiczne osady zwane „dy”, których mià˝szoÊç cz´sto przekracza nawet kilka metrów. Produkcja pierwotna fitoplanktonu w jeziorach dystroficznych jest niewielka, ze wzgl´du na ma∏à dost´pnoÊç mineralnych postaci substancji pokarmowych oraz bardzo p∏ytkà stref´, w której penetruje
Êwiat∏o (efekt zaciemnienia). Ubogie sà równie˝ zespo∏y pelagiczne zooplanktonu. Podobnie ma∏o zró˝nicowany jest
sk∏ad gatunkowy ryb. W tego typu jeziorach cz´sto spotyka
si´ ma∏o liczne populacje jednego lub, najwy˝ej kilku gatunków ryb, a nierzadko sà to zbiorniki bezrybne.
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Charakterystyka
Jeziora dystroficzne nale˝à do grupy siedlisk ekstremalnych. Sà to z regu∏y niewielkie i bezodp∏ywowe zbiorniki
wodne. Powstajà w niewielkich zag∏´bieniach terenu, gdy
do wody dop∏ywajà kwasy humusowe. Wià˝à one ca∏y ∏adunek substancji mineralnych (m.in. pokarmowych), który
jest wprowadzany do wody ze zlewni oraz bezpoÊrednio
z opadami atmosferycznymi. W procesie tym powstajà
oboj´tne kompleksy mineralno–humusowe, natomiast pozostajàcy nadmiar aktywnych substancji humusowych
wp∏ywa na warunki fizyczne i chemiczne wód, nadajàc im
kwaÊny odczyn oraz wià˝àc rozpuszczony tlen. W takich
warunkach kompleksy mineralno–humusowe sà trwa∏e,
chocia˝ promieniowanie UV powoduje fotochemicznà degradacj´ pewnej puli substancji humusowych, a w wyniku
tego procesu do wody wydzielane sà jony amonowe, fosforanowe i wapniowe.

Tytu∏ rozdzia∏u
Naturalne,
Tytu∏ rozdzia∏u
dystroficzne
Tytu∏ zbiorniki
rozdzia∏u
wodne
Tytu∏

gà pojawiaç si´ hydrofity o liÊciach p∏ywajàcych, g∏ównie:
grà˝el ˝ó∏ty Nuphar luteaum, grzybienie bia∏e Nymphaea
alba i rdestnica p∏ywajàca Potamogeton natans. Bli˝ej pomostu mszarnego najcz´Êciej rozwijajà si´ grà˝el ˝ó∏ty
i grzybienie bia∏e, tworzàc przerywany pierÊcieƒ o szerokoÊci kilku metrów. Spotyka si´ tak˝e wi´ksze fitocenozy zespo∏u Nupharo–Nymphaeetum albae, zbudowane z jednego lub obu tych gatunków. Niekiedy g∏´biej wyst´puje
rdestnica p∏ywajàca, która mo˝e tworzyç wi´ksze jednogatunkowe p∏aty zespo∏u Potametum natantis. W jeziorach,
których jedynie cz´Êç linii brzegowej otacza p∏o mszarne,
mogà pojawiaç si´ tak˝e roÊliny szuwaru w∏aÊciwego (trzcina pospolita Phragmites australis, pa∏ka szerokolistna Typha latifolia, pa∏ka wàskolistna T. angustifolia, czasem
tak˝e oczeret jeziorny Schoenoplectus lacustris), niekiedy
wraz z torfowcem b∏otnym Sphagnum palustre, torfowcem
nastroszonym Sph. squarrosum, torfowcem spiczastolistnym Sph. cuspidatum, mokrad∏oszem s∏omiastym Calliergon stramineum oraz czermienià b∏otnà Calla palustris,
bobrkiem trójlistkowym Menyanthes trifoliata i siedmiopalecznikiem b∏otnym Comarum palustrae. Czasami trzy
ostanie gatunki tworzà zwarte p∏aty.

Podzia∏ na podtypy
3160–1 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne

Umiejscowienie siedliska w polskiej klasyfikacji fitosocjologicznej
Klasa Utricularietea intermedio–minoris
Rzàd Utricularietalia intermedio–minoris
Zwiàzek Sphagno–Utricularion
Zespo∏y:
Sparganietum minimi zespó∏ je˝ogówki najmniejszej
Utricularietum intermedio–minoris zespó∏ p∏ywacza Êredniego i drobnego
Sphagno–Utricularietum minoris zespó∏ p∏ywaczy z torfowcami
Nymphaeo–Utricularietum minoris zespó∏
p∏ywaczy i grzybieni
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Jeziora dystroficzne po∏o˝one sà najcz´Êciej w g∏´bi borów,
w bezpoÊrednim sàsiedztwie torfowisk, a przynajmniej otacza je w´˝szy lub szerszy pas p∏a mszarnego (7140). Zasilajà one stref´ otwartej wody rozpuszczonymi substancjami
humusowymi. Ma∏a powierzchnia jezior, os∏oni´cie zwartym
drzewostanem, brunatne zabarwienie wody warunkujà
wczesne zak∏adanie i d∏ugie utrzymywanie si´ stratyfikacji
termicznej i tlenowej wody, o bardzo ostrym gradiencie nawet do 5–6 ºC/m. Warstwa dobrze natlenionej i ciep∏ej wody, w której zachodzi produkcja pierwotna glonów, oraz
warstwa o znacznym spadku temperatury majà bardzo ma∏à mià˝szoÊç, dlatego w wielu jeziorach dystroficznych, pomimo ich cz´sto niezbyt du˝ej g∏´bokoÊci (do 10 m) obserwuje si´ wyst´powanie tak˝e warstwy wody pozbawionej
rozpuszczonego tlenu o wzgl´dnie sta∏ej temperaturze (ok.
5 ºC). Woda w jeziorach dystroficznych odznacza si´ tak˝e
ma∏à alkalicznoÊcià, przewodnoÊcià elektrycznà, ma∏ymi
st´˝eniami jonów oraz du˝à podatnoÊcià na zakwaszanie.
Jeziora dystroficzne jako siedliska sà bardzo zró˝nicowane,
jednak najcz´Êciej ekstremalne warunki panujàce w strefie
otwartej wody skutecznie powstrzymujà rozwój hydrofitów.
Nieliczne roÊliny, które sà w stanie zaadaptowaç si´ do tych
warunków, nie tworzà zbiorowisk charakterystycznych wy∏àcznie dla tej grupy zbiorników wodnych. Natomiast klasyfikacja fitosocjologiczna zbiorowisk planktonu roÊlinnego,
charakterystycznych dla jezior dystroficznych, nie wysz∏a poza faz´ pojedynczych prób, m.in. ze wzgl´du na brak powszechnie przyj´tej metody gromadzenia informacji.
Brunatna barwa wody, ma∏a dost´pnoÊç Êwiat∏a, kwaÊny
odczyn wody i ma∏a zasobnoÊç w substancje pokarmowe
powodujà, ˝e sk∏ad gatunkowy i obfitoÊç glonów w strefie
otwartej wody sà odmienne ni˝ w innych jeziorach oraz
rzekach. Cz´sto i licznie spotykane sà tu kryptofity (Cryptomonas spp.), z∏otowiciowce (Mallomonas spp., Synura
uvella, Uroglena americana oraz inne gatunki z tego rodzaju), okrzemki (Asterionella formosa, Tabellaria flocculosa), bruzdnice (Peridinium cinctum), zielenice (Botryococcus
braunii, Dictyospahaerium pulchellum) oraz desmidie
(Staurodesmus dejectus), a tak˝e sinice (Chroococcus turgidus, Merismopedia elegans, M. galuca, M. minor) i rafidofit Gonyostomum semen. Najcz´Êciej jednak obserwuje si´
bardzo wyraênà dominacj´ jednego gatunku, który mo˝e
w takich sytuacjach tworzyç nawet ponad 90% liczebnoÊci
lub biomasy ogólnej glonów. Niekiedy dominujà gatunki
rzadkie. W lipcu 1999 roku w jeziorze Skrzynka dominowa∏a desmidia Actinotaenium perminutum – gatunek
stwierdzony w Polsce zaledwie na dwu stanowiskach.
Wyst´powanie roÊlinnoÊci wodnej uzale˝nione jest od sk∏adu chemicznego i zakwaszenia wody, kszta∏tu misy jeziornej, nachylenia brzegu oraz charakteru zlewni jeziora.
W wi´kszoÊci polihumusowych jezior dystroficznych hydrofity zanurzone w ogóle nie wyst´pujà. Jednak w p∏ytkich jeziorach o s∏abo kwaÊnej i wzgl´dnie przezroczystej wodzie
mo˝na niekiedy spotkaç nawet doÊç licznie rozwijajàce si´
ramienice Chara fragilis. Na powierzchni takich jezior mo-
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Opis podtypu
Naturalne, dystroficzne
zbiorniki wodne
Kod Physis: 22.14, 22.24

Cechy diagnostyczne

Rerezentatywne gatunki
W strefie otwartej wody:
Glony: *Gonyostomum semen (Raphidophyceae), Mallomonas caudata, M. akrokomos, M. allorgei, Dinobryon pediforme, Uroglena americana, Synura uvella (Chrysophyceae), Melosira varians, Rhizosolenia longiseta, Tabellaria flocculosa (Bacillariophyceae), Cryptomonas marssoni (Cryptophyceae), *Peridinium cinctum (Dinophyceae), Botryococcus braunii, Dictyospahaerium tetrachotomum,
D. pulchellum, D. elegans, Oocystis submarina (Chlorophyceae), Staurodesmus dejectus, Closterium acutum var.
variabile, Actinotaenium perminutum (Desmidiales), a tak˝e
Woronichinia naegeliana (Cyanoprokaryota)
Hydofity: grà˝el ˝ó∏ty Nuphar lutea, grzybienie bia∏e
Nymphaea alba, grzybienie pó∏nocne Nymphaea
candida, rdestnica p∏ywajàca Potamogeton natans
i p∏ywacz drobny Utricularia minor, trzcina pospolita Phragmites australis, pa∏ka szerokolistna Typha latifolia, pa∏ka wàskolistna T. angustifolia, oczeret jeziorny
Schoenoplectus lacustris, czermieƒ b∏otna Calla palustris, bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata, siedmiopalecznik b∏otny Comarum palustrae, torfowiec b∏otny
Sphagnum palustre, torfowiec nastroszony Sph. squarrosum, torfowiec spiczastolistny Sph. cuspidatum, mokrad∏osz s∏omiasty Calliergon stramineum
* gatunki dominujàce i równoczeÊnie charakterystyczne
w znaczeniu fitosocjologicznym

Mo˝liwe pomy∏ki
Siedlisko rozpoznawalne na podstawie obecnoÊci charakterystycznego p∏a mszarnego otaczajàcego pierÊcieniem
brzeg jeziora i wyraênie brunatnego zabarwienia wody
o kwaÊnym odczynie.
Pomy∏ki mo˝liwe z jeziorami wykazujàcymi cechy poÊrednie pomi´dzy typowymi jeziorami dystroficznymi a oligotroficznymi jeziorami o wodzie kwaÊnej (pH 5–6) i ubogiej
w wapƒ (22.11). W jeziorach dystroficznych nie wyst´pujà
poryblin jeziorny Isoëtes lacustris i lobelia jeziorna Lobelia
dortmanna, sà one otoczone doÊç szerokim p∏em mszarnym, a woda zawiera wi´ksze iloÊci substancji humusowych ni˝ w typowych oligotroficznych jeziorach z lobelià.

Identyfikatory fitosocjologiczne
Zwiàzek Sphagno–Utricularion
Zespo∏y:
Sparganietum minimi zespó∏ je˝og∏ówki najmniejszej
Utricularietum intermedio–minoris zespó∏
p∏ywacza Êredniego i drobnego
Sphagno–Utricularietum minoris zespó∏ p∏ywaczy z torfowcami
Nymphaeo–Utricularietum minoris zespó∏
p∏ywaczy i grzybieni

Dynamika roÊlinnoÊci
Spontaniczna

Dystroficzne jeziora, w powiàzaniu z otaczajàcym je p∏em
mszarnym oraz torfowiskami, w warunkach niezak∏óconej
naturalnej sukcesji sà systemami stabilnymi, które na skutek zarastania ewoluujà w kierunku torfowisk.
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Cechy obszaru
Jeziora dystroficzne usytuowane sà w sàsiedztwie p∏a mszarnego lub wi´kszych torfowisk na dnie niewielkich bezodp∏ywowych zlewni, najcz´Êciej poroÊni´tych lasami iglastymi.
Jeziora te zasilane sà wodà opadowà oraz wodà sp∏ywajàcà ze zlewni, w du˝ej cz´Êci wodà z przylegajàcych torfowisk.
Powierzchnia zwierciad∏a wody takich jezior zazwyczaj nie
przekracza kilku hektarów, chocia˝ jedno z najwi´kszych jezior dystroficznych w Polsce – Suchar Wielki w Wigierskim
Parku Narodowym – ma powierzchni´ 8,9 ha. Zró˝nicowana jest te˝ powierzchnia przyleg∏ych torfowisk, która mo˝e
stanowiç od zaledwie kilku, gdy brzegi jeziora otacza jedynie wzgl´dnie wàski pas p∏a mszarnego, do kilkudziesi´ciu
procent powierzchni lustra wody, gdy ca∏y system torfowiskowo–jeziorny znajduje si´ w zawansowanym stadium zarastania lustra wody przez p∏o mszarne.

Odmiany
Zró˝nicowanie jezior dystroficznych wynika przede wszystkim z ró˝nego odczynu wody, koncentracji substancji humusowych i zwiàzków biogennych w wodzie, które sà
kszta∏towane w g∏ównej mierze przez otaczajàce torfowiska oraz p∏o mszarne stanowiàce wraz ze strefà otwartej
wody jeden uk∏ad hydrologiczny.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka

Jeziora dystroficzne bardzo szybko reagujà na obni˝enie
poziomu wód gruntowych w zlewni. Zmiany przejawiajà
si´ wzrostem odczynu wody jeziornej z kwaÊnego do oboj´tnego, a nawet doÊç silnie zasadowego! JednoczeÊnie,
na skutek zmiany wielkoÊci zewn´trznego ∏adunku i proporcji substancji mineralnych (tak˝e pokarmowych) i kwasów humusowych oraz na skutek wewn´trznego wzbogacania wody w substancje pokarmowe, poprzez ich uwalnianie z zawieszonych w wodzie (trwa∏ych przy kwaÊnym
odczynie wody) kompleksów mineralno–humusowych, do-
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chodzi do szybkiej przebudowy struktury i obfitoÊci fitoplanktonu, a tak˝e wrotków i skorupiaków planktonowych.
Konsekwencjà trwa∏ej zmiany odczynu wody, do wartoÊci
pH toksycznych dla torfowców, jest stopniowe zanikanie
p∏a mszarnego. Proces ten rozpoczyna si´ od zmniejszenia
si´ zasi´gu p∏ywajàcego p∏a mszarnego. Cz´sto obserwuje si´ tak˝e powstawanie w obr´bie pomostu mszarnego
ciàgle powi´kszajàcych si´ „oczek wody”. Prowadzi to do
ca∏kowitego zanikni´cia p∏ywajàcego pomostu mszarnego.
Negatywne skutki mo˝e równie˝ powodowaç prowadzenie
wyr´bu drzew metodà r´bni zupe∏nej na obszarze zlewni
bezpoÊredniej oraz bardzo intensywne wydeptywanie p∏a
mszarnego przez w´dkarzy, a tak˝e nieracjonalne zarybianie jezior dystroficznych.
W tak przekszta∏conych jeziorach, przy niskim poziomie
lustra wody (spowodowanym utrzymujàcym si´ deficytem
opadów) oraz zasadowym odczynie wody, nie obserwuje si´ spowolnienia zanikania p∏a mszarnego, a tym bardziej ponownego rozrastania si´ p∏ywajàcego pomostu
torfowcowego.

dziej w Wielkopolsce i w Sudetach. Do niedawna niezdegradowane jeziora dystroficzne wyst´powa∏y tak˝e na Pojezierzu ¸´czyƒsko–W∏odawskim. Poza tymi regionami raczej pojedynczo, na rozproszonych stanowiskach.

Siedliska zale˝ne lub przylegajàce

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Strefa otwartej wody jezior dystroficznych kontaktuje si´
z p∏em mszarnym (7140) o wyraênej strefowej budowie.
Graniczàca ze zwierciad∏em wody cz´Êç tworzy p∏ywajàcy
pomost (pas o szerokoÊci od 0,2–1 m) zbudowany poczàtkowo z torfowców z turzycà bagiennà Carex limosa, a nast´pnie z torfowców z przygie∏kà bia∏à Rhynchospora alba
(pas o szerokoÊci do 4 m). Kolejna strefa mo˝e mieç budow´ k´pkowà lub nawet k´pkowo–dolinkowà z we∏niankà
pochwowatà Eriophorum vaginatum (7110) i przechodzi
w sosnowy bór bagienny Vaccinio uliginosi–Pinetum i brzezin´ bagiennà (91D0).
Siedliskami pokrewnymi sà, wyst´pujàce na Pomorzu, oligotroficzne jeziora o wodzie kwaÊnej (pH 5–6) i ubogiej
w wapƒ (22.11). Sà to przewa˝nie bezodp∏ywowe jeziora
po∏o˝one na obszarze ma∏ych, zwykle piaszczystych zlewni, o czystej wodzie. Sàsiadujàce z nimi, na ogó∏ bardzo
wàskie, p∏aty p∏a mszarnego sà êród∏em niewielkich iloÊci
kwasów humusowych, które jednak sà w stanie ca∏kowicie
zrównowa˝yç równie ma∏y ∏adunek substancji mineralnych
(pokarmowych) ze zlewni. Pozostajàca w wodzie bardzo
ma∏a nadwy˝ka kwasów humusowych powoduje jej zakwaszenie, warunkujàce trwa∏oÊç kompleksów mineralno–humusowych. W litoralu takich zbiorników rozwijajà si´
poryblin jeziorny i lobelia jeziorna – gatunki charakterystyczne zespo∏ów Isoëtetum lacustris i Lobelietum dortmannae (wg klasyfikacji Matuszkiewicza 2001).

Jeziora dystroficzne, ze wzgl´du na ekstremalne warunki fizyczne i chemiczne wody, sà cennymi siedliskami dla
zachowania bioró˝norodnoÊci na poziomie gatunkowym, ekosystemów, ale i krajobrazu. Jeziora te sà zró˝nicowane pod wzgl´dem zawartoÊci substancji humusowych w wodzie, odczynu wody i zasobnoÊci w substancje
pokarmowe, dzi´ki czemu rozwijajà si´ w nich ró˝ne,
tak˝e rzadkie gatunki fito– i zooplanktonu. Szczególnie
cenna przyrodniczo jest te˝, stosunkowo s∏abo poznana,
strefa kontaktu strefy otwartej wody z p∏em mszarnym,
w której wyst´pujà specyficzne gatunki glonów (od jednokomórkowych do nitkowatych zwiàzanych z pod∏o˝em) oraz skorupiaków i wrotków.

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia
Jeziora dystroficzne wyst´pujà przede wszystkim na obszarze Pomorza, Pojezierza Mazurskiego i Suwalskiego, a rza-
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Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Aldrowanda p´cherzykowata Aldrovanda vesiculosa, potencjalnie zalotka wi´ksza Leucorrhinia pectoralis.
Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Brak.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko
Stany uprzywilejowane

Jeziora dystroficzne, w których zlewni bezpoÊredniej nie
dosz∏o do zaburzenia naturalnych stosunków wodnych
oraz niepodlegajàce presji wynikajàcej z dzia∏alnoÊci cz∏owieka (wycinka drzew w zlewni bezpoÊredniej, nieracjonalne zarybienia) zachowujà wszelkie charakterystyczne dla
nich cechy ekologiczne.

Tytu∏ rozdzia∏u
Naturalne,
Tytu∏ rozdzia∏u
dystroficzne
Tytu∏ zbiorniki
rozdzia∏u
wodne
Tytu∏

Inne obserwowane stany

W jeziorach dystroficznych, w których znacznie obni˝y∏ si´ poziom lustra wody, a p∏o mszarne uleg∏o znacznemu przesuszeniu, obserwuje si´ wyraênie wi´kszy sp∏yw kompleksów
mineralno–humusowych, rozpuszczonych zwiàzków mineralnych i kwasów humusowych, który powoduje zachwianie dotychczasowej równowagi, a w konsekwencji wp∏ywa na
zwi´kszenie aktywnoÊci glonów planktonowych, wzrost odczynu wody (pH >7), co z kolei zwi´ksza wewn´trzne wzbogacanie wody w substancje mineralne zwiàzane uprzednio
w unoszàcych si´ w toni wodnej kompleksach mineralno–humusowych (niekiedy okreÊlane terminem humoeutrofizacja).

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny
Jeziora dystroficzne sà zbiornikami o ma∏ym znaczeniu
gospodarczym. Ze wzgl´du na niewielkà wydajnoÊç na-

Ochrona
Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Jeziora dystroficzne sà wra˝liwe na wszelkie zmiany
w zlewni bezpoÊredniej, a szczególnie w strefie sàsiadujàcych z nimi torfowisk i nasuwajàcego si´ od brzegu p∏ywajàcego p∏a mszarnego. Wszelkie zmiany stosunków
wodnych w zlewni, osuszenie torfowisk, trwa∏e obni˝enie
poziomu wód gruntowych, d∏ugotrwa∏e obni˝enie poziomu lustra wody w jeziorze, wycinka drzew w otaczajàcych
jeziora borach, a nawet wydeptywanie p∏a mszarnego
mo˝e szybko powodowaç trwa∏à degradacj´ tych jezior.
Objawia si´ ona przede wszystkim sta∏ym wzrostem odczynu wody (powy˝ej pH = 7), zwi´kszeniem dop∏ywu
przyswajalnych dla roÊlin zwiàzków mineralnych,
a w konsekwencji zmianà charakteru troficznego jezior.
Podobny efekt mo˝e te˝ powodowaç u˝ytkowanie rybackie
jezior dystroficznych prowadzàce do zmiany sk∏adu gatunkowego i obfitoÊci ryb, a szczególnie zarybianie rybami
planktono˝ernymi i bentoso˝ernymi.
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Jeziora dystroficzne, jako niewielkie pod wzgl´dem powierzchni zbiorniki wodne, po∏o˝one w otoczeniu lasów
iglastych, by∏y nara˝one na degradacj´ g∏ównie ze wzgl´du na prowadzenie tzw. planowej gospodarki leÊnej,
a przede wszystkim pozyskiwania drzewa metodà r´bni zupe∏nej na obszarze zlewni bezpoÊredniej. W drugiej po∏owie dwudziestego wieku zaznaczy∏ si´ tak˝e niekorzystny
wp∏yw globalnych przemian klimatycznych oraz bezpoÊrednie oddzia∏ywanie cz∏owieka.
Niekorzystne przekszta∏cenia ekosystemów jezior dystroficznych powodujà tak˝e kwaÊne deszcze, przyczyniajàc si´
do obni˝enia odczynu wody poni˝ej granicy toksycznoÊci
glinu, a w konsekwencji powodujàc wymieranie nawet ca∏ych populacji ryb.
Realnym zagro˝eniem dla funkcjonowania ekosystemów jezior dystroficznych jest te˝ trwa∏e obni˝enie poziomu wód
gruntowych w zlewni, tak˝e na skutek d∏ugotrwa∏ych okresów
suszy, obni˝enie si´ poziomu lustra wody w jeziorze i przesuszenie p∏a mszarnego. Zmieniajà si´ wtedy wielkoÊci i proporcje zewn´trznego wzbogacania strefy otwartej wody w kwasy
humusowe i substancje mineralne, a najcz´Êciej obserwowanà konsekwencjà jest szybka, najprawdopodobniej trwa∏a,
eutrofizacja tych jezior. Wzrasta odczyn wody powy˝ej granicy
warunkujàcej trwa∏oÊç kompleksów mineralno–humusowych
(pH > 6,5), wskutek zwi´kszonej puli substancji pokarmowych roÊnie aktywnoÊç glonów planktonowych, jednak intensywnie rozwijajà si´ ju˝ inne gatunki glonów ni˝ w zrównowa˝onych jeziorach dystroficznych. Zmienia si´ tak˝e sk∏ad i obfitoÊç skorupiaków i wrotków planktonowych. Podobny efekt
obserwuje si´ tak˝e przy nadmiernym i nieracjonalnym zarybianiu tych zbiorników wodnych, a tak˝e przy nadmiernym ich
wapnowaniu, podj´tym nawet jako próba przeciwdzia∏ania
skutkom zakwaszenia wód przez kwaÊne deszcze.

turalnà, brak typowego fitolitoralu b´dàcego miejscem
naturalnego rozrodu ryb, minimalne iloÊci zooplanktonu
i fauny dennej oraz praktyczny brak mo˝liwoÊci stosowania ciàgnionych narz´dzi po∏owowych uznawane sà za
tzw. nieu˝ytki rybackie. W przesz∏oÊci podejmowano próby zwi´kszania wydajnoÊci rybackiej tego typu jezior poprzez stosowanie wapnowania lub wapnowania po∏àczonego z jednoczesnym nawo˝eniem mineralnym
w strefie otwartej wody. Zabiegi te powodowa∏y bardzo
szybkà degradacj´ tych zbiorników wodnych, a skutki
obserwowane sà przez okres kilkudziesi´ciu lat po zakoƒczeniu tych eksperymentów. Znane sà te˝ przyk∏ady
nieracjonalnego zarybiania jezior dystroficznych, które
powodujà podobnie szybkie niekorzystne zmiany, jak
zbyt intensywne wapnowanie lub nawo˝enie.
W ostatnich latach, w zwiàzku ze szczególnym rozwojem
w´dkarstwa, wzrasta presja w´dkarska na jeziora dystroficzne, a szczególnie na te z nich, których brzeg opasa stosunkowo wàski pas p∏a mszarnego. Poza mo˝liwoÊcià z∏owienia ryby, powodem sà niewàtpliwe walory przyrodnicze
jezior dystroficznych. Tego typu rekreacja na brzegach jezior dystroficznych powoduje jednak wyraêne szkody
w strefie p∏a mszarnego.

Zalecane metody ochrony
Wszystkie nieprzekszta∏cone jeziora dystroficzne powinny podlegaç ochronie, której podstawowym warunkiem jest utrzymanie mo˝liwie stabilnego optymalnego poziomu wód gruntowych oraz zachowanie zgodnego z siedliskiem sk∏adu gatunkowego drzewostanów na obszarze zlewni bezpoÊredniej jezior, ca∏kowite zaniechanie wyr´bu metodà r´bni zupe∏nej,
wprowadzenie zakazu stosowania nawozów lub innych zwiàzków chemicznych powodujàcych zmiany w∏aÊciwoÊci fizyczno–chemicznych wody na obszarze zlewni bezpoÊredniej i w stre-
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fie otwartej wody. Ponadto, ze wzgl´du na coraz bardziej rosnàcà presj´ turystycznà, w tym tak˝e w´dkarskà, nale˝y dà˝yç
do ograniczania wydeptywania brzegów jezior. Brzegi jezior
udost´pnionych do celów edukacyjnych, turystycznych, ewentualnie w´dkarskich nale˝y zabezpieczyç poprzez wykonanie odpowiednich zabezpieczeƒ technicznych w postaci k∏adek oraz
pomostów dla w´dkarzy. Konieczne jest tak˝e wprowadzenie
ca∏kowitego zakazu biwakowania w bezpoÊrednim sàsiedztwie
mszaru torfowcowego oraz wprowadzenie ca∏kowitego zakazu
po∏owów w´dkarskich z ∏odzi i z brzegu na jeziorach bez odpowiednich zabezpieczeƒ technicznych.
Wszystkie cenne przyrodniczo jeziora powinny byç obj´te
ochronà rezerwatowà, przy czym w przypadku jezior o wyjàtkowych walorach nale˝y bezwzgl´dnie wy∏àczyç je z planów udost´pniania do celów turystycznych i edukacyjnych.
Wy∏àczenia powinny jednak uwzgl´dniaç nie tylko stref´
otwartej wody, ale ca∏y kompleks torfowiskowo–jeziorny.
Wskazane jest zaniechanie wydzier˝awiania jezior dystroficznych prywatnym u˝ytkownikom. Gdy sà one w∏asnoÊcià prywatnych osób, lub gdy ju˝ trwajà dzier˝awy,
nale˝y zainicjowaç negocjacje, których celem by∏oby zobowiàzanie dzier˝awcy lub przekonanie w∏aÊciciela do
stosowania zasad ochrony, a szczególnie rezygnacja
z ewentualnych planów intensywnego zarybiania w celach gospodarczych oraz nadmiernego udost´pnienia
jeziora do celów w´dkarskich. Wskazane by∏oby te˝ rozwa˝enie wykupu nienaruszonych jezior dystroficznych.
Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
W strefie p∏a mszarnego wyst´pujà rzadkie i chronione
gatunki roÊlin, a same jeziora dystroficzne wraz z otaczajàcym je p∏em mszarnym stanowià niezwykle cenny
element wzbogacajàcy ró˝norodnoÊç krajobrazowà. Jeziora dystroficzne cz´sto wyst´pujà w kompleksach
z priorytetowymi siedliskami: torfowiskami wysokimi
(*7110) i borami bagiennymi (*91D0), dlatego ochrona
zbiorników dystroficznych jest ÊciÊle zwiàzana z ochronà
tych siedlisk jako ró˝nych cz´Êci jednego uk∏adu hydrologicznego.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Park Narodowy „Bory Tucholskie”. W operacie ochrony
ekosystemów wodnych przewidziano obj´cie jezior dystroficznych ochronà Êcis∏à, z zastrze˝eniem prowadzenia
w nich biernej ochrony ichtiofauny.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ
Inwentaryzacji wymagajà wszystkie jeziora dystroficzne,
a przede wszystkim podlegajàce procesowi dystrofizacji niewielkie ÊródleÊne oczka wodne. Prace inwentaryzacyjne powinny obejmowaç badania florystyczne, fitosocjologiczne
w strefie p∏a mszarnego, a tak˝e badania w∏aÊciwoÊci fizycznych i chemicznych wody (sk∏ad jonowy, odczyn wody, koncentracja kwasów humusowych), sk∏adu gatunkowego i obfitoÊci planktonowych glonów, skorupiaków i wrotków oraz ryb.

Monitoring naukowy
W wytypowanych jeziorach dystroficznych, po∏o˝onych na ca∏ym obszarze ich wyst´powania, nale˝y prowadziç systematyczne badania monitoringowe umo˝liwiajàce okreÊlenie tendencji
zmian w obr´bie p∏a mszarnego, ze szczególnym uwzgl´dnieniem zasi´gu p∏ywajàcego pomostu torfowcowego, a tak˝e
zmian stosunków wodnych w bezpoÊredniej zlewni tych jezior
oraz ogólnej tendencji zmian odczynu wody, koncentracji pierwiastków biogennych, wapnia i obfitoÊci wyst´powania poszczególnych grup systematycznych glonów, skorupiaków
i wrotków planktonowych, a w okresach pi´cioletnich tak˝e ryb.
Badania w strefie otwartej wody powinny byç prowadzone
w okresie letnim. Po∏owy nale˝y prowadziç latem, wy∏àcznie
z u˝yciem narz´dzi stawnych (wontony, drgawice, w∏oczki). Zaleca si´ wypuszczanie z∏owionych ryb, szczególnie gatunków
drapie˝nych, w miejscu z∏owienia. Wskazana jest te˝ archiwizacja danych dotyczàcych sk∏adu gatunkowego i liczebnoÊci fitoplanktonu, zooplanktonu i od∏owionych ryb.

Andrzej Hutorowicz

